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Útdráttur 
Í þessari ritgerð mun ég fjalla um tilfinningar í vinnuferli og hvernig ég sækist eftir því 

að vinna úr þeim samhliða listsköpun. Ég fjalla um þetta út frá þremur lykilorðum sem 

ég vinn út frá en það eru orðin fyndið, sorglegt og töff. Ég skoða hlutverk efnis og 

efniskenndar í ferli mínu og hvernig það hefur áhrif á samband mitt við þessi orð. Ég 

kanna möguleika annarra vídda og heima bæði í tilfinningum og í hlutnum sem ég vinn 

með. Ég kanna samband mitt við tímann og hversdagsleikann og skoða þessa tvo þætti 

grannt í samanburði við eigið listferli. Ég styð mig við fræði Timothy Morton, Martin 

Heidegger og Friedrich Nietzsche í samhengi við eigið listferli og viðhorf. Ég nýti mér 

kenningar Mortons um hlutmiðaða verufræði (e. Object-oriented ontology) í samhengi 

við efni og listaverk en einnig aftenginu í hversdagslegu lífi. Ég snerti á hugmyndum 

Heidegger um Tilveru (e. Being) í samhengi við hversdaginn og mikilvægi hans í 

listrænu ferli. með hjálp úr bókinni Ways of Seeing eftir John Berger kanna ég afstöðu 

mína gagnvart nútíma tækni og hversdagslegri notkun hennar í listrænu samhengi. Ég 

fjalla um hvernig nútíma tækni hefur áhrif á framvindu tilfinninga og hugmynda og 

hvernig maður meltir upplýsingaflæði 21. aldarinnar og möguleikana á að koma 

meltingunni út frá sér á uppbyggilegan og skapandi hátt. 
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1 Inngangur 
 

„Það sem við þekkjum og trúum hefur áhrif á hvernig við sjáum, “ 1 Segir John Berger 

í bókinni Ways of Seeing.2 Bókin er byggð á samnefndum þáttum þar sem hann fjallar 

um  möguleika okkar á að breyta því hvernig við skoðum og gagnrýnum list.3  

Við erum stöðugt að safna upplýsingum úr umhverfi okkar. Í því endalausa 

upplýsingaflæði sem við búum við er nauðsynlegt  að geta tengt eitt við annað. Þessar 

tengingar auðvelda okkur að meðtaka þessar upplýsingar. Ef við finnum stakan hanska 

úti á götu tengjum við hann strax við hinn hanskann, og svo veltum við því fyrir okkur 

hver eigi þennan hanska. Þessi þrá fyrir upplýsingasöfnun og það að geta tengt 

upplýsingar við eitthvað annað, er að mestu leyti óseðjandi. Þráin er partur af því að 

vera til. Listsköpun er, að mínu viti, ein sterkasta leið okkar til að ná tökum á þessari 

þrá og skilja hana. Mér virðist sem einn af ríkjandi eiginleikum myndlistar sé frelsið í 

þessari upplýsingasöfnun. Frelsi til að endurraða, endurhugsa og aftengja. Þannig opnar 

myndlistin gáttir sem gera það að verkum að upplýsingaflæðið verður allsráðandi og 

leiðir mig áfram í að sjá nýja möguleika á tengingum og vísar mér veginn í úrvinnslu 

upplýsinganna. Myndlist færir mig þannig nær því að endurskilgreina og skilja betur 

lífið og tímann. Tíminn líður ófyrirgefanlega hratt að mínu mati en gerir lífið meðal 

annars að því sem það er. Myndlist gerir mér kleift að sættast við þessi tímabrot og 

vinna úr því sem ég upplifi, heyri og sé. 

 Í ritgerðinni fjalla ég um efni, tíma, tilfinningar og texta í samhengi við 

þrjú orð sem ég vinn út frá: Fyndið, sorglegt og töff. Í þessum orðum felast alls konar 

möguleikar fyrir mig til að nýta mér í vinnuferli. Þau geyma leiðir til að takast á við 

tilfinningar. Þær leiðir felast meðal annars í að endurraða, endurhugsa og aftengja. Það 

getur verið fyndið að endurraða og endurhugsa, töff að aftengja og endurraða og 

sorglegt að endurhugsa og aftengja. Það er hægt að víxla þessu endalaust.   

Þýski heimspekingurinn Nietzsche trúði því að veröldinni væri ekki lengur 

stjórnað af skynsemi og rökhyggju, og að við ættum að bæta líf okkar með því að lifa 

í sátt við áhrif þjáningar og gleði, í einsemd sem og í félagsskap ættum við að sætta 

 
1 Þýðing höfundar, „The way we see things is affected by what we know or what we believe.” 
2 John Berger, Ways of Seeing (London: Penguin Books, 1972), bls. 8. 
3 John Berger, Ways of seeing, bls. 8. 
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okkur við það orsakasamhengi sem lífið sýnir okkur þótt það sé ekki alltaf röklegt eða 

skynsamlegt samkvæmt okkar fyrir fram gefnu hugmyndum. Við ættum að sætta 

okkur við að lifa í veröld sem speglar okkur ekki, heldur fagna ófyrirsjáanleikanum og 

finna sjálf leiðir til að spegla okkur í veröldinni.4 Fyrir mér er þessi ófyrirsjáanleiki 

handahófskennt afl sem við stjórnum ekki. Ef ég næ að sættast við þetta afl, get ég 

breytt því í eitthvað skapandi. Þetta handahófskennda afl hefur þá fengið möguleikann 

á að vera fyndið, sorglegt og töff. 

2 Fyndið 

2.1 Listaverk að hlæja 
,,Ég er endalaust áhugasöm um hversu viðkvæmt fólk er og hversu fyndið það er að 

vera til,“ segir Margrét Bjarnadóttir, fjöllistakona í viðtali við þýska tímaritið Kaltblut 

þar sem hún talar um eigið ferli í listsköpun og meðal annars hvernig hún sér lífið og 

listina.5 Eins og Margréti, finnst mér fyndið að vera til og ég tel mig geta komið því til 

skila í gegnum myndlist. Með verkum mínum langar mig að deila húmor mínum fyrir 

lífinu með öðrum og þegar ég skoða list annarra listamanna lít ég svo á að þeir séu að 

deila húmor sínum fyrir lífinu með mér. Þegar ég fer á listasýningu finnst mér oft eins 

og listaverkin, sem eru til sýnis, eigi samtöl sín á milli um hversu óútreiknanlegt lífið 

er og hinn bitra sætleika sem felst í því. Það er oft mikill hlátur í samtalinu. Það er 

eins og listaverkin viti hvað lífið getur verið fyndið og fáránlegt. Í þessum kafla fjalla 

ég um áhuga minn á þessu atriði í sköpun, og hvernig ég nota myndlist sem vettvang 

til að túlka hversu fyndin tilveran er fyrir mér. Ég tala um verk sem tengjast húmor 

fyrir lífinu og hvernig ég vinn út frá áhuga mínum á hverfulleika lífs og tíma. 

