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Útdráttur 
Þessi ritgerð leitar svara við þeirri spurningu hvort og hvernig mýkt geti nýst listamönnum 

til þess að ná fram samfélagslegum og pólitískum áhrifum með list sinni. Mýkt er í 

ritgerðinni skilgreind sem fagurfræði sem leggur áherslu á einlægni, tilfinninganæmni, hið 

kvenlega og hinsegin. 

Í inngangi eru nefnd ýmis dæmi um að mýkt sé að ryðja sér rúms í meginstraumnum 

skoðuð. Ritgerðin skiptist svo í þrjá kafla. Fyrst er samfélagsgerð okkar skoðuð og færð rök 

fyrir því að hún sé mótuð af kapítalískri nýfrjálshyggju sem hampi einkennum hörku umfram 

mýkt, og uppgangur mýktarinnar sé ákveðið andsvar við þeirri hörku. Í kaflanum er að miklu 

leyti stuðst við bók Mark Fisher, Capitalist Realism, um kapítalískt raunsæi. 

Í öðrum kafla eru eiginleikar mýktar skoðaðir og þeir settir í samhengi við kenningar 

Jacques Rancière um fagurfræði og kenningar Chantal Mouffe um pólitíska list. Færð eru 

rök fyrir því að í mýktinni felist möguleikar til orðræðubreytinga og þar með 

samfélagsbreytinga. 

Í þriðja kafla eru þrjár listamanneskjur sem nýta sér mýkt í verkum sínum 

rannsakaðar. Fyrst verður fjallað um Alok- Vaid Menon, listamanneskju sem hefur mýktina 

í forgrunni í aktívisma sínum sem kynsegin manneskja, texta sviðsverka sinna og ekki síst 

viðhorfi sínu til lífsins. Svo verður tekið viðtal við Hrefnu Lind Lárusdóttir um vinnu hennar 

með listhópnum Macao, en þau hafa undanfarið unnið verk sem hafa sjálfsmildi og ASMR 

í forgrunni. Að lokum er tekið viðtal við Sarah Vanhee, belgíska listakonu sem nýtir sér 

mýkt í aðferðafræði sinni við gerð sviðsverksins Lecture For Every One. 

Í niðurlagi er komist að þeirri niðurstöðu að mýkt geti sannarlega nýst listamönnum 

til þess að koma pólitískum skilaboðum á framfæri og breyta orðræðu og gangi samfélags 

okkar þegar vel tekst til. 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

6  

Abstract 
This essay is an investigation of the question if and how artists can use softness in their 

aesthetics to influence society with their art.  The word ‘softness’ is defined as meaning 

honesty, vulnerability, emotionality, femininity and queerness.  

The essay is divided into three chapters. The first chapter talks about how modern 

society is formed by capitalism and neo-liberalism that favours hardness over softness, and 

that the upsurge of softness is an answer to that hardness. The chapter is mainly based on 

Mark Fisher’s Capitalist Realism. 

In the second chapter we take a look at the qualities of softness and diagnose them 

in the context of philosopher Jacques Rancière’s theories about aesthetics and art, and 

Chantal Mouffe’s theories about politics in art and art in politics. The argument is made the 

in softness there is the possibility of changing the hegemony.  

In the third and final chapter we take a look at three artists that use softness in their 

work. First Alok Vaid-Menon is a performance artist and queer activist that centers softness 

in their artistic work, activism and even methods of living. Second, Hrefna Lind 

Lárusdóttir’s work with ASMR and self-care methods in her work, in collaboration with 

Milan-based art collective Macao, will be diagnosed in relation to softness. Finally an 

interview with belgian performance artist Sarah Vanhee is conducted in the context of her 

work Lecture For Every One, in which she used the methods of softness strategically.  

The chapter on Alok Vaid-Menon is based on internet resources and documentation 

while the writer of the essay conducted interviews with Sarah Vanhee and Hrefna Lind 

Lárusdóttir. 

The conclusion of the essay is that using softness in art has the potential to be a useful 

tool for artists and activists to get their political message across. When used successfully 

softness can even have a serious impact on the hegemony in our society. 
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Inngangur 
 
Hin sænska Greta Thunberg hefur vakið mikla athygli fyrir vikuleg mótmæli sín vegna 

loftslagsbreytinga. Síðan í september 2018 hefur hún skrópað í skólanum á hverjum 

föstudegi og í staðinn mótmælt fyrir utan þinghúsið í Stokkhólmi1. Krafa hennar er að sænsk 

stjórnvöld, og raunar alþjóðasamfélagið, taki loftslagsbreytingum alvarlega og bregðist við 

eins og um neyðarástand sé að ræða - enda er það svo2. Í kjölfarið hefur hún fengið boð um 

að tala á ráðstefnu Sameinuðu Þjóðanna um loftslagsbreytingar og fjallað hefur verið um 

hana í fjölmiðlum á borð við BBC3 og The Guardian4. Nemendur í skólum um allan heim, 

allt frá Kólumbíu til Þýskalands, hafa fylgt fordæmi Gretu. Þann 10 janúar 2019 tóku um 

þrjú þúsund nemendur þátt í Brussel, gengu út úr skólum sínum og kröfðust þess að 

stjórnvöld virtu Parísarsáttmálann og sóru að skrópa vikulega í skólanum til þess að 

mótmæla, rétt eins og Greta. Tveimur vikum síðar var fjöldinn orðinn 32.0005. Svo virðist 

sem Greta hafi hrundið af stað stærri hreyfingu loftslagsaktivista en lengi hefur sést. Hvers 

vegna hefur Greta vakið svona mikla athygli og haft svo mikil áhrif og raun ber vitni? Ekki 

er hún að deila nýjum upplýsingum með fjölmiðlum í neinu viðtala sinna, eða upplýsa 

almenning um vitneskju sem aðeins hún býr yfir. Það sem greinir hana frá öðrum aktívistum 

sem láta sig umhverfismál varða er sú einfalda staðreynd að Gréta er aðeins 16 ára gömul. 

Hún lítur jafnvel út fyrir að vera yngri, með barnslegt andlit, fléttur í hárinu og títt klædd í 

litríka gula regnkápu á föstudagsmótmælum sínum6. Einlægni hennar í bland við ákveðni í 

að mótmæla aðgerðaleysi mannsins gagnvart loftslagsbreytingum hefur heillað fjölmiðla 

jafnt sem ráðamenn upp úr skónum. Hún lítur ekki út fyrir að geta breytt miklu en því 

barnslegri sem hún er, því lengur sem hún situr róleg fyrir utan Alþingishús Stokkhólms, því 

fleiri deila fréttum um hana á samfélagsmiðlum og hlusta á skilaboðin sem hún hefur fram 

                                                
1 Leifur Hauksson, „Hver er Greta Thunberg?“ RÚV, 7.febrúar 2019, sótt 10.febrúar 2019 á 
http://www.ruv.is/frett/hver-er-greta-thunberg?fbclid=IwAR1hIi7k2O9GdErq3rhC9RrYUrYJhM9-
7Hv9BUkde24CEeLWH3-7JnWxKp8 
2 Greta Thunberg, „’Our house is on fire’: Greta Thunberg, 16, urges leaders to act on climate“ The 
Guardian, 25.janúar 2019, sótt 1.febrúar 2019 á https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/25/our-
house-is-on-fire-greta-thunberg16-urges-leaders-to-act-on-climate 
3 BBC. „Swedish teen Greta Thunberg skips school for climate protest.“ Myndband, 2:10. Sótt 10.febrúar 
2019 á https://www.bbc.com/news/av/world-europe-45439003/swedish-teen-greta-thunberg-skips-school-
for-climate-protest 
4 Damian Carrington, „„Our leaders are like children“, school strike founder tells climate summit“ The 
Guardian, 4.desember 2018, sótt 1.febrúar 2019 á 
https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/04/leaders-like-children-school-strike-founder-greta-
thunberg-tells-un-climate-summit 
5Lisa Bradshaw, „35,000 attend Youth for Climate march in Brussels.“ Flanders Today, 24. janúar 2018, sótt 
1.febrúar 2019 á http://www.flanderstoday.eu/35000-attend-youth-climate-march-brussels 
6  Leifur Hauksson, „Hver er Greta Thunberg?“ 
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að færa. Mýkt þessara aðgerða Gretu hefur þannig að mörgu leyti borið meiri árangur en 

tíðir fundir þjóðarleiðtoga sem opinberra stofnana sem miða að því að bæta ástandið. 

Einkenni mýktar má ekki aðeins sjá í aktívisma, heldur verða þau sífellt sýnilegri í 

listum: Sviðslistamanneskjan Alok Vaid-Menon upphefur mjúkleika hinsegin stöðu sinnar 

með því að yrkja ljóð um tilfinningar sínar meðfram því að hán setur sjálfsmyndir af sér á 

Instagram með undirtitlinum: „NOT GAY. NOT STRAIGHT. JUST SOFT7“. Meðfram 

þessu öllu fer meginstraumsmenningin ekki varhluta af mýktinni, og má þar nefna 

poppstjörnuna Ariana Grande sem gefur út hvern einlæga stórsmellinn af öðrum, ýmist um 

þakklæti sitt í garð fyrrverandi kærasta sinna eða óð til kvenkyns vinasambanda8, milli þess 

sem hún tístir um tilfinningar sínar9. 

Svo virðist því sem mýktin sé að verða að tískubylgju hjá aktívistum sem 

listamönnum, og hlýtur því að vera að þeir sjái í mýktinni möguleika sem vert er að nýta. En 

hvernig nýtist mýktin listamönnum og til hvaða nota? Ég mun í þessari ritgerð skoða hvernig 

listafólk getur notað mýkt (e.softness) til þess að ná fram félagslegum og pólitískum áhrifum 

með list sinni. Mýkt verður skilgreind sem fagurfræði 10  sem blandar saman einlægni, 

tilfinningum, samveru, hinu kvenlega og hinsegin og hafnar jafnframt þeirri kaldhæðni, 

hörku og gildum sem kennd eru við karlmennsku og kapítalisma. Mýkt í listum verður 

rannsökuð og skoðað hvernig notkun hennar getur nýst listamönnum með pólitísk markmið.  

