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Útdráttur 

Greinagerð þessi er skrifuð samhliða ferli á dansverkinu BITCHTERHOOD. Ferlið er sett í 

samhengi við hugmyndafræði Söru Ahmed og Carol Hanisch um feminisma í daglegu lífi. 

Ég velti upp hvernig hægt sé að setja þeirra feminísku  hugmyndafræði í framkvæmd. Ég 

ræði mín viðhorf og hvernig ég nota feminisma í sjálfsvinnu og til þess að hrista upp í úreltu 

kerfi sem er við lýði í mínu umhverfi. Þetta kalla ég persónulegan feminisma og í 

greinagerðinni skilgreini ég þá hugmynd. Rannsóknin snýst um hvort hægt sé að nota 

sviðslistir sem vettvang til að framkvæma feminíska hugmyndafræði. Í ferlinu var tekinn 

innblástur frá aðferðafræði og nálgun Gígju Jónsdóttur, The Post Performace Blues Band, 

Höllu Ólafsdóttur, Eliisu Erävalo og Önnu Kolfinnu Kuran. Farið er yfir aðferðafræði 

þessara listakvenna og því lýst hvernig hún var nýtt. Viðtöl við þátttakendur gefa innsýn í 

það hvernig ferlið gekk og hvað það gerði fyrir þær.Við komumst að því hvað virkaði til að 

valdefla konurnar fimm sem tóku þátt. Það var mikilvægt að byggja upp traust, það gerðum 

við m.a. með ritúölum sem sköpuðu systrasamlagið sem ríkti á milli okkar. Að vinna með 

pönk gaf dönsurunum vetvang til að vera ófullkomnar en samt taka pláss og tjá skoðanir. Til 

þess að ná þessu fram hjálpaði mikið að vinna með alter-ego. Við lékum okkur á línunni að 

vera stelpulegar en samt með vald og veltum fyrir okkur hvort hægt væri að gera bæði á 

sama tíma. Megin markmiðin voru að gefa dönsurunum vettvang til feminískrar 

valdeflilngar og að þeim myndi líða vel á sviðinu. 
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Inngangur 

Hvað felst í því að vera feministi? Er nóg að hafa skoðanir? Er nóg að bara óska þess að einn 

daginn ríki jafnrétti fyrir öll kyn? Eða er þetta lífstíll? Fyrir mér er feminismi einmitt það, 

lífstíll. Það þýðir ekki að ég sé alltaf á Austurvelli að mótmæla heldur eru það litlu hlutirnir. 

Litlar perónulegar baráttur og smáatriði í minni ákvarðanatöku sem skipta síðan máli í stóra 

samhenginu. Litlir hlutir sem geta breytt einhverju fyrir mig og aðra í kringum mig. Hvað 

get ég gert dagsdaglega til að styrkja sjálfa mig og hrista upp í feðraveldinu? Þegar ég les 

feminískar fræðigreinar sem kveikja eldmóð innra með mér þá langar mig að lifa eftir þeim 

og nýta þær sem  nokkurskonar manifesto, reglur eða lífsviðhorf. Mig langar að koma þeim 

í framkvæmd sem einhversskonar sjálfsvinnu, sem ég kýs að kalla persónulegan feminisma.  

Persónulegan feminisma myndi ég skilgreina sem mitt framlag við að hrista upp í eigin 

umhverfi og breyta einhverju í því og um leið styrkja sjálfa mig persónulega. Afhverju er 

þetta feminískt? Ég tel þetta vera feminískt vegna þess að ég er að reyna að brjóta ákveðin 

mynstur sem viðgangast í samfélaginu. Mynstur sem segja okkur hvernig konur eiga að haga 

sér og hvernig karlar eiga að haga sér. Þetta er skemmandi fyrir öll kyn og setur okkur öll í 

þröng box sem er erfitt að brjótast út úr.  Ég les oft valdeflandi texta eða fræðigreinar  um 

hvernig við þurfum að taka meira pláss, gera hitt og þetta og það veitir mér innblástur. Þó 

getur oft á tíðum verið erfitt að brjóta ramman og fara út fyrir eigin þægindi t.d. með því að 

taka meira pláss, standa upp fyrir sjálfri sér, segja það sem manni finnst, hætta að vera 

meðvirk og svo framvegis. Karlar fá mjög mikið pláss og okkur þykir það mjög eðlilegt en 

um leið og kona tekur sama pláss þá förum við að spyrja spurninga.  Það er oft erfiðara fyrir 

konu að taka pláss því það var kannski ekki skapað fyrir hana og henni var ekki fært það upp 

í hendurnar. En við megum ekki hætta að berjast fyrir því að taka plássið því ef við tökum 

