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Innsetningin er samansett úr vídjóverki á skjá, innrammaðri ljósmynd, innrömmuðu skjáskoti 

af Facebook, og límmiðum af andliti listamannsins límdir á vegginn líkt og mynstruðu 

veggfóðri. Í myndbandinu sést listamaðurinn sitjandi og setur sig í ýmsar stellingar líkt og 

hann sitji fyrir tískumyndatöku, á meðan nafn listamannsins blikkar í sífellu í takt við 140 

slaga bassatakt sem spilast undir myndbandinu. Verkið er innblásið af innrömmuðu 

ljósmyndinni þar sem listamaðurinn sést sitjandi með setninguna „get on my level“ yfir 

honum í hvítu letri. Á gólfinu fyrir framan verkið myndast bleikur hringur frá kösturum úr 

lofti. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er mín eigin listsköpun skoðuð í samhengi við þá nýju tæknibyltingu sem kom 

í kjölfar uppfinningar internetsins og síauknum vinsælda samfélagsmiðla, þá sérstaklega 

vefsíðunnar YouTube og smáforritsins Instagram. Ég velti fyrir mér hvað það þýðir að vera 

einstaklingur á netinu í dag og skoða þau samskiptamynstur sem þar eiga sér stað. Áhrifavaldar 

og hvernig áhrif þeirra birtast í samfélagslegum skilningi er rannsakaður og greindur útfrá 

kenningum um neysluhyggju.   

Ég skoða hvernig ég nota eigið sjálf í verkum mínum, hvort tveggja þegar ég er sjálft 

viðfangsefnið eða þegar um hlutverkaleik er að ræða, og velti því fyrir mér hver mörkin á milli 

listaverks og listamanns séu. Gagnrýni á birtingarmynd kyns og kyngervis er rætt og tengd við 

verk mín. Fjögur af verkum mínum; Sexy Car Wash! (2018), Sexy Gallery Wash! (2019), 

persónan @brenndur, og einkasýningin mín Er þetta sjálfsást eða er ég bara sjálfselsk mella? 

(2019); eru greind útfrá þessum forsendum og fundinn er sameiginlegur þráður sem tengir  

þessi fjögur verk saman. 

Til stuðnings er vísað í kenningar Pierre Bourdieu um menningarauð og smekk, ritgerð 

Marshall McLuhan „Miðillinn er merkingin“, hugmyndir Lauru Mulvey um hið karllega 

augnaráð í kvikmyndum, bók Kate Bornstein Gender Outlaw: On Men, Women, and The Rest 

Of Us, og ýmsa myndbandsframleiðendur á YouTube sem hafa rannsakað miðilinn í 

myndböndum sínum á einn eða annan hátt. 

  



 

 
 

Abstract 

In this essay I examine my own art practice in context of the digital revolution and the rise of 

the internet and increasing popularity of social media, specifically the video hosting website 

YouTube and the photo sharing app Instagram. I discuss what it means to be an individual on 

the internet in modern times and examine the types of social interactions that emerged with the 

rise of social media. Influencers and how they‘ve impacted modern society is examined and 

analyzed using theories on consumerism.  

I examine how I use my own self identity in my works, both when using myself as the 

subject itself or while playing a character, and question the fine line between artist and artwork. 

Criticism about the portrayal of gender in media and gender identity is discussed and connected 

to my works. Four of my works; Sexy Car Wash! (2018), Sexy Gallery Wash! (2019), the 

character @brenndur, og my first solo show Is this self-love or am I just a selfish bitch? (2019); 

are analyzed based on these factors and a common thread between them is found. 

In support of my writing I reference Pierre Bourdieu‘s theories on cultural capital and 

taste, Marshall McLuhan‘s essay „Medium is The Message“, Laura Mulvey‘s criticism on the 

male gaze in filmmaking, Kate Bornstein‘s book Gender Outlaw: On Men, Women, and The 

Rest Of Us, and various content creators on YouTube who have examined the medium in their 

videos in some way.  
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Hvað er ég eiginlega að reyna að gera? 

 

Þegar þú ert ungur listamaður, hefurðu ekki hugmynd um hvað þú ert að gera. 

Hvaða listamaður sem segir að hann viti [hvað hann er að gera], er að ljúga. 

Marina Abramović í viðtali við The Guardian.1 

 

Frá því að ég hóf starf mitt sem myndlistarmaður hef ég átt frekar erfitt með að finna tengingu 

á milli verka minna utan þess atriðis að höfundur verksins er sá sami, þ.e. ég. Mér fannst verkin 

mín lifa of sjálfstæðu lífi frá hvert öðru og hugmyndafræðin á bak við hvert þeirra of ráðandi 

til að hægt væri að tengja eitt verk við annað. Ég hoppaði frá einu verki í annað án þess að pæla 

mikið í því hvernig ég gæti nýtt mér þekkingu fyrra ferlis við gerð næsta verkefnis. Hver er 

þráðurinn sem tengir allt þetta drasl saman? Ég velti þessu fyrir mér í marga mánuði og var á 

mörkunum við að missa vitið þar sem ég virtist aldrei komast nærri niðurstöðu. Það var ekki 

fyrr en ég fór að bera saman þrjú af mínum „smærri“ verkum að allt virtist smella saman. 

Í The Spaghetti Song (2017, endurflutt 2019) endurlék ég gamalt myndband sem pabbi 

minn tók af mér á foreldrafundi í grunnskóla þegar ég var tólf ára og varpaði ég upprunalega 

myndbandinu á vegginn fyrir aftan mig. Í myndbandinu hallar hinn tólf ára ég sitt á hvað til 

hægri og vinstri í takt við lagið „The Spaghetti Song“ og syngur með: „Do you like spaghetti? 

Yes, I do. I do too. I. Do. Too.“ (sjá mynd 1 í viðauka). Verkið var framið eingöngu með 

húmorískum ásetningi og vildi ég berskjalda vandræðalegt augnablik úr æsku minni en einnig 

standa með mér fyrir að vera nógu djarfur til að dansa svona fyrir framan heilan hóp af 

ókunnugu fólki. 