Fyrst verða færð rök fyrir því að nýfrjálshyggja sé ráðandi samfélagsgerð og hafi 

verið síðustu fjóra áratugi. Sú stefna hampi eiginleikum hörku frekar en mýktar og 

menningin hafi tekið mið af því síðustu áratugi með því að hampa kaldhæðni og 

karlmennsku. Í framhaldinu verða fagurfræðilegir eiginleikar mýktar skoðaðir og rannsakað 

hvernig þeir passa inn í kenningar heimspekingsins Jacques Rancière um fagurfræði og 

pólitík auk kenninga og greina annarra fræðimanna um mýkt í listum.  

                                                
7 Alok Vaid-Menon, „NOT GAY. NOT STRAIGHT. JUST, SOFT. Portrait by Zara Julius for Unlabelled 
Mag“ stöðuuppfærsla á Facebook, 18.apríl 2017, 
https://www.facebook.com/AlokVMenon/posts/1680821585546961:0 
8 Natalie Weiner, „Billboard Woman of the Year Ariana Grande: 'There's Not Much I'm Afraid of Anymore'“ 
Billboard, 5.desember 2018, sótt 25.janúar á 
https://www.billboard.com/articles/events/women-in-music/8487877/ariana-grande-cover-story-billboard-
women-in-music-2018 
9 Arianda Grande (@ArianaGrande), „cried sm tonight that my eyes feel like they know something i don’t,“ 
færsla á Twitter, 8.febrúar 2019, https://twitter.com/ArianaGrande/status/1093784281053159425 
10 Í ritgerðinni er notast við skilgreiningu franska heimspekingsins Jacques Rancière á 
fagurfræði(e.aesthetics) eins og hún birtist í bók hans The Politics of Aesthetics. Fagurfræðin tengist ekki 
útliti eða eiginlegri fegurð á nokkurn hátt, heldur á hugtakið við tengsl pólitíkur og listar. Í því samhengi lýsir 
hugtakið því hvernig við skynjum sameiginlega reynslu okkar og hverjir fá að taka þátt í að mynda þessa 
sameiginlegu skynjun. Þannig er hægt að nota hana til þess að móta ríkjandi orðræðu og hvernig við sem 
samfélag skynjum raunveruleikann. Nánar verður farið í greiningu á þessu í 2.kafla. 
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Verk þriggja listamanna verða í kjölfarið rannsökuð út frá þessari fagurfræði mýktar. 

Fyrst verður fjallað um aðferðir sviðslistamanneskjunnar Alok Vaid-Menon, sem nýtir sér 

viðkvæmni og einlægni til þess að hafa áhrif á stöðu sína sem kynsegin manneskja. Í öðru 

lagi er tekið viðtal við Hrefnu Lind Lárusdóttur, sviðslistakonu sem hefur unnið verk bæði 

sjálfstætt og með ítalska listahópnum Macao, sem setja sjálfsmildi í forgrunn í 

þátttökuverkum sínum. Að síðustu verður viðtal við sviðslistakonuna Sarah Vanhee um verk 

hennar Lecture for Everyone, en hún nýtir sér meðvitað mýkt og einlægni við flutning á 

verkinu auk þess sem texti verksins ber einkenni mýktarinnar með því að beina sjónum 

sínum að manneskjum, samlífi þeirra og von. 

Niðurstaða mín er sú að mýkt getur verið áhrifamikið verkfæri fyrir listamenn sem 

aktívista til þess að koma boðskap sínum á framfæri. Þegar best lætur getur hún endurmótað 

hvað við sem samfélag teljum til veikleika og styrkleika og hvernig við tjáum okkur. Með 

einlægni, viðkvæmni og hugrekki mýktarinnar í farteskinu eiga feminískir og hinsegin 

listamenn sér í lagi betri möguleika á ná eyrum ráðamanna og áhorfenda en þeir hafa með 

hörkunni. 
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1. Harður heimur 
 

Hardness wants to appear unattached and unaffected. Hardness wants to believe it 

can pull itself up by the bootstraps. Hardness wants us to see this as strength.11 

 

Á forsíðu Fréttablaðsins þann 17. janúar er alvörugefin yfirlýsing: “Þurfum að sofa meira12”, 

stuttaraleg setning í takt við okkar niðursoðnu og hröðu tíma. Tíma yfirvofandi dómsdags 

vegna loftslagsbreytinga, uppgangs popúlisma, Trump Bandaríkjaforseta og sífellt 

þunglyndari unglinga. Þetta eru svefnvana og áhyggjuþrungnir tímar, og að mörgu leyti má 

tengja þessi einkenni nútímans við uppgang nýfrjálshyggjunnar sem ráðandi 

samfélagsgerðar í alþjóðasamfélaginu. Nýfrjálshyggja er stórt hugtak. Í grunninn er hún 

stefna í efnahagsmálum sem talar fyrir minni afskiptum ríkis af þegnum sínum og meira 

frelsi einstaklingsins, sér í lagi til viðskipta13. Í þessari ritgerð verður nýfrjálshyggjan notuð 

sem nafn á samfélagsgerð þar sem lögmál markaðarins eru grunnur að velferð þegna hvers 

ríkis, eða eins og greinarhöfundurinn Stephen Metcalf orðar það: 

 

Peer through the lens of neoliberalism and you see more clearly how the political 

thinkers most admired by Thatcher and Reagan helped shape the ideal of society as 

a kind of universal market (and not, for example, a polis, a civil sphere or a kind of 

family) and of human beings as profit-and-loss calculators (and not bearers of grace, 

or of inalienable rights and duties). Of course the goal was to weaken the welfare 

state and any commitment to full employment, and – always – to cut taxes and 

deregulate. But “neoliberalism” indicates something more than a standard rightwing 

wish list. It was a way of reordering social reality, and of rethinking our status as 

individuals14. 

 

Út frá þessu má gera ráð fyrir að nýfrjálshyggjan hafi áhrif á fleiri þætti en efnahag 

einstaklinga, heldur einnig á ríkjandi orðræðu og félagslegan raunveruleika okkar.  

                                                
11 Andi Schwartz, „The Cultural Politics of Softness“ GUTS Magazine, 27.desember 2018, sótt 15 janúar 
2019 á http://gutsmagazine.ca/the-cultural-politics-of-
softness/?fbclid=IwAR0VCCXd8m7fInTGdu_MlVpYiB76EPqQNGbyMniPXTzS8WwGzv5t5hO2HfQ 
12 Gunnþórunn Jónsdóttir, „Þurfum að sofa meira,“ Fréttablaðið, 17.janúar 2019, bls. 1. 
13 „Hvað er ný-frjálshyggja?“ Áttavitinn, 5. Júní 2018. https://attavitinn.is/samfelagid/stjornmal/hvad-er-ny-
frjalshyggja/ 
14 Stephen Metcalf, „Neoliberalism: the idea that swallowed the world.“ The Guardian, 18.ágúst 2017, sótt 
10.febrúar 2019 á https://www.theguardian.com/news/2017/aug/18/neoliberalism-the-idea-that-changed-the-
world 
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„Kulnun“ var valið orð ársins 2018 samkvæmt RÚV15, lýsandi fyrir áhrif nýfrjálshyggjunnar 

og kapítalismans á almenning. Í bók sinni Capitalist Realism fjallar Mark Fisher um áhrif 

kapítalískrar nýfrjálshyggju á geðheilbrigði fólks. Ungt fólk hefur samkvæmt því sem Fisher 

segir aldrei verið þunglyndara og er það bein afleiðing þess hversu valdalaust það upplifir 

sig gagnvart eigin stöðu í samfélaginu16. Hann bendir á rannsóknir þess efnis að geðræn 

streita hafi hækkað verulega að meðaltali síðustu 25 ár. Þær tölur séu hæstar í löndum þar 

sem svokallaður „sjálfselskur“ kapítalismi sé við völd. Einstaklingshyggja og sjálfselskt eðli 

kapítalismans eigi því sökina á þessari hækkun.17 

 

The affects that predominate in late capitalism are fear and cynicism. These emotions 

do not inspire bold thinking or entrepreneurial leaps, they breed conformity and the 

cult of the minimal variation, the turning out of products  which very closely 

resemble those that are already successful.18 

 

Í umfjöllun sinni um mýkt og náungakærleika sem andkapítalískt vopn lýsir Jacob Wren 

þessu neikvæða eðli kerfisins svona: 

 

Where there is suffering, most likely there’s also an economic profit. Structural 

inequality will put profit before kindness each and every time19. 