2.2 Að kasta upp á blað 

Martin Heidegger notar hugtakið Tilvera (e. Being)6 meðal annars um mikilvægi þess 

að leggja áherslu á hversdagsleikann í listsköpun, en einnig telur hann mikilvægt að 

festast ekki í hversdagsleikanum. Það sem Heidegger meinar með Tilveru er þá ekki 

 
4 Elizabeth Grosz, ,,Nietzche and Amor Fati,” í The Incorporeal (New York: Colombia University 
Press, 2017), bls. 93. 
5 Marcel Schlutt/Nicolas Simoneau, „Kaltblut,“ 9. júlí 2018, https://www.kaltblut-
magazine.com/margret-bjarnadottir-an-interview/. Þýðing höfundar „I´m just endlessly interested in 
how fragile people are and how funny it is to exist.“  
 
6 (Þýðing höfundar) „Being”. 
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mikilvægi þeirra hversdagslegu atburða sem eiga sér stað í lífi manneskjunnar heldur 

mikilvægi áhrifa þeirra á tilveruna. Hér er þá meginmunur á tilveru og Tilveru, með 

stóru t-i. Það er hluti af tilverunni að upplifa. Tilveran, með stóru t-i, er þá útkoman úr 

því, þegar upplifanir eru nýttar í sköpun af einhverju tagi. Ef listamaður nýtir sér 

upplifanir í sköpunarferli má segja að hann sé að skapa Tilveru.7 Hluti af mínu ferli er 

að kryfja hversdagslega atburði, minningar og erfiðleika. Ég finn leiðir til að mynda 

tengingar þar á milli sem mér þykja sniðugar og fyndnar. Ég nota það sem efnivið í 

sköpun og uppgötva þar með Tilveru þessara upplifana.  

Við fæðumst í þennan heim ósjálfrátt og án samþykkis. Við fáum engu um það 

ráðið hvar við fæðumst eða hver fæðir okkur. Heidegger talar um hendingu (e. 

Throwness) (þ. Geworfenheit). Þ.e.a.s því sem líf og umhverfi kastar upp og maður þarf 

að takast á við.8 Þegar ég les þetta sé ég meðvitund okkar eins og meltingarfæri. Allt 

sem kemur fyrir okkur, það sem við sjáum og það sem vekur áhuga okkar, gerjast og 

meltist. Þetta er svo mikið af næringu að meðvitundin kastar upp. Heidegger segir að 

einn stærsti partur af Tilveru sé að vera til með öðrum. Við erum ófær um að næra 

umhverfi og meðvitund okkar nægilega vel upp á eigin spýtur. Annað fólk, og 

uppákomur annarra, gefur okkur næringu til að kasta upp og skapa Tilveru.9  

Á hverjum degi hugsum við um hversdaginn. Við munum eftir skilafrestum, 

hugsum um vinnuna okkar, fjölskylduna, listaverk í vinnslu, allt það sem bíður áhorfs 

og hlustunar. Það vinnst ekki tími til að staldra við tilveru sína og skoða úr hverju hún 

er gerð.10 Í ljóðabók minni Ljóð um hluti sem ég hef upplifað og hvernig mér líður 

(2017) geri ég mínar fyrstu tilraunir til að nota skrif sem vettvang til að endurhugsa 

tilveruna og takast á við þessi uppköst.11 Í henni er ljóðið Listinn.12 Ljóðið er listi yfir 

hluti sem ég þarf að muna að gera. Það fjallar um tilveruna og framvindu hversdagsins. 

Hvað er mikilvægt að muna og hverju er allt í lagi að gleyma. Að vera einn en lifa með 

öðrum.  

 
7 Barbara Bolt, ,,Art and the everyday,” í Heidegger Reformed, kafli (New York: I.B Tauris & Co. Ltd, 
2011.), bls. 18. 
8 Barbara Bolt, ,,Art and the everyday” bls. 27. 
9 Barbara Bolt. ,,Art and the everyday” bls. 27. 
10 Barbara Bolt. ,,Art and the everyday” bls. 26. 
 
11 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Ljóð um hluti sem ég hef upplifað og hvernig mér líður, ljóðabók, 2017. 
(Sjá mynd 30 í myndaskrá). 
12 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Ljóð um hluti sem ég hef upplifað og hvernig mér líður, (sjá ljóð 2 í 
viðauka). 
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Uppköst mín lenda mjög oft á blaði í formi skrifa. Ég nefni hér kenningar 

Heidegger um Tilvist í samhengi við húmorinn sem ég tel að hversdagsleikinn feli í sér. 

Fyrir mér er mikilvægt að skrifa niður það sem lífið færir mér og kasta því upp eftir 

meltingu. Með því að skrifa finnst mér ég ná að framlengja líftíma og stækka landslag 

þessara hversdagslegu upplifana. Skrifin hjálpa mér að endurhugsa þessar upplifanir og 

sjá fyndnina og húmorinn í þeim. 

2.3 Myndlíkingar 

Í ljóðabókinni Like Having a Car (2018) vinn ég með myndlíkingar sem ég ramma inn 

með útúrsnúningum og endurhugsun á hversdagsleikanum. Sú bók skartar örljóðum þar 

sem ég tekst ég á við að líkja eigin minningarbútum og reynslu, við það að eiga bíl. 

