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Greinargerð þessi fjallar stuttlega um 16 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í myndlist við 

Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita greinargerðina á nokkurn hátt nema með leyfi 

höfundar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geðveika konan 



Útskriftarverkið Geðveika konan fjallar í stuttu máli um það hvernig við tölum um konur og 

geðræn vandamál. Verkið er ljósmynd sem er prentuð á þykkt fánaefni. Ljósmyndin er 

sjálfsmynd, og í myndina saumaði ég orðin brjáluð, geðveik, klikkuð, sturluð, snar, biluð og 

óð. Ég saumaði þar með orðin í sjálfa mig, orðin eru partur af mér og ég get valið að bera þau 

með stolti eða að vera fórnarlamb.  

 

 

 

 



Andlitið mitt var sýnt á Kjarvalsstöðum dagana 4-12. maí 2019. Ég upplifði mikla 

berskjöldun á meðan, berskjöldun í því að ókunnugir sjái mig uppstækkaða með þessi orð á 

mér. 

Þráðurinn sem ég notaði til að sauma orðin passaði við litatónanna í ljósmyndinni, 

þetta gerði fólki erfitt fyrir að lesa á myndina og neyddi það til að koma nær. Þegar það loks 

kom nær og fór að rýna í myndina þá kom ákveðinn skellur á fólk, afhverju ætti svona ung 

stelpa að bera þessi orð? Unga stelpan ber þessi orð, þessi orð eru notuð í daglegu tali um 

konur - án þess að við gerum okkur grein fyrir því. Þessi orð birtast í söngtextum, 

kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Fæstir kippa sér upp við að heyra einhverja konu vera 

orðaða við að vera geðveik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Þegar ég hafði ákveðið að nota þessa ljósmynd og fékk myndina útprentaða fór ég að hugsa 

um hvað ég myndi skrifa, hvar og í hvaða lit. Það var erfitt að koma þræðinum í gegnum 

fánaefnið sem gerði það að verkum að ég fékk sár á puttana, það var vont að sauma og ég 

hafði ekki mikinn tíma. Saumskapurinn er kenndur við handverk, handverk er kennt við 

konur. Konur hafa lengi verið með það hlutverk að sauma og prjóna, mig langaði til þess að 

setja sjálfa mig í spor formæðra minna.  

Ég vissi ekki fyrirfram hvar ég ætlaði að sauma, það kom þegar ég byrjaði. Ég var hrifin af 

hugmyndinni um að vera með lit sem sæist varla, því geðræn vandamál sjást yfirleitt mjög 

illa.  

Geðræn vandamál er málefni sem ég hef unnið mikið með í verkunum mínum, ég 

skrifaði um það í ritgerðinni minni hvernig listin hefur græðandi eiginleika fyrir hið andlega, 

auk þess sem ég fjallaði um það hvernig ég notast við mín eigin andleg erfiði til þess að búa 

til list. Á meðan ég saumaði í sjálfa mig efaðist ég oftar en einu sinni um mitt eigið andlega 

ástand. Ég hugsaði einnig um allar þær konur sem hafa þurft að bera þennan stimpil og 

hvernig orðanotkun okkar gerir lítið úr bæði konum og geðrænum vandamálum. 

 

Þegar tvinninn er tekinn úr standa samt eftir göt, göt sem munu aldrei gróa. 
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við 

Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með 

leyfi höfundar.  

 

 



 

Útdráttur 

Í þessarri ritgerð skoða ég tenginguna á milli þess að vera með geðrænan sjúkdóm og 

þörfinni til þess að skapa. Geðræn veðurbrigði einstaklinga eru mér afar hugleikin því hvað 

væri nokkur maður í raun án þeirra. Þegar ég var mjög ung greindist ég með kvíða og frá 

því ég man eftir mér hef ég skrifað og teiknað og haft listræna þörf fyrir að tjá líðan mína á 

þann háttinn. Því skyldi ekki koma á óvart að verk mín í listaháskólanum hafa nánast öll 

tengst líðan og list. Það er mér sérlega hugleikið hvort tengsl séu á milli geðrænna raskana 

og listamanna og þörf þeirra til að tjá sig á skapandi máta. Ásamt þessum hugmyndum hafa 

feminísk áhrif fengið að njóta sín í verkunum mínum, ég aðhyllist aðrar konur sem eru í 

listheiminum, þar á meðal Cindy Sherman, Sophie Calle og Pipilotti Rist. Ég velti mér oft 

upp úr málefnum sem snerta konur út um allan heim, málefnum líkt og fóstureyðingar og 

fæðingarþunglyndi. Þessu erfiðu málefni vekja upp tilfinningar sem leiða úr læðingi 

drifkraft til þess að skapa verk. Þannig er ég drifin áfram af tilfinningum. Ég fjalla stuttlega 

um listmeðferð og íhuga hvort ég sé ekki bara að reyna að lækna sjálfa mig með því að búa 

til list. 
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Inngangur 

Það varð stór vendipunktur í lífi mínu þegar mamma og pabbi skildu. Þá var ég 4 ára 

og hafði það gríðarleg áhrif á mig, sem ég gerði mér ekki grein fyrir fyrr en mörgum 

árum seinna. 

Afleiðingin af þessarri reynslu endaði með því að ég var greind með 

kvíðaröskun þegar ég var 5 ára. Það sem stendur einna mest uppúr eftir skilnaðinn eru 

allar martraðirnar sem fylgdu, svefnlausar nætur og mikill kvíði. Ég komst af því fyrir 

ekki svo löngu síðan að mamma sendi mig í listmeðferð þegar ég var 6 ára, en 

minningin er mjög óljós um þennan atburð. Ég man eftir að hafa verið í teiknileik, þar 

sem átti að giska á hvað væri verið að teikna og einhver byrjaði að teikna sól. Ég vissi 

hvert teikningin leiddi en þorði ekki að segja neitt. Ég var algjörlega bæld. Ég var 

einnig alveg bæld í skólanum, ég sagði ekki stakt orð í öllum þeim tímum sem ég fór í 

alla grunnskólagönguna. Akademískt umhverfi getur búið til alveg sérstaka tegund af 

kvíða sem leiðir oft af sér þunglyndi. Það er ákveðin hræðsla við að vita ekki hvað þú 

átt að segja, eða að þú getir ekki sagt það sem þú vilt segja, eða að þú hefur eitthvað 

að segja en ert hrædd um að það sé ekki nægilega mikilvægt eða gáfulegt.1 Ég flúði 

allar þessar aðstæður með því að teikna og fór þannig inn í heim sem var byggður á 

ímyndunaraflinu mínu. Ímyndunaraflið kom einnig sterkt fram í martröðunum sem ég 

átti oft margar nætur í röð. Þegar ég náði að festa ímyndunaraflið niður á blað var ekki 

aftur snúið.  

Byrjaði ég að skapa því mér leið illa og til þess að flýja inn í annan heim? Eða 

var sköpunargleðin mér alltaf hugleikin, kvíðinn kom seinna og vafðist þetta saman 

og varð að sjálfshjálpartæki? Hafa listamenn í raun bara verið að notfæra sér listina til 

þess að takast á við tilfinningar eða skapa þeir þrátt fyrir og án tillits til geðrænna 

sjúkdóma? 