 

Þessi neikvæði rammi kapítalismans þrengir einfaldlega svo að ungu fólki að það á erfitt 

með að sjá von í honum. Ungu fólki er sagt frá unga aldri að heimurinn sé harður og eina 

leiðin til að lifa hann af sé að vera enn harðari. Þetta á sérstaklega við um fólk sem tilheyrir 

minnihlutahópum. Hinsegin listamanneskjan og aktívistinn Joshua Allen lýsir í viðtali 

óttanum sem fylgir því að þurfa að tileinka sér hörku til að lifa af þennan heim: 

 

                                                
15 Anna Sigríður Þráinsdóttir, „Orð ársins 2018 eru kulnun og klausturfokk,“ RÚV, 4.janúar 2019, sótt 
20.janúar 2019 á http://www.ruv.is/frett/ord-arsins-2018-eru-kulnun-og-klausturfokk 
16 Fisher, Capitalist Realism: Is There No Alternative? (Winchester: O Books, 2009), bls.36 
17 Fisher, Capitalist Realism: Is There No Alternative? bls.76 
18 Fisher, Capitalist Realism: Is There No Alternative? bls.76 
19 Jacob Wren „Taking Care.“ Í Truth Is Concrete: A Handbook for Artistic Strategies in Real Politics, ritstj. 
Florian Malzacher og steirischer herbst, (Berlín og Graz: Sternberg Press & steirischer herbst, 2015.), 
bls.278. 
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For a lifetime I have carried the weight of an actor, screaming and running from 

scene to scene, trying to escape the inevitability of violence. This made me hard.20 

 

Af þessu má sjá að harkan sem einkennir samfélagsgerðina kemur ungu fólki og 

minnihlutahópum verst, og því ef til vill eðlilegt að þeir hópar hafi sig mest í frammi um að 

gagnrýna hana. Oft er þá viðbragð þeirra sem síðustu áratugi hafa haft hin menningarlegu 

völd í sínum höndum að berja slíka tilburði niður með háði og ásökunum um viðkvæmni og 

pólitíska rétthugsun. Sem dæmi um það er skemmst að minnast þess að grínistinn Louis CK 

var einn vinsælasti uppistandari í heimi áður en nokkrir kollegar hans stigu fram í kjölfar 

#metoo-byltingarinnar og sökuðu hann um að hafa brotið á sér kynferðislega21. Þetta var árið 

2017, og í framhaldinu gaf Louis út afsökunarbeiðni og dró sig úr sviðsljósinu - en ekki 

lengi. Í lok árs 2018 var hljóðupptöku af hans nýjustu uppistandssýningu lekið á netið og þar 

mátti heyra grínistann, sem hefur í gegnum árið verið talinn einn sá allra beittasti, gera grín 

að nemendum sem lifðu af skotárás skóla í Parkland í Bandaríkjunum og fóru í kjölfarið í 

mikla pólitíska baráttu gegn byssulöggjöfinni í Bandaríkjunum.  

 

You're young, you should be crazy, you should be unhinged, not in a suit saying „Im 

here to tell…“ - Fuck you! You're not interesting cause you went to a high school 

where kids got shot. Why does that mean I have to listen to you? YOU didn’t get 

shot, you pushed some fat kid in the way, and now i gotta listen to you talking22? 

 

Hér talar Louis CK um yngri kynslóðina, þá sem kennd er við þúsöldina (e.millennials).  

Þessi nálgun CK er lýsandi dæmi um kaldhæðna og hæðandi orðræðu sem hefur verið 

ráðandi í vinsælli vestrænni menningu árum saman. Þetta er orðræða kynslóðar sem þagði 

yfir ofbeldi og sýndi ekki tilfinningar því það var asnalegt og barðist ekki fyrir neinu. En nú 

virðist kaldhæðna kynslóðin vera að missa brautargengi sitt. 

List og sköpun þrífst illa í ótta, og því viðbúið að listamenn og ungt skapandi fólk 

leiti annarra leiða til að næra sálarlíf sitt og sköpunarkraft. Sú þörf er raunar ekki ný af 

                                                
20 Joshua Allen og Alok Vaid-Menon, „SOFT: A Gender Non-conforming Photo Series by Zara Julius,“ 
Unlabelled Magazine, 18.apríl 2017, sótt 25.janúar 2019 á https://www.unlabelledmagazine.com/single-
post/2017/04/18/SOFT-A-Gender-Non-conforming-Photo-Series-by-Zara-Julius?fbclid=IwAR15GBF2ys-
X5runzFq8jwXDppn-cb8hYqWjwRyg0d_CnHkflbTYvKPyzUY 
21 Molly Redden, „Louis CK accused by five women of sexual misconduct in new report,“ The Guardian, 
9.nóvember 2017, sótt 15.febrúar á https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2017/nov/09/louis-ck-
accused-by-five-women-of-sexual-misconduct-in-new-report 
22 Christian Blauvelt, „Louis C.K. Blasts Parkland Survivors, Makes Transphobic Jokes in Leaked Standup 
Set Audio,“ Indiewire, 31.desember 2018, sótt 25.janúar 2019 á https://www.indiewire.com/2018/12/louis-
ck-blasts-parkland-survivors-transphobic-standup-set-leaks-1202031423/ 
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nálinni: Listamenn hafa unnið gegn þessu tengslaleysi, kaldhæðni og afskiptaleysi 

nýfrjálshyggjunnar frá því hún byrjaði uppgang sinn, og slíkt er líka eðli andófs aktívista. Í 

þessari ritgerð eru tekin fyrir dæmi um list frá síðustu 10 árum, en það er ekki þar með sagt 

að uppgangur mýktarinnar sé alveg nýr af nálinni, heldur er hann einfaldlega fyrst nú að ná 

almennilega inn í meginstrauminn. Gott dæmi um eldra verk sem ber einkenni mýktar er 

verkið Touch Sanitation, þar sem listakonan Mierle Laderman Ukeles tók í hendina á öllu 

sorphirðustarfsfólki New York-borgar og þakkaði þeim persónulega fyrir þjónustu sína við 

borgara23. Verkið einbeitti sér þannig af þakklæti gagnvart hópi sem sjaldnast fær athygli 

fyrir sín vanmetnu störf. Þakklæti og mildi gagnvart ókunnugum eru einkenni sem falla vel 

undir skilgreiningu á mýktinni. En hver eru þessi einkenni mýktarinnar og út frá hverju eru 

þau skilgreind? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23  Mierle Laderman Ukeles, „Maintaining,“ í Truth Is Concrete: A Handbook for Artistic Strategies in Real 
Politics, ritstj. Florian Malzacher og steirischer herbst (Berlín og Graz: Sternberg Press & steirischer herbst, 
2015), bls.301. 
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2.  Eiginleikar mýktar 
 

2.1 Fagurfræði og pólitík listarinnar  

Í bók sinni The Politics of Aesthetics talar franski heimspekingurinn Jacques Rancière um 

fagurfræðilega eiginleika í list og pólitík. Orðið fagurfræði (e.aesthetics) hefur þó samkvæmt 

honum lítið með fegurð eða útlit að gera. Orðið notar hann til að lýsa því hvernig við skynjum 

sameiginlega reynslu okkar og hverjir fá að taka þátt í að mynda þessa sameiginlegu 

skynjun24. Þegar hann talar um sameiginlega skynjun og samfélag tengist það náið því 

hugtaki sem Rancière kallar The distribution of the sensible, hugtak sem hann notar til að 

lýsa kerfinu sem ákvarðar hverjir fá að taka þátt í að mynda þessa sameiginlegu skynjun, 

með áhrifum í pólitík og á fagurfræðina, og hverjir ekki25. Sem dæmi tekur  Rancière fyrir 

ummæli Aristótelesar um að talandi vera sé pólitísk vera. Þó er ekki þar með sagt að allar 

talandi verur fái að taka þátt í pólitík: þó þræll skilji tungumál fangara síns er ekki þar með 

sagt að hann hafi „yfir því að ráða“. Rancière nefnir í framhaldinu ummæli Plató um að 

vinnumenn geti ekki fengið að ráða í samfélagi því þeir hafi ekki tíma til að setja sig inn í 

pólitík - ekki bíður vinna þeirra26. Þannig ákváðu þeir, karlkyns fræðimenn á ákveðnum 

aldri,  hverjir fengu að taka þátt í myndun samskynjunarinnar, þ.e. fagurfræðinnar. Margt 

hefur breyst frá tímum Forn-Grikkja og eru möguleikar almennings til þess að hafa áhrif á 

ríkjandi fagurfræði meiri í dag. Nú eru það ekki aðeins karlkyns ráðamenn sem ákveða 

fagurfræðina heldur jafnt pólitíkusar, poppstjörnur og hverjir þeir sem ná áhrifum í gegnum 

samfélagsmiðla. 

Samkvæmt Rancière hefur list alltaf pólitíska vídd, og hún felst fyrst og fremst í 

möguleikum listar á að búa til dissensus, þ.e. truflun á ríkjandi fagurfræði og endurmótun 

hennar. Listamenn sem nýta sér mýkt reyna að búa til slíka truflun og þar með breyta 

orðræðunni. Með því að hvolfa hugmyndum okkar um hvað sé staðreynd endurmóta þau 

fagurfræðina og búa til nýja möguleika. Þau setja mýkt þar sem við töldum vera hörku og 

styrkleika þar sem áður var talinn veikleiki. 

Á þessum grunni Rancière má skoða hvers vegna réttlætisleit og aktívismi eru svo 

samtvinnuð listinni þegar fjallað er um mýkt í sviðslistum. Í grein sinni Artistic Strategies in 

Politics and Political Strategies in Art skrifar stjórnmálafræðingurinn Chantal Mouffe að list 

                                                
24 Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics, (London & New York: Continuum International Publishing 
Group, 2004), bls. 13 
25 Rancière, The Politics of Aesthetics, bls.13 
26 Rancière, The Politics of Aesthetics, bls. 12 
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sé alltaf tengd pólitíkinni, hvort sem henni líki betur eða verr. Listin leggi alltaf annað hvort 

ráðandi orðræðu lið eða grafi undan henni, það sé einfaldlega í listafólksins höndum að 

ákveða hvora leiðina það fari27. Samkvæmt Mouffe er því ekki gagnlegt að yfirgefa þær 

stofnanir og rými sem pólitíkin hefur yfir að ráða (t.d. söfn, menningarviðburði, 

sjónvarpsefni fyrir almenning, vinsæla menningu), heldur þvert á móti ættu listamenn að 

taka þær yfir. 28  Kapítalismi hefur löngum nýtt sér listir til þess að tryggja táknræna 

valdastöðu sína í samfélagi okkar, hvort sem það er með sjónvarpsefni, auglýsingum eða 

öðrum meginstraumsmiðlum. Þar sem kapítalisminn hefur mikil ítök í þeirri stofnun sem 

menning er, liggur í augum uppi að besta leiðin til að grafa undan orðræðunni sem hann 

skapar er með því að breyta henni innan frá. 

