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Útdráttur 
 

Lokaritgerð þessi er unnin til MA-prófs í listfræði við Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar 

um óperusöngkonuna Mariu Callas sem tákn og áhrifavald í list gjörningalistakonunnar 

Marinu Abramović. Fræðilegur rammi ritgerðarinnar byggist á femínisku sjónarhorni og 

staða konunnar sem viðfangs og þátttakanda í myndlist og óperulist er skoðuð út frá 

hugmyndum er varða fegurðina, hið háleita, þjáninguna, dauðann og áhorfið (the gaze). 

Gjörninga- og óperulistformið eru sett í menningarsögulegt samhengi og sameiginlegir 

þættir er varða líkamann sem verkfæri og viðfang í tímatengdri list sem þarfnast 

áhorfenda eru kannaðir. Marina Abramović hefur samsamað sig Mariu Callas lengi, en 

síðustu ár virðist sú samsömun hafa aukist og fundið sér æ ríkari stað í list hennar. 

Rannsóknarspurningin er: Fyrir hvað stendur Maria Callas í list Marinu Abramović?  

Til þess að svara spurningunni eru ýmis ólík verk eftir Marinu Abramović skoðuð 

og sett í listfræðilegt og ævisögulegt samhengi auk þess sem áhrif Mariu Callas á list 

hennar eru greind. Abramović virðist telja að Maria Callas hafi dáið úr ástarharmi og þess 

vegna er áhugi hennar á söngkonunni tengdur hugmyndum er varða langvarandi þjáningu 

og dauða. Tilgáta er sett fram um að Callas sem tákn um rómantíska þrá eftir háleitni 

fegurðarinnar birtist í gjörningum Abramović í formi sársauka og þjáningar. 
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Abstract 

 

This thesis is written as an MA-thesis in Art History and Art Theory at the University of 

Iceland. The thesis deals with the opera singer Mara Callas as symbol and influence in 

the works of the performance artist Marina Abramović. The framework of the thesis 

builds on feminist approach, and the position of women as subject and actors in the visual 

arts and opera is researched with regards to ideas about beauty, the sublime, pain, death 

and the gaze. Performance art and opera are placed within cultural and historical context, 

and their parallel features regarding the body as instrument and subject in time-based arts 

that require audience, are explored. Marina Abramović has for long identified with Maria 

Callas, but in the later years that identification has grown and become an ever richer part 

of her art. The research question is: What is the role of Maria Callas in the art of Marina 

Abramović? 

To answer the question a selection of different works by Marina Abramović is 

scrutinised and put in art theoretical and biographical context, and the direct influence of 

Maria Callas on her art is analysed. Abramović seems to belief that Callas died of a broken 

heart and therefore her interest in the singer is based in ideas about drawn out pain and 

death. The thesis put forward is that Callas as a symbol for the Romantic yearning for 

sublime beauty is visualised in Abramović’s performances as pain and suffering. 
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Inngangur 
 
 

The emission of song is, in and of itself, the acoustic exhibition of embodiment. It is not a 
sound that comes from a mechanical instrument; rather, it is produced by the very body of 
the singer, the corporeal flux that emerges from the most hidden cavities, and which 
determines its particular „grain”... ; not a generic timbre, codified in advance by technical 
instruments, but rather a peculiar, elusive, highly individualized, acoustic image of specific 
embodiment. 

Marco Beghelli, Erotismo canoro1 

 

Marina Abramović er ein þekktasta listakona samtímans. Hún á langan feril að baki og 

hefur stundum verið kölluð amma gjörningalistarinnar.2 Verk hennar eru fjölbreytt að 

gerð en hverfast þó oftast um Marinu sjálfa því hún er gjarnan persónulega inni í eigin 

verkum. Hún hefur frá upphafi ferils síns notað líkama sinn sem efnivið og samspil 

líkama, umhverfis og áhorfenda er grunnstef í flestum verka hennar. Líkamleg og andleg 

mörk, úthald, tími, þjáning og fagurfræði hins háleita eða sublima setur mark sitt á list 

hennar.  

Tónlist er æðst allra listforma í huga Abramović, hún telur tónlistina nátengda 

tímanum og því háleita og söngur er henni sérlega hugleikinn. Marina hefur oft talað um 

aðdáun sína á óperusöngkonunni Mariu Callas og segist samsama sig henni mjög sterkt.3  

Undirrituð hitti Marinu Abramović í samkvæmi fyrir nokkrum árum þar sem talið 

barst að Mariu Callas. Það var augljóst að Abramović er mikill aðdáandi söngkonunnar, 

hún lítur mjög upp til hennar og finnst akkur í að líkjast henni í mörgu. Það er því hægt 

að segja að hún sæki persónulegan og listrænan styrk í það að samsama sig henni. 

Reyndar er það svo að með árunum hefur hún líkst Callas æ meira í útliti og því spurning 

hvort hún sé markvisst að vinna í því að láta breyta sér útlitslega svo hún líkist Mariu 

Callas.  

Þegar nánar er að gætt kemur í ljós að listakonurnar tvær eiga ýmislegt sameiginlegt. 

Balkanskur uppruni, svipað útlit, harka og mikil vinnusemi, ástríða fyrir viðfangsefnum 

sínum og strangt vinnulag í listinni setur svip á sögu þeirra beggja. Yfirráðagjörn móðir, 

                                                
1 Cavarero, Adriana, For more than one voice, Toward a Philosophy of Vocal Expression, Stanford, 
California: Stanford University Press, 2005, bls. 117 
2 Richard, Mary, Marina Abramović, Oxford: Routledge, 2009, bls. 1 
3 Abramović, Marina, The Artist is Present, Smithsonian´s Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, sótt 
1. nóvember 2018, https://www.youtube.com/watch?v=Abk44swuaro.  
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óhamingja í æsku og í ástamálum tengir þær einnig. Maria Callas lifði stormasömu lífi 

sem fékk harmrænan endi og Abramović notar þá þætti ævi hennar táknrænt og markvisst 

í verkum sínum: ástarharm, viðskilnað, þjáningu og dauða.  

Abramović vinnur nú að stóru verki sem jafnvel mætti túlka sem hluta af svanasöng 

hennar en hún er nú komin á efri ár og er meðvituð um að styttast fer í dauðann.4 Þetta er 

verkið Seven Deaths og byggir það á þekktustu dauðastundum Callas sem hún söng í 

ýmsum óperuhlutverkum sínum. Verkið er enn í smíðum en hugmyndina að því má rekja 

allt aftur til ársins 1988 þegar skörp kaflaskil urðu í lífi Marinu Abramović.  

Hún skildi við lífsförunaut sinn og samstarfsmann til margra ára og mikil umskipti urðu 

í lífi hennar og listsköpun. Hún hóf aftur að starfa ein að list sinni og við þau tímamót 

notaði hún Mariu Callas og söng hennar í fyrsta skipti sem efnivið og þá sem hluta af 

mjög persónulegu verki sem fékk nafnið The Biography.  

Á síðustu árum hefur Abramović fetað sig æ meira inn á slóðir Callas, hún heldur 

fyrirlestra í óperuhúsum ásamt námskeiðum sem byggjast á hugmyndum hennar um 

gjörningalistformið með það að markmiði að kenna fólki að hlusta á tónlist. Ímynd Mariu 

Callas er enn mjög lifandi í hugum almennings og sú ímynd hefur ratað inn í listheiminn 

og orðið ýmsum öðrum listamönnum yrkisefni.5 Enginn þeirra hefur þó samsamað sig 

óperusöngkonunni með jafn sterkum hætti og Marina Abramović.  

Marina hefur við ýmis tækifæri tiltekið þá þætti sem henni þykja sérstaklega 

áhugaverðir við söngkonuna. „Maria Callas – which I really love, I read all her biography, 

I love the drama, she is the one who died of broken heart, it is such a romantic thing to 

die from,”6 segir Abramović gjarnan í fyrirlestrum þegar hún minnist á Callas í tengslum 

við list sína. Þessi afstaða Abramović til dauða söngkonunnar kallast á við þekkt minni 

úr hefðbundinni lista- og menningarsögu þar sem dauði og þjáning konunnar er settur í 

fagurfræðilegt, rómantískt og háleitt samhengi.7  

                                                
4 Shaw, Anny, „Marina Abramović turns Seven Deaths project into an Opera to debut in Munich in 2020,“ 
The Art Newspaper (mars 2018) sótt 11. nóvember 2018, https://www.theartnewspaper.com/news/marina-
Abramović-turns-seven-deaths-project-into-an-opera-to-debut-in-munich-in-2020 
5 Andy Warhol var til dæmis mikill aðdáandi Mariu Callas og listamennirnir Ragnar Kjartansson og 
Curver unnu mjög áhugavert verk upp úr fjölda hljóðupptaka með söng Callas sem Warhol hafði safnað. 
https://www.warhol.org/exhibition/ragnar-kjartansson-and-curver-thoroddsen-maria-callas-concrete-
andy-warhols-collection-of-maria-callas-recordings-played-simultaneously/ 
6 Abramović, The Artist is Present, Smithsonian´s Hirshhorn Museum and Sculpture Garden  
7 Bronfen, Elisabeth, Over Her Dead Body, Death, Femininity and the Aesthetic, Manchester: Manchester 
University Press, 1996, bls. 60 
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Skilgreining á kvenlegri fegurð á sér rætur í fagurfræði og heimspeki fyrri alda og 

hlutgerfing kvenna er nátengd hugmyndum karla um muninn á fegurð og hinu háleita.8 

Það hvernig hefðbundin fegurð er tengd hlutgerfingu kvenna hefur valdið því að í 

femíniskum fræðum er fegurðarhugtakið snúið í meðförum þegar kemur að listum.9 

Callas er því í raun bæði flókið og marglaga tákn; hún birtist Abramović sem tákn 

um harmræn en rómantísk örlög tengd ástinni, þjáningunni og dauðanum. Hún birtist 

einnig sem þekkt listasögulegt tákn konu sem deyr rómantískum dauða vegna ástar sinnar 

á karlmanni og dauði hennar er sveipaður ljóma háleitrar fegurðar. Ímynd Callas sem 

hinnar glæsilegu óperusöngkonu er sterk og hefur ratað víða, hún er því einnig myndrænt 

tákn stjörnu í hinum vestræna dægurheimi. Einstaka listamenn ná þeirri stöðu að verða 

íkon og Maria Callas er í þeim fámenna hópi. Þrátt fyrir sterka stöðu í menningarsögulegu 

tilliti þá var Maria einnig kona sem þurfti líkt og aðrar kynsystur hennar að berjast áfram 

í heimi sem mótaður var út frá verðmætamati og sýn karla. Callas leit á líf sitt og störf 

sem mikla baráttu og sagði eitt sinn: „It is the same for all of us. What is different are the 

weapons you have and the weapons that are used against you. That is the combination of 

personality and circumstance. That is fate”10 Í huga Mariu Callas var söngur hennar og 

rödd sterkustu vopn sem hún hafði yfir að ráða í heimi þar sem lífið einkenndist af bæði 

baráttu og þjáningu.11 Maria Callas er því líka tákn konu sem berst áfram í hörðum heimi 

sem einkennist af inngróinni kvenfyrirlitningu og gildismati þeirra er valdið hafa. 

Ritgerð þessi fjallar um Mariu Callas sem áhrifavald og tákn í list Marinu 

Abramović. Rannsóknarspurningin er: Fyrir hvað stendur Maria Callas í list Marinu 

Abramović?  

Tilgáta er sett fram um Callas sem tákn um rómantíska þrá eftir háleitni fegurðarinnar 

sem birtist í gjörningum Abramović í formi sársauka og þjáningar. Persónuleg samsömun 

Abramović við Callas vegur þungt. Lítið sem ekkert virðist hafa verið skrifað um þessi 

áhrif og því lítið til af heimildum og fræðigreinum sem snerta beint á þessu efni. 

Rannsóknin byggist því að nokkru á femíniskri nálgun (feminist perspectives)12 þar sem 

stuðst er við ævisögulega þætti, viðtöl og ýmis skrif sem fjalla um líf og störf Abramović 

                                                
8 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Háleit fegurð,“ Reykjavík: Hugur, Tímarit um heimspeki, ritstjóri Eyja 
Margrét Brynjarsdóttir (2010), bls. 81 
9 Korsmeyer, Carolyn, Gender and Aesthetics, Understanding Feminist Philosphy, New York, London: 
Routledge, 2004, bls. 43 
10 Stassinopoulos, Arianna, Maria Callas, the Woman behind the Legend, New York: Simon and 
Schuster, 1981, bls. 29 
11sama 
12 Creswell, John. W. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Los 
Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage, 2009, bls. 62 
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og Callas og sameinar þær á einhvern hátt.13 Sjónum verður beint að líkamanum sem 

verkfæri og viðfangi í myndlist og söng og sambandi listamannsins við áhorfendur. 

Fræðilegur rammi ritgerðarinnar byggir því á femínisku sjónarhorni er varðar 

rómantískan dauða konunnar, þjáningu og óperusöng og er þar stuðst við skrif femínisku 

heimspekinganna Adriönu Cavarero, Christine Battersby, Bonnie J. Mann og Carolyn 

Korsmeyer, bókmenntafræðingsins Elisabeth Bronfen og leikhúsfræðingsins Mörlu 

Carlson. Skrif og rannsóknir listfræðinganna og sýningarstjóranna RosuLee Goldberg, 

Hans Ulrich Obrist og Klaus Biesenbach, heimspekingsins Indru K. Lākis og leikhús og 

kvikmyndafræðingsins Philip Auslander auk annarra eru einnig lögð til grundvallar.  

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Í fyrsta kafla eru hugmyndir Marinu Abramović um 

tónlist og Mariu Callas kynntar og viðfangsefnið sett í fræðilegt samhengi. Í öðrum kafla 

eru gjörningar og óperulistin sett í listasögulegt og fræðilegt samhengi, farið yfir 

ævisögulega þætti Marinu Abramović og Mariu Callas og þeir bornir saman. Í þriðja kafla 

eru fyrri verk eftir Abramović greind og sett í samhengi við gjörningalistina og söngtækni 

og fjallað er um fyrsta verk hennar þar sem Callas kemur við sögu. Í fjórða kafla er fjallað 

um þau verk hennar sem tengjast Mariu Callas, þau sett í táknfræðilegt samhengi og 

rannsóknarspurningunni svarað. 

Verkin sem fjallað verður sérstaklega um eru valin út frá því að þau má tengja við 

líkamann sem viðfang í myndlist (Rhythm 0, Rhythm 5), verk sem tengist óperunni og 

leikhúsinu (The Life and Death of Marina Abramović), táknrænt verk þar sem söngur er 

hluti af persónulegri tjáningu Abramović (Balkan Baroque) og verk sem tengjast söng og 

persónu Maríu Callas (The Biography, How to Die, Seven Deaths).  

1 Hin ósýnilega list 
 

Marina Abramović skilgreinir hinar ólíku listgreinar á myndrænan og einfaldan hátt. 

Listir má setja upp í nokkurs konar pýramída út frá mikilvægi þeirra. Efst á toppi 

pýramídans trónir tónlistin og þar á eftir kemur gjörningalistin.14 Abramović telur að 

óhlutbundin list sé líklegust til þess að hitta manneskjuna í hjartastað. Tónlistin er 

óhlutbundnasta listgreinin vegna þess að hún er án alls nema krafts, þar megi aðeins finna 

hljóð sem rati beint í líkama viðtakenda, í tónlist er engin fyrirstaða og hún því æðst allra 

                                                
13 D´Alleva, Anne, Methods and Theories of Art History, London: Laurence King Publishing, 2005, bls. 
61 
14 Abramović, The Artist is Present, Smithsonian´s Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 



 
 

 
 

8 
 
 

listforma. Í raun sé tónlistin eins og gjörningalistin, hún er ósýnileg en tekur sér bólfestu 

í viðtakanda sínum, ekki sé hægt að hengja hana upp á vegg, hana verði að finna og til 

þess að finna fyrir henni og upplifa verði viðkomandi að vera á staðnum. Tónlistin er því 

tímatengd list líkt og gjörningalistin.15 Sönglistin eða sú kúnst að kunna að syngja vel er 

eftirsóknarverður eiginleiki að mati Abramović.16 Hún hefur mikið dálæti á söng og 

viðurkennir að hún hafi alltaf öfundað fólk sem getur sungið. Henni finnst söngvarinn 

geta opnað hjarta sitt og sungið sál sína „út“ en það hafi hún aldrei getað sjálf17 og það er 

eiginleiki sem hún myndi helst vilja hafa ef hún mætti velja.18 

Fáir tónlistarmenn hafa hreyft jafn mikið við áheyrendum sínum og óperusöngkonan 

Maria Callas. Söngur hennar vakti gjarnan sterk viðbrögð og fyrir marga var hún og er 

persónugerfingur hinnar fullkomnu óperusöngkonu eða divu. Rödd hennar spannaði 

óvenju vítt tónsvið eða um þrjár áttundir en hefur verið flokkuð sem sópranrödd.19 Meðal 

frægustu sönghlutverka hennar eru Medea (úr óperunni Médée, eftir Cherubini/Hoffman), 

Violetta (La Traviata, Verdi/Piave) Tosca (Tosca, Puccini/Illica), Norma (Norma, 

Bellini/Romani) og Madama Butterfly (Madama Butterfly, Puccini/Illica). Í þessum 

hlutverkum söng og túlkaði Callas konur sem dóu með harmsögulegum og 

þjáningarfullum hætti. Dramatísk sönghlutverk hentuðu persónuleika Callas vel og þar 

fékk hin hráa og ástríðuþrungna fegurð raddar hennar að njóta sín.  

Það er alltaf snúið að fanga söng og tónlist með orðum, en um Callas hefur meðal 

annars verið sagt: „[...] ófullkominn demantur sem hafði þann eiginleika að geta tendrað 

upp í hlustendum sínum með innblásinni raddfimi sinni. Líkt og fleiri mikilhæfir 

listamenn þá var hún einstök og ólík öllu sem fólk var vant.”20  

Hún átti marga heita aðdáendur og enn þann dag í dag kemst fólk við er það hlýðir á 

söng hennar. Persónulegt líf hennar, þjáning, ástir og örlög eru hluti þeirra töfra sem 

umlykja ímynd hennar auk söngsins.  

Þjáning Mariu Callas er Marinu Abramović hugleikin, sérstaklega sagan sem jafnan er 

                                                
15 Abramović, Marina, „Marina Abramović In conversation with Zvonimir Dobrović: The method and 
performance practice @the Onassis Cultural Centre“, sótt 15. nóvember 2018  
https://www.youtube.com/watch?v=L1D7Ip2xKoM,  
16 Abramović, Marina, Marina Abramović: Singing Lesson, Art21, “Extended Play”, sótt 3. desember 
2018 https://www.youtube.com/watch?v=IMpFsfti5O8,  
17 sama 
18 Ducci, Carlo, „Marina Abramović“, Vogue Italia, sótt 5. nóvember 2018 
https://www.vogue.it/en/news/vogue-arts/2017/10/09/marina-Abramović-vogue-italia-october-
2017/?refresh_ce=  
19 Potter, John, Sorrell, Neil, A History of Singing, Cambridge: Cambridge University Press, 2014, bls. 
119 
20 sama 
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tengd dauða söngkonunnar, að hún hafi veslast upp og dáið úr ástarsorg. Sú hugmynd að 

einhver geti dáið úr sorg gæti jafnvel þótt nokkur einföldun á því sem í raun varð til þess 

að viðkomandi manneskja dó, en sú hugmynd að líkaminn örmagnist og geti ekki lengur 

þrifist vegna óbærilegs hugarástands er þó eitthvað sem vel má tengja við list Marinu 

Abramović. Þjáning og þolmörk líkama og huga hafa löngum verið henni yrkisefni í 

verkum sínum. En það er ekki aðeins persónuleg þjáning söngkonunnar sem fangar huga 

Abramović, því listform Mariu Callas, óperulistin sprettur beint upp úr forn-gríska 

harmleiknum21 og því er þjáning og harmræn hugsun ætíð nálæg þegar óperan á í hlut.  

Tónlistin skipaði öndvegissess í klassískri hugsun Forngrikkja en gríska heitið 

Mousike sem dregur nafn sitt af músunum (listagyðjunum) fól upphaflega í sér mun meira 

en það sem við í dag köllum tónlist. Tónlistarmenntun eins og hún er skilgreind í Ríkinu 

eftir Platon felur ekki bara í sér tónlist. Undir hatti Mousike mátti finna söng, laglínur og 

riþma, dans, leiklist og skáldskap, og þá einkum ljóðrænan og leikrænan skáldskap.22 Í 

mannssálinni og í Mousike mátti finna samsvörun við alheimssálina eða alheimsvitundina 

en vegna mannslíkamans, þess veraldlega dragbíts, þá var aðeins um daufa eftirmynd að 

ræða. Platon vildi meina að sungin eða spiluð tónlist væri manninum gefin í nafni 

samhljómsins eða samlyndisins.23 Þessi himneska samsvörun og sá listræni innblástur er 

tengdur er listgyðjunum fól í sér mismunandi afstöðu til listsköpunar karla og kvenna. 

Með því að persónugera tónlistina/ljóðlistina þannig að þær tóku á sig kvenmynd sem 

veitti karlmanninum skáldlegan innblástur með hvísli sínu var ákveðinn grunnur lagður. 

Músurnar og hinn skáldlegi innblástur rændi karlmanninn allri skynsemi, hugur hans fór 

á flug og upphóf sig þannig yfir hversdagslega hugsun. Það var í þessu sturlaða ástandi 

sem hið innblásna skáld gat skapað verk sín. Með því að setja sköpunarmátt eða kraft 

konunnar í goðsögulegt samhengi við karlmanninn og ýta með því jarðneskum konum og 

kvenlistamönnum út úr myndinni skapaðist fordæmi fyrir hugmyndir um mismunandi 

hlutverk kynja í listum og listsköpum sem áttu eftir að endurróma í gegnum aldirnar og 

allt fram til dagsins í dag.24 Lýsingin á Callas og því hvernig hún „hafði þann eiginleika 

                                                
21 Jafnan er talið er að óperan hafi m.a. orðið til sem heildstætt listform í tengslum við rannsóknir 
Florentine Camerata á gríska harmleiknum í Flórens á 16. öld. Camerata er orð sem notað var yfir 
akademiu á þeim tíma og var þá átt við smærri og lokaðri hóp en þann sem tengdist háskólum eða öðrum 
stofnunum.  
22 Kristeller, P.O. Listkerfi nútímans (Gunnar Harðarsson þýddi). Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun 
Háskóla Íslands, 2005, bls. 41 
23 Holsinger, Bruce, W, Music, Body, and Desire in Medieval Culture, Hildegard of Bingen to Chaucer, 
Stanford, California: Stanford University Press, 2001, bls. 5 
24 Korsmeyer, Gender and Aesthetics, Understanding Feminist Philosphy, bls. 19-20 
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að geta tendra upp í hlustendum sínum með innblásinni raddfimi sinni”25 minnir á lýsingar 

á músunum og hér er því strax auðvelt að tengja hana við kvenmynd sem veitir öðrum 

innblástur eða færir hugsun þeirra upp á æðra stig með söng sínum. 