Í þessarri ritgerð mun ég fyrst fjalla um það hvernig feminismi hefur haft áhrif á mig, 

síðan mun ég kanna samband andlegra veikinda og þörfinni til þess að skapa. Ég mun 

einnig fjalla um listmeðferð og áhrif hennar á andlegt ástand sjúklinga.  

 

                                                
1 Cvetkovich,  Ann, Depression: A Public Feeling, (Durham: Duke University Press, 2012), bls. 18. 
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1. Kafli  

Feminísk áhrif 

 

Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á réttindum kvenna og skilgreindi mig snemma sem 

feminista. Mamma notaðist ekki við orðið feministi en sagðist vera jafnréttissinni, en 

um ca. 1980 og til dagsins í dag er svokallað póst-feminískt ástand í gangi. Póst-

feminismi lýsir sér þannig að öllum mikilvægum réttindum kvenna hefur verið náð 

þannig að konur eiga að geta gert það sem þær vilja, eins og að drekka, reykja, stunda 

kynlíf með hverjum sem er ásamt því að vera fullkomlega sjálfstæðar.2  

Kynslóðin sem ólst upp við léttara aðgengi að klámi og upphaf 

samfélagsmiðla er kynslóðin mín. Það sem við erum í raun að upplifa í dag með þessu 

tækniuppeldi er mikil hlutgerving kvenna, hlutgervingin sést einna helst í 

tónlistarmyndböndum og auglýsingum sem eru stöðugt í kringum okkur. Með tilkomu 

samfélagsmiðla urðu einnig til óraunverulegar kröfur til kvenna. Kröfurnar snúa að 

útliti, líkama og fullkomnu heimili. Þessar kröfur hafa meðal annars verið að ýta undir 

auknar lítaaðgerðir og fegrunaraðgerðir á líkama og andliti. Andlits fegrunaraðgerðir 

hafa sérstaklega verið að aukast með tilkomu samfélagsmiðla þar sem konur setja inn 

sjálfsmyndir, og eru því til dæmis varafyllingar ein vinsælasta aðgerðin í dag.3  

Ég gerði ljósmyndaseríu árið 2017 sem fjallaði um sjálfsmyndir4, en þar bað 

ég vinkonur mínar um að taka sjálfsmynd af sér, og svo tók ég mynd af þeim að taka 

sjálfsmynd. Ein myndin var fyrir utan líkamsræktarstöð, ein var tekin fyrir veisluhöld, 

ein var tekin án þess að vinkona mín vissi af, ein var tekin á dekurkvöldi og svo 

framvegis. Þegar ég tók þessar myndir velti ég bæði fyrir mér þráhyggjunni til þess að 

deila myndum af öllu sem maður gerir, og einnig þörfinni fyrir því að skoða myndir 

hjá fólki til þess að vita hvað það er að gera og með hverjum. Einnig velti ég fyrir mér 

líkamsstöðu og hvernig þær völdu sjónarhorn.          

Það er talað um að gagnrýni karla á konur sé búin að vera svo lengi til staðar 

að hún sé komin inn í undirmeðvitund kvenna, “male in the head” þannig að konur 

                                                
2 McRobbie, Angela, The aftermath of feminism: gender, culture and social change, (London: Sage, 
2009), bls. 12. 
3 Whitlock, Jennifer, ,,The 10 Most Common Plastic Surgery Procedures.“ Very Well Health, 31.júlí 
2018, sótt 10.desember 2018 á https://www.verywellhealth.com/most-popular-plastic-surgeries-
3157239. 
4 Sjá myndaskrá, bls. 29. 
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eru stöðugt undir eftirliti hjá sjálfum sér.5 Það var ekki vinsælt að kalla sjálfan sig 

feminista þegar ég var að alast upp. Þegar ég fór í menntaskóla árið 2011 fór 

feminisminn að koma sterkt aftur til baka sérstaklega með tilkomu hreyfinga sem 

byrjuðu á netinu eins og t.d. Me Too og Free the Nipple. Þessar hreyfingar hafa ekki 

enn valdið byltingu, þrátt fyrir mótmæli hér og þar. Raddir hreyfinganna berast seint 

inn í inngróið kynjaviðhorf samfélagsins.  

Raddir kvenna hafa verið bældar niður mjög lengi. Það er ekki skrítið að konur 

þorðu ekki mikið að tjá sig, því þær voru oft taldar geðveikar ef þær mótmæltu 

manninum sínum eða einhverjum öðrum. Konur voru til dæmis settar inná 

geðveikrahæli í miklum mæli á árunum 1845-1860 í Frakklandi ef þær fóru út fyrir 

sín hlutverk sem þær áttu að gegna. Til að mynda voru 24.213 konur inná 

geðveikrahælum árið 1860, fyrir ástæður of margar til að telja upp.6  

Þessi hugmynd um konur og geðveiki nær samt lengra aftur í tímann, það er fyrst 

skrásett hjá forn-Egyptum en þeir trúðu á The wandering womb, þar sem legið átti að 

geta hreyft sig úr stað inni í konunni.  

 ,,legið er villt dýr” 

   -Plato7 

 

Einnig er orðið hysteria (móðursýki) komið beint út frá gríska orðinu uterus 

(leg).8 Tilfinningar og líðan hafa verið sögulega tengdar við konur sem ruglingslegar 

verur sem passa ekki inn í rökréttan heim karla. Orðavalið “geðveikar” eða 

“klikkaðar” um konur er ennþá notað mikið í dag. Til dæmis heyri ég oft dæmi um að 

strákar segi “fyrrverandi kærastan mín er klikkuð”, þetta ýtir undir þá hugmynd um að 

konur séu líklegri til þess að vera með geðsjúkdóma. Í raun og veru eru konur bara 

mun líklegri en karlmenn til þess að leita sér hjálpar.9  

 

                                                
5 Gill, Rosalind, ,,Empowerment/Sexism: Figuring Female Sexual Agency in Contemporary 
Advertising.” Feminism & Psychology, 18 (febrúar 2008): 35-60, doi: 10.1177/0959353507084950, 
bls. 38. 
6 Ripa, Yannick, Women and Madness: the incarceration of women in Nineteenth-Century France, 
Catherine du Peloux Menagé, þýð. (Great Britain: Polity Press, 1990). 
7 ,,The womb, is a wild animal.“ (þýð.höf.) Wisenberg, S., ,,The Wandering Womb.“ River Teeth: A 
Journal of Nonfiction Narrative, 8 (2007): 113-121, doi: http://dx.doi.org/10.1353/rvt.2007.0016. 
8 Hvistendahl, Mara, ,,The Vibrator.“ Scientific American, 301 (2009): 81, 
doi:10.1038/scientificamerican0909-81b 
9 Clarke, Juanne N. og Rachelle Miele, ,,Trapped by Gender: The Paradoxical Portrayal  Of Gender and 
Mental Illness In Anglophone North American Magazines: 1983-2012.” Women’s Studies International 
Forum, 56 (maí-júní 2016): 1-8, doi: https://doi.org/10.1016/j.wsif.2016.01.002. 
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1.1  
Fóstureyðingar, fósturmissir og fæðingarþunglyndi 

 

