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greinargerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



ÚTDRÁTTUR 

Í þessari rannsókn rýni ég í fræðileg skrif Sorayu Chemaly, Söru Ahmed og Erin Wunker og 

myndlist Fridu Kahlo þar sem reyni að öðlast innsýn í reiði þeirra og setja hana í samhengi 

við hugtakið grótesku sem og mína eigin reiði. Greinargerðin er skrifuð sem stuðningur og 

greining á sviðsverkinu héðan í frá er ég óræð. Ég skoða hugmyndir sem virðast koma úr 

Vestrænu samfélagi um að konur séu fráhrindandi ef þær tjá reiði, bæði út frá fræðilegu og 

persónulegu sjónarhorni. Gróteskan kemur, fyrir mig, eins og beint framhald af þessum 

hugleiðingum mínum um það að konur geti mótmælt feðraveldinu með því að leyfa sér að 

taka pláss, vera reiðar og tjá sig þó svo að það geri okkur „ljótar“ eða „leiðinlegar“. Ég nota 

til þess að skapa veruleika sem virðist afmyndaður og skrýtinn Embodied Critical Thinking 

aðferðina sem ég lærði af Guðbjörgu R. Jóhannesdóttur, heimspekingi, þar sem ég skoða 

mína eigin reiði og geri tilraunir til þess að sameina grótesku og fegurðina og kraftinn sem 

ég sé í reiði kvenna. Helsta spurning þessarar rannsóknar er; hvernig get ég tjáð reiði mína á 

feminískan hátt í grótesku samhengi? Ég legg mikið upp úr því að áhorfandinn upplifi 

einlæga og valdeflandi konu á sviðinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In this research project I look into the writings of Soraya Chemaly, Sara Ahmed and Erin 

Wunker and Frida Kahlo‘s paintings as I try to gain insight into their anger and contextualize 

it with the concept of grotesque as well as my own anger. The reflection is written as a 

support and analysis of the stage piece from here on I am nonsensical. I look into ideas, that 

seeminglycome from Western society, that women are repelling when they express anger, 

both from a theoretical and a personal standpoint. The grotesque, for me, comes as a direct 

continuation of these thoughts. That women can protest the patriarchy by allowing 

themselves to take space, to be angry and to express it, even if it makes them „ugly“ or 

„annoying“. To create a seemingly strange and disfigured reality I use the Embodied Critical 

Thinking method I learned from Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, philosopher. Where I look into 

my own anger and experiment with uniting the grotesque with the beauty and power that I 

see in women‘s anger. The man question of this research is; how can I express my own anger 

in a feminist way and in a grotesque context? It is very important to me that the audience 

experience a sincere and empowering woman on stage. 
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INNGANGUR 

Í þessari rannsókn rannsaka ég skrif og önnur verk kvenna sem ég lít upp til, til þess að öðlast 

innsýn í reiði þeirra og set þá innsýn í samhengi við hugtakið um grótesku. Gróteska er 

ákveðið listform sem ég kem til með að kynna betur síðar í greinargerðinni. Þessar konur 

hef ég fundið í mínum fræðilega og listræna gagnabanka. Ég skoða hugmyndir sem virðast 

koma úr Vestrænu samfélagi um að konur séu fráhrindandi ef þær tjá reiði, bæði út frá 

fræðilegu og persónulegu sjónarhorni. Ég rýni í feminískar bækur eftir fræðikonur úr 

hugvísindum. Ég leita að því hvar mín reiði liggur persónulega og hvernig ég get afmyndað 

eigin líkama og verið bæði reið, ljót, og jafnvel leiðinleg á sviði. Helsta spurning þessarar 

rannsóknar er; hvernig get ég tjáð reiði mína á feminískan hátt í grótesku samhengi? Mig 

langar til að kanna hvort til er mjúk, kvenleg leið til þess að mótmæla fáránlegheitunum sem 

feðraveldið hefur boðið konum upp á í allt of langan tíma. Ég vil finna leiðir fyrir líkama 

minn að staðsetja sig í þessu samhengi sem og búa þannig til áhrifaríkt og einlægt dansverk 

fyrir áhorfandann. Ég nota til þess Embodied Critical Thinking aðferðina sem ég lærði af 

Guðbjörgu R. Jóhannesdóttur, heimspekingi.1  Ég hef gjarnan notað persónuleg efni til þess 

að kafa ofan í spunavinnu þegar ég vinn að dansverkum og einnig til þess að finna myndir 

og flæði sem mér þykja áhugaverð í sambandi við sviðsetningu en þessi aðferð gerir mér 

kleyft að gera það á dýpri og mýkri hátt. Þannig verður hið persónulega listrænt, og pólitískt. 