Ég átti einu sinni peysu en svo setti pabbi hana í þurrkarann (2017) er henta sem ég 

sýndi í Gallerí RÝMD á samsýningunni Halló! Lítil rúllukragapeysa hangir úr loftinu með 

titlinum á spjaldi við hliðiná sem gefur í skyn að peysan hafi ekki alltaf verið svona lítil (sjá 

mynd 2 í viðauka). Verkið felst meira í titlinum sjálfum heldur en hlutnum, þ.e. peysunni, og 

var ég að leika með þá hefðbundnu athöfn að upplifa listaverk; áhorfandinn horfir fyrst á 

peysuna, skilur ekki alveg hvað hann er að horfa á eða í hvaða tilgangi, les síðan titilinn og 

verður (vonandi) skemmt.  

Í myndbandsverki mínu A Silent Disco (2018) spilast fimm mislöng myndbönd á lúppu 

þar sem ég dansa einn fyrir framan mislita bakgrunni. Í hverju þeirra klæðist ég einlitum fötum, 

 
1 Abramović, Marina. „‘I face so much jealousy’: Marina Abramović talks friends, enemies and fear“. Marina 

Abramović í viðtali við Simon Hattenston fyrir The Guardian, 22. október 2016. Íslensk þýðing eftir höfund 

ritgerðar. 
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hef á höfðinu hvít heyrnartól og ég sýni engin svipbrigði á meðan ég dansa. Myndböndin fimm 

eru spiluð á fimm sjónvörpum sem er staflað hvert ofan á annað. Ekkert hljóð fylgir 

myndböndunum. Verkið fjallar um mína eigin tengingu við dans, en ég á það til að dansa einn 

inni á klósetti þegar enginn sér til, oft í jafnvel góðan klukkutíma eða lengur. Með verkinu vildi 

ég ögra eigin sjálfi og berskjalda hegðun á opinberum vettvangi sem ég held annars útaf fyrir 

mig. 

Þessi þrjú verk eiga tvenn atriði sameiginleg sem ég tel núna vera lykilatriði í minni 

listsköpun. Það fyrra er húmor. Öll mín verk eru á léttari nótunum og vil ég helst að fólk taki 

þau ekki of alvarlega. Ég vil umfram allt að áhorfandi listar minnar hafi gaman af því að skoða 

verkin mín.  Seinna atriðið er ég sjálfur sem viðfangsefni. Langflest verka minna (þó ef til vill 

ekki alveg öll) fjalla á einn eða annan hátt um mig, eða um mína persónulega upplifun hér á 

jörðinni. Mitt helsta viðfangsefni í myndlist er ég sjálfur.  

Síðastliðið ár hef ég verið að rannsaka eigin íkónógrafíu, bæði í persónu og á 

netheimum. Ég skoða hlutverk mitt í samhengi við listsköpun mína og velti fyrir mér hvar 

mörkin séu á milli listaverksins og listamannsins. Á hvaða tímapunkti er listamaðurinn ekki 

lengur eingöngu skapari verksins heldur orðinn hluti af því? Er listamaðurinn ekki bara sitt 

eigið verk? Er ég ekki bara vara til neyslu af hálfu annarra? Ég set mig í ákveðin hlutverk til 

að þóknast þeim samfélagslegu aðstæðum sem ég er í hverju sinni til að „markaðsetja“ mig á 

sem mest aðlaðandi hátt, líkt og fyrirtæki myndi auglýsa söluvöru. Hver er munurinn á neyslu 

á vöru og neyslu á tilveru einstaklings? 

Í þessari ritgerð skoða ég eigin sköpunarferli útfrá fræðilegum viðmiðum. Ég skoða 

hvernig ég nota eigið sjálf í verkum mínum og útskýri hvernig ég hef notað samfélagslega 

gagnrýni í nokkrum þeirra, þá aðallega femíníska gagnrýni á birtingarmyndum kvenna í 

kvikmyndum, endurumhugsun kyns útfrá hinseginfræðilegum hugmyndum, og tenginguna á 

milli samfélagsmiðla, neysluhyggju og stéttaskiptingar. Máli mínu til stuðnings vísa ég í skrif 

Pierre Bourdieu um menningarauð, ritgerð Marshall McLuhan „Miðillinn er merkingin“, 

hugmyndir Lauru Mulvey um hið karllega augnaráð, bók Kate Bornstein Gender Outlaw: On 

Men, Women, and The Rest Of Us, og ýmsa myndbandsframleiðendur á YouTube sem hafa 

rannsakað miðilinn í myndböndum sínum á einn eða annan hátt.  
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Fræðilegi kaflinn sem ég ætlaði að nefna eitthvað annað seinna en datt ekkert betra í hug 

Árið 1964 gaf Marshall McLuhan út þriðju bók sína Understanding Media: The Extensions of 

Man sem vakti töluverða athygli. Fyrsti kafli bókarinnar, „Miðillinn er merkingin“, fjallar um 

hvernig inntak efnis skiptir í raun ekki það miklu máli, heldur er það miðillinn sjálfur sem 

þvingar frekar hugmyndum upp á notendur.2 Prenttæknin sjálf mun ávallt hafa meira vægi 

varðandi upplifun okkar á texta frekar en hvaða texti sem er prentaður, rétt eins og sjónvarpið 

sjálft hefur meira vægi en hvaða sjónvarpsþáttur sem til er. Inntakinu væri ekki hægt að miðla 

ef miðillinn sjálfur væri ekki til staðar. Eins og McLuhan skrifar í ritgerðinni „miðillinn er 

merkingin“ vegna þess að það er miðillinn sem mótar og stýrir samskiptum og hegðun 

mannsins.“ 3 

Hugmyndum McLuhan hefur verið beitt á hina ýmsu miðla frá því hann sagði þessi orð 

en ég tel áhugavert að fjalla um ritgerðina hans um þessar mundir þar sem við lifum á tímum 

