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Útdráttur 

Í þessari rannsakandi greinargerð greinir höfundur frá mikilvægi og hlutverki kvendansaranna í 

Hatara. Höfundur er hlutdrægur þar sem hann er bæði danshöfundur og annar kvendansara í 

Hatara. Fjallað er um andkapítalísku gjörningahljómsveitina Hatara, meðlimi hennar og hvað hún 

stendur fyrir í listrænu og samfélagslegu samhengi. Höfundur rýnir í orðið og hugtakið bakdansari 

(e. backup dancer) og ber merkingu orðsins saman við dansarana í Hatara. Niðurstaða 

samanburðarins leiðir í ljós orðið stuðningsdansari sem höfundi líst mun betur á að notað sé um 

dansara á tónleikasviði.  

Litið er til stefnu sem fellur undir þriðju bylgju femínisma, lipstick feminism, þar sem meginatriði 

stefnunnar eru tekin fram áður en efnið er tengt við konuna á sviði Hatara og hvernig hún eignar 

sér eigin kynþokka í hreyfingum sínum. Hlutverk kvendansaranna á tónleikasviði er útlistað 

gaumgæfilega og greint er frá hreyfiorðaforða og sköpun kóreógrafíunnar. Ásetningur nærveru 

kvendansarana á sviði er tekinn fyrir þar sem valdefling og kvenlegir eiginleikar konunnar eru sett 

í fyrsta sæti. Þversagnir sviðsetningarinnar fá frekari útlistun og höfundur telur upp ýmis dæmi 

sem sanna að lokum ógrynni merkinga sem áhorfandinn sjálfur fær að dæma um. 

Greinargerðin var skrifuð samhliða æfingaferli heimkomutónleika Hatara, eftir Söngvakeppni 

Evrópskra Sjónvarpsstöðva, sem bera nafnið Hatrið mun sigra. Hún inniheldur áframhaldandi 

rannsókn höfundar á hlutverki og kóreógrafíu kvendansara í Hatara. Fjallað er stuttlega um 

æfingaferlið og tónleikareynsluna sjálfa. Höfundur leggur ríka áherslu á að áhorfandinn upplifi 

valdeflandi konu á sviðinu sem heldur jafnframt í kvenlega eiginleika sína.  
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Abstract 

In this research reflection, the author analyzes the role and importance of female dancers in Hatari. 

The author is biased as she is both the choreographer and one of two female dancers in Hatari. The 

anti-capitalistic performance band Hatari is discussed, it’s members and what it stands for in an 

artistic and social context. The author reviews both the definition of the word backup dancer and 

the concept of a backup dancer joining artists on a concert stage. She compares the Icelandic word 

,,bakdansari” to the concept of the role of the dancers in Hatari. The result of this comparison 

reveals that the Icelandic word ,,stuðningsdansari” (e. support dancer) is considered to be more 

suitable for the dancers in Hatari at a concert, than the word ,,backup dancer.”  

The author writes about the principles of lipstick feminism, a subcategory of the third wave of 

feminism, before they are connected to the dancing woman on stage with Hatari and how she 

manages to own her feminine sexuality that appears through movements of a female body. The 

role of the female dancers in a Hatari concert is outlined carefully. Movement vocabulary and the 

creation of the choreography is discussed. Empowerment and feminine qualities of the woman is 

the priority and main focus of the intention of precence on stage. The paradoxes of the staging are 

explained further and the author lists various examples of paradoxes that ultimately shows the 

immense meaning of Hatari’s concert staging and how the viewer himself is the final judge of it. 

This reflection was written concurrently with the rehearsal process of Hatari’s homecoming 

concert, post Eurovision Song Contest 2019, called ,,Hatrið mun sigra”, which includes an ongoing 

research by the author of the roles and choreography of the female dancers. The rehearsal process 

itself and the concert experience are briefly discussed. The empowerment of the dancing woman 

parallel with retaining her feminine qualities is the main focus for the author and the importance 

of the viewer experience of the dancers. 
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Inngangur 

Sambandið á milli tónlistar og hreyfinga er áhugavert að rýna í. Þetta samband er óhjákvæmilegt 

og erfitt er að koma í veg fyrir það að mínu mati. Hreyfingar samhliða tónlist eru líklega í 

einhverjum tilvikum einungis í því hlutverki að setja punktinn yfir i-ið, en oftar þykja mér þær 

gegna öðru hlutverki. Mikilvægara hlutverki. Hreyfingarnar eiga það til að hrósa tónlistinni fyrir 

vel spilaðan takt og vel sungna laglínu og texta, þær spila með og birtast áhorfandanum í formi 

sjónræns miðils. Hreyfingarnar hrærast í taktinum, hvort sem þær svíkja hann eða ekki. Það er 

aldrei neitt rétt eða rangt við notkun hreyfinga við tónlist. Það má allt, og ekkert.  

Mér finnst ekkert eins fullnægjandi á tónleikum og að upplifa hreyfingar undir stjórn 

tónlistar eða þegar hreyfingin er þræll tónlistarinnar og fylgir henni takt fyrir takt. Þar af leiðandi 

finnst mér ótrúlega viðeigandi að nota hreyfingar og dans á tónleikasviði, þar sem mikil áhersla er 

lögð á tónlistina. Þannig verður dansinn og hreyfingarnar að þessum sjónræna miðli sem bæði 

eykur upplifunina og upphefur tónlistina og textann. 

Ég hef notað áhuga minn á sambandi tónlistar og hreyfinga með því að vinna að 

kóreógrafíu við lög Hatara og sviðsetja á tónleikasviði. Rannsóknin liggur í því að skoða hlutverk 

kvendansara í Hatara, hvernig stefnan lipstick feminism, undirgrein þriðju bylgju femínismans er 

notuð sem stuðningur til þess að undirstrika mikilvægi hinnar sterku kvenlegu konu sem hreyfir 

sig á tónleikasviðinu. Megináherslan liggur í því að sýna áhorfandanum þessa sterku konu sem er 

bæði valdeflandi og hlaðin sínum kvenlegu eiginleikum án þess að vera vænd um undirgefni.  