  

Carol Hanisch og Sara Ahmed, feminískar fræðikonur, tala báðar um hið persónulega sem 

fræðilegt eða pólitískt. Hanisch talar um að hafa unnið í hóp með fleiri konum þar sem þær 

ræddu sín persónulegu mál. Þær ræddu alls konar mál sem tengjast því að vera kona, til 

dæmis barneignir og samskipti við karlmenn í lífi þeirra. Hanisch talar um að þetta samtal 

gefi okkur vísbendingar um það hversu slæmt líf kvenna er í raun og veru. Sem sagt, þegar 

konur tala um upplifun þeirra nákvæmlega eins og hún er þá má sjá við smátt og smátt hvað 

feðraveldið hallar enn á okkur. Þannig verður til dæmis hið persónulega pólitískt.2 Ahmed 

fjallar um þetta á svipaðan hátt, hún minnist á að feminismi gerist að mörgu leyti á stöðum 

sem sögulega hafa ekki verið álitnir pólitískir, eins og til dæmis á heimilum. Hvert herbergi 

heimilisins getur orðið feminískt eftir því hver gerir hvað hvar.3  Þannig, aftur, er hægt að 

sjá hið persónulega sem pólitískt. Þetta er að mínu mati ágætis leið til að nálgast samfélagsleg 

vandamál, eitt skref í einu.   

Sem manneskjur reiðumst við öll þegar gengið er á mörkin okkar. Hvernig samfélagið kennir 

okkur að tjá eða vinna úr þessari vongóðu og baráttubúnu tilfinningu er ótrúlega áhugavert. 

Sá lærdómur er ekkert endilega eins fyrir hverja og eina manneskju, sérstaklega eftir því 

 
1 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, Embodied Critical Thinking námskeið, 30.01. – 17.02. 2020. 
2 Carol Hanisch, The Personal is Political, Notes from the Second Year: Women's Liberation (1970): 76-78.  
3 Sara Ahmed, Living a Feminist Life, bls. 3-4. 
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hvaða kyni okkur var úthlutað sem börn. Reiði stúlkna virðist vera meðhöndluð á allt annan 

hátt en reiði drengja.4 Sem kona og feministi hefur reiði kvenna alltaf fangað athygli mína. 

Þar sem að ég er kona mun ég nota orðin við og okkur þegar ég tala um konur í þessari 

rannsókn, einungis vegna þess að mér finnst náttúrulegra að tala um konur sem hóp sem ég 

tilheyri frekar en ekki. Ég ólst upp hjá móður sem sýndi af og til reiði heima og það þótti 

eðlilegt. En ég upplifði á sama tíma að mín reiði (sem og hennar reyndar) væri ekki kvenleg 

og ætti ekki heima í almenningi. Ég upplifði gjarnan að mér var leiðbeint til dæmis í skóla 

að umbreyta reiði minni í aðrar tilfinningar; til dæmis með því að setja mig í spor þeirra sem 

ég var reið út í og reyna að skilja þeirra hlið frekar en mína. Mér var í raun kennt að reiði 

væri eitthvað sem gerði konu bæði ljóta og leiðinlega. Reiði var þannig heima hjá mér að 

hún kom mjög skýrt fram í stutta stund og hvarf svo í lengri tíma, upplifunin var sú að kona 

skyldi safna henni upp og geyma hana út af fyrir sig. Ef það kæmi til að kona skyldi missa 

tök á reiði sinni, (snappa)5  þá ætti það helst að koma fyrir heima. Þar sem fæstir sæu til. 

Þessi tilfinning held ég hafi orðið til innra með mér af því reiði kvenna var nánast bara 

sjáanleg mér heima, á eins konar griðarstað, þar sem konan getur misst sig alveg og komist 

hjá því að vera fráhrindandi eða pirrandi fyrir aðra. Tilfinningin er orðin einhvers konar áreiti 

sem henni ber að halda frá öðrum. Konan hefur ekki rétt á sínum tilfinningum af því það fer 

illa í aðra, setur þau út af laginu.   

Í þessu samhengi varð ég mjög hrifin af sjálfsmyndunum hennar Fridu Kahlo, og þá 

sérstaklega myndinni Self-Portrait with Cropped Hair. 6  Þar málar hún sjálfa sig í 

jakkafötum og með hárið klippt að eyrunum. Þegar ég skoða þessa mynd finnst mér skýrt að 

Frida er að mótmæla feðraveldinu markvisst með list sinni. Það væri hægt að sjá í myndinni 

bæði reiði og sviknar vonir yfir þeim kröfum eða væntingum sem höfðu verið settar á hana 

sem konu að því leyti að hún vill ekki líta út eins og henni er sagt að líta út. Það sem fræðileg 

skrif Chemaly, Ahmed og Wunker, og myndirnar hennar Fridu kveiktu innra með mér var 

löngun til þess að fara í mitt eigið feminíska og listræna ferðalag í leit að því hvað það er 

fyrir mig að vera algjörlega sönn sjálfri mér. Að afneita þeim væntingum feðraveldisins sem 

koma í veg fyrir að ég finni mig frjálsa í að tjá reiði mína. 

