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Skáldskaparhöllin heldur utan um hugmyndafræði verksins og stendur fyrir tvíhyggju þegar 

kemur að menningu og náttúru. Mannháfurinn, ásamt fyrri aðalpersónum mínum: 

Krabbakonunni og Mannglyttunni, á sér aðsetur á brú sem ég legg til með að byggja yfir síkið 

sem liggur umhverfis höllina og aðskilur hana frá umhverfi sínu. Þannig eru þær í sjálfu sér 

tillaga að einhyggju þar sem áhersla er lögð á mikilvægi hvers einasta hlekks í keðju. 

Mannháfurinn býr á brú, þ.e.a.s. á mörkum tveggja heima. Hann talar þannig inn í samhengi 

þröskulda (e. thresholds) og er hluti af hóp annarra blendinga (e. hybrids) sem verða til í 

vísindaskáldskap og fantasíu. Verkið fjallar um stigveldið sem barn mikilmennskubrjálæðis 

sem sprettur upp sem varnarviðbragð við óttanum við dauðann og/eða þess að þjóna ekki 

tilgangi. Í ritgerð John Bergers þar sem hann fjallar um það hvernig maðurinn horfir á dýr og 

hvers vegna, segir hann: „aðeins í dauðanum skarast þessar tvær samhliða línur,“ þ.e. maður 

og dýr. 1 Með þessu á hann við að aðeins í dauðanum fellur stigveldið. Verkið hverfist um þessa 

hugmyndafræði á sama tíma og ég kjarna það með hvítháfnum og nýlegum rannsóknum á 

erfðaefni hans. Út frá þessu tiltekna dýri tala ég um það hvernig við veitum öðrum dýrum og 

umhverfi okkar merkingu og hvernig sú merking er afstæð. Þá talar verkið einnig um goðsagnir 

og hver mörk skáldskaps og raunveruleika séu þegar skáldskapurinn hefur raunverulegar 

afleiðingar á efnisheiminn.  

Titill verksins er Uggur en mismunandi lög verksins uggvænleg. Til að mynda hvernig 

goðsagnir um hvítháfa stuðla að því að fiskurinn vekur ugg meðal fólks. Þannig hafa hvítháfar 

orðið að uggvænlegri veru í stað brjóskfisks af hámeraætt. Mannháfurinn er flókin vera með 

víðfeðma hugmyndafræði á bakinu. Ég vildi þess vegna að hann myndi vekja blendnar 

tilfinningar meðal áhorfenda. Ein þeirra tilfinninga sem ég hafði ofarlega í huga var sú sama 

og ég upplifi yfir erfðabreyttum tilraunadýrum: uggur. Í veggtexta sem fylgir verkinu er augum 

beint að því hvernig sú merking sem við höfum veitt hvítháfum er afstæð og breytist eftir 

hentisemi mannsins. Á meðan maðurinn girnist tennur hans og ugga er hann stórhættuleg 

drápsvél sem er réttdræp vegna eðli síns. Þegar kemur í ljós að erfðaefni hans nýtist okkur 

verður hann tignarlegur, mikilvægur og ljósi beint að því að hann sé í útrýmingarhættu (vegna 

ofveiða mannsins).  

Úti á miðju gólfi stendur brjóstmynd í raunstærð á stöpli og við hlið hennar er 

upplýsingastandur. Á spjaldtölvu í upplýsingastandinum spilast myndskeið með hljóði á lúppu 

en lengd þess eru 3:04 mínútur. Standurinn er staðsettur örlítið framar en stöpullinn og vísar á 

ská í átt frá honum. Þannig er myndskeið með hljóðverki í sjónlínu við brjóstmyndina og 

                                                      
1 John Berger, About Looking (Vintage International: Toronto, New York, 1991), bls. 6. 
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áhorfendur geta upplifað báða þætti verksins samtímis. Stöpullinn er 120 sentimetrar á hæð og 

brjóstmyndin um 40 sentimetrar svo meðalhá manneskja horfir nokkuð beint á veruna sem 

brjóstmyndin er af. 

 

             Nína Kristín Guðmundsdóttir,Uggur, 2019, ljósmyndir af framsetningu verks. 

 

Veran er með bringu og axlir líkt og á manni en á baki verunnar er vísir að ugga. 

Sitthvoru megin á hálsi hennar eru tálk. Hann er með höfuðlag og varir í mannsmynd en nasir 

eru líkt og á hákarli, þó staðsettar á þeim stað andlitsins þar sem mannsnef væri. Það sama 

gildir um augun. Engin eyru eru á verunni. Hún er hvít á lit en örlítið gulleitari á sumum stöðum 

sem gerir það að verkum að skyggingar myndast í andlitsdráttum hennar. Veran er samsuða 

manns og hvítháfs: Mannháfur. Þar sem niðurstöður tilrauna í erfðatækni eiga það oft til að 

hafa afleiðingar í för með sér sem ekki hafði verið gert ráð fyrir, er veran óstöðug og örlítið 

skæld.  

Þar sem ég velti fyrir mér óttanum við dauðann og því að formfesta sjálfið í efni sem 

brotnar hægar niður en mannslíkaminn, gerði ég brjóstmynd á stöpli; tákn sem er einna helst 

þekkt sem minnisvarði. Frekar en að minnisvarðinn standi sem það tákn sem við þekkjum hann 

sem í dag, langar mig að íhuga hvers vegna við reisum minnisvarða. Minnisvarðar eru 

formfesting sjálfsins eða tilraun til eilífðar í einhverskonar mynd. Á þann hátt, samsvara þeir 

sér að vissu leiti með þeim erfðatæknirannsóknum samtímans sem snúa að því að öldrun sé 

álitin sjúkdómur. Í báðum tilfellum er óttinn við dauða og/eða tilgangsleysi undirliggjandi og 

mikilmennskubrjálæðið sem honum fylgir. Ég tók ákvörðun um að steypa brjóstmyndina í 
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sílikon. Efnið passar á margan hátt við hugmyndafræði verksins. Í mótunargerð er það notað í 

miðju ferli og er þannig milliliður líkt og veran sjálf sem býr á þröskuldi tveggja heima. Efnið 

er hlaupkennt og minnir á eitthvað úr sjónum. Það er notað í gerviútlimi sem samsvarar þeim 

hluta verksins sem lítur að  erfðatækni. Sílikon er einnig efni sem er oft tengt við blæti en 

verkið talar að miklu leiti um að blætiskenna eða girnast ungdóm. Klassískar grískar 

brjóstmyndir frá 5. öld fyrir krist hafði ég til hliðsjónar en þær eru þekktar fyrir að viðfangið 

sé fegrað og yngt ásamt því að höfuð þeirra snýr örlítið til hliðar, líkt og horft sé fram á veg, 

inn í framtíðina. Efniskennd var mikilvæg og talaði inn í höggmyndahefð en neðri hluti 

brjóstmyndarinnar er minna unninn en sá efri svo viðfangsefnið lítur út fyrir að rísa úr efninu.  

 

 

 

              Nína Kristín Guðmundsdóttir, Uggur, 2019, nærmynd af brjóstmynd. 
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        Nína Kristín Guðmundsdóttir, Uggur, 2019, nærmyndir af brjóstmynd. 

 

Brjóstmyndin af Mannháfnum stendur milliliðalaus á stöpli úr hvítu plexigleri. Ég 

vildi að verkið hefði tengingu við rannsóknarstofu. Plexiglerið gefur verkinu sterílt yfirbragð 

ásamt því að minna á tilraunaglas eða petrískál. Plastkennd efnisins samsvarar að sjálfsögðu 

líka sílikoninu og þannig mynda stöpull og brjóstmynd eina heild. Sú heild er hvít á lit en það 

var í raun tilviljanakennd samsvörun við hvítháfinn. Liturinn er þekktur fyrir að tákna líf eða 

dauða en viðurnefni hvítháfs er einmitt hvíti dauði.  

Upplýsingastandurinn er einnig hvítur á lit. Standurinn er eitthvað sem við þekkjum úr 

samhengi safna og þá einna helst náttúrugripa- og/eða þjóðminjasafna þar sem hægt er að 

nálgast nánari upplýsingar um tiltekið viðfang. Hugmyndin með honum er að vekja spurningar 

hvað varða það hvernig merkingu er miðlað og hver mörk staðreynda og skáldskaps séu. 

Myndskeiðið sem spilast af spjaldtölvunni sýnir hvítháfa synda neðansjávar. Ég hafði að 

leiðarljósi við gerð myndskeiðsins að hvítháfarnir væru aðeins að synda um. Þeir sýna engin 

merki um árásargirnd og í raun engin viðbrögð við upptökumanni sem þarf án efa að vera 

nokkuð nálægt dýrinu til þess að skjóta efnið. Hljóðið er upplestur í tveimur hlutum ásamt 

heilandi undirtónum. Saman vísar þetta í náttúrulífsþætti. Fyrri hluti upplesturs lýsir dýrinu 

sem ógnvænlegri drápsvél sem svífst einskis og hvernig það borgi sig að verða henni að bana 

áður en henni gefst færi á því að leggja til atlögu. Seinni hlutinn tekur fram að það 

athyglisverðasta við hvítháfa sé ekki drápseðlið heldur sú staðreynd að þeir geti gert við gallað 

erfðaefni í sjálfum sér og þannig fleytt læknisfræði nútímans inn í framtíðina. Þannig er það 
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sem við sjáum annað en það sem við heyrum, sbr. veggtextann: „Í flokkunarfræði fisksins 

kemur hvergi fram hvernig innræti hans er háttað. Þar sem við tölum ekki sama tungumál, ég 

og fiskurinn, ákveð ég fyrir hann.“ Með myndskeiðinu fjalla ég um hlutgervingu dýra og það 

hvernig við gerum þau að viðfangsefni okkar, líkt og tilvist þeirra gangi út á það að maðurinn 

veiti þeim merkingu.  

 

 

Nína Kristín Guðmundsdóttir, Uggur, 2019, nærmynd af upplýsingastandi. 