Þessi feminísku áhrif komu til dæmis mjög sterkt fram í verki sem ég gerði í 

Fjölbrautaskólanum í Breiðholti en ég fór þangað í eitt ár til að byggja upp 

ferilmöppu. Þar gerði ég bókverk um fóstureyðingar10 eftir að ég var búin að vera með 

fóstureyðingar í huga í 2 ár. Sérstaklega fóstureyðingar sem eru framkvæmdar 

ólöglega í löndum þar sem þær eru bannaðar. Í löndum eins og El Salvador, 

Dóminíska lýðveldinu og Níkaragúa. Jafnvel þótt það megi framkvæma fóstureyðingu 

í öðrum löndum í Suður-Ameríku er það oft ekki gert vegna þess því að læknarnir líta 

aðgerðina hornauga. Þetta leiðir til þess að margar konur taka að sér að gera 

fóstureyðingarnar heima hjá sér eða leita aðstoðar hjá ófaglærðum aðila, en það eru 

um 25 milljónir óöruggar fóstureyðingar framkvæmdar árlega. Konurnar enda síðan 

margar upp á spítala með allskonar kvilla eftir þá ólöglegu aðgerð og sumar komast 

ekki lífs af.11 Þessar tölur ollu mér hugarangri og langaði mig að vinna úr þessum 

upplýsingum. Bókverkið sem ég gerði í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti sýndi 

einfaldlega hvernig fóstureyðing fer fram. Vinkona mín hafði farið í fóstureyðingu 

nokkrum vikum fyrr og fór ég með henni sem andlegur stuðningur. Þar fékk ég að 

fara í gegnum allt ferlið með henni. Bókverkið var ekki af pólitískum toga en sú hlið 

hefur blundað í mér síðan. Ég ætlaði síðan að gera annað verk sem yrði pólitískara og 

hefði fjallað um ólöglegar fóstureyðingar12, en svo var ég ekki nægilega ánægð með 

það þannig að það varð aldrei neitt úr því.  

Þetta málefni er mér alltaf hugleikið auk þess sem mig langar að taka fyrir 

fósturmissi. Ég hef alltaf verið hrifin af verkum Fridu Kahlo, en í verki sínu Henry 

Ford Hospital (1932)13 sýnir hún sársaukann við að missa fóstur. Þar sýnir hún sína 

upplifun, áhorfandinn finnur fyrir óþægindunum þar sem hún liggur í sjúkrabeði, með 

blóð í rúminu og táraflóð í andlitinu. Ég finn fyrir sársaukanum, en finnst ég ekki eiga 

rétt á að skapa verk um þetta málefni því það snertir mig ekki persónulega.  

Fæðingarþunglyndið varð mér líka hugleikið eftir að bæði mamma fékk það 

og vinkona mín. Ég fór að hugsa um skortinn á umræðunni, bæði í samfélaginu og frá 

                                                
10 Sjá myndaskrá, bls. 30. 
11 uppl. Fengnar af vefsíðu WHO, 19. febrúar 2018, sótt 2. desember 2018 á http://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion. 
12 Sjá myndaskrá, bls. 31. 
13 Sjá myndaskrá, bls. 25. 
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ljósmæðrum. Þetta hafði mikil áhrif á mig sérstaklega því að ímyndin af barnseignum 

er ekki depurð heldur gleði og þetta á að vera eitt það besta sem þú upplifir. Besta 

vinkona mín upplifði mikla sektarkennd og fannst hún oft ekki vera góð móðir, en 

þessi hugsun er mjög algengt hjá konum sem upplifa fæðingarþunglyndi.14 Úr þessum 

tilfinningum gerði ég verkið Mamma15. Móðirinn í myndbandinu liggur í rúmi með 

bakið að glugganum og birtunni. Við sjáum sólina rísa og setjast á bakinu á henni, það 

gefur í skyn þann tíma sem hún liggur í rúminu. Við heyrum mjóróma barnsrödd segja 

“mamma”, “mamma ertu vakandi?” og “mamma ertu þarna?” auk þess að heyra rödd 

raula Sofðu, unga ástin mín16. Þetta myndband var á svörtum vegg, það náði horn úr 

horni og á móti því er annað myndband þar sem við sjáum sólina setjast á Esjunni. 

Það var mikill drungi yfir þessu verki og það komu sumir til mín eftir að hafa séð það 

og sögðust hafa tengt við það. Það fyllir mig bæði af sorg en einnig gleði að 

skilaboðin hafi skilað sér og fyllt viðkomandi áhorfenda vonandi af einhverjum 

tilfinningum. 

 

1.2  

Kvenlíkaminn 

 

Auk þess að vera að velta þessum erfiðum málefnum fyrir mér, þá nota ég einnig 

minn eigin líkama í öll mín verk, sem gefur þeim ósjálfrátt tenginguna í eitthvað 

kvenlegt. Kvenmannslíkaminn er einn og sér mjög táknrænn og talar 

heimspekingurinn og kynjafræðingurinn Elizabeth Grosz um að kvenlíkaminn sé 

náttúrulegri en karllíkaminn17. Kvenlíkamanum hefur verið líkt beint við náttúruna 

með því að notast við orðatiltakið “Móðir Jörð”, þar er móðirin skaparinn enda elur 

kvenlíkaminn af sér líf og nærir það. Ég hef hugsað mikið um þessa kvenlegu 

tengingu við náttúruna og hvernig konur eru einnig tengdar við náttúruhamfarir, en 

fellibylir voru einungis nefndir eftir konum þar til árið 1978 þegar veðurfræðingar 

ákváðu að koma jafnvægi á nafnagjöfina og fóru að nota karlanöfn líka.18  

                                                
14 Marta Joy Hermannsdóttir, ,,Fæðingarþunglyndi. Áhrif, afleiðingar og þjónusta.“ (BA-ritgerð, 
Háskóli Íslands, 2012), bls. 27-30.  
15 Sjá myndaskrá, bls. 32. 
16 Sofðu unga ástin mín er þjóðlag eftir Jóhann  Sigurjónsson, sem fjallar um konu sem er útlagi og 
neyðist til þess að fleygja barni sínu niður foss og þar með drepa það.  
17 McKenzie, Laurel, ,,Women in unity: re-imaging the female body in art.” eTropic: electronic journal 
of studies in the tropics, 15 (febrúar 2016), doi: http://dx.doi.org/10.25120/etropic.15.1.2016.3462. 
18 Gunnar Þór Magnússon, ,,Eru fellibyljir alltaf skírðir kvenmannsnöfnum?” Vísindavefurinn, 15. 
September 2008, sótt 2.janúar 2019 á https://www.visindavefur.is/svar.php?id=48633 
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Ég er yfirleitt nakin þegar ég geri verkefni úti í náttúrunni og síðasta verkefnið sem ég 

gerði voru ljósmyndir teknar á filmu19. Þar var ég búin að búa til grímu úr mosa, ég 

setti grímuna á mig og reyndi að aðlagast umhverfinu. Ég lagðist á steina og vafði mér 

utan um tré. Ég hef áður reynt að sameinast náttúrunni í verkinu Acceptence20 sem ég 

mun tala um í kafla 2.3, en í þetta sinn var ég komin í eitthverskonar dulargervi með 

því að setja upp grímu.  