 

 

 

 

 

 
4 Soraya Chemaly, Rage Becomes Her, bls. 55-56. 
5 Sara Ahmed, Living a Feminist Life, bls. 188-189. 
6 Frida Kahlo, Self-Portrait with Cropped Hair, 1940. 
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1.   FEMINÍSK FRÆÐI UM REIÐI KVENNA 

Soraya Chemaly skrifar í bók sinni Rage Becomes Her hvernig reiði kvenna hefur gjarnan 

verið tengd við óræði (þ.e. irrationality) og stjórnleysi á meðan reiði karlmanna hefur oft 

verið tengd við styrk og röksemi.7 Ég tengi vel við skrif Chemaly sem mér finnst lýsa mjög 

vel minni eigin upplifun á því hvernig aðrir bregðast við reiði minni og annarra í kringum 

mig. Þó svo að ég sjái konur reiðast sjaldnar en karlmenn þá er það engu að síður mín 

upplifun að samfélagið vilji ekki hafa konur reiðar. Soraya Chemaly segir samfélagið vilja 

að konur séu þægilegar, sáttar og glaðar, ef ekki þannig þá í mesta lagi leiðar eða hræddar, 

tilfinningar sem tengjast undirgefni frekar en krafti og stjórn. Í kjölfarið förum við, konur, 

að hafa mikið fyrir því að virka skynsamar og rólegar. Við drögum úr reiði okkar til að 

forðast spennu og/eða átök.8 Eins og ég nefndi í innganginum, þá förum við að passa að 

okkar persónulegu tilfinningar áreiti ekki eða trufli aðra í kringum okkur.  

Chemaly segir að reiði snúist að mörgu leyti um að segja „nei“ í heimi þar sem konum er 

kennt að segja allt annað en „nei“.9 Konum er kennt að vera til friðs, vera viðkunnanlegar, 

brosa og segja „já“. Texti Söru Ahmed, Killjoy manifesto,10 11 talaði einnig sterkt til mín í 

tengslum við það hvernig feminstar þurfa oft að spilla gleði feðraveldisins með því að segja 

„nei“ eða að vera ekki til friðs þegar þess er ætlast af þeim. Ahmed talar um ýmsar leiðir 

fyrir konur til að fást við reiði eða ósætti. Hún talar um að konur geti mótmælt því að brosa 

eða hlæja þegar við því er búist. Hún bendir á að ef aðstæður eru ófyndnar eða jafnvel 

óviðeigandi, þá þurfi konur ekki að hlæja, við þurfum ekki einu sinni að brosa kurteisislega, 

við skuldum engum hlátur eða bros. Konur ættu í rauninni aldrei að þurfa að þvinga fram 

brosin sín eða hlátur. Við ættum heldur að geta leyft því að nægja þegar brosin okkar birtast 

náttúrulega (eins og karlmenn gera gjarnan).12 Þegar það er lagt til að kona brosi einungis 

þegar hana langar til þess hljómar það eins og lítil og einföld aðgerð en ég hef á tilfinningunni 

að ef nokkrar konur myndu reyna þetta yrði það erfiðara en við teljum í fyrstu. Bara vegna 

þess að konur hafa alist upp við og verið kennt sem börn að brosa sama hvernig þeim líður, 

að vera þægilegar fyrir fólkið í kringum þær, að virðast glaðar, að vera ekki svona fúlar, að 

vera ekki svokallaðar „tussur“ í rauninni.   

Þar sem þetta eru erfið skref fyrir konur að taka, að tjá reiði sína, þurfum við eflaust að byrja 

heima hjá okkur eins og ég talaði um í inngangnum um mína eigin upplifun af reiði. Við, 

konur, þörfnumst þess að eiga rými þar sem við getum, án þess að afsaka okkur, upplifað 

 
7 Soraya Chemaly, Rage Becomes Her: The Power of Women‘s Anger, bls. 100. 
8 Soraya Chemaly, Rage Becomes Her, bls. 30. 
9 Soraya Chemaly, Rage Becomes Her, bls. 29. 
10 Killjoy er feministi sem stendur í rauninni í hárinu á feðraveldinu, hún stoppar fólk af ef það talar á sexist 
hátt og drepur þæginidin sem því fylgja fyrir samfélagið. Framvegis mun ég nota orðið gleðispillir sem 

þýðingu á orðinu killjoy. 
11 Sara Ahmed, Living a Feminist Life, bls. 261. 
12 Sara Ahmed, Living a Feminist Life, bls. 261.   
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allar tilfinningarnar okkar og tjáð þær. Virginia Woolf talar um í bók sinni A Room of One‘s 

Own, að konur þurfi að eiga herbergi þar sem þær eru alveg einar og geta upplifað og skrifað 

um eigið sálarlíf og gáfur án þess að vera að gera það fyrir aðra í lífi þeirra.13 Ég hugsa að ef 

við konur gerum það sem Woolf leggur til komum við til með að styrkja okkur sjálfar sem 

einstaklinga og getum þá frekar tekið skref í átt að því að leyfa reiðinni að vera hluti af hinu 

hversdagslega lífi, að leyfa okkur að vera sannar öllum okkar tilfinningum í hvaða samhengi 

sem er.  