það ekki þá halda karlarnir bara áfram að taka það allt og halda áfram að búa til pláss fyrir 

karla. Til þess að halda í kjarkinn þurfum við að hlúa að og styðja hvor aðra og deila þessu 

plássi með systrum okkar.  Taka pláss og búa til pláss fyrir konur. Maður getur verið vel að 

sér í feminískum fræðum og lesið ýmislegt sem veitir manni innblástur en það er erfiðara að 

fara eftir þessu og koma þessum viðhorfum í verk dagsdaglega. Hvað er hægt að gera til að 

brjóta rammann? Er hægt að valdefla konur í sinni persónulegu feminísku baráttu með því 

að skapa öruggt umhverfi þar sem konur geta prófað sig áfram í því að fara út fyrir eigin 

ramma? Er hægt að skapa rými þar sem þær myndu prófa sig áfram og svo taka þá reynslu 

með sér út í lífið? Væri hægt að nota sviðslistir sem verkfæri til þess að setja feminíska fræði 

í framkvæmd?   
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Þetta langar mig að rannsaka í einstaklingsverkefninu mínu, og mun vinna með fimm ungum 

konum í rannsókninni. Vinnan byggir á áður skilgreindum hugmyndum um persónulegan 

feminisma, hvernig maður hlúir að sjálfri sér, sýnir allar hliðar sem persónuleikinn manns 

hefur að geyma og tekur pláss. Ég tek innblástur úr sköpunarferlum sem ég hef sjálf tekið 

þátt í með öðrum listamönnum. Öll þessi ferli höfðu mikil áhrif á mig og eiga það 

sameiginlegt að þau veittu mér mikinn innblástur ekki bara sem listamaður heldur í lífinu. 

Þeir gáfu mér útrás fyrir feminískar pælingar, ég upplifði persónulegan þroska og mér fannst 

ferlið hafa veitt mér aukið sjálfsöryggi sem og ánægju. Ég náði brjóta eigin ramma og það 

veitti mér farveg inn í daglegt líf til að lifa eftir feminískum lífshorfum. Það er því markmið 

hjá mér að þátttakendur taki þessu ferli sem persónulegu ferðalagi/sjálfsvinnu sem m.a. 

eykur sjálfstraust þeirra, fær þær til að vera stórar og taka pláss, sýna nýjar hliðar á sjálfum 

sér og vonandi taka allt þetta með sér áfram inn í lífið.  
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1. Persónulegur feminismi 

Hugmyndin að persónulegum feminisma vaknaði þegar ég byrjaði á verki þar sem skrifaði 

bók, eða í rauninni málaði bók. Ég tók gamla bók og málaði eigin texta yfir hana. Ég kalla 

bókina The New Feminist Testament og í hana set ég feminískar fræðigreinar sem hafa veitt 

mér innblástur í eigin orð. Ég hugsa bókina eins og mitt eigið feminíska manifestó. 

Fræðigreinarnar sem veittu mér innblástur við gerð bókarinnar  eru m.a. frá Söru Ahmed og 

Carol Hanisch. Hugmyndafræðirnar sem ég set í þessa bók eiga það sameiginlegt að snúast 

um hugmyndir tengdum persónulegum feminisma. „The personal is the political.“  Skrifar 

Carol Hanisch og meinar með því að hver og ein persónuleg reynsla sé pólitísk. Erfiðleikar 

og aðstæður sem þú ert að upplifa eru ekki útaf þér heldur eru þær hluti af stærra samhengi 

sem er kerfið sem við lifum innan.1 Þessvegna skiptir þín reynsla og þínar gjörðir  máli og 

þú getur haft áhrif á umhverfið í kringum þig og hrisst upp í kerfinu með þínum persónulegu 

baráttum. 

Þessar litlu persónulegu baráttur gegna mikilvægu hlutverki og geta haft mikil áhrif í stóra 

samhenginu þrátt fyrir að þær séu smáar og ekki séu mörg vitni að hverri og einni. Það er 

útfrá þeim litlu sem að stóru barátturnar spretta.  Á sjöunda áratug síðustu aldar fóru konur í 

New York að tala saman í svokölluðum „consiousness raising groups“ og var Carol Hanisch 

ein af þessum konum. Þetta voru óformlegir fundir þar sem konurnar hittust í heimahúsi. 

Þrátt fyrir það voru þetta tímamót. Þær uppgötvuðu að að þær voru allar að upplifa það sama 

og fóru að velta því fyrir sér hvort að þetta væri kannski ekki einungis þeirra persónulegu 

vandamál og tilfinningar, heldur partur af einhverju stærra, einhverju kerfi sem er við lýði í 

samfélaginu.2 Þetta kerfi er einnig þekkt sem kapítalískt feðraveldi og á meðan það er 

ríkjandi þá viðhelst misrétti gegn minnihlutahópum af öllum gerðum. Við þurfum því að 

standa saman og breyta þessu ömurlega kerfi! Það gerist ekki á einni nóttu og einmitt þess 

vegna skipta litlu skrefin miklu máli, hver og einn einstaklingur hefur mikið vægi í 

baráttunni.   