1.1  Rödd og harmur 
 

Fátt er jafn einstakt og persónulegt og rödd hverrar manneskju. Mannsröddina má 

útleggja á eftirfarandi hátt: hér má finna lifandi manneskju, háls, brjóstkassa, tilfinningar, 

sem senda hana út, þessa rödd, ólíka öllum öðrum röddum. Henni fylgir háls, munnvatn 

og annað sem tengja má við líkamann. Þegar mannsröddin hljómar, þá er einhver af holdi 

og blóði sem gerir henni það mögulegt.26 Mannsröddin er því tengd mennskunni og lífinu 

sjálfu, því að lifa, anda, tjá sig og vera til. Hver rödd er einstök, hefur sín eigin blæbrigði 

og ber með sér persónueinkenni þess er gefur hana frá sér. Manneskjan er jafnan umvafin 

hljóðum og röddum, hversdagurinn einkennist af samskiptum sem borin eru uppi af 

röddum og því sem þær tjá. Fátt er jafn andstætt mennskunni og hin algera þögn, hún er 

á skjön við óreiðu lífsins, algjör þögn tengist dauðanum, röddin er lífsmark.27 Syngjandi 

rödd felur í sér ákveðna afhjúpun mennskunnar, hið einstaka tekur á sig mynd í 

hljómnum. 

Konur syngja, karlmenn tala segir ítalski heimspekingurinn Adriana Cavarero í bók 

sinni For more than one voice, Toward a Philosophy of vocal Expression.28 Þar vísar hún 

í þær hugmyndir sem tengja má gamaldags afstöðu til kvenna, söngurinn þótti hæfa 

konum betur en körlum, ekki síst vegna þess að konan stóð fyrir hið líkamlega en karlinn 

fyrir hið andlega og er þar átt við rökhugsun og hið talaða mál. Cavarero gerir 

óperulistformið og þá sérstaklega styrk óperusöngkonunnar, divunnar að umfjöllunarefni 

í bók sinni og bendir á að í óperunni standi söngurinn orðinu og textanum framar „opera 

is essentially the sublime working of the human voice, which conquers the meaning of 

words as well as the visible realm of representation.”29 Franska fræðikonan Catherine 

Clèment hefur í bók sinni Opera, or the Undoing of Women bent á að í óperunni megi 

finna nokkrar mótsagnir þegar kemur að stöðu konunnar. Yfirburðir tónlistarinnar og 

söngsins gagnvart tali/texta gefi til kynna sterka stöðu konunnar og afvegaleiði 

                                                
25 Potter, Sorrell, A History of Singing, bls. 119 
26 Cavarero, For more than one voice, Toward a Philosophy of Vocal Expression, bls. 3 
27 Dolar, Mladen, A Voice and nothing more, Cambridge, Massachusetts, London England: The MIT 
Press, 2006, bls. 14 
28 Cavarero, Adriana, For more than one voice, Toward a Philosophy of Vocal Expression, bls. 6. 
29 sama, bls. 21 
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áheyrendur, því þegar þeir gefi sig á vald söngnum þá missi þeir sjónar á 

kvenfyrirlitningunni sem oft megi finna í söguþræði óperunnar og textanum sem þar 

liggur undir. Og Clèment bætir við: „Celebrating before the audience what amounts to a 

kind of patriarchal ritual, opera speaks of women who must die and who are on stage in 

order to sing their death.”30 

María Callas söng mörg helstu kvenhlutverk óperubókmennta 19. aldar um miðja 

20. öld og flest eru þau harmræn og enda með þjáningu og dauða konunnar. Callas þótti 

mögnuð á sviði og sviðsleikur hennar þótti jafnvel fanga eitt grunnatriða óperuformsins 

sem rekja má aftur til forn-gríska leikhússins, melodrama, hún þótti syngjandi leikkona.31 

Með því að tengja sig beint við dramað og kjarna óperunnar þótti hún endurspegla 

tónlistina bæði með líkama sínum og rödd.32  

Harmleikurinn byggir á þjáningunni.33 Meðal heimilda um forn-gríska harmleikinn 

er rit Aristotelesar Um skáldskaparlistina (Poetica) og þar segir: „Harmleikur er þá 

eftirlíking alvarlegrar og heillegrar atburðakeðju, sem hefur ákveðna stærð til að bera. 

Mál hans er listrænt, þannig að hverri tegund listbragða er beitt sérstaklega í einstökum 

hlutum leiksins. Hann sýnir athafnir manna með leik, en lýsir þeim ekki með frásögn, og 

með því að vekja vorkun og skelfingu nær hann að veita þessum tilfinningum útrás.“34 

Aristoteles segir áhrif góðs harmleiks vera kaþarsis eða geðhreinsun. Hugmynd hans var 

sú að efniviður og atburðarrás harmleiksins geri áhorfendum kleift að fara í gegnum 

erfiðar tilfinningar eins og hræðslu og kvíða. Þannig neyðist þeir til þess að upplifa 

tilfinningar sínar og horfast í auga við þær, þeir nái með því að hreinsa úr sér sterkar 

neikvæðar tilfinningar og upplifi við það geðhreinsun eða kaþarsis. Eftir að hafa farið í 

gegnum harmleikinn og þjáðst og fundið til hafi áhorfendur getað skundað heim léttir í 

lund og lausir við hugarvíl um sinn.35  

Ýmsir hafa velt fyrir sér áhrifum harmleiksins og í ritgerð sinni Of Tragedy frá árinu 

1757 fjallar skoski heimspekingurinn David Hume um þá fróun eða ánægju sem 

áhorfendur finni fyrir þegar þeir upplifa harm og hrylling á sviði. Ástæðuna fyrir þessari 

ánægjutilfinningu telur Hume vera listfengi þeirra er flytja harmleikinn og draga okkur 

                                                
30 Cavarero, Adriana, For more than one voice, Toward a Philosophy of Vocal Expression, bls. 124 
31 Palmer, Sciutti, Maria Callas: La Divina: A Portrait 
32 Stassinopoulos, Maria Callas, the Woman behind the Legend, bls, 13 
33 Hudson Hick, Darren, Introducing Aesthetics and the Philosophy of Art, London: Continuum, 2012, 
bls. 144 
34 Aristoteles, Um Skáldskaparlistina í þýðingu Kristjáns Árnasonar, Reykjavík: Hið íslenska 
Bókmenntafélag, 1997, bls. 53-54 
35 Hudson Hick, Introducing Aesthetics and the Philosophy of Art, bls. 144 
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með því inn í hann og þá þjáningu sem þar má finna. Þýski heimspekingurinn og 

fornfræðingurinn Friedrich Nietzsche fjallar einnig um harmleikinn í Forn-Grikklandi í 

bók sinni The Birth of Tragedy from the Spirit of Music og hann telur að í harmleiknum 

megi finna tvö meginöfl, hið appolóniska, sem stóð fyrir birtu, reglu og menningu 

(civilization) og hið dýonísiska, sem stóð fyrir myrkur, óreiðu og hina grimmu náttúru. 

Apollon var meðal annars guð myndlistar, höggmynda og bygginga en Dýonísus var guð 

dans og tónlistar. Nietzsche taldi að í harmleiknum stæði Apollon fyrir textann en 

Dýonísus fyrir tónlistina og í leiknum upplifðu áhorfendur togstreitu milli þessara ólíku 

afla, og taldi hann að þeir gæfu sig jafnvel á vald ógnardýpi mennskunnar í hinu 

Dýónísiska en hyrfu aftur til Apollónískrar reglufestu að leik loknum.36  

Þessar hugmyndir kallast á við hugmyndir Cavarero og Clèment um yfirburði 

tónlistarinnar og söngsins yfir textanum. Samkvæmt þessu má því jafnvel segja að konan, 

sem er sú sem syngur, endurspegli hið Dýonísiska og þannig megi í gegnum Mariu Callas 

og hjartaskerandi söng hennar tengja beint við hið myrka, óræða ógnardjúp mennskunnar. 

1.2 Fagur dauði konunnar/áhorfið (the gaze) 
 

Marina Abramović virðist trúa því að Callas hafi dáið úr harmi, andleg þjáning hafi 

einfaldlega borið líkamann ofurliði og þar með dregið hana til dauða.37  

Þessar hugmyndir Abramović um rómantískan dauða Callas minna á kunnuglegar 

hugmyndir um dauða konunnar sem finna má í myndlist og öðrum listgreinum fyrri tíma. 

Hin dána kona og þá sérstaklega hinn fagri dauði konunnar var svo vinsælt viðfangsefni 

í listum38 á 18. og 19. öld að þegar komið var fram yfir miðja þá síðarnefndu jaðraði það 

við klisju. Hin dána kona var sett í upphafið fagurfræðilegt samhengi og lík hennar hafði 

oft yfir sér nær ójarðneska fegurð sem átti lítið skylt við raunveruleika dauðans, rotnun 

og uppbrot líkamans. Hin fagra ásýnd dauðans átti sér nokkrar rætur í heitu trúarlífi og 

fagurfræðilegum hugmyndum þess tíma. Hryllingur þeirrar tilhugsunar að standa 

andspænis dauðanum, að hverfa úr heimi hér og vera ekki lengur í tölu lifenda var því 

                                                
36Aristoteles, Um Skáldskaparlistina, bls. 53-54 
37 Marina Abramović in Brazil, The Space In Between, heimildarmynd, leikstj. Del Fiol, Marco, (2016, 
Netflix) 
38 Má þar t.d. nefna verk eins og La jeune martyre (1855) eftir Paul Delaroche, Atala au tombeau (1808) 
eftir Anne-Louis Girodet de Roucy-Troson og Der Anatom (1869) eftir Gabriel von Max. (Bronfen, Over 
Her Dead Body, Death, Femininity and the Aesthetic, bls. 3). Í bókmenntum má nefna skáldsöguna La 
Dame aux Camélias (1848) eftir Alexandre Dumas yngri, en óperan La Traviata eftir Verdi byggir á 
þeirri bók. Hlutverk Violettu í óperunni var eitt þekktasta hlutverk Mariu Callas.  
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hjúpaður blæju himneskrar fegurðar svo litlu munaði að sú látna tæki á sig engilsmynd í 

dauðanum.39  

Bókmenntafræðingurinn Bram Dijkstra hefur bent á hvernig hin sjúka fagra kona 

verður tákn um sakleysi og upphafinn hreinleika í menningu þessa tíma, og hvernig sú 

mynd hafi í raun verið ein tegund kvennakúgunar. Þessi staðalmynd hafi jaðarsett konur 

og veikt stöðu þeirra enn frekar.40 Hér má einnig sjá mjög kunnuglegt viðfangsefni úr 

óperunni, hina sjúku, deyjandi hálfheilögu konu og má þar minna á tvær vinsælustu 

kvenpersónur óperubókmenntanna, Mimi í La Boheme eftir Puccini og Violettu í 

óperunni La Traviata eftir Verdi. Hin fagra, sjúka og deyjandi kona á sviði er þekkt 

fyrirbæri í fleiri óperum en Callas þótti túlka þá persónu mjög vel bæði í leik og söng.  

Ólíkar hugmyndir um ásýnd og birtingarmyndir dauðans hafa fylgt sögu mannkyns 

frá upphafi vega. Þörf mannsins til þess að færa óútskýranlega reynslu í form eða mynd 

eykst eftir því sem hugurinn á erfiðara með að ná utan um hlutina. Dauðinn er eitt slíkra 

fyrirbæra – okkar eigin dauði og dauði annarra sem standa okkur nærri.41 Franski 

sálgreinirinn Jacques Lacan telur hlutverk fegurðar tengjast þungbærum sannleika sem 

tengist endanleika dauðans. Viðhorf mannsins gagnvart eigin dauðleika útskýri þá þörf 

að klæða dauðann í helst blindandi fegurð sem er andstæð þeirri hrörnun og þeim ljótleika 

sem fylgja dauðanum. Bandaríski bókmenntagagnrýnandinn Barbara Johnson vildi meina 

að fegurð sé í raun andlit dauðans, um leið og hún eigi að dylja hann og sveipa dulúð.42 

Á síðari hluta 19. aldar og fram á þá 20. mátti finna nokkuð sérstaka birtingarmynd 

dauðans sem tengdist fagurhyggju eða fagurfræði symbólisma (Symbolism) og dekadens 

(Decadence). Dauðinn birtist í líki tveggja kvenna sem stundum var erfitt að aðgreina: 

engils dauðans og tálkvendisins (seductress).43 Dauðinn gat nú haft yfir sér erótískan blæ 

og þessi dauðamynd rataði inn í fleiri listform þess tíma og þar á meðal óperuna. Í Tristan 

und Isolde, óperu Wagners má til dæmis finna hið fræga Liebestod, hjartaskerandi fallega 

aríu þar sem ást, erótík og dauði renna í eitt.44 Þá aríu söng Callas með miklum glæsibrag. 

Óperan Carmen byggir á nóvellu Prosper Mérimée sem kom út árið 1845 og skáldið 

                                                
39 Masur, Margo, „Inhumanly Beautiful: The Aesthetics of the Nineteenth-Century Deathbed Scene“ 
(meistararitgerð, New York: State University of New York, College at Buffalo, 2015), bls. 13, 
https://digitalcommons.buffalostate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir
=1&article=1021&context=english_theses 
40 sama bls. 187 
41 Guthke, Karl S. The Gender of Death, A Cultural History in Art and Literature, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999, bls. 8 
42 sama 
43 sama, bls. 186 
44 sama 
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byrjar sögu sína á tilvitnun í gríska skáldið Palladas: „Every woman is as bitter as gall; 

but she has two good moments, one in bed, the other at her death.”45 Carmen þykir eitt 

helsta tálkvendi óperusögunnar, hún er ögrandi, kynþokkafull og lætur ekki að stjórn enda 

er hún stungin og drepin í lok óperunnar. Carmen er ein mest flutta óperan enn þann dag 

í dag og Callas söng hlutverkið inn á plötu en flutti aldrei á sviði.  

Bent hefur verið á að þrátt fyrir að dauðinn sé órjúfanlegur hluti tilverunnar þá megi 

sjá í honum mesta ofbeldi sem manneskjan þarf að þola.46 Spyrja má hvort framsetning á 

dauðanum, t.d. í listum, sé ekki í raun ofbeldisfull einmitt vegna þess að hún felur í sér 

öryggi gægjandans (voyeur) sem horfir á úr fjarlægð,47 þess er nýtur listaverksins. 

Áhorfið (the gaze) var gjarnan bundið karllægri sýn og þar með ríkjandi kynferðislegu og 

þjóðfélagslegu valdi.48 Ítalska fræðikonan Teresa de Lauretis telur að það hvernig konan 

er birt sjónrænt séð, sem nokkurs konar sýningargripur, eitthvað fagurt til þess að horfa 

á, og hvernig viðvarandi framsetning kvenlíkamans sem miðju hins kynferðislega, svæði 

sjónrænnar ánægju, eitthvað sem tælir augað (the gaze) sé svo undirliggjandi og nálæg í 

vestrænni menningu að nauðsynlegt sé að nota það sem upphafspunkt til þess að skilja 

muninn á stöðu kynjanna og samfélagsgerð allri.49 

Aðferðir og listrænar nálganir í myndlist og höggmyndalist hafa gjarnan 

endurspeglað viðteknar hugmyndir um fegurð og hlutverk hennar í samfélagi hvers tíma. 

Konan var jafnan dregin upp sem fögur, ósnortin og blessunarlega laus við að vera 

meðvituð um það að hún væri nakin. Áhorfandinn gat notið þess að horfa á beran líkama 

hennar án þess að lostinn tæki völdin, hinn móralski rammi verksins átti að sjá til þess. 

Fegurð er því lykilatriði í því að draga kvenlíkamann upp sem hina fullkomnu 

nektarmynd.50 Samkvæmt kenningum Michel Foucault þá er áhorfandinn aldrei hlutlaus 

í áhorfi sínu. Breski kvikmyndafræðingurinn og femínistinn Lauru Mulveg heldur því 

fram að í vestrænni listasögu sé konum gjarnan stillt þannig upp að augljóst sé að í augum 

karlkynsáhorfanda sé konan jafnan aðgerðarlaus (passive) hlutur (object). The gaze eða 

áhorfið sé gægjukennt (voyeuristic) þegar konan sé sett í hlutverk kynferðislega gefandi 

viðfangs (pleasurable sexual object).51 Þeir sem valdið hafa í samfélaginu hverju sinni 

                                                
45 Bronfen, Over Her Dead Body, Death, Femininity and the Aesthetic, bls. 187 
46 sama bls. 44 
47 sama 
48 Korsmeyer, Gender and Aesthetics, Understanding Feminist Philosphy, bls. 53 
49 Bronfen, Over Her Dead Body, Death, Femininity and the Aesthetic, bls. 110 
50 Mahon, Alyce, Eroticism and Art, Oxford, New York: Oxford University Press, 2007, bls. 39 
51 Robertsson, Jean, McDaniel, Themes of Contemporary Art-Visual Art after 1980, Oxford: Oxford 
University Press, 2016, bls. 115 
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sýna vald sitt meðal annars með því að stjórna því hvernig hinir valdlausu eru dregnir upp 

sjónrænt séð. Þetta ferli, að stjórna sýninni (á hvern er horft og hvernig er horft á 

viðkomandi) er það sem hefur verið kallað „the gaze“.52 

Þegar viðfangsefnið er hin fagra dána kona fyrri tíma, hvort sem það er á sviði eða í 

myndlist, má velta fyrir sér valdahlutföllunum sem birtast í því hvernig áhorfið (the gaze) 

á viðkomandi er skilgreint. Varnarleysi konunnar er jafnvel margþætt, hún er kona, hún 

er fögur, jafnvel klæðalítil og hún er dáin. Valdaleysi hennar er því algjört. 

Abramović hefur talað um dauða Mariu Callas sem rómantískan og má þar heyra 

endurróm hugmynda þar sem þjáningarfullur dauði konu vegna ástar á karlmanni er settur 

í fagurfræðilegt og upphafið samhengi.  

Maria Callas talaði gjarnan um það í viðtölum að hún upplifði sig sem tvær ólíkar 

persónur, konuna Mariu og hina opinberu persónu, óperusöngkonuna Callas, eða La 

Callas. Konan Maria lét sig jafnvel dreyma um hefðbundnara líf, fjölbreyttari menntun, 

fjölskyldulíf, heimilisró og frið. Lífsstíll og atvinna óperusöngkonunnar Callas gekk hins 

vegar þvert á þessar langanir. Mikil togstreita og þjáning einkenndi líf Mariu Callas vegna 

þessa. 

Afstaða Abramović til Mariu Callas og dauða hennar festir hina gömlu klisju í sessi. 

Með því að tengja konuna Mariu og dauða hennar við óperusöngkonunna Callas og hinn 

sviðsetta dauða í óperunni verða skilin milli raunverulegs lífs og leikhúss óljós. Í óperunni 

er um sviðsettan dauða að ræða og þar birtist hin harmræna fegurð dauðans á upphafinn 

hátt. Abramović sem notar líf sitt og persónu sem efnivið í list sinni setur Mariu Callas á 

svipaðan stað, hinn raunverulegi dauði Mariu og rómantískur og fagur dauði La Callas í 

óperunni rennur í eitt.  

1.3 Hið fagra/hið ægifagra 
 

Í riti sínu A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and 

Beautiful aðskildi breski heimspekingurinn Edmund Burke (1729-1796) fegurðarupplifun 

í tvennt, hið fagra og hið ægifagra. Burke taldi fegurðarupplifun og smekkvísi stjórnast 

af undirliggjandi sálrænum og félagslegum lögmálum. Samkvæmt Burke er hið 

mikilfenglega og hið ægifagra tengt sjálfsbjargarhvötinni en hið fagra og þokkafulla er 

tengt félagshvötinni. Fegurð menntar okkur og kennir okkur að lifa í sátt við aðra á meðan 

                                                
52 Robertsson, McDaniel, Themes of Contemporary Art-Visual Art after 1980, bls. 115 
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hið mikilfenglega fær okkur til að horfast í augu við ógnardjúp eigin tilveru.53 Burke taldi 

einnig að fegurð væri tegund af ánægju en hin háleita fegurð væri byggð á sársauka og þá 

sérstaklega djúpstæðum sársauka sem byggðist á skelfingu, en sú skelfing gæti þó undir 

ákveðnum kringumstæðum umbreyst í nautnatilfinningu.54 Allt frá fornöld töldu menn að 

fegurð vekti ekki aðeins gleði heldur einnig ást.  

Í riti sínu A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and 

Beautiful var Burke nokkuð nákvæmur í útlistingum sínum á því í hverju fegurð birtist. 

Hana mátti finni í hinu smáa, hinu sveigða, mjúka og því viðkvæmnislega í útlínum og 

lit. Þetta mátti að hans mati finna hjá blómum, hinu óhlutbundna og hinu líkamlega. Hin 

háleita fegurð var andstæða mjúkrar fegurðar. Þar mátti finna grófleika, skarpleika, hið 

endalausa, kraftmikla, skelfilega og hið myrka. Í henni lá óhugnaður og ógn við lífið 

sjálft. Hið fagra átti sér hins vegar grundvallarviðmið og uppsprettu í fegurð 

kvenlíkamans. Burke gekk ansi langt í því að tiltaka í hverju þessi fegurð lá nákvæmlega. 

Háls konunnar og brjóst, mýktin og fjölbreytileiki áferðar líkamans, svellandi form sem 

saman mynduðu lokkandi völundarhús ómótstæðilegrar fegurðar.55 Þessi skilgreining 

Burke á fegurð og erótískri þrá og því hvernig hún er tengd hlutgerfingu kvenna hefur 

valdið því að í femíniskum fræðum og meðal margra kvenna í listum hefur 

fegurðarhugtakið orðið nokkuð flókið viðureignar.56 Bonnie Mann hefur bent á það að 

konur eru oft í hlutverki viðfangsins í heimspekilegum verkum en það sé þó aldrei eins 

áberandi og í umfjöllun um fegurð.57  

Í riti Immanuels Kant (1724-1804) Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und 

Erhabenen frá árinu 1764 eru hugmyndir um fegurð sem tengist kvenleika og hið 

ægifagra sem tengist karlmennsku festar rækilega í sessi. Í verkinu tiltekur Kant hina 

ýmsu þætti sem styðja við kenning hans: „The fair sex has just as much understanding as 

the male, but it is a beautiful understanding, whereas ours should be a deep 

understanding, an expression that signifies identity with the sublime.”58 Mann hefur í bók 

sinni Women´s Liberation and the Sublime: Feminism, Postmodernism, Environment bent 

á það að hvergi megi sjá skýrari dæmi um fordóma gegn konum í hefðbundinni vestrænni 

                                                
53 Gunnar J. Árnason, List og fagurfræði í heimspeki nútímans, Reykjavík: GJÁ í samvinnu við 
myndlistardeild LHÍ, 2011, bls. 26-7 
54 Korsmeyer, Gender and Aesthetics, an Introduction, Understanding Feminist Philosphy, bls. 42 
55 sama, bls. 43 
56 sama 
57 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Háleit fegurð,“ bls. 81 
58 Kant, Immanuel, Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime, (þýðandi John T. 
Goldtwait) Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2003, bls. 78 
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fagurfræði en í heimspekilegri umræðu um háleita reynslu (sublime experience).59 Mann 

hefur einnig fjallað um nýjan femíniskan skilning á hinu ægifagra og tengir hún hann 

hugmyndum um fegurðina, þar sem hún er sett í annað samhengi. Mann telur nauðsynlegt 

að enduruppgötva hið ægifagra með því að leita í reynsluheim nútímans og brjóta upp 

hinn hefðbundna karllæga skilning á hugtakinu. Hinn karllægi skilningur á hinu ægifagra 

gerir ráð fyrir vitund sem er aðskilin frá viðfanginu, hún horfir á viðfangið úr öruggri 

fjarlægð og sigrast á því með rökhugsun sinni.60  

List Marinu Abramović felur í sér þætti sem jafnvel má tengja við háleita reynslu 

eins og hún er skilgreind af Burke og er þar átt við „sublime objects unbounded, powerful, 

fearsome, and dark; they threaten life rather than suggest its perpetuation.” List hennar 

fangar einnig hið svokallaða fagra því unnið er með kvenlíkamann og hann gjarnan settur 

í miðju verksins. Í mörgum verka Abramović renna lífshættan, hin myrka þjáning, fegurð, 

vitund og viðfang í eitt. Sum verka hennar einkennast af mikilli stærð þar sem tíminn og 

sársauki endurtekningarinnar minna á þá þjáningu sem einkennt getur mannlega tilveru 

og líf. List hennar er margbrotin og spurningar er varða tilvist og listsköpun mynda þar 

spennu sem getur verið ögrandi, komið við kaunin og verið hjartaskerandi. Missir, 

minningar, mannleg tilvist, úthald og traust, allt eru þetta viðfangsefni sem eru stór í 

sniðum og sammannleg.61 

Sársaukinn hefur einkennt mörg verka hennar og þar renna saman líkamlegur 

sársauki og andleg pína þess er þjáist lengi og setur sig jafnvel í lífshættu. Í Rhythm 

verkum Abramović, sem hún gerði í upphafi ferils síns setti hún sig í mikla hættu og þá 

sérstaklega í verkunum Rhythm 0 og Rhythm 5, en nánar er fjallað um þau verk síðar. Í 

verkinu Rhythm 0 komst Abramović sennilega næst því að vera drepin fyrir list sína en í 

því verki renna hið fagra og hið háleita í eitt. Þar mátti finna hina fögru klæðalitlu konu 

með sín mjúku form, brjóstin ber og hið ljúfa varnarleysi og hlutleysi sem að sumra mati 

fangar hið kvenlega og svo hina myrku hættu hins óræða, ótamda, ógnvekjandi og 

lífshættulega, mannlegt eðli í sinni verstu mynd, áhorfendur sjálfa.  