Hins vegar skrifar Soraya Chemaly: 

 „Anger is like water. No matter how hard a person tries to dam, divert, or deny it, it 

 will find a way, usually along the path of least resistance. As I will discuss in this 

 book, women often „feel“ their anger in their bodies. Unprocessed, anger threads 

 itself through out appearances, bodies, eating habits, and relationships, fueling low 

 self-esteem, anxiety, depression, self-harm, and actual physical illness.“14   

Þessa framsetningu Chemaly tengi ég sterkt við hugleiðingar Söru Ahmed um það að 

snappa.15 Hún notar sagnorðið að snappa um eitthvað sem gerist hjá fólki þegar það fær nóg 

og getur ekki meira, það snappar. Þetta er eitthvað skarpt sem gerist. Kjálkinn herpist 

skyndilega, fólk hreitir orðum í aðra eða hreyfir sig skyndilega. Þegar konur snappa undan 

álagi eða misþymingu erum við oft taldar þær sem erum ofbeldisfullar, snappið er talið vera 

uppruni ágreiningsins, konan missti tök á sjálfri sér.16 Þetta tengist beint því sem Chemaly 

talar um; að reiði kvenna sé gjarnan tengd við óræði og stjórnleysi. Það virðist vera sem svo 

að samfélagið vilji heldur gera konuna að sökudólg, kenna henni um fyrir að spilla góðu 

andrými með því að vera ekki til friðs í stað þess að ávarpa ofbeldið eða misréttið sem við 

konur stöndum oft frammi fyrir, og höfum þolað alveg upp að því marki sem við snöppum. 

Samfélagið virðist vilja aðskilja kvenleika og reiði þar sem reiði er oft virkari tilfinning 

heldur en depurð. Það er, reiðinni fylgir venjulega meiri kraftur. Þetta er virkilega sterk 

samfélagsleg, óskrifuð, reglugerð þar sem hún dregur úr mótmælum kvenna gagnvart 

kynjaójafnrétti og viðheldur þar af leiðandi þeim þægindum sem feðraveldið býður 

karlmönnum upp á.17   

Erin Wunker, höfundur bókarinnar Notes from a Feminist Killjoy og doktor í ensku, fjallar 

um neitun sem áhrifaríkan feminískan verknað. Það er ekki nóg fyrir feminískan gleðispilli 

að sjá kynbundið misrétti í kringum sig, hún þarf líka að afneita því. Til þess að vera 

gleðispillir þarf að viðurkenna að kerfið er brotið og óréttlátt og neita því að taka þátt í 

lygunum og þögninni sem krafist er af konum til þess að viðhalda kerfinu.18   

 
13 Virginia Woolf, A Room of One’s Own, bls 101. 
14 Soraya Chemaly, Rage Becomes Her, bls. 32. 
15 Sara Ahmed, Living a Feminist Life, bls. 188-189. 
16 Sara Ahmed, Living a Feminist Life, bls. 188-189. 
17 Soraya Chemaly, Rage Becomes Her, bls. 52. 
18 Erin Wunker, Notes from a Feminist Killjoy, bls. 190-191. 
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Til að draga saman er reiði kvenna virkilega sterkt feminískt afl sem margar okkar nota ekki 

mikið í daglegu lífi. Það sem við, feministar, í rauninni getum gert er að afneita kröfum 

feðraveldisins um að konur séu alltaf þægilegar og glaðar. Við getum umfaðmað kraftinn og 

breytingaraflið sem felst í reiði okkar. Um leið og við mótmælum þessum kössum sem við 

erum settar í og byrjum að tjá okkur án afsakana getum við, hver og ein okkar, haft áhrif sem 

breyta feðraveldinu. 

Í kóreógrafísku hlið þessarar rannsóknar leita ég að hreyfingum sem gætu tengst einhvers 

konar neitun eða mótmælum. Hreyfingar sem ég tengi við það að leyfa sér að taka pláss og 

afneita þeim væntingum feðraveldisins að konur séu meðfærilegar, þægilegar og fallegar 

allra stunda. Ég leita að gróteskum áhrifum í myndunum vegna þess að mér finnst það 

viðeigandi leið til þess að hafa áhrif á áhorfendur og jafnvel til að kveikja einhvers konar 

umræður við þau. Ég leitast við að afmynda líkama minn og gera hann afkáranlegan en hér 

að neðan fer ég betur í skilgreiningar á því hvað gróteska er. 