 

                                 Nína Kristín Guðmundsdóttir, Uggur, 2019, skjáskot úr myndskeiði. 
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Ég hóf ferlið með það í huga að Mannháfurinn stæði sem sjónræn birtingarmynd þess 

hvernig maðurinn nýtir sér umhverfi sitt sér til framdráttar. Mannháfurinn kenndi mér þó að 

hann er mun flóknari vera en það. Hann er hugvekja um einspil mannsins á jörðinni og líkt og 

hvítháfar er sú hugvekja ekki einhliða; góð eða vond. Hún er margþætt og marglaga þar sem 

hún krefst þess að við endurskilgreinum þann raunveruleika sem við þekkjum. Raunveruleika 

sem felur í sér tvíhyggju og stigveldi. Með verkinu Uggur, vonast ég til að vekja spurningar 

áhorfenda varðandi þennan raunveruleika, hvert hann hefur og hvert hann muni leiða okkur ef 

hann fær að viðhaldast. Mannháfurinn er sögumaður sem greinir frá hvítháfnum og mikilvægi 

hans í vistkerfi sjávar og þar með vistkerfi lands. Þannig er erum við háð hvítháfum. Ég velti 

því fyrir mér við gerð verksins hvernig Mannháfurinn, vera sem er jafnháð tveimur lífverum, 

myndi huga að þessarri tvíhyggju eða réttara sagt ekki huga að henni. Ég gerði mér í hugarlund 

að líkt og ég gerði mér grein fyrir eðli Mannháfsins í gegnum vinnuferlið, myndi maðurinn 

gera sér grein fyrir eðli hvítháfsins í gegnum erfðabreytingarferlið. Líkt og fram kemur í lok 

veggtextans: „Ég öðlast eiginleika fisksins. Við erum háð tilveru hvors annars; innræti hans er 

innræti mitt. Minni hans er minni mitt og nú man ég að ég kem líka úr sjónum.“  
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við  

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

leyfi höfundar. 

 

 

 

 



 

 

Útdráttur 
 

Hvaðan sem komið er að Skáldskaparhöllinni, er hún miðjusett. Hún er afgirt með síki sem að 

hindrar íbúa hennar frá því að fara út fyrir landamæri hennar ásamt því að sporna gegn því að 

óboðnir gestir komist inn fyrir þau. Á sitthvorri hlið hallarinnar, rísa tveir turnar. Efst í 

turnunum standa sjónaukar. Þetta eru þó engir venjulegir sjónaukar heldur gera þeir hverjum 

þeim sem horfir í gegnum þá, kleift að sjá fortíð, nútíð og framtíð. Líkt og hestsaugu, spanna 

sjónarsvið sjónaukanna nánast heilhring en í blindum blett þeirra stendur sjálf höllin. Þetta gerir 

það að verkum að íbúarnir sjá aðsetur sitt ekki í samhengi við það sem liggur handan síkisins. 

Í þessari ritgerð lít ég til baka til uppruna tungumálsins til þess að skoða formgerð þess 

raunveruleika sem fylgir þeim jarðsögulegu tímum sem við lifum á í dag; mannlífsöldinni. 

Eiginleikar tungumálsins opnuðu dyr fyrir sögur og skáldskap. Samofin kerfi sagna og 

skáldskapar stuðlaði að uppbyggingu menningar. Maðurinn hefur síðan nýtt sér menningu 

óspart til þess að aðskilja sig frá náttúru. Sá aðskilnaður hefur nú komið í bakið á okkur og með 

hækkandi sjávarmáli upplifum við innilokunarkennd í eigin raunveruleika. Líkt og 

íþróttafréttamaðurinn Adolf Ingi Erlingsson velti fyrir sér leikburðum Alexanders Petersson á 

EM-mótaröðinni í handknattleik árið 2010, velti ég fyrir mér: hvaðan komum við, hvert erum 

við að fara og hvað erum við?  

Með hjálp Donnu Haraway, Yuvals Noah Harari, Roy Scranton, Sophie Calle, Patriciu 

Piccinini og Pierre Huyghe hyggst ég leita svara við þessum spurningum. Í leit minni, 

staðnæmist ég og bý til sögur sem fjalla um það sem ég sé. Þessar sögur verða til fyrir tilstilli 

myndlistar minnar en hún er suðupottur staðreynda og ímyndunar, þess sem er og þess sem 

gæti verið. Krabbakonan og Mannglyttan eru aðalpersónur þessara sagna og tala þær hvor um 

sig, um mismunandi birtingarmyndir einspils mannsins á heimsvellinum. Hvor með sínum 

hætti, benda þær okkur á hættur sem stafa af því að líta framhjá mikilvægi samhjálpartilvistar 

manns og náttúru, sér í lagi á tímum óvissu og ótta við afleiðingar mannlífsaldar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

From wherever you arrive to The Palace of Fiction, it’s centered. It’s fenced off with a canal 

that prevents its residents from going beyond its borders, as well as preventing uninvited guests 

from entering them. On each side of the palace, there are two towers. At the top of each tower, 

there is a telescope. These are no ordinary telescopes, for, whoever looks through them, is able 

to see into the past, the present and the future. Like horses’ eyes, their range of vision spans 

just about a full circle but in their blind spot, the palace stands. This makes it impossible for 

the residents to see their domicile in context with anything that lies beyond the canal. 

 In this essay, I look back to the origin of language to examine the structure of the reality 

that follows the geological epoch of today; the Anthropocene. The abilities of language opened 

doors for myths and fiction. Interwoven systems of myths and fiction gave birth to culture. 

Humans have then, rigorously, used culture to separate themselves from nature. This separation 

has now stalemated us, and with rising sea levels, we experience claustrophobia in our own 

reality. Like when the sports journalist, Adolf Ingi Erlingsson, cogitated Alexander Peterssons’ 

play at the 2010 EM-tournament in handball, I ask myself: where do we come from, where are 

we going and what are we? 

With the help of Donna Haraway, Yuval Noah Harari, Roy Scranton, Sophie Calle, 

Patricia Piccinini and Pierre Huyghe, I intend to look for answers to these questions. In my 

quest, I come to a stop and make stories about what I see. These stories come about, due to my 

artistic practice, for it’s the melting pot of facts and fantasy, what is and what could be. The 

Crab-woman and the Jellyfish-woman are the protagonists of these stories and each of them 

talks about different manifestations of humanity’s solo on worlds’ field. In their own way, they 

point to dangers that result from looking past the importance of a symbiotic existence between 

humanity and its surrounding, especially in times of uncertainty and fear of the consequences 

resulting from the Anthropocene. 
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Ég held að stundum sé okkur nauðsynlegt að stíga eitt skref aftur á bak og bara muna að við 

höfum ekkert meiri rétt á því að vera hér heldur en hver önnur lífvera. 2 

 

- David Attenborough 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 David Attenborough (@SirDavidBBC), „I think sometimes we need to take a step back and just remember we 

have no greater right to be here than any other animal,“ tvíst, 26. september 2018, 

twitter.com/sirdavidbbc/status/1044916609129664517.  
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Inngangur 

Þegar mannsapinn (e. Homo Sapiens) gekk í gegnum vitrænu byltinguna fyrir um sjötíu þúsund 

árum, öðlaðist hann nýjan eiginleika á notkun tungumálsins. Þessir nýju eiginleikar opnuðu 

dyr fyrir sögusagnir og skáldskap. Kerfi sögusagna og skáldskapar byggðist síðan upp í hefðir, 

siði og menningu.3 Með þessum kerfum byggði maðurinn stærsta píramída sem fyrirfinnst; 

valdapíramídann. Þannig var kannski helsta verkfæri steinaldarmannsins ekki hamar, rýtingur 

eða eldur heldur skáldskapurinn, því með honum aðskildi hann sig frá náttúrunni.   

 Í hraðri marséringu inn í framtíðina kemst lítið annað að en marséringin sjálf, einn tveir 

og áfram gakk. Í einbeittri stefnu að lokamarkinu (sem er okkur þó hulið) höfum við gleymt 

meðspilurum okkar og breytt leiknum í einspil. Líkt og íþróttafréttamaðurinn Adolf Ingi 

Erlingsson velti fyrir sér leikburðum Alexanders Petersson á EM-mótaröðinni í handknattleik 

árið 2010, skulum við staldra við og velta fyrir okkur: hvaðan komum við, hvert erum við að 

fara og hvað erum við?4 

 Með hjálp Donnu Haraway, Yuvals Noah Harari, Roy Scranton, Sophie Calle, Patriciu 

Piccinini og Pierre Huyghe hyggst ég leita svara við þessum spurningum. Í leit minni, 

staðnæmist ég í andsvari við marséringuna og bý til nýjar sögur sem fjalla um það sem ég sé. 

Þessar nýju sögur verða til fyrir tilstilli myndlistar minnar en hún er suðupottur staðreynda og 

ímyndunar, þess sem er og þess sem gæti verið. Krabbakonan og Mannglyttan eru aðalpersónur 

þessara sagna og tala þær hvor um sig, um mismunandi birtingarmyndir einspils mannsins á 

heimsvellinum. Hvor með sínum hætti, benda þær okkur á hættur sem stafa af því að líta 

framhjá mikilvægi samhjálpartilvistar (e. symbiotic existance), sér í lagi á tímum óvissu og ótta 

við afleiðingar mannlífsaldar (e. Anthropocene).5  Mannlífsöldin er það jarðsögulega tímabil 

sem að við lifum á í dag en það einkennist af því, að maðurinn býr yfir jarðfræðilegum 

áhrifamætti, sbr. losun gróðurhúsalofttegunda og jarðefnaeldsneytis.6  

Þrátt fyrir að umhverfi okkar og lifnaðarhættir séu gríðarlega ólík því sem maðurinn 

þekkti rétt eftir vitrænu byltinguna, hefur mannsheilinn lítið sem ekkert breyst.7 

                                                      
3 Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind (HarperCollins Publishers: New York, 2015), bls. 