örrar útbreiðslu miðils sem hefur haft töluverð áhrif á samskiptamynstur og lífsvenjur okkar: 

internetsins. Áhrif internetsins á líf okkar í dag eru orðin svo víðtæk að ómögulegt er að ímynda 

sér hversu mikil þau eru í raun.4 

Síðastliðið ár (og óbeint fyrir það) hef ég verið að velta fyrir mér þessum áhrifum, þar 

sérstaklega þegar kemur að samfélagsmiðlum og áhrifavöldum. Áhrifavaldar eru einstaklingar 

sem njóta vinsælda og mikils áhorfs á samfélagsmiðlum, og geta þeir haft mikil áhrif á t.a.m. 

skoðanir eða neysluvenjur áhorfenda sinna. Margir eru nógu vinsælir til að hafa það sem 

atvinnu. Á netinu er áhrifavaldurinn ekki lengur manneskja, heldur er líf hans orðið neysluvara. 

Hann setur fram ídealíska útgáfu af sjálfum sér og sínu lífi fyrir áhorfendur sína að neyta og 

mynda persónuleg tengsl við þó að sambandið þar á milli sé oftast einhliða, þ.e. 

sýndarsamband. 

Sýndarsamband; íslensk þýðing af enska hugtakinu ‚parasocial relationship‘, fundið 

upp af Donald Horton og R. Richard Wohl árið 1956; er einhliða samband sem myndast á milli 

tveggja aðila, oftast einstaklings og frægrar manneskju eða sögupersónu, þar sem 

einstaklingnum líður sem hann hafi myndað persónuleg tengsl við einhvern sem hann hefur 

aldrei hitt í persónu.5 Hugmyndin um sýndarsambönd er ekki ný, frægt fólk hefur haft 

 
2 Þröstur Helgason. „Inngangur: McLuhan er merkingin“. Miðill <-> Áhrif <-> Merking. Ritstjóri: Þröstur 

Helgason. Reykjavík: ReykjavíkurAkademían, 2005. Bls. 19. 
3 McLuhan, Marshall. „Miðillinn er merkingin“. Miðill <-> Áhrif <-> Merking. Íslensk þýðing: Þröstur 

Helgason. Bls. 37.  
4 Castells, Manuel. „The Impact of the Internet on Society: A Global Perspective“. MIT Technology Review. 8. 

september, 2018. 
5 Young, Lauren. „How Our Make-Believe Relationships With Celebrities Shape Our Social Lives“. Atlas 

Obscura. 23. september 2016.  
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aðdáendur sem finnst þeir þekkja þau í marga áratugi. En með auknum vinsældum áhrifavalda 

hefur umræða um hugtakið aukist gríðarlega á síðustu árum, sérstaklega þegar um er að ræða 

samband á milli YouTube stjörnu og áhorfanda þeirra þar sem YouTube er miðill einlægninnar 

og margar af stjörnum þess deila miklu af lífi sínu í gegnum miðilinn. Svo segir Lindsay Ellis, 

myndbandsritgerðarkona og YouTube persónuleiki, í myndbandsritgerðinni sinni YouTube: 

Manufacturing Authenticity (For Fun and Profit!) (2019).6 

Ellis rannsakar hvers vegna áhorfendur trúa frekar þeirri uppgerðu einlægni sem er 

ríkjandi á YouTube frekar en í öðrum miðlum, t.d. sjónvarpi eða kvikmynd. Hún ber saman 

tvær kökugerðarrásir á YouTube, How To Cake It og Man About Cake, og kemst að þeirri 

niðurstöðu að því meira sem hulunni er svipt af framleiðslunni á bak við myndböndin þeirra 

því auðveldara á fólk með að mynda tengsl við efnið og fólkið sem leikur hlutverk í 

myndbandinu.7 Ellis bendir á að eðli YouTube sem miðils auðveldar áhorfendum að mynda 

tengsl við þann sem skapar myndefnið vegna þess að tálminn á milli þessara tveggja er 

fjarlægður svo hægt er að hafa bein samskipti við skapara myndefnisins, eða að minnsta kosti 

finnast að svo sé raunin.8  

Franski heimspekingurinn og félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu er þekktastur fyrir rit 

sín um menningarauð og smekk. Í ritgerð sinni „Aðgreining: Félagsleg gagnrýni 

smekkvísinnar“ rökræðir Bourdieu að smekkur sé alls ekki persónubundinn, heldur hefur 

umhverfi mikil áhrif á hann. Smekkur getur til dæmis verið ákvarðaður af uppeldi, stétt eða 

menntun. Bourdieu skrifar: „Félagsverur greina sjálfar sig frá öðrum með þeim greinarmun 

sem þær gera á fögru og ljótu, fáguðu og alþýðlegu, og láta þar með í ljós stöðu sína í hinni 

hlutlægu skipan.“9 og lokar ritgerðinni með þessum orðum: 

Afneitun lágkúrulegrar, óheflaðrar, alþýðlegrar, falrar, þrælslegrar – í einu orði sagt 

– náttúrulegrar ánægju, sem hin heilögu vé menningarinnar byggjast á, felur í sér 

staðfestingu á yfirburðum þeirra sem kunna að njóta hinnar háleitu, fáguðu, 

yfirveguðu, ósnortnu og göfugu ánægju sem er eilíflega lokuð hinum óinnvígðu.10 

Að hans mati er það ekki smekkur sem ræður því hverjir séu fágaðir og hverjir séu alþýðlegir 

heldur sé það stéttarskipting sem ræður smekk. Efri stéttin ákveður hvað telst fágað eða fagurt 

 
6 Ellis, Lindsay. YouTube: Manufacturing Authenticity (For Fun and Profit!). YouTube myndband. 11. 

september 2018. 10:34 
7 Ellis, Lindsay. YouTube: Manufacturing Authenticity (For Fun and Profit!). 5:49 
8 Ellis, Lindsay. YouTube: Manufacturing Authenticity (For Fun and Profit!). 9:28  
9 Bourdieu, Pierre. „Aðgreining: Félagsleg gagnrýni smekkvísinnar“. Almenningsálitið er ekki til. Ritstjóri: 

Davíð Kristinsson. Íslensk þýðing: Gunnar Harðarson. Reykjavík: Omdúrman/ReykjavíkurAkademían, 2007. 