Ég hef bæði notað ljósmyndatæknina og myndbandstæknina þegar kemur að 

því að skrásetja mig og náttúruna, en það eru þeir miðlar sem ég hef sem lengst af 

notað, eða síðan ég fékk upptökuvél í fermingargjöf. Ég byrjaði um það leiti að taka 

upp myndbönd og ljósmyndir af sjálfri mér, þannig gat ég skoðað sjálfa mig út frá 

öðru sjónarhorni. Ég fylgist með öðrum konum sem nota þennan miðil í listinni. 

Pippilotti Rist, Cindy Sherman og Sophie Calle eru mér efst í huga þegar kemur að 

innblæstri. Rist hefur tileinkað sér myndbandið og er ég sérstaklega hrifin af verkinu 

Open My Glade (2001)21 þar sem hún sýnir sjálfa sig óþægilega nálægt áhorfandanum 

með því að klessa sér uppvið gler þannig að það sé líkt og hún sé að klessa sér upp við 

skjáinn, hún afmyndar á sér andlitið og er þá að ögra hugmyndinni um að konan sé 

alltaf vel til höfð og prúð.  

Cindy Sherman tileinkaði sér ljósmyndamiðilinn og vinnur alltaf með sjálfa sig. 

Hún málar sig og klæðir sig upp sem einhver staðalímynd af persónu, líkt og “the girl 

next door” og “ameríska húsmóðirin”. Með því er hún að skoða hvernig við horfum á 

konur, hún geri kaldhæðið grín af því hvernig konur eru sýndar í kvikmyndum í 

verkinu sínu “Untitled Film Still” (1977-1980)22 þar sem hún er í hinum ýmsum 

hlutverkum leikkvenna úr bíómyndum.  

Ég hef einnig kannað líkamann minn með því taka mót af honum úr gifsi. Ég gerði 

líkamsparta líkt og hné, öxl, olnboga og brjóst. Í yfirferðinni kom í ljós að brjóstin 

hefðu aukið merkingu verksins. Kvenmannsbrjóst eru bæði tengd við barnsburð, þar 

sem þau sjá um að framleiða mjólkina fyrir barnið. Þau þykja einnig vera persónuleg. 

Það þykir ósmekklegt að bera þau á almannafæri og sumsstaðar er það hreinlega 

ólöglegt. Brjóst eru einnig tengd við erótík, sérstaklega með léttara aðgengi að klámi. 

                                                
19 Sjá myndaskrá, bls. 33. 
20 Sjá myndaskrá, bls. 39. 
21 Sjá myndaskrá, bls. 27.  
22 Sjá myndaskrá, bls. 28. 
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Líkamspartarnir úr gifsinu voru í pottum og pönnum sem tengja átti konuna 

við heimilislífið, jafnvel hugsanlegu ofbeldi þar sem líkaminn er tekinn í parta. Svo er 

líkt og það sé verið að elda þá því ég setti slím (sem er unnið úr venjulegu hvítu 

skólalími og þvottaefni) undir til þess að gefa í skyn að líkaminn væri að bráðna. Þetta 

verk heitir 37°c23 og spratt upp úr kvíða tilfinningu, þar sem ég var í skiptinámi og 

fjarri öllum sem ég þekki. Það byrjaði með skissu af mér að bráðna sem ég ákvað að 

þróa yfir í líkamsparta úr gifsi og poll úr slími. Öll verk sem ég geri virðast vera 

upphaflega drifinn af tilfinningalegu ástandi, en list er ákveðin leið til þess að tjá 

eitthvað sem ekki er hægt að tjá með orðum, það er tungumál tilfinninga og líðan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Sjá myndaskrá, bls. 34. 
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2. Kafli  

Ég skapa af því að mér líður 

Ég er drifinn áfram af ákveðnu andlegu ástandi sem ég finn fyrir hverju sinni, iðulega 

reyni ég við eitthvað málefni en ef tilfinningin er ekki til staðar þá verður ekkert úr 

þeirri hugmynd. Tilfinningin tekur kannski stundum óþarflega mikið yfir, en ein 

kenningin er sú að listamenn séu viðkvæmari fyrir lífinu og lífsreynslu heldur en 

annað fólk24. Það er eitthvað sem ég tengi mikið við. Þó svo að lífsreynsla mín sé ekki 

mikil þá tek ég lífsreynslu annarra mikið inná mig.  

Að skapa er í raun náttúruleg leið til að líða betur, að vera skapandi leysir frá 

sér dópamín, sem virkjar ánægjustöð heilans. Í hvert sinn sem þú verður fyrir áskorun 

og við hvern sigur þá er ákveðið umbunarsvæði í heilanum sem gefur frá sér dópamín, 

sem veitir vellíðunartilfinningu.  

Auk þess að nota list til þess að líða betur þá nota ég einnig þunglyndið og 

depurðina til þess að skapa list. Hvort sem það er til að búa til skúlptúr sem táknar 

tilfinningu um að vera föst eða til að mála á tjáningarríkan hátt og losna við spennu. 

Ég er í raun bara að nota list á læknisfræðilegan hátt til þess að takast á við þessar 

tilfinningar.  

Það hefur lengi vel verið talað um sterka tengingu á milli þess að vera 

listamaður og að vera með geðrænan sjúkdóm.25 Það hafa verið gerðar ýmsar 

rannsóknir á þessu á síðustu áratugum, sem flestar styðja þessa hugmynd (sjá kafla 4). 

Þessi hugmynd um geðveika listamanninn hefur lengi vel verið sveipuð rómantískum 

blæ og dregur því úr alvarleika þess að eiga við gerðræn vandamál að stríða.  

,,Manneskja sem er með geðrænan sjúkdóm og skilgreinir sig einnig sem 

listamann, gæti sloppið við að fá neikvæða gagnrýni.”26 

 

Ég hef verið að nota list sem meðferð við eigin líðan síðan ég var lítil, því ólíkt 

öllum öðrum meðferðum þá tekur listmeðferðin sjúklinginn í burtu frá sjúkdómnum. 

Á meðan sjúklingurinn er í sköpunarferlinu og þá gleymir hann sjúkdómnum. Þetta er 

                                                
24 Jamison, Kay Redfield, Touched with Fire: manic-depressive illness and the artistic temperament, 
(New York: Free Pass Paperbacks, 1993), bls. 90. 
25 Jamison, Touched with Fire, bls. 5. 
26 ,,If a person with a mental illness also self-identifies as an artist, negative judgements may be 
suspended or revoked.” (þýð. höf.) Gwinner, Karleen; Knox, Marie; Hacking, Sue, ,,The place for a 
contemporary artist with a mental illness.” Journal of Public Mental Health, 8 (2009): 29-37, doi 
:http://dx.doi.org/10.1108/17465729200900025 
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ákveðið ferli, ég skapa list til þess að mér líði betur en á sama tíma þá er 

geðsjúkdómurinn minn eitt helsta viðfangsefni listarinnar minnar, annað getur ekki án 

hins verið. Það hafa margir listamenn sett tilfinningarnar sínar í listaverkin sín líkt og 

til dæmis Edward Munch með verkinu sínu “The Scream”(1893)27 en hann sagði að:   

,,Lífsóttinn er mér mikilvægur sem og sjúkdómurinn. Án kvíðans og 

sjúkdómsins, væri ég skip án stýris.. Þjáningar mínar eru partur af mér og 

minni list. Þær eru óaðskiljanlegar frá mér, og þeirra endalok myndu 

eyðileggja listina mína.”28  

 

Eitt dæmi um þessa aðferð við að gera list hjá mér er að finna í nýlegu verki þar sem 

ég fjalla beint um kvíðann. Undirbúningur verksins var mjög langur og breytti ég 

nokkrum sinnum um hugmynd. Valkvíði er eitthvað sem ég þarf oft að takast á við. 