37. 
4 Bidandi, „Alexander Petersson stöðvar hraðaupphlaup,“ Myndskeið, 1:59, sótt 20. nóvember 2018 af 

https://www.youtube.com/watch?v=5vmUecCpWg0.  
5 Donna Haraway, The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness (Prickly 

Paradigm Press: Chicago, 2003), bls. 8-9. 
6 Roy Scranton, Learning to Die in the Anthropocene: Reflections on the End of a Civilization (San Francisco: 

City Light Books, 2015), bls 17-18. 
7 Harari, Sapiens, bls. 39.  

https://www.youtube.com/watch?v=5vmUecCpWg0
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Skáldskapurinn er því enn okkar helsta verkfæri. Roy Scranton (sem að einnig hefur aðstoðað 

mig í leit af svörum) kemur því svo vel að orði þegar hann segir okkur þurfa ný kerfi sögusagna, 

nýjan hugmyndafræðilegan raunveruleika, ný tengsl við hugtakið menningu og 

endurskilgreiningu á sameiginlegri tilvist. 8 Þannig, rétt eins og við reistum valdapíramídann, 

neyðumst við nú til þess að rífa hann niður með sama tóli, ef við ætlum okkur að komast af í 

enda botnlangans sem við stefnum inn. 

 

 

1. Skáldskaparhöllin: Höll ímyndaðs raunveruleika og íbúar hennar 

Frá því að vera lítt merk tegund af kyni stórapa sem hélt sér til haga í horni Austur-Afríku, að 

þeim drottnara sem að við erum í dag hefur mannkynið gengið í gegnum þrjár umbyltingar: 

hina vitrænu byltingu, landbúnaðarbyltinguna og síðast hina vísindalegu byltingu.9 Fyrsta 

umbyltingin, hin vitræna, hófst með því sem kallast Skilningstrés-stökkbreytingin (vísun í 

Skilningstré góðs og ills úr Biblíunni).10 Í henni felst það, að vegna erfðafræðilegrar 

stökkbreytingar, varð manninum kleift að hugsa á áður óþekktan máta og með því breyttist 

táknkerfi mannsins í tungumál líkt og notast er við í dag.11 Tungumál telst til táknkerfis en ekki 

öll táknkerfi teljast til tungumáls. Svo táknkerfi teljist sem tungumál, þurfa eftirfarandi 

eiginleikar að tilheyra því: merkingarbærni, sköpunareiginleiki og tilfærslueiginleiki.12 

Sköpunarþáttur tungumáls á við um hæfni þess að geta af sér óendanlega möguleika merkinga, 

á meðan tilfærsla á við um þann möguleika að geta tjáð sig um eitthvað sem er ekki hér og nú. 

Á þann hátt er hugsun viðkomandi ekki föst við tiltekinn stað eða tiltekinn tíma. Fjölmargar 

rannsóknir hafa verið gerðar í þeim tilgangi að rannsaka hvort aðrar dýrategundir en menn geti 

lært tungumál. Hin fræga górilla Koko, sem var í umsjá Jane Goodall, lærði til dæmis yfir 600 

tákn og gat tengt þau saman á nýjan hátt. Niðurstöður rannsóknanna eru þó umdeildar þar sem 

virðist vanta sköpunar- og tilfærsluþætti í það táknkerfi sem að dýrin hafa verið fær um að 

læra.13  

Tilkoma nýrra eiginleika tungumálsins opnaði dyr fyrir nýjan hæfileika mannsins, þ.e. 

að skapa tilvist ímyndaðra aðstæðna, skepna sem jafngilda raunveruleika. Slíkum ímyndunum 

                                                      
8 Scranton, Learning to Die in the Anthropocene, bls 19. 
9 Harari, Sapiens, bls. 3. 
10 Sama heimild. 
11 Sama heimild, bls. 21. 
12 Nigel Holt, Andy Bremner, Ed Sutherland, Michael Vliek, Michael Passer og Ronald Smith, Psychology: The 

Science of Mind and Behavior (McGraw-Hill Education: Berkshire, 2015), bls. 376-379. 
13 Sama heimild. 
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er síðan ofið saman í gríðarlegt net ímyndaðra raunveruleika. Ímyndaður raunveruleiki er, ólíkt 

lygi, eitthvað sem að fjöldi fólks trúir á og býr þannig yfir áhrifamætti innan hóps.14 Við eigum 

annað hugtak yfir ímyndaðan raunveruleika; skáldskapur. Skáldskapur heimilaði manninum 

byltingarkenndar samstarfsleiðir sem að fólu í sér að stórir hópar gátu unnið saman að sama 

markmiði án þess að fólk þekktist innbyrðis, líkt og á við um aðrar dýrategundir. Það var nóg 

að eiga sameiginlegan ímyndaðan raunveruleika, t.d. trú eða peninga. Fimmtíu manns í hóp 

eru sterkari en fimmhundruð einstaklingar og þannig, í krafti fjöldans, gat maðurinn eignað sér 

sífellt stærri landsvæði. Þannig stytti mannskepnan sér leið framhjá erfðafræðilegri þróun og, 

á jarðsögulegum leifturhraða, skaraði fram úr öðrum mann- og dýrategundum, með 

menningarlegri þróun sem að stuðlaði að samvinnuhæfni.15  

Ímyndaður raunveruleiki og hegðun mannsins sem að snýr að honum, geta af sér siði 

og hefðir sem að leggja grunn að því sem við köllum menningu.16 Maðurinn hefur notað 

menningu óspart til þess að aðgreina sjálfan sig frá náttúrunni. Í bók sinni, The Companion 

Species Manifesto, beinir Donna Haraway ljósi að rannsóknum Marilyn Strathern þar sem hún 

ber rök fyrir því hversu fráleitt það er að álíta náttúru og menningu sem tvo afmarkaða flokka 

og hvað þá sem andstæðuflokka. Haraway talar í framhaldi um náttúrumenningu og samspil 

þátta í tilveru hvors annars í stað þess að etja þeim til kapps við hvorn annan.17 Menning stuðlar 

að uppbyggingu þjóðfélagsgerðar en þar sem að grunnur hennar byggist á ímynduðum 

raunveruleika mannsins, verða þær óhjákvæmilega mannhverfar. Mannhverfing felst í því að 

líta á manninn sem miðpunkt tilverunnar og miðar við mannleg gildi.18 Til að sjá þetta betur 

fyrir okkur skulum við ímynda okkur höll, höll ímyndaðra raunveruleika; Skáldskaparhöllina. 

Hvaðan sem komið er að höllinni, er hún miðjusett. Hún er afgirt með síki sem að hindrar íbúa 

hennar frá því að fara út fyrir landamæri hennar ásamt því að sporna gegn því að óboðnir gestir 

komist inn fyrir þau. Á sitthvorri hlið hallarinnar, rísa tveir turnar. Efst í turnunum standa 

sjónaukar. Þetta eru þó engir venjulegir sjónaukar heldur gera þeir hverjum þeim sem horfir í 

gegnum þá, kleift að sjá fortíð, nútíð og framtíð. Líkt og hestsaugu, spanna sjónarsvið 

sjónaukanna nánast heilhring en í blindum blett þeirra stendur sjálf höllin. Þetta gerir það að 

verkum að íbúarnir sjá aðsetur sitt ekki í samhengi við það sem liggur handan síkisins.19  

                                                      
14 Harari, Sapiens, bls. 32. 

 15 Sama heimild, bls. 33. 
16 Sama heimild, bls. 37. 
17 Haraway, The Companion Species Manifesto, bls 8-9. 
18 „Anthropocentric,“ Snara, sótt 6. nóvember 2018 af https://snara.is/. 
19 Sjá mynd 1.  

https://snara.is/
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Skáldskaparhöllin er hliðstæða þess sem að við þekkjum betur sem valdapíramídann, stærsta 

píramída sem byggður hefur verið, fyrr og síðar. 

Þar sem skilningur á umhverfi handan síkisins fer fram innan þess, liggur beint við að 

sá skilningur byggist aðeins á því sjónarsviði sem að í boði er þegar horft er í gegnum 

sjónaukana. Þetta leiðir til þess að skilningurinn felur oft í sér manngervingu. Manngerving 

felst í því að tileinka hlutum, dýrum og öðrum ómennskum aðilum, mennska eiginleika.20 

Manngerving dýra er hluti af menningararfleið fjölmargra (ef ekki allra) þjóða og birtist oft í 

goðafræði, trúarbrögðum og öðrum sögusögnum.21 Elsti listmunur sem að fundist hefur er lítil 

stytta, skorin út í fílabein, höfuð styttunnar er ljónshöfuð en búkurinn mennskur.22 Styttan er 

um 32 þúsund ára gömul og fannst í Stadel-hellinum í Þýskalandi. Hún er ekki aðeins fyrsti 

óumdeilanlegi listmunurinn heldur einnig staðfesting á skáldskapareiginleika mannshugans23 

þar sem tveimur verum er skeytt saman til þess að skapa nýja veru sem á sér ekki stoð í 

efnisheiminum. Dæmi um manngervingu í goðafræði er Draumtími frumbyggja Ástralíu. Í 

Draumtíma er tilurð heims og menningar útskýrð með dæmasögum þar sem ákveðin dýr, sem 

búa yfir mennskum eiginleikum, standa fyrir upphafi ákveðinna hluta í náttúrunni, eðli 

mannsins og siðum.24 Allegórían Animal Farm er dæmi um manngervingu dýra í ritlist. Í henni 

notar George Orwell dýr á bóndabæ til þess að draga upp mynd af samfélagsuppbyggingu 

Sovétríkjanna.25 Stjörnuspeki eru ekki síður sterkt dæmi um útskýringu á mannlegri hegðun 

með dýralíkingum en átta af tólf stjörnumerkjum eru dýr.26 Í hversdagsleikanum finnum við 

síðan óteljandi dæmi um manngervingu í bíómyndum, bókum, auglýsingum og að sjálfsögðu 

ein helsta manngerving vestrænna samfélaga: gæludýr.  