 

 

2.   GRÓTESKA 

Grótesk list (þ.e. the grotesque art, afkáranleg og ógeðfelld list) hefur verið til síðan 

Rómverjar tóku upp kristni. 19  Það virðist vera manneskjunni tamt að laðast að hinu 

ógeðfellda og afkáranlega. Gróteskan kemur, fyrir mig, eins og beint framhald af þessum 

hugleiðingum mínum um það að konur geti mótmælt feðraveldinu með því að leyfa sér að 

taka pláss, vera reiðar og tjá sig þó svo að það geri okkur „ljótar“ eða „leiðinlegar“.  Mörgum 

okkar er kennt að reiðin okkar ónáði fólk, geri okkur óviðkunnanlegar, að hún tvístri 

andlitum okkar, geri okkur erfiðar og ýti fólki frá okkur.20 Þetta tengi ég ótrúlega sterkt við 

mína listrænu nálgun í þessu verkefni og hvernig ég næ að tjá reiði mína, oft ómeðvitað, í 

list með því að leita í ljótleika líkamans míns. Þá á ég við það að leita að flækjum, striti og 

spennu í líkamanum sem væri gjarnan túlkað sem ljótleiki. Það gefur mér einhvers konar 

útrás að mega vera „ljót“ án þess að þurfa að hætta á því að ýta fólki frá mér. Gróteska er 

nátengd öllu hinu líkamlega og þar af leiðandi því kvenlega eins og kvenleikinn er settur 

fram í vestrænni menningu. Helstu einkenni gróteskunnar eru að eitthvað sé líkamlegt, frjótt, 

jarðbundið og síbreytilegt.21  Oft er gróteskan séð í því að mannslíkaminn eða hörmungar 

hans eru ýktar, gerðar afkáralegar og skrýtnar á sama tíma og þær eru gerðar ógeðfelldar og 

óþægilegar. Sem dæmi má nefna myndina Death and a Woman eftir Hans Baldung-Grien, 

þar sést kona sem stendur full skelfingar og óhugnaði undir munni manns sem hefur enga 

húð og ekkert kjöt utan á beinum andlits síns og henni er stillt upp í afkáranlega og óþægilega 

 
19 Philip J. Thomson, The Grotesque, bls. 11-12. 
20 Soraya Chemaly, Rage Becomes Her, bls. 22. 
21 Frances S. Connelly, The Grotesque in Western Art and Culture, 2014, bls 2. 
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stellingu til að líkjast staðalímynd þeirra kvenna sem karlmenn þráðu á þeim tíma (um 1510) 

en sú uppsetning mætti líka teljast hlægileg.22    

Gróteskan er sem sagt framsetning firrts og framandi veruleika, það er að segja er hinn 

kunnuglegi veruleiki okkar séður frá sjónarhorni sem lætur hann virðast afmyndaður eða 

skrýtinn.23  Gróteskan stendur alltaf fyrir ástand breytinga, hún brýtur upp það sem við 

þekkjum og tvinnar það saman við eitthvað óþekkt eða óþægilegt. Erin Wunker skrifar um 

hið óhugnanlega (þ.e. the uncanny) sem tilfinningu sem kemur yfir okkur þegar okkur líður 

ekki heimilislega í okkar eigin líkama. Þegar kunnugleiki lífsins kúrir sig í furðuleika, 

eitthvað sem við þekkjum vel en þegar við lítum á það tvisvar virðist það afbrigðilegt.24    

 “The appeal of the grotesque and fantastic art to modern man is based in some 

 measure on its resemblance, whether or not superficial, to the world of sleep, dreams 

 and myths“.25 

Í þessum texta Howard Daniels um grótesku er því lýst hvernig sálfræðingar, þar á meðal 

Erich Fromm, setja fram hugmyndir sínar um drauma og tengja þá gróteskri list. Þeir vilja 

meina að undirmeðvitundin stýri martröðum og draumum til þess að manneskjan geti unnið 

úr atburðum og tilfinningum sem hún hefur ekki tekist á við í vöku. Túlkun þessara drauma 

og martraða tengja þeir við hið daglega líf og gróteska list. Þeir halda því fram að túlkunin 

sé helsta leiðin til að skilja gróteska list. Til þess að komast sem næst þeim skilningi þarf 

áhorfandinn þó líka að vera útbúinn góðum upplýsingum um pólitík, mannkynssögu, 

efnahagskerfi heimsins, menningu og list, svo það helsta sé talið upp.26 Frances S. Connelly 

skrifar 

  “The grotesque is best understood by what it does, not what it is. It is an action not 

 a thing – more like a verb than a noun”.27   

Þegar upp er staðið er gróteskan, eins og ég skil hana, kvenlegt, jarðbundið afl sem afmyndar 

veruleika manneskjunnar og lætur áhorfendum líða óþægilega að ákveðnu leyti. Hún á ekkert 

skýrt fagurfræðilegt einkenni en við þekkjum hana á því sem hún gerir, hún hreyfir aðeins 

við okkur á óþægilegan hátt og minnir á einhvers konar fantasíu, martöð eða draum. Eins og 

ég sé þetta er mjög skýr og áhugaverð tenging á milli feminískrar reiði og mótmæla, og svo 

gróteskunni. Að leyfa sér að umfaðma ljótleikann sem tilheyrir okkur öllum. Fyrir mér snýst 

þetta þrennt um það að ég megi taka pláss og leyfa reiðinni að vera, hleypa henni út og leyfa 

fólki að sjá hana á sviði. Í samhengi við hvernig samfélagið túlkar reiði kvenna fjallar þetta 

um að leyfa mér að vera ljót og að afmynda sjálfa mig án þess að afsaka mig fyrir það. 