Bls. 41. 
10 Bourdieu, Pierre. „Aðgreining: Félagsleg gagnrýni smekkvísinnar“. Almenningsálitið er ekki til. Bls. 43. 
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og þar með eftirsóknarvert, og hæðast að smekk alþýðustéttar til að aðskilja sig frá þeim. Við 

sjáum þetta endurspeglast í menningu áhrifavalda. Margir af þeim áhrifavöldum sem njóta 

mestrar velgengni fara að sýna auð sinn með kaupum á dýrum hlutum. Hlutum eins og fatnaði 

frá vinsælum tískufyrirtækjum, nýja bíla eða risastór hús. Áhrifavaldurinn telur að með því að 

eiga þessa dýru hluti þá teljist hann vera með góðan smekk og sé þess vegna hluti af efri stétt, 

og lætur þar með áhorfendur sína halda hið sama. 

 Í myndbandsritgerðinni sinni Opulence (2019) skoðar Natalie Wynn þráhyggju 

manneskjunnar fyrir því að stæra sig af arði sínum á almannafæri og hvernig 

áhrifavaldamenning hefur ýtt undir þann hugsunarhátt. Hún segir að ‚opulence‘ (á íslensku: 

gnægð) snúist ekki eingöngu um hlutina sjálfa heldur þjóna þeir þeim tilgangi að staðfesta háa 

stöðu eigandans, að þú sért búinn að ‚meika‘ það. Hérna tjáir hún sömu hugmyndir og 

Bourdieu, en hún bætir við auka vinkli við kenninguna, þ.e. að þú þarft ekki auð til að vera 

‚opulent‘. 

‚Opulence‘ er ekki gnægð. 

‚Opulence‘ er fagurfræði gnægðar.11 

 Orðið ‚opulence‘ kemur upprunalega frá ‚ballroom‘ kúltúr í Harlem og varð þekkt eftir 

útgáfu heimildarmyndarinnar Paris Is Burning (1990), og enn fremur eftir endurtekna notkun 

orðsins í raunveruleikaþáttunum RuPaul‘s Drag Race (2009 – núna). Svokallaður ‚ballroom‘ 

kúltúr var stór hluti af menningu hinsegin fólks og svartra í New York á níunda áratugnum. 

Fólk safnaðist saman í sal og keppti í tískukeppnum þar sem markmiðið var að selja fantasíu 

viðeigandi flokks. Orðið ‚opulence‘ var notað til að lýsa þeim einstaklingum sem best tókst að 

sviðsetja lúxus, þó svo að manneskjan lifði sjálf ekki lúxuslífi. 12 Í rauninni var fólkið í Harlem 

að apa eftir smekk efri stéttarinnar, líkt og margir apa eftir smekk áhrifavalda í dag til að virðast 

tilheyra efri stéttinni, þ.e. áhrifavöldum. 

 Við gerð verka minna hef ég skoðað ýmsar hugmyndir og umræður úr femínískum- og 

hinseginfræðum um kyn, kynferði og kynverund, þá aðallega birtingarmyndir kynjanna og 

afbyggingu kyns. Í ritgerð sinni „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“ gagnrýnir 

kvikmyndarýnirinn Laura Mulvey vestræna kvikmyndaiðnaðinn og bendir á karllæg viðhorf í 

garð kvenhetja Hollywood myndanna. Mulvey skrifar: „Hið ráðandi karllega augnaráð varpar 

órum sínum á ímynd konunnar sem mótuð hefur verið eftir því. Hefðinni samkvæmt er konan 

 
11 Wynn, Natalie. Opulence. YouTube myndband. 12. október 2019. Íslensk þýðing eftir höfund ritgerðar. 8:18 
12 Livingston, Jenny (leikstj.). Paris Is Burning. Off-White Productions, 1990. Sótt af Netflix. 
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sýningargripur, á hana er horft á sama tíma og hún er til sýnis.“13 Kvenhetjan er passívur 

þátttakandi sögunnar sem karlhetjan fær að njóta og þar sem karlhetjan er virkur þátttakandi 

upplifir áhorfandinn söguna í fótsporum karlhetjunnar. Þar af leiðandi upplifir áhorfandinn 

kvenhetjuna frá sjónarhorni karlhetjunnar. 

Í bók sinni Gender Outlaw: On Men, Women, and The Rest Of Us (1995) veltir Kate 

Bornstein fyrir sér tilgangi kyns, kynímynda og kyntjáningar í nútímasamfélagi. Þau gagnrýna 

þá ríkjandi tvíhyggju sem fólk hefur um kyn, þá hugmynd að aðeins sé hægt að vera karlkyns 

eða kvenkyns, og tala um upplifun sína sem einstakling utan þessarar tvíhyggju, að þau upplifi 

sig hvorki sem einungis karl né einungis konu. Í samhengi við þessa óræðu kyntjáningu segja 

þau „Vandamálið er að við búum í heimi sem heimtar að við séum eitt eða annað – heimi sem 

reynir ekki einu sinni að segja okkur nákvæmlega hvað þetta eitt eða annað er.“14 

 Í framhaldi ritgerðarinnar mun ég fjalla um fjögur af verkum mínum sem ég tel vera 

meðal þeirra mikilvægustu í minni myndlist upp að þessu. Ég mun nota efnið í þessum kafla 

til að greina eigin verk og inn á milli bæta við nýjum upplýsingum þar sem á við. 

 

Sexy ____ Wash! 