 

Hatari  

Hljómsveitin Hatari, sem samanstendur af Matthíasi Tryggva Haraldssyni, Klemens Hannigan og 

Einari Hrafni Stefánssyni, er andkapítalísk gjörningahljómsveit sem skilgreinir sig þó sem 

margmiðlunarverkefni.1 Þessi þriggja manna kjarni vinnur með fjölda fólks að verkefninu, en 

hlutverkin eru mörg og mismunandi. Hatari byrjaði að starfa árið 2015 og hefur haldið fjölmarga 

tónleika síðan þá. Þar á meðal tónleika á helstu tónlistarviðburðum landsins t.a.m. Sónar, Aldrei 

fór ég suður, Eistnaflug, LungA og Iceland Airwaves. Klemens er lagahöfundurinn, Matthías 

textahöfundurinn og Einar bæði hljóðblandar og útsetur lögin og er auk þess trommuleikari 

                                                 
1 „Eistnaflug “, Eistnaflug, sótt 8. apríl 2019 af https://eistnaflug.is/hatari/. 

https://eistnaflug.is/hatari/
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hljómsveitarinnar. Líkt og komið hefur fram þá kemur margt fólk að verkefninu, t.a.m. dansarar, 

danshöfundur, myndefnasmiður (e. visual maker, sem stjórnar einnig heimasíðu verkefnisins og 

samfélagsmiðlum), búningahönnuðir, ljósahönnuður, heimildamyndagerðarmaður, umboðsmaður 

o.fl. Þarna verður Hatari að margmiðlunarverkefni, þegar þessi þriggja manna kjarni vinnur ásamt 

fyrrnefndu fólki. Kvendansarar Hatara eru þær Sólbjört Sigurðardóttir, undirrituð, og Ástrós 

Guðjónsdóttir. Þriðji dansarinn er Andrean Sigurgeirsson. Ofantaldar upplýsingar um Hatara er 

persónuleg vitneskja sökum þess að ég hef unnið náið með Hatara síðan árið 2017. 

 Hatari ákvað að breyta til árið 2017 þegar þeir fengu þá hugmynd að bæta við dönsurum á 

tónleika sína. Þeir buðu mér að ganga til liðs við hljómsveitina fyrir tónleika á Sónar í ársbyrjun 

2017. Við Erna Gunnarsdóttir tókum saman og byrjuðum að skoða kóreógrafíska möguleika við 

tónlistina. Möguleikarnir sem við stóðum frammi fyrir við upphaf ferlisins voru sumir augljósir en 

tónlist Hatara er svokölluð industrial electronic music (e.) (IEM). Industrial electronic music (e.) 

er tegund tónlistar sem þróaðist úr blöndu af electronic body music (e.) (EBM) og industrial (e.) í 

kringum árið 1985. EBM hefur einfalda uppbyggingu og útsetningu (e. production) en IEM er 

heldur flóknari og lagskiptari.2 Tónlist Hatara er taktföst og býður áhorfendanum upp í dans við 

fyrstu hlustun. Mér finnst ekkert eins fullnægjandi á tónleikum og að upplifa hreyfingar undir 

stjórn tónlistar, þegar hreyfingin er þræll tónlistarinnar og fylgir henni takt fyrir takt. Þar af leiðandi 

finnst mér ótrúlega viðeigandi að nota hreyfingar og dans á tónleikum sem þessum. Þannig verður 

dansinn og hreyfingarnar að sjónrænum miðli sem bæði eykur upplifunina og upphefur tónlistina 

og textann. 

 Nú, árið 2019, eru dansararnir þrír talsins, tveir kvendansarar og einn karldansari. 

Kvendansarar Hatara hafa verið tveir allt frá því að hljómsveitin ákvað að auka við sviðsframkomu 

sína í ársbyrjun 2017 en karldansarinn bættist við í ársbyrjun 2019 fyrir Söngvakeppni 

sjónvarspins. Fyrst um sinn var hljómsveitin í heldur öðruvísi búningum en flestir þekkja til núna. 

Dansararnir voru klæddir í svarta samfestinga, eða svarta vinnugalla, sem skreyttir voru 

endurskinsmerkjum (sjá mynd 1). Strákarnir voru klæddir jakkafötum og fylgihlutum (sjá mynd 

1) sem vísuðu að mörgu leyti til fasískra hermannaklæða úr seinni heimsstyrjöldinni.3 Nú, eins og 

                                                 
2 „Rateyourmusic.com,“ Sonemic Inc., sótt 8. apríl 2019 af https://rateyourmusic.com/genre/Electro-

Industrial/?fbclid=IwAR1iHMjpmWMIrCU9Y4FvcnZ1wKaqwzvJk2ohseOF1LzkLnZUQM2khzSNhd0. 
3 Alexander, „Italian Military Uniforms of WW2,“ Men in tall leather boots (blogg), sótt 30. mars af 

http://menintallleatherboots.blogspot.com/2010/03/italian-military-uniforms-of-ww2.html. 

https://rateyourmusic.com/genre/Electro-Industrial/?fbclid=IwAR1iHMjpmWMIrCU9Y4FvcnZ1wKaqwzvJk2ohseOF1LzkLnZUQM2khzSNhd0
https://rateyourmusic.com/genre/Electro-Industrial/?fbclid=IwAR1iHMjpmWMIrCU9Y4FvcnZ1wKaqwzvJk2ohseOF1LzkLnZUQM2khzSNhd0
http://menintallleatherboots.blogspot.com/2010/03/italian-military-uniforms-of-ww2.html


 
 

 8 

svo mörgum er kunnugt, svipa búningar Hatara að einhverju leyti til búninga sem notaðir eru í 

BDSM menningunni. Leður/vínyl- og spandex gallar, leðurólar, gaddar, choker-hálsmen o.fl.  

 

Hér að neðan sjáum við myndir af búningum Hatara og augljósa þróun þeirra. 

 

4 

Mynd 1. Sónar í Reykjavík, 16. Febrúar 2017. 

 

5 

Mynd 2. Úrslitakvöld Söngvakeppni sjónvarpsins, 2. mars 2019. 

                                                 
4 Sónar Reykjavík, 2017, 1600x1066, Hatari, Harpan, https://sonarreykjavik.com/en/2017/galleries/picture-gallery-

2017-thursday-16th. 
5 Mummi Lú, Atriði Hatara var fyrirferðamikið á Twitter í kvöld, 2019, Mbl.is, 820 × 547, Hatari, Háskólabíó, 

https://www.mbl.is/folk/frettir/2019/02/09/hatrid_sigradi_twitter/. 

https://sonarreykjavik.com/en/2017/galleries/picture-gallery-2017-thursday-16th
https://sonarreykjavik.com/en/2017/galleries/picture-gallery-2017-thursday-16th
https://www.mbl.is/folk/frettir/2019/02/09/hatrid_sigradi_twitter/
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Textar Hatara eru á íslensku. Beinskeytt og skörp þjóðfélagsádeila, andkapítalísk skilaboð 

og útlistun á svikamyllu hverdagsleikans einkenna textana. Hugðarefni strákanna í Hatara eru 

ekkert léttmeti. Þar má telja upp dauðann og umbyltingu á kapítalísku samfélagi manna, 

neysluhyggju og tilgerð tilverunnar, dómsdag, falsaðar fréttatilkynningar, pólitískan undirtón, 

yfirlýsingar sem ganga í berhögg hver við aðra og fleira í þeim dúr. Þessi hugðarefni hafa fylgt 

sveitinni frá upphafi. Hversdagsleikinn er svikamylla, segja strákarnir ítrekað, og leitast við að 

afhjúpa hann í verkum sínum.6  

 

Eftirfarandi textabrot er úr laginu Spillingardans; 

 

Spillingardans.  

Hvarvetna alþjóð dansar þennan vals.  

Neyslutrans.  

Gróðafíkn og nautnarfans.  

Gróðafíkn og nautnarfans.  

Kapítalistar andskotans.  

 

 

Spillingardans.  

Hvaðanæva – sjö milljarðar manns.  