Fræðingurinn Sara Ahmed talar mikið um litlar, persónulegar baráttur  og um að feministar 

lifi svokölluðu feminísku lífi í bók sinni Living a Feminist Life.3 Eins og ég nefndi í inngangi 

þá er það að vera feministi  ákveðinn lífstíll og maður þarf að vera meðvitaður gagnvart eigin 

hegðun og hegðun annara í sinn garð. Maður þarf að vera vakandi. Hvernig ætla ég að lifa í 

 
1 Hanisch, „The Personal is Political,“ 1 
2 Bell hooks, Feminism is for everybody, 27. 
3 Sara Ahmed, „Conclusion 1: A Killjoy Survival Kit,“ 235. 
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feðraveldinu og ögra því? Að lifa feminísku lífi er eins og að vera alltaf að mótmæla, lítil og 

jafnvel ósýnileg persónuleg mótmæli sem skipta máli en taka mikið á andlega. Að mótmæla 

með því að gefa ekki eftir og beygja sig ekki undan feðraveldinu til að passa inn í formið og 

lifa af, heldur standa bein á móti straumnum og halda áfram að berjast. Þetta er ekki 

auðveldasta leiðin sem hægt er að velja til að lifa lífinu og í því felst oft að vera svokallað 

„killjoy.“4 Hugtakið „feminist killjoy“ eða feminískur gleðispillir  er skapað af Söru Ahmed 

og í því felst að láta heyra í sér þegar ranglæti á sér stað í hversdagslegum aðstæðum. Þetta 

krefst hugrekkis og getur tekið mikið á andlega. Við þurfum að drepa stemmninguna um 

stund til að varpa ljósi á þá mismunun sem er í gangi hverju sinni. Þetta er vissulega erfiðari 

leiðin, það væri auðveldara fyrir okkur að þegja bara svo að öllum líki vel við okkur og þar 

af leiðandi fá að „vera með“.  En þá erum við orðnar þátttakendur í kerfinu, eða að minnsta 

kosti ekki að breyta neinu. Þess vegna kjósum við að reyna okkar besta við að segja hug 

okkar og taka áhættuna á að vera „leiðinlegar“.   

 

„To be commited to a feminist life means that we cannot not do this work; we cannot not 

fight for this cause, whatever it causes, so we have to find a way of sharing the costs of that 

work. Survival thus becomes a shared feminist project.“5 

 

Litlar baráttur geta verið allskonar og feminismi er allskonar, eins og Sara Ahmed segir; 

„feminismi er DIY.“6 (e. do it yourself).  Feminisminn er eitthvað sem hver feministi er að 

búa til og þróa í augnablikinu. Allar litlar og persónulegar baráttur eru hluti af stóra 

samhenginu. Heimurinn þróast og feminisminn með og við þurfum alltaf að finna nýjar leiðir 

til að berjast í baráttunni okkar. Allir feminstar koma með sinn reynsluheim og sinn bakrunn 

að borðinu. Við höfum öll eitthvað fram að færa, hvað sem það er, og það er það sem gerir 

baráttuna svo fallega, allir koma með sitt einstaka krydd ofan í súpuna og öll eru þau 

mikilvæg! Littlar baráttur gerast á hverjum degi, allstaðar í heiminum; þegar kona tekur 

pláss, þegar kona varpar ljósi á eitthvað sem er rangt, þegar kona elskar og hugsar vel um 

sjálfa sig og áfram má telja.  

 

 
4 Sara Ahmed, „Conclusion 1: A Killjoy Survival Kit,“ 235. 
5 Sara Ahmed, „Conclusion 1: A Killjoy Survival Kit,“ 236. 
6 Sarah Ahmed, Living a Feminist Life, 27. 
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Allar þessar hugmyndir sameinast í það sem ég kalla persónulegan feminisma. Sem sagt; 

minn reynsluheimur, mín barátta, minn lífstíll og ég sem gleðispillir. Því meira sem ég læri 

um heiminn og hvernig minn líkami hreyfist í þeim heimi því meira skil ég afhverju ég 

upplifi aðstæður eins og ég geri og afhverju ég haga mér eins og ég haga mér. Afhverju er 

ég alltaf brosandi? Afhverju klæði ég mig eins og ég geri? Afhverju fæ ég ekki orðið? Því 

meira sem ég læri um feminisma því meiri meðvitund öðlast ég um minn reynsluheim.  Þetta 

kallar Sara Ahmed „feminist concioussness“ eða feminísk meðvitund.7 Hún kennir mér að 

feminsimi er persónulegt ferli sem felst meðal annars í því að fara yfir mína reynslu og 

upplifanir og endurskilgreina þær eftir því sem ég verð meðvitaðari. Það er mikilvægt að 

hafa í huga að reynsla hvers og eins er persónuleg en á sama tíma þá er ég aldrei sú eina sem 

upplifir þetta, þetta er hluti af kerfi. Kerfi sem við þurfum að eyða. Kerfi sem hamlar konum 

og frelsar og fyrirgefur karlmönnum.8  

Til eru ótal dæmi um það hvernig kerfið mismunar okkur en sem dæmi þá hefur þetta áhrif 

á hvernig er hlustað