Ég byrjaði á því að hugsa um innsetningu með plöntum, en svo varð ég ástfangin. Sú 

tilfinning tók yfir og byrjaði ég að taka upp myndbönd þar sem myndefnið var 

kærastinn minn. Eftir að hafa gert það í nokkurn tíma fór hamingju tilfinningin að 

breytast í kvíða. Kvíði við að kærastinn minn færi frá mér. Ég var með rauðann þráð 

úr garni í stúdíóinu mínu sem ég var búin að binda hnúta á, ég gerði þetta bæði því 

það er róandi og einnig til að gera eitthvað í höndunum. Ég skoðaði þráðinn og fór að 

vinna með hann, fyrir mér var þráðurinn sprottinn upp af tilfinningaflækju. Ég prófaði 

að setja hann í munninn á mér, ég ældi honum út og endurtók. Ég tók upp þetta ferli. 

Það er allt tekið upp heima hjá mér í pínulitlu stúdíóíbúðinni minni. Verkið endaði á 

því að heita Ákveðið ástand.29 Verkinu var stillt upp í 18 mónitorum sem var raðað 

upp í 3 turna, hver með 6 mónitora. Myndabandið var spilað af DVD tæki og allar 

snúrunar sem fylgdu og tækin voru sýnilegar. Ég vildi hafa verkið berskjaldað og 

heiðarlegt. Snúrurnar minna á rauða þráðinn en hann gæti verið túlkaður á margan 

hátt. Samfélagið gæti verið að mata mig af neysluhyggju, hann gæti táknað konu sem 

er komin með nóg af sínu hlutverki, þar sem garnið tengist handverki kvenna. 

Þráðurinn líkist einnig görnum eða þörmum og á þann hátt er hann hlutgerður í gervi 

þeirra tilfinninga sem eiga sér stað í sköpun minni. Þessi rauði þráður vekur upp 

                                                
27 Sjá myndaskrá, bls. 26. 
28 ,,My fear of life is necessary to me, as  is my illness. Without anxiety and illness, I am a ship without 
a rudder ... my sufferings are part of my self and my art. They are indistinguishable from me, and their 
destruction would destroy my art.” (þýð. höf.) Berman, Ali, ,,8 artists who suffered from mental 
illness.“ Mother Nature Network, 4. ágúst 2015, sótt 20. nóvember 2018 á 
https://www.mnn.com/lifestyle/arts-culture/stories/8-artists-who-suffered-mental-illness. 
29 Sjá myndaskrá, bls. 35. 
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spurninguna hjá áhorfandanum hvort ég vilji losna við hann eða hvort ég sé búin að 

sætta mig við að hann sé alltaf til staðar. Í nokkrum myndböndum sjáum við ekki 

rauða þráðinn en þá sjáum við hreyfingar sem eru tengdar við þráhyggju líkt og að 

klípa í augabrúnirnar, klípa í húð og að nudda saman höndunum. Myndböndin er mjög 

stutt og endurtaka sig. Þráðurinn er mjög efniskenndur og vekur upp óþægilega 

tilfinningu í hálsinum. 

Ég gerði sýningartexta í sambandi við Ákveðið ástand sem byggður er á 

hugsunum sem fara í gegnum huga minn þegar ég get ekki sofnað af völdum kvíða. Í 

textanum kemur fram þráin um breyttar aðstæður. Textinn minnir á ákveðna 

tilvistarkreppu, en það voru margir sem komu til mín eftir sýninguna og sögðust 

tengja við textann. Textinn fjallar um hvernig ástandið er í dag að finna húsnæði, 

erfiðleika þess að vera í 100% námi og vinnu, geta ekki borgað leiguna og enda á því 

að borða pakka núðlur út mánuðinn. Þetta minnir helst á dagbókarfærslu sem er hvoru 

tveggja í senn, ritlist og meðferð eða eins og rithöfundurinn Graham Greene sagði: 

 

,,Ritun er ein tegund af meðferð. Stundum furða ég mig á því hvernig fólk sem 

ekki skrifar, semur eða málar getur sloppið frá geðveikinni, þunglyndinu, 

óttanum sem fylgir hinu mannlega ástandi.”30 

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að skrifa í dagbók minnki stress, hjálpi manni 

að komast yfir áföll og geti létt undir þunglyndi.31 Ég hef vitað núna í einhvern tíma 

að ég vinn samkvæmt því andlega ástandi sem ég er í en ég byrjaði ekki að skoða 

hvaða sálrænu áhrif það hefði á sjálfa mig. Ég byrjaði að skoða Art Therapy eða 

listmeðferð almennilega vorið 2018, í listmeðferð er listin notuð til þess að lækna 

andlega sjúkdóma. Ég skoðaði listmeðferðina í samhengi við listina mína og hugsaði 

hvort ég væri bara endalaust að reyna að lækna sjálfa mig.  

 

 

                                                
30 ,,Writing is a form of therapy. Sometimes I wonder how all those who do not write, compose or paint 
can manage to escape the madness, the melancholia, the panic fear which is inherent in the human 
situation.“ (þýð.höf.) Jamison, Touched with Fire, bls. 124. 
31 ,,Health benefits of keeping a diary.“ The Times of India: New Delhi, 27.mars 2014, sótt 2. 
nóvember 2018 á https://search.proquest.com/docview/1527631616?accountid=135705 
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2.1  

Að skapa undir áhrifum reiðinnar 

Ég hef nokkrum sinnum notað reiði sem drifkraft í verkum. Þegar ég upplifði reiði á 

yngri árum endaði það oftast með því að eitthvað brotnaði þannig að það er mér mjög 

mikilvægt að geta beint reiðinni eitthvert annað og reiðin er mjög sterkur drifkraftur 

þegar kemur af því að skapa list.  

Eitt dæmi um það er þegar móðir mín tilkynnti mér að hún væri með BRCA 

genið og að hún þyrfti að fara í nokkrar aðgerðir. BRCA genið er genið sem eykur 

líkurnar á brjóst og eggjastokka krabbameini. Þegar hún tilkynnti mér þetta þá varð ég 

mjög reið. Mér fannst heimurinn ósanngjarn, ég hafði aldrei haft mikla trú á guði og á 

þessarri stundu hvarf öll trú sem var eftir á einhverju æðra. Næsta morgun fór ég í 

skólann og fékk lánaða upptökuvél, mér fannst líkt og ég myndi springa sem leiddi 

mig út í náttúruna þar sem ég eyðilagði tré, plöntur og sveppi. Ég tók allt ferlið upp 

með hjálp bróður míns sem hélt á vélinni á meðan ég gerði atlögu að náttúrunni. Ég 

endurtók þennan leik nokkur kvöld í röð til þess að fá sem mest úr þessari tilfinningu. 