Í vestrænum kvikmyndum er ákveðið atriði sem birtist sérkennilega oft. Ung falleg kona er 

sýnd þrífa bíl á kynæsandi hátt, nánast eingöngu í þeim tilgangi að sýna sig fyrir 

karlkynshetjunni og þar af leiðandi áhorfandanum. Við könnumst öll við þessa atburðarás og 

birtist hún meðal annars í myndunum Bring It On (2000) þar sem söguhetjurnar þrífa bíla til 

að afla fjárs, í lokaatriði Charlie‘s Angels: Full Thruttle (2003) þar sem aðalpersónurnar þrjár 

eru sýndar þrífa bíl á meðan titlarnir renna í gegn, og í Bad Teacher (2011) þar sem, líkt og í 

Bring It On, þrífur aðalpersónan bíla sem fjáröflun (sjá mynd 3 í viðauka). Þessi sena birtist 

jafnvel í tónlistarmyndböndum, frægt dæmi er myndband Jessicu Simpson þegar hún gerði 

ábreiðu af laginu These Boots Are Made for Walkin‘ (2005), upprunalega eftir Lee Hazlewood, 

flutt af Nancy Sinatra. 

Sexy Car Wash! var gjörningur sem ég flutti á samsýningunni Spook the Neighborhood 

vorið 2018. Í þeim gjörningi flutti ég svipaða senu, ég þreif bílinn minn, sem ég hafði lagt fyrir 

framan sýningarrýmið, á kynæsandi hátt á meðan viðeigandi tónlist hljómaði í bakgrunni (sjá 

mynd 4 í viðauka). Þar sem ég, sem karlmaður, var sá sem þreif bílinn á kynæsandi hátt en ekki 

 
13 Mulvey, Laura. „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“.Áfangar í kvikmyndafræðum. Ritstjóri: Guðni 

Elíasson. Íslensk þýðing: Heiða Jóhannsdóttir. Reykjavík: Forlagið, 2003. Bls. 334. 
14 Bornstein, Kate. „The Hard Part“. Gender Outlaw: On Men, Women, and The Rest Of Us. New York: Vintage 

Books, 1995. Bls. 8. 
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kona var ég að snúa kynhlutverkum um koll. Ég sótti innblástur fyrir gjörninginn til femínískrar 

kvikmyndagagnrýni, og þá sérstaklega hugmynda Lauru Mulvey um hið karllega augnaráð. Ég 

vann einnig útfrá hinseginfræðilegum ásetningi og vildi setja spurningamerki við kynímyndir, 

hvort það breytti einhverju ef að karlmaður væri viðfangsefnið eða kvenmaður og hvers vegna 

eingöngu konur eru sýndar í þessu birtingarformi af fullri einlægni.  

Í beinu framhaldi af þessum gjörning flutti ég verkið Sexy Gallery Wash! sem var einn 

af gjörningum Það Rignir?!, gjörningakvöldi Vatnshelda Gallerísins sem haldið var sem hluti 

af dagskrá Menningarnætur sumarið 2019. Þar var ég aftur að þrífa á kynæsandi hátt en í þetta 

sinn var bíllinn fjarlægður og í staðinn þreif ég galleríið sjálft (sjá mynd 5 í viðauka). Ég tók 

þá ákvörðun að endurflytja fyrri gjörninginn af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi var ég forvitinn 

hvort vægi gjörningsins myndi breytast ef bíllinn væri fjarlægður. Í öðru lagi vildi ég ögra 

kynímyndum á markvissari hátt en ég hafði gert í Sexy Car Wash!. 

Ég notaðist við svipaðar hugmyndir og komu fram í riti Kate Bornstein þegar ég þróaði 

Sexy Gallery Wash! Þegar Bornstein talar um að afbyggja kyn fá þau oft viðbrögð sem lýsa 

áhyggjum um hvernig það myndi hafa áhrif á löngun og aðlöðun fólks gagnvart öðrum. 

Hvernig er hægt að finnast hinn kynlausi einstaklingur aðlaðandi?15 Ekki er endilega hægt að 

svara þessu þar sem það er persónubundið hvað hverjum og einum finnst aðlaðandi en 

persónulega held ég að fólk myndi ekki skyndilega hætta að finnast aðrir aðlaðandi ef 

samfélagslegar hugmyndir um kyn myndi hverfa. 

Ég vildi rannsaka hvað það þýðir að vera kynlaus einstaklingur, eða að minnsta kosti 

einstaklingur með óljóst kyn, að framkvæma þessa kynæsandi gjörð. Útlit mitt ákvarðaðist af 

mismunandi þáttum sem eru samfélagslega taldir vera ýmist karlkyns eða kvenkyns. Ég 

klæddist hælaskóm og var með tíkóspena en á sama tíma rakaði ekki líkamshár (sem ég hafði 

gert í Sexy Car Wash!) og reyndi ekki að breyta líkamsgerðinni minni til að virðast hvorki 

karlmannlegri né kvenlegri en ég er. Er ég minna kynæsandi ef ég er ekki að framkvæma kyn? 

 

@brenndur 

Síðasta sumar á Stálsmiðjunni 2019 fæddist persónan @brenndur. Hann er 

persónugerving tilvistar minnar á samfélagsmiðlum og hagar sér eins og margir gera á 

samfélagsmiðlum, þá sérstaklega áhrifavaldar. Hann framleiðir ákveðna ímynd um látlausan 

stórfengleika og glamúr, og virðist alltaf vera að gera eitthvað spennandi, eins og á djamminu 

með glas í hendi eða á leið í myndatöku fyrir tískublað (sjá mynd 6 í viðauka). Þó svo að þessi 

 
15 Bornstein, Kate. „Naming All The Parts“. Gender Outlaw: On Men, Women, and The Rest Of Us. Bls. 38. 
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ímynd virki spennandi á samfélagsmiðlum er sú persónugerð nokkuð klaufaleg og vandræðaleg 

þegar hún birtist manni í persónu. 