 

                                                
59 Mann, Bonnie, Women´s Liberation and the Sublime: Feminism, Postmodernism, Environment, 
(Studies in Feminist Philosophy) Oxford, New York: Oxford University Press, 2006, bls. 541-542 
(Kindle) 
60 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Háleit fegurð,“ bls. 80 
61 Birnbaum, Daniel, Noring, Ann-Sofi, Tøjner, Poul Erik, Wolfs, Rein, The Cleaner, Marina Abramović, 
Berlin: Hatje Cantz Verlag, 2017, bls. 8 
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1.4 Tákn, ímynd, íkon 
 

Marina Abramović vinnur mjög markvisst með flókin táknheim í verkum sínum. Allt frá 

upphafi ferilsins hafa tákn sem tengjast uppruna hennar, pólitík, trú, litum, efnivið ofl. 

sett svip sinn á verk hennar. Önnur og stærri tákn einkenna einnig list hennar, t.d. tíminn 

og þjáningin. Abramović hefur skrifað sitt eigið Manifesto eða stefnuyfirlýsingu og þar 

má finna skilgreiningu hennar á sambandi listamanns við symbol eða tákn. Þar segir: „The 

artist creates his own symbols. Symbol is an artist language. The language must be 

translated. Sometimes it is difficult to find the key.”62 Líkt og Marina bendir á þá getur 

verið snúið að skilja þá margbrotnu veröld tákna sem búa í höfundarverki ólíkra 

listamanna. Djúpstæðar og jafnvel óljósar skírskotanir geta vísað í ólíklegustu áttir og 

tengst æsku, draumum, áföllum, fólki, minningum, hversdagnum og fleiru.  

Innan listfræðinnar hafa rannsóknaraðferðir sem tengjast táknfræði, (iconography, 

iconology, semiotics) verið notaðar til þess að rannsaka ólíkar myndir og víðfeman 

táknheim myndlistar. Táknfræði (semiotic) á rætur allt aftur til fornaldar og þeirri 

heimspeki er varðar dýpri þýðingu í víðara samhengi (philosophy of meaning) en 

táknfræði tengd iconology og iconography tengist sögu og þróun listfræðinnar sem 

fræðigreinar.63 Þessi tvö fræðiheiti eru tengd en fást ekki við það sama, segja má að 

iconology taki við þar sem iconography sleppi, eftir lestur tákna eru þau sett í breiðari 

menningarsögulegt samhengi. Þörfin til þess að lesa myndir og tákn og öðlast dýpri 

skilning á þeim virðist mjög sterk og hefur fylgt mannkyninu um ómunatíð og finna má 

um það fornar heimildir.64 Ýmsir fræðimenn hafa í gegn um tíðina mótað þá táknfræði 

sem notuð er sem grunnur þegar kemur að því að lesa í tákn og táknmyndir myndlistar 

dagsins í dag.65 Táknið sem slíkt eða symbolið eins og Marina Abramović talar um í 

Manifesto sínu á sér því langa sögu sem nær langt aftur í aldir og hefur fylgt sögu, 

hugmyndum og birtingarmyndum er varða tilveru mannsins. Að finna lykilinn að 

torræðum táknheimi hefur lengi þótt spennandi úrlausnarefni og gefið ímyndunaraflinu 

lausan tauminn. 

                                                
62 Abramović, Marina, The Artist is Present, Smithsonian´s Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 
63 D´Alleva, Methods and Theories of Art History, bls. 21 
 
65 Listfræðingarnir Johann Joachim Winkelmann (1717-1768) Heinrich Wölfflin (1864-1945), Aby 
Warburg (1866-1929), Erwin Panofsky (1892-1968) og Rosalind E Krauss (1941-) eru meðal þeirra 
fræðimanna sem lagt hafa hönd á plóg í rannsóknum sínum á formfræði og táknfræði í víðum skilningi 
innan listfræðinnar.  
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Táknheimur Marinu Abramović einkennist oft af hinu óhlutbundna og þess vegna 

hefur tónlist alltaf verið henni mikilvæg. Tónlist og hljóð teikna upp rými66 og 

andrúmsloftið sem fylgir því býr til tilfinningu fyrir tíma og stærð. Táknheimur hennar 

og ímynd renna stundum saman því hún hefur gjarnan unnið með tilfinningu fyrir 

einhverju óljósu sem síðar tekur á sig mynd, oftast í gjörningi og er bundið stund og stað. 

Þess vegna hafa áhorfendur alltaf skipt máli í list hennar, án áhorfenda væri enginn til 

þess að upplifa andrúmsloftið sem hún skapar í sumum verka sinna. Að þessu leyti er 

gjörningurinn og tónlistin eins, listformin þarfnast áhorfenda/áheyrenda, þau byggjast á 

samtali. Ímynd Abramović tengist þess vegna þjáningu, úthaldi, tíma og djúpu sambandi 

við annað fólk. Í þekktasta verki hennar The Artist is Present (2010) þar sem Marina sjálf 

var bæði efniviður verksins og miðill67 sat hún ein á stól í stóru rými í MoMA í þrjá 

mánuði og horfðist í augu við áhorfendur sína. Þátttakendum í verkinu bauðst að setjast í 

stól á móti henni og horfast í augu við hana eins lengi og þeim sýndist. Verkið sem byggist 

mikið á tíma, úthaldi og oft tilfinningaþrungnu sambandi við áhorfendur var kallað 700 

klukkustunda þögul ópera68 og gefur það til kynna þá viðfemu stærð sem tengist list 

hennar og ímynd.  

Samkvæmt skilgreiningu Roland Barthes er ímynd flókið fyrirbæri, sem líkja má við 

samskiptakerfi þar sem skilaboðin um eitthvað ákveðið og viðtökurnar sem fylgja í 

kjölfarið taka á sig mynd: „Myth is not defined by the object of its message, but by the 

way in which it utters this message: there are formal limits to myth, there are no 

„substantial” ones... myth is a type of speech chosen by history... speech of this kind is a 

message. It is therefore by no means confined to oral speech.”69 Ímynd verður því til með 

ýmsum hætti og byggist oft upp á löngum tíma. Ímynd Marinu Abramović var þegar sterk 

innan myndlistarheimsins en eftir sýninguna The Artist is Present í MoMA árið 2010 

hefur Abramović orðið vel þekkt meðal almennings70 og þá ekki síst í kjölfar 

heimildarmyndar sem gerð var um sýninguna og ratað hefur víða.  

Ímynd getur orðið svo sterk og táknum hlaðin að hún verður með tímanum líkust 

helgimynd eða íkoni. Örfáir listamenn ná þeirri stöðu að verða íkon og má nefna fólk eins 

                                                
66 Birnbaum, Daniel, Noring, Ann-Sofi, Tøjner, Poul Erik, Wolfs, Rein, The Cleaner, Marina Abramović, 
bls. 9  
67 Wood, Catherine, Performance in Contemporary Art, London: Tate, 2018, bls. 32. 
68 Lácis, K, Indra, „Fame, Celebrity and Performance, Marina Abramović – Contemporary Art Star,“ 
(doktorsritgerð, Case Western Reserve University, 2014), bls. 22 
69 Barthes, Roland, Mythologies, New York: The Noonday Press, Farrar, Straus and Giroux, 1972, bls. 
107–108 
70 Lácis, „Fame, Celebrity and Performance, Marina Abramović, – Contemporary Art Star,“ bls. 22  



 
 

 
 

20 
 
 

og Audrey Hepurn, Marilyn Monroe og Andy Warhol sem dæmi.71 Íkon er nokkurs konar 

helgimynd þar sem sú mynd sem dregin er upp af listamanninum er umvafin dulúð og 

persónan sjálf og sú ímynd listamannsins sem þekkt er meðal almennings rennur í eitt. 

Afstaða Marinu Abramović gagnvart Mariu Callas bendir til þess að hún upplifi 

söngkonuna sem íkon og sú samsömun sem hún talar um að hún finni fyrir beinist því 

bæði að persónunni Mariu og óperusöngkonunni La Callas. 

2 Líkami, líf og listsköpun 
 

Marina Abramović notar líkama sinn og hugarástand sem efnivið í verkum sínum. Úthald, 

endurtekning og líkamlegar áskoranir eru allt atriði sem finna má í list hennar. Ef betur 

er að gáð má einnig finna þessi þætti í list óperusöngvarans.  

Fáir óperusöngvarar sem þekktir eru í samtímanum hafa breytt líkama sínum og 

ímynd jafn markvisst á sínum söngferli og Maria Callas gerði á sínum tíma. Maria hafði 

þjálfað söngrödd sína af miklu kappi allt frá barnæsku og bjó þannig yfir öflugri tækni og 

hinni breyttu mannsrödd sem óperusöngrödd er í raun. Árið 1953, er Callas var þrítug að 

aldri, ákvað hún að breyta ásýnd sinni svo um munaði. Hún umbreytti ímynd sinni með 

því að grenna sig um nær fjörutíu kíló á einu ári auk þess sem hún fór að leggja mun meira 

upp úr glæsilegu útliti og framkomu.72 Söngröddin var listmiðill Mariu Callas og hún tók 

markvissa ákvörðun um að aðlaga líkama sinn og útlit að röddinni þannig að úr varð ein 

heild eða lifandi hljóðfæri. Þannig skapaði Callas þá glæsilegu ímynd sem hún er þekktust 

fyrir í dag, og sú ímynd hefur helst verið Marinu Abramović yrkisefni í list sinni.  

Óperulistformið er margslungið listform þar sem ólíkir og flóknir þættir þurfa að 

koma saman til þess að allt gangi upp listrænt séð. Fá listform byggja jafn mikið á 

líkamlegu úthaldi og þreki listamanna. Í miðju óperunnar er hljóðfærið sem heldur 

óperunni uppi, söngvarinn sjálfur, án söngvara eða mannsraddarinnar er erfitt að setja 

saman óperu. Mennskan sem býr í söngnum er undirstaða listformsins, röddin sjálf 

sprettur af líkama söngvarans þannig að líkt og í gjörningalist þar sem líkaminn er 

efniviður og útgangspunktur verksins þá hverfist listformið um mannslíkamann og 

möguleika hans. Óperulistformið gerir miklar líkamlegar og andlegar kröfur til 

óperusöngvarans. Óperusöngröddin er ekki náttúrleg söngrödd, hún er breytt rödd sem 

                                                
71 Lácis, „Fame, Celebrity and Performance, Marina Abramović, – Contemporary Art Star,“ bls. 17 
72 Palmer, Tony, Maria Callas: La Divina: A Portrait, 1988, heimildarmynd, Netflix 
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markvisst er þjálfuð árum saman svo hún verði hljómmikil, geti fyllt stór rými og hljómað 

mun sterkar en náttúrulegar söngraddir gera. Óperusöngvari þarf að geta sungið þannig 

að röddin heyrist yfir heila sinfóníuhljómsveit og hljómi þannig að áheyrendur heyri helst 

orðaskil. Óperur eru þekktar fyrir að vera langar og krefjast úthalds frá áhorfendum, 

úthaldið sem söngvarinn þarf til að bera er stundum á mörkum þess að vera gerlegt. Það 

krefst mikilla krafta, þjálfunar og góðrar tækni að syngja í margra klukkustunda langri 

óperusýningu eftir tónskáld eins og Richard Wagner. Í þeim tilfellum hefur söngvarinn 

fengið stranga þjálfun sem gerir honum kleift að nota líkama sinn á þann hátt að hann geti 

staðið undir þeim kröfum sem til hans eru gerðar. Hann hefur aðlagað líkama sinn og rödd 

að þeim listrænu kröfum sem fylgja óperulistforminu.  

Fyrr á öldum voru svokallaðir geldingar eða castrato algengir í óperuuppsetningum. 

Fjöldi ókynþroska drengja urðu þeim örlögum að bráð að þeir voru vanaðir til þess að 

koma í veg fyrir að raddbönd þeirra þykknuðu með aldrinum. Sumir þessara drengja urðu 

afbragðssöngvarar, þeir höfðu óvenju háar en jafnframt voldugar söngraddir og sungu oft 

kvenhlutverk í óperuuppfærslum. Fyrstu geldingarnir komu fram á 16. öld og þeir fylgdu 

því listforminu frá fyrstu tíð, síðasti starfandi óperugeldingurinn lést árið 1922. Í dag eru 

hlutverk þeirra yfirleitt sungin af konum eða kontratenórum.73 Tilbúin söngrödd og 

jafnvel miklar líkamlegar breytingar hafa því fylgt óperulistforminu lengi. Jafnvel má 

segja að tengja megi þjálfun og list óperusögvarans við body art í myndlist. Skilgreining 

á body art er: „A type of Action or Happening, in which the artist uses his or her own 

body as the primary medium of expression.“74  

Marina Abramović er dæmi um listamann sem gengið hefur mjög langt í því að nota 

líkama sinn í listsköpun sinni og sem dæmi má nefna verk hennar Lips of Thomas; 

Abramović var nakin í þeim gjörningi sem stóð yfir í tvær klukkustundir og gekk þar 

mjög nærri sér líkamlega, hún var blóði drifin og nær dauða en lífi er skelkaðir áhorfendur 

gripu inn í.  

 

Lips of Thomas (1975/2017) 

 

I slowly eat 1 kilo of honey with a silver spoon. 

                                                
73 Warrack, John, West, Ewan, The Oxford Dictionary of Opera, Oxford, New York: Oxford University 
Press, 1995, bls. 122 
74 Lucie-Smith, Edward, The Thames and Hudson Dictionary of Art Terms, London: Thames and Hudson 
world of art, 2003, bls. 35 
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I slowly drink 1 liter of red wine out of a crystal glass. 

I break the glass with my right hand. 

I cut a five-pointed star on my stomach with a razor blade. 

I violently whip myself until I no longer feel any pain. 

I lay down on a cross made of ice blocks. 

 

The heat of the suspended heater pointed at my stomach causes the cut star to bleed. 

The rest of my body begins to freeze. 

I remain on the ice cross for thirty minutes until the public interrupts the piece by 

removing the ice blocks from underneath me.75 

2.1 Maria Callas 
 

Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos fæddist í New York árið 1923, nánar tiltekið 

4. desember á degi heilagrar Barböru, píslavottar og verndara þeirra er standa í hernaði. 

Foreldrar Mariu höfðu gert sér vonir um að þeim myndi fæðast sonur sem fylla myndi 

skarð sonar þeirra sem dó þremur árum fyrr. Þau urðu því fyrir nokkrum vonbrigðum 

þegar í ljós kom að barnið var stúlka, en fyrir áttu þau eina dóttur.76 Fjölskyldan var 

nýflutt til New York frá Grikklandi, upprunalandi sínu eða nokkrum mánuðum fyrr, 

fljótlega eftir komuna til Bandaríkjanna tóku þau svo upp ættarnafnið Callas. 

Maria Callas sýndi snemma sönghæfileika og mikinn áhuga á tónlist, en þriggja ára 

gömul var hún farin að syngja þannig að eftir því var tekið. Móðir hennar var 

metnaðargjörn kona sem sá tækifæri í hæfileikum Mariu og byrjaði snemma að ota henni 

áfram í söngnum. Fjölskyldan var ekki efnuð og tónlistarnám Mariu og systur hennar varð 

stöðugt þrætuepli milli foreldra hennar. Heimilislífið einkenndist af miklu ósamkomulagi 

og Maria Callas átti ekki hamingjuríka æsku, en um hana segir hún sjálf: „Only when I 

was singing did I feel loved.”77 Í óhamingju sinni fór Maria að borða í óhófi og kom það 

fljótlega fram í líkama hennar og ásýnd, hún var óánægð með líf sitt og óhamingjusöm: 

„I hated school, I hated the world,”78 sagði hún síðar. Fjölskyldan var í grísku 

rétttrúnaðarkirkjunni og á hverjum sunnudegi var farið í messu. Tónlistin og helgisiðirnir 
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76 Jellinek, George, Callas, Portrait of a Prima Donna, New York: Dover Publications, Inc. 1986, bls. 4 
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sem fylgdu trúariðkuninni vöktu hrifningu hjá Mariu Callas. Í viðtölum sem tekin voru 

við Callas eftir að hún varð fræg birtist hún sem mjög ákveðin kona sem telur lífið 

einkennast af hörku og þjáningu og að það séu atriði sem foreldrum ber skylda til að segja 

börnum sínum frá strax í æsku: „To live is to suffer, and whoever tells children this is not 

so is dishonest – cruel, if you live, you struggle.”79 Þjáningin var að hennar mati 

órjúfanlegur hluti tilverunnar og því eins gott að fara með þá vitneskju sem veganesti út 

í lífið. 

2.2 Marina Abramović 
 

Þjáningin hefur sett svip sinn á verk Marinu Abramović og ekki er ólíklegt að æska hennar 

og uppvöxtur hafi undirbúið hana nokkuð vel undir þá vegferð. 

Marina fæddist í Belgrað í Júgóslavíu rétt eftir seinni heimstyrjöldina eða 30. 

nóvember árið 1946. Foreldrar hennar voru bæði stríðshetjur og hrærðust eftir stríð í 

innsta hring valda og forréttinda þeirra er umgengust Josip Tito, einræðisherra landsins, 

og voru honum þóknanlegir. Fæðing Marinu gekk illa og móðir hennar þurfti að liggja á 

spítala í heilt ár til þess að jafna sig. Af þeim sökum ólst Marina upp hjá ömmu sinni 

fyrstu sex æviár sín.80 

Móðir Marinu, Danica Rosic, fæddist inn í auðlegð, völd og guðhræðslu en 

föðurbróðir hennar var biskup serbnesku rétttrúnaðarkirkjunnar.81 Afi Marinu hafði 

auðgast mikið á því að versla með krydd, silki og aðrar vörur frá Miðausturlöndum. Hann 

hlaut sviplegan dauðdaga er hann var myrtur ásamt bróður sínum biskupnum og einum 

bróður til af Alexander, konungi Júgóslavíu. Afabróðir Marinu, biskupinn var næst æðsti 

maður landsins á eftir konunginum og því mjög valdamikill maður á tímum 

konungdæmisins. Í kringum 1930 vildi Alexander konungur sameina serbensku 

rétttrúnaðarkirkjuna og kaþólsku kirkjuna í landinu, en biskupinn neitaði alfarið að verða 

við þeirri bón. Honum var því boðið í hádegisverð ásamt bræðrum sínum og þar var þeim 

gefinn matur sem í höfðu verið settir muldir demantar. Þeir létust allir í mikilli kvöl 
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81 Thurman, Judith, „Walking Through Walls, Marina Abramović´s performance art“, The New Yorker 
(2010), sótt 26. september 2018, https://www.newyorker.com/magazine/2010/03/08/walking-through-
walls 



 
 

 
 

24 
 
 

dagana á eftir82 og hefur þessi myrka fjölskyldusaga þjáninga og dauða líklega haft áhrif 

á barnabarnið Marinu Abramović.  

Amma Marinu var alla tíð afskaplega trúuð og guðrækin. Árin sem Marina bjó hjá 

henni einkenndust því af heitu og miklu trúarlífi. Trúarlegar athafnir eins og að kveikja á 

kerti á hverjum morgni og vera í góðum samskiptum við presta kirkjunnar mótuðu fyrstu 

ár listakonunnar.83 Helgisiðir í ýmsum myndum, sem fylgja heitri kirkjulegri trúariðkun 

mótuðu hana því á barnsaldri. Hver dagur einkenndist af mikilli reglufestu er snerist um 

kirkjulegar athafnir. Hver dagur byrjaði klukkan sex að morgni, við sólarupprás, þegar 

kveikt var á fyrsta kertinu og beðin morgunbæn. Klukkan sex að kvöldi var svo aftur 

kveikt á kertum og kvöldbæn beðin. Marina fór með ömmu sinni í kirkju á hverjum degi 

og hún lærði um alla dýrlinga rétttrúnaðarkirkjunnar.84 Þjáningar þeirra og örlög hafa því 

sennilega haft áhrif á Marinu og hin trúarlega og fastmótaða tilvera verið henni 

mikilvægur rammi. Fyrstu sex ár ævi Marinu einkenndust því af mikilli reglufestu, ró, 

hlýju og sögum af þjáningum dýrlinga.  

Hér má sjá þætti sem sameina Marinu og Mariu Callas. Strax á unga aldri kynnast 

þær reglubundnu trúarlífi, dýrlingatrú og helgisiðum. Eftir að Abramović flutti til foreldra 

sinna sex ára gömul tók annað við því þar var lítið trúarlíf og mikið ósamkomulag var 

milli foreldranna, hún leitaði því ásjár í myndlistinni líkt og Callas gerði í tónlistinni. 

Callas var dóttir fátækra innflytjenda og Abramović er dóttir fólks sem reyndi að fóta sig 

í flókinni tilveru breyttrar heimsmyndar eftirstríðsáranna. 

Marina Abaramovic var fjórtán ára gömul þegar hún byrjaði í myndlistarnámi. Faðir 

hennar útvegaði henni olíuliti og kom henni í einkatíma hjá málara að nafni Filo Filipovic. 