 

2.2 Eiginleikar mýktar og staða hennar í meginstraumnum 

Kanadíski sviðslistamaðurinn Jacob Wren skilgreinir mýkt sem almennt viðhorf 

manneskjunnar til heimsins sem gerir viðkvæmni, einlægni og tilfinninganæmni hátt undir 

höfði. Hann nýtir sér andstæður mýktarinnar til að skilgreina hana: „[Softness] stands in 

contrast to hardness, an approach that often relies on irony and sarcasm to shore up the image 

of infallible impenetrability.“29 Hann kemur líka inn á kynslóðabilið sem útskýrir að mörgu 

leyti nýlegan uppgang mýktar í vinsælli menningu. Hann tilheyrir kynslóð kaldhæðna 

pönkara, og viðkvæmur húmanismi er eins langt frá skeytingarlausa pönkinu sem var ráðandi 

þegar hann kom inní listheiminn.  

Wren viðurkennir að það hafi verið erfitt fyrir hann, listamann af kaldhæðnu 

kynslóðinni, að gangast við þessari nýfundnu mýkt þegar hann fór að kynna sér hana, en 

komst svo að þeirri niðurstöðu að því harðari sem hinn kapítalíski heimur er, því ómögulegri, 

því mýkri þurfum við að vera. Verk sem einblína á næmni og erfiðar, jafnvel sársaukafullar 

spurningar, hjálpi ekki aðeins jaðarsettu fólki heldur leggi líka til að hvert samfélagslegt 

vandamál hafi fjölda hugmyndaríkra lausna ef við aðeins breytum hugsanagangi okkar til 

hins jákvæða og til hjálpar öðrum30. Það er áhugavert að lesa grein Wren í samhengi við 

ummæli Louis CK um aldamótakynslóðina. Svo virðist sem listamenn samtímans sem 

tilheyra eldri kynslóðum séu sífellt að átta sig á þessu risi mýktarinnar, en viðbrögð þeirra 

við þeirri uppgötvun eru jafn misjöfn og þau eru mörg. Sumir taka þátt í upprisu mýktarinnar, 

                                                
27 Chantal Mouffe, „Artistic Strategies in Politics and Political Strategies in Art,“ emisférica 10, 2 (sumarið 
2013), sótt 10.febrúar 2019, 
http://hemisphericinstitute.org/hemi/en/e-misferica-102/mouffe 
28 Mouffe, „Artistic Strategies in Politics and Political Strategies in Art.“ 
29Wren, „Taking Care,“ bls. 278 
30Wren, „Taking Care,“ bls. 279 



 

 
 

17  

fegnir að losna við kaldhæðnu nálgunina sem sýnir aldrei á sér höggstað á meðan aðrir tala 

þessa viðkvæmu og einlægu bylgju niður. Þetta er auðvitað raunin í hvert sinn sem einhver 

listastefna eða aðferð nær brautargengi, hún veldur usla jafnt sem ánægju. Það er þó með 

þessa eins og aðrar bylgjur að hún fæðist ekki í tómarúmi: 

 

 It is not merely coincidental that pastel-hued hair became popular alongside the 

impulse to get real about our trauma and mental illness, to be honest about the 

emotional toll of the oppressive structures we live in, or to call ourselves “tender” 

and “soft.” Softness is both aesthetic and political, and aesthetics are never separate 

from politics. That softness often looks pink and flouncy, and feels vulnerable and 

emotional—in other words, that softness is feminized—is not merely coincidental 

either31. 

 

Í grein Andi Schwartz, The Cultural Politics of Softness, er eiginleikum mýktar vel lýst og 

þeir tengdir við þessa pólitík fagurfræðinnar sem Rancière og Mouffe tala líka um. Mýktin 

felst í viðkvæmni, einlægni, hinseginleikanum, kvenleikanum og fegurð og styrkleika sem 

felst í  þessum eiginleikum. Hægt er að færa rök fyrir því að ansi margt falli inn í  þessa 

skilgreiningu en að mörgu leyti er skilgreiningin samtvinnuð tilgangnum, að setja inn nýja 

táknfræði í staðinn fyrir þá sem er ríkjandi undir veldi kapítalisma og nýfrjálshyggju.  

Í gegnum tíðina hefur mýktinni alls ekki verið hampað, heldur hún smánuð fyrir að 

vera veiklunda og einskis nýt. Ljósmyndarinn og listakonan Zara Julius kemur inn á þetta í 

texta um myndaþátt sinn, SOFT, þar sem hún tók myndir af hinsegin aktívistunum Alok 

Vaid-Menon og Joshua Allen: 

 

What does it mean for those of us who live at the intersections of vulnerability and 

isolation to choose to be soft? Often, when transfeminine people are vulnerable we 

are punished for it. We are shunned and abused by our families. Harassed most on 

the streets when we dare be honest in our expression. Cast away or killed by intimate 

partners. We are ignored and erased when we do not wear makeup or long hair. We 

constantly have to negotiate the tension between femme and fear, vulnerability, and 

violence.32 

 

                                                
31Schwartz, „The Cultural Politics of Softness.“ 
32Allen og Vaid-Menon, „SOFT: A Gender Non-conforming Photo Series by Zara Julius.“  



 

 
 

18  

Í textanum kemur fram að Julius er markvisst að reyna að breyta orðræðunni um mýkt, sem 

hefur áður verið skaðleg fyrir fólk sem er viðkvæmt vegna samfélagslegrar stöðu sinnar. 

Með því að hún og viðfangsefni hennar velji og hampi eigin mýkt í stað þess að vera stimpluð 

með henni, vinna þau að því að mýktin verði skilgreind sem styrkleiki frekar en veikleiki: 

„We challenge ourselves to embrace vulnerability on our own terms and in the process, 

imagining ways of being and relating to one another rooted in softness, earnesty, and queer 

companionship33.“ 

Mýktin felst því ekki síst í að þora að leyfa sér að vera viðkvæm og mjúk. Þessi 

aðferð er ekki ólík þeirri sem hefur oft verið notuð af jaðarhópum til þess að nota tungumál 

til að bregðast við kúgun: sem dæmi má nefna Druslugönguna, sem upphaflega var gengin 

til að breyta merkingu orðsins „drusla“ úr skammandi hugtaki yfir í valdeflandi slagorð34. 

Þetta á vel við kenningar Mouffe um orðræðu og vald hennar: 

 

What is at a given moment accepted as the ‘natural order’ is always the result of 

sedimented hegemonic practices. Things could always have been otherwise and 

every order is predicated on the exclusion of other possibilities. This is why it is 

always susceptible of being challenged by counter-hegemonic practices that will 

attempt to disarticulate it so as to establish a different hegemony35.  

 

Orðræðubreytingar og breyting á merkingu hugtaka eins og „veikleikum“, „kvenleika“, 

„mýkt“, „druslu“ eða hverju sem er því möguleg, samkvæmt Mouffe. Því er staðhæfing 

Schwartz um að mýktin eigi raunar rætur sínar í baráttu femínista og hinsegin fólks ekki 

fjarri lagi. Þær hreyfingar hafa alltaf staðið andspænis þessari hörkulegu orðræðu 

nýfrjálshyggjunnar36. Þannig mætti segja mýktina órjúfanlega frá pólitík minnihlutahópa og 

hvers konar réttindabaráttu.  

  

 

 

 

 

                                                
33Allen og Vaid-Menon, „SOFT: A Gender Non-conforming Photo Series by Zara Julius.“  
34Druslugangan, „Örskýring - Af hverju „drusla“?“ Myndband, 0:43, sótt 10.febrúar 2019 á 
https://www.facebook.com/Drusluganga/videos/%C3%B6rsk%C3%BDring-af-hverju-
drusla/1057009224394175/ 
35Mouffe, „Artistic Strategies in Politics and Political Strategies in Art.“ 
36Schwartz, „The cultural politics of softness.“ 
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3.  Listafólk sem nýtir sér mýkt 
 

3.1 Umfjöllun um sviðslistamanneskjuna Alok Vaid-Menon 

 

I don’t require you to be strong or proud or resilient, I require you to be honest37. 

Alok Vaid-Menon, sviðslistamanneskja og rithöfundur. 

 

Alok Vaid-Menon er indversk-amerísk kynsegin38 sviðslistamanneskja, skáld og fræðari. 

Hán hefur vakið athygli síðustu ár fyrir tilfinningaþrungna ljóðalestra sína um upplifun 

sína af heiminum, en einnig einfaldlega fyrir útlit sitt og hvernig hán birtist fólki í verkum 

sínum, á samfélagsmiðlum og á götu úti. Vaid-Menon er af aldamótakynslóðinni umdeildu 

og kann sannarlega að nýta sér þá miðla sem kenndir eru við hana, enda er Instagram-

reikningur háns, þar sem 170.000 manns fylgja háni39, ekki síst hluti af fræðslu og 

listsköpun háns. Frekar en að beina sjónum okkar að einu sérstöku verki 

listamanneskjunnar, verður hugmyndafræði háns í list og einkalífi tekin fyrir í kaflanum, 

þar sem hún er mjög lýsandi fyrir mýkt í sinni bókstaflegustu mynd. 

 

OUR NATURAL STATE IS WATER 

hello my name is alok and i believe that feelings are real and that gender is 

not. i believe that loneliness is an international state of emergency. i believe 

that crying in public is political. i believe everyone in the world is mourning 

the disconnect between who they are and who they pretend to be. i believe 

that performing is the closest i have ever come to being honest. i believe that 

i am weak and scared and confused and i believe that is ok. i believe that 

everyone in the world needs someone to have hot chocolate/mango 

lassi/coffee (your choice) and just talk about it. i don't know what "it" is but 

I believe it haunts you like it does me. i believe it has the capacity to unravel 

you at the seams. i believe we want to fall apart because water is our most 

natural state. i believe in falling apart routinely -- every once in a while. like 

                                                
37 NowThis Entertainment, „Artist Alok Vaid-Menon on Learning to Love Who They Are“ Myndband, 4:55, 
sótt 10.febrúar 2019 á https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=FDZskzSLzPk 
38 Kynsegin er hugtak sem nær yfir fólk sem skilgreinir kyn sitt utan tvíhyggju kynjakerfisins, e.non-binary. 
https://otila.is/hinsegin-regnhlifin/kynvitund-og-kyntjaning/kynsegin/ 
39 Alok Vaid-Menon(@alokvmenon). Instagram. https://www.instagram.com/alokvmenon/ 
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a forest burns and a heart bends, i believe in breaking down just to see what 

was waiting there underneath40. 