Sú ímynd sem áhrifavaldar kjósa að sýna er oftast fullkomnari útgáfa af sjálfinu en 

raunin er og fá áhorfendur sjaldan að sjá þær hliðar einstaklingsins sem ekki eru söluvænar, 

eins og galla eða neikvæðar tilfinningar. Stór fyrirtæki hafa tekið eftir gildi þessara áhrifavalda 

og komist að því hvernig hægt sé að nýta orðspor þeirra til gróða. Að fá áhrifavald til að minnast 

á vöruna sína er bæði betri og ódýrari leið til að fá fólk til að kaupa vöruna heldur en hinar 

hefðbundnu auglýsingar. Áhorfendur áhrifavaldsins treysta honum og munu þau þar með 

treysta að varan sem hann mælir með sé þess virði að kaupa.16 Í áhrifavaldamenningu eru 

fylgjendur og tengslanet orðin nýi gjaldmiðillinn. 

Þegar ég kem fram sem @brenndur reyni ég að setja mig í spor áhrifavalda og skilja 

hver upplifunin er af því að þurfa alltaf að leika ákveðna ímynd af sjálfum mér. Ég er að selja 

ákveðna ímynd af mér með því að setja vöruna (mig) fram á hnitmiðaðann og söluvænan máta 

á almannafæri. Ég kýs að notast við aðferðir draglistamanna þar sem ég get auðveldlega 

fjarlægst mína eigin sjálfsímynd sem Birkir Mar Hjaltested þegar ég er í gervi annarrar persónu 

og á að því leyti léttara með að setja mig í hlutverk áhrifavalds. Þar að auki tel ég að 

draglistamenn séu ekki svo frábrugðnir áhrifavöldum og finna megi margt sameiginlegt milli 

drag karaktera og persónu einstaklings á samfélagsmiðlum, í báðum tilvikum er um að ræða 

stílíseraða útgáfu af eigin sjálfi sem nýtist við uppgerðan stórfengleika í birtingarmynd, auk 

þess sem báðum hlutverkum fylgja þær væntingar að einstaklingurinn sé einlægur. 

Birtingarmynd @brenndur er að miklu leyti undir áhrifum frá færeyska tónlistar- og 

listamanninum Dennis Agerblad, dragdrottningunni Frisbee Jenkins (áður þekkt sem Sasha 

Belle) og Silvíu Nótt. 

@brenndur vinnur einnig með svipuð þemu og í fyrri gjörningi mínum Sexy Gallery 

Wash!, sem ég sagði frá fyrr í ritgerðinni, að því leyti að ég er aftur að rannsaka óhefðbundið 

kyngervi. Ég beiti kynusla þegar kemur að birtingarmynd og atferli @brenndur og vil að kyn 

hans sé óljóst. 

Síðastliðinn desembermánuð var @brenndur í Norræna Húsinu sem hluti af sýningunni 

Af stað! Sýningin opnaði sunnudaginn 1. desember og stóð fram að jólum og eina viku í janúar. 

Þrjá sunnudaga í desember mætti @brenndur og var með varning til sölu (sjá myndir 7-9 í 

viðauka). Þar að auki gat fólk fengið að taka mynd með @brenndur sem vitnisburð um að hafa 

 
16 Ferguson, Tiffany. YouTubers Promoting Sketchy Products (Kenza Cosmetics, Mystery Box Gambling). 

YouTube myndband. 9. janúar, 2019. 16:19 
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fengið að hitta hann. Í þetta sinn fékk ég systur mína, Guðrúnu Díu Hjaltested, til að sjá um 

andlitsförðunina fyrir @brenndur en hún er menntaður förðunarfræðingur. Vil ég þakka henni 

sérstaklega fyrir samstarfið. 

Í lok mánaðarins var ég orðinn nokkuð þreyttur á þessum gjörningi og fannst ég vera 

að týna markmiði mínu með honum. Ég er ennþá ekki alveg viss hvers vegna mér líður svo og 

er ennþá að leita að því sem mér finnst vanta við gjörninginn. Líklegast finnst mér 

gjörningurinn einfaldlega ekki vera nógu hnitmiðaður og þyrfti að sökkva dýpra í hver ætlun 

mín með þessu verki er og hvernig ég gæti betur náð því fram. Þess vegna ákvað ég að breyta 

aðeins til og sunnudaginn 12. janúar, lokadaga sýningarinnar, var það ekki bara @brenndur 

sem mætti í Norræna húsið heldur voru í fylgd hans fjórir aðrir sem voru eins útlítandi og hann, 

og í stað þess að hann var að selja varning var hann aðeins til staðar til að fagna sýningarlokum 

ásamt föruneyti sínu. Hvers vegna mér fannst það virka meira spennandi en að hafa bara 

@brenndur einan og sér er ég heldur ekki alveg viss, líklegast fannst mér bara áhugaverðara að 

sjá hvað myndi gerast ef það væru nokkrir @brenndur samstundis á svæðinu en ég þarf líka að 

huga betur að hvers vegna ég tók þessa ákvörðun þar sem framkvæmdin var nokkuð hvatvís. 

Ég vil þakka Birtu Hlín Hafsteinsdóttur, Helgu Kristjánsdóttur, Söru Ýr Sigurðardóttur og 

Valdísi Beniu Valdemarsdóttur fyrir þáttöku í verkinu. 

Eftir þessa sýningu hef ég ákveðið að leggja @brenndur aðeins til hliðar þar til ég veit 

nákvæmlega hvert ætlunarverk mitt er með þessum einstakling. 

 

Er þetta sjálfsást eða er ég bara sjálfselsk mella? 