Sá var hluti af myndlistargrúppu er kallaði sig Informel og hann málaði svokallað abstrakt 

landslag. Í fyrstu kennslustund Marinu mætti hann á vinnustofu hennar, klippti stykki af 

striga og setti á gólfið. Hann opnaði límflösku og skvetti úr henni yfir strigann. Hann 

bætti við smá sandi, gulri málningu, rauðri málningu og svartri. Yfir þetta allt skvetti hann  

bensíni og henti í það logandi eldspýtu svo allt sprakk „Þetta er sólsetur,” sagði hann svo 

harla ánægður með sig og fór síðan án nánari útskýringa. Þetta hafði mikil áhrif á Marinu, 

hanni fannst þetta flott og hún tók það sem eftir lá á gólfinu og hengdi upp á vegg.85 Eftir 
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nokkurn tíma þá var verkið í raun horfið, sandurinn og litirnir höfðu runnið af og eftir 

stóð aðeins lítil hrúga af ösku og sandi á gólfinu fyrir neðan verkið, sólsetrið var horfið. 

Eftir á að hyggja fannst Marinu þetta kenna sér að framkvæmdin (process) er mikilvægari 

en niðurstaðan, rétt eins og gjörningurinn skipti hana meira máli en hluturinn (object). 

„Ég sá hvernig verkið var gert og hvernig það varð að engu. Það entist ekki og það var 

enginn stöðugleiki (duration) í því. Þetta var hrein framkvæmd (process).”86 

2.3 Að finna sér form 
 

Marina Abramović telur að það hafi verið mjög mikilvægt fyrir sig að hafa byrjað 

myndlistarferil sinn í Júgóslavíu: „Að vinna með gjörninga og hljóðinnsetningar á tímum 

þegar þessir listmiðlar voru í raun ekki til í Belgrað, fyrrum Júgóslavíu. Það var eins og 

að ganga fyrst kvenna á tunglinu, í því mátti finna einhverskonar hreinleika og sakleysi.”87  

Marina hefur oftsinnis þvertekið fyrir það að hún sé femínisti og segir að hún sé 

afsprengi kommúnísks samfélags þar sem staða karla og kvenna hafi verið mjög jöfn eftir 

byltinguna, ef eitthvað var þá var staða kvenna jafnvel sterkari. Abramović telur ekki 

gæfulegt fyrir konur að afmarka sig of mikið í list sinni og skilgreina sig út frá femínisma, 

þannig búi þær eingöngu til nokkurs konar kvennagettó, sem loki þær af og vinni í raun 

gegn þeim.88 Þrátt fyrir það þá ríma skoðanir hennar á mikilvægi þess að vinna í nýja og 

áður óþekkta listmiðla við ýmislegt sem var í gangi hjá kynsystrum hennar annars staðar 

í Evrópu og í Bandaríkjunum á svipuðum tíma. Marla Carlson, sem fjallað hefur um 

Marinu Abramović í tengslum við píslarvotta miðalda í bók sinni Performing Bodies in 

Pain, Medieval and Post Modern Martyrs, Mystics, and Artists tekur undir með 

Abramović því hún telur að í raun megi aðeins telja verkin Art Must Be Beautiful, Artist 

Must Be Beautiful og Role Exchange sem öll eru frá árinu 1975 einu verk hennar sem séu 

sannarlega femínisk. Í þeim verkum sé tekist beint á við samtímahugmyndir er varða 

fegurð konunnar og ætlað kynhlutverk þeirra. Carlson telur þó einnig að erfitt sé að sjá 
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body art verk eftir konur frá þessum tíma án þess að tengja þau við femínisma og ríkjandi 

tíðaranda í þeim efnum.89 

Femínistar vildu setja konuna og líf hennar í miðju og því var ekki skrítið að þær 

skyldu taka body art og videólistina og gera að sínum miðlum. Með þeim var hægt að 

skoða líkama konunnar, samband hans við umhverfið og reynslu kvenna á algjörlega 

nýjan hátt.90 Marina kallar þetta sakleysi og hreinleika, en það að nota aðferð sem ekki 

hefur verið skilgreind út frá sjónarhóli karlmannsins bíður upp á áhugaverða möguleika í 

listsköpun kvenna. Þrátt fyrir að konur hafi með nýjum nálgunum eygt áður óþekkt frelsi 

þá stóðu ýmis ljón í veginum. Í listasögunni hefur nakin líkami kvenna staðið handan við 

það að vera eingöngu viðfangsefni, hann hefur í raun verið ákveðið listform.91  

Í ritgerð sinni The Pains and Pleasures of Rebirth: European and American 

Women´s Body Art bendir rithöfundurinn og listgagnrýnandinn Lucy Lippard á að konur 

hafi alls ekki átt jafn auðvelt uppdráttar á vettvangi líkamslistar eða body art og sumir 

vilja meina, jafnvel megi segja að um kvenfjandsamlegt umhverfi hafi verið að ræða.92 

Lippard bendir á að líkamleg átök sem einkenndu líkamslist listamanna eins og Bruce 

Nauman, Vito Acconci og Barry Le Va á árunum 1967-1971 hafi í fyrstu ekki verið til 

þess gerð að höfða til viðkvæmra kvenna sem voru rétt að byrja að gera sig gildandi á 

sviði myndlistar. Jafnframt áttu þær á hættu að vera misskildar þrátt fyrir að þær væru að 

vinna með eigin líkama. Þótt að í allri líkamslist megi finna element eða þætti sem tengjast 

sýniþörf (exhibitionism) þá hafi konur og þá sérstaklega fallegar konur tekið þá áhættu 

að ímynd þeirra yrði að hefðbundnu girndarviðfangi (object of male sexual desire). Það 

var einnig hætta á því að konur væru sakaðar um sjálfsást (narscissism) og sjálfsnautn 

(self indulgence). 

Lippard hefur einnig sagt (með nokkru háði): „Because women are considered sex 

objects, it is taken for granted that any woman who presents her nude body in public is 

doing so because she thinks she is beautiful.”93  

Marla Carlson fjallar um þá kynslóð kvenna sem líkt og Abramović nýttu sér 

nýfengið frelsi til þess að nota líkama sinn sem eigið viðfang í list sinni: „As the 

conventional object of art rather than its creative subject, women found new opportunities 
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for expression in the first wave of conceptual art performances in the 1970s. 

Systematically ignored, trivialized, and silenced, female artists sought to develop a new 

language of the body – often enough, the body in pain.”94 Árið 1975 flutti bandaríska 

listakonan Carolee Schneemann gjörning sinn Interior Scroll í New York og notaði þar 

líkama sinn sem „stripped-down, undecorated, human object.”95 Í gjörningnum las 

Schneemann meðal annars upp texta af mjóum pappírsstrimli sem hún hafði komið fyrir 

í kynfærum sínum og dró út um leið og hún las það sem á honum stóð.96 Þetta verk kallast 

að nokkru á við verkið Vagina Painting eftir Fluxuslistakonuna Shigeko Kubota sem flutt 

var árið 1965, þar situr Kubota á hækjum sér og virðist vera að mála á gólfflöt með pensli 

sem stungið er upp í kynfæri hennar en er í raun festur við nærbuxur hennar.97 

Lucy Lippard telur að gjörningar kvenna á áttunda áratugnum, eða um það leyti sem 

Marina Abramović var að hefja feril sinn hafi verið ólíkir milli Bandaríkjanna og Evrópu. 

Að hennar mati voru gjörningar evrópskra listakvenna mun meira líkamlega krefjandi og 

tengdari raunverulegri hættu, líkamlegum sársauka, þjáningu, áverkum og jafnvel 

nauðgunum.98 Meðal evrópskra listakvenna sem meðal annars unnu með líkama sinn á 

þessum nótum má nefna Ginu Pane, Valie Export, Simone Forte, Rebeccu Horn, Ketty 

La Rocca og Suzy Lake.99 Marina Abramović vann því fyrstu gjörninga sína í evrópsku 

umhverfi sem einkenndist af aukinni vakningu meðal kvenna um hlutskipti sitt og nýjum 

túlkunarleiðum þar sem unnið var með líkamann á djarfari og stundum ofsafengnari hátt. 

2.4 Sjálfsmynd og vinnulag 
 

Marina Abramović og Maria Callas þjáðust báðar af miklu óöruggi hvað varðar 

sjálfsmynd sína á uppvaxtarárum sínum. Abramović fannst hún óvenju „ljót og afkáraleg” 

hún var löng og mjó og kölluð gíraffinn af skólasystkinum sínum.100 Callas þurfti að nota 

gleraugu frá fimm ára aldri og segir sjálf frá því að henni hafi fundist hún svo ljót að hún 

hafi helst ekki viljað horfa á sig í spegli, frekar klemmdi hún aftur augun. Henni fannst 
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hún „fyrirlitin og fyrirlitleg” og síðar eins og „litli ljóti andarunginn, feit, klaufaleg og 

óvinsæl.”101 

 

„One is not born, but rather becomes, a woman.” Þetta eru þekkt upphafsorð fjórða 

kafla í grundvallarriti Simone de Beauvoir, Le Deuxiéme Sexe, eða Hitt kynið.102 Kaflinn 

ber yfirskriftina Mótunarár og þar fjallar De Beauvoir um það hvernig áhrif annarra á 

stúlkur gerir þær að konum, utanaðkomandi aðilar móta stúlkubarnið þannig að það vex 

inn í hlutverk sitt sem kona.103 Í bókinni má líka finna umfjöllun De Beauvoir um flókið 

samband móður og dóttur og það hvernig móðirin heimfærir á dóttur sína langanir sínar 

og þrár. Móðirin heimfærir jafnvel örlög sín og vonbrigði með þau yfir á dóttur sína sem 

hún lítur á sem bæði tvífara sinn og aðra persónu.104  

Flókið samband Marinu Abramović við móður sína átti eftir að setja mark sitt á 

listsköpun hennar og vinnulag. Foreldrar hennar, fyrrum hermennirnir sem bæði sváfu 

með hlaðna skammbyssu á náttborðinu og áttu í sífelldum erjum sín á milli, voru mjög 

ströng og þá sérstaklega móðir hennar. Hún beitti dóttur sína bæði líkamlegu og andlegu 

ofbeldi. Marina var oft lamin og hún var einnig lokuð inni í stórum og djúpum skáp í 

refsingarskyni. Hún var mjög hrædd við myrkrið og inni í skápnum fann hún fyrir þögulli 

nálægð drauga. Abramović talaði gjarnan við þá og þeir voru hluti af tilveru hennar.105  

Marina vissi snemma, eða um sex eða sjö ára aldurinn að hún vildi verða 

myndlistarkona þegar hún yrði stór.106 Þá ákvörðun studdi móðir hennar mjög enda hafði 

hún mikinn áhuga á listum. Hún var einnig vel tengd inn í listalífið í Belgrað því hún 

stjórnaði stofnun sem sá um opinber minnismerki og keypti listverk fyrir opinberar 

byggingar, ásamt því að vera safnstjóri Safns lista og byltingar (Museum of Art and 

Revolution). Marina fékk því góðan stuðning, menntun og fína vinnustofu í átta herbergja 

íbúðinni sem hún bjó í ásamt fjölskyldu sinni. Danica, móðir Marinu útvegaði henni miða 

á alla þá listviðburði sem hún vildi fara á en hún var jafnframt mjög hörð við dóttur sína 

og setti henni daglega fyrir ákveðin verkefni, gaf henni fyrirmæli um allt það sem hún átti 

að leysa af hendi hvort sem það var í sambandi við heimavinnu, hvað hún átti að lesa eða 
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105 Abramović, Kaplan, Walk Through Walls, A Memoir, bls. 8 
106 sama, bls. 13 
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borða yfir daginn. En þrátt fyrir menningarlegt uppeldi og ágætar aðstæður þá átti Marina 

erfiða æsku og það telur hún vera ágætis veganesti fyrir listamenn.  

Í nýlegu viðtali við sýningarstjórann Hans Ulrich Obrist segir hún að alltaf þurfi að 

líta til barnæskunnar og hún telji að því ömurlegri sem æskan hafi verið því betri 

listamenn komi út úr því, þeir hafi einfaldlega úr meiru að moða, efniviðurinn sé ríkari. 

Hún talar um hörkuna í móður sinni og hvað það hafi haft mikil áhrif á hana. Allar 

heimilisreglur voru mjög strangar og Marina segist hafa farið í uppreisn og hatað foreldra 

sína. Með tímanum hafi þetta samt nýst henni sem listamanni, hún hafi átt auðvelt með 

að setja sér strangar vinnureglur. Verk hennar séu í raun byggð á fyrirmælum og sjálfsaga 

sem feli í sér að á ákveðnum tíma og ákveðnum stað, verði ákveðið verk að fara fram 

fyrir framan áhorfendur. Þannig að fyrirmæli urðu mjög mikilvæg í list hennar.107 Þegar 

Abramović áttaði sig á frelsinu sem felst í því að losna undan tvívíðri list og hafa í raun 

leyfi til að nota hvað sem er til listsköpunar, eld, vatn, líkamann og hljóð þá var hún svo 

mótuð af uppeldi sínu og fyrirmælum móður sinnar að það nýttist sem rammi í sköpun 

hennar, sama hvaða efnivið hún var að vinna með.108 

Maria Callas var mjög beisk út í móður sína á seinni árum ævi sinnar: „Móðir þarf 

að vera góð móðir fyrir börn sín, það er á hennar ábyrgð, það er ekkert stórkostlegt eða 

óvenjulegt við það að vera móðir, ef þú getur ekki verið góð við þau þá átt þú ekki að 

eignast börn,” segir hún í viðtali. „Ef þú getur ekki treyst móður þinni, hverjum getur þú 

þá treyst? Ég átti að verða söngkona, það var planið, eða að minnsta kosti listamaður, ég 

fórnaði mér fyrir þig, segja foreldrar gjarnan, nú átt þú að gera það sem ég átti að gera í 

lífi mínu.”109 

Sem unglingur flutti Callas til Aþenu ásamt móður sinni og systur og debúteraði  þar 

sem söngkona þegar hún var um tvítugt, í lok síðari heimstyrjaldarinnar. Hún bjó við 

mikið harðræði á tímum stríðsins líkt og flestir aðrir í Aþenuborg og hallaði hún sér þá 

að trúnni. Hún fór gjarnan í messu og á hverjum föstudegi þvoði hún íkona kirkjunnar 

upp úr víni og setti hreint klæði á altarið.110 Líkt og Abramović var hún því vel kunnug 

heitum trúarheimi íkona og dýrlinga.  

                                                
107 Obrist, Hans Ulrich, Lives of the Artists, Lives of the Arcitects, London: Penguin Books, 2016, bls. 355 
108 Biesenbach, Klaus, „The Fundamentals of Endurance: Marina Abramović on How She Learned to 
Refuse the Body´s Limits and Make Immortal Art“, Artspace, 2016, sótt 1. nóvember 2018, 
https://www.artspace.com/magazine/interviews_features/book_report/marina-Abramović-interview-
klaus-biesenbach-54182  
109 Palmer, Tony, Maria Callas: La Divina: A Portrait, 1988, heimildarmynd, Netflix  
110 Stassinopoulos, Maria Callas, the Woman behind the Legend, bls. 44 
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Maria hafði ýmislegt á móti sér í upphafi söngferils síns. Rödd hennar þótti mögnuð 

en líka óþægileg. Hún þótti ekki falleg á klassískan máta, hún þótti of stálkennd og skörp. 

Hún barst vel um rýmið en gat líka skorið í eyrun. Callas þótti heldur ekki fríð kona á 

þessum árum, hún var bæði stórgerð og feitlagin. Eldri systir hennar þótti hins vegar mikil 

fegurðardís og stóð Maria jafnan í skugga hennar.  

Þrátt fyrir að Callas væri stórkostleg söngkona sem söng af mikilli tilfinningu þá fór 

hún sínar eigin leiðir í söngnum og var frumleg í túlkun sinni. Til eru ýmsar reglur í 

sönglistinni um það hvernig eigi að syngja samkvæmt hefðinni en Maria braut þær 

gjarnan og söng eftir sínu höfði. Hún fórnaði einnig oft samhljóminum sem býr í fögrum 

lit raddar, mýkt og öðru sem einkennir hefðbundinn óperusöng fyrir tilfinningalega 

dýpt.111 Leikstjórinn kunni Franco Zefferelli vann mikið með Callas og hann sagði að það 

hefði gefið henni sérstöðu hvað hún sá illa, var nærsýn: „Hún sá allt í móðu og var í 

nokkurs konar draumaástandi á sviðinu. Það sem gerðist síðan þegar hún söng var næstum 

yfirnáttúrulegt, hún breytti algjörlega um persónu, það var töfrum líkast, í henni 

líkamnaðist sú persóna sem hún var að syngja gjörsamlega. Hún varð andsetin 

(possessed).”112  

Fljótlega eftir að Maria fór að syngja á Ítalíu, eða árið 1951, fékk hún tækifæri til 

þess að syngja í La Scala í Mílanó, einu frægasta óperuhúsi heims. Söngferill hennar 

blómstraði upp úr því og hún vann marga söngsigra á næstu árum. Eiginmaðurinn 

Giovanni Meneghini var mun eldri en Callas, miðaldra kaupsýslumaður frá Mílanó, og 

hann studdi hana og var henni einnig nokkurs konar föðurímynd. Síðar sagði Maria um 

það hjónaband: „Maðurinn minn elskaði það sem ég stóð fyrir, ekki mig sjálfa.”113 

Sönglega var Callas á hátindi sínum á þessum árum og dýrmætt framlag hennar til 

óperulistarinnar fór ekki fram hjá þeim sem til þekktu.  

Ítalska óperusöngkonan Graziella Sciutti söng oft með Mariu á þessum árum og 

þekkti hana vel: „Callas kom, á þessum tíma, með eitthvað nýtt, hún kom loksins með 

dramað inn í óperuna. Það sem Camerata Florentine voru að reyna að gera og síðar 

Monteverdi, að finna upp nýtt listform en byggja það á forn-gríska harmleiknum, það var 

melodrama eða syngjandi leikari. Með bel canto (fagur söngur) á 19. öld hafði óperan 

þróast í nokkurs konar sýningu á fögrum hljóðum (beautiful sound exibition) en það voru 

                                                
111 Stassinopoulos, Maria Callas, the Woman behind the Legend, bls, 45 
112 Palmer, Maria Callas: La Divina: A Portrait 
113 Wallace, Mike, „Maria Callas – Interview“, CBS 60 Minutes, sótt 11. október, 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=KnrDb5c7Bag  
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í raun svik við listformið. Callas, í krafti hins leikræna, dramans, kom aftur með grunnstef 

óperunnar, það sem hún þýddi og átti að vera.”114 

Maria Callas átti í mjög sérstöku sambandi við hljóðfæri sitt, söngrödd sína. Hún 

talaði um hana eins og síamstvíbura sinn og þá í þriðju persónu: „Röddin segir mér...” 

Eða: „Röddin vill ekki...“ Stundum var eins og hún væri að tala um næstum fjandsamlegt 

afl sem stóð fyrir utan hana sjálfa, afl sem gat verið erfitt að hemja.”115 Maria Callas var 

mjög meðvituð um þessa tvískiptingu, Maria var konan sjálf og röddin var Callas. 

Togstreita milli þessarra tveggja hliða átti eftir að setja mark sitt á framtíð hennar og 

marka upphaf endalokanna.  

Árið 1953 lék Audrey Hepurn í myndinni Roman Holiday, Maria Callas sá þá mynd 

og ákvað í framhaldi af því að verða jafngrönn og Hepurn. Við það stóð hún og á einu ári 

missti hún um 37 kíló. Eftir því sem hún grenntist meira því meir hugsaði hún um útlit 

sitt og klæðaburð, umbreytingin var mjög mikil og skyndilega varð hún þekkt fyrir fegurð 

sína og glæsileik og varð að hálfgerðu kyntákni. Nú fannst henni loks sem konan Maria 

stæði jafnfætis söngkonunni Callas, ljóti andarunginn var orðinn að svani.116 

2.5 Ímynd og endalok 
 

Maria Callas varð með tímanum ein frægasta kona í heimi. Hún var virt en jafnframt 

umdeild fyrir söng sinn og dáð fyrir útlit sitt. Sem söngkona var hún sérstök, frumleg og 

sjálfri sér trú í list sinni, hefðbundinni óperusönglist. Hún hafði ekki áhuga á 

nútímatónlist, vildi að tónlist væri hljómfögur og ljúf fyrir eyrað.117  

Callas var þekkt fyrir mikið skap, hún lá ekki á skoðunum sínum, hún var algjör 

fullkomnunarsinni í listinni og þoldi illa söngvara sem ekki tóku störf sín jafn alvarlega 

og hún. Hún sýndi oft mikla hörku og frægt varð þegar hún æfði upp nýtt óperuhlutverk 

á einni viku fyrir debut sitt í La Scala. Það er fáheyrt afrek, fyrir flesta tekur miklu lengri 

tíma að æfa upp viðamikið óperuhlutverk. Líf hennar á þessum tíma var algjörlega helgað 

tónlistinni, leikhúsinu og óperunni, hún var það sama og prestur er trúnni.118 

                                                
114 Palmer, Maria Callas: La Divina: A Portrait  
115 Stassinopoulos, Maria Callas, the Woman behind the Legend, bls. 13 
116 Palmer, Maria Callas: La Divina: A Portrait  
117 Harewood, Lord, „Maria Callas discusses her Art with Lord Harewood“, sótt 4. nóvember 
https://www.youtube.com/watch?v=yM78P3wtqII  
118 Palmer, Maria Callas: La Divina: A Portrait  
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Með aukinni frægð opnuðust Mariu Callas dyr að heimi hinna frægu og ríku eða 

svokallaðs High society. Hún var nú komin með útlit kvikmyndastjörnu og þess var ekki 

lengi að bíða að hún vekti áhuga manns sem þekktur var fyrir að safna frægum konum.  

Það var gríski skipakóngurinn Aristotle Onassis og urðu kynni þeirra að einni mestu 

ástarharmsögu 20. aldar.  

Maria trúði Zefferelli fyrir því að með Onassis hefði hún í fyrsta skipti upplifað 

alvöru ástarsamband sem var henni líkamlega jafnt sem andlega gefandi.119 Callas og 

Onassis skyldu við maka sína og tóku saman. Maria lifði hinu ljúfa lífi en brátt fór að bera 

á því að söngurinn færi halloka. Hún þurfti í auknum mæli að aflýsa sýningum og 

raddvandamál tóku að gera vart við sig. Til þess að gera langa sögu stutta þá má vitna í 

Callas sjálfa: „First I lost my voice, then I lost my figure and then I lost Onassis.”120 

Callas stóð í þeirri trú að þau myndu giftast og hún fórnaði söngferli sínum fyrir 

ástmanninn. Árin sem hún átti með honum urðu til þess að hún missti í raun sjálfsmynd 

sína og röddina um leið,121 röddin Callas yfirgaf konuna Mariu. Aðspurð sagðist hún síðar 

ekki sjá eftir árunum með Onassis, hún sæi eftir því að hafa hætt að syngja, að æfa sig og 

hugsa um hljóðfærið, en Onassis vildi hafa hana útaf fyrir sig. „Ef manneskja er 

ástafangin þá vill hún ekki sjá viðkomandi á sviði, það er óumflýjanlegt,” sagði Callas.  

Onassis olli Mariu mikilli óhamingju og hann yfirgaf hana að lokum fyrir Jackie Kennedy 

og Callas sá það fyrst í sjónvarpinu að þau væru búin að gifta sig. Það kom henni 

algjörlega í opna skjöldu og var henni mikið áfall.  