 

 
22 Howard Daniel, Devils, Monsters and Nightmares, mynd nr. 191. 
23 Philip J. Thomson, The Grotesque, bls 18. 
24 Erin Wunker, Notes from a Feminist Killjoy, bls 160-161. 
25 Howard Daniel, Devils, Monsters, and Nightmares, bls. 236. 
26 Howard Daniel, Devils, Monsters, and Nightmares, bls. 236. 
27 Frances S. Connelly, The Grotesque in Western Art and Culture, bls 2. 
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3.   MÍN EIGIN REIÐI Í STÚDÍÓINU 

Þegar ég vann að því að semja sviðsverkið gerði ég tilraun til þess að sameina fegurðina og 

kraftinn sem ég sé í reiði kvenna og gróteskuna í mér. Til þess notaði ég að mörgu leyti mjög 

persónulegar aðferðir byggðar á til dæmis Embodied Critical Thinking aðferðinni sem ég 

lærði af Guðbjörgu R. Jóhannesdóttur.28 Sú aðferð gengur út að staðsetja hugsanagang sinn 

í bringunni og maganum sem eru svo djúpar rætur þekkingu manneskjunnar og reynslu. 

Aðferðin fjallar sem sagt að leyfa líkamanum að melta það sem er verið að fara að fjalla um 

og leyfa hugsunum að koma þaðan. Ég settist niður í stúdíóinu á hverjum degi í upphafi 

ferlisins og sá fyrir mér orðið reiði og sá það fyrir mér detta ofan í vatn sem er innan í 

bringuholinu á mér. Ég sat með orðinu í nokkrar mínútur og leyfði hugsunum og minningum 

að renna upp í hugann. Svo tók ég til dæmis eins og eina minningu og staðsetti hana aðeins 

fyrir utan mig og gerði hana líkamlega. Ég hafði í huga ákveðin hreyfimynstur sem ég tengdi 

við fræðin sem ég hef nýtt mér og hafði þau sem eins konar hækju til að halla mér að ef ég 

lenti á vegg. Ég sem sagt reyndi að holdgera tilfinningar mínar og minningarnar með það í 

huga að ég vildi vinna með bæði seigar og þéttar hreyfingar. Þannig fannst mér ég best geta 

framleitt sanna reiði og strit í líkamanum sem ég vann svo lengra.   

Það komu líka upp eins konar hnútar og flækjur í líkamanum sem mér þóttu mjög 

áhugaverðar. Um er að ræða stöður þar sem líkaminn virðist flæktur í sjálfum sér. Þá á ég 

við einhvers konar stöður sem vonandi ringluðu áhorfandann í rýminu varðandi það hvernig 

líkaminn verkar (hvar höfuðið er og hvernig öxlin beygist, svo ég nefni einhver dæmi). 

Damien Jalet, belgískur danshöfundur, vinnur með svipaðar flækjur í líkamlegri skúlptúra 

vinnu eins og hann kallar það. Myndir og myndbönd29 frá honum gáfu mér innblástur þegar 

ég fór að finna að þessar flækjur væru eitthvað til að vinna með í rannsókninni. Þessar flækjur 

gefa enn frekar tilfinninguna um strit og spennu í líkamanum á sama tíma og þær virkja betur 

grótesku áhrif verksins.   

Þetta efni tók ég svo upp á myndband og horfi á það í leit að einhvers konar myndum sem 

höfðu  áhrif á mig. Embodied Critical Thinking (ECT) aðferðin fannst mér hjálpa mér að 

tengjast mínum eigin tilfinningum og sú tenging upplýsti líkamann betur um efnið sem ég 

var að vinna með. Það sem einkennir hreyfingarnar sem komu oftast upp er þykkt og skarpt 

mynstur. Ég fór út í seigar og þéttar hreyfingar sem ég upplifði oft á tíðum koma beint út frá 

maganum í mér en svo fannst mér ég gjarnan hafa leitað í skarpar skiptingar sem ég tengi 

við fræðin hennar Söru Ahmed um snappið.30 Þá meina ég að því leyti að líkaminn eða 

líkamshlutar snappi í og úr stöðum eða hreyfingum. Þegar ég skoðaði efnið sem ég hef 

framleitt á myndbandi reyndi ég að finna fræðilegar tengingar og sjá þannig hvert og hvernig 

 
28 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, Embodied Critical Thinking námskeið, 30.01. – 17.02. 2020. 
29 Damien Jalet, plakat fyrir Kiaf Art Seoul listamarkað 2020 
30 Sara Ahmed, Living a Feminist Life, bls. 188-189 
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ég gat þróað hreyfingarnar lengra. Ég leitaði og fann svo hreyfingar sem mér fannst fela í 

sér gróteska nálgun og þær hreyfingar og myndir notaði ég til þess að kafa enn dýpra í. Ég 

fann þau smáatriði í hreyfingunum sem mér þóttu óþægileg eða óhugnanleg og leyfi þeim 

að taka tíma og þróast.   