Í Los Angeles, Bandaríkjunum, 25. júní árið 2018 var ný veggmynd afhjúpuð. Myndin var 

hinsvegar ekki opin almenningi, heldur var hún hulin inni í tjaldi þar sem öryggisvörður stóð 

vörð og takmarkað hverjir höfðu aðgang að verkinu. Aðeins þeir sem gátu sannað fyrir 

öryggisverðinum að þeir hefðu 20.000 fylgjendur á Instagram máttu sjá verkið og voru þeir fáu 

sem gátu mætt skilyrðunum og fengu aðgang hvattir til að setja inn ljósmynd af sér fyrir framan 

vegginn á samfélagsmiðlaaðganginn sinn með myllumerkinu #LikeAndSubscribe. Var hann 

þá búinn að skipta fólki upp í „stéttir“, þeirra sem máttu sjá veggmyndina og þeirra sem það 

máttu ekki. Margir voru fljótir að hneykslast á þessari takmörkun og var mikið bakslag gegn 

verkinu sem samstundis veitti því töluverða athygli. Í rauninni var þetta allt saman 

auglýsingabrella sett upp af leikaranum Jack Wagner til að auglýsa nýju þáttaröðina hans Like 
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and Subscribe, framleitt af Go90.17 Þó að viðbrögðin hafi verið að mestu neikvæð þá virkaði 

ætlunarverk Wagners. Aðgerðin vakti athygli á þættinum og margir áhrifavaldar auglýstu hann 

óbeint á samfélagsmiðlum sínum, auk fréttamiðla sem fjölluðu um atburðinn. Wagner nýtti sér 

vinsældir áhrifavalda til að draga athygli að vörunni sinni, þ.e. nýju þáttaröðinni. Mögulega var 

Wagner að nýta sér kenningu Bourdieu um menningarauð með því að skapa tengingu á milli 

þáttarins og „stétt“ áhrifavalda, og með því tengja þáttinn við góðan smekk „efri stéttarinnar“ 

(áhrifavalda). 

Þann 21. nóvember síðastliðinn hélt ég einkasýninguna mína Er þetta sjálfsást eða er 

ég bara sjálfselsk mella? Á henni sýndi ég innrammaðar sjálfur, teknar á síma, hengdar upp á 

vegg. Ásamt sjálfunum voru tvær innsetningar í sitthvorum enda sýningarsalsins. Á hægri hönd 

við innganginn var sófi og sófaborð með plöntum fyrir aftan. Þar gat fólk fengið að sitja fyrir 

á mynd með mér (sjá mynd 12 í viðauka). Í vinstri enda herbergisins var bar þar sem boðið var 

upp á drykki (sjá mynd 13 í viðauka). Yfir barnum var diskókúla. Á meðan sýningunni stóð 

bauð ég gestum að fá eina innrammaða sjálfu til að taka með sér heim og hvarf þess vegna hluti 

af sýningunni því lengra sem á leið (sjá mynd 11 í viðauka). Með mér fékk ég fimm 

aðstoðarmenn til að hjálpa mér með ýmis störf; til að nefna að blanda drykki, heilsa gestum og 

rétta þeim fylgiseðil, og ljósmynda opnunina; sem allir voru merktir bolum sem á stóð 

BIRKIR©, og var ég í eins bol (sjá mynd 14 í viðauka). Textaverk eftir mig samsett úr fundnum 

ummælum af Instagram var á fylgiseðli sem gestir gátu tekið með sér heim. 

Ég hóf vinnu að verkinu útfrá nokkrum sjálfsmyndum sem ég teiknaði á meðan ég 

stundaði nám við School of Visual Arts í New York, Bandaríkjunum haustið 2018. Í 

módelteikningu fengum við það verkefni að teikna okkur sjálf í hverri viku (sjá mynd 10 í 

viðauka). Eftir nokkrar vikur var mér orðið nokkuð skemmt yfir þeirri staðreynd að 

svefnherbergið mitt væri fullt af myndum af mér, eftir mig, og fékk þá hugmynd að halda 

sýningu þar sem ég sýndi einungis sjálfsmyndir til að ýta undir eigin narsissisma. Ekkert varð 

úr henni fyrr en ári seinna þegar ég fór í hugmyndafræðilega krísu yfir einkasýningunni minni. 

Mér fannst sú hugmynd sem ég var að vinna að á þeim tíma ekki nægilega spennandi eða þess 

virði að gera heila sýningu um og var á smá krossgötum um hvort ég ætti að leysa úr því eða 

skipta alveg um hugmynd. Þá mundi ég eftir þessari hugmynd frá New York og fannst tilvalinn 

tími að nota hana fyrir sýninguna. 

 
17 Mallenbaum, Carly. „You can't look at this mural unless you have 20K followers. Here's why“. USA Today, 

28. júní 2018.  
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Ég vil gjarnan bera verkið saman við tvö svipuð listaverk sem eru af svipuðum toga 

hvað varðar uppsetningu og innihald. This Is Me, This Is You (1999-2000) er ljósmyndasería 

eftir bandarísku listakonuna Roni Horn. Í henni ljósmyndaði hún litlu frænku sína á tveimur 

árum. Horn reynir að fanga íkónógrafíu einstaklings, í þetta skipti ungrar stelpu á 

þroskaskeiðinu sem er að móta eigin sjálfsmynd. Í viðtali segir Horn að hún hafi verið að vísa 

í fjölskyldumyndavegg með uppsetningunni.18 Karin Sander (2002) eftir þýsku listakonuna 

Karin Sander er einnig ljósmyndasería sýnd líkt og fjölskyldumyndavegg. Viðfangsefni 

verksins er Karin Sander, þá ekki listakonan sjálf heldur hópur af konum sem allar heita Karin 

Sander. Sander (listakonan) safnaði saman 62 myndum af nöfnum sínum og sýndi þær allar 

saman. Að því aðskildu að þær deila nafni er ekkert sem tengir þessar konur og eru þær hver 

annarri ókunnar.19  

Myndaveggurinn vísar í fjölskyldumyndavegg, innrammaðar myndir af ástvinum 

hengdar á vegg í heimilum fólks. Innsetningin með sófanum þar sem hægt var að taka mynd 

með mér á sýningunni var viljandi stillt upp líkt og stofu til að styrkja vísunina í 

fjölskyldumyndavegginn. Á hinn bóginn ýtti barinn og aðstoðarfólkið undir partí stemningu og 

vildi ég að gestum fyndist sem þau væru að mæta á aðdáendaviðburð, til að fá að hitta og taka 

myndir með mér. 