Við tóku döpur ár. Röddin var farin en Maria reyndi að byrja að syngja á ný. Hún 

ferðaðist víða og söng en fyrir áhorfendur hennar og aðdáendur var það mikið kvalræði 

að hlusta á hana. Að endingu lokaði hún sig af í íbúð sinni í París þar sem hún dó svo, úr 

ástarsorg eftir því sem sagan segir, aðeins 53 ára gömul. Og það er sú ímynd af Mariu 

Callas sem Marina Abramović hefur tengt einna sterkast við í lífi sínu og list. 

3 Fyrri verk 
 

Eins og áður segir, þá hefur Marina Abramović frá upphafi ferils síns unnið markvisst 

með eigin líkama og sig sjálfa sem viðfang. Hún telur að í gjörningalist sé líkaminn bæði 

hlutur og viðfang (object and subject) listamannsins. Hún telur einnig að listamenn verði 

                                                
119 Palmer, Maria Callas: La Divina: A Portrait 
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að vinna með sársauka sinn og það eina sem skipti í raun máli sé orka og hugarástand 

listamannsins, og samband hans við áhorfandann. Áþreifanlegir hlutir, sem tilheyra 

verkinu séu í raun aukaatriði.122 Verkið The Artist is Present (2010) sem framkvæmt var 

í MoMA er þekktasta dæmið um gjörning Abramović þar sem hugarástand listamannsins, 

þjáning hans, úthald og samband við áhorfendur er bæði aðalatriði og inntak verksins. Þar 

miðlar listamaðurinn sjálfur líkamlegri og andlegri nærveru sinni í raunverulegri nálægð 

við áhorfandann. Hin langa viðvera listamanns og áhorfanda kallar á úthald sem minnir 

helst á trúarathöfn þar sem þjáning og jafnvel upphafið ástand getur skapast.123  

Hið djúpa samband sem myndast milli listamanns og áhorfanda við þessar aðstæður 

er einnig kunnuglegt úr heimi söngtónlistar. Ef vel tekst til á þeim vettvangi þá sameinar 

tónlistin sjálf listamann og áhorfanda, hin óhlutbundna list söngsins ratar til 

áhorfandans/áheyrandans í gegn um líkamlega og andlega nærveru listamannsins og þar 

stendur ekkert á milli. 

Á árunum 1970 til 1975 hófst ferill Marinu Abramović fyrir alvöru. Hún kom þá 

fram sem gjörningalistamaður í Belgrað og fleiri borgum Evrópu. Hún sýndi meðal 

annars hljóðverk en hún hefur haft sérstakan áhuga á hljóðmynd verka sinna alveg frá 

upphafi ferils síns.124 Gjörningaröðin Rhythm mótaðist á þessum árum og gjörningarnir 

vöktu strax nokkra athygli. Þar vann hún í fyrsta sinn með andleg og líkamleg mörk sín í 

tengslum við varnarleysi, sársauka og áhættu.125 Í þessari röð verka leggur Marina 

Abramović grunninn að lífsstarfi sínu því að í gegnum þær áskoranir sem hún setur sjálfri 

sér þar kannar hún ystu mörk sín og finnur um leið hvaða efniviði hún hefur yfir að ráða 

í list sinni. 

Í verkinu Rhythm 10 frá árinu 1973 vann Marina með rússneskan/júgóslavneskan 

hnífaleik sem byggist á mikilli nákvæmni og hraða: 

 

Rhythm 10, 1973 

 

I place a white sheet of paper on the floor. 

                                                
122 Abramović, The Artist is Present, Smithsoninan´s Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 
123 Wood, Performance in Contemporary Art, bls. 33 
124 Biesenbach, „The Fundamentals of Endurance: Marina Abramović on How She Learned to Refuse the 
Body´s Limits and Make Immortal Art“ 

125 Lácis, „Fame, Celebrity and Performance, Marina Abramović – Contemporary Art Star,“ bls. 2 
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I place 20 knives of different sizes and shapes on the paper. 

I place 2 tape recorder with microphones on the floor. 

I turn on the first tape recorder. 

I take the first knife and stab in between the fingers of my left hand as fast as possible. 

Every time I cut myself, I change the knife. 

When I´ve used all of the knives (all the rhythms) I rewind the tape recorder. 

I listen to the recording of the first part of the performance. 

I concentrate. 

I repeat the first part of the performance. 

I take the knives in the same order, follow the same order,  

follow the same rhythm, and cut myself in the same places. 

In this performance the mistakes of time past and the time present are synchronized. 

I rewind the second tape recorder and listen to the double rhythm of the knives. 

I leave. 
 

Performance 

Duration: 1 hour 

Museo d´Arte Contemporanea Villa Borghese, 

Rome, 1973126 

 

Árið 1974 var Marinu boðið á listahátíð í Edinborg og þar flutti hún verkið Rhythm 10. 

Meðal þeirra sem tóku þátt í hátíðinni voru þýski myndlistarmaðurinn Joseph Beuys, 

austuríski myndlistarmaðurinn Hermann Nitsch og pólski leikstjórinn Tadeusz Kantor, 

en Beuys var meðal áhorfenda þegar Abramović sýndi verk sitt. Þetta voru tímamót í ferli 

Marinu Abramović því þarna uppgötvaði hún hvað samband við áhorfendur er 

mikilvægur hluti af listsköpun hennar. Fyrir gjörninginn var hún mjög taugaóstyrk en um 

leið og hún hóf hnífinn á loft fann hún til öryggis. Hún fann hvernig rýmið tilheyrði henni 

og þar réð hún ríkjum. Hún stakk hnífnum niður á ógnarhraða milli fingra sér og vegna 

hraðans þá stakk hún stundum í sig og rak um leið upp sársaukavein. Hljóðupptökutækið 

fangaði þessi hljóð og síðan tók hún upp næsta hníf og svo koll af kolli. Eftir að hafa 

notað alla hnífana tíu var hvítur pappírinn þakinn blóðslettum. Áhorfendur störðu á þetta 

með hryllingi og grafarþögn ríkti.  

                                                
126 Birnbaum, Noring, Tøjner, Wolfs, Rein, The Cleaner, Marina Abramović, bls. 68 



 
 

 
 

35 
 
 

Þarna upplifði Marina í fyrsta skipti ástand sem hún líkir við það að fá nokkurs 

konar rafstraum í gegnum sig þegar hún og áhorfendur runnu saman í eitt. Hið 

spennuþrungna hættuástand sem skapaðist í rýminu hafði sameinað listamanninn og 

áhorfendur í augnablikinu: „That thing that each of us lives with, that you are your own 

little self privately – once you step into the performance space, you are acting from a 

higher self, and it´s not you anymore. It´s not the you that you know. It´s something else… 

it was as if I had become, at the same time, a receiver and transmitter of huge, Tesla like 

energy. The fear was gone, the pain was gone. I had become the Marina whom I didn´t 

know yet.”127 

Þetta rafmagnaða andrúmsloft sem myndast þegar listamaður og áhorfendur 

sameinast í þessu undarlega andartaki listræns samruna er einnig þekkt úr heimi 

óperunnar. Spænska óperusöngkona Montserrat Caballé lýsir þessu á eftirfarandi hátt í 

æviminningum sínum: „… this sort of trance when all of us feel we are not wholly here. 

Then suddenly, it´s over in a flash. We look into each other´s eyes and know we have just 

woken up and are no longer in another world but down here, on stage making theatre. I 

don´t know why this happens or how to explain it but I know that it does and the audience 

feel it, too. One of the worst things that can happen at such moments, when you are 

suspended in a dimension beyond, out of time and space, is applause.”128 

Þegar Abramović lýsir þessu sem svo: „You are acting from a higher self, and it´s 

not you anymore,” kallast það einnig á við lýsingar Zefferelli á því hvernig Maria Callas 

umbreyttist er hún söng á sviði, það var eins og hún væri ekki lengur hún sjálf, hún varð 

líkt og andsetin eða possessed.129  

Abramović segist hafa verið mjög áhugasöm um tónlistina eða riþmann/taktinn 

samfara hættu hnífaleiksins í verki sínu Rhythm 10.130 Í verkinu má einnig finna ýmis 

líkindi með sönglistinni. Í gjörningnum vinnur Abramović með endurtekninguna og 

mistök og það eru grundvallaratriði í tæknivinnu óperusöngvara. Að æfa tónstiga ítrekað 

og á mismunandi hraða, oft mjög hratt, miðar að því að þjálfa söngröddina. Söngvarar 

syngja líka tónstiga þegar þeir eru að hita sig upp fyrir viðburði og það þarf að gera af 

mikilli nákvæmni, hvorki of mikið né of lítið, hljóðfærið/söngröddin, þarf að vera mjög 

                                                
127 Abramović, Kaplan, Walk Through Walls, A Memoir, bls. 57-60 
128 Matheopoulos, Helena, Diva, Great Sopranos and Mezzos discuss their Art, London: Victor Gollancz, 
1993, bls. 61 
129 Palmer, Maria Callas: La Divina: A Portrait 
130 Abramović, Marina, „Artist Body/Public Body“ – Pinchule Art Centre, september 2017, sótt 1. febrúar 
https://www.youtube.com/watch?v=0BbYkm9goOE  
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nákvæmlega stillt. Hættan er líka til staðar í óperulistinni, hún birtist jafnan ekki í hættu 

á líkamlegum meiðslum heldur því að söngvaranum mistakist í söng sínum. Flókinn, 

hraður og erfiður söngur, svimandi háir tónar, kraftur og úthald, það er alltaf hætta á að 

þessir þættir geti farið úrskeiðis þannig að söngvaranum fatist og fátt er jafn augljóst og 

söngur sem sem missir marks. 

Abramović vinnur einnig með kasettutæki í gjörningnum Rhythm 10, hún tekur upp 

og hlustar svo. Þetta er einnig vinnulag sem þekkt er hjá óperusöngvurum. Þeir taka 

gjarnan upp æfingar og hlusta svo vandlega og ítrekað á þær til þess að greina hvar gera 

má betur eða öðruvísi. Nafnið á verkinu Rhythm 10 skírskotar einnig til óperunnar, því 

takturinn er grundvallaratriði í tónlist, í flóknum óperum þarf takturinn að vera mjög skýr 

svo allt gangi upp, hann er heildarhjartsláttur verksins. 

Eftir að Abramović hafði lokið við að flytja verk sitt í Edinborg fann hún að eitthvað 

merkilegt hafði gerst: „Listening to the wild applause from the audience, I knew I´d 

succeeded in creating an unprecedented unity of time present and time past with random 

errors. I had experienced absolute freedom – I had felt that my body was without 

boundaries, limitless; that pain didn´t matter, that nothing mattered at all – and it 

intoxicated me. I was drunk from the overwhelming energy that I´d received. That was 

the moment I knew that I had found my medium, No painting, no object that I could make, 

could ever give me that kind of feeling, and it was a feeling I knew I would have to seek 

out, again and again and again.”131 

3.1 Miðja og sjálf 
 

Sama ár og Marina Abramović flutti verk sitt Rhythm 10 í Edinborg eða árið 1974 kom 

út bókin Body, Art and Performance: The Body as Language eftir listgagnrýnandann Leu 

Vergine. Bókin þykir enn merkileg heimild um gjörningalistina því í henni má finna texta 

eftir listamennina sjálfa auk þess sem hugað er að listforminu í tengslum við líkamann, 

túlkun sjálfsins, kyn og fleira.Vergine tiltekur þá þætti sem nota má sem efnivið í body 

art og gjörningalist: „One’s own life, the proofs of one’s own existence, and the entire 

sphere of everything ‘private’ are used as repertory material. Anything and everything 

can be pressed into service: any action from any moment of any day, photographs of 

oneself, or x-rays, or medical test graphs, one’s own voice, all of the possible relationships 

                                                
131 Abramović, Kaplan, Walk Through Walls, A Memoir, bls. 61 
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one can have with one’s excrement or one’s genitals, reconstructions of one’s past or the 

theatrical presentation of one’s dreams, the inventory of the events of family history, 

gymnastics, mime and acrobacy, blows and wounds.”132 Það er því ljóst að viðfangsefni 

gjörningsins var vítt skilgreint og bauð upp á mikið frelsi.  

Á svipuðum tíma og bókin Body, Art and Performance: The Body as Language kom 

fyrir sjónir almennings vann RosaLee Goldberg að grundvallarriti sínu Performance – 

Live Art 1900 to the Present. Bókin kom út árið 1979 og þar segir Goldberg: 

„Performance has only recently become accepted as a medium of artistic expression in its 

own right. Because of this, the full range of certain earlier artists´ activity has often been 

overlooked and their use of the performance medium not investigated adequately… 

Artists have always turned to live performance as one means among many of expressing 

their ideas. Wether tribal ritual or medieval Passion plays.”133 Það er áhugavert í þessu 

samhengi að helgileikir (passion plays) voru einn þeirra þátta sem taldir eru hafa runnið 

inn í óperuformið þegar það var að taka á sig mynd á 16. öld. Helgileikir voru nokkurs 

konar leikþættir þar sem valdir þættir úr lífi Krists voru leiknir í kirkjum, oft af kirkjunnar 

fólki, og nær hefðin allt aftur til 11. aldar.134 Hér má því finna sameiginlega uppsprettu 

gjörninga og óperulistarinnar. Bók RosuLee Goldberg hefur nú komið a.m.k. þrisvar 

sinnum út, árin 1979, 1988 og 2001. Í fyrstu útgáfu var ekki minnst á Abramović, í annarri 

var minnst á hana tvisvar og enn meira var um hana talað í þriðju útgáfu.  

Rætur gjörningsins liggja því aftur í aldir en sjá má að ferill Marinu Abramović er 

samofinn sögu gjörningalistformsins sem slíks frá miðjum áttunda áratugnum fram til 

dagsins í dag. Vegur Abramović hefur vaxið hratt síðustu tvo áratugina en ímynd hennar 

í dag hvílir ekki síst á fyrstu verkum hennar þar sem hún þótti ganga mjög nærri sjálfri 

sér bæði líkamlega og andlega. Að minnsta kosta tvisvar sinnum var hún mjög hætt komin 

og þurftu áhorfendur að grípa inn í svo ekki færi illa. Í verkinu Rhythm 5 frá árinu 1974 

komst Marina í hann krappann fyrir list sína en í dag eru inngrip áhorfenda orðin hluti af 

gjörningnum í lýsingu Abramović á verkinu. 

 

 

                                                
132 McNay, Anna, „The Body as Language: Women and Performance“, Studio International, nóvember 
2015, sótt 1. nóvember 2018, https://www.studiointernational.com/index.php/the-body-as-language-
women-and-performance-review-richard-saltoun  
133 Goldberg, Rosalee, Live Art 1909 to the present, London: Thames and Hudson, 1979, bls. 6 
134 Grout, Donald Jay, Williams, Hermine Weigel, A Short History of Opera, New York: Columbia 
University Press, 1988, bls. 16 
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Rhythm 5 

 

I construct a five-pointed star.  

The construction is made in wood shavings soaked in 100 liters of petrol. 

 

I light the star. I walk around the star. I cut my hair and throw it into each end of the star. 

 

I cut my fingernails and throw them into each end of the star. 

 

I enter the empty space in the star and lie down. 

 

I don´t realize the fire has consumed all of the oxygen when I lay down in the star. 

 

I lose consciousness. Because I am lying down the public does not react. 

 

When the flame touches my leg and I still don´t react, two people from the public enter 

the star and carry me out. 

 

The performance is interrupted. 
 

Performance 

Duration: 90 minutes 

Student Cultural Center (SKC), Belgrade, 1974135 

 

Verkið Rhythm 0 er eitt þekktasta verk Marinu Abramović og sjaldan hafði listamaður 

gengið jafn langt í sambandi sínu við áhorfendur sína og hún gerði þar þó finna megi 

líkindi með gjörningi Yoko Ono Cut piece frá árinu 1964. Lýsing á verki Yoko Ono er 

eftirfarandi: 

 

„Yoko Ono sat alone on a stage, dressed in her best suit, with a pair of scissors in front of 

her. The audience had been instructed that they could take turns approaching her and use 

the scissors to cut off a small piece of her clothing, which was theirs to keep. Some people 

approached hesitantly, cutting a small square of fabric from her sleeve or the hem of her 

                                                
135 Birnbaum, Noring, Tøjner, Wolfs, The Cleaner, Marina Abramović, bls. 74 



 
 

 
 

39 
 
 

skirt. Others came boldly, snipping away the front of her blouse or the straps of her bra. 

Ono remained motionless and expressionless throughout, until, at her discretion, the 

performance ended. In reflecting upon the experience recently, the artist said: „When I 

do the Cut Piece, I get into a trance, and so I don’t feel too frightened. We usually give 

something with a purpose... but I wanted to see what they would take…There was a long 

silence between one person coming up and the next person coming up. And I said it’s 

fantastic, beautiful music, you know? Ba-ba-ba-ba, cut! Ba-ba-ba-ba,cut! Beautiful 

poetry, actually.”136 

 

Ástandið sem Yoko Ono lýsir er kunnuglegt, hún fer í trans, sem verður til þess að hún 

upphefur sig yfir hræðsluna sem fylgir því að treysta ókunnugu fólki fyrir lífi sínu og 

limum. Bara það að sitja svo varnarlaus og leyfa áhorfendum að klippa af sér blússuna 

sem liggur þétt upp við viðkvæmt hörundið og það að treysta fólki fyrir vopni sem skæri 

geta svo sannarlega verið sýnir hugrekki. Það er áhugavert hvernig Ono nálgast þessa 

reynslu sína á jákvæðan hátt, hún líkir riþmanum í verkinu við tónlist og svo ljóðlist. 

Þegar Marinu Abramović flutti gjörning sinn Rhythm 0 árið 1974 skapaðist allt annað 

ástand og hún upplifði mjög ógnandi hegðun og jafnvel lífshættulega. Andrúmsloftið sem 

skapaðist hjá áhorfendum er hún flutti verkið varð lævi blandið, fjandsamlegt og náið í 

senn.  

Rhythm 0 

There are seventy-two objects on the table that one can use on me as desired. 

I am the object. 

During this period I take full responsibility. 

This performance is the last in the cycle of rhythms (Rhythm 10, Rhythm 5, Rhythm 2, 

Rhythm 4, Rhythm 0). 

I conclude my research in the body when conscious and unconscious. 

                                                
136 Ono, Yoko, Cut Piece, MoMA, sótt 13. október, 2018, 
https://www.moma.org/learn/moma_learning/yoko-ono-cut-piece-1964/ 
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Performance 

Duration. 6 hours 

Studio Morra, Naples, 1974137 

 

Marina Abramović telur að kjarninn í gjörningalist sé sá að listamaðurinn og 

áhorfendur skapi verkið saman.138 Þrátt fyrir að Abramović hafi sýnt dirfsku og mikinn 

styrk í þessum fyrstu verkum sínum þá reyndu þau mjög á hana: „I was brave in my art, 

but the truth was (and still is) that I went through hell before every one of my 

performances. Sheer terror. I would go to the bathroom twenty times. And then the 

moment I stepped into the work it was something else entirely.”139  

Í verkinu Rhythm 0 reyndi svo sannarlega á samband listamanns og áhorfenda og 

verkið sem varð til sýndi mannlegt eðli á óvæginn hátt. Gjörningurinn hófst klukkan átta 

um kvöld og byrjaði þannig að áhorfendur gengu inn í autt herbergi þar sem eitt borð  stóð 

í miðju rýmisins. Á borðinu lágu ólíkir hlutir eins og hamar, fjöður, gaffall, ilmvatnsglas, 

kúluhattur, exi, rós, bjalla, skæri, nálar, penni, hunang, lambabein, sjal, útskurðarhnífur, 

spegill, varalitur, sykur, og byssa, en við hlið hennar lá svo ein byssukúla.140 Á borðinu 

mátti líka sjá fyrirmæli sem Abramović var búin að skrifa á blað. Þau voru eftirfarandi: 

 

„On the table there are 72 objects that you can use on me at your will. I take total 

responsibility for 6 hours. Some of these objects give pleasure, some give pain.”141 

 

Fyrstu þrjá klukkutímanna gerðist lítið, Marina stóð fyrir framan áhorfendur íklædd 

svörtum buxum og svörtum bol og starði út í fjarskann, hún var búin að ákveða að horfa 

ekki á fólkið heldur vera hlutlaus á svip í gegnum allan gjörninginn. Áhorfendur voru 

feimnir og í fyrstu var Abramović rétt rós, hún kysst og sjalinu sveipað um hana. Smátt 

og smátt fóru þó gjörðir áhorfenda að verða ofbeldisfyllri. Föt hennar voru klippt, hálsinn 

skorinn, einhver stakk rósaþyrnum í maga hennar og blóð hennar sleikt, að lokum steig 

fram lágvaxinn maður sem hafði einn áhorfanda frá upphafi haft óþægileg áhrif á 

                                                
137 Birnbaum, Noring, Tøjner, Wolfs, The Cleaner, Marina Abramović, bls. 86 
138Abramović, Kaplan, Walk Through Walls, A Memoir, bls. 71 
139 sama, bls. 94 
140 sama, bls. 68 
141 Demaria, Cristina, „The Performative Body of Marina Abramović, Rerelating (in) Time and Space,“ 
Women´s Studies, nr. 11 (2004), sótt 10. desember 2018,  
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1350506804044464 
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Abramović, hann stóð mjög nálægt henni allan tímann og andaði þungt. Að endingu greip 

hann skammbyssuna og setti kúluna í hana, hann setti byssuna í hendi Abramović, beindi 

að hálsi hennar og snerti gikkinn. Honum var snarlega hent út af staðnum og 

gjörningurinn hélt áfram af vaxandi þunga. Eftir því sem leið á nóttina varð andrúmsloftið 

þrungnara kynferðislegum undirtón, hann streymdi frá áhorfendum: „We were in 

southern Italy, where the Catholic Church was so powerful, and there was this strong 

Madonna/whore dichotomy in attitudes toward women,” sagði Abramović síðar. „Ég tel 

að ástæðan fyrir því að mér var ekki einfaldlega nauðgað var sú að eiginkonur 

karlmannanna voru á staðnum.”142 

Fyrir Abramović var þetta mjög erfið reynsla: „On the table there is even a loaded 

gun. I could have been killed. The idea was: to what extent can we be vulnerable? How 

far the audience can go and what it can do with your body? It was a terrible experience. I 

was just a thing, elegantly dressed and facing the audience. In the beginning, nothing 

happened, but then the audience became more and more aggressive, projecting on me 

three images: the madonna, the mother and the whore. The weirdest thing is that the 

women almost didn’t act, but they were telling the men what to do.”  

Í bókinni The Senses in Performance segir svo um snertinguna í listasögunni: „In the 

history of art, portrayals of touch are the most diverse of all sense representations, and 

they defy representation by a single attribute. Premodern allegories of the senses 

frequently depict touch as a mythological being reacting in pain to a bird´s peck or 

scorpion sting – moral caution to caress, achives mythical status by conferring a specific 

activity to experience. In the context, performance artists have enacted excruciating 

actions upon their bodies with similar mythical affect… yet another group of pain 

performances evolve in more interactive terms where the artist deliberately places his or 

her body at risk and opens themselves to torment inflicted by the audience.”143 Sigmund 

Freud taldi að snertinguna mætti rekja til og hugsa sem náttúrulega framlengingu af 

augnráðinu (the gaze) og því sé sambandið milli handar og augna samtengt en ekki 

aðskilið.144 

Verk Abramović Ryhthm 0 er því hægt að setja í fjölbreytt listasögulegt samhengi. 