Neyslutrans.  

Gróðafíkn og nautnarfans.  

Nýju föt fasistans.7 

 

Þetta textabrot á vel við tíðarandann sem ríkir nú. Hið vestræna líf er orðið að einhverskonar 

spillingardansi sem allir taka þátt í, hvort sem það er meðvitað eða ekki. Spillingin er sjáanleg 

hvert sem við förum og hvert sem við lítum þá tekur fólk þátt í ofneyslunni og matar þannig 

kapítalismann og heldur honum á lofti. Fólk er heltekið af gróðafíkn og nautnarfansi sem drífur 

áfram nútímasamfélagið. 

 Hatari er gjörningahljómsveit sem hefur verið þekkt fyrir háðsádeilu og þjóðfélagsgagnrýni 

af ýmsu tagi. Margt af því sem Hatari gerir er ýmist gjörningur, lygi, satíra, matreiðsla á boðskap 

                                                 
6 Kristjana Björg Guðbrandsdóttir, „Hatari er viðvörun,“ vísir.is, 16. febrúar 2019, sótt 30. mars af 

http://www.visir.is/g/2019190219130. 
7 „Hatari,“ Svikamylla ehf, 4. janúar 2019, https://svikamylla.bandcamp.com/track/spillingardans. 

http://www.visir.is/g/2019190219130
https://svikamylla.bandcamp.com/track/spillingardans
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eftir óhefðbundnum boðleiðum eða fagurfræði sem dansar á mörkum hins hrífandi og annarlega. 

Hljómsveitin gagnrýnir hversdagsleikann í verkum sínum fyrir það hvað hann er linnulaus 

svikamylla. Ímyndin gengur á kaupum og sölum, strákarnir búa til holskeflu fjölmiðla, upplýsinga 

og fölsunar.8  

Bakdansarar (e. backup dancers) 

Flestir kannast við bakdansara (e. backup dancers), sem gera oftar en ekki svo mikið meira heldur 

en að dansa. Þessir dansarar dansa, syngja, leika, sitja fyrir, kenna o.fl. Þú sérð þetta fólk t.a.m. 

alls staðar í stærstu borgunum, London, París, New York, Los Angeles, en tekur ekki endilega eftir 

þeim. Á hverjum degi fer þetta fólk í neðanjarðarlestirnar á leið sinni í kalt og afskekkt dansstúdíó 

eða inn um bakhurðir á leikhúsunum. Þú myndir ekki endilega þekkja andlitin þó þessi andlit taki 

þátt í flestum af vinsælustu söngleikjunum sem oftar en ekki er uppselt á, þó þessi andlit komi 

fram í stærstu sjónvarpsþáttum landsins. Þessir dansarar eiga oftast engan pening þó þau dansi með 

frægustu söngvurunum á tónleikaferðalagi um heiminn. Það er ekki traust framtíð fyrir dansara í 

þessum geira jafnvel þó þau hafi stritað út í eitt og daðrað við helstu danshöfundana og fólkið sem 

sér um hlutverkaskipanina. Samt fara þau alla morgna inn um bakdyrnar og í kalda dansstúdíóið, 

til þess að gera það sem þau elska mest af öllu, að dansa.9 Það felast þó blæbrigði í orðinu 

bakdansari. Bakdansarar eru af öllum stærðum og gerðum; Karlkyns, kvenkyns, kynsegin. 

Lágvaxnir, hávaxnir. Lengi mætti telja. Það eru til bakdansarar sem gegna einungis því hlutverki 

að dansa og eru “bara” dansarar, dansarar sem hlýða öllu því sem danshöfundurinn/höfundurinn 

segir. Síðan eru bakdansarar sem gegna öðrum hlutverkum eins og t.d. hlutverki danshöfundarins. 

Það eru til bakdansarar sem eru svokallaðir dance captain (e.) og gegna því hlutverki að viðhalda 

heilleika kóreógrafíunnar sem upphaflega var hlutverk danshöfundar, bæði að semja hana og æfa.10 

Beyoncé Knowles er ein af þeim frægustu í tónlistarheiminum sem hefur ráðið til sín 

fjölmarga bakdansara. Á meðal dansara í hóp Beyonce eru þar þær Ashley Everett og Kimmie 

Gee, sem gegna hlutverkum dance captain og co dance captain. Þær hafa verið starfandi með 

                                                 
8 Kristjana Björg Guðbrandsdóttir, „Ætla að knésetja kapítalið og selja nokkra boli,“ Fréttablaðið, 16. febrúar 2019, 

https://www.frettabladid.is/lifid/hatari-er-vivoerun/. 
9 Will Storr, „The truth about life as a background dancer,“ The Telegraph, 5. júní 2011, 

https://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/dance/8554651/The-truth-about-life-as-a-background-dancer.html. 
10 Leigh Scheps, „What It Takes to Be a Musical's Dance Captain,“ Dance Spirit, 8. febrúar 2018 

https://www.dancespirit.com/ins-and-outs-of-dance-captain-2532517084.html. 

https://www.frettabladid.is/lifid/hatari-er-vivoerun/
https://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/dance/8554651/The-truth-about-life-as-a-background-dancer.html
https://www.dancespirit.com/ins-and-outs-of-dance-captain-2532517084.html
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Beyoncé síðan árin 2007 og 2009. Þær kunna allar rútínurnar og sjá til þess að viðhalda 

kóreógrafíunni og fullkomna hana fyrir tónleikaferðalög. Tónleikarnir hjá Beyoncé og hennar 

teymi eru eitthvað meira en bara tónleikar. Beyoncé sjálf syngur og dansar allan tímann á milli 

þess sem hún skiptir um föt á methraða. Dansararnir eru engin undantekning en þau dansa og 

syngja allan tímann á milli þess sem þau skipta einnig um föt á methraða. Að baki liggja margir 

mánuðir af tólf klukkustunda vinnudögum, fullum af dans- og söngæfingum.11 Þetta er heildstæð 

sviðslistasýning þar sem mætti afmá hlutverkaskipunina ef við víkjum frá söngtextunum, eða þegar 

Beyoncé er að syngja.  

 Að vera bakdansari er að vera dansari, leikari, söngvari, módel, íþróttamaður svo eitthvað 

sé talið. Það krefst ótrúlegar seiglu til þess að halda sér í þessum bransa og gera það sem maður 

gerir eins vel og hægt er. Maður þarf einhvern veginn að kunna allt og kunna það vel. Þessir 

dansarar lúta oftast undir einhverri annarri manneskju, eru jafnvel alls ekki partur af nafninu sem 

um ræðir, eins og dansarar Beyoncé sem eru á bundnum samning á meðan tónleikaferðalagi 

stendur og þurfa að sækja sér vinnu annars staðar utan þess tíma.12 Þessir dansarar eru listamenn 

þó þeirra nafn standi ekki efst með stærstu stöfunum á plakatinu fyrir viðburðinn.  