Sýningin vísar í þau samskiptamynstur sem eiga sér stað á samfélagsmiðlum, þar 

sérstaklega Instagram, og vildi ég færa þau yfir á áþreifanlegt form. Myndaveggurinn minnir á 

„vegg“ einstaklings, minn í þessu tilfelli, á Instagram sem birtir eingöngu sjálfur. Í staðinn fyrir 

að „læka“ myndirnar mínar eða setja inn athugasemdir í gegnum netið þá gat fólk framkvæmt 

þessi samskipti við mig í persónu. Á sama tíma vildi ég gera mig að merkilegri einstaklingi en 

ég er í raun; að það sé spennandi að mæta á þennan viðburð og fá að hitta mig, taka mynd með 

mér og fá eina mynd með sér heim. Þá var ég kominn í svipað hlutverk og áhrifavaldur á 

aðdáendaviðburði. Ég var orðinn vara sem aðrir gátu neytt, ekki bókstaflega en í þeirri 

merkingu að fólk fékk að neyta nærveru minnar sem merkilegs einstaklings á þessari sýningu 

og fékk að taka með sér minnisvarða af þessum viðburði í formi innrammaðrar sjálfu og/eða 

ljósmynd af sér með mér. 

Hér nota ég kenningu Bourdieu með því að stilla sjálfum mér upp sem þessa merkilegu 

manneskju, reyni að fá áhorfendur til að hugsa um vöruna (mig) sem eftirsóknarverðan hlut og 

með því að eiga myndir af mér eða að fá að vera í kringum mig þá geturu flokkað þig sem 

 
18 Horn, Roni. Roni Horn This Is Me, This Is You. YouTube myndband. Whitney Museum of American Art, 27. 

mars 2018.  
19 Sander, Karin. Karin Sander. 2002. http://www.karinsander.de/en/work/karin-sander 

http://www.karinsander.de/en/work/karin-sander


 

12 
 

meðlim „efri stéttar“. Aðeins takmarkaðar myndir eru á veggnum, aðeins takmarkaður fjöldi 

fólks getur átt mynd af mér. Aðeins fólk sem á mynd af mér tilheyrir „efri stéttinni“. Drífðu 

þig! Þú verður að neyta vörunnar á meðan birgðir endast!  

 

Hvað svo? 

Þá er spurning hvert ég fer næst með þessi þemu og í fullri hreinskilni þá hef ég ekki grænan 

grun. Væntanlega held ég áfram að rannsaka sjálfið á netheimum, þá mitt eigið sjálf og annarra, 

þar sem ég hef ennþá mikinn áhuga á þeirri rannsókn. Undanfarið hef ég verið að pæla mikið í 

sýndarsamböndum og tel ég mig líklegan til að sökkva dýpra í þá rannsókn þetta árið. Mér 

finnst rökrétt framhald af vinnu minni að setja sjálfann mig í hlutverk áhrifavalds á YouTube 

á einhvern máta en er ekki alveg viss hvaða birtingarmynd það mun taka. 

Líklegast fer ég svipaða leið og YouTube rásin Lonelygirl15 sem var stofnuð árið 2006 

þar sem hin 16 ára Bree hélt uppi daglegu myndbandsbloggi sem varð gríðarlega vinsælt. Í 

rauninni var Bree ekki alvöru manneskja, heldur var hún leikin af 19 ára leikkonunni Jessicu 

Lee Rose og voru myndböndin skrifuð og framleidd af tveimur mönnum; Miles Beckett og 

Mesh Flinders.20 Ég hef haft áhuga á þessu fyrirbæri í einhvern tíma núna, um tilgerða eða 

falska einlægni á samfélagsmiðlum, og held það gæti verið áhugavert hvert viðbragðið myndi 

vera ef YouTube rás á borð við Lonelygirl15 yrði gerð í dag, þar sem umræða um áhrifavalda 

og rannsókn á hlutverkaspennu á milli sjálfsins og ‚net‘ sjálfsins hefur aldrei verið meiri. 

Samhliða þeirri hugmynd hef ég verið að skoða verkin Carving: A Traditional 

Sculpture (1972) eftir Eleanor Antin og Cuts: A Traditional Sculpture (2011) eftir Cassils, það 

síðara bein vísun í hið fyrra. Bæði eru verk sem gagnrýna kynímyndir, vísa hvor um sig á hinn 

ídealíska kvenlíkama og hinn ídealíska karllíkama, en hef ég persónulega meiri áhuga á 

hugmyndinni að umbreyta eigin líkama í gjörningaskyni, líkt og Andy Warhol eða Amanda 

Lepore (sjá myndir 15-16 í viðauka ). Ég hef verið að velta því fyrir mér að umbreyta eigin 

líkama á einhvern máta til að aðgreina sjálfan mig frá persónunni sem ég mun skapa fyrir þetta 

framtíðarverk, líkt og ég breytti útliti mínu fyrir @brenndur eða líkt og dragdrottningar gera 

með því að setja svampa innan klæða sinna til að breyta líkamsgerð sinni, og hef þá sérstaklega 

verið að horfa til fyrrnefnda verks Cassils, Cuts: A Traditional Sculpture, þar sem þau 

framkvæmdu stíft æfingarplan til að umbreyta líkama sínum í hina ídealísku ímynd vöðvastælts 

karlmanns (sjá mynd 17 í viðauka).21 

 
20 Cresci, Elena. „Lonelygirl15: how one mysterious vlogger changed the internet“. The Guardian. 2016.  
21 „Cuts: A Traditional Sculpture“. Cassils. Holland: MU, 2015. Bls. 36. 
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Þó framhaldið sé ennþá nokkuð þokukennt þá finnst mér ég hafa aukinn skilning á eigin 

hugsunarhátt eftir skrif þessara ritgerðar og þróunarferlið þar með hnitmiðaðra en það hefur oft 

verið áður. Ég er að minnsta kosti tilbúinn fyrir næsta kafla listferils míns og get ekki beðið 

eftir að hefja vinnu að næsta verki.  
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