Það kallast á við goðsöguleg verk þar sem unnið er með snertinguna og píslarvættið. 

                                                
142Abramović, Kaplan, Walk Through Walls, A Memoir, bls. 69 
143 Banes, Sally, Lepecki, André, The Senses in Performance, New York and London: Routledge, 2007, 
bls. 169 
144 Bronfen, Over Her Dead Body, Death, Femininity and the Aesthetic, bls. 10 
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Þjáningar dýrlinga eins og til dæmis heilags Sebastians, sem er þekkt viðfangsefni úr 

listasögunni, koma einnig upp í hugann. Verkið má einnig tengja við femíniska list þar 

sem unnið er með líkama kvenna á ögrandi og nýstárlegan hátt. Fyrstu verk Abramović 

þykja mikilvæg í sögu body art eða líkamslistar síns tíma og sama má til dæmis segja um 

verk listakvenna eins og Ginu Pane, Önu Mendieta og Letíciu Parente.145 Það er áhugavert 

að Abramović vísar í madonnu/hóru/móður ímyndina af konunni og kallast það vel á við 

þær einföldu staðalímyndir konunnar sem finna má í óperunni. 

Það að vinna með líkamann sem viðfang er alls ekki einfalt því líkaminn er í raun 

aldrei hlutlaust fyrirbæri. Í gjörningum er líkamleg nærvera, líkaminn sjálfur vettvangur 

hugmyndafræðilegra kóða eða reglna sem getur verið vandasamt að ráða í. Líkaminn er 

alltaf bæði tæki sem hægt er að nota til þess að setja eitthvað fram eða spegla með og svo 

líkaminn í sjálfum sér.146 

RosaLee Goldberg hefur bent á að gjörningurinn hefur í gegnum tíðina gjarnan verið 

notaður til þess að endurspegla ráðandi mynstur og hugmyndafræði í myndlist. Líkaminn 

hafi með lifandi hætti verið notaður sem vopn gegn því viðtekna í listum. Í sögu 

framsækinna lista eða avant garde þá má segja að þeir listamenn sem hafi staðið þannig 

í fylkingarbrjósti hafi í raun verið nokkurs konar avant avant garde.147  

Í fyrstu verkum Marinu Abramović sækir hún sér efnivið í þjáninguna, líkamleg og 

andleg mörk, krefjandi samband við áhorfendur og eigið líf. Hún gekk æ nær sjálfri sér 

og síðar sagði hún: „My earlier works were based on pain, they were very drastic. If I 

hadn´t met Ulay, they would have destroyed my body. I was very fatalistic and more and 

more destructive... and then after we started working together our art became 

constructive.148 

Marina hitti þýska myndlistarmanninn Ulay árið 1975 og þau rugluðu saman reitum 

í um tólf ár og unnu fjölda áhugaverðra verka saman sem tvíeyki. Þau ferðuðust um 

Evrópu á litlum húsbíl og sýndu verk sín víða. Árið 1988 lauk samstarfi þeirra og 

sambandi með dramatískum hætti og í framhaldi af því notaði Abramović Mariu Callas, 

óperuna og leikhúsið í fyrsta skipti sem efnivið í verki sínu. 

Hún hafði nýlokið vinnu við verkið The Lovers: Great Wall Walk (1988) og þau 

verklok voru táknræn fyrir margar sakir. Þetta flókna verk sem verið hafði í níu ár í 

                                                
145 Wood, Performance in Contemporary Art,  bls. 46-49 
146 Auslander, Philip, From Acting to Performance, Essays in Modernism and Postmodernism, London: 
Routledge, 1997, bls. 51 
147 Goldberg, Peformance – Live Art 1909 to the Present, bls. 6 
148 Richard, Marina Abramović, bls. 35 
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vinnslu var í upphafi hugsað sem verk sem myndi rannsaka samband tveggja listamanna 

og „móður jarðar.” Marina og Ulay fóru nokkrum sinnum til Kína til þess að skipuleggja 

gjörninginn því það var flókið að vinna svo viðamikið verk þar á þessum tíma.149  

 

 

Great Wall Walk (1988) 

 

At a chosen location 

 

We walked the entire length of the Great Wall of China. 

We started on March 30, 1988. 

 

I started walking at the eastern end of the Wall, at Shan Hai Guan, on the shores of the 

Yellow Sea, Gulf of Bohai, walking westward. 

 

Ulay started walking at the western end of the Wall, at Jai Yu Guan, the south-western 

periphery of the Gobi Desert, walking eastward. 

 

We walked until we met. 

After we both continuously walked for 90 day, we met at Er Lang Shan, in Shen Mu, 

Shaanxi province. 

 
Performance 

Duration: 90 days 

The Great Wall of China 

March-June, 1988150 

 

Í upphafi höfðu þau áætlað að gifta sig þegar þau myndu mætast í lok gjörningsins. 

Samband þeirra hafði hins vegar versnað mjög þau ár sem þau unnu að verkinu og því 

ákváðu þau í staðinn að slíta sambandi sínu formlega við lok verksins.151  

 

                                                
149 Richard, Marina Abramović, bls. 35 
150 Birnbaum, Noring, Tøjner, Wolfs, The Cleaner, Marina Abramović, bls. 142 
151 Abramović, Kaplan, Walk Through Walls, A Memoir, bls. 110 



 
 

 
 

44 
 
 

3.2 Hrun (body drama) 
 

Marina Abramović hefur tekið Maríu Callas sem dæmi um ákveðið líkamlegt ástand sem 

hún tengir við gjörningalistformið, og kallar líkamlegt hrun eða body drama. Á hún þar 

við aðstæður þar sem líkaminn stendur varla undir sjálfum sér vegna slæms andlegs 

ástands. Hið innra og ytra stangast á og finna má fyrir annkannaleika eða ósamræmi milli 

hins líkamlega og þess andlega.152 Í nýlegum fyrirlestri kemur Abramović inn á þetta 

fyrirbæri sem er henni nokkuð hugleikið og hún telur áhugavert í tengslum við líkama og 

huga.153 Abramović talar um gjörningalistina í víðu samhengi og fjallar meðal annars um 

líkamann sem efnivið í þess konar list. Hún setur hann í samhengi við verk sín og sýnir 

einnig verk annarra listamanna sem tengjast viðfangsefninu. Máli sínu til stuðnings birti 

hún myndskeið frá síðustu tónleikum Mariu Callas sem fóru fram í París árið 1973. Callas 

var lítið fyrir að láta kvikmynda sig þegar hún kom fram og þess vegna eru ekki til margar 

upptökur af henni þar sem hún syngur á sviði. Marina beinir sjónum sínum fyrst og fremst 

að líkamstjáningu Callas í myndskeiðinu: „She is this incredible Diva on the stage, 

charismatic and full of life, and controlling everything – Maria used to say: „You know, 

to have a good performance, you have to be able to – to have, one part of the brain is 

completely in control, the other part of the brain has to be loose and free, and if you really 

actually can create a balance between these two parts of the brain, the performance is 

there, the magic happens, nobody leaves, everybody stays.” And she could succeed to do 

that, but then the applause comes and the magic stops and she turns into this little unsecure 

girl, that just can not deal with the world, that is her body drama.”154 

Það sem Marina talar hér um er það að þegar Callas einbeitir sér fyrst og fremst að 

list sinni, og hefur fullkomið vald á huga sínum, þá virkar líkaminn næstum eins og 

hulstur utan um sál hennar eða listrænan kjarna, hið raunverulega tæki listamannsins. 

Þegar listinni sleppir og listamaðurinn stendur eftir berskjaldaður í líkama sínum, verður 

til ákveðið varnarleysi, líkami og hugur eru ekki lengur ein heild. Við þetta ósamræmi 

verður til body drama, líkami og andlegt ástand haldast ekki í hendur, eitthvað er úr lagi 

gengið. 

                                                
152 Anderson, Laurie, „Marina Abramović“, BOMB Magazine, 1. júlí, 2003, sótt 10 janúar 2019, 
https://bombmagazine.org/articles/marina-abramović/,  
153 Abramović, The Artist is Present, Smithsoninan´s Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 
154 sama 
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Sú tvískipting hugans sem Maria Callas talar um er ákveðið tæki sem vel þjálfaðir 

óperusöngvarar hafa yfir að ráða. Það hvernig skipta má huganum í tvennt svo annar 

hlutinn er eins og vel þjálfuð vél þar sem afburðatækni hvílir á áralangri og úthugsaðri 

þjálfun líkama og huga í söng meðan hinn hlutinn er hið listræna svigrúm þar sem finna 

má frelsið til þess að skapa og túlka í söngnum; þar liggur hið ótamda tilfinningaróf sem 

aldrei er hægt að hemja fullkomlega enda stjórnast það meðal annars af innri átökum, 

spennu, hugmyndum um fegurð og öðrum flóknum atriðum – bæði út frá líkamanum og 

því rými sem honum tengist, bæði hið innra og ytra. Þetta er flókið samspil sem erfitt er 

að festa hendur á. Í raun er það svo að vel þjálfaður og tæknilega góður óperusöngvari 

þarf ekki að beina hugsun sinni mikið að tæknilegum grunni sínum þegar hann stendur á 

sviði og syngur fyrir fólk. Söngtæknin er eins og ósýnileg undirstaða hins listræna 

gjörnings. Tæknileg undirstaða er næstum vélræn því að baki henni liggur áralöng 

líkamleg og andleg þjálfun og söngtækni sem verður með tímanum ósjálfráð.  

Fyrir Marinu Abramović var hennar hrun eða body drama viðskilnaðurinn við Ulay 

í lok verksins The Great Wall Walk: „Það að þurfa að kveðja samband okkar olli mínu 

body drama.”155 

Abramović var langt niðri eftir sambandsslitin og henni leið ekki vel. Sameiginlegum 

tólf ára ferli með Ulay var lokið og hún reyndi að finna leið til þess að byrja að vinna upp 

á sitt einsdæmi á ný. Eftir nokkrar vangaveltur komst hún að þeirri niðurstöðu að besta 

leiðin til þess að takast á við þunglyndið og sársaukann sem hrjáði hana væri að setja hann 

einfaldlega á svið. Nota leikhúsformið til þess að fá þá fjarlægð á þjáninguna sem 

stundum leiðir til frelsunar.156 

 

3.3 Verkið The Biography 
 

Þrátt fyrir að Marinu Abramović hefði lengi verið í nöp við leikhúsið þá ákvað hún að 

nota það sem miðil í næsta verki sínu. Það var úthugsuð ákvörðun, hún vildi vinna með 

eitthvað sem hún hafði illan bifur á. Í hennar huga, líkt og hjá svo mörgum öðrum 

gjörningalistamönnum þá stendur leikhúsið fyrir hið óekta, er í raun andstæða 

gjörningsins.  

                                                
155 Abramović, The Artist is Present, Smithsoninan´s Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 
156 Abramović, Marina, „Marina´s Diary“, Flash Art, 2011, sótt 1. febrúar 2019, 
https://www.flashartonline.com/article/marinas-diary-2/  
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Abramović hefur oftsinnis talað um andúð sína á leikhúsi, þar sé ekkert ekta, hún 

segir muninn til dæmis liggja í því að í gjörningnum sé blóðið alvöru blóð og hnífurinn 

alvöru hnífur, í leikhúsinu sé þetta allt saman gervi eða plat: „Performance is all about the 

dialogue, energy dialogue, and being present in here and now. Audience is like a dog; 

they can feel immediately that you are afraid; that you are insecure; that you´re not in the 

right state of mind. And they just leave; all the tension is gone… Whith theatre and acting 

you create a distance which you don´t create in performance. Performance is no distance, 

it´s like go to your bones.”157 Í heimildarmyndinni Maria Callas – La Divina: A Portrait 

segir óperusöngkonan Graziella Sciutti frá eftirminnilegu atviki sem hún upplifði 

baksviðs í óperunni með Callas rétt áður en þær áttu að fara á svið. Flestir listamenn eru 

taugaóstyrkir áður en þeir koma á fram og það er hluti af þeirri kraftuppbyggingu sem 

þarf til þess að skila góðum performance, en í þetta skipti var Callas óvenju stressuð og 

leið augljóslega mjög illa. „Hvað er að?“ spurði Sciutti, „hvernig stendur á því að þér 

líður svona illa, þú sem ert á hátindinum og í kring um þig ekkert nema ljómi og vegsemd? 

Þá greip Callas fast í handlegginn á henni og sagði: „Veistu, að hvert skipti sem ég kem 

fram, þá bíða þau eftir því að ná mér“ (You know, every time I go out there, they are 

waiting to get me.)158  

Fyrsta reglan í óperusönglistinni er sú að aldrei megi hætta að syngja þó eitthvað 

komi upp á, önnur reglan er sú að það má ekki láta á neinu bera ef eitthvað fer úrskeiðis 

svo áhorfendur uppgötvi ekki að eitthvað er að, það verður að halda sömu listrænu spennu 

til þess að missa ekki áhorfendur. Þetta á bæði við þegar kemur að söng á söngtónleikum 

eða á leiksviði í óperunni. Skilgreining Marinu Abramović á gjörningalistinni er 

svohljóðandi: „The moment when the performer with his own idea steps in to his own 

mental physical construction in the front of the audience in particular time. This is not a 

theatre, in theatre you repeat, you replace somebody else.”159 Það er svo hins vegar 

spurning hversu mikið óperusöngvari getur skipt sér og sinni persónu út þegar efniviður 

hans í sinni listsköpun liggur fyrst og fremst í hljóðfærinu, líkama hans og huga. Að 

syngja og leika á sviði er oft skapandi ferli þar sem sótt er í persónulega reynslu, upplifun 

og líkamlega og andlega þjálfun listamannsins. Til eru rannsóknir sem sýna að 

                                                
157 Abramović, Marina, „A different way of hearing, The Abramović method for music“, Alte Oper 
Frankfurt, A conversation with Marina Abramović and collaborator Lynsey Peisinger, sótt 20. janúar 
2019, https://www.youtube.com/watch?v=k-rhKSwWEkw 
158 Palmer, Sciutti, Maria Callas: La Divina: A Portrait 
159 Abramović, Marina, „The Artist is Present“, Museum of Modern Art, Khan Academy, sótt 6. 
desember 2018, https://www.khanacademy.org/partner-content/moma/artist-interview-
performance/v/moma-Abramović-first-performance  
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óperusöngvarar nýta sér myndræna, rýmislega, efniskennda og formræna hugsun 

markvisst í söng sínum og vinnu með líkama í rými er þeir syngja á sviði. Þetta er flókið 

samspil en skapandi á sama hátt og vinna annarra listamanna, t.d. hjá myndlistarmönnum 

er þeir vinna að list sinni.160  

Andúð Abramović á leikhúsinu er í takt við óþol sumra myndlistarmanna á 

leikhúsinu eða á hinu leikræna. Upp úr 1960 mátti finna fyrir andúð og fordómum 

gagnvart hinu leikræna hjá myndlistamönnum sem fengust við ólíkar tegundir gjörninga 

(happenings and conceptual performance). Andúðina mátti einnig rekja til skrifa Michael 

Fried í Art and Objecthood frá árinu 1967.161 Fried var ekki á móti leikhúsinu sjálfu heldur 

hinu leikræna (theatricality), hann taldi að hið móderníska leikhús ætti í sama vanda og 

aðrar samtímalistir þess tíma.162 Rosalind Krauss bendir á að heitið leikhús (theatre) í 

skrifum Fried sé í raun innantómt og því sé í raun stefnt fram sem mótvægi gegn hinu 

svokallaða óleikræna (nontheatrical). Krauss telur að í skrifum Fried standi hið óleikræna 

fyrir módernismann.163 Skrif Fried höfðu mikil áhrif á vangaveltur um listir í kjölfar 

naumhyggjunnar eða minimalismans og í framhaldi af því á fræðilega umfjöllun um síð-

módernismann. 

Fræðikonurnar Josette Féral og Chantal Ponbriand nota báðar Fried sem 

útgangspunkt í skrifum sínum og viðleitni til þess að útskýra muninn á gjörningum og 

leikhúsi. Þær vilja meina að gjörningur sé í raun afbyggt leikhús (deconstructed theatre). 

Þær telja einnig að gjörningurinn sé í fjandsamlegu sambandi (antagonistic relationship) 

við leikhúsið, gjörningurinn hafni allri sjónblekkingu, hann einkennist af sundrungu og 

afbyggingu í frásögn öfugt við það leikræna samhengi sem finna megi í leikhúsinu. Eiga 

þær þá við notkun líkama og rýmis og samband áhorfenda við listamanninn. Þær vilja því 

meina að gjörningurinn afbyggi eða taki í sundur og afhjúpi leikhúsið, gjörningurinn 

kanni botnhlið leikhússins (underside of theatre) og sýni áhorfendum brot af því sem finna 

má innra með leikhúsinu, hið dulda andlit leikhússins.164  

Í framhaldi af sambandsslitunum við Ulay byrjaði Marina að sýna á sér aðrar hliðar 

en hún hafði áður gert. Hún varð „kvenlegri” og þættir sem hún hafði áður bælt í fari sínu 

fengu nú að njóta sín, má þar nefna „glamour, kitsch, humor and irony.” Abramović sagði 

                                                
160 Ásgerður Júníusdóttir, „Hljómandi form á hreyfingu, Hvernig nota klassískt menntaðir söngvarar rými 
og myndræna hugsun í söng?,“ (meistararitgerð, Bifröst, 2014)	
161Auslander, From Acting to Performance, Essays in Modernism and Postmodernism, bls. 90 
162 sama, bls. 49 
163 sama, bls. 52 
164 sama 
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síðar að listamenn sem vildu láta taka sig alvarlega á sjöunda og áttunda áratugnum hefðu 

þurft að sýna megnustu fyrirlitningu á tísku, ef þeir gerðu það ekki þá voru þeir ekki teknir 

alvarlega. Þetta fór þó að breytast með tímanum og árið 1989 tók Marina að kaupa sér 

tískuföt og nokkru síðar fór hún í brjóstastækkun. Árið 2012 spurði Andrew Goldman 

pistlahöfundur New York Times Magazine Abramović eftirfarandi spurningar: „Not long 

after you and your lover and collaborator, Ulay, broke up in 1988, you got a breast 

enlargement, which some found to be an anathema to the feminist tradition of 

performance art.” Abramović svaraði: „I don't care. You know, I was forty years old. I 

heard that Ulay made pregnant his 25-year-old translator. I was desperate. I felt fat, ugly, 

unwanted, and this made a huge difference in my life. Why not use technology if you can, 

if it can build your spirit? And I’m not a feminist, by the way. I am just an artist.”165 Hér 

hnykkir Abramović enn og aftur á því að hún líti ekki á sig sem femínista heldur fyrst og 

fremst sem listamann.166  

Það er áhugavert að á þessum afdrifaríku tímamótum í lífi Marinu Abramović ákvað 

hún að vinna með miðil sem þótti andstæða gjörningsins, þess listforms sem Abramović 

hafði lengi unnið með. Hún vildi finna leið til þess að takast á við þær miklu sviptingar 

sem áttu sér stað í lífi hennar með því að finna form sem var henni framandi, ýkt og stórt 

í sniðum: „I do not only want theater but I want decadent theater, I want all red plush, I 

want Milan Scala, I want something you know, over the top. – Where I can stage my own 

life and play myself, and in that way can have distance to my own life. So, I dit it, I staged 

my own theater piece. I invited Ulay and his new wife which was Chinese, in that moment 

already pregnant in the audience. So it was drama of life and theater at the same time. So 

it was theater but reality too, good mix of saying goodbye to him.”167  

Það er líka áhugavert að um leið og Abramović byrjar að vinna með leikhúsið þá 

notar hún Mariu Callas í fyrsta skipti sem hluta af verki eftir sig. Það er eins og að hún 

sæki styrk í bæði formið og söng Callas er hún stígur á svið og tekst á við harm sinn. Og 

upp úr þessum persónulegu hremmingum í tengslum við skilnaðinn við Ulay og óstöðuga 

sjálfsmynd spratt verkið The Biography. Þegar verkið var frumflutt var Marina í fyrsta 

skipti á háhæluðum skóm, í fyrsta skipti mikið máluð á sviði og vel tilhöfð. 

                                                
165 Lácis, „Fame, Celebrity and Performance, Marina Abramović – Contemporary Art Star,“ bls. 68 
166 sama 
167 Abramović, The Artist is Present, Smithsoninan´s Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 
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The Biography (1989-)168  

Marina stendur á litlu svartmáluðu sviði með svörtum bakgrunni, á gólfinu eru 

samanvöðluð bréf, lýsing er einföld. Hún er með slegið dökkt hárið niður fyrir axlir. Hún 

fer úr svörtum jakka og slengir yfir öxl sér, undir honum er hún í svörtum, þröngum, 

stuttum og ermalausum kjól. Hún er í svörtum nælonsokkabuxum og í háhæluðum skóm. 

Hún stillir sér upp, lyftir öðrum handleggnum og sýnir lófann. Svo fer hún með textann 

og um leið hefst söngur Mariu Callas, spilaður af bandi, hljóðið er hátt stillt. Callas syngur 

aríuna Casta Diva úr óperunni Norma eftir ítalska tónskáldið Vincenzo Bellini. Marina 

notar eintóna, dimma rödd er hún mælir orðin hátt af munni fram: 

 

BYE–BYE 

EXTREMES 

 

BYE–BYE 

PURITY 

 

BYE–BYE 

TOGETHERNESS 

 

BYE–BYE 

INTENSITY 

 

BYE–BYE 

JEALOUSY 

 

BYE–BYE 

STRUCTURE 

 

BYE–BYE 

TIBETANS 

 

                                                
168 Abramović, The Artist is Present, Smithsoninan´s Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 
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BYE–BYE 

DANGER 

 

BYE–BYE 

SOLITUDE 

 

BYE–BYE 

UNHAPPINESS 

 

 

BYE–BYE 

TEARS 

 

BYE–BYE 

ULAY 

 

Í The Biography (1989) virðist söngur Callas vera nokkurs konar hljómandi yfirsjálf 

Abramović eða jafnvel hliðarsjálf. Í því verki sækir hún styrk í hugmynd sína um 

söngkonuna og fagran söng hennar en einnig í tónlistina og aríuna sem Callas syngur. 

Arían Casta Diva sem hljómar undir ástríðufullum kveðjuorðum Abramović er úr 

óperunni Norma eftir ítalska tónskáldið Vincenzo Bellini. Í óperunni er það hofgyðjan 

Norma sem ákallar æðri mátt í örvæntingu sinni því ástmaður hennar hefur yfirgefið hana 

fyrir yngri konu. Hér má því finna beina samsömun því Marina sjálf er í svipaðri stöðu 

þegar hún flytur verk sitt. 

Callas birtist einnig sem tákn fyrir músuna eða listgyðjuna sem veitir Marinu 

innblástur með söng sínum og rödd, hún birtist líka sem tákn aðskilnaðar, ástarharms og 

trega. Það hvernig Abramović klæðir sig upp og puntar kallast á við opinberu persónu 

Callas, hina glæsilegu konu, uppáklædda og í búningi hinnar fegruðu konu þar sem útlit 

og form er dregið fram með ákveðnum hætti með klæðaburði og andlitsmálningu. Hin 

þjálfaða söngrödd, óperan, dramað og ímyndin birtast sem tákn fyrir Callas í þessu verki. 