Svo enduðu þessar upptökur í verkinu Destruction.32  

Myndbandið sýndi mig einnig gleypa bómullarhnoðra, en bómulin átti að vera 

táknrænn fyrir köfnunartilfinninguna sem ég fann í reiðinni. Þetta verk er mjög gott 

dæmi þar sem ég keyri áfram á tilfinningunni einni saman.  

 

,,Að læra í gegnum ákafar, erfiðar og oft mjög sársaukafullar reynslu, og nota 

það sem er vitað til þess að bæta við dýpt og þýðingu við skapandi verk, er 

öruggulega mest viðurkennda og ritaða viðfangefnið í sambandi við 

þunglyndi, geðveiki og reynslu listamannsins.”33  

 

 

 

 

                                                
32 Sjá myndaskrá, bls. 36. 
33 ,,Learning through intense, extreme, and often painful experiences, and using what has been learned 
to add meaning and depth to creative work, is probably the most widely accepted and written-about 
aspect of the relationship between melancholy, madness, and the artist experience.” (þýð. höf.) 
Jamison, Touched with Fire, bls. 114. 
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2.2  

Að skapa undir áhrifum depurðinnar 

 

Depurðin er margslunginn, hún læðist að þér en getur staldrað við mjög lengi.  

Ég hef gert mörg verk undir áhrifum depurðarinnar eða sorgar. Ég gerði til dæmis 

gjörning þegar guðmóðir mín lést, Krissa.34 Í gjörningnum mætti ég í fötunum sem ég 

var í þegar ég fór í jarðarförina hennar sem hafði verið vikuna áður. Ég settist niður í 

lótus stellinguna og byrjaði að humma lagið Óskasteinar35 ásamt því að klippa af mér 

hárið, en hún lést úr krabbameini langt fyrir aldur fram.  

Dapurleikinn birtist stundum í formi þunglyndiskasta hjá mér, þar sem ég kem 

mér ekki úr rúminu. Ég nýtti það ástand einu sinni og tók ljósmyndaseríu sem ég síðar 

nefndi Don’t Leave36 en þar tók ég myndir á svart hvíta filmu af mér í rúminu.  

Þunglyndisköstin koma yfirleitt í veg fyrir að ég geti unnið á skapandi hátt, en 

ef ég dýfi mér í tilfinninguna til þess að vinna með hana þá kemur yfirleitt eitthvað út 

úr því. Við þá aðgerð magnast einnig tilfinningin upp og andlega ástandið versnar. Því 

ástandi fylgir yfirleitt svefnleysi og síþreyta. Sundurliðaður og óreglulegur svefn, of 

mikill svefn eða of lítill, eru meðal þeirra einkenna þunglyndis sem eru sem mest 

algengar og óumflýjanlegar.37  

Listamaðurinn Sophie Calle vinnur mikið með tilfinningar og horfi ég mikið 

upp til hennar verka. Calle hefur tileinkað sér ljósmyndamiðilinn, hún vinnur einnig 

mikið með skrásetningu, eitthvað sem ég geri mikið sjálf með því til dæmis að halda 

dagbók. Hún vinnur mikið upp úr sínu persónulega lífi og er verkið hennar Take Care 

Of Yourself (2007)38 mjög gott dæmi um það. Þar fékk hún 107 konur til þess að túlka 

uppsagnarbréf sem hún fékk frá þáverandi elskhuga sínum. Hún sagði sjálf um verkið, 

,,Ég þjáist minna ef ég notast við sorglegan atburð úr lífi mínu, að fara aftur til 

atburðarins og draga allt úr honum, það hefur ákveðin græðandi áhrif. Það er eins og 

að deila atburði með vinum þínum. Þér líður betur eftir á.”39 

                                                
34 Sjá myndaskrá, bls. 37. 
35 Óskasteinar er samið af Hildigunnu Halldórsdóttur og fjallar um stelpu sem finnur fallega steina, hún 
óskar sér og felur svo steinana. Hún er síðan orðin gömul og man ekki hvar hún faldi þá en segist ekki 
syrgja þá lengur. 
36 Sjá myndaskrá, bls. 38. 
37 Jamison, Touched with Fire, bls. 26. 
38 Sjá myndaskrá, bls. 24. 
39 ,,It’s not about that at all.I suffer less by using an unhappy event in my life, by going back to it and 
exhausting it, it has a therapeutic effect in a way. It’s like sharing something that happens to you with 
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2.3  

Að skapa undir áhrifum gleðinnar 

 

Gleðin er tilfinningin sem ég vinn minnst með, hún birtist yfirleitt í litlum skömmtum 

og kvíði fylgir henni yfirleitt alltaf. Því að þegar hlutirnir fara að ganga upp og gleðin 

tekur við, þá aukast áhyggjurnar um það sem gæti farið úrskeiðis. Gleðin getur samt 

komið í formi sáttar og kyrrðar, kyrrð innra með mér sem ég finn þegar ég til dæmis 

vinn á skipulagðan hátt eða vinn með endurtekningar. Eitt af þeim verkum þar sem ég 

fann fyrir mikilli kyrrð var þegar ég ákvað að fara út í náttúruna að taka myndir, ég 

geri það reglulega því það hjálpar mér að koma ró á hugann.  

Þegar ég var að fara í gegnum sorgarferlið við BRCA fréttunum þá endaði það ferli á 

því að það kom að sáttinni, en þá fór ég út í náttúruna. Ég hafði notað mannlegt vald 

til þess að eyðileggja plöntur og aðrar lífverur í reiðinni. Ég þurfti bæði að biðjast 

fyrirgefningar og sættast við hana, náttúruna. Ég ákvað að reyna að setja mig í hennar 

spor, ég var nakin og reyndi að setja mig í sömu stellingar og tré, steinar og nánasta 

umhverfi. Upphaflega langaði mig að reyna að hverfa inn í umhverfið, verða partur af 

því, smeygja mér á milli steina en svo fannst mér áhugaverðara að reyna að vera eins í 

laginu með því að reyna á færni líkamans. Ég upplifði sátt á milli mín og náttúrunnar 

eftir þetta og nefndi þetta verk Acceptance.40 

Skýrasta dæmið um gleðina er þegar ég kynntist kærastanum mínum og ákvað að 

hætta við hugmyndirnar sem ég hafði um innsetningu og fór í staðinn að taka upp 

myndbönd af honum og myndir. Eftir að hafa safnað saman í möppu efni um hann þá 

fór ég fá kvíða yfir öðrum verkefnum og byrðin af gleðinni var of mikil svo að það 

verk þróaðist yfir í myndbands-innsetninguna Ákveðið ástand sem ég lýsti hér á undan 

í kafla 2.  

 

 

 

 

 

                                                
your friends. You feel better afterwards.” (þýð. höf.) ,,Sophie Calle: Intimate Vision.” Postism, 10. 
desember 2014, sótt 2. desember 2018 á https://post-ism.com/2014/12/10/sophie-calle-intimate-vision/ 
40 Sjá myndaskrá, bls. 39. 
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3. Kafli 
Læknar listin öll sár?  