Mér fannst það áhrifaríkt til dæmis þegar ég notaði hendurnar á andlitið mitt á harkalegan 

hátt. Ég teygði og kramdi eigið andlit á gróteskan hátt og það skilaði sér í áhugaverðu 

hreyfimynstri sem og myndum. Mynd eftir George Maciunas31 finnst mér lýsa vel því sem 

ég er að tala um og hún fylgdi mér svolítið í ferlinu þegar ég vann lengra þennan 

áherslupunkt verksins. Það var ákveðinn eiginleiki í hörkunni og kremjunni sem ég vann 

með á andlitið sem skilaði sér svo í restina af kóreógrafíunni sem ákveðin spenna og seigla 

í hreyfingum. 

Gjarnan þegar ég hafði dvalið í smá tíma í ECT spunanum sem ég lýsti hér að ofan settist ég 

niður og skrifaði í frjálsu flæði þær tilfinningar og áferðir sem ég fann í hreyfingunum. Þetta 

varð að ljóðrænum texta sem bæði upplýsir og dýpkar verkið. Í textanum komu gjarnan upp 

orð sem ég tengdi enn betur inn í feminísku fræðin um reiðina og orð sem tengja mig betur 

inn í mína persónulega reynslu af því að vera reið. Þegar þessi texti hafði komið upp finnst 

mér ég geta dýft mér enn dýpra í það að holdgera og ná í mína eigin reiði sem ég virðist hafa 

falið mjög lengi. Hún kúrir þarna neðst ofan í maganum á mér eins og pínulítill neisti en það 

sem ég geri með þessum aðferðum er að leyfa henni að stækka. Ég leyfi henni að verða að 

báli í maganum á mér sem drífur mig áfram.  

Ég ákvað að sviðsetja eins og smá hluta úr stofunni heima hjá mér í samhengi við það sem 

Virginia Woolf talar um að eiga sitt eigið herbergi þar sem við getum leyft tilfinningum 

okkar að komast út.32 Ég hleypti áhorfandanum inn á mitt bæði persónulega og pólitíska 

svæði sem er heimilið mitt; bæði líkamlegt heimili og heimili tilfinninga minna. Heimilið er 

bæði persónulegt og pólitískt að því leyti að konur hafa gjarnan verið kúgaðar inn á heimilum 

sínum í gegnum tíðina í anda feðraveldisins. Kröfur samfélagsins hafa verið þær að konur 

líti á heimili sitt eins og eins konar vinnustað þar sem þær mæta þörfum barna og eiginmanna 

sinna eins og feðraveldið hefur lagt til á sama tíma og þeim er sagt að heimilið eigi að vera 

þeirra persónulegur griðarstaður. Til dæmis kom það í hlut 42% kvenna á Íslandi að vera 

heima með börnin á meðan kórónuveirufaraldurinn geysaði yfir árið 2020 á meðan hlutfallið 

var 30% á meðal karlmanna.33    

Jafnvel mætti segja að konur verði að eins konar húsgagni inn á eigin heimilum oft á tíðum. 

Sara Ahmed talar um að þegar við komum fram við fólk eins og húsgögn setjum við þau í 

bakgrunninn. Þeirra eigin vilji er tekinn af þeim. Það er eins og það sé gert ráð fyrir því að 

 
31 George Maciunas, Grotesque Face Mask, 1976. 
32 Virginia Woolf, A Room of One’s Own. 
33 Ómar Friðriksson og Baldur Arnarsson, „42% kvenna heima með börnin“, Mbl, 11. júní 2020. 
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konur þurfi að vera viljugar að gefa upp sinn eigin vilja.34 Þetta meðal annars er ástæðan 

fyrir því að mér finnst pólitískt og áhrifaríkt að sviðsetja heimilið. Inni á svæði þar sem konur 

ættu að vera sem frjálsastar verða þær gjarnan að eins konar hjóli sem heldur heimilinu 

gangandi og annað heimilisfólk gengur gjarnan að sem sjálfsögðum hlut. Sem betur fer held 

ég nú að þetta sé að breytast í samtímanum en engu að síður lifir þessi hefð áfram í 

heimilislífi fólks enn þann dag í dag.   

Þegar áhorfendur komu inn í ferlið og verkið var framsett á sviði komu upp alls konar 

punktar sem mér þætti áhugavert að vinna áfram með. Áhorfendum fannst efnið óþægilegt 

á fallegan hátt sem kveikir í mér á besta máta en einnig fannst mér áhugavert að heyra 

bekkjarsystur mínar og leiðbeinendur tala um hversu óalgengt það er fyrir þær að sjá 

grótesku svona viðkvæma og hráa, með enga tónlist og lítið, viðkvæmt svið. Þetta er 

einkenni sem ég held að geti dregið áhorfendur inn á dáleiðandi hátt og mig langar endilega 

til þess að halda áfram að skoða það. Einnig finnst mér spennandi að skýra enn betur fyrir 

sjálfri mér tenginguna við málverk og gamlar myndir af konum eins og til dæmis myndir 

eftir Albert Joseph Moore.35 Að leggjast aðeins yfir það hvernig fegurðin í kvenleikanum og 

gróteskan sameinast í mínum líkama. Eins og verkið var flutt var það eins og tuttugu mínútna 

gluggi inn í eins konar ástand og andrúmsloft sem ég skapaði út frá mínum reynsluheimi og 

fræðilegum áhuga en ég sé hins vegar alveg fyrir mér möguleikann á lengra verki þar sem 

konan færi jafnvel í gegnum eitthvað ferðalag og dramatúrgían yrði frásögulegri, þetta virkar 

fyrir mig eins og byrjunarsena á klukkutíma löngu verki sem á enn eftir að verða til. 