Sú lýsing sem hér má sjá á verkinu er aðeins hluti úr einni fyrstu gerð The Biography 

en verkið átti eftir að taka miklum breytingum í gegnum árin. Í fyrstu uppfærslu að 

verkinu vann Abramović með leikstjóranum George Atlas en hann hafði hvatt hana til að 

nota ævisögulega nálgun. Þau byrjuðu á því að gera sex mínútna langt myndband í lit, 
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SSS (1989), og lögðu með því grunninn að verki sem átti eftir að fylgja Marinu næstu 

áratugina. SSS fór Marina með einræðu um líf sitt og störf annað hvort íklædd 

klæðskerasniðnum jakkafötum, með lifandi snáka sem hringuðu sig um höfuð hennar eða 

hún var skrúbbandi á sér fæturna. Árið 1992 fékk verkið framhaldslíf á sviði og var sýnt 

í leikhúsum víða um Evrópu. Auk þess að flytja The Biography þá endurflutti Abramović 

nokkra af gjörningum sínum í þessum reisum milli leikhúsa. Hún las líka inn texta sem 

var spilaður af bandi á meðan hún sýndi verk sín, hann var upptalning á atburðum úr lífi 

hennar og starfi sem höfðu sérstaka merkingu fyrir hana: 

 

„1973 / Burning the hair / Cutting a star in the stomach with razor blade / lying naked on 

an ice cross / Listening to Maria Callas / Realizing that the kitchen of my grandmother is 

the center of my world.”169  

 

Í sviðsuppfærslunni á The Biography er Marina komin inn í leikhúsið með list sína. Hún 

sviðsetur í raun þætti úr lífi sínu og er auk þess að endurflytja gjörninga sem hún 

framkvæmdi fyrst á árunum fyrir 1975 og meðal þeirra er áðurnefndur gjörningur Lips of 

Thomas. Það má því velta fyrir sér hvar mörkin liggja milli þess sem Marina er að gera í 

The Biography og það sem sjá má í framsæknu leikhúsi þar sem unnið er með uppbrot í 

frásögn og ólíkum listgreinum er stefnt saman á sviði. Marina Abramović hefur ákveðið 

vinnulag þegar kemur að verkinu The Biography, en hún hefur unnið það með nokkrum 

leikstjórum í gegnum tíðina og þeir hafa haft ansi frjálsar hendur í því hvernig þeir 

meðhöndla efnið:  

„Every time I do a Biography, I start with the same principle: to completely give up 

control. So by handing over the material to a director, he can make a remix of my life in 

any way. It can be chronological or not – it doesn’t matter. I’m material, nothing more. I 

have no input, but what always happens is that my life looks new to me... artists always 

work with the material of their own lives. Making art is about transferring those feelings 

and thoughts into a universal language. That’s how biography works too. The deeper you 

go into yourself, the more universal you become. This biography then could be anybody 

else’s biography.“170 „Each of the directors are free to remix the material to take things 

they like more, to edit out the things they don’t and to create their own vision of my life, 

                                                
169 Lácis, „Fame, Celebrity and Performance, Marina Abramović – Contemporary Art Star,“ bls. 229 
170 sama, bls. 242 
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chronological or not. I am just an actor in their vision. In this way, each time I would play 

the biography of my life, my life looked differently to me. Giving up control is the most 

liberating act, but I do this only in the theater. I could never do this in my own 

performance or life.”171 Gjörningurinn á það þó sameiginlegt með sviðslistum að án 

áhorfenda er ekkert listaverk. „Without the audience the work does not exist, it does not 

have any meaning,”172 segir Marina Abramović, en djúpt samband við áhorfendur er 

grunnstef í mörgum verka hennar. „In my experience, as developed in a career of over 40 

years, I have arrived at the conclusion that the public plays a very important and indeed 

critical role in performance. The performance has no meaning without the public because, 

as Duchamp said, it is the public that completes the work of art. In the case of 

performance, I would say that the public and performer are not only complementary, but 

almost inseparable.173 

3.4 Verkið The Life and Death of Marina Abramović 
 

Abramović hitti leikstjórann Robert Wilson fyrst í heimaborg sinni Belgrað snemma á 

áttunda áratug 20. aldar. Hugmyndir hans um leikhúsið vöktu strax áhuga hennar en 

nálgun hans sem byggir meðal annars á tíma, hreyfingu og frumlegri notkun ljósa hefur 

skipað honum í fremstu röð leikhúsmanna og óperuleikstjóra samtímans.174 Tækifæri til 

samstarfs gafst nær fjörutíu árum síðar. Marina hafði unnið fimm The Biography sýningar 

með fimm ólíkum leikstjórum og nú fannst henni kominn tími til þess að vinna efnið 

lengra, hana langaði til þess að vinna verk sem ynni ekki aðeins með ævi hennar og störf 

heldur einnig dauða hennar og jarðarför. Abramović bar þessa hugmynd undir Wilson og 

hann var til í samstarf: „Mig hafði langað svo lengi til þess að vinna með honum,” sagði 

Abramović síðar, „hann uppgötvaði nýja tegund tungumáls í leikhúsinu. Tilfinning hans 

                                                
171 Abramović, Marina, „The Life and Death of Marina Abramović“, Flash Art, 14. desember 2015, sótt 
8. janúar 2019, https://www.flashartonline.com/article/marinas-diary-2/ 

172Abramović, Marina, Biesenbach, Klaus,  Franco, James, „Performance vs. Acting“  MoMA, sótt 5. 
janúar 2019 https://www.youtube.com/watch?v=BYSE5ZUsrRg  
 

173 Lácis, „Fame, Celebrity and Performance, Marina Abramović – Contemporary Art Star,“ bls. 124 
174 Abramović, Kaplan, Walk Through Walls, A Memoir, bls. 335 
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fyrir tíma er svo lík minni eigin upplifun á tíma. Dýpt einbeitingar hans er ótrúleg og svo 

heillandi.”175 

Er þau hófu samstarfið sagðist Wilson ekki vera áhugasamur um list Marinu 

Abramović, hann vildi aðeins vinna út frá ævi hennar og þá sérstaklega hinum harmræna 

þætti. „Ég kann vel við harmrænar sögur þínar,” sagði hann við Marinu, „þær eru svo 

fyndnar á ákveðin hátt. Ekkert er jafn ódýrt (kitschy) og að sýna hið harmræna með 

harmrænum hætti, ég tel að við ættum að sviðsetja líf þitt eins og grín eða með kómísku 

lagi til þess að ná til áhorfenda og fanga hjörtu þeirra.” Wilson vildi einnig að Marina 

myndi syngja á í uppfærslunni og það olli henni mikilli skelfingu því hún er alls ekki góð 

söngkona, en þessi hugmynd varð til þess að Abramović fór í söngtíma, nokkuð sem hún 

hafði ekki gert áður.176  

The Biography sýningin sem unnin var í samstarfi við Robert Wilson fékk nafnið 

The Life and Death of Marina Abramović og var frumsýnd í júlí árið 2011 í Manchester 

og var þar hluti af Manchester International Festival. „Með samruna leikhúss, óperu og 

myndlistar tekst Wilson á við ótrúlegt lífshlaup Marinu Abramović, allt frá barnæsku 

fram til dagsins í dag. Abramović leikur sjálfa sig og móður sína og en auk hennar leika 

meðal annars Willem Dafoe í sýningunni og söngvarinn Antony syngur tónlist sem hann 

samdi sérstaklega fyrir þessa hálfgerðu óperu (quasi opera).”177 Svo skilgreinir Wilson 

sjálfur verkið á heimasíðu sinni og er áhugavert að sjá að hann kallar þetta „quasi” óperu. 

Hér er Marina Abramović því í fyrsta skipti í hlutverki í „hálfgerðri“ óperu auk þess sem 

hún syngur og leikur sig sjálfa og móður sína. „The collaboration of music, light, sound, 

text and design is exceptional… simply beautiful,” segir í dómi um sýninguna í The 

Guardian178 og þykir sýningin bera sterk höfundareinkenni Wilsons, það er draumkennd 

blanda leikhúss, óperu, dans og gjörnings, blekkingar og raunveruleika.179 

Þetta verk og samstarf Abramović og Wilsons er áhugvert þegar litið er til ferils 

Marinu. Hér fetar Marina Abramović sig lengra inn á áframhaldandi slóðir Mariu Callas. 

Hér er viðfangsefnið líf konu sem helgað hefur sig listinni og lifað tímana tvenna. Hér er 

                                                
175 Abramović, Marina, „Marina´s Diary“, Flash Art, 14. desember 2015, sótt 3. febrúar 2019, 
https://www.flashartonline.com/article/marinas-diary-2/  
176Abramović, Kaplan, Walk Through Walls, A Memoir, bls. 335 
177 Wilson, Robert, „Life and death of Marina Abramović“, sótt 11. febrúar 2018, 
http://www.robertwilson.com/life-and-death-of-marina-Abramović 
178 sama 
179 Lácis, „Fame, Celebrity and Performance, Marina Abramović – Contemporary Art Star,“ bls. 92 
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tekist á við harmleikinn, móðurina, ástina, tónlistina og þjáninguna og má því sjá margt 

kunnuglegt úr lífi bæði Abramović og Callas. 

Hér má finna verk þar sem ólík listform mynda uppistöðu sem hverfist um líf og 

dauða Marinu Abramović. Hún tekur fyrstu skrefin í átt að því að vinna sjálf með 

óperuformið og hún bregður sér í hlutverk sem þekkja má úr lífi Mariu Callas, hún syngur 

á leiksviði í verki sem byggir á harmsögu og kalla mætti óperu. 

4 Að endimörkum 
 

Allt frá því upphafi ferils Marinu Abramović hafa hljóð og tónlist tengst tilfinningu 

hennar fyrir tíma og rými. Árið 1974 hélt hún stóra sýningu í Gallery of Contemporary 

Art í Zagreb. Hún hafði allt safnið fyrir sig eða um sjö herbergi. Fyrsta kvöldið flutti hún 

verk sitt Rhythm 2 (verk þar sem Marina tekur inn ýmis sterk lyf og í sex klukkustundir 

fylgjast áhorfendur með því hvernig áhrifin koma fram) en eftir það samastóð sýningin 

eingöngu af taktmælum (metronome). Í hverju herbergi var taktmælir sem stilltur var á 

mismunandi hraða, til dæmis adagio (hægt), allegro (hratt) og andante (meðalhægt), í 

síðasta herberginu stóð taktvísirinn á mælinum kyrr, hann sló engan takt. Marina telur 

þetta verk mikilvægt á ferli sínum, hugmyndin um tómt rými og tilfinninguna fyrir því að 

tíminn líði á mismunandi hraða, hljóð og tími renna í eitt. Fyrir Marinu er verkið Rhythm 

10 eitt mikilvægasta verk hennar þegar kemur að hugmyndinni um að endurspegla megi 

tímann með hljóði, þar hafi skapast sú tilfinning að fortíð, framtíð og nútíð geti runnið í 

eitt með einfaldri endurtekningu á hljóði með hjálp taktmælis.180 

Þessi næmni Abramović fyrir því hvernig hljóð og tími vinna saman og skapa með 

því framvindu kallast á við lýsingu á því hvernig tónlist finnur sér form því tónlist er 

bundin tíma og framvindu tíma sem mælist í mínútum og sekúndum. Hún tekur á sig form 

í gegnum eyrað og hlustunina. Tónlist er röð einfaldra eða flókinna hljóða. Eyrað nemur 

fyrsta hljóðið og tengir við það næsta. Hið fyrsta er enn lifandi í minninu þegar þriðja 

hljóðið kemur og þetta ferli heldur áfram líkt og kviksjá hljóða og skapar með því upplifun 

á framvindu. Minnið gerir okkur kleyft að bera hljóðin saman, við þjálfumst í hlustun og 

förum að gera ráð fyrir ákveðnu ferli. Þannig nemur eyrað hljóðið í núinu á meðan 

hugurinn gerir ráð fyrir framtíð en man eftir því sem á undan kom. Þetta er því tilvist á 

                                                
180 Biesenbach, „The Fundamentals of Endurance: Marina Abramović on How She Learned to Refuse the 
Body´s Limits and Make Immortal Art“ 
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þremur plönum, hugurinn reikar eða sveimar aftur á bak og áfram á meðan eyrað hlustar 

í núinu.181  

Tónlist sem tákn um tíma sem líður, hið forgengilega og dauða er klassískt tákn í 

listasögunni, hið svokallaða memento mori. Tónlist, söngur, hljóðfæri og hljóðfærasláttur 

minnti á hverfuleika lífsins, list andartaksins sem líður og erfitt er að festa hönd á. 

Leonardo da Vinci sem sjálfur var afburða söngvari og hljóðfæraleikari kallaði tónlistina 

mortal sickness (banvænan sjúkleika) og stillti henni upp sem andstæðu myndlistarinnar 

og þann varanleika sem þar mátti finna. Da Vinci sem smíðaði sér alls kyns hljóðfæri, til 

dæmis strengjahljóðfæri í líki hrosshauss úr skíra silfri, vildi meina að fagurt andlit málað 

á striga stæðist tímans tönn að því leyti að andlitið héldi sínu upprunalega útliti, fegurðin 

fölnaði ekki þó miskunnarlaus tíminn héldi áfram að líða, fegurð fyrirsætunnar fölnaði og 

hyrfi að lokum við dauða hennar og brotthvarf úr heimi lifenda.182  

4.1 Verkið How to die 
 

Um svipað leyti og Marina Abramović var að vinna að The Biography með leikstjóranum 

George Atlas fékk hún hugmynd að öðru verki og árið 1991 fór hún að leggja drög að 

myndbandsverki sem hún kallaði How to Die. Hugmyndin var eftirfarandi:  

„When you see real death on television, footage of some terrible disaster or other, 

you might stare for a moment, but then you can´t take it anymore; you just change the 

channel. When you watch an opera, theater, or film, and you see the heroine die, you 

identify with this kind of organized, aesthetic death. You look, you´re moved emotionally, 

and you cry. So my idea was to juxtapose in a video, a few minutes of opera death (in my 

mind it was always Maria Callas – I had become obsessed with Callas, with whom I 

idendified tremendously) and a few minutes of real death: to put them together in a 

scene.”183  

Abramović ferðaðist til Serra Pelada rétt við Amazon í Brasilíu, þar sem mikið var 

af gullnámum og aðstæður voru hræðilegar. Þar var óvenju mikið um dauðsföll, menn 

hröpuðu til jarðar er þeir reyndu að nálgast gullið og morðtíðni var mjög há. Marina fór 

á staðinn og kom sér í kynni við nokkra karlmenn sem þar unnu. Hún sá þá fyrir sér í 

hlutverkum sem þekkt eru úr óperusögunni eins og til dæmis Othello. Hún talaði við þá 

                                                
181 Cole, William, The Form of Music. London: The Associated Board of the Royal Schools of Music, 
1997, bls. 1-2 
182 Vergo, Peter, That Divine Order, London: Phaidon, 2005, bls. 146  
183 Abramović, Kaplan, Walk Through Walls, A Memoir, bls. 204 
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um óperuna og ítalskur námuverkamaður söng fyrir hana af hjartans list aríur sem hann 

kunni úr La Traviata eftir Verdi. Marina sá fyrir sér að þetta yrði magnað verk, hún vildi 

fá nokkra þekkta fatahönnuði til þess að hann búninga fyrir persónur eins og Carmen (úr 

tugum metra af rauðu silki) og þegar Jose myndi stinga Carmen yrði sýnt myndskeið af 

raunverulegum dauða í Serra Pelada. Abramović sá fyrir sér fleiri slíkar senur þar sem 

unnið væri með mismunandi óperur og alltaf myndi rödd Callas hljóma yfir. Ekkert varð 

þó úr verkinu því það var allt of dýrt í framleiðslu en Marina var mjög ánægð með 

hugmyndina og gerði sér vonir um að hrinda verkefninu í framkvæmd síðar.184  

Verk Marinu Abramović, How to Die átti sem sagt að fanga raunverulega dauðastund 

og gera hana að fagurfræðilegu fyrirbæri með því að tengja hana við óperuna, upphafna 

fegurð og söngrödd Mariu Callas.  

4.2 Upphafið ástand 
 

Upphafið ástand hefur verið þema í verkum Marinu Abramović allt frá fyrstu verkum 

hennar á áttunda áratug síðustu aldar: „I had learned in Rhythm 10 and Thomas Lips that 

pain was something like a scared door to another state of consciousness. When you 

reached that door, then another side opened,”185 segir Abramović í æviminningum sínum 

og minnir þar á hversu þjáningin er nátengd upphöfnu andlegu ástandi eða órum sem fylgt 

geta miklum líkamlegum sársauka. Marla Carlson kemur inn á þetta efni í umfjöllun sinni 

um Abramović í bók sinni Performing Bodies in Pain, Medieval and Post Modern 

Martyrs, Mystics, and Artists: „The medieval mystic understood herself to transcend the 

carnal by being raptured away to another, higher realm. Her vision was both corporeal 

and spiritual, a merging with God. Abramović, in contrast, has a post-Christian 

understanding of this experience inflected by Buddhism: she transcends the objectifying 

gaze through a shared vision that effaces the boundaries of the self, merging with the 

other in the present moment.”186  

Marina Abramović hefur alltaf verið leitandi í list sinni og í þeirri leit hefur hún 

jafnan kannað hvar hin ýmsu mörk liggja. Hún hefur kannað mörk hins líkamlega, 

andlega og þolanlega, gjörningar hennar krefjast oftar en ekki mikils úthalds og er hinn 

líðandi tími því mikilvægur hluti af framkvæmd þeirra. 

                                                
184 Abramović, Kaplan, Walk Through Walls, A Memoir, bls. 204 
185 sama, bls. 89 
186 Carlson, Performing Bodies in Pain, Medieval and Post Modern Martyrs, Mystics, and Artists, bls. 79 
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Tíminn sem viðfang í myndlist á sér langa og merka sögu. Með tímann sem efnivið 

er hægt að miðla framvindu og breytileika með áþreifanlegum hætti. Allt frá upphafi vega 

má finna meðal ýmsra menningarhópa og þjóða einhvers konar gjörningalist sem 

samanstendur af ólíkum þáttum. Þar renna í eitt hið leikræna og myndræna, notkun hluta 

og hins skreytta og málaða líkama, ásamt tónlist og hljóðum.187 Tíminn er þannig 

holdgerður og færður í form með lifandi flutningi á menningarlegum forsendum hvers 

samfélags. Marina Abramović hefur sérstakan áhuga á framandi menningarheimum þar 

sem finna má frásagnir og helgisiði sem meðal annars byggjast á tímanum, úthaldi og 

endurtekningu. Hún hefur kynnt sér ólík trúarbrögð og lifnaðarhætti ýmissa frumbyggja. 

 Önnur ástæða þess að hún fór til Serra Pelada í Brasilíu til þess að vinna að verkinu 

How to Die var sú að hún átti erindi á þessar slóðir til þess að ná sér í kristalla en það er 

efniviður sem hún hefur ítrekað unnið með í verkum sínum og þá ekki síst í verkum sem 

hún kallar Transitory Objects for Human Use. Meðal þeirra verka má nefna Shoes for 

Departure, en það eru stórir skór úr Amethyst steini (17 x 51 x 53 cm) frá árinu 1991.188 

 

Shoes for Departure – Transitory Objects For Human Use 

 

Instructions for the public: 

Enter the shoes with bare feet. 

Eyes closed. 

Motionless. 

Depart. 

 

Aðskilnaður efnis og anda er hér viðfang Abramović líkt og svo oft áður. Í huga Marinu 

Abramović er hin óefniskennda list æðst allra lista. Gjörningurinn líkt og tónlistin fanga 

að hennar mati eitthvað sem aðeins má upplifa í hita augnabliksins: „You don´t have this 

in painting or sculpture. A different kind of energy is brought there. Here is life energy, 

molecular, cellular life. You are interconnected to the other life energies around you. 

Everything is in living unity.”189  

Í verkinu How to Die er viðfangsefnið dauðinn og leiðin til þess að afbera dauða með 

því að setja hann í fagurfræðilegt samhengi við söng Mariu Callas. Í verkinu The 

                                                
187 Robertsson, McDaniel, Themes of Contemporary Art – Visual Art after 1980, bls. 154 
188 Birnbaum, Noring, Tøjner, Wolfs, The Cleaner, Marina Abramović, bls. 14 og 154-155 
189 sama, bls. 34 
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Biography birtist söngur Callas sem nokkurs konar hljómandi yfirsjálf Abramović þar 

sem hún stendur keik eins og seiðkona með útrétta hendi og kveður dimmri röddu ýmsa 

þá þætti sem tengdu hana ástmanni sínum og samstarfsfélaga til margra ára.Viðskilnaður, 

þjáning og dauði virðast Abramović ætíð hugleikin í samhengi við Mariu Callas. Þrátt 

fyrir að verkið How to Die hafi ekki orðið að veruleika þá hafði Marina Abramović ekki 

gefist upp á hugmyndinni, hún beið betri tíma.  

Líkt og áður er sagt hefur Abramović oft gengið mjög nærri sér í verkum sínum og 

jafnvel stefnt lífi sínu í hættu. Píslir og hugmyndin um þjáningarfullan dauðdaga er aldrei 

fjarri þegar unnið er með mörk hins líkamlega þolanlega. Í verkinu How to Die varð 

Abramović upptekin af dauðanum sem viðfangsefni en sá áhugi náði svo hámarki í verki 

hennar Balkan Baroque frá árinu 1997. Fyrir það verk fékk Abramović Gullljónið á 

Feneyjartvíæringnum og sú viðurkenning hafði mikil og góð áhrif á feril hennar. Það er 

jafnfram eitt persónulegasta verk Abramović en þar líkt og í The Life and Death of Marina 

Abramović syngur listakonan sjálf í verkinu. Söngurinn birtist þar sem órjúfanlegur hluti 

af persónulegri tjáningu Abramović og verkið er hlaðið táknum sem tengja má við líf 

hennar og bakgrunn. 

 

Balkan Baroque (1997) 

 

The installation 

Images are projected onto the three walls of the space. 

 

My mother, my father, and myself 

 

On the floor are two copper sinks and one copper bathtub filled with water. 

 

Performance 

In the middle of the space I wash 1.000 fresh beef bones, 

continuously singing folksongs from my childhood. 

 

Excerpts from the folksongs that I sing in Balkan Baroque: 

 

Fyrst day 
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„When we stopped next to our Russian tree the snow had already covered 

everything…” 

 

Second day 

„You sing beautifully, you sing beautifully, blackbird, blackbird… What else can I do, 

what else can I do when my feet are bare…” 

 

Third day 

„Hey, Kato, hey my treasure, come with me to pick sage… I can´t, master, I can´t. 

There is no bright moon…” 

 

 

Fourth day 

„All the birds from the forest, all the birds from the forest, come down to the sea. 

Only one stays, only one stays, to sing to me about unhappy love.” 

 

I sing these lines continuously over a period of six hours every day. 