 Ég beinþýði orðið backup dancer yfir á íslensku sem bakdansari en finnst orðið vera heldur 

neikvætt gildishlaðið orð, sérstaklega á ensku. Að mínu mati er það úrelt, þar sem þessi tegund 

dansara í dag er ekki einungis að dansa á bakvið aðalmanneskju atriðisins sem um ræðir, heldur er 

að styðja við heildarútkomuna, performansinn. Það væri óskandi að orðið væri þýtt sem 

stuðningsdansari, því að mínu mati dansa þessir dansarar ekki alltaf bara á bakvið einhvern, í 

skugga aðalmanneskjunnar, heldur gegna þeir mikilvægara hlutverki sem ætti að öðlast meiri 

virðingu í verki. 

 Bakdansarar, eða stuðningsdansarar, leika mikilvægt hlutverk í hinum stóra listaheimi.  

Þessi tegund dansara inniheldur fólk af öllum stærðum og gerðum en á það eitt sameiginlegt að 

elska það að dansa. Heimur dansins heldur sífellt áfram að stækka og er æ oftar notaður í list sem 

sjónrænn miðill, þar er Hatari engin undantekning. Í Hatara er dansinn og hreyfingarnar notaðar á 

                                                 
11 „American Express, Beyoncé: Kimmie + Ashley | Meet The Dancers | American Express Music,“ Youtube 

myndband, American Express, 22. september 2016, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=1PvBDrP_OZA. 

12 Refinery 29, „A Day In The Life Of Beyoncé's Backup Dancer Ashley Everett,“ sótt 30. mars 2019 af  

 https://www.refinery29.com/en-us/2017/06/156791/beyonce-backup-dancer-ashley-everett-interview#slide-8. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=1PvBDrP_OZA
https://www.refinery29.com/en-us/2017/06/156791/beyonce-backup-dancer-ashley-everett-interview#slide-8
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tónleikum hljómsveitarinnar sem sjónrænn miðill. Miðill sem bæði eykur upplifunina og upphefur 

tónlistina og textann. Miðill sem vonandi nær að miðla fleiru en textinn og tónlistin gera. 

 

Lipstick feminism og þriðja bylgja femínismans 

Femínismi á sér langa sögu, sögu sem enn er verið að skrifa þar sem það er erfitt að skilgreina 

hvað hann nákvæmlega gengur út á. Hann er margbreytilegur og erfitt er að staðhæfa hvað hann 

nákvæmlega snýst um þar sem fylgismenn femínismans hafa ólíkar skoðanir. Konur eiga það 

flestar sameiginlegt að hafa verið mismunað vegna kyns síns, gagnrýndar vegna klæðaburðar, 

gagnrýndar fyrir það að vera sætar, gagnrýndar fyrir það vera ekki nógu sætar o.s.frv. Listinn er 

ekki tæmandi. Undirflokkar femínismans eru margir og mismunandi hvað hver fylgismaður berst 

fyrir, en hér ætla ég að fjalla um undirflokkinn Lipstick feminism sem tilheyrir þriðju bylgju 

femínisma. 

 Þriðja bylgja femínismans byrjaði um árið 1990 og stendur enn yfir. Lipstick feminism 

leitast við að fagna hinum hefðbundnu hugtökum og eiginleikum kvenleikans, þar á meðal hinum 

kynferðislega krafti kvenna, ásamt femínískum hugmyndum.13 Ólíkt fyrri herferðum og bylgjum 

femínismans sem beindust að því að berjast fyrir grundvallarréttindum kvenna þá leitast lipstick 

feminism við það að viðurkenna það að konur geti verið femínistar án þess að afneita eða hunsa 

kvenleikann. Að konan geti t.d. talað opinskátt um kynhneigð og kynlíf án þess að vera kölluð 

drusla. Þessi tiltekni femínisti trúir því, í mjög bókstaflegum skilningi, að það sé hægt að ganga 

með varalit og kalla sig femínista, þar sem femínisminn snýst um svo miklu meira en það hvernig 

hver og einn er útlítandi, hvort sem viðkomandi notar farða eða ekki. Sumir femínistar hafa 

gagnrýnt þessa tegund femínisma þar sem þeir trúa að það sé mótsagnakennt að bæði tala opinskátt 

konuna sem kynveru og á sama tíma að vera talsmaður jafnréttis kvenna. Á þessu plani leitast 

viðkomandi jafnvel við að líkja konunni við karlmann og losna við allt sem er kvenlegt, að það sé 

ekki hægt að vera kvenlegur en með einhvers konar völd á sama tíma. Sumum konum (vonandi 

flestum), finnst það vera valdeflandi (e. empowering) að fagna því að þær séu kynverur og vilja 

halda í kvenleika sinn. Þær trúa því að opinská umræða um þessi málefni sé mjög mikilvæg og 

                                                 
13 Wise geek, „What is Lipstick Feminism?“, sótt 30. mars 2019 af 

 https://www.wisegeek.com/what-is-lipstick-feminism.htm. 

https://www.wisegeek.com/what-is-lipstick-feminism.htm
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málefnið þarft fyrir allar gerðir femínisma.14 Það er ekki nóg að frelsa konuna frá kúgun 

feðraveldisins heldur verður konan að fá að vera stolt af því að vera kona með sína kvenlegu 

eiginleika. Eitt af meginmarkmiðum þessarar tegundar femínisma finnst mér vera að endurheimta 

ákveðin orð sem hafa verið notuð til þess að móðga konur; líkt og drusla. Sumir halda því einnig 

fram að þessir femínistar séu einfaldlega að leika eftir aldagamlar hugmyndir um konuna og hennar 

kynhneigð og að með því að tala opinskátt um konuna sem kynveru séu þeir í rauninni að hlutgera 

kvenlíkamann á neikvæðan hátt. Aðrar konur halda því fram að með því að eigna sér eigin 

kynþokka og fagna kvenleikanum, allt frá því að notast við farða upp í að dansa á súlu, geri konuna 

valdameiri og sterkari.  

Helsta gagnrýni þessarar tegundar femínisma er sú að það sé erfitt að gagnrýna 

hlutgervingu kvenlíkamans og t.a.m. auglýsingar sem augljóslega eru að selja kynlíf í formi 

kvenlíkama á prenti á meðan sumar konur hlutgera eigin líkama á kynferðislegan hátt og eigna sér 

þannig eigin kynþokka (e. when a woman sexualizes her own body).15 

 

Að eigna sér eigin kynþokka 

Sexý er ekki það sama og sexý. Það sem mér finnst felast í orðinu sexý og að vera sexý (eða á 

íslensku, kynþokkafull/ur), er að vera örugg/ur og ánægð/ur með sjálfan sig í eigin skinni. Fyrir 

mörgum tengist orðið sexý einhverju kynferðislegu en það fer algjörlega eftir því hvernig 

manneskjan hugsar, hennar reynslu, trúarbrögðum og öðrum þáttum. Ég hugsa að orðið sexý hafi 

rosalega mismunandi merkingu eftir mismunandi menningarheimum og trúarbrögðum.  