NIÐURLAG 

Lönguninni sem vaknaði út frá skrifum Chemaly, Ahmed og Wunker til að finna mína eigin 

feminísku rödd var að mörgu leyti mætt í þessu verkefni en að ákveðnu leyti magnaðist 

löngunin í ferlinu. Ég hef mikla ástríðu gagnvart málefninu og finnst mikilvægt fyrir mig 

sem konu að finna vettvang þar sem ég og aðrar konur getum treyst okkur til að tjá okkur án 

þess að samþykkja væntingar feðraveldisins um að við séum þægilegar og fallegar öllum 

stundum. Eins og ég fjallaði um hér að ofan hefur reiði kvenna gjarnan verið tengd við óræði 

og stjórnleysi 36  svo ég vildi á einlægan og áhrifaríkan hátt ávarpa þessa ályktun 

samfélagsins. Ef það að ég verði reið, gerir það að verkum að ég verði óræð þá verður bara 

að hafa það. Hver ætti svo sem að ráða í mínar eigin tilfinningar annar en ég? Ég vil 

einfaldlega neita því að fela sjálfa mig eða breyta mér fyrir aðra. Ég vil njóta þess að finna 

 
34 Sara Ahmed, Living a Feminist Life, bls. 69. 
35 Myndir 5 og 6. 
36 Soraya Chemaly, Rage Becomes Her, bls. 100. 
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fyrir reiði og ég vil holdgera kraftinn sem reiðin gefur af sér. Ég vil sjá reiðina í vongóðu 

ljósi; ef ég er ekki reið yfir óréttlætinu sem konur upplifa mun aldrei neitt breytast. Þar af 

leiðandi þurfa konur á reiðum konum að halda, við þurfum á reiði að halda því hún sýnir 

okkur hvar farið er yfir okkar mörk og gefur kraftinn til þess að benda á það sem við viljum 

að breytist. Þegar ég velti upp þessum hugmyndum í listrænni vinnu minni í stúdíóinu finnst 

mér eðlilegt framhald að sviðsetja eigin líkama á mínum eigin forsendum; að sviðsetja konur 

sem eru ekki endilega að reyna að þóknast öðrum með nærveru sinni.  

Ég vil taka stjórnina á sviðinu og leyfa áhorfendum að fá innsýn í mína kvenlegu og földu 

reiði sem ég er markvisst núna að reyna að gefa pláss í lífi mínu. Ég tel að með notkun 

grótesku og einlægni hafi ég á feminískan og persónulegan hátt náð að sviðsetja reiði mína. 

Ég gerði það með bæði flækjum og óþægindum sem áhorfandinn þurfti að upplifa. 

Áhorfendur sáu reiði mína, upplifðu óþægindin og mér tókst með að afneita samfélagslegum 

viðmiðum sem byggja á hugmyndum feðraveldsins um að ég, sem kona, eigi að vera þægileg 

og falleg á sviðinu án þess þó að gera lítið úr mínum kvenlegu eiginleikum. Ég tel að það 

geti hrundið af stað ákveðinni feminískri umræðu sem er mér mikilvæg. Ég reyni að hafa 

það almennt að markmiði fyrir sjálfa mig að tjá eigin tilfinningar á eigin forsendum og ekki 

fyrir neinn annan en sjálfa mig. Ég er sífellt að æfa mig í að taka pláss og það er feminísk 

gjörð út af fyrir sig. Það þýðir að ég geri það eins og mér sýnist og fólk tekur því eins og 

þeim sýnist. „Héðan í frá er ég óræð.“37 

 

 

 

 
37 Vala Birna Árnadóttir, bústaðarferð í Skorradal, 20. febrúar 2021. 
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Mynd 4: Jalet, Damien. Plakat fyrir Kiaf Art Seoul listamarkað 2020. 

https://www.instagram.com/p/CFJ-wYhsbBT/ Sótt af instagram síðu Jalet‘s 24. febrúar 

2021. 
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Mynd 5: Moore, Alber Joseph. The Dreamers. Sótt 14. mars 2021. 

https://artuk.org/discover/artworks/the-dreamers-186330/search/actor:moore-albert-joseph-

18411893/page/2 

 

 

Mynd 6: Moore, Albert Joseph. The Toilette. Sótt 14. mars 2021. 

https://artuk.org/discover/artworks/the-toilette-200880/search/actor:moore-albert-joseph-

18411893/page/2/view_as/grid 

  