 

Listmeðferð er meðferð sem byggist á sálfræðilegum kenningum og myndsköpun. 

Notkun listar til þess að róa hugann og slaka á er mjög algeng, til dæmis hafa 

fullorðins litabækur verið vinsælar síðustu 4-5 ár. Þær draga úr stresseinkennum, og er 

oft líkt við hugleiðslu.41 Litabækurnar eru samt ekki sambærilegar við listmeðferð þar 

sem litabækurnar róa hugann einungis í stutta stund en listmeðferð hefur hugsanleg 

langtíma áhrif. Ég mun einungis skrifa hér um listmeðferð fyrir fullorðna. Í 

listmeðferð er notast við leir, málningu og teikningu.  

Skammtíma leirmeðferð hefur til dæmis sýnt fram á mikla framför hjá fólki 

með þunglyndi, rannsókn var gerð af Nan og Ho árið 2017 en sú rannsókn skoðaði 

mikið áhrif meðferðarinnar á einkenni geðrænna vanda, almenna heilsu, vellíðan og 

getuna til þess að tjá sig um tilfinningar. Rannsóknin leiddi í ljós að það dróst úr 

einkennum, vellíðan og almenn heilsa jókst auk þess sem munnleg tjáning varð 

betri.42  

Leirinn hefur oft verið bendlaður við róandi áhrif, snertingin við leirinn sem 

gefur undann þrýstingi fingranna býður upp á marga mótunarmöguleika. Leirinn líkist 

í raun nútíma stressbolta. Með leirnum er svo auðvitað hægt að búa til eitthvað 

endanlegt form, með því að brenna hann. Það er ákveðið mannlegt vald sem fólk 

finnur fyrir þegar að það býr eitthvað til með höndunum. Einhver sátt er fólgin í 

samspili hugar og handar. Ég hef ekki unnið mikið í leir en leita mikið til hans þegar 

ég er kvíðin. Þá finn ég mikla útrás í því að kreista og kremja.  

Ég fékk svipaða tilfinningu og þegar ég tók upp á því að kreista kókosbollur. 

Ég hafði ég stuttan tíma til þess að skapa eitthvað, ég varð mjög stressuð og keypti 

kókosbollur. Mig hefur alltaf langað til þess að kreista þær og var þetta kjörið tækifæri 

til þess. Ég kreisti 16 kókosbollur, tók verknaðinn upp á myndband og sýndi í litlum 

mónitor í kaffiteríunni. Þetta verk snerist alfarið um mig að fá útrás43.  

 

                                                
41 Marsh, Laura, ,,The Radical History of 1960s Adult Coloring Books.“ The New Republic,  
28.desember 2015, sótt 2. nóvember 2018 á https://newrepublic.com/article/126580/radical-history-
1960s-adult-coloring-books 
42 Malchiodi, Cathy, ,,Clay Art Therapy and Depression.“ Psychology Today, 31. júlí 2017, sótt 22. 
október 2018 á https://www.psychologytoday.com/us/blog/arts-and-health/201707/clay-art-therapy-
and-depression. 
43 Sjá myndaskrá, bls. 40. 
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Í dag er hópvinna ein algengasta tegund listmeðferðar, hún inniheldur mikið af 

samskiptum og samningaviðræðum. Hópvinnan snýst oft um að mála saman eða að 

vinna í leir, í sama rými og svo fer sálfræðingurinn eða lista-sálfræðingurinn oft eftir 

tímann á milli og allir sem vilja geta tjáð verk sín. Þetta sýnir að sjúklingurinn er ekki 

einn að kljást við þetta ástand.   

,,Að skapa eitthvað saman sýnir okkur að við erum meira lík en ólík, það gefur 

okkur kost á að vera metin af öðrum og besti parturinn er að vera partur af 

einhverju stærra”44  

 

Að geta unnið í hóp er mjög góður eiginleiki, listnámið mitt hefur kennt mér 

að vinna með öðrum jafnframt því að vera tilbúin að verja þau verk sem ég hef gert og 

færa rök fyrir mínum skoðunum, en það hefur ætíð verið mjög kvíðavaldandi. Það er 

mjög styrkjandi að þurfa að verja verkin mín. Þar með hefur einnig dvöl mín í 

Listaháskóla haft jákvæð áhrif á mína andlega heilsu og mætti kannski líkja henni við 

listmeðferð 

,,Og hugsandi hálfri öld aftur í tímann, brast hún í grát, ,,Mér datt aldrei í hug 

að list gæti haft sömu áhrif og meðferð,” segir hún, ,,en eftirá að hyggja hafði 

hún það.”45 

 

Cindy Sherman talar hér um áhrifin sem hún fann fyrir þegar hún ákvað að 

fara í Listaháskóla, en bróðir hennar hafði nýlega framið sjálfsmorð. Hún var einungis 

15 ára þegar það gerðist.  

Enn sem stendur vantar mikið upp á rannsóknir sem tengja geðræna sjúkdóma, 

innlögn á sjúkrahús og áhrif listameðferðar. Með meiri rannsóknarvinnu mun 

skilningur fólks á listmeðferð aukast, og kannski sérstaklega þar sem biðlistar fyrir 

sálfræðingum virðist bara lengjast með hverjum deginum. 

                                                
44 ,,Creating together in this way allows us to see that we are more similar than different, to be 
witnessed and valued by others, and, best of all, transcend ourselves by becoming part of a greater 
whole.” (þýð. höf.) Malchiodi, Cathy, ,,Cool Art Therapy Intervention #7: Creating Together.“ 
Psychology Today, 9. mars 2010, sótt 4. nóvember 2018 á https://www.psychologytoday.com/blog/arts-
and-health/201003/cool-art-therapy-intervention-7-creating-together. 
45 ,,And then thinking back nearly half a century, she bursts into tears. “I never really thought of art as 
being therapeutic,” she says, “but I guess it definitely was.” (þýð. höf.) Adams, Tim. Cindy Sherman: 
Why Am I In These Photos? The Guardian. 3. júlí 2016. sótt 10. desember 2018 á 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/jul/03/cindy-sherman-interview-retrospective-
motivation 
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4. Kafli  
Hver er tengingin? 

 

Ég velti því fyrir mér hvernig listamenn með raskanir eða geðsjúkdóma takast á við 

áskoranir sínar, svona almennt. Vitað er að þeir eru sumir hverjir mótfallnir því að 

vera á lyfjum því að þeir óttast að listin þeirra muni líða fyrir það.46 Þetta er algengt 

áhyggjuefni hjá listamönnum og rithöfundum, að þjáning þeirra og tilfinningaleg 

reynsla hefti sköpun þeirra séu þeir á lyfjum. 