Kóreógrafía kvendansara í Hatara er ekki samin út frá kynferðislegum viðmiðum, við erum 

ekki að reyna að vera eins sexý og við getum með því að dansa hreyfingar kóreógrafíunnar. Það 

kemur í hlut mismunandi fólks að segja til um það hvort því finnist við vera vera sexý eða ekki. 

Það er bersýnilega mikill lestur í kóreógrafíunni; við erum konur, við erum hvítar og ljóshærðar, á 

barneignaaldri, í þröngum vínylgöllum, á háum hælum, í ólum, með linsur í augunum sem hylja 

algjörlega okkar augu. Fyrir sumum eru konur sjálfkrafa sexý og sumir leyfa sér að hafa ákveðnar 

                                                 
14 Wise geek, „What is Lipstick Feminism?“, sótt 30. mars 2019 af 

 https://www.wisegeek.com/what-is-lipstick-feminism.htm. 
15 Wise geek, „What is Lipstick Feminism?“, sótt 30. mars 2019 af 

 https://www.wisegeek.com/what-is-lipstick-feminism.htm. 

https://www.wisegeek.com/what-is-lipstick-feminism.htm
https://www.wisegeek.com/what-is-lipstick-feminism.htm
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skoðanir varðandi konuna og hvað sé sexý og ekki sexý. Fyrir enn fleira fólki gera allir þessir 

eiginleikar konuna á sviðinu enn meira sexý. Konan tikkar í box og fær á sig ákveðinn stimpil út 

frá samfélagslegum skoðunum fólks. En þetta er skoðun fólks, hvorki staðreynd um kóreógrafíuna 

sjálfa né okkur kvendansarana.  

Af hverju er svona viðkvæmt, tabú og stundum neikvætt að vera sexý? Af hverju er það 

stundum bannað? Erum við að særa blygðunarkennd fólks með því að vera eins og við erum? 

Megum við ekki vera sexý þegar við dönsum því við erum konur? Erum við þá sjálfkrafa orðnar 

druslur? Megum við það ekki því konur hafa barist fyrir auknum almennum réttindum kvenna svo 

og réttindum þeim að eiga sig sjálfar? Eigum við þá kynþokkann okkar ekki sjálfar? Megum við 

ekki vera sexý því við gætum vakið upp kynferðislegar langanir og hugsanir hjá valdameira 

kyninu, karlkyninu? Erum við sjálfrafa að selja okkur og gefa skotleyfi á líkama okkar með því að 

vera kvenlegar? Bara því við erum konur? 

 

Hér að neðan er skilgreining orðsins sexy af Urban dictionary: 

 

,,someone or something which is sexually attractive, causes a stirring of sexual feelings and/or thoughts 

in others, is arousing. people can be described as sexy due to their physical appearance, behaviour, 

personality and other stuff.”16 

 

Hlutverk kvendansara í Hatara  

Dans og tónlist eru eitt. Mér finnst ekkert eins fullnægjandi á tónleikum og að upplifa hreyfingar 

undir stjórn tónlistar. Tónlist Hatara er svokölluð industrial electronic music (e.), líkt og ég hef 

skýrt frá áður, er taktföst og býður áhorfandanum upp í dans við fyrstu hlustun. Það er því ótrúlega 

viðeigandi að nota hreyfingar og dans á tónleikunum. Dansinn og hreyfingarnar verða þannig að 

sjónrænum miðli sem bæði eykur upplifunina og upphefur tónlistina og textann. 

Kvendansararnir hafa verið kallaðir bakdansarar (e. backup dancer) hljómsveitarinnar 

Hatara hjá erlendum miðlum bæði í tónleikagagnrýni og almennri umfjöllun. Þetta orð, bakdansari 

(e. backup dancer), er gildishlaðið orð og hefur að mínu mati þróað með sér neikvæða merkingu 

líkt og ég nefndi áðan. Á Urban Dictionary er orðið backup dancer skilgreint sem:  

                                                 
16 Urban Dictionary, „Sexy,“ sótt 30. mars 2019 af https://www.urbandictionary.com/define.php?term=sexy. 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=sexually%2520attractive
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=stirring
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=arousing
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=sexy
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Backup Dancer: A person who isn't important. 

A person who hides in the shadow of someone else. 

A copycat.17 

 

Ég myndi ekki segja að kvendansararnir hjá Hatara séu bakdansarar þó þeir dansi vissulega oftast 

fyrir aftan (en líka fyrir framan) aðalmeðlimi hljómsveitarinnar. Sú skoðun kemur frá sjálfri mér, 

einni af kvendansaranum, og endurspeglar tilfinningu mína þegar ég stend á sviði með Hatara. 

Skoðun sem endurspeglast af upplifun og minni sjálfsmynd bæði sem dansari og dansari í Hatara. 

Við mótun kvendansara Hatara var okkur mikilvægt að konan á sviðinu væri sterk og valdeflandi, 

örugg með sjálfa sig, kynþokka og kvenlega eiginleika. Kvendansarinn á sviðinu á alls ekki að 

vera bara til skreytingar. 

 Við höfum fengið ótal ummæli fyrir frammistöðu okkar með Hatara, bæði jákvætt og 

neikvætt umtal. Nýlegt umtal kom opinberlega fram á einum stærsta fréttamiðli Íslands, Stundinni, 

frá Nínu Hjálmarsdóttur, dansgagnrýni og sviðshöfundi: 

 

Ég átti erfitt með að leiða það hjá mér þegar þeir síðar bættu við tveimur kvenkyns dönsurum á sviðið, 

sem hafa það eina hlutverk að skreyta og magna upplifunina. Nú voru strákarnir búnir að taka á sig 

birtingarmynd valdsins, á meðan konurnar voru sýndar sem undirgefnar, vélrænar og raddlausar.18 

 

Mótsvar við þessu sem og hugleiðingar mínar varðandi kóreógrafíu og sviðsframkomu samhliða 

lögum Hatara birtist í viðtali við mig á Vísi19 stuttu eftir úrslit Söngvakeppni sjónvarpsins, þegar 

ljóst var að við værum á leið til Tel Aviv til þess að keppa fyrir Íslands hönd í Eurovision 2019.  

Sólbjört er aftur á móti mjög ósammála því að hún sé undirgefin, raddlaus eða til skrauts í sinni 

listsköpun. Návist kvendansara í atriðinu sé mjög sterk og beinskeytt eins og það hafi alltaf verið í 

sviðsetningu tónleika Hatara. Hún segir að það sé mikil þversögn á milli búninga og hreyfinga sem geri 

                                                 
17 Urban Dictionary, „Backup dancer,“ sótt 8. apríl 2019 af 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=backup%20dancer. 
18 Nína Hjálmarsdóttir, „Að eigna sér baráttu annarra – Hatari í Eurovision,“ Stundin, 23. febrúar 2019, 

https://stundin.is/grein/8474/. 
19 Margrét Helga Erlingsdóttir, „Hreyfingar geta sagt svo miklu meira en orð,“ vísir.is, 5. mars 2019, 

http://www.visir.is/g/2019190309521?fbclid=IwAR0FSBx7LIkJABH-AKE_dDe3ozFzDRaWCVKt5wyPqBfCAiX 