Áður en að landbúnaðarbyltingin gekk í garð fyrir um tólf þúsund árum, þekktist ekki 

að maðurinn héldi húsdýr né plöntur, að hundinum undanskildum. Til eru forminjar sem að 

sanna að hundar hafi verið haldnir sem gæludýr fyrir um fimmtán þúsund árum en mögulegt 

er að það hafi tíðkast löngu fyrir það. Í gegnum aldirnar hafa maður og hundur þróast samhliða 

hvor öðrum. Hundar sem að sýndu fólki meiri umhyggjusemi fengu betri umönnun og komust 

því frekar af. Á sama hátt lærðu hundar að stýra fólki í þeim tilgangi að fá sínu framgengt. 

                                                      
20 „Anthropomorphism,“ Snara, sótt 6. nóvember 2018 af https://snara.is/. 
21 Stephen Moss, „What you see in this picture says more about you than the kangaroo,“ The Guardian, 14. 

janúar 2016, sótt 6. nóvember 2018 af https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/14/picture-

kangaroo-empathy-sexual-exploitation-human-anthropomorphise? 
22 Sjá mynd 2. 
23 Harari, Sapiens, bls. 23. 
24 „What is Dreamtime?,“ Aboriginal Dreamtime, sótt 4. nóvember af 

https://www.aboriginaldreamtime.com.au/what-is-dreamtime/. 
25 „Animal Farm,“ Sparknotes, sótt 6. nóvember 2018 af http://www.sparknotes.com/lit/animalfarm/themes/. 
26 John Berger, About Looking (Vintage International: Toronto, New York, 1991), bls. 8. 

https://snara.is/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/14/picture-kangaroo-empathy-sexual-exploitation-human-anthropomorphise?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/14/picture-kangaroo-empathy-sexual-exploitation-human-anthropomorphise?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.aboriginaldreamtime.com.au/what-is-dreamtime/
http://www.sparknotes.com/lit/animalfarm/themes/
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Þannig, með áralöngu samlífi, hefur hundurinn hlotið titilinn „besti vinur mannsins“. Í sumum 

tilfellum fengu hundar jafnvel athöfn svipaða mannfólki þegar þeir hurfu yfir móðuna miklu.27  

Mér verður hugsað til hylkisins á hillunni inni í svefnherberginu mínu. Það er um það 

bil tuttugu sentimetrar á hæð og í formi sívalings. Það er þakið daufum blómamyndum en neðst 

eru skýrari myndir af hinum ýmsu hundategundum. Lotta var eitthvað um þrjátíu og fimm kíló 

en hylkið er líklega rétt rúmlega þrjú. Ég gat ekki hugsað mér að grafa hana. Henda henni ofan 

í holu og fylla síðan af mold, það kom ekki til greina. Hún fékk stað við hliðina á 

uppáhaldsbangsanum sínum og fimm litlum steinum sem hver og einn táknar 

fjölskyldumeðlim, hana meðtalda.  

Franska listakonan Sophie Calle (f. 1953) talar um þetta einstaka samband eiganda og 

gæludýrs í verki sínu Souris (2017) sem að hún gerði eftir að hún missti köttinn sinn, en hann 

bar nafnið Souris Calle. Verkið samanstendur af ljósmynd og texta.28 Á ljósmyndinni er búið 

að koma Souris fyrir í lítilli hvítri trékistu og yfir honum er lítil hvít ábreiða svo aðeins sést í 

höfuð hans. Í textanum lýsir hún því hvernig (líklega nánir) einstaklingar kveðja köttinn og 

hvernig Calle kemur honum síðan fyrir í kistunni. Kistunni er komið fyrir í garðinum og 

páskaliljur gróðursettar í kring. Í lok textans rifjar hún upp stutt samtal í síma sem að gefur til 

kynna að henni finnist viðkomandi ekki sína henni nægilega samúð vegna dauða kattarins. 

Verkið var hluti af einkasýningu Calle sem að hét jafnframt í höfuð kattarins, Souris Calle 

(2017). 29 Annað verk innan sýningarinnar var plata sem að innihélt lög frægra tónlistarmanna, 

tileinkuð kettinum. Í viðtali um plötuna segir Calle:  

 

Þegar þú segist vera leið yfir kettinum, finnst fólki það heldur gróft. Þú mátt ekki segja það. Ég 

meina, ef ég segi að móðir mín eða faðir minn hafi látist, segja allir: Ó aumingja hún, hún missti 

móður sína, ó aumingja hún, hún missti föður sinn. Ef við segjum slíkt um köttinn okkar, virðumst 

við afkáraleg. Ég hlæ við tilhugsunina, þar sem fyrir mitt leiti, í mínu daglega lífi, var það nánast 

heiftarlegra þar sem ég bjó með kettinum mínum. Ég bjó ekki með móður minni eða föður.30 

 

Sophie Calle á sér nöfnu í Hong Kong, Sophiu. Sophia kom í heiminn þann fjórtánda 

febrúar 2016, á sjálfan Valentínusardaginn. Ekki er laust við að þónokkrir hafi kolfallið fyrir 

henni, enda eftirmynd hinnar gullfallegu Audrey Hephburn.31 Fyrir fáeinum árum var Sophia 

                                                      
27 Harari, Sapiens, bls. 46. 
28 Sjá mynd 3.  
29 „Sophie Calle,“ Artsy, sótt 9. desember 2018 af https://www.artsy.net/artwork/sophie-calle-souris.  
30 Hannah Gold, „French Artist Sophie Calle Got Legendary Musicians to Make an Incredibly Charming Album 

About Her Dead Cat,“ The Muse, 16. september 2018, sótt 9. desember 2018 af 

https://themuse.jezebel.com/french-artist-sophie-calle-got-legendary-musicians-to-m-1829802721.  
31 Sjá mynd 4.  

https://www.artsy.net/artwork/sophie-calle-souris
https://themuse.jezebel.com/french-artist-sophie-calle-got-legendary-musicians-to-m-1829802721
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eitthvað sem að við hefðum aðeins getað ímyndað okkur sem persónu í vísindaskáldskap. 

David Hanson hjá Hanson Robotics í Hong Kong er skapari hennar. Í fyrra veitti Sádí-Arabía, 

Sophiu, ríkisborgararétt og er hún þar með fyrsta og eina vélmennið sem hlotið hefur slík 

réttindi. 32 Manngerving á tækni er ört vaxandi hluti af hversdagsleika okkar. Haraway bendir 

okkur á sameiginlega þætti vélmenna og gæludýra, hvernig þau sameina: hið mannlega og hið 

ómannlega, hið lífræna og hið tæknilega, frelsi og strúktúr, mannkynssögu og goðsögu, 

ríkidæmi og fátækleika, yfirvöld og þegna, náttúru og menningu.33 

En hvaða sjónarmið felst þó í manngervingu og á það rétt á sér? Þurfum við að veita 

dýrum mannlega eiginleika til þess að finna til samkenndar með þeim eða viðurkenna samspil 

þeirra í lífum okkar? Manngerving sprettur út frá mannhverfingu svo ég velti því fyrir mér 

hvort að, á sama tíma og hún hjálpi til við að vekja samkennd, undirstriki hún aðskilnað manna 

frá öðrum dýrum, náttúrunni og hlutverk hans sem einspilara. 

Við höfum fært okkur ansi hratt á skömmum tíma frá því að lifa í hirðingjasamfélögum 

sem að voru staðsett svo aftarlega í fæðukeðjunni að þau nærðust á afgangsbeinmerg hræa.34 

Þó svo að sá flýtir hafi stuðlað að óteljandi framúrskarandi afrekum og gríðarlegri þróun á 

mörgum sviðum, hefur hann einnig orðið til þess að við virðumst gjörsamlega hafa gleymt því 

hvaðan við komum. Við gleymdum hlutverki okkar sem leikmanns á velli náttúrumenningar 

þegar við settumst að í Skáldskaparhöllinni. Meðspilarar okkar hafa þurft að líða gríðarlega 

fyrir það og nú hefur flýtirinn einnig komið í bakið á okkur sjálfum. Með hækkandi sjávarmáli 

upplifum við innilokunarkennd í Skáldskaparhöllinni og leitum til örþrifaráða í hverjum einasta 

krók og kima hallarinnar en okkur virðist yfirsjást sá möguleiki að höllinn sjálf sé kjarni 

vandamálsins. Sá skáldskapur sem að höllin byggist á er mögulega mótsögn allra lausna sem 

að við munum nokkurn tíma finna. Kannski er það því það eina sem við þurfum að gera, að 

leggja frá okkur kórónuna, bretta upp ermar og hefja brúarsmíð yfir síkið. 

 

 

2. Hamskipti  

Þetta hófst með ástarsorg. Ég stóð á krossgötum og þurfti að horfast í augu við sjálfa mig og 

mitt endurtekna hegðunarmynstur sem hafði gert það að verkum að í enn eitt skiptið verkjaði 

mig fyrir brjóstið. Ég þurfti að skipta um ham. Ég sat í brúna leðurstólnum í stofunni heima. 

                                                      
32 Zara Stone, „Everything you need to know about Sophia, The World´s First Robot Citizen,“ Forbes, 17. 

nóvember 2017, sótt 9. desember af https://www.forbes.com/sites/zarastone/2017/11/07/everything-you-need-

to-know-about-sophia-the-worlds-first-robot-citizen/#6555a1e946fa.  
33 Haraway, The Companion Species Manifesto, bls. 4. 
34 Harari, Sapiens, bls. 11.  

https://www.forbes.com/sites/zarastone/2017/11/07/everything-you-need-to-know-about-sophia-the-worlds-first-robot-citizen/#6555a1e946fa
https://www.forbes.com/sites/zarastone/2017/11/07/everything-you-need-to-know-about-sophia-the-worlds-first-robot-citizen/#6555a1e946fa
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Stólinn hafði ég keypt nokkrum mánuðum áður, á kostakjörum í Vonir og Bjargir og varð hann 

fljótlega að mínum uppáhaldsstól. Þarna sat ég og bölvaði klónum mínum fyrir að enn og aftur 

ríghalda í rangan aðila. Ég er nefnilega krabbi í stjörnumerki og það hefur alla tíð hrjáð mig 

þegar kemur að tilhugalífinu. Ég þurfti að endurskilgreina klærnar en til þess þurfti ég að 

tileinka mér þær að fullu, þannig kæmist ég í sátt við þær. Ég hafði verið að vinna með hendur 

í einhvern tíma upp að þessu. Ég ljósmyndaði og tók upp hendur í hversdagslegum athöfnum 

og velti þannig fyrir mér höndum einstaklinga sem framlengingu á sálarástandi.35 Einnig hafði 

ég verið að móta hendur mínar í leir og þannig upplifa framlengingu á sjálfri mér og mínu 

sálarlífi í rými.36 Í sjálfsskoðun minni skrifaði ég smásögu. 