Ljóðin eru skrifuð á ensku og eru ort án hliðsjónar af klassískri bragfræði.13 Ég hef oft 

heyrt fólk tala um að það sé slæm fjárfesting að kaupa bíl. Með tímanum lækkar bíllinn 

í verði og hrörnar í stað þess að dafna og hækka í verði eins og fasteign. Fyrir mér er 

ástarsamband eins og að eiga bíl. Bíllinn þarf mikla umönnun og nauðsynlegt er að fara 

varlega við akstur. Líkt og í ástarsambandi þarf að taka til og þrífa inni í bílnum svo 

ekki komi fnykur og þægilegt sé að vera í honum.14 Líkt og í alkóhólískri fjölskyldu 

þarftu að sætta þig við galla bílsins, sætta þig við það sem þú færð ekki breytt og breyta 

því sem þú getur breytt. Kannski er vélin ónýt og ekkert er hægt að gera, en þú getur 

enn þá fært bílsætið fram og tilbaka. Í bókinni tjái ég þessar myndlíkingar til að 

auðvelda leið mína frá tilveru að Tilveru. Hversdagsleikinn, minningar, erfiðar og 

auðveldar uppákomur gera mig að þeirri manneskju sem ég er og með því að skrifa 

þessa ljóðabók nýti ég mér það sem afl til sköpunar.  

2.4 Fundur tilfinninga 
Ég hef lengi velt fyrir mér hvernig það væri öruggt fyrir mig að tvinna saman erfiðar 

tilfinningar og skapsveiflur við listrænt ferli. Markmiðið er að fjalla um þessa hluti á 

listrænan máta. Með því leitast ég við að öðlast skilning á tilfinningum mínum sem 

listamaður og ég verð þjálfaðari í að kasta þeim upp. Eftir þessa leit fann ég leið til að 

veita þessum margbrotnu tilfinningum farveg með því að gefa þeim sjálfstæðar 

persónur. Þessar persónur hittast og funda saman, ég funda með þeim en ekki endilega 

 
13 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Like Having a Car, 2018, (sjá mynd 29 í myndaskrá). 
14 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Like Having a Car, (sjá ljóð 1 í viðauka). 
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öllum í einu. Í verkinu Reið í Skeið (2019) tekst ég á við fund af þessu tagi. Þar sem 

tilfinningar og skapsveiflur koma saman í matskeið til að ræða sambúð sína í mér. Sá 

fundur endar með því að Reiði tekur orðið. Við skrifin sagði reiðin mér frá mér lítilli 

að öskra þegar það var of mikið chili í spaghettíinu, þegar ég sá ofbeldi, þegar stóra 

systir vildi ekki leika og þegar ég fann fyrir illsku. Hún skapaði fyrir mig mynd af því. 
settu reiðina í skeiðina 

kveiktu í skeiðinni 

í leiðinni 

og hitaðu upp 

í reiðinni.15 

Hluti af persónulegum sköpunarkrafti mínum liggur í upplifunum fortíðarinnar. Það 

myndar togstreitu við núið. Mitt hlutverk og verkefni er að gæta jafnvægis á milli 

þessara afla því í jafnvæginu er sköpunin. Sköpunarkraftur núsins í slíkum verkum er 

að megninu unninn úr liðnum atburðum. Ég gef mér frelsi til þess að takast á við þann 

tíma sem liðin er og sæki sjálfa mig í núið þegar heimsókninni til fortíðar er lokið. 

Framtíðin er tíður gestur verkefnisins og oftast velkomin. Í framtíðinni felst óvissa og 

eftirvænting. Viðfangsefnið verður því fljótandi í tíma. Ein af tilraunum mínum til að 

gefa tilfinningum og skapsveiflum nafn eða flokkunarkerfi ávarpa ég þær sem Púka. 

Púkarnir eru aumir, hógværir, stjórnsamir og frekir og allt þar á milli. Púkarnir búa yfir 

mismunandi eiginleikum og er hver þeirra einstakur á sínu sviði og gegnir sínu eigin 

hlutverki. Þeir þróa með sér sín eigin samskipti og funda þegar ég er ekki til staðar. Til 

dæmis þegar ég funda með púkunum Glöð, Sátt og Þakklát þá eru púkarnir Reið, Bitur 

og Eftirsjá einhvers staðar að fá sér kaffi og ræða málin. Með þessari sýn næ ég tökum 

á því að flokka tilfinningar. Ég festist síður í ráðaleysi og ringulreið í sköpunarferlinu, 

húmorinn á greiðari aðgang að erfiðum tilfinningum og það verður auðveldara að skapa 

úr þeim list.  

 

 
15 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Reið í Skeið, skúlptúr og texti, 2019, (sjá mynd 31 í myndaskrá). 
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3 Sorglegt 

3.1 Eftirvænting og vonbrigði 
Það er ríkjandi þrá í mannlegu eðli að fanga augnablik. Það myndast eftirvænting við 

að upplifa eitthvað nógu fallegt og gott svo það sé þess virði að smella mynd af því á 

snjallsímann, en á sama tíma valda þeir smellir óhjákvæmilega vonbrigðum. 

Augnablikið er liðið og myndin nær nánast aldrei að fanga raunverulega upplifun manns 

á sjálfu augnablikinu. Frá því sjónarhorni skoða ég þrá okkar til að taka myndir sem 

tilraun til að lengja upplifunina og þannig verður þráin að stanslausri hringrás 

eftirvæntinga og vonbrigða. Með því að gera listaverk úr þessum hjárekum upplifana, 

geri ég tilraun til að fanga bút úr tilverunni, líkt og að klippa bút úr efni og skoða hann 

grannt. Sorgin felst í því að skapa eitthvað sem stenst tímans tönn en tíminn líður áfram. 

3.2 Óviðeigandi yfirborð 
Max Ernst lýsir súrrealisma sem fundi tveggja eða fleiri ósamræmdra raunveruleika á 

óviðeigandi yfirborði.16 Í yfirlýsingu súrrealismans eftir André Breton, segir Breton að 

það eina sem enn veki eftirvæntingu og spenning hjá honum, sé frelsið. Okkur er gefið 

frelsi til að hugsa af stærstu gráðu. Ólíkt Nietzsche trúir hann því, að við lifum enn undir 

stjórn rökfræðinnar. Þessi rökfræði leyfir okkur að leysa vandamál út frá því sem við 

þekkjum úr eigin upplifunum, segir hann. Út frá því sem er rökrétt fyrir okkur, en ekki 

út frá draumórum. Rökhugsunin geysist fram og til baka innan varnarmúra 

skynseminnar, eins og milli rimla í búri. Það verður erfiðara og erfiðara fyrir hana að 

komast út. Fyrir mér eru draumar jafnir veruleikanum, þeir eru annars konar veruleiki 

og í þeim er ákveðið skipulag þó það sé ekki það sama og í vöku. Hvenær verða til 

heimspekingar svefnsins? Heimspekingar sem sofa?, spyr Breton. ,,Ég vil sofa, til að 

gefast upp fyrir þeim sem dreymir, á sama hátt og ég gefst upp fyrir þeim sem sjá mig 

þegar þeir vaka, “ segir hann.17  

 
16 Alex duchev, „Manifesto of Surrealism,“ í 100 Artists’ Manifesto: From the Futurists to the 
Stuckists (London, United Kingdom: Penguin Group, 2011), bls. 243. 
 