AwaMye-DEaPw. 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Backup%2520Dancer
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=the%2520shadow
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=someone%2520else
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=copycat
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=backup%20dancer
https://stundin.is/grein/8474/
http://www.visir.is/g/2019190309521?fbclid=IwAR0FSBx7LIkJABH-AKE_dDe3ozFzDRaWCVKt5wyPqBfCAiXAwaMye-DEaPw
http://www.visir.is/g/2019190309521?fbclid=IwAR0FSBx7LIkJABH-AKE_dDe3ozFzDRaWCVKt5wyPqBfCAiXAwaMye-DEaPw
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samspil tónlistar og hins sjónræna að áhugaverðri upplifun fyrir áhorfandann. Það vakni eflaust 

spurningar varðandi sviðsetninguna sem geti þýtt svo ótal margt.20 

 

Í viðtalinu tala ég stuttlega um sögu dansara í hljómsveitinni en aðalefni viðtalsins snýst um 

mótsvarið. Ég er þeirrar skoðunar að kvendansararnir séu ekki undirgefnar og raddlausar, en 

stundum erum við vélrænar sem birtist í hreyfingum. Nína kallar okkur undirgefnar í grein sinni í 

neikvæðu skyni. Að kalla konu undirgefna og raddlausa opinberlega er að mínu mati alltaf 

neikvætt í garð hennar. Ég er bersýnilega hlutdræg verandi annar kvendansara og danshöfundur 

fyrir hljómsveitina en útgangspunktur kóreógrafíunnar og sviðsframkomunnar hefur og er hvorki 

undirgefinn né raddlaus. Hér að neðan mun ég fjalla um hugleiðingar mínar varðandi kóreógrafíu 

og sviðsframkomu kvendansara í Hatara. 

Hreyfingar geta sagt svo miklu meira en það sem hægt er að færa í orð. Meðlimir Hatara 

leggja ríka áherslu á hið sjónræna í atriðinu og þar með verða hreyfingarnar hluti af frásögninni, 

það er óhjákvæmilegt. Þær geta ýmist verið í samhljómi við tónlistina og svo á skjön við hana, þó 

svo að þær séu oftar en ekki algjörlega í takt við hana. Samband tónlistar og hreyfinga finnst mér 

áhugavert og ég hef uppgötvað þann áhuga í gegnum námið mitt og verkefni samhliða skólanum. 

Ég er mjög meðvituð um stöðu mína sem kvenkyns dansari og danshöfundur í Hatara sem og 

almennt. Við lifum á tímum þar sem samfélagið og heimurinn allur hefur gengið í gegnum Me too 

byltinguna sem hefur haft gríðarleg áhrif á viðhorf nútímamannsins og -konunnar. Ég er mjög 

ósammála því að við kvendansararnir séum undirgefnar, raddlausar eða til skrauts þegar við erum 

á sviðinu með Hatara. Ég er hvorki undirgefin né raddlaus og ekki er ég skraut. Þetta hefur 

endurspeglast í sköpun kóreógrafíu Hatara sem ég hef unnið ásamt öðrum dönsurum. Þó svo að 

kvendansarinn í Hatara sé annað sjálf (e. alter ego) en ekki persónulegt sjálf þá endurspeglast 

persónulega sjálfið í alter ego dansarans í Hatara og mér finnst persónan á sviðinu gefa frá sér 

ótrúlega sterka en jafnframt kvenlega orku. Kvenlega orkan er ótrúlega sterk og valdeflandi. 

Samkvæmt íslenskri orðabók merkir orðið undirgefin(n), að vera á valdi einhvers og/eða 

auðmjúkur gagnvart einhverjum.21 Orðið passar engan veginn við það sem kvendansarinn í Hatara 

                                                 
20 Margrét Helga Erlingsdóttir, „Hreyfingar geta sagt svo miklu meira en orð,“ vísir.is, 5. mars 2019, 

http://www.visir.is/g/2019190309521?fbclid=IwAR0FSBx7LIkJABH-AKE_dDe3ozFzDRaWCVKt5wyPqBfCAiX 

AwaMye-DEaPw. 
21 Íslensk nútímamálsorðabók, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, „Undirgefni,“ sótt 8. apríl af 

http://islenskordabok.arnastofnun.is/islob#lleit. 

http://www.visir.is/g/2019190309521?fbclid=IwAR0FSBx7LIkJABH-AKE_dDe3ozFzDRaWCVKt5wyPqBfCAiXAwaMye-DEaPw
http://www.visir.is/g/2019190309521?fbclid=IwAR0FSBx7LIkJABH-AKE_dDe3ozFzDRaWCVKt5wyPqBfCAiXAwaMye-DEaPw
http://islenskordabok.arnastofnun.is/islob#lleit
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gerir á sviðinu. Kvendansarinn er hvorki að gefa sig á vald Matthíasar né Klemensar þó svo að 

dansinn leiki ekki endilega aðalhlutverk sviðsframkomunnar. Og þó? Dæmi hver fyrir sig. 

Kvendansararnir eru ótrúlega valdeflandi í kóreógrafíu sinni, með háa stöðu á sviðinu. Dæmi úr 

kóreógrafíu við lagið Hatrið mun sigra (mínúta 1.55).22  

 

Hreyfingarnar og nærveran á sviði 

Ég, ásamt Ernu Gunnarsdóttur, byrjaði að þróa hreyfiorðaforða kvendansara í Hatara í ársbyrjun 

2017. Við unnum útfrá vélrænum og skörpum hreyfingum, sóttum innblástur í kóreógrafíu 

Beyoncé og týpískar handahreyfingar sem bakdansarar og söngvarar hafa notað í Eurovision og 

almennt á tónleikum. Kóreógrafían er í sífelldri þróun og með tímanum höfum við innleitt fleiri 

kvenlegar og valdeflandi hreyfingar. Það hefur alltaf verið skýrt fyrir mér hvað passar og hvað 

passar ekki inn í kóreógrafíuna en helsti innblástur hreyfinga er tónlistin sjálf og tilfinningin sem 

hún vekur upp hjá mér. Hreyfingarnar voru, og eru, yfirleitt alltaf á takti og hafa þann eiginleika 

að skreyta og magna upplifun tónlistarinnar.23 Þetta er einskonar hringrás, mér finnst ekki alltaf 

þurfa að vera skýrt hvort að tónlistin eða dansinn taki yfirhöndina. Enda kemur það í hlut 

áhorfandans að njóta vafans og úrskurða um það hvor eiginleikinn sé ríkjandi. 

 Hreyfiorðaforðinn inniheldur mikið af sporum sem eru alveg kyrrstæð þar sem það er oft 

takmarkað pláss fyrir stórar hreyfingar á sviðum margra tónleikastaða. Dansnúmerin einkennast 

af kyrrstæðum, beinskeyttum, skörpum hreyfingum, kóreógraferuðum skrefum í rýminu og stórum 

áberandi en minimalískum handahreyfingum. Við vinnum mikið með stöður sem við endurtökum 

gjarnan og setjum saman við kóreógröfuð skref í rýminu. 