Eitt þekktasta dæmið um listamann sem leitaði sér hjálpar var Van Gogh þegar 

hann fór sjálfviljugur inná geðveikrahæli og dvaldi þar í eitt ár. Það eru til margar 

kenningar um það hvaða geðsjúkdóm hann var með, en sálfræðingar eru ennþá í dag 

að reyna að greina hann. Hann skapaði mjög mikið af verkunum sínum þegar hann var 

inni á hælinu og þegar hann fór, þá mælti læknirinn hans með að hann skyldi halda 

áfram að skapa eins mikið og hann gæti. Van Gogh framdi sjálfsmorð stuttu eftir dvöl 

sína. Hann hafði skrifað bróður sínum bréf á meðan hann var á geðveikrahælinu þar 

sem hann talar um verkin sem hann hefði getað skapað ef hann væri ekki með þennan 

sjúkdóm.47  

,,Það er enginn skapandi þegar hann er lamaður af þunglyndi, í geðshræringu, 

lagður inn á stofnun, bundinn niður eða dáinn vegna sjálfsvígi.”48 

Margir fræðimenn hafa hugsað út í þessa tengingu á milli listamanna og geðsjúkdóma. 

Á síðustu áratugum hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar um tenginguna á milli 

sköpunargleði og andlegs ástands. Fyrstu rannsóknir studdu þetta samband heilshugar. 

Andreasen rannsakaði geðræn vandamál hjá rithöfundum og í einni rannsókninni árið 

1988 var hún með 30 rithöfunda og komst af því að 80% upplifðu einhverja tegund af 

þunglyndi49 og 43% upplifðu geðhvarfasýki.50 Hún komst að þeirri niðurstöðu að 

sköpun þeirra hafi þróast í tengslum við geðsjúkdóminn.  

                                                
46 Jamison, Touched with Fire, bls. 241. 
47 Jamison, Touched with Fire, bls. 249-250. 
48 ,,No one is creative when paralytically depressed, psychotic, institutionalized, in restraints, or dead 
because of suicide.“ (þýð. höf.) Jamison, Touched with Fire, bls. 249. 
49 Undirflokkar þunglyndis eru: djúp geðlægð, óyndi og geðhvörf/geðhvarfasýki  
50 Geðhvarfasýki einkennist af sveiflukenndu hugarástandi sem felur í sér bæði uppsveiflur (örlyndi) og 
niðursveiflur (þunglyndi) 
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Önnur rannsókn var gerð árin 1993 og 1990 af þeim Jamison og Goodwin. 

Þeirra rannsókn studdi þær niðurstöður sem Andreasen hafði komist að, en þeir 

rannsökuðu 47 listamenn og rithöfunda og komust að því að 38% hefðu fengið 

meðferð við þunglyndi, sem var 30% meira en gengur og gerist hjá almenningi. 

Richards rannsakaði tilfelli sköpunargáfu í fólki með geðhvarfasýki og ættingja þeirra, 

skýrslurnar bentu til þess að fólkið var afkastamikið á skapandi sviði og einnig 

ættingjarnir. Þessar niðurstöður eru áhugaverðar því að geðrænir sjúkdómar erfast oft, 

og gæti þá kannski verið hægt að segja til um að afkvæmi fólks með geðræna 

sjúkdóma yrðu skapandi. 

Árið 1992 gerði Arnold M. Ludwig eina rannsókn um þetta málefni. Hann tók 

fyrir 1000 manns sem voru leiðandi í sinni grein, og þar af 555 fólk í skapandi 

greinum. Þeir sem unni í skapandi greinum voru með hæsta hlutfallið af langvarandi 

tilfinningalegum örðugleikum, þeir áttu erfitt með að stjórna tilfinningum sínum og 

voru með flestar innlagnir inná geðdeildir. Þau upplifðu einnig talsvert meira 

þunglyndi, kvíða, aðlögunarkvíða, og vandamálum tengdum áfengisnotkun heldur en 

aðrar greinar í atvinnulífinu.51  

Þessar rannsóknir virðast sýna fram á tengingu á milli þess að vera með 

andlegann sjúkdóm og þess að vera listrænn. Hvað þýða þessar rannsóknir fyrir tilvist 

listamannsins? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Spaniol, Susan, ,,Art and mental illness: where is the link?“ The Arts in Psycotherapy, 4 (október 
2001): 221-231, doi https://doi.org/10.1016/S0197-4556(01)00108-3. 
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Niðurlag 

Hér að ofan hef ég velt fyrir mér hvort ég hafi byrjað að skapa list til þess að flýja 

andlegan sjúkdóm, eða hvort ég hafi alltaf verið með andlegan sjúkdóm og notað 

listina sem hjálpartæki til þess að tjá mig og fá útrás. Ég held að þetta haldist allt í 

hendur.  

,,Listamaðurinn notar listina til þess að lækna sjálfa sig.” 52 

 

Auk þess að fjalla um þessa tengingu að þá vefst áhugi minn á femínisma inn í 

þetta allt saman. Feminisminn hefur alltaf verið innrættur í mig og tel ég 

kvenréttindabaráttuna einungis vera að byrja. Ég reyni að vekja athygli á málefnum 

sem snerta mig eða einhvern nákominn persónulega. Þetta reynast oft vera erfið 

málefni líkt og fæðingarþunglyndi og fóstureyðingar. Með því vil ég vekja upp 

umræðu og gera þessi málefni sýnilegri. Með því að kafa í þessar umræður koma oft 

upp tilfinningar líkt og reiði og sorg.  

Rannsóknir á bakvið ólöglegar fóstureyðingar velta af stað reiði sem endar í 

listaverki, listaverkið gerir mér kleift að leysa úr þessum tilfinningum og vonandi 

koma boðskapnum áfram. Ég tel það mikilvægt að reyna að upplýsa áhorfandann um 

þau málefni sem snerta mig persónulega. Í verkinu mínu Ákveðið ástand tala ég 

einfaldlega bara um kvíðaröskun og hversu mikil áhrif hún hefur á mitt daglega líf. Ég 

hef upplifað það að fólk komi til mín að ræða kvíða því ég hef alltaf talað opinskátt 

um kvíðaröskunina mína. Ég tel mig getað miðlað einhverju gagnlegu með því að 

fjalla um mína eigin reynslu.   

Ef ég myndi ekki gera list, hvernig myndi ég tjá mig um hlutina? 

 

Mér finnst oft auðveldara að skapa en að tjá mig á tungumálinu, það gæti verið 

ein ástæða þess að listmeðferð gengur svona vel í dag. Fólki finnst ef til vill 

auðveldara að tjá sig í gegnum myndmálið en tungumálið. Þegar ég uppgvötaði þessa 

tengingu og fór að horfa á sjálfa mig í sömu stöðu og þessir sjúklingar þá rann upp 

fyrir mér að ég væri að notast við sömu aðferðir.  

                                                
52 ,,And the use of the art by artists to heal themselves.“ (þýð. höf.) Jamison, Touched with Fire, bls. 6. 
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Ég er kannski með geðrænan sjúkdóm því ég er kona alin upp í samfélagi sem lítur 

niður á konur. Ég er listamaður því ég er kona sem þarf að fá útrás. Ég er kannski 

tilfinningalega næm því ég er kona. Ég flý inn í heim ímyndunaraflsins því ég er næm. 

 

,,Mannkynið ræður illa við raunveruleikann”  

          -T.S. Eliot53 

 

Ég skapa list því ég hef tilfinningar. Ég er kona með geðrænan sjúkdóm og ég 

er einnig listamaður. Ég er geðsjúkur listamaður.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 ,,Human kind cannot bear very much reality.” (þýð. höf.) Jamison, Touched with Fire, bls. 119. 
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