 

Summertime um hávetur 
 
Hún virðir sig fyrir sér í speglinum áður en hún gengur inn í eldhúsið. Þessi spegill hafði fylgt henni 

frá bernsku. Hún hafði fyrir löngu sagt við sjálfa sig að hún þyrfti að skipta honum út fyrir nýjan þar 

sem þessi var orðinn nánast ónothæfur. Sumsstaðar voru komnar bylgjur í glerið og annarsstaðar 

voru kvikasilfursblettir farnir að myndast en samt sem áður þráaðist hún við að skipta honum út. 

Hún virðir fyrir sér svart, slegið hárið og strýkur yfir flókana sem að voru farnir að myndast þar sem 

hún hafði ekki greitt það í einhvern tíma núna. Endarnir voru farnir að slitna og hún hugsaði með 

sér að hún þyrfti að panta sér tíma í klippingu bráðum, helst áður en það slitnar upp að rót, en það 

mátti bíða aðeins lengur. Hún hallar sér alveg upp að þeim hluta spegilsins þar sem að hann er hvað 

best meðfarin. Annað augað er orðið svo hvítt að aðeins rétt sést í græna litinn sem hafði áður verið 

allsráðandi. Hitt var enn rautt frá því fyrr á árinu. Hún lygnir aftur augunum um stund og óskar þess 

að þegar hún opni þau aftur verði þau orðin gul. Afhverju gat hún ekki verið ein af þeim? Þessum 

með gulu. Þá væri líklega allt miklu auðveldara, eða hvað?  

Hún gengur inn í eldhús og lagar sér kaffi, að vana, þrátt fyrir að vera hætt að finna bragðið. 

Hún kveikir á ilmkertunum tveimur í gluggakistunni, að vana, þrátt fyrir að vera hætt að finna ilminn. 

Hún teygir sig upp í næstefstu hillu eldhúsinnréttingarinnar og nær sér í hvítan bolla með bleiku 

vatnslitablómi. Hann er í uppáhaldi þrátt fyrir að vera minnsti bollinn sem að hún á, kannski er hann 

í uppáhaldi akkúrat vegna þess. Hún hefur alltaf verið veik fyrir því sem á það til að gleymast aftast 

í skápum og neðst í skúffum. Á meðan hún bíður eftir kaffinu stillir hún á Ellu sína Fitzgerald í 

hátölurunum. Hún byrjar iðulega á því að spila Summertime en leyfir síðan lögunum að rúlla, en 

bara lög með Ellu sinni, auðvitað. Hún sest með nýlagaðan kaffibolla við eldhúsborðið og hlustar á 

ljúfa rödd Ellu sinnar:  

 

"One of these mornings you're gonna rise up singing 

And you'll spread your wings and you'll take to the sky" 

                                                      
35 Sjá myndir 5-8. 
36 Sjá myndir 9-10. 



 

 
13 

Hún lyftir höndunum upp að glugganum og mátar þær við ljósbláan himininn. Hún finnur 

fyrir létti þegar hún sér að þau falla ennþá saman og hugsar með sér að það sé þá allavega eitthvað í 

þessum heimi sem að breytist seint eða þá aldrei, sem væri nú enn betra. Henni líkaði ekki við 

breytingar, fannst þær taka of mikið á taugakerfið. Hún klárar kaffið úr bollanum og setur hann á 

sama stað í næstefstu hillu eldhúsinnréttingarinnar eftir að hafa vaskað hann vandlega upp. Hún 

gengur inn á baðherbergi í þeim tilgangi að fara í hina daglegu morgunsturtu en stoppar fyrst 

stuttlega fyrir framan spegilinn til að virða sig fyrir sér enn einu sinni. Hún veltir fyrir sér hvaða föt 

hún ætti að fara í þann daginn til þess að klæða augun og slitnu hárendana af sér.  

Hún unir sér vel undir hlýju, rennandi vatninu. Það er einn af hennar eftirlætistímum 

dagsins, morgunsturtan. Tími nærandi einsemdar. Hún stendur í sturtunni, starir framfyrir sig með 

hendur meðfram síðum og leyfir vatninu að einangra sig hlýlega. Skyndilega finnur hún fyrir 

gríðarlegum verk fyrir miðja bringu. Hún grípur um bringuna án þess að gefa frá sér hljóð. Verkurinn 

ágerist og hún kemst ekki hjá því hníga niður í sturtubotninn. Enn gefur hún ekki frá sér hljóð þrátt 

fyrir sársaukakvalir en nokkur tár ná að laumast niður kinnarnar. Hún huggar sig við að vera í sturtu 

svo ómögulegt er að greina tárin. Sárkvalin liggur hún á sturtubotninum þegar hún man eftir því að 

hafa gleymt að vökva plönturnar sínar áður en hún fór í sturtu, eins og hún er vön að gera á 

þriðjudögum. Nístandi sársaukinn sem líktist hnífsstungu í bringuna kom henni furðulega lítið á 

óvart. Í raun vissi hún upp á hár hverslags sársauki þetta var, hún þekkti þennan sársauka betur en 

sjálfa sig, tók honum nánast fagnandi. Kvalin ræður hún ekki við sig lengur og öskrar af öllum lífs- 

og sálarkröftum. Í sömu andrá myndast gat á bringuna miðja og sársaukinn hverfur. Hún horfir 

yfirveguð niður á hola bringuna og fylgist með þegar rauður krabbi á stærð við hnefa skríður upp úr 

holunni. Þau horfast í augu í stutta stund. Hann er með gul. Hún fylgist með krabbanum færa sig 

niður af bringunni, út af baðherberginu, inn ganginn í átt að útidyrahurðinni og ofan í 

farangurstöskuna sem hún er vön að taka með sér hvert sem hún fer. Eftir stutta stund stendur hún 

upp, þurrkar sér, klæðir sig, vökvar plönturnar sínar, reimar á sig skónna, grípur farangurstöskuna 

sem að, þakksamlega, er eilítið þyngri en áður og heldur út í daginn. Hún ætlar að kaupa sér nýjan 

spegil í dag og kannski stærri bolla líka. 

 

Ég sá fyrir mér sviðsetningu sögunnar en fyrst þurfti ég að setja mig í stellingar og tileinka mér 

hlutverk krabbans. Í undirbúningnum kynnti ég mér almenna lifnaðarhætti krabba og þegar ég 

las um hamskiptaferli þeirra, kviknaði ljósapera. Þarna hafði ég fundið hina fullkomnu 

myndlíkingu þess sem að ég þurfti að taka mér fyrir hendur. 

Krabbar þroskast ekki línulega líkt og flest önnur dýr. Þar sem að þeir hafa harða ytri 

stoðgrind sem að vex ekki, verða þeir að losa sig við skelina, ferli sem að kallast hamskipti. 

Rétt eins og við vöxum upp úr klæðnaði, vaxa krabbar upp úr skel sinni. Áður en að hamskipti 

eiga sér stað, tekur krabbinn upp kalsín karbónat úr gömlu stoðgrindinni og seytir síðan 

ensímum til þess að skilja gömlu skelina frá undirliggjandi lagi, húðþekjunni. Eftir það seytir 

húðþekjan nýrri, mjúkri skel undir þeirri gömlu. Þetta ferli getur tekið nokkrar vikur. Degi fyrir 
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hamskipti, hefur krabbinn inntöku sjávar og belgist upp. Þetta hjálpar til við að þenja út gömlu 

skelina og veldur því að hún fellur í sundur við sérstakan saum sem að umlykur líkamann. 

Skelin opnast við þetta, líkt og lok. Krabbinn dregur sig sjálfan út úr gömlu skelinn með því að 

ýta og þjappa saman öllum útlimum endurtekið. Nýja skelin er verulega mjúk í fyrstu sem að 

gerir krabbann berskjaldaðann gegn rándýrum. Innan nokkurra daga harðnar skelin og eftir 

mánuð er hún orðin gífurlega sterk. Jafnframt því að gera krabbanum kleift að vaxa, hjálpa 

hamskipti til við að losna við sníkjudýr, hrúðurkarla og ýmis önnur dýr sem að vaxa á skelinni. 

Þau hjálpa einnig til við að losna við skel sem að bakteríur hafa valdið skemmdum á. Krabbar 

ná kynþroska um fimm ára aldur, eftir það verður kvenkyns krabbinn að skipta um ham árlega 

til þess að geta parað sig, en karlkyns krabbinn skiptir sjaldnar og sjaldnar um ham.37 

Ég þráði að tileinka mér hegðunarmynstur krabbans. Fyrsta verkefni mitt var því að 

útbúa mitt eigið örugga svæði og til þess valdi ég hluti af heimili mínu sem að jafnframt voru 

táknrænir hlutir sem að fram komu í smásögunni. Heimilisþáttur verksins var mér mikilvægur 

og í því skyni valdi ég eldhús húsnæðisins undir verkið.38 Eiturgræna veggi eldhússins málaði 

ég gráa áður en ég flutti búslóðina inn, gólfið fékk einnig gráan lit til frekari afmörkunar 

svæðisins. Vinstra megin við inngang/útgang rýmisins hölluðu tvær töskur upp að veggnum, 

þær voru minn farangur í lífinu. Þegar komið var inn í rýmið, stóð áhorfandi andspænis 

eldhúsinnréttingunni en hún samanstóð af vaski, vaskborði, stæði fyrir lítinn ísskáp, skáp undir 

vaskborði hægra megin, tveimur skápum fyrir ofan vaskborð og þar á milli voru þrjár hillur. Í 

næstefstu hilluna staðsetti ég lítinn kaffibolla úr postulíni, hann táknar virðingu konunnar fyrir 

sjálfri sér. Á efstu hillu setti ég tvær hálflíflausar plöntur sem að táknuðu sálarástand mitt. 

Stofuteppi prýddi síðan gólf rýmisins í þeim tilgangi að kalla fram frekari heimilisaðstæður og 

skapa hlýrra andrúmsloft. Úti í horni stóð lampi sem að gaf rýminu hlýja birtu. Á veggnum við 

hlið lampans hékk gamall spegill en hlutverk spegilsins að tákna úrelta sjálfsímynd. Á vinstri 

hlið spegilsins og hægri hlið inngangsins/ útgangsins kom ég síðan brúna leðurstólnum fyrir. 

Það var afar mikilvægt að þeir hlutir sem að ég færði inn í rýmið væru raunverulegir hlutir af 

heimili mínu og ekki búnir sérstaklega til fyrir sviðsmyndina. Þeir voru táknmyndir þátta úr 

mínu lífi sem að endurspegluðu ákveðinn tímapunkt lífs míns. Þannig myndi ég tileinka mér 

hlutverkið betur og búa til raunverulegt öryggissvæði þar sem hamskiptin myndu eiga sér stað. 

Hins vegar, þar sem ég að tileinka mér ferli krabba, þurfti ég einnig innihald úr hans 

                                                      
37 „Molting: How Crabs Grow,“ National Oceanic and Atmospheric Administration, Alaska Fisheries Science 

Center, sótt 4. nóvember 2018 af https://www.afsc.noaa.gov/kodiak/shellfish/cultivation/crabgrow.htm. 
38 Verkið var hluti af samsýningunni Eitthvað kemur upp úr kafinu (2017), undir sýningarstjórn Bjarka 

Bragasonar, Ólafar Nordal og Páls Hauks Björnssonar. 

https://www.afsc.noaa.gov/kodiak/shellfish/cultivation/crabgrow.htm
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heimkynnum og því dreifði ég blautum þara um rýmið. Með þaralyktina í vitunum gengur 

áhorfandinn inn í fantasíuheim samtvinnaðan úr heimkynnum mínum og krabbans.39  

Á litlu túbusjónvarpi, ská á móti brúna leðurstólnum, spilaðist myndskeið af kröbbum 

í hamskiptaferli á lúppu, klippt saman úr styttri myndskeiðum sem að ég tók af netinu. Ég sat 

fyrir framan sjónvarpið í þrjátíu mínútur í senn, þrisvar sinnum, með þrjátíu mínútna millibili 

og fylgdist með hegðunarmynstri krabbanna. Fyrir framan skjáinn var ég í sjálfsskoðun, leit til 

baka yfir liðna atburði. Fyrri hegðunarbrestir mínir voru á skel minni líkt og slæmar bakteríur 

á skel krabbans. Í rýminu ómaði síðan mjúk kvenmannsrödd sem að lýsti hamskiptaferli krabba 

á fræðilegan hátt, svipað og í dýralífsþætti. Það var mikilvægt að áhorfandi gerði sér grein fyrir 

því hvað felst í ferlinu, of mikilvægt til þess að textinn væri ekki í rýminu sem hluti af verkinu. 

Mikilvægi hans er tvíþætt, annars vegar til þess að miðla grundvallarupplýsingum hvað varðar 

krabba og hins vegar fyrir táknrænan lestur sálarlífs míns. Upplesturinn þjónaði einnig tilgangi 

þess að áhorfandi fengi á tilfinninguna að innan eldhússins væri hann staddur innan fantasíu 

sem að teygði anga sína að öllum skilvitum hans.  

Í fyrra skiptið sem að ég framdi gjörninginn, klæddist ég gráum ullarundirfötum þar 

sem að ég sóttist eftir hlutleysi í fatnaði en á sama tíma varnarleysi þar sem krabbinn þarf að 

fara úr gömlu skel sinni til að honum geti vaxið ný. Á höndum mér hafði ég klær. Þær mótaði 

ég í leir sem að enn var nokkuð blautur. Fyrr í vinnuferlinu hafði ég séð klærnar fyrir mér í 

þyngra efni til þess að undirstrika byrði þeirra en þegar ég hafði gert þær í málm, voru þær of 

aðskildar mér, þær þurftu að verða hluti af mér og því mótaði ég þær í leir. Ég hafði áður mótað 

hendur mínar í leir í þeim tilgangi að framlengja sjálfa mig út í rými en í þetta skipti krafðist 

leirinn meiri slepjuleika til þess að fyrirstilla færsluna frá því innra til þess ytra; þrána til þess 

að tileinka mér klærnar og eiginleika þeirra. Í annað skiptið sem ég fór með gjörninginn gerði 

ég þó nokkrar breytingar. Í stað grárra ullarundirfata klæddist ég hvítum undirfötum, hvítum 

undirfatakjól yfir og hvítum sokkabuxum. Með því vildi ég ná fram frekara varnarleysi og 

skýrari tengingu við mannlega þáttinn í samanburði við klærnar og með því skapa meiri 

fantasíu. Það var einnig vísun í þá staðreynd að kvenkynskrabbinn neyðist til þess að skipta um 

ham oftar en karlkynskrabbinn til þess að geta fjölgað sér, þessi þáttur ferlisins var mikilvægur 

í mínum augum svo ég vildi undirstrika kvenleika.  

Ég íhuga hvert mitt hlutverk sé innan verksins. Ég skapa fantasíu en hún er stýrð. Ég 

ræð hvað er hvar en kannski á einhvern hátt stýrist ég líka af fantasíunni. Við spilum saman. 

Þegar ég flyt þarann úr fjörunni við Ægissíðu yfir í sýningarrýmið, áskil ég mér eignarrétt á 

                                                      
39 Sjá myndir 11-14. 
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honum og þeim bakteríum sem að honum fylgja en hef þó enga stjórn yfir þeim. Ég mæni á 

krabbana í gegnum skjá til þess að reyna að tileinka mér eiginleika þeirra og geri þá þannig að 

viðfangi mínu á sama tíma og ég upphef eiginleika þeirra. Franski listamaðurinn Pierre Huyghe 

(f.1962) hefur unnið með þessar hugmyndir þegar hann skapar kringumstæður fyrir myndun 

vistkerfa og/eða beinir ljósi að síður eftirtektarverðum vistkerfum. Flest verka hans innihalda 

einhverskonar lífverur og telur hann líf almennt vera kjarna verka sinna.40 Huyghe tók þátt í 

Skulptur Projekte í Münster árið 2017 með innsetningunni After ALife Ahead41 þar sem hann 

gjörbreytti gamalli skautahöll í aðstæður þar sem ný sambú lífvera og vistkerfi gátu myndast í 

samhjálp.42 Þannig voru aðstæður skapaðar að hans frumkvæði en voru síðan engan vegin undir 

hans stjórn. Það er þó umdeilanlegt að mínu mati þegar unnið er með öðrum lífverum sem að 

hafa ekki möguleika á því að samþykkja þátttöku í verkinu. Á sama tíma og það felur í sér 

ákveðin eignarrétt, getur það þó líka, í listrænu samhengi, gefið viðkomandi lífveru/-um 

atbeini. 

Ég reyni að tileinka mér eiginleika krabbans og umbreyta mér þannig í fantasíukennda 

Krabbakonu. Þar sem staðreyndir og ímyndun bræðast saman, gerist eitthvað mikilvægt, en 

það er einmitt sá staður sem að hin ástralska Patricia Piccinini (f. 1965) hefur áhuga á því að 

rannsaka. Hún hefur búið til heim þar sem að hún kannar samskipti þess tilbúna og þess 

náttúrulega. Heimurinn er staðsettur rétt fyrir utan okkar raunveruleika og íbúarnir eru 

ímyndaðar verur sem að gætu næstum því verið til. Innan þessa heims koma dýr, plöntur, vélar 

og manneskjur saman, blandast og lifa samstillt. Piccinini hvetur okkur til umhugsunar og spyr: 

„Ef það reynist svo erfitt að átta sig á því hvar einn hlutur byrjar og annar endar, getum við þá 

í raun og veru haldið áfram að trúa á þau mörk sem að aðskilja okkur?“43  

 

 

3. Af jörðu ertu kominn, að jörðu skaltu aldrei aftur verða 
 

Ég velti valdapíramídanum fyrir mér. Mannhverft mannvirki þar sem maðurinn hefur 

sjálfskipað sig sem drottnara og áskapað sér eignarrétt á því sem að hann telur neðar sitja (í 

píramídanum). Í ljósi þeirrar yfirskriftar að maðurinn eigi eðlislægan rétt á þessari stöðu sinni, 

las ég mér til um tegundir dýra sem að tæknilega séð ættu að eiga sess ofar manninum í 

                                                      
40 „Pierre Huyghe,“ Artsy, sótt 9. desember 2018 af https://www.artsy.net/artist/pierre-huyghe.  
41 Sjá mynd 15. 
42 „Pierre Huyghe,“ Skulptur Projekte Archiv, sótt 18. desember 2018 af https://www.skulptur-projekte-

archiv.de/en-us/2017/projects/186/. 
43 QAGOMA, „Go Behind-the-Scenes with Patricia Piccinini in Her Melbourne Studio,“ Myndskeið, 19:19, sótt 

9. desember af https://www.youtube.com/watch?v=g8nSOKyLrKM. 

https://www.artsy.net/artist/pierre-huyghe
https://www.skulptur-projekte-archiv.de/en-us/2017/projects/186/
https://www.skulptur-projekte-archiv.de/en-us/2017/projects/186/
https://www.youtube.com/watch?v=g8nSOKyLrKM
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umræddu stigveldi. Sá lestur leiddi mig að hinum ótrúlegustu dýrategundum. Eftirfarandi er 

aðeins brot af þeim lista: 

 

• Bessadýr komast af í tíu ár án vatns, þola geislun og þrífast vel í allt frá -272 

gráðum á selsíus upp í 150 gráðu hita.44  

• Kakkalakkar þola meira en fimmtán sinnum það geislunarmagn sem að 

manneskja þolir.45 

• Djöflaormar lifa 3.6 kílómetrum undir yfirborði jarðar.46 

• GFAJ-1 getur nærst á arseniki.47 

 

Síðast en ekki síst las ég um hina ódauðlegu marglyttu og varð heilluð um leið. Hvort 

það var vegna sláandi nafnsins sem að hún ber eða vegna þess hve hún minnti mig á tímann 

sem ég bjó í Suður-Hollandi, veit ég ekki. Þá lagði ég í vana minn að rölta meðfram 

strandlengjunni í leit að sjávardýrum sem skolað hefði upp á land, yfirleitt fann ég ekkert nema 

marglyttur en einnig einstaka sundurliðaðann krabba. Ég hóf nánari upplýsingaöflun um 

marglyttutegundina sem leiddi mig að rannsóknum Dr. Shin Kubota. 

Líkt og hjá öðrum marglyttutegundum hefst vaxtarferli hinnar ódauðlegu marglyttu 

(Turritopsis Dohrnii) við kynæxlun fullvaxta karls- og kvendýrs. Eftir að kvendýrið hefur losað 

frjóvguð egg, klekjast þau út sem svifdýralirfur. Lirfurnar leita að hentugu undirlagi til þess að 

festa sig við þar sem að þær síðan þroskast í holsepa. Holsepar geta fjölgað sér með skiptingu, 

þannig getur einn holsepi getið af sér margar fullvaxta marglyttur, ef aðstæður leyfa. 

Knappskot gera það að verkum að holsepinn sleppir sviflægum efýrum frá sér sem að síðan 

þroskast í fullvaxta marglyttur eða hveljur eins og þær kallast. Það tekur hvelju nokkra mánuði 

að verða kynþroska en þá hefst ferlið á ný. 48 Það sem að einkennir hina ódauðlegu marglyttu 

frá öðrum marglyttutegundum er ferli sem að kallast trans-sérhæfing (e. transdifferentiation) 

og felur í sér að fullvaxta fruma breytir sér í annarskonar fullvaxta frumu.  Þannig, ef 

marglyttan verður fyrir einhverskonar skaða, getur hún breytt sér frá því að vera fullvaxta 

hvelja, aftur í holsepa og þaðan hafið eðlilegt vaxtarferli á ný. Líftími hennar er því óræður og 

þaðan dregur hún nafn sitt. Marglyttan getur þó dáið úr sjúkdómum eða ef hún er étin af öðru 

                                                      
44 „Superpowered creatures that can survive anything,“ Grunge, sótt 6. nóvember 2018 af 

https://www.grunge.com/16242/superpowered-animals-can-survive-anything/. 
45 Sama heimild. 
46 Sama heimild. 
47 Sama heimild. 
48 Halldór Pálmar Halldórsson, „Ég sá dauðar marglyttur í hundraðatali í Hvalfirði, hvað veldur þessum dauða?“ 

Vísindavefurinn, 31. janúar 2014, sótt 29. október af https://www.visindavefur.is/svar.php?id=66454. 

https://www.grunge.com/16242/superpowered-animals-can-survive-anything/
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=66454
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dýri. Þar sem að erfitt er að endurskapa þær aðstæður sem að hvetja til trans-sérhæfingar inni á 

vísindastofu, er enn margt óvitað um það hvað nákvæmlega felst í ferlinu.49 Einum 

vísindamanni hefur þó tekist nokkuð vel til. Á vísindastofu einni í Wakayama í Japan hefur Dr. 

Shin Kubota helgað lífi sínu rannsóknum á marglyttutegundinni en markmið rannsókna hans 

er að yfirfæra stofnfrumur úr dýrinu yfir í menn. Þar sem Dr. Kubota situr við smásjána á 

vísindastofu sinni og potar prjóni í innyfli lítillar marglyttu óskar hann þess heitast að eiga eilíft 

líf. 

 Hin ódauðlega marglytta og rannsóknir Dr. Kubota urðu kveikjan að einkasýningu 

minni Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aldrei aftur verða (2018). Líkt og þegar ég vann að 

Hamskiptum, voru það skrif sem að komu ferlinu af stað. Með texta vildi ég teikna upp 

svipmynd af kunnuglegum en jafnframt fjarstæðukenndum heimi, byggða á staðreyndum og 

ímyndun. Textinn var í tveimur efnisgreinum, festur á vegg með vínylstöfum. Upphaflega hafði 

ég hugsað hann sem inngang áður en gengið væri inn í sýningarrýmið eða jafnvel ekki til staðar 

fyrir áhorfendur. Þegar leið á ferlið varð mér þó ljóst að hann ætti heima sem hluti  af 

meginmálinu. yrri efnisgreinin greinir frá ódauðlegu marglyttunni og rannsóknum Dr. Kubota. 

Seinni efnisgreinin fer með lesanda inn á stofugólf hjá konu sem að les um rannsóknir japanska 

vísindamannsins. Hún fyllist von um eilíft líf og tilgang. Tekið er fram að hundur konunnar 

liggur á teppi sem prýðir stofugólfið. Teppið er feldur af dýri sem hún eitt sinn skaut. Þannig 

er augum beint að stigveldi sem býr innan heimilisins og er nær hversdagsleikanum. 

Vínylstafirnir voru staðsettir heldur neðarlega á veggnum og leiddu þaðan niður á gólf þar sem 

textinn endaði.50 Textann sá ég ekki einfaldlega sem upplýsingar til áhorfanda heldur sem 

aðstæður sem viðkomandi gæti sett sig í, innsetningu þar sem að hún/hann væri áhorfandi en 

jafnframt þátttakandi. Þegar textinn rann af veggnum niður á gólf varð hann að þátttakanda í 

rýminu og átti þannig í samtali við áhorfendur og hin verkin innan sýningarinnar. Karakter 

seinni efnisgreinarinnar birtist áhorfendum sjónrænt á ljósmynd. 

Með ljósmynd gat ég skapað yfirgnæfandi andrúmsloft þar sem viðfang hennar starði 

niður til áhorfenda án þess að blikna. Ljósmyndin skyldi vísa til hinnar ódauðlegu marglyttu. 

Ég sá hana fyrir mér tekna undir vatni en þar sem áferð marglyttunnar spilar stóran þátt í 

verkinu, afskrifaði ég þá hugmynd. Ég lokaði augunum og kallaði fram í fingurgóma mér 

hlaupkennda áferð hollensku marglyttnanna. Í tilraun minni til að endurskapa áferðina blandaði 

                                                      
49 Mahak Jalan, „Why is Turritopsis Dohrnii called The Immortal Jellyfish?“ ScienceABC, 26. júní 2018, sótt 

27. nóvember 2018 af https://www.scienceabc.com/nature/animals/immortal-jellyfish-why-is-turritopsis-

dohrnii-called-the-immortal-jellyfish.html. 
50 Sjá mynd 16. 

https://www.scienceabc.com/nature/animals/immortal-jellyfish-why-is-turritopsis-dohrnii-called-the-immortal-jellyfish.html
https://www.scienceabc.com/nature/animals/immortal-jellyfish-why-is-turritopsis-dohrnii-called-the-immortal-jellyfish.html
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ég kartöflusterkju við vatn, skellti í eldfast mót og bakaði í ofni í um tíu mínútur. Út kom hin 

fullkomna hlaupkaka sem að ég síðan skellti yfir höfuðið á mér í ljósmyndastúdíóinu seinna 

um daginn. Ég klæddist ljósbleikri tjullskyrtu úr siffonefni og ljósbleiku plastpilsi; mannlegur 

klæðnaður sem að vísar þó til litar og áferðar marglyttu. Ég fór í hlutverk Mannglyttunnar þegar 

ég makaði hlaupinu í hár mitt og andlit, þannig átti umbreytingin sér stað. 

Stærð myndarinnar skipti mig miklu máli en hún þurfti að vera gríðarleg, yfirþyrmandi. 

Rúmlega tveggja metra há ljósmyndin hékk ofarlega á veggnum.51  Persónugerving 

mikilmennskunnar býr yfir fantasíulegri fagurfræði. Persónan á myndinni ber með sér 

einhverskonar heilagleika þar sem neðansjávarsólstafir í bakgrunni umlykja hana og vísa til 

geislabaugs. Þeir yfirburðir sem að búa í svip hennar kallast á við staðsetningu myndarinnar á 

veggnum en persónan horfir niður á áhorfendur. Það býr þó einnig aumkun í svip hennar sem 

einkennist af hræðslunni við dauðann sem dreif áfram þá ákvörðun að láta stökkbreyta sér í 

Mannglyttu. Yfirlætið í bland við hræðsluna býr til fantasíukennda mynd sem rannsakar eina 

grein sem snýr að tilraunum nútímans til þess að fleyta mannkyninu áfram á óvissutímum 

sökum afleiðinga mannlífsaldar.  

Þriðja verkið innan sýningarinnar rannsakar aðra grein sem snýr að slíkum tilraunum. 

Ofan á 160 sentimetra háum stöpli úr MDF plötum, situr heilmyndarpíramídi (e. hologram). 

Ofan á píramídanum liggur spjaldtölva og vísar skjárinn niður að toppi píramídans. Af skjánum 

speglast síðan þrívíddarskönnuð brjóstmynd af sjálfri mér á fjórar hliðar píramídans sem 

myndar þannig heilmynd inni í píramídanum.52 Brjóstmyndin er hugsuð sem tilvísun í þá 

ævafornu hefð að reisa styttur og höggva brjóstmyndir til þess að heiðra mikilmenni og gefa 

þeim þannig eilíft líf með því að festa þau í efni sem að brotnar hægar niður en mannslíkaminn. 

Heilmyndina sé ég sem nokkurs konar nútímahliðstæðu brjóstmyndarinnar þar sem nú á dögum 

er hún oft notuð sem virðingarvottur um liðna, sbr. heilmyndina af rapparanum Tupac Shakur 

sem birtist á sviði líkt og risin upp frá dauðum á tónlistarhátíðinni Coachella árið 2012.53 

Verkið veltir upp spurningum hvað varðar leit að tilgangi, t.d.: „er tilgangi náð þegar 

brjóstmynd hefur verið hogginn af þér?“ og: „hvers vegna felst huggun í þeirri vissu að vera til 

í einhverskonar formi, eftir dauða?“ 

Þrátt fyrir sannleiksgildi umfjöllunarefnis sýningarinnar, ber hún með sér keim 

vísindaskáldskapar þar sem Dr. Kubota er erkivísindamaðurinn. Ég er sammála Haraway um 

                                                      
51 Sjá mynd 18. 
52 Sjá mynd 19-20. 
53 Westfesttv, „Tupac Hologram Snoop Dogg and Dr. Dre Perform Coachella Live 2012,“ Myndskeið, 0:13, 

sótt 27. desember 2018 af https://www.youtube.com/watch?v=TGbrFmPBV0Y. 

https://www.youtube.com/watch?v=TGbrFmPBV0Y
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mikilvægi vísindaskáldskapar en hún segir: „það sem að er skapað, er ekki skáldað.“54 

Samsettur úr ímyndun og staðreyndum, bíður vísindaskáldskapur upp á annan valkost 

ímyndaðs raunveruleika en þann sem er okkur næstur. Hlutverk vísindaskáldskapar er þannig 

í raun að túlka raunveruleika samfélags en það er einmitt kjarni þess heims sem að Piccinini 

hefur skapað. Hún segist hafa áhuga á því að segja sögur um þann raunveruleika sem við lifum 

í og því hafi hún áhuga á vísindum þar sem að vísindi séu það tungumál sem notað er til þess 

að útskýra heiminn. Við notum vísindi einnig til þess að útskýra hvernig við viljum að 

heimurinn sé eða hvernig við hræðumst að hann verði. Elizabeth Finkel, ritstjóri 

vísindatölublaðsins Cosmos, hefur skrifað um siðferðisspurningar hvað varðar 

stofnfrumutilfærslu. Finkel segir Piccinini vekja umhugsun hvað varðar þessar mikilvægu 

spurningar og hvernig vísindi breyta þeim heimi sem við búum í.55 

Á 19. öld, komu fegðarnir Étienne Geoffroy Saint-Hilaire og Isadore, á fót vettvang 

vanskapanafræða sem að lifir í dag sem hluti af fósturfræðum og rannsóknum á æxlum. 

Feðgarnir höfðu síðar áhrif á Darwin þegar hann skrifaði The Origin of the Species en hann 

fullyrti að þróun sé knúin áfram af mismun, breytileika og stökkbreytingum. Þannig er þróun 

ferli þar sem tegundir verða að nýjum tegundum.56 En hvar stendur maðurinn gagnvart 

kenningu Darwins í dag þar sem nú, með vithönnun (e. intelligent design), hefur maðurinn 

hafið sig yfir lög náttúruvals og tekið að sér hlutverk raunverulegs skapara?57 Með Skýjahval58 

sínum veltir Piccinini upp spurningunni „hvað ef?“ í þeim skilningi: „hvað ef maðurinn hefði 

komið öðruvísi fram við náttúruna?“ eða: „hvað ef maðurinn hefst handa við að stökkbreyta 

hinum ýmsu tegundum?“59 Ég velti fyrir mér hvað Darwin myndi segja um Vacanti músina 

sem að leit dagsins ljós árið 1996. Með erfðatækni, græddu vísindamenn brjóskfrumu úr 

nautgrip á bak músarinnar. Undir stjórn vísindamannanna óx eyrað og líktist á endanum 

mannseyra á baki músarinnar.60 Gædd mannlegum eiginleikum, minnir músin á 

fílabeinsstyttuna af ljónamanninum/-konunni.61 

                                                      
54 The Evergreen State College Productions, „2016 Anthropocene Consortium Series: Donna Haraway,“ 

Myndskeið, 1:26:46, sótt 6. nóvember 2018 af https://www.youtube.com/watch?v=fWQ2JYFwJWU.  
55QAGOMA, Go Behind-the-Scenes with Patricia Piccinini in Her Melbourne Studio. 
56 Christopher Cox, „Of Humans, Animals and Monsters“ í Animals, bls. 114-123, Filipa Ramos ritstýrði (MIT 

Press: Cambridge, 2005), bls. 120-121. 
57 Harari, Sapiens, bls. 397. 
58 Sjá mynd 21. 
59 „Six observations about The Skywhale,“ Patricia Piccinini, 2013, sótt 6. nóvember 2018 af 

http://patriciapiccinini.net/writing/45/215/35. 
60 Sjá mynd 22. 
61 Harari, Sapiens, bls. 400-401. 

https://www.youtube.com/watch?v=fWQ2JYFwJWU
http://patriciapiccinini.net/writing/45/215/35
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Inni á vísindastofu Dr. Kubota, þar sem að hann potar prjóni í innyfli marglyttu í þeim 

tilgangi að kalla fram eðlislæg varnarviðbrögð hennar, kristallaðist fyrir mér hvernig 

eignarrétturinn virkar sem friðþæging með því að nýta önnur dýr sér til framdráttar. Þannig 

felst þversögn í valdapíramídanum þar sem við reiðum okkur á aðrar tegundir til að láta líta út 

fyrir að við höfum yfirburði. Ég fann fyrir þeirri þversögn sem á sér stað í leit að tilgangi, þegar 

vísindamaðurinn eyðir lífi sínu inni á vísindastofu í ósk um eilíft líf. Þarna varð mér ljóst það 

mikilmennskubrjálæði sem sprettur út frá óttanum við dauðann og óvissuna; bæði 

einstaklingsbundnum ótta við eigin dauða en einnig ótta okkar við að horfast í augu við 

möguleg endalok okkar kyns, í ljósi hækkandi sjávarmáls.62 Tilraunir líkt og þær sem að Dr. 

Kubota fæst við eru þannig kannski einhverskonar lausnir sem við finnum í krókum og kimum 

Skáldskaparhallarinnar; lausnir sem að standa í mótsögn við vandamálið.  

 

 

Lokaorð 

 

Hún hleypur líkt og fætur toga niður hallarganginn sem virðist aldrei ætla að taka enda. Móð 

og másandi, hrópar hún: „Það er komið að því! Endalok nálgast!“ Hún rífur upp hurðar á 

herbergjum sambýlisfólks síns til þess að bera þeim boðskapinn. Hún þeysist framhjá betri 

stofunni þar sem Tupac Shakur og Audrey Hephburn sitja í hægindum sínum, dreypa á kaffi 

og spila ólsen ólsen. Ólíkt þeim mörgþúsundum íbúum hallarinnar sem tekið hafa á rás, þurfa 

þau ekkert að óttast og sitja því sallaróleg áfram í sætum sínum. Dr. Shin Kubota situr við 

smásjána inni í herbergi sínu og rýnir einbeittur á tilraunadiskinn sem hefur tekið að hristast. 

Nú heyrir hann sífellt hækkandi drunur, líkt og fílahjörð nálgist óðfluga, og lítur því upp frá 

smásjánni. Skyndilega er hurð hans slengt upp og kallað er til hans: „Endalok nálgast! Fljótur!“ 

Hann lætur ekki segja sér það tvisvar og snýr sér kvíðafullur aftur að því að pota prjóni í 

marglyttuna á tilraunadisknum. Fljóðbylgja örvæntingafullra íbúa streymir niður 

hallartröppurnar í átt að feiknarstórum viðardyrunum. Með öllu afli ná þau í sameiningu að 

opna dyrnar sem hafa ekki verið opnaðar frá því að höllin var byggð. Þeim til mikillar 

skelfingar, sjá þau að vatnsmagn síkisins fer ört hækkandi, svo tíminn er knappur.   

Tíminn er knappur. Við höfum gleymt því hvaðan við komum, í stefnulausri 

marséringunni vitum við ekki hvert við ætlum og þar sem við sjáum okkur sjálf ekki í samhengi 

við umhverfið, vitum ekki hver við erum. Þó svo Alexander Petersson hafi stöðvað 

                                                      
62 Scranton, Learning to Die in the Anthropocene, bls 21. 
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hraðaupphlaupið, skulum við ekki gleyma því að hann var partur af liðsheild sem að spilaði 

leikinn saman. Hans glæsta athöfn réði ekki lokaörlögum leiksins ein og sér.  

Nú ber okkur að hlusta á meðspilara okkar. Við þurfum nýja ímyndaða raunveruleika; 

nýjar sögur sem kollvarpa stigveldinu og undirstrika mikilvægi samspils náttúru og menningar. 

Ég tel það skyldu mína sem myndlistarmaður að leggja mitt að mörkum við gerð þessarra nýju 

sagna. Sögur sem við getum trúað á í sameiningu og búa því yfir áhrifamætti. Þannig, með 

nýjar sögur að leiðarljósi, getum við í krafti fjöldans, byggt brúna yfir síkið.  

 

 

 

 

 

 

Og þá var kátt í höllinni, 

höllinni, höllinni. 

Og þá var kátt í höllinni, 

höllinni.63 

 

- Lag: erlent þjóðlag / texti: Páll J. Árdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                      
63 Helgi Jónsson, „Þyrnirós,“ Glatkistan, 28. febrúar 2017. https://glatkistan.com/2017/02/28/thyrniros-1/.  

https://glatkistan.com/2017/02/28/thyrniros-1/
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