Sviðsnávistin (e. presence on stage) og ásetningur dansarans hefur áhrif á það hvernig 

hreyfingin nær til áhorfandans. Návistin og innri ásetningur dansarans þarf að breytast til þess að 

hreyfingin líti öðruvísi út. Ef sjálf dansarans og ásetningurinn á sviðinu kennir sig t.d. við 

undirgefni þá lítur hreyfingin út samkvæmt því. Ásetningur kvendansarana í samráði við Hatara 

hefur aldrei verið sá að mála konuna upp sem undirgefna og raddlausa heldur að veita henni frelsi 

til þess að halda í kvenlega eiginlega sína og kynþokka samhliða því að vera valdeflandi.  

 

                                                 
22 „Hatrið mun sigra – Hatari (live @ Söngvakeppnin 2019 Final),“ Youtube myndband, BjarkiS, 2. mars 2019,  

https://www.youtube.com/watch?v=3CU-xnPsSHE. 
23 „Hatari Final Cut,“ Vimeo myndband, Stefan Jović, 20. apríl 2018, https://vimeo.com/265746717. 

https://www.youtube.com/watch?v=3CU-xnPsSHE
https://vimeo.com/user7671530
https://vimeo.com/265746717
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Þversagnir í sviðsetningu 

Það liggja þversagnir í mörgum þáttum sviðsetningar á tónleikum Hatara. Til að mynda er ákveðin 

þversögn á milli búninga og hreyfinga. Sem dæmi þá vísa búningarnir (sjá mynd 2) að einhverju 

leyti í BDSM klæðnað, líkt og ég hef áður nefnt. Hreyfingarnar hafa ekki bókstaflegan 

kynþokkafullan útgangspunkt en þær eru sumar hverjar kvenlegar, líklega þar sem kvenlíkamar 

eru að framkvæma hreyfinguna. Búningarnir eru kvenlegir og kynþokkafullir a.m.m., á meðan 

sumar hreyfinganna eru einföld skref, ýmist áfram eða afturábak, sem er ekki bókstaflega kvenleg 

eða kynþokkafull hreyfing. Á sviðinu er því samspil á milli margra þátta, tónlistar, búninga, 

hreyfinga o.fl. sem vekur upp tilfinningaleg hughrif hjá áhorfendum sem kunna að vera (sem 

dæmi) kvenleg, kynþokkafull, valdeflandi, undirgefin o.s.frv. Við sjáum í myndbandi ákveðna 

þversögn á milli búninga og hreyfinga þar sem hreyfingarnar eru ekkert sérstaklega kynþokkafullar 

en dansaðar í búningum sem eru, að mínu og annarra mati, bersýnilega kvenlegir og 

kynþokkafullir, á mínútu 01:07.24  

Það eiga að vakna upp allskyns spurningar varðandi sviðsetninguna sem getur þýtt svo ótal 

margt. Sviðsetning Hatara inniheldur núansa og andstæður svo hún í sjálfu sér hefur og mun alltaf 

hafa óendanlega þýðingu/merkingu fyrir áhorfandanum, hvort sem við víkjum frá textunum eða 

ekki. Klemens syngur með fallegri hárri röddu og er undirgefinn Matthíasi sem öskrar textana. 

Einar er trommugimp sem fær aldrei að tala, þar sem hann er klæddur í grímu með göddum á. 

Kvendansararnir eru valdeflandi konur. Þriðji dansarinn, eða Andrean, sem er karlkyns, er sá sem 

er undirgefinn, sem er meðvituð ákvörðun allra í Hatara. Ef við skoðum andstæður og núansa í 

sviðsetningu, á laginu Hatrið mun sigra, eru þær nokkrar. Andrean túlkar bælda sál Matthíasar og 

er sem hundur hans í bandi (mínúta 1.59). Trommugimpið er fast uppi á palli og slær í takt við 

lagið. Klemens er undirgefinn Matthíasi en kvendansarar eru honum til stuðnings, syngja með 

honum og dansa, en á sama tíma eru þær þó valdeflandi en kvenlegar.25  

 

 

                                                 
24 „Hatrið mun sigra – Hatari (live @ Söngvakeppnin 2019 Final),“ Youtube myndband, BjarkiS, 2. mars 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=3CU-xnPsSHE. 
25 „Hatrið mun sigra – Hatari (live @ Söngvakeppnin 2019 Final),“ Youtube myndband, BjarkiS, 2. mars 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=3CU-xnPsSHE. 

https://www.youtube.com/watch?v=3CU-xnPsSHE
https://www.youtube.com/watch?v=3CU-xnPsSHE
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Hatrið mun sigra – heimkomutónleikar Hatara 23. maí 2019 

Ég ásamt Ástrós og Andrean héldum áfram að þróa kóreógrafíu við lög Hatara fyrir tónleikana í 

Gamla bíói. Einhver laganna héldust algjörlega hvað varðaði kóreógrafíu, sum lög gjörbreyttust 

og svo bættust einnig við ný lög og þar af leiðandi ný kóreógrafía. Fyrri hlutann af æfingaferlinu 

varði ég í að kenna Ástrós kóreógrafíuan og setja hana inn í hreyfiorðaforða sem ég hef notast við. 

Kóreógrafían er mjög skörp og taktföst og báðir kvendansararnir eiga að vera algjörlega í takt. Við 

æfðum upp gamla kóreógrafíu, breyttum og bættum og við sömdum einnig nýja kóreógrafíu. Í 

apríl sýndum við leiðbeinendum nánast fullkláraða kóreógrafíu fyrir heimkomutónleikana. Það var 

áhugavert að fá að athugasemdir og álit á því sem ég hef verið að gera frá faglærðum dönsurum, 

en ekki æstum aðdáendum Hatara. Til að mynda ræddum við hvort það sé ekki áhugavert prófa að 

hafa örlítinn mun á milli hreyfinga kvendansaranna tveggja, jafnvel þó svo að það sé bara ein 

mjöðm sem er ekki algjörlega eins. Við ræddum einnig þann möguleika að krydda upp á 

kóreógrafíuna og setja inn lítil smáatriði, svo sem taktbreytingar og frávik frá hreyfingum sem 

fylgja tónlistinni takt fyrir takt. Í þessu ferli var ég föst á þeirri skoðun að mér þykir flottast í 

samhengi sem þessu að kvendansararnir séu algjörlega í takt og algjörlega eins. Að kóreógrafían 

sé annað hvort dönsuð eins og í sömu átti eða þá að notast sé við speglun þar sem kvendansararnir 

skipta á milli sín miðjunni. Draumurinn minn er að vinna að sviðslistaverki í samvinnu við Hatara 

þar sem ég væri til í að skoða umræddar breytingar og kryddun á kóreógrafíu. Þar sem áhorfendur 

geta einbeitt sér betur að hinu sjónræna. 