 

Þessi texti af vefsíðu Alok Vaid-Menon hljómar eins og einskonar manífestó 

listamanneskjunnar. Á beinskeyttan hátt lætur hán okkur vita hver afstaða háns er til þessa 

hörkulega heims: Tilfinningar eru raunverulegar en kyn er það ekki. Hán er veikburða, hrætt 

og ringlað - og það er í fínasta lagi. Vaid-Menon er ekki hrætt við að sýna viðkvæmni og trú 

á styrkinn sem felst í tilfinningum. Enda talar hán yfirleitt opinskátt um tilfinningar, og 

tengist það sannarlega stöðu háns sem kynsegin manneskju sem er brún á hörund. 

Í hlaðvarpinu What’s Underneath lýsir Vaid-Menon því að hafa bælt niður 

tilfinningar sínar á yngri árum. Aðeins meðfram því að hán steig fullum fetum inn í 

hinseginleika sinn leyfði háni sjálfu sér að byrja að finna til. Vaid-Menon segir tilfinningar 

mikilvægar einmitt vegna þess að þær má ekki skýra með rökum. Einmitt vegna rökleysis 

þeirra séu þær kraftur sem samfélagið meti ekki að verðleikum41. Með því að tala um 

tilfinningar sem styrkleika í stað veikleika setur Vaid-Menon þær í annað samhengi en hin 

ríkjandi orðræða setur þær yfirleitt. Þetta er lýsandi fyrir aðferðir Vaid-Menon, sem oft hafa 

einmitt þau áhrif að láta hlustandann, áhorfandann eða Instagram-fylgjandann spyrja sig 

spurninga um tvíhyggjuna sem felst í heimi okkar. Af hverju þurfa allir að vera karlkyns eða 

hvorugkyns, með bleikan varalit eða í jakkafötum, veikir eða sterkir?  

Alok Vaid-Menon spyr okkur ekki aðeins þeirra spurninga með skrifum sínum eða í 

viðtölum, heldur einnig einfaldlega með því hvernig hán birtist okkur í sínu líkamlega formi 

á Instagram. Hán klæðist bikini á myndum þegar því sýnist, þrátt fyrir að vera þakið dökkum 

hárum á bringu og handleggjum, fer í jakkaföt jafnt sem gala-kjóla og tekur af sér glæsilegar 

myndir sem ögra kynjatvíhyggjunni. Við myndirnar skrifar Vaid-Menon jafnan texta um þá 

áreitni sem hán þarf að þola þegar hán birtist fólki á þennan hátt í almenningsrými42. 

Í einlægni og hreinskilni Vaid-Menon felst gríðarleg mótstaða við ríkjandi orðræðu 

og samfélagsgerð. Sú hugmynd að tilfinningar jaðarsettra hópa sé takandi mark á hljómar 

kannski augljóst, en er raunar í beinni mótstöðu við orðræðuna sem hægri íhaldsmenn í 

Bandaríkjunum hafa lengi tileinkað sér. Sem dæmi má nefna hinn vinsæla hægri íhaldsmann 

                                                

40 „Our natural state is water,“ ALOK, síðast uppfært 17. ágúst 2017, 
https://www.alokvmenon.com/blog/2017/8/17/our-natural-state-is-water 
41 What’s Underneath „Alok Vaid-Menon: The Strength of Feelings“, hlaðvarpsþáttur, 31.maí 2018, sótt 
10.febrúar 2019 á https://podtail.com/en/podcast/what-s-underneath-with-stylelikeu/alok-vaid-menon-the-
strength-of-feelings/ 
42  Alok Vaid-Menon(@alokvmenon), „for the past week i have been receiving non-stop rape threats...“ 
Færsla á Instagram, 8.janúar 2019, sótt 10.febrúar 2019 á  https://www.instagram.com/p/BsXFlHEH9xp/ 
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Ben Shapiro, sem er þekktur fyrir ýmis umdeild ummæli sín um pólitík. Hann segir 

samkynhneigð vera synd og gerir reglulega lítið úr kröfum hinsegin fólks um mannréttindi 

og fornafnanotkun43, og segir þær kröfur ekki standast rök44. Hans helsta slagorð, “Facts 

don’t care about your feelings45.” er svo vinsælt meðal áhangenda hans að klæðnaður með 

því rýkur út eins og heitar lummur. Þetta slagorð er auðvitað í beinni andstöðu við 

hugmyndafræði Vaid-Menon, sem hefur ferðast með tilfinninga-vinnustofu sína um heim 

allan46 og hefur þá yfirlýstu stefnu að taka jafn mikið mark á tilfinningum sínum og rökum. 

Vaid-Menon er ákveðin staðalímynd um þær manneskjur sem Louis CK, Ben Shapiro og 

þeirra líkar vilja hæðast að. 

Það sem aðgreinir list Vaid-Menon frá hinu listafólkinu sem er rannsakað í þessari 

ritgerð er persónuleg nálgun háns. Hán skrifar um eigin reynslu í ljóðum sínum og birtir 

aðallega myndir af sjálfu sér á Instagram-reikningi sínum, og birtist þar fylgjendum sínum 

sem flæðandi kynsegin vera, með stíliseraðar og fallegar myndir í kvenlegu gervi með 

karlmannleg líkamshár. Oftar en ekki fylgir ljóðrænn texti sem undirstrikar mýktina í 

myndinni. Erfitt er oft að greina á milli performersins Alok Vaid-Menon og manneskjunnar 

Alok Vaid-Menon, enda er líf Vaid-Menon að mörgu leyti listaverkið sjálft. Eins og hán 

segir í einum af textum sínum: „My favorite actors are my friends. & our living is the art. 

our living is the art47!“ 

Hið persónulega er pólitískt48 er því hugtak sem á vel við verk Vaid-Menon. Uppgangur 

mýktarinnar er að miklu leyti samtvinnaður femínisma og baráttu hinsegin fólks. Eins og var 

minnst á í síðasta kafla talar Andi Schwartz um að þær hreyfingar hafi lengi sett sig upp á 

móti hörku og karlmannlegum gildum nýfrjálshyggjunnar49. Og að mörgu leyti er ekki um 

annað að velja fyrir þau sem tilheyra minnihlutahópi kynsegin fólks. Ofbeldi vegna 

                                                
43 Þ.e. þá kröfu trans og kynsegin fólks að þau séu ávörpuð og fjallað sé um þau eftir því kyngervi sem þau 
upplifa sig í, í stað þess að vera ávörpuð út frá kyninu sem þeim var úthlutað við fæðingu.  
44 „Ben Shapiro,“ Wikipedia, sótt 10.febrúar 2019 á 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Shapiro#LGBT_rights  
45 Ben Shapiro, „Facts don’t care about your feelings,“ Twitter, 5.febrúar 2016, sótt 10.febrúar 2019 á 
https://twitter.com/benshapiro/status/695638866993115136?lang=en 
46 „Feelings, A Workshop: Alok Vaid-Menon (Budapest),“ Facebook, sótt 10.febrúar 2019 á 
https://www.facebook.com/events/1372282436194998/ 
47 „Our lives are the art,“ ALOK, síðast uppfært 3.september 2018, 
https://www.alokvmenon.com/blog/2018/9/3/our-lives-are-the-art 
48 Þýðing á hugtakinu „The personal is political“, hugtaki sem var gert vinsælt af hreyfingu annarar bylgu 
femínista í Bandaríkjunum á 7.áratugnum, og lýsir viðhorfsbreytingu á því hvað sé einkamál 
kvenna/jaðarhópa og hvað sé samfélagslegt vandamál. Hugtakið er oft kennt við femínistann Carol Hanisch, 
sem skrifaði um hugtakið: „Personal problems are political problems. There are no personal solutions at this 
time. There is only collective action for a collective solution.“ 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_personal_is_political 
49 Schwartz, „The Cultural Politics of Softness“ 
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kynhneigðar eða kyngervis oft daglegt brauð, og notar Vaid-Menon sína reynslu af áreiti og 

ofbeldi óspart í list sinni: 

 

Public Affirmation 

 

  I experience constant and unyielding street harassment. It pervades every realm of 

my life. 

 

To cope I remind myself that people who harass haven’t received enough intimacy 

and affirmation in their lives — they have been misguided to believe that hurting 

other people helps them heal. 

 

We are inundated with violence. Over saturated with critique. At every level we are 

encouraged to tear each other apart. 

 

I’m trying to do something different with my life.  

 

Recently to challenge a culture of harassment I have been practicing public 

affirmation. I tell passengers next to me on the train that I am rooting for them and 

grateful they’re alive. I tell strangers walking next to me on the street that I am glad 

they are trying their best and to have a great day! I try to tell as many people as 

possible that they matter to me and that I need them and that I am so blessed to 

experience their presence.  

 

People are often shocked. 

 

We are so much more familiar with critique than compassion, aren’t we?50 

 

Hér segir Vaid-Menon frá áreiti sem hán verður fyrir á götum úti vegna kyngervis síns. Í 

textanum snýr hán þó reynslu sinni upp í jákvæða mynd með því að útskýra hvernig hán 

reynir að brjóta vítahring áreitni til þess að breyta samfélagsgerðinni sem olli ofbeldinu, án 

þess að gera lítið úr áhrifum áreitisins á sig. Það er ákveðin von fólgin í þessu frumkvæði til 

                                                
50 „Public affirmation,“ ALOK, síðast uppfært 29.nóvember 2018, 
https://www.alokvmenon.com/blog/2018/11/29/public-affirmation 
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mýktar gagnvart öðru fólki sem birtist í textanum, ákvörðun um að leyfa ofbeldi ekki að 

fæða af sér meira ofbeldi, heldur breyta því mjúklega í mildi. 