 
Performance 

Duration: 4 days, 6 hours 

47th Venice Biennale, June 1997190 

 

Balkan Baroque var búið til við mjög erfiðar aðstæður bæði fjárhagslegar (Abramović 

átti í erfiðleikum með að fjármagna það) og vegna viðfangsefnisins. Verkið þótti hafa of 

sterka pólitíska skírskotun og því var erfitt að fá inni fyrir það á Feneyjartvíæringnum 

árið 1997. Fyrst átti það að vera í serbneska skálanum en svo var því hafnað þar, síðan 

átti það að vera í skála Svartfjallalands en hætt var við það þegar í ljós kom hvers eðlis 

verkið var. Að lokum fékk Marina inni í kjallara Jardini skálans, í rými sem tilheyrir 

ítalska skálanum og engin annar vildi nota það árið.191 

Hafa verður í huga að stríðið í Júgóslavíu stóð yfir frá 1991-1999 og því var mjög 

viðkvæmt viðfangsefni á ferð. Balkan Baroque vísar í orðatiltæki um að „hreinsa 

                                                
190 Birnbaum, Noring, Tøjner, Wolfs, The Cleaner, Marina Abramović, bls. 164 
191 Abramović, Marina, „Balkan Baroque“, videó, gert í tilefni af Feneyjatvíæringnum 1997, sótt 24. 
nóvember 2017, https://www.youtube.com/watch?v=gbswpr7ibBA  



 
 

 
 

60 
 
 

samvisku sína” og er myndgerfing þess að ekki sé hægt að halda áfram með líf sitt nema 

horfst sé í augu við fortíðina og nútíðina, svo hægt sé að ganga til móts við framtíðina.192 

Eins og kemur fram á lýsingunni þá samanstendur verkið af þriggja rása 

myndbandsinnsetningu, það sem myndum er varpað á þrjá veggi rýmisins með hljóði og 

í lit. Stór hrúga af nautgripabeinum af ýmsum stærðum er á miðju gólfinu og þar standa 

einnig tveir koparvaskar og eitt koparbað fyllt með vatni. Í gjörningnum situr Marina í 

miðri beinahrúgunni með hárið slegið og í skósíðum hvítum kjól sem líkist helst náttkjól 

eða serk, hún þvær beinin upp úr vatni með stórum stálbursta og syngur í sífellu þjóðlög 

sem hún söng í barnæsku.193 

Myndböndin í verkinu Balkan Baroque hafa persónulega skírskotun fyrir 

listakonuna. Þau eru þrjú og kallast á við triptych eða þrískipta altaristöflu. Á 

myndböndunum sjást foreldrar Marinu og hún sjálf. Faðir hennar er á einu þeirra, móðir 

hennar á öðru og Marina sjálf er í miðjunni. Þetta kallast á við þá hefð fyrr á öldum að 

gjafarar altaristaflna, voru málaðir til hliðanna á töflunum194 og má því sjá foreldra 

Marinu sem gjafara Balkan Baroque, þau bjuggu listamanninn til og um leið verkið sjálft.  

Á myndbandinu má meðal annars sjá föður Marinu halda skammbyssu á lofti en 

móður hennar halda fyrir augun. Marina sjálf er í fyrstu klædd í hvítan slopp eins og 

vísindamaður. Hún segir sögu af því hvernig fólk á Balkanskaganum losar sig við rottur. 

Aðferðin felst í því að láta þær ráðast á hver aðra. Eftir söguna um rotturnar fer Marina 

úr sloppnum, undir honum er hún í svörtum undirkjól, hún dregur rauða silkislæðu fram 

á milli brjósta sér, hristir hana og fer svo að dansa við undirleik fjörugrar balkanskrar 

tónlistar. Svarti undirkjóllinn leggur áherslu á kvenleika og rauði klúturinn minnir helst á 

blóð. Tónlistin er á skjön við alvarlegan undirtón verksins alls, í henni liggur léttúð líkt 

og í dansinum. 

Koparvaskarnir og koparbaðið sem fyllt er vatni vísar í hreinsun og það að þvo sér, 

jafnvel þvo af sér syndir sínar. Táknræn merking kopars getur tengst blóði, eldi, stríði og 

himnesku réttlæti.195 

Sú athöfn Marinu að þvo beinin og hreinsa með stórum stálbursta á sér sterka 

skírskotun til fornra greftrunarsiða sem finna má í serbnesku rétttrúnaðarkirkjunni. Meðal 

                                                
192 sama 
193 Birnbaum, Noring, Tøjner, Wolfs, The Cleaner, Marina Abramović, bls. 164 
 
194 Peter Murray, Linda Murray, A Dictionary of Christian Art, Oxford: Oxford University Press, 2004 
195 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, The Penguin Dictionary of Symbols, London: Penguin Books, 1996, 
bls. 234 
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þeirra er sá siður að nokkrum árum eftir dauða og greftrun manneskju er viðkomandi 

grafin upp, bein hennar hreinsuð með vatni og víni  áður en þeim er safnað saman aftur 

og þau sett í kistil og jarðsett á ný. Þessi siður er mjög gamall og fannst víða innan 

rétttrúnaðarkirkjunnar fyrr á tímum.196 Hvíti síði kjóllinn sem Marina klæðist líkist bæði 

líkklæðum og náttkjól og áhrifaríkt er að sjá hvernig blóðið af beinunum litar kjólinn 

smátt og smátt rauðan. 

Tónlistin er mikilvæg í verkinu, Marina syngur stanslaust við iðju sína og hún syngur 

þjóðlög sem hún söng í barnæsku og er þar komin tenging við árin hjá ömmu hennar, árin 

sem einkenndust af svo miklum trúarhita. Textar lagabútanna sem hún söng voru 

vandlega valdir út frá innihaldi þeirra. Textabrotin sem birt eru í lýsingunni á framkvæmd 

Balkan Baroque hér að ofan eru hlaðin táknum sem vísa í sögu og menningu 

Balkanskagans.  

Rússneska tréð í fyrsta erindinu getur staðið fyrir birkitré, en birkitréð hafði mikla 

helgi í Austur-Evrópu fyrr á tímum, það stóð fyrir vorið og jómfrúna,197 hreinleika eða 

nýja byrjun. Snjórinn og hvíti liturinn geta einnig haft alkemíska þýðingu líkt og litirnir 

svartur, rauður og gylltur.198 Litaheimur Balkan Baroque hefur því alkemíska skírskotun 

í hvíta kjólnum, svarta kjólnum, rauðu silkislæðunni og bronslitum vöskunum og baðinu. 

Svartþrösturinn í erindinu sem sungið var á öðrum degi á sér ýmsar merkingar aðrar 

en að hann standi fyrir fagran söng. Fræg er orrusta í serbneskri sögu (árið 1389) sem háð 

var á stað sem nefndur hefur verið Akur svartþrastarins (The Field of the Blackbird). Þessi 

staður er í Kosovo og í orrustunni töpuðu Serbar í blóðugum og mikilvægum bardaga við 

Ottómanveldið.199 Hér er því vísað í þekkta orrustu þar sem blóðtaka var mikil og 

ósigurinn eftir því. Berir fætur eru tákn varnarleysis. 

Í þriðja laginu er sungið um salvíu og myrkvað tungl. Salvían hefur löngum þótt 

öflug lækningajurt en nafn hennar er dregið af latneska orðinu „salveo“ sem þýðir að gera 

heilt eða bjarga.200 Tunglið er eitt merkingaþrungnasta tákn sem hægt er að finna, meðal 

merkinga þess er sú að það standi fyrir tímann sem líður201 og hér má því túlka það sem 

                                                
196 Tradii, Laura, „Ossuaries: Death, Resurrection and the Living,“ The Unfamiliar, an Anthropological 
Journal, (2013) University of Edinburgh, bls. 37 
197 Chevalier, Gheerbrant, The Penguin Dictionary of Symbols, bls. 1070 
198 sama, bls. 439 
199 Bunting, Tony, Encyclopædia Britannica, Battle of Kosovo, sótt 25. nóvember, 2018, 
https://www.britannica.com/event/Battle-of-Kosovo-1389-Balkans  
200 Morwood, James, Oxford Latin Dictionary, Oxford: Oxford University Press, 2005, bls. 408 
201 Chevalier, Gheerbrant, The Penguin Dictionary of Symbols, bls. 669 
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svo að ekki sé hægt að tína salvíu (sem læknar) vegna þess að tíminn stendur kyrr, allt er 

kyrrt og engin leið til heilunar. 

Í fjórðu vísunni er merkingin skýr, þar má finna missi, einsemd, söknuð og jafnvel 

dauða. Flug fugla stendur fyrir tengsl milli himins og jarðar og fuglinn sjálfur getur verið 

fyrirboði eða sendiboði frá himnum.202 Hér er því um að ræða trúarlegt tákn. Flug fugla í 

átt að hafi getur einnig verið fyrirboði um dauða.  

 

Söngur Marinu Abramović og orðin sem hún syngur skipta miklu máli í Balkan Baroque. 

Það er ljóst að það er engin tilviljun hvað hún syngur og endurtekningin í verkinu kallast 

á við önnur verk hennar þar sem endurtekningin er látin reyna á líkamlegt þrek; 

endurtekin söngurinn við endurtekna iðjuna framkallar sefjunarkennt ástand. Úr verður 

allt annars konar andrúmsloft en ef Marina hefði þvegið beinin í þögn sex tíma á dag í 

fjóra daga, í verkinu getur hún notað sönginn og textann til þess að ljá því dýpri merkingu. 

Finna má fleira en söguleg og þjóðsagnaleg tákn í verkinu Balkan Baroque, 

söngurinn og þau tákn sem í orðunum liggja kallast einnig á við æskuna, barnagæluna, 

trúarlífið, t.d. að fara í kirkju á hverjum degi eða kveikja á kerti á sama tíma á hverjum 

degi. Örmögnunin býr í líkamlegri endurtekningunni en með söngnum tekst Marinu 

Abramović að koma sér í djúpt og spennt (intense) ástand og notar meðal annars þá orku 

til þess að halda verkinu uppi. 

Balkan Baroque er næstum eins og ópera að umfangi, slík er stærð viðfangsefnisins. 

Ólíkir þættir kallast hér á og verkið líkist helst sviðsettri þjáningu. Hér er því aftur komin 

tenging við harmleikinn, en þjáningin og hörmuleg örlög þrungin táknum og fyrirboðum 

eru kunnugleg stef úr heimi harmleiksins og þá einnig óperunni.  

4.3 Verkið Seven Deaths 
 

Ástarharmur sá sem Maria Callas upplifði virðist hafa komið við kvikuna í Abramović. Í 

heimildarmyndinni The Space in Between: Marina Abramović and Brazil má finna 

hjartaskerandi atriði. Í myndinni er fylgst með Abramović vinna úr mikilli ástarsorg og 

óhamingju sem hún upplifði eftir að hún sagði skilið við eiginmann sinn til nokkura ára, 

ítalska listamanninn Paolo Canevari. Á einum stað í myndinni segir Abramović skjálfandi 

                                                
202 sama 
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röddu: „Ég vil ekki enda eins og Callas, ég vil ekki deyja úr ástarsorg.”203 Hún virðist því 

líta á örlög Callas sem víti til varnaðar og trúa því í raun og veru að ástarharmur geti verið 

banvænn. 

Í verkinu How to Die sem Abramović vann að árið 1992 var rödd Callas og söngur 

nátengd dauðastundinni. Hugmyndin var að tengja raunverulegan dauða við þekktar 

dauðastundir í mismunandi óperum. Það sem sameinaði þessa tvo heima, hinn 

raunverulega og þann sem byggir á gríska harmleiknum, óperunni, var söngkonan Maria 

Callas. Söngur hennar átti að brúa bilið milli alvöru dauða og tilbúins dauða, raunveruleiki 

og ópera áttu að renna í eitt og gera þannig dauðann bærilegan að horfa á. Verkið blundaði 

lengi með Abramović en það var ekki fyrr en árið 2013 sem dró til tíðinda. Abramović 

hitti norska handritshöfundinn Petter Skavlan í Osló og þau tóku tal saman og ræddu 

meðal annars um Mariu Callas. Hún sagði honum frá hugmyndum sínum fyrir verkið 

How to Die og að hún væri í vandræðum með að koma þessu heim og saman, verkið hefði 

reynst henni ofviða á sínum tíma, grunnurinn væri hins vegar sá að hún vildi vinna með 

sjö dauðastundir úr þekktum óperum þar sem Maria Callas væri í aðalhlutverki. Skavlan 

kom með þá uppástungu að best væri að reyna að einfalda hugmyndina með því að búa 

til handrit að dauðastundunum sjö og vinna eftir því.204 

Marina varð upprifin: „From the moment we started talking about how to really make 

this project. Callas was my inspiration. By that time I´d read all the biographies of her 

and watched her extraordinary work on film. I felt such powerful identification with her. 

Like me she was a Sagittarius; like me, she had a terrible mother. We bore a physical 

similarity to each other. And though I had survived heartbreak, she died from a broken 

heart. In most operas, at the end, the heroine dies from love. And Petter knew the list of 

their deaths as well as I did: KNIFING in Carmen; JUMPING in Tosca; 

STRANGULATION in Othello; BURNING in Norma; SUFFOCATION in Aida; 

HARA-KIRI in Madame Butterfly; CONSUMPTION in La Traviata… I envisioned 

seven video installations, one for each death, all seven to be shown sequentially. In 

addition, Petter suggested filming a feature documentary called Living Seven Deaths, the 

chronicle of the making of Seven Deaths, along with the story of how the piece relates to 

Maria Callas´s life. The glorious sound of Callas´s voice would fill every death scene.”205  

                                                
203 Marina Abramović in Brazil, The Space In Between, heimildarmynd, leikstj. Del Fiol, Marco, (2016, 
Netflix) 
204Abramović, Kaplan, Walk Through Walls, A Memoir, bls. 356 
205 sama 
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Síðustu árin hefur Marina Abramović verið upptekin af þessu verki. Hún hefur talað 

um það víða og lítur á það sem mjög persónulegt verk. Líkt og oft áður tiltekur hún ítrekað 

hrifningu sína á Callas og hvað hún samsamar sig henni: „ I love Maria Callas, both in 

terms of the imprint of the diva´s ouvre in the field of the opera performance, as well as 

in her own life, which has been filled with grief.”206 Abramović hefur velt því mikið fyrir 

sér hvernig best sé að fanga efnið. Ein hugmyndin byggist á því að dauði Callas er dreginn 

upp sem afleiðing af ástarsambandi hennar við Onassis: Verkið byrjar þar sem Maria 

Callas liggur í rúminu en þarf svo að fara fram á baðherbergi, hún horfir í spegilinn og 

sér þar sjö dauðasenur – Maria er drepin sjö sinnum af sama manninum, Onassis.207 

Marina hefur unnið undirbúningsvinnu fyrir verkefnið á Grikklandi. Hún hefur sterk 

tengsl við landið, kom þar fyrst sem barn með foreldrum sínum og hefur farið þangað oft 

í gegnum tíðina. Hún kann mjög vel við sig þar og segir landið minna sig á Serbíu. Hún 

er í samstarfi við gríska framleiðendur og til stendur að Seven Deaths verði kvikmyndað 

í Grikklandi á stöðum sem tengjast Mariu Callas beint enda innblástur verksins dauði 

hennar úr ástarsorg.208 Samanber orð Marinu Abramović úr nýlegu viðtali: „For me, love 

is the most important human emotion – not just the love of a person but the unconditional 

love of plants, birds and trees, I almost died from a broken heart in my life, but I survived, 

and it´s never going to happen again.”209 

Í upphafi vinnuferlisins vildi Abramović fá sjö kvikmyndaleikstjóra til þess að 

leikstýra tíu mínútna þætti hver og ætlaði hún sjálf að leika Callas í þessum myndbrotum. 

Árið 2014 voru leikstjórarnir Roman Polanski, Alejandro González Iñárritu, Marco 

Brambilla, Giada Colagrande og Yorgos Lanthimos búnir að taka að sér leikstjórn í 

verkinu en síðar breyttist það. Sumir drógu sig út úr verkefninu af persónulegum ástæðum 

og fjárhagshliðin hafði líka sitt að segja. Nú ætlar Abramović að leikstýra Seven Deaths 

sjálf og segir verkið vera óperu þar sem hún mun leika átrúnaðargoð sitt Mariu Callas í 

sjö mismunandi dauðasenum úr þekktum óperum. Ætlunin er að frumsýna verkið árið 

2020 í óperuhúsinu í Munchen og þar á eftir verður það sýnt í Covent Garden óperuhúsinu 

                                                
206 Blatsou, Ioanna, „Marina Abramović´s homage to „Seven Deaths” Ekathimerini, apríl 2014, sótt 12. 
desember 2018, http://www.ekathimerini.com/159491/article/ekathimerini/life/marina-Abramovićs-
homage-to-seven-deaths 
207 Abramović, Marina, „Marina Abramović, talks love, death, Maria Callas and fear of Sharks“, sótt 5. 
janúar 2019, https://www.youtube.com/watch?v=1e4OPys4Xq8  
208 Abramović, Marina, „Marina Abramović In conversation with Zvonimir Dobrović: The method and 
performance practice @the Onassis Cultural Centre“, (7. mars 2014), sótt nóvember 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=L1D7Ip2xK  
209 Aftab, Kaleem, „Becoming Maria Callas“, i Newspaper, sótt 9. nóvember, 2018, 
https://inews.co.uk/culture/marina-Abramović-interview-maria-callas-florence/ 
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í London. Sýningin verður kvikmynduð og síðar verður sú kvikmynd sýnd sem hluti af 

verkinu.210  

Í verkinu Seven Deaths má segja að Abramović renni sjálf saman við táknið Mariu 

Callas svo úr verður eitt tákn. Þetta er klofið tákn sem tengja má hinni jarðnesku konu og 

konunni sem helgar líf sitt listinni og er þar sett á stall sem himnesk vera, hofgyðja 

listarinnar. Maria Callas fer með okkur að mörkum hins háleita í gegnum söng sinn og 

listfengi þar sem tónlistin lyftir okkur upp í hæstu hæðir svo hið sammannlega finnur sér 

samhljóm í einhverju sem stendur okkur ofar og erfitt er að fanga í orð eða mynd.  

Marina Abramović fer með okkur að mörkum hins mannlega í list sinni. Í verkum 

sem reyna á þolmörk líkamans og andlegrar þjáningar sýnir hún okkur yfir landamærin í 

átt að hinu ægifagra, því sem við óttumst en stöndum í hæfilegri fjarlægð frá.  

Niðurstaða 
 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er: Fyrir hvað stendur Maria Callas í list Marinu 

Abramovic? Hvernig birtist hún sem tákn og áhrifavaldur? 

Að mati Marinu Abramović er tónlist æðst allra lista, hún er óhlutbundnasta 

listformið og á því mesta samleið með gjörningalistforminu. Abramović telur að söngvari 

geti sungið sál sína „út“ og náð þannig djúpri tengingu við hlustendur sína án þess að 

nokkuð áþreifanlegt standi þar á milli. Maria Callas er ein mesta óperusöngkona allra 

tíma og samkvæmt skilgreiningu Abramovic ætti hún því að hafa snert hjörtu milljóna 

áheyrenda með söng sínum og sál. Callas hefur því tekist með list sinni að mynda einstakt 

samband við hvern þann sem móttækilegur er fyrir þeim ótrúlegu töfrum og galdri sem 

listir hafa yfir að ráða. Út frá þessari afstöðu Abramovic má álykta sem svo að í Callas 

kristallist kjarni listarinnar og allt það litróf sem hún býr yfir. Callas birtist því sem tákn 

um hina þjáningarfullu, rómantísku þrá eftir háleitni fegurðarinnar eins og hún finnur sér 

mynd í gegnum sönginn. Abramović nálgast hið háleita í gegnum sársauka og langvarandi 

þjáningu í gegnum gjörninginn. Báðar eru þær bundnar af kvenlíkama sínum og þeim 

takmörkunum sem honum fylgja. 

                                                

210 Goodman, Ellie June, „Marina Abramovic is writing an opera, Her Seven Deaths project is 30 years in 
the making“, Dazed, 7. Mars, 2018, sótt 10. janúar, 2018, http://www.dazeddigital.com/art-
photography/article/39321/1/marina-Abramović-is-writing-an-opera 
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Þrátt fyrir að Marina Abramović vilji meina að hún sé ekki femínisti þá hefur hún 

starfað í heimi þar sem aldagömul viðhorf gagnvart fegurð, hinu háleita, þjáningunni, 

dauðanum og líkömum kvenna voru mótuð af karlmönnum. Sjálf hefur hún tekið undir 

slík viðhorf með því að tala um dauða Mariu Callas sem rómantískt fyrirbæri og 

samþykkir hún þar með gamla klisju úr listasögunni, hinn fagra dauða konunnar. Þrátt 

fyrir þetta samsamar hún sig söngkonunni mjög sterkt og virðist sjá í henni einhvers konar 

hliðarsjálf. Og sannarlega má greina nokkur líkindi með þessum dætrum Balkanskagans 

þegar lífshlaup Abramović og Callas eru borin saman. 

Þegar myndlistarferill Abramović er skoðaður kemur í ljós að eftir að hún byrjar 

aftur að starfa ein að list sinni eftir persónulegt áfall árið 1988 þá fer Maria Callas að hafa 

æ meiri áhrif á list hennar, uns hún verður að tákni í verkum hennar. Í fyrstu er eins og 

Abramović halli sér að henni á erfiðum tímum. Söngur og viðfangsefni aríunnar Casta 

Diva sem Maria Callas syngur í verkinu The Biography kallast á við raunverulega atburði 

í lífi Abramović og þann ástarharm sem hún upplifir og vinnur með í verkinu. Þar stendur 

Callas fyrir viðskilnað, þjáningu og sársaukafulla kveðjustund en gefur þó styrk um leið. 

Maria Callas verður að myrkara tákni í verki sem Abramović vann að árið 1992, 

How to Die. Þar fanga söngur hennar og rödd hið ómögulega, hún brúar skilin milli lífs 

og raunverulegs dauða með fagurfræðilegum hætti. Í þessu verki stendur söngur hennar 

fyrir hið háleita og himneska í huga Abramović.  

Nú vinnur Marina Abramović að stóru og viðamiklu verki, Seven Deaths, þar sem 

Maria Callas er orðin að hinu algera dauðatákni. Í því renna saman þau ólíku viðfangsefni 

sem Abramović hefur lengi fengist við: Þjáningin, endurtekningin, fegurðin, hin óljósu 

skil milli raunveruleika og veruleika, hið háleita, viðskilnaðurinn og dauðinn sjálfur. 

Marina Abramović hefur ekki áhuga á því að deyja með sama hætti og Callas, hún 

ætlar aldrei aftur að gefa á sér slíkan höggstað, hún ætlar ekki að deyja fyrir ástina, fórna 

sér eða list sinni fyrir karlmann. En í verkinu Seven Death mun Marina Abramović 

samsama sig Mariu Callas á þann hátt að erfitt verður að skilja á milli þeirra.  

Áhrif Mariu Callas á listsköpun Marinu Abramović hafa ekki verið skoðuð með 

markvissum hætti fyrr og vel er hægt að fara dýpra í þetta efni með áframhaldandi 

rannsóknum. Það væri þá sérstaklega í framhaldi af verkinu Seven Deaths sem frumsýnt 

verður árið 2020. Hugmyndir Marinu Abramović hvað varðar eigin dauða og flóknar 

athafnir tengdar greftrun hennar og þremur ólíkum greftrunarstöðum eru einnig áhugavert 

rannsóknarefni. Dauðdagi Mariu Callas var einmanalegur og hversdagslegur en honum 

fylgir þó nokkur dulúð því eftir að hún var brennd þá var ösku hennar stolið og hún hefur 
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aldrei komið í leitirnar. Samtal Marinu Abramović við Mariu Callas virðist því ætla að 

ná út yfir gröf og dauða. 
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