 Tónleikarnir byrjuðu á inngangslagi (e. intro) þar sem dansararnir og trommugimpið voru 

í forgrunni. Mér finnst það vera viðeigandi opnun á tónleikum sem þessum að hefja þá ekki með 

hefðbundnu lagi þar sem þeir leika á línunni á milli þess að vera tónleikar eða sviðsverk. Við tóku 

nokkur lög án kvendansara þar til lagið Spillingardans byrjaði, um miðbik tónleikana, en þá komu 

kvendansararnir aftur inn og voru til tónleikaloka. Mér finnst mikilvægt að það sé einhvers konar 

uppbygging á tónleikunum og að það séu ekki dansarar í hverju einasta lagi. Ástæða þessarar 

skoðunar er sú að mér finnst hreyfingarnar fá meira vægi og athygli þegar þær eru til staðar. 

Kóreógrafían við lagið Klefi // Samed (Hatari x Bashar Murad) var samin nokkrum klukkustundum 

fyrir tónleikana þar sem lagið kom út rétt eftir tónleikana. Það var mikil áskorun, enda náðum við 

ekki að vera algjörlega samtaka á sviðinu og við tók einhver smá spuni.  

Það er alltaf áskorun að koma á tónleikasvið nokkrum dögum fyrir tónleika, sem er oftar 

en ekki samdægurs, og rýmissetja hreyfingarnar. Í þessu tilviki komum við daginn fyrir tónleikana 
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og kíktum á sviðið. Þegar á sviðið var komið vorum við tilbúin með ákveðna kóreógrafíu og þá 

kom að því að sjá hvar nákvæmlega á sviðinu væri best fyrir dansarana að vera, í hverju lagi fyrir 

sig. Uppsetning okkar kvendansarana var yst á sviðinu vinstra og hægra megin. Við Ástrós skiptum 

miðjunni á milli okkar sem var tileinkuð Andrean þegar við vorum öll á sviðinu. Þegar Andrean 

var eini dansarinn á sviðinu þá gat hann notað allt sviðið. Hann notaðist bæði við settan spuna og 

settar hreyfingar. Persóna hans á sviðinu var unnin og rædd af öllum meðlimum Hatara en 

kóreógrafía hans er að mestu mótuð af honum sjálfum mjög seint í æfingaferlinu, svo ég mun ekki 

fara nánar út í hana. Andrean er til að mynda algjör þversögn við kvendansarana. Andrean hefur 

skapað persónu á sviðinu sem er hvað undirgefnust af öllum þeim sem á sviðinu standa á meðan 

kvendansararnir eru með mjög háa stöðu. Áhorfendur fá að upplifa mjúkar og undirgefnar 

hreyfingar Andreans á móti beinskeyttum og oft vélrænum hreyfingum kvendansarana.  

 Við náðum að gera um það bil eitt hjakkrennsli/hljóðprufu fyrir tónleika. Í gegnum vinnu 

mína með Hatara þá höfum við aldrei komist lengra en þetta fyrir tónleika. Það hefur verið ótrúlega 

lærdómsríkt að vinna að kóreógrafíu fyrir tónleika en ég hef jafnramt komist að því að tónlistarfólk 

er töluvert óskipulagðara en dansarar og hefur aðrar áherslur, sem er jú að einhverju leyti 

skiljanlegt þar sem þau eru sérfræðingar í tónlistinni. Mér finnst mjög mikilvægt að fá allavega að 

stíga á sviðið fyrir tónleika og finna fyrir stærð þess og rými en stundum fáum við bara hálftíma 

hljóðprufu sem nýtist í að fara yfir tvö til þrjú lög í mesta lagi. Í sumar munum við stíga á svið á 

nokkrum tónlistarhátíðum og munum að öllum líkindum ekki fá hljóðprufu. Í þetta skipti fengum 

við meiri tíma en við höfum áður fengið á sviðinu, en þetta voru líka tónleikar tileinkaðir Hatara, 

þ.e. ekki Hatari að spila á tónlistarhátíð þar sem margar hljómsveitir þurfa að fá hljóðprufu á sama 

degi. Þessir tónleikar Hatara voru þeir flóknustu hingað til. Til að mynda vorum við með rúmlega 

20 manna kór, einsöngvara og píanóleikara þar sem kóreógrafaðar inn- og útkomur af sviði voru 

nauðsynlegar. Á sviðinu, sem er ekki stórt, var umfangsmikil sviðsmynd, mikið var lagt í 

uppsetningu ljósa og skjáa fyrir myndefni (e. visuals) og það var ekki ýkja mikið pláss fyrir 

hreyfingar dansaranna sem eru þrír talsins. Persónulega hefði ég viljað fá eitt rennsli í viðbót til 

þess að fullkomna sviðsetninguna enn betur en mér fannst okkur takast mjög vel til. 

 Hvað tæknileg mál varðar var sú ákvörðun tekin að við dansararnir yrðum ekki með 

inneyru og senda heldur notuðumst við frekar við hátalara (e. monitors) á sviði til þess að heyra 

tónlistina. Eftir á að hyggja hefðu inneyru virkað betur þar sem fagnaðarlæti áhorfenda yfirgnæfðu 

stundum tónlistina svo erfitt var að heyra taktinn á nokkrum stöðum tónleikanna. Fagnaðarlæti 
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áhorfenda voru mikil og það er alltaf svo ótrúlega gefandi að dansa á tónleikum þar sem áhorfendur 

gefa orkuna til baka.  

Lokaorð  

Í gegnum þetta rannsóknar- og æfingaferli hef ég komist að því að það er mér mjög mikilvægt að 

kvendansarar Hatara séu ekki túlkaðir sem undirgefnar og raddlausar konur. Ferlið hefur gefið mér 

staðfestingu á því hversu meðvituð ég hef alltaf verið varðandi sviðsetningu á kvendönsurunum í 

Hatara, sem ég hef efast um einstaka sinnum. Sérstaklega þegar ég fæ neikvætt umtal á 

kóreógrafíuna. Rannsóknarvinnan og vinnan með Hatara hefur gert mig að sjálfsöruggari 

danshöfundi en áður og kennt mér að standa með þeim ákvörðunum sem ég tek í sköpun minni. 

Ég hef reynt og mun áfram reyna eftir bestu getu að miðla þessari valdeflandi og kvenlegu 

konu með hreyfingum samhliða tónlist á sviði. Kvenleikinn er svo sterkur og fallegur og það er 

ótrúlega mikilvægt að setja hann ekki í annað sæti bara til þess að vera ekki sakaður um undirgefni. 

Það er hægt að vera kvenlegur femínisti sem fagnar kynþokkanum. Ég gæti reynt að lýsa og greina 

enn fremur frá þeim hughrifum sem ég reyni að skapa á sviðinu í gegnum hreyfingar, en á endanum 

mun hver áhorfandi dæma fyrir sig. Þegar kemur að okkur kvendönsurunum þá reyni ég líkt og ég 

hef ítrekað nefnt, eftir bestu getu að gefa okkur valdeflandi hlutverk og þannig vekja upp sterkar 

tilfinningar hjá áhorfendum varðandi konuna sem er að dansa. Hlutverk kvendansara í Hatara er 

mikilvægt og snýst um að birtast sem sjónrænn miðill sem bæði eykur og upphefur 

tónleikareynsluna.  
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