Þessi aktívismi mýktarinnar, að breyta ofbeldi í mildi og bregðast við áreiti með 

góðmennsku, er gegnumgangandi í nærri öllum verkum Vaid-Menon.  

 HEY! er dagslangur performans í safnrými þar sem áhorfendum býðst að vera í samskiptum 

við listamanneskjuna í gegnum SMS-skilaboð um tilfinningar sínar og líðan. Yfirlýstur 

tilgangur verksins er að nota tækni til að auka nánd milli fólks: 

 

 I’m using performance art as a way to break through loneliness & create public sites 

for vulnerability, interdependence, and honest exchange about heartbreak, pain, 

isolation, jealousy, fear and everything we are not supposed to talk about51! 

 

Verk Vaid-Menon hafa því samfélagslegan tilgang - staðsetning þess í safnrými gerir það að 

listaverki en að öðru leyti hefur það skýran tilgang um að hjálpa fólki í mýkri átt - átt 

tilfinninga, einlægni og samveru. Í sjálfu sér er tilvera Vaid-Menon mótstaða við hörkuna. 

Hán lifir mjúkan veruleika: kvenlegan, kynsegin, tilfinninganæman veruleika. 

Í kjarna þess sem sem Vaid-Menon gerir er sú trú að það að setja viðkvæmni og 

einlægni í aðalhlutverk sé okkur eðlislægara en að láta eins og við gætum lifað án hvors 

annars52. 

„In its queer and feminist context, softness is the place from which we can build better 

political principles, the place from which we can build a better world53.“ Vaid-Menon vinnur 

að þessum betri heimi, hvort sem það er með listsköpun sinni eða einfaldlega því að biðjast 

ekki afsökunar á tilveru sinni. Mýktin passar vel við hina kvenlegu tilveru, og hefur lengi 

gert. Hin raunverulega áskorun er einfaldlega að koma henni af jaðrinum, og sýnileiki Alok 

Vaid-Menon er lóð á vogarskálarnar í þeim efnum. Sú vinna er ekki aðeins 

hugmyndafræðileg heldur líka einfaldlega viðleitni til þess að lifa þennan harða heim af.  

 

3.2. Viðtal við Hrefnu Lind Lárusdóttur um sjálfsmildi og ASMR í verkum hennar 

Hrefna Lind Lárusdóttir er sjálfstætt starfandi sviðslistakona. Hún hefur síðustu ár unnið 

með mörk raunveruleika og sviðslista og ber að nefna verk hennar My House, þar sem Hrefna 

bauð áhorfendum að hópsafna fyrir húsnæðisláni hennar. Í staðinn gátu áhorfendur valið um 

                                                
51 Alok Vaid-Menon(@alokvmenon), „hey New York City! I’m doing a residency...“ Færsla á Instagram, 
3.febrúar 2019, sótt 10.febrúar 2019 á  https://www.instagram.com/p/Btbkk3xB4eN/ 
52 Schwartz, „The Cultural Politics of Softness“ 
53 Schwartz, „The Cultural Politics of Softness“ 
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að koma heim til hennar á sýninguna My House54, eiga samverustundir með henni og 

sambýlingi hennar við sjónvarpsgláp eða fá sér kaffibolla og spjalla við Hrefnu, svo eitthvað 

sé nefnt. Þannig vann hún með nándina og traust áhorfenda til sín. 

Hrefna Lind var í starfsnámi sumarið 2018 hjá listakollektívunni Macao, sem er 

staðsett í Mílanó. Sá hópur hefur líka mikið unnið með samfélagslega nánd, aktívisma og 

sjálfsmildi, og voru verk þeirra og samstarfsverk Hrefnu við þau aðalefni viðtalsins. Macao 

á rætur sínar í aktívisma. Kollektívan samanstendur af ýmsum listhópum og listafólki hverju 

sinni og er ekki fastur listhópur, heldur er Macao einfaldlega regnhlífarheiti yfir þá starfsemi 

listar og aktívisma sem fer fram undir merkjum hans55. Hópurinn starfar í gömlu sláturhúsi 

í Mílanó sem það tók hústöku, er sjálfskipulögð hreyfing án yfirstjórnar og er stefna þeirra 

andkapítalísk56. 

Hrefna hafði samband við hópinn þegar hún var enn í meistaranámi í sviðslistum í 

Listaháskóla Íslands vegna meðmæla frá leiðbeinanda. Þegar hún svo ræddi í fyrsta sinn við 

forsvarskonu hópsins, Maddalenu Fragnito, kom í ljós að mikill listrænn samhljómur var 

með þeim enda voru bæði Hrefna og Maddalena að velta fyrir sér að vinna með róttæka 

sjálfsmildi og svokallað ASMR57. Hrefna hélt því út til Mílanó og vann með hópnum í þrjá 

mánuði58. Hún fylgdi hópnum á listahátíð í ítalska bænum Santarcangelo, þar sem verk 

Macao, Crypto Rituals, átti sér stað. Crypto Rituals var þáttökuverk í formi einskonar róttæks 

sjálfsmildi-torgs, eða eins og hópurinn orðaði það sjálfur í kynningartexta: 

 

an activity centering on cure and love of oneself, the one towards the other and 

towards our communities, as a radical action that can lead people to imagine new 

forms of social production and reproduction today59. 

 

Við vinnslu verksins safnaði Macao saman atvinnufólki af svæðinu í sjálfsmildi og heilun 

og fékk það til liðs við sjálfsmildi torgið. Á torginu var boðið upp á nudd, hugleiðslu, 

                                                
54 Hrefna Lind Lárusdóttir, „My House,“ Karolina Fund, sótt 10.febrúar 2019 á 
https://www.karolinafund.com/project/view/1710 
55 Hrefna Lind Lárusdóttir, viðtal höfundar. 
56„Chi si amo - History,“ Macao, sótt 10.febrúar 2019 á http://www.macaomilano.org/spip.php?article166 
57 ASMR, eða Autonomous sensory meridian response er heiti yfir ákveðið ósjálfrátt viðbragð líkamans við 
ákveðnum hljóðum. Hjá þeim sem finna viðbrögðin veita hljóðin sérstaka líkamlega sælu sem fólk sækist í, 
og útskýrir gríðarlegar vinsældir ASMR-myndbanda á Youtube. Þeir sem framleiða slík myndbönd reyna að 
framkalla þessi ASMR-viðbrögð hjá hlustendum með því að hvísla, strjúka ýmis efni eða tyggja tyggjó í 
hljóðnemann. 
58 Hrefna Lind Lárusdóttir, viðtal höfundar 
59 „Crypto Rituals,“ Santarcangelo Festival, sótt 10.febrúar 2019 á 
https://www.santarcangelofestival.com/en/show/crypto-rituals/ 
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tarotlestur, jóga, miðilsþjónustu, stjörnuspeki og fleira í þeim dúr, en einnig förðun, 

klippingu, rakstur og annað sem sneri að umönnun líkama og útlits fólks60.  

Samkvæmt Hrefnu er hugmyndafræði Maddalenu og félaga ekki síst sú að 

dægrastytting (e.recreation) geti ekki síst hjálpað okkur að fá skjól og heilun frá því 

undirliggjandi ofbeldi sem stofnanir og kerfi kapítalismans beita manneskjuna61. Þannig er 

augljóst að hópurinn er að vinna með eiginleika mýktarinnar sem form af aktívisma: Þau 

álíta það róttækt að fólk fái tækifæri til heilunar og sjálfsmildi í samfélagi við annað fólk.  

Hrefna segir sér hafi fundist áhugavert að sjá að sjálfsmildin og mýktin sneri ekki síst að 

listamönnunum sjálfum: Á meðan á hátíðinni stóð var enga taugaveiklun eða óþarfa 

ábyrgðarkennd að sjá hjá listafólkinu heldur tók það sjálft þátt í öllum þeim aðgerðum sem 

fram fóru á torginu, jafnvel að meira leyti en almenningur. Þetta segir Hrefna lýsandi fyrir 

hvernig mýktina var ekki aðeins að sjá utanfrá á verkum Macao-hópsins, heldur líka á 

vinnusiðferði og vinnuaðferðum þess við listaverkið62. 

Sem hluti þessa sjálfsmildi-torgs unnu Hrefna Lind og Maddalena svo ASMR-

gjörning sem þær fluttu þar. Hrefna lýsir hlustun á ASMR líkt og einhver taki utan um mann 

við tölvuna, og það dansi á línu nándar og erótíkur. Henni og Maddalenu fannst spennandi 

að taka miðil sem framkallar nánd í gegnum tölvu og færa hann í almannarými, þ.e. torgið. 

Þær vildu gera tilraunir með að nota ASMR sem miðil fyrir alvarleg málefni og lauma inn 

alvarlegum staðreyndum á mjúkan hátt63. 

Gjörningurinn fór þannig fram að þær Hrefna og Maddalena sátu úti á torginu með 

hljóðnema og hvísluðu rólega setningar á borð við þessar: 

 

Your health depends on the collective wealth 

visualize  yourself  

healthy  

and 

wealthy. 

Self love is a radical act. 

Its time 

to  

act64. 