17 Alex duchev, ,,Manifesto of Surrealism,” bls. 244. Þýðing höfundar „I would like to sleep, in order 
to surrender myself to the dreamers, the way I surrender myself to those who read me with eyes wide 
open“. 
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Í verki Salvador Dalí The Persistence of Memory.18 (1931) mætir veruleiki þess 

sem dreymir, veruleika þess sem vakir á skálduðu yfirborði. Tíminn, líkaminn og 

umhverfið mætast á mörkum jarðar og vatns, sem eru fyrir mér eins konar táknmyndir 

raunveruleika og draumveruleika. Í Lísu í Undralandi eftir Lewis Carroll fylgir Lísa 

hvítri kanínu ofan í kanínuholu og þaðan inn í heim draumanna.19 Hún steypir sér ofan 

í holuna án þess að hugsa um afleiðingar og skeytir engu um hvernig hún kemst til baka. 

Hún veit ekki hvort hún er að fara hægt eða hvort göngin eru bara svona djúp. Hún 

getur fylgst með en skilur ekki það sem hún sér. 20 Fyrir mér er þetta lýsing á listrænu 

ferli. Lísa er listamaður á ferðalagi úr einum raunveruleika yfir í annan. Hún er að 

uppgötva möguleika í flæði gegnum fljótandi hugmyndir. 

Fyrir mér er klukkan hof tímans, hún haggast ekki en tíminn heldur áfram að 

líða. „Tími klukkunnar hefur skynjanleg áhrif. Í þeim skilningi er tíminn sögn. Dæmi: 

Klukkan tímar,“ segir Timothy Morton um skynjanlega áferð tímans og klukkunnar.21 

Oft er sagt að tíminn hlaupi frá manni, en ég upplifi tímann eins og eitthvað mjúkt sem 

lekur, eins og klukkan í frægu verki Dalí. Tíminn lekur endalaust áfram og það er ekki 

hægt að stöðva hann. Það er ekki hægt að fanga hann með ljósmyndum eða málverkum. 

Ég held samt áfram að reyna að fanga hann með sköpun. Ég er eins og kanínan Lísu í 

Undralandi,22 alltaf að flýta mér og má ekki verða of sein ofan í holuna.  

3.3 Augnablik sem ferðast í gegnum tíma 

Ljósmynd er sjón sem hefur verið endursköpuð segir John Berger í áðurnefndri bók 

sinni. Ljósmynd er aðskilin þeim tíma og þeim stað sem hún var fyrst sköpuð. Allar 

myndir bjóða upp á mismunandi leiðir til að sjá, segir hann. Viðfangsefni myndar 

geymir sýn þess sem skapaði myndina. En hvernig við, sem á eftir komum, sjáum 

myndina er undir okkur komið og bætir við lagi af sýn. Hver manneskja hefur því 

óteljandi lög af möguleikum til að sjá myndina. 23  

 
18 Salvador Dalí, The Persistence of Memory, málverk, 1931, (sjá mynd 7 í myndaskrá). 
19 Lewis Caroll, Alice in Wonderland (Chicago Illinois: VolumeOne Publishing, 1998). 
20 Disney studios, „Alice in Wonderland: I’m Late & Down the Rabbit Hole,“ myndband, 2:14, sótt 22. 
desember 2019 á https://www.youtube.com/watch?v=Q93VrYOXSe8 (sjá myndir 1-3 í myndaskrá). 
21 Timothy Morton, ,,Magic Life,” í Realist Magic. Object, Ontology, Causality (Michigan: Open 
Humanities Press, 2013), bls. 156. 
22 Disney studios, Alice in Wonderland: I’m Late & Down the Rabbit Hole, (sjá mynd 4 í myndaskrá). 
23 John Berger, Ways of seeing, bls. 9. 
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Loddari er sýning sem haldin var í Listamenn Gallerý árið 2017 og er eftir 

Margréti Bjarnadóttur, fjöllistakonu.24 Megininntak sýningarinnar er augnablik úr lífi 

hennar sem barn. Hún sviðsetur augnablik fyrir framan myndavél, og áttar sig á því að 

það gerir hana að loddara.25 Ragnar Kjartansson skrifar: 
„Burtséð frá miðlum og útfærslum er lykilatriði í öllum hennar verkum kannski 

eftirtektin sjálf, að vera vakandi fyrir augnablikum, aðstæðum, tilfinningum og 

hugsunum sem snerta einhvern streng, velta þeim svo um, gjarnan árum saman, og 

koma þeim til skila í nýju samhengi. [...] Tómi strætisvagninn sem hún sá fara leiðar 

sinnar um bæinn og á stendur „Er ekki leið“ er eins og maggísk skrúðganga; sorgleg, 

ljóðræn, sjálfstæð og fyndin.“ 26 

Er ekki leið (2017)27 er verk eftir Margréti sem sýnt var á áðurnefndri sýningu. 

Megininntak verksins er, að það vantar bókstafinn, á, á milli Ekki og Leið. Fyrir mér er 

verkið sett upp á einfaldan hátt en áhrifin eru einstaklega sterk. Hún tekur hversdagslegt 

augnablik í formi ljósmyndar, sem ferðast hefur með henni í gegnum tíma og 

endurflytur það á ljóðrænan og skoplegan hátt. Ég varð fyrir miklum innblæstri af 

þessari sýningu og hef leitað í verk Margrétar, eftir innblæstri í mörg mín verk, 

sérstaklega af nefndri sýningu. Notkun mín á ljósmyndum af liðnum augnablikum, sem 

ég finn í skúffunni heima, og tilhneiging mín til að byggja texta við myndina, er að 

mörgu leyti innblásin af umræddri sýningu. Í verki mínu Reið í skeið, sem ég minntist 

á hér áður, sést þessi notkun. Einnig í verki mínu Anger Ranger (2019)28 þar sem ég 

leik mér að því að skrifa á ensku líkt og í Like Having a Car. Einnig er ég að gera 

tilraunir með framsetningu á umræddu ferli. Í framsetningunni, bæði í Reið í Skeið og 

Anger Ranger, áttaði ég mig á því að sama frelsi ríkir í skáldskap og myndlist. Það þarf 

ekki allur texti að enda í bók, texti getur hangið úr loftinu. Það má líma hann á kveikjara. 

Það má negla hann við vegg og svo má lengi telja. Orðin eru efniviður líkt og leir, viður, 

sílikon og fleira. Úr þeim getur orðið skúlptúr. Að skrifa ritgerð, semja ljóð eða skrifa 

sögu, er því keimlíkt því að búa til skúlptúr eða mála mynd. Í þessari upplifun minni á 

því að setja saman orð felst aftenging þess frá þeirri klassísku upplifun af texta sem ég 

 
24 Margrét Bjarnadóttir, ,,Loddari/The Fraud,” Margrét Bjarnadóttir, 18. nóvember- 9. desember 2017. 
Sótt 11. desember 2019 af : http://www.maggabjarnadottir.com/visual-art-1#/no-misunderstanding/ 
25  Margrét Bjarnadóttir, ,,Loddari/The Fraud” (Sjá mynd 6 í myndaskrá). 
26 Margrét Bjarnadóttir, „Loddari/The Fraud.“  
27 Margrét Bjarnadóttir, „Loddari/The Fraud“ (Sjá mynd 5 í myndaskrá). 
28 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Anger Ranger, texti og ljósmynd, 2019, (sjá mynd 8 í myndaskrá). 
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þekkti áður. Í þessari aftengingu myndast frelsi fyrir mig til að setja upp ljóð og texta 

fyrir áhorfendur.  

3.4 Mikilvæg skrásetning 

Í verki mínu Bragð (2019) tekst ég á við notkun myndefnis á annan hátt.29 Í verkinu 

skoða ég möguleika okkar til að aftengja það sem við vitum og sjáum og tengja það 

upp á nýtt. Með hliðsjón af umfjöllun John Berger í bókinni Ways of Seeing30 um 

hvernig við sjáum, tek ég hugmyndir um matarboð og set þær upp á nýjan hátt. 

Matarboðið átti sér stað hvern sunnudag desembermánaðar síðasta árs, í samsýningu í 

Norræna húsinu, en uppsetning matarboðsins og myndefnið sem því fylgdi stóð uppi 

þá daga sem ég var ekki á staðnum með gjörning og enginn sat við borðið. Í verkinu 

eru mörk þess að vera boðið til sætis hjá gestgjafa og síðan það að hafa takmarkað 

aðgengi til sætis kannað. Í verkinu kafa ég ofan í myndheim matarins sem ég býð upp 

á. Ég skoða hvað gerist þegar ég ber mynd af matnum, í stað raunverulegs matar, á 

borð. Myndirnar eru vatnslita málverk af brauði, smjöri, vínberjum, bláberjum, 

tómötum, gúrkum og fleiru. Í gjörningnum býð ég til borðs, allir eru velkomnir. Þegar 

fólk er sest tala ég um hvað fór mikill tími í að undirbúa matarboðið. Ég fæ mér ekki 

sæti heldur stend yfir gestum mínum og blaðra um mikilvægi þess að skrásetja 

augnablik, að taka myndir á snjallsíma. Ég geng um með hatt sem er sérhannaður fyrir 

sjálfsmyndir og upptökur. Hann er búinn til úr sjálfu stöngum og hjólreiðahjálmi.31 Ég 

býð upp á alvöru mat, þann mat sem sjá má á myndefninu. Ég rannsaka Google sem 

leitarkerfi og fyrir ofan borðið spilast myndbandsupptaka á skjá þar sem ég nota 

leitarforritið til að finna myndir af matnum sem er í boði. í upptökunni leita ég að epli, 

en í stað ávaxtarins kemur upp hið víðfræga, hálfétna og tölvu teiknaða epli sem er 

merki fyrirtækisins, Apple.32 Fyrirtæki sem framleiðir ofurtölvur eða snjallsíma, eins 

og við köllum það.  
Við geymum þessar ofurtölvur í vasanum. Tölvur sem eru færar um tækni og 

vísindi sem er erfitt er ímynda sér. Við notum þessar tölvur meðal annars til þess að 

taka sjálfsmyndir og/eða myndir af matnum okkar. Í gjörningnum tala ég um mikilvægi 

augnabliksins. Ég vildi fanga augnablikið þegar gestur í matarboði mínu smakkaði á 

 
29 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Bragð, Gjörningur, 2019, (sjá myndir 9-11 í myndaskrá). 
30 John Berger, Ways of seeing, bls. 9. 
31 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Bragð, 2019, (sjá mynd 12 í myndaskrá). 
32 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Bragð, 2019, (sjá mynd 13 í myndaskrá). 
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hummus sem ég bjó til sjálf frá grunni. Upp úr hummusinum stendur vatnslitamálverk 

af kjúklingabaun, sem er  fortíð hummusins. Bjagaðar upptökur og ljósmyndir eru 

teknar af fólki að smyrja sér brauðsneið, ásamt myndum af mat á leiðinni upp í fólk. Í 

gjörningnum náði ég fólkinu oftast á mitt band en einstaka sinnum hrakti ég fólk burt 

með ágengri hegðun minni. Svipað og þegar maður snæðir með einhverjum, og hangir 

í símanum allan tímann. Í gjörningnum snæði ég ekki með fólki en stend yfir fóllkinu 

og tala um mikilvægi þess að hanga í símanum. Skrásetningar úr gjörningnum eru 

margar, en flestar eru þær lélegar. Hreyfðar og vanhugsaðar myndir. Hreyfð augnablik, 

Mikilvæg augnablik. 

Umdeildi uppistandarinn Norm Macdonald sagði í spjallþætti David Letterman á sínum 

tíma: 

„Ég held að í gamla daga hafi það tekið sex klukkustundir að taka ljósmynd af langafa 

mínum. [..] Eftir fimmtíu ár verður þetta auðvitað öðruvísi, fólk mun segja: hey, langar þig að 

sjá hundrað þúsund ljósmyndir af langafa mínum? Ég er með þær allar hér *bendir á þykjustu 

snjallsíma* og allt sem hann hefur gert hvern einasta dag lífs síns.“ 33  

 Mér finnst matarboðið vera góður vettvangur til þess að kanna kenningar 

Heidegger um Tilveru og að maður sé einn í tilverunni en geti ekki verið til nema með 

öðrum.34 Maður fer einn í matarboð en getur ekki verið í matarboði nema með öðrum. 

Í þessu samhengi skoða ég snjallsímann á samverustundum sem rof á milli þess að vera 

alltaf einn og aldrei einn. Þar sem maður er alltaf með heim snjallsímans í vasanum, 

hvert sem maður fer, og losnar þar af leiðandi mögulega aldrei við eftirvæntinguna og 

vonbrigðin. 

4 Töff 

4.1 Meistarinn og móðursýkin 
Eftir að hafa velt tilverunni fyrir mér og allri þeirri angurværð sem henni fylgir, langar 

mig að skoða betur hvað allt það sem tilveran inniheldur þýðir í heimi listarinnar. 

Þannig ramma ég inn skriftir mínar og þrengi samhengið. Þjáning tilverunnar og 

hversdagsleikans hefur lengi verið viðfangsefni myndlistarmanna í gengum tíðina. Það 

 
33 Richard S. Dargan, „Norm on the Evolution of Photography,“  myndband, 1:06, sótt 18. desember 
2019 á: https://www.youtube.com/watch?v=9MZHHBb3rP4. 
34 Barbara Bolt, ,,Art and the everyday,” í Heidegger Reformed, kafli (New York: I.B Tauris & Co. 
Ltd, 2011.), bls. 18. 
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er algengt, að mér virðist, að myndlistarmenn berskjaldi sig í sinni listsköpun en nái 

með einhverjum hætti að aftengja sig þjáningunni sem tekur sviðsljósið með því að setja 

á sig eins konar töffaragrímu. Í minni listsköpun langar mig að verða meistari í að halda 

jafnvægi á milli þess að berskjalda mig og setja upp töffaragrímu. Mig langar til að 

stíga fæti inn í viðkvæma veröld kvenna sem hafa fengið á sig orð fyrir móðursýki og 

geðveiki fyrir að berskjalda sig í listsköpun sinni. Einnig langar mig að skoða heim 

karla í listum, þar sem þeir hafa haft meira svigrúm og frelsi að því markmiði að verða 

meistari í sinni grein. Mig langar til að berskjalda mig á eigin forsendum og vera töff. 

Mig langar til  að skapa rými þar sem ég get verið móðursjúk og meistari, þjáðst og svo 

gengið út eins og ekkert hafi í skorist. Ég tekst á við vangaveltur um hvernig ég get 

verið bæði viðkvæm og töff í mörgum af mínum verkum. Ég trúi því að leið mín í 

listinni sé, meðal annars, rannsókn á þessu. Ég upplifi þessa rannsókn sem eins konar 

þrá til að komast af í þessum heimi. Til þess að lifa listina af. Ef ég get það er ég töff, 

móðursjúkur meistari. 

4.2 Myndlist er máttur 

„Að vera listamaður er að hafa máttinn til þess að hjálpa lífinu að sigrast á sjálfu sér. 

Til að þróast umfram sig. Ef við notum það sem listin hefur upp á að bjóða getum við 

stækkað og ræktað þennan mátt.“ 35 Fyrir mér býður myndlist upp á endalausa 

möguleika til þess að skilja sjálfan sig og aðra. Hversdagslegir atburðir sem efniviður 

í listsköpun eru að mínu mati leið til að ná tökum á hinu listræna sjálfa, sem er í þeim 

skilningi frábrugðið hinu almenna sjálfi. Hversdagslegir atburðir sem efniviður eru þá 

einhvers konar brú þar á milli. Að skapa úr þessum efnivið veitir máttinn til að sættast 

við það sem ég hef upplifað og sigrast á því. Sú aðferð færir mér sjálfsöryggi til að 

takast á við lífið og vera töff á meðan ég geri það.  

 

4.3 Líkami, ásetningur og agi 
Í bókinni Realist Magic. Objects, Ontology, Causality fjallar Timothy Morton um 

hvernig aftengja megi þá sýn að notagildi hlutar skilyrði efnið og þar af leiðandi tilvist 

hlutarins.  

 
35 Elizabeth Grosz, ,,Nietzche and Amor Fati,” í The Incorporeal (New York: Colombia University 
Press, 2017), bls. 94. 
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Þannig setur Morton fram þá tillögu að í daglegu máli umgangist manneskjan efnið 

líkt og það sé til í ákveðnum tilgangi, fyrir eitthvað annað, en ekki bara fyrir það sem 

það er. Morton segir að, ef þú rannsakar hlut út frá efninu sem hann er gerður úr, þarf 

tilgangur hlutarins að víkja fyrir  efni sem viðfangsefni rannsóknarinnar. „Efni er 

fortíð hlutarins, eða hlutur úr fortíðinni.“segir hann.36 Fyrir mér eru hugmyndir 

Mortons áhugaverðar því þær opna leiðir til að endurhugsa tilgang hluta og 

endurhugsa hvernig ég skoða list. Við treystum að mestu leyti á að þetta tengingarferli 

okkar sé nákvæmt og rétt, að við vitum hvaðan hlutirnir koma og hvert notagildi 

þeirra er. Í raun eru allir hlutir í kringum okkur samansafn fastra efna sem taka á sig 

form og líta einhvern veginn út, óháð okkar skoðun. Mögulega ættu hlutir, að 

einhverju leyti, að geta ákveðið sitt eigið notagildi, á sínum eigin forsendum. ,,Segir 

hlutmiðuð verufræði okkur það að tannburstinn þinn sé vitsmuna- og tilfinningavera 

eða að tilfinninga- og vitsmunaveran þín sé eins og tannbursti?“ spyr Timothy 

Morton. 37 

Í verki mínu Hermir (2019)38 vinn ég  með hluti og efni úr golfíþróttinni  og geri 

tilraunir til að aftengja fyrir fram ákveðnar hugmyndir um efni. Ég rannsaka samband 

hlutanna við eftirhermu af sjálfum sér, eiginleika efniskenndarinnar og efnisins. Ferlið 

felur það í sér að styrkja möguleika efnisins á því að eiga í samskiptum við sjálft sig 