                                                
60 Hrefna Lind Lárusdóttir, viðtal höfundar 
61 Hrefna Lind Lárusdóttir, viðtal höfundar 
62 Hrefna Lind Lárusdóttir, viðtal höfundar 
63 Hrefna Lind Lárusdóttir, viðtal höfundar 
64 Hrefna Lind Lárusdóttir, viðtal höfundar 
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Þannig voru skilaboðin í textanum að mörgu leyti róttæk og and-kapítalísk, en hér skipta 

umbúðirnar höfuðmáli. Áhorfendur lýstu því að hafa notið þess að hlusta á gjörninginn, og 

lýstu nokkrir heilbrigðisstarfsmanna á torginu yfir vilja til að fá verkið sem hljóðverk inn á 

biðstofu hjá sér65. Það er ekki líklegt að svo hefði verið ef skilaboðin hefðu verið sögð á 

hefðbundinn hátt og án mýktarinnar sem einkennir ASMR. Mörg verk Hrefnu Lindar bera 

raunar einkenni mýktarinnar, en hún segir sjálf að sér finnist gaman að koma sínum 

skilaboðum til skila á óbeinan og mjúkan hátt66. „Þá lendir það oft á einhverju gráu svæði 

og viðtakandi getur þá tekið sér meiri tíma til að taka afstöðu. Gáttirnar hjá áhorfendum 

lokast oft þegar við segjum eitthvað við hann sem er erfitt eða hann vill ekki heyra, svo með 

þessari aðferð verða þeir oft opnari fyrir því sem ég hef að segja. Verkið My House líka 

dæmi um þetta, skilaboð á borð við „Einstæð móðir í húsnæðisvanda“ eru ekki skemmtileg 

eða auðmelt efni verksins fyrir áhorfandann, en þar notar Hrefna húmor og mýkt til þess að 

koma þeim skilaboðum til skila, með því að bjóða fólki heim og deila með áhorfandanum 

sínu persónulega lífi, jafnvel þó það sé í formi sviðsverks. 

Mýktin í verkum Hrefnu felst þannig í nándinni sem einkennir verk eins og My House 

og ASMR-gjörninginn. Verkin eru ólíkt en eiga sameiginlegt að sér mýktina til þess að 

tengjast áhorfandanum. Mýktareinkenni My House eru nándin sem gestir finna við 

persónulegt líf og heimili Hrefnu í verkinu, og í ASMR-gjörningnum nýtir hún ASMR-

miðilinn sem lætur áhorfendur ósjálfrátt finna til nándar við hana og skilaboðin sem hún 

flytur.  

 

3.3 Viðtal við Sarah Vanhee 

Sarah Vanhee er belgísk sviðslistakona sem á að baki meira en áratugs feril. Verk hennar 

eru oftast unnin frá feminísku sjónarhorni, og aðspurð kannaðist hún strax við að nota mýkt 

sem ákveðið tól í sínum verkum67. Í viðtalinu var verk hennar, Lecture for Every One, rætt 

sérstaklega vegna þeirrar mýktar sem birtist bæði í texta verksins og aðferðinni sem flytjandi 

verksins notast við flutning þess hverju sinni.  

Verk Vanhee, Lecture for Every One, er óhefðbundið sviðsverk þar sem flytjandi 

verksins, ýmist Vanhee sjálf eða annar flytjandi, fer inn í rými þar sem ekki er búist við 

honum og flytur texta eftir Vanhee í fimmtán mínútur. Áhorfendur hafa því ekki valið sjálfir 

að sjá verkið og eru í hvert sinn óundirbúnir undir að sitja undir verkinu. Verkið var flutt hér 

                                                
65 Hrefna Lind Lárusdóttir, viðtal höfundar 
66 Hrefna Lind Lárusdóttir, viðtal höfundar 
67 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
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á Íslandi árið 2018 í tengslum við sviðslistahátíðina Everybody’s Spectacular. Þá var verkið 

meðal annars flutt á fundi Orkuveitu Reykjavíkur, í kennslustund í stærðfræði í Garðaskóla 

og á æfingu klappstýra í íþróttafélaginu Fylki68. Umhverfið sem verkið gerist í er því 

síbreytilegt, en textinn verksins er alltaf sá sami.  

Textinn er ljóðrænn án þess að vera torskilinn og fjallar um mennskuna í okkar 

nútímaheimi og hvað felst í því að búa í samfélagi. Textinn kemur líka inn á þau andlegu 

áhrif sem fylgja því að búa í nútímasamfélagi nýfrjálshyggjunnar sem hefur þegar verið lýst 

í fyrsta kafla ritgerðarinnar sem þunglyndis-og kvíðavaldandi heimi þar sem harkan er við 

völd: 

 

I’m stupid, paranoid and powerless. I’m over-rational and un-reasonable. I’m 

constantly under surveillance and I feel unsafe. I’m ignorant about how to live with 

people who are not like me. About the future I’m cynical69. 

 

Þó þessi texti gefi í skyn ákveðna pólitíska andstöðu við samfélag hörkunnar, sem fylgist 

með okkur, aftengir okkur frá hvert öðru og gerir okkur neikvæð og þunglynd, segir Vanhee 

sér hafa verið mikilvægt við skrif á textanum að hann setti sig ekki upp á móti neinum 

persónulega, svo þeir ólíku áhorfendur sem sæu verkið gætu ekki auðveldlega fjarlægt sig 

frá textanum með því að hugsa: „Nei, þetta er ekki fyrir mig70“. Hún vildi frekar að erfitt 

væri að flokka efni textans eftir stíl eða innihaldi: 

 

The text is such a hybrid, you cannot say which kind of text it is. It jumps in all kind 

of different textures: Questions, stories, statements, so you can  never pin it down71.  

 

Eitt er að ávarpa fólk sem hóp en annað að ávarpa manneskjur sem manneskjur72, segir 

Vanhee. Hún vildi gera hið síðarnefnda. Í því felst að fjarlægja sig ráðandi orðræðu 

pólitískusa, auglýsinga og fjölmiðla í tilraun til þess að tengjast áhorfandanum73. 

Flytjandi Lecture For Every One er ýmist Sarah Vanhee sjálf eða annar flytjandi sem 

hún fær til verksins. Þegar verkið var flutt á Íslandi var flytjandinn í fyrsta sinn ekki 

                                                
68„Places,“ Lecture For Every One, sótt 10.febrúar 2019 á  http://lectureforeveryone.be/places/ 
69 Sarah Vanhee, „Lecture For Every One,“ (óútgefið handrit, síðast uppfært 2018), Microsoft Word-skrá, 
bls.6 
70 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
71 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
72 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
73„The Project,“ Lecture For Every One, sótt 10.febrúar 2019, http://lectureforeveryone.be/the-project/ 
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fullorðinn, heldur unglingsstúlkan Bryndís Bergmann74. Aðspurð um hvers vegna hún valdi 

að nota ungling í það skipti frekar en fullorðinn flytjanda segir hún hugmyndina hafa komið 

upp fyrir tilviljun, en þegar á reyndi hafi sú breyting bætt við merkingu og mýktverksins: 

Unglingar eru jú næsta kynslóð sem tekur við þessum heimi75. Það krefst hugrekkis að 

ávarpa hóp sem er unglingnum ókunningur. Sem áhorfandi lýsir Vanhee því að hafa fundið 

fyrir því hugrekki ásamt því að hugsa ósjálfrátt um framtíðina við að sjá næstu kynslóð flytja 

textann76. Auk þess koma óneitanlega aðrir ungir aktívista eins og Greta Thunberg og öll 

þessi 35.000 belgísku skoðanasystkin hennar upp í hugann, eða eins og Vanhee lýsir þeim: 

„Young women that tell the truth. It’s beautiful77.“ Það er því ákveðin mýkt og von í nærveru 

unglingsins sem bætir við áhrif verksins. 

Eins og komið hefur verið inn á í fyrri köflum felst í mýktinni að þurfa ekki að öskra 

til að fá sitt pláss, heldur láta sér nægja að hvísla á réttum tímapunktum, lauma sér ef til vill 

bakdyramegin og koma sínu til skila þannig. Rétt eins og Alok-Vaid Menon biðst ekki 

afsökunar eða leyfis til þess að tjá kynvitund sína og Greta Thunberg biður grunnskólann 

sinn ekki um frí í skólanum til að mótmæla, biður flytjandi áhorfendur ekki leyfis áður en 

hann hefur upp raust sína. 

Vanhee segir Lecture For Every One því að einhverju leyti beita valdi í bland við mýktina: 

 

People didn’t choose to hear it and you kind of intrude into their environment, you 

take seventeen minutes of their time. At the same time it’s not meant as something 

violent - indeed it looks for soft spots and basically for humanizing the environment. 

Daring to be direct, daring to be simple. Daring to use simple words and simple 

thoughts and not allowing oneself to overcomplicate things so they become kind 

opaque. That was the challenge in writing Lecture For Every One - you want to be 

simple without taking the complexity away. I think if you really want to change 

things you have to be violent or what can be perceived as violent. Otherwise, how do 

you really interrupt something78? 

 

Þarna kemur Vanhee inn á þessa helstu andstæðu í mýktinni - hún er viðkvæm, einlæg og 

full vonar en á sama tíma er hún með markmið sem hún ætlar sér að framkvæma, hvað sem 

                                                
74„Credits,“ Lecture For Every One, sótt 10.febrúar 2019, http://lectureforeveryone.be/credits/ 
75 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
76 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
77 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
78 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
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það kynni að kosta. Mýktin er áhrifamikið tól til að ná því markmiði. Það er erfiðara að reka 

óboðinn flytjanda út ef hann er ekki ógnandi:  

 

There are a lot of meetings where there is hostility and you feel that the atmosphere 

is kind of hard, but, the only agreement I have with myself is that I kind of stay soft, 

even if sometimes I’m more direct or powerful I don’t play with different status or 

how much i address people directly or something like that - it’s really important for 

me to stay soft and also I feel like: I’m just doing this, carrying it out, like I’m being 

directed somehow, I do this with my whole heart, so if they don’t accept it and are 

angry, that’s okay79. 

 

Mýktin felst því þannig ekki síst í hver afstaða flytjandans er. Vanhee ákveður að vera mjúk 

jafnvel þó umhverfið sé hart, enda snýst flutningurinn ekki um egó flytjandans og samþykki 

frá umhverfinu, heldur um að hampa sannleika, einlægni og mýkt hvað sem það kostar.  