þvert á víddir. Efni í þrívídd öðlast möguleika á samskiptum við efni í tvívídd. Efni í 

nútíð öðlast möguleika á samskiptum við efni í fortíð. Ég nota það sem við þekkjum í 

golfi og aftengi það sinni upprunalegu merkingu. Golf er íþrótt þolinmæði, ásetnings 

og aga. Í verkinu velti ég fyrir mér hvaða efni þarf að fjarlægja og bæta við til að 

breyta forsendum íþróttarinnar og hvað gerist þegar ég tek þessi skref. Ég fjarlægði 

líkamann. Líkaminn er kylfan. Ég fjarlægði holuna. Holan er ásetningurinn. Ég bætti 

við meira efni. Efni er agi. Golfkúlan, tí-ið og gervigrasið eru við fyrstu sýn partur af 

íþróttinni, eða það segir okkur hugræna tengingin sem á sér stað um leið og maður sér 

það sem er fyrir framan mann.  Í uppstillingu verksins geri ég tilraun til að sannfæra 

viðfangsefnið,  hlutinn og efnið, um að finna sameiginlegan flöt á tilvist sinni. Ef þetta 

þrennt finnur þennan sameiginlega flöt, er möguleiki á að nýr leikur geti hafist þvert á 

þessar víddir. Í fyrsta herminum er öryggi og reisn. Þar er upprunalegu stöðunni stillt 

 
36 Timothy Morton, ,,Like an Illusion,” í Realist Magic. Object, Ontology, Causality (Michigan: Open 
Humanities Press, 2013), bls. 62.  
37 Timothy Morton, ,,Like an Illusion,” bls. 63. Þýðing höfundar „[..] namely that your toothbrush is 
sentient; or whether ooo is claiming by contrast that your sentience is toothbrush-like; [..]“ 
38 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Hermir, innsetning, 2019, (sjá myndir 14-18 í myndaskrá). 
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upp á lítinn stöpul. Það stendur óhagganlegt frammi fyrir upptöku af tölvugerðum 

grasfleti og kúlu sem leitar tilgangs yfir sama flöt aftur og aftur.39 Í hermi númer tvö 

er uppgjöf. Hann hangir linur og orkulaus fyrir framan grasflöt sem lekur þrívítt af 

veggnum og er óvissa um að það tolli mikið lengur. Þriðji hermirinn er brothættur. 

Hann stendur stífmálaður og óskyggður frammi fyrir tvívíðum heimi þar sem 

grasflöturinn og kúlan eru ekkert nema málning og burstastrokur.40 Í þessu verki hefur 

efnið jafn mikið vægi og listaverkið sjálft. Ég taldi ekki nauðsynlegt fyrir mig að taka 

það fram við áhorfendur hvaða efni ég notaði. Mér þótti mikilvægt að leyfa efninu að 

vera það sem það er á eigin forsendum, án þess að festa hugmyndir okkar við það.  

4.4 Drápstrúðar úr geimnum 
Kvikmyndin Killer Klowns from Outer Space (1988), eftir bræðurna Stephen og 

Charles Chiodo,41 fjallar um fimm drápstrúða úr geimnum sem lenda á jörðinni í sirkus 

tjaldi til að veiða manneskjur, vefja þeim inn í nammiþráð (e. Cotton candy) og elda 

þær til matar.42 Þetta augnablik sem ég á í minningunni, þar sem ég sit og horfi á þessa 

kvikmynd aftur og aftur með systur minni, er mér mjög dýrmætt. Þessi kvikmynd 

kveikti mikinn áhuga hjá mér á hrylling, list, húmor og mörgu fleira. Mig langaði til að 

finna leið til að endurupplifa  augnablikið þegar ég sá þessa mynd í fyrsta skipti.  

Í verkinu, Killer Klowns From Outer Space43 tekst ég á við að tvinna saman 

þessa þrá mína fyrir að endurupplifa þetta augnablik og að hleypa tilfinningunum, eða 

þessum andverum sem ég kalla púka, inn í rými sem ég skapa. Rýmið er framlenging 

af líkama mínum, hannað fyrir augnablikið og púkana. Ég afmarka svæði sem er til 

sýnis áhorfandanum, set myndina í gang og farða mig í framan eins og trúður. Það geri 

ég til að koma mér frá áhorfandanum, inn í framlengingu líkama míns og tengja mig 

við kvikmyndina. Ég skiptist á því að sitja í sófanum og standa upp og mála púkana á 

veggi og gólf með rauðri málningu. Mig langaði til að eiga samtal við púkana inni í 

sameiginlegu rými. Púkarnir horfa á myndina með mér og verða fyrir áhrifum hennar. 

Undir lokin eru þeir orðnir sambland af trúði og púka.44 Þetta verk er samansafn tilrauna 

 
39 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Hermir, 2019, (sjá mynd 19 í myndaskrá). 
40 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Hermir, 2019, (sjá myndir 20-22 í viðauka). 
41 Stephen Chiodo, Charles Chiodo, Killer Klowns from Outer Space, DVD (USA: Chiodo Bros, 
1988), (sjá mynd 23 í viðauka). 
42 Chiodo, Killer Klowns from Outer Space, (sjá myndir 24-25 í myndaskrá). 
43 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Killer Klowns From Outer Space, innsetning og gjörningur, 2018, (sjá 
mynd 26 í myndaskrá). 
44 Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Killer Klowns From Outer Space, 2018, (sjá mynd 27 í viðauka). 
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til að takast á við föngun augnablika úr fortíðinni, glíma við eigin tilfinningar og vinna 

úr þeim og skapa mér rými til að vera töff á meðan. Í verkinu finnst mér takast vel að 

vera viðkvæm og töff á sama tíma. Ég berskjalda mig og púkana mína í rými sem er 

staðsett utan marka áhorfandans. Ég hef völdin og get stigið inn og út úr rýminu að vild 

ólíkt áhorfandanum sem er ekki heimilt að stíga inn í rýmið. Í lok gjörningsins er rýmið 

fullt af púkum. Ég geng út úr rýminu og eftir stendur innsetningin.45    

5 Lokaorð 
Fyrir mér er myndlist ferðalag tímans. Hún er áþreifanleiki tilfinninga og upplifana og 

tenging þeirra við efni. Allar hugmyndir sem við fáum og það sem við upplifum þarf 

að einhvers konar umgjörð eða líkama,46 hvort sem það er skúlptúr, orð, texti, 

ljósmynd eða eitthvað annað. Þegar ég lít yfir farinn veg hef ég unnið úr hugmyndum 

mínum í tengslum við hvernig mér líður og frelsi myndlistarinnar færir  mér líkama 

sem hugmyndir mínar geta lifað í. Í þessum skrifum hef ég farið yfir nokkur helstu 

viðfangsefni listsköpunnar minnar: fyndið, sorglegt og töff. Ég hef fjallað um sorgina 

sem því fylgir að vilja fanga tímann og hvernig ég tel skilvirkt að takast á við fortíðina 

og skapa út frá henni. Ég hef skoðað vægi og eðli hlutarins sem útgangspunkt í 

listferli mínum, afhjúpað aðgang að öðrum heimum og kannað nýjar leiðir til að fá 

sköpuninni líf án þess að það sé beint framhald af mínu persónulega lífi. 

Það mun líklega alltaf virðast jafn nauðsynlegt fyrir okkur að nýta okkur þá 

tækni sem við þekkjum. Vonbrigðin sem fylgja því að það takist aldrei fullkomlega 

eru að mínu mati nauðsynleg til að halda áfram að skapa. Vonbrigðin eru því eins 

konar hvöt. Til að ég geti haldið áfram að stækka landslag þessara þriggja lykilorða 

held ég áfram að innbyrða hversdagsleikann sem efnivið og takast á við þær 

tilfinningar sem hann skapar í mér. Ég mun halda áfram að skapa tilraunakennd rými 

fyrir mig, púkana mína og aðra til að tjá sig. Ég mun spegla mig í umhverfi mínu og 

skapa mér Tilveru út frá tilveru. Ég mun nýta mér frelsið í myndlistinni, frelsið til að 

finna til og vera skapandi. Frelsi til að takast á við uppákomurnar og uppköstin. 

Dvelja í sorginni eða vera fyndin og töff. Aftengja og endurtengja. Tengja mitt 

listræna sjálf við upplýsingar heimsins og við aðra á nýjan hátt svo til verði meira 

 
45Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Killer Klowns From Outer Space, 2018, (sjá mynd 28 í viðauka). 
46 Elizabeth Grosz, ,,Nietzche and Amor Fati,” í The Incorporeal (New York: Colombia University 
Press, 2017), bls. 102. 
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frelsi til að vera móðursjúkur og meistari í lífinu og listinni og í öllu þar á milli. Ég 

mun verða betri og betri í að kunna að meta það sem orsakasamhengi tilverunnar 

hefur upp á að bjóða og eins erfitt og það getur verið að sætta sig við það,  mun ég 

minna sjálfa mig á húmorinn í listinni og lífinu. Hlæja, gráta og labba út því fyrir mér 

er lífið fyndið, sorglegt og töff.  
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7 Myndaskrá 
 
Myndir 1-3. Disney Studios, Lísa í Undralandi (e. Alice in Wonderland), Skjáskot úr 
myndbandi, 1951. 
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Mynd 4. Lísa í Undralandi. (e. Alice in Wonderland) Hvíta kanínan.  

 
 
 
Mynd 5. Margrét Bjarnadóttir. Er ekki Leið. Af sýningunni Loddari árið 2017. 

 
 
Mynd 6. Margrét Bjarnadóttir. Loddari. Ljósmynd og texti. 2017. 
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Mynd 7. Salvador Dalí. The Persistence of Memory. Málverk. 1931.  

 
 
Mynd 8. Sólbjört Vera Ómarsdóttir. Anger Ranger. Texti og ljósmynd. 2019. 

 
 
Myndir 9-11. Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Bragð, gjörningur, 2019. 
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Mynd 12. Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Bragð, Sjálfu-hjálmur, 2019.  

 
 
Mynd 13. Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Bragð, 2019, Skjáskot úr myndbandi. 
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Myndir 14-18. Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Hermir, innsetning, 2019.  
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Mynd 19. Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Hermir, skjáskot úr myndbandi 2019. 

 
 
Myndir 20-22. Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Hermir, innsetning, 2019.  
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Mynd 23. Stephen Chiodo, Charles Chiodo, Killer Klowns from Outer Space, 
Kvikmynd, 1988.  

 
 
Myndir 24-25. Skjáskot úr Killer Klowns from Outer Space. 17:12 
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17:18 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 26. Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Killer Klowns From Outer Space, innsetning og 
gjörningur, 2018.  
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Mynd 27. Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Killer Klowns From Outer Space, rýmið eftir að 
ég gekk út,  

 
 
Mynd 28. Sólbjört Vera Ómarsdóttir, Killer Klowns From Outer Space, samblanda af 
púka og trúð,  

 
 
 
 
Mynd 29. Sólbjört Vera Ómarsdóttir. Like Having a car. Ljóðabók. 2018. Stærð A5.  

 
 
Mynd 30. Sólbjört Vera Ómarsdóttir. Ljóð um hluti sem ég hef upplifað og hvernig 

mér líður. Ljóðabók. 2017. Stærð A5. 
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Mynd 31. Sólbjört Vera Ómarsdóttir. Reið í Skeið. 2019. Skúlptúr og texti.  

 
 
Viðauki: 
 
Ljóð: 
 
Ljóð úr Like having a Car (2019) 
 
 
A relationship 
is like having a car. 
Sometimes 
you forget to clean it. 
You forget to 
Take care of it. 
 
You think to yourself: 
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I can not clean this car by 
myself, the car has to help! 
 
or 
 
It takes two to tango, 
that mess is not all my fault! 
 
or 
 
I cannot clean this car unless 
It wants to be cleaned! 
 
It starts to rust 
and it starts to 
smell.  
 
With time  
you stop giving 
your friends and family 
a ride 
because it is so 
smelly. 
 
 
 
Ljóð úr Ljóð um hluti sem ég hef upplifað og hvernig mér líður (2018) 
 

Listinn  

 

segja orðabrandara 

hlæja ógeðslega mikið 

fá mér bjór 

hlusta á elektró 

drekka kaffi 

heimsækja ömmu 

hugsa um pabba 

hringja í mömmu 

elska 
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fyrirgefa 

bursta tennurnar 

hlaupa 

borða 

henda mygluðum mat úr ísskápnum 

veipa 

hlusta á þungarokk 

setja í þvottavél 

ríða 

öskra í koddann 

vera reið 

klappa litlu mér á hausinn 

gefa henni ís
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