Vanhee lýsir því að koma inn í vinnuumhverfi með verkið, umhverfi þar sem 

hópurinn er viðstaddur í hlutverki sínu sem atvinnufólk, en er ekki vant að blanda því 

persónulega inn í það umhverfi. Það er því ekki viðbúið því að vera ávarpað sem manneskjur 

á svo persónulegan hátt og texti Lecture For Every One gerir: „Here we are, Some of us 

more damaged than others, some of us more troubled, some of us more wounded than 

others80“, segir flytjandinn í byrjun textans, og Vanhee segir þetta viðmót í umhverfi þar sem 

hópurinn býst ekki við því nánast undantekningalaust hafa áhrif á hópinn: 

 

 Sometimes I can see it while I speak, emotion, discomfort, recognition. We also get 

feedback after on the way it impacted the meeting, and hardly ever have we found it 

to have no impact. Very often the meeting doesn’t go through as planned. So it does 

make a cut and it raises questions like: should we continue to do what we’re doing 

here? And how81? 

 

Það er því augljóst að nálgun flytjandans hefur þau áhrif að trufla gang hversdagsleikans 

fyrir þá sem eru viðstaddir verkið. Sú truflun á hversdagsleikanum sem einkennir verkið eru 

ekki síst fyrirfram ákveðnar þagnir flytjandans sem birtast okkur svona í textanum: 

 

                                                
79 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
80 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
81 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
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Moment. 

 

(long pause) 

  

This was a moment. 

We’ve just created a moment together. 

 (pause) 

This is a moment before 

(pause) 

There is always a moment before82 

 

Vanhee segir þagnirnar beintengdar mýktinni83, og áhorfendur tala oft um þær sem einn 

áhrifamesta þátt flutningsins . „In the moments where it’s not about the message but the fact 

that you can sit in a space together as human beings and be silent together - that seems to be 

one of the biggest surprises84“. Eitthvað jafn einfalt og að segja ekkert getur haft meiri áhrif 

en hróp og köll. Þögnin er jú orðin sjaldgæf auðlind í þessum heimi sífellds áreitis þar sem 

stjórnmálamenn, sjónvarpsefni og snjallsímar keppast stöðugt um að fylla upp í þagnirnar. 

Hversu oft fáum við að sitja saman og þegja? Þögnin getur oft haft meiri áhrif en orð, einmitt 

vegna þess hversu viðkvæm hún er. Svo enn sé vitnað í Gretu Thunberg  sem segir 

sometimes NOT doing things - like just sitting down outside the parliament - speaks much 

louder than doing things. Just like a whisper sometimes is louder than shouting85.“ 

„Augnablikið áður“, sem birtist í tilvitnuninni hér fyrir ofan, tengist þögninni og er 

lykilatriði í Lecture For Everyone. Við lok flutnings á verkinu fær hver og einn áhorfandi 

afhentan límmiða með áletruninni: „We are before86“, eða „Við erum áður,“ svo leiða má 

líkum að því að Vanhee sé mikilvægt að fólk velti þeirri setningu fyrir sér. Vanhee segir 

setninguna tengjast þessum augnablikum í þögn, og einfaldleika þess sem Greta Thunberg 

og skoðanasystkin hennar segja nú: Það er ekki of seint87. Það er alltaf augnablik áður og við 

getum ákveðið að þetta sé eitt af þeim augnablikum. Svo merkingin er mjög jákvæð88: „It 

speaks about a temporality, in this society you often feel you are running behind to keep up 

                                                
82 Sarah Vanhee, „Lecture for Every One,“ bls. 3. 
83 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
84 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
85 Greta Thunberg, „Recently I’ve seen…“ stöðuuppfærsla á Facebook, 2.febrúar 2019. 
https://www.facebook.com/732846497083173/posts/767646880269801/ 
86 Sarah Vanhee, „Lecture for Every One,“ bls. 10. 
87 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
88 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
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and actually you can halt any moment and say: „Wait“. We can decide now, together, where 

we want to be and what we want to focus on. So maybe it’s also saying: It’s never too late89.“ 

Það er því mikil von fólgin í textanum, og sú von felst ekki síst í þeirri staðhæfingu 

að okkur sé mögulegt að stöðva í andartak, við þurfum ekki að taka þátt í hraðanum sem 

einkennir hið vestræna nútímasamfélag. Við getum farið á móti honum og fundið nýjar 

aðferðir til að lifa saman á þessari jörð. Vanhee segir sig ekki síst nýta sér aðferðafræði 

mýktarinnar til þess að hafna þeirri hugmynd um með hvaða aðferðum sé best að beita til 

þess að komast til valda90, hvort sem það er í stjórnmálum, listum eða eigin lífi: „[In a lot of 

my work] there’s something about accepting that you’re not completely in control. On this 

level of human relation that softness is very important91.“  

Sem kona tilheyrir Sarah Vanhee hópi sem hefur upplifað mikið valdaleysi í gegnum 

söguna. Þannig er þessi aðferð feminísk í sjálfri sér: viðurkenning á valdaleysinu og 

ákvörðun um að fara eigin leiðir frekar en að ganga inn í hörku og nýfrjálshyggju. 

Ákvörðunin felur líka í sér hugrekki og trú á að það sem listakonan hafi að segja sé 

óþægindanna virði.  

Við vinnslu Lecture For Every One rannsakaði Vanhee parrhesia, grískt hugtak sem 

heimspekingurinn Marcel Foucault þýðir sem “að segja sannleikann þrátt fyrir að það setji 

mann í hættu92”. Hugtakið segir Vanhee lýsa aðstæðunum sem flytjandi Lecture For Every 

One gengur inn í hverju sinni: 

 

You know you’re at risk there, you feel that some people might hate you, some 

people get extremely uncomfortable, but it’s all okay. That’s the attitude I go in with. 

I also know that’s part of the game. It’s not that it’s easy, it’s also exhausting, but I 

always tell myself that it’s also a story: There’s this story of a woman who does that. 

I happen to be that woman and Bryndís also happens to be that woman. We stand 

behind what we say completely, we are there with our whole hearts93.  

 

Hún segir mikilvægt að hver flytjandi verksins finni fyrir þessu hugrekki og þörf til að segja 

þann sannleika sem felst í textanum. Því spyr hún hvern flytjanda sem tekur verkið að sér: 

                                                
89 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
90 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
91 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
92Michel Foucault, „Discourse and Truth: The Problematization of Parrhesia,“ síðast uppfært 1999, 
https://foucault.info/parrhesia/foucault.DT1.wordParrhesia.en/ 
93 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
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„Do you want to speak these words? Because you have to stand for them94.“ Af þessu má 

greina að kjarni verksins sé að standa með verkinu, hvaða mótstöðu sem það kann að mæta. 

Verkið talar inn í stærri baráttu en aðeins að flytja texta Vanhee í almannarými. Vanhee talar 

um konur sem segja sannleikann þrátt fyrir hatrið sem þær mæta. Þær konur eru nú hetjur 

sem okkur finnst sjálfsagt að heiðra, hvort sem það er Rosa Parks sem neitaði að standa upp 

í strætó um miðja tuttugustu öld95 eða Greta Thunberg nútímans. Aðferðir þeirra til mótmæla 

voru ekki hávær eða ofbeldisfull, en þær voru þó ákveðnar og drifnar áfram af sterkri 

réttlætiskennd. Þær neituðu að breyta sjálfum sér til þess að þóknast karllægri menningu, og 

á sama hátt stendur flytjandinn mjúkur með Lecture For Every One.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
94 Sarah Vanhee, viðtal höfundar 
95 „Rosa Parks,“ History.com, 18.janúar 2019, sótt 10.febrúar 2019 á https://www.history.com/topics/black-
history/rosa-parks 



 

 
 

33  

Lokaorð 
Það er ljóst að mýktin er á uppleið. Listamenn átta sig á möguleikum mýktarinnar 

til þess að trufla ríkjandi orðræðu og breyta ef til vill heiminum í leiðinni. Verk 

listamannanna þriggja sem fjallað var um eru um margt ólík en sýna öll að eiginleikar 

mýktarinnar eru sannarlega vel til þess fallnir að breyta viðmiðum áhorfenda og 

samfélagsins í kringum þau um hvaða eiginleikar sýni styrk og hverjir veikleika. 

Á meðan Sarah Vanhee rannsakar allar hliðar mýktarinnar, hvort sem það er í 

mjúkum flutningi eða viðkvæmnislegum texta, kanna Hrefna Lind og Macao hvernig hægt 

sé að ná til fólks á þeirra eigin forsendum og komast þannig nær því en nokkru sinni. Alok 

Vaid-Menon lifir svo mýktina í öllum hliðum lífs síns og listar, í viðleitni sinni til að 

breyta stöðluðum hugmyndum samfélagsins um hvernig við tjáum kyn okkar og 

tilfinningar.  

Í okkar samfélagi er ekki gefið mikið rými fyrir tilfinningar, von, viðkvæmni og 

sjálfsmildi, og það er ljóst að ráðandi öfl ætla sér ekki að auka það rými óþvinguð. Eins og 

Mouffe segir liggur það fyrir listafólki að taka sér rými og breyta orðræðunni innan frá. 

Listamennirnir sem nýta sér mýkt gera sér grein fyrir þessu og biðja ekki mjóróma um sitt 

pláss heldur taka sér það ákveðin og trú sinni sannfæringu. Hvort sem miðlarnir sem þau 

nota eru ASMR-hvísl eða Instagram-póstur sem vekur jafnt von sem hneykslan hjá 

áhorfendum mjaka þau mýktinni inn, tönnlast á henni þar til hún fær að vera óáreitt. Þau 

eru kannski öll innblásin af mótmælandi sænskum skólastelpum með fastar fléttur, eða ef 

til vill hafa þau bara misst trúna á harðkjarna þjóðarleiðtögum sem fara sínu fram með 

frekju og á hnefunum. Mýktin býður upp á heim sem rúmar fleiri en þá sem rétt tekst að 

lifa hann af með því að afneita eigin tilfinningum og viðkvæmni. Afstöðu Sarah Vanhee 

gagnvart áheyrendum sínum getum við yfirfært yfir á heiminn: Því harðari sem hann er, 

því mýkri þurfum við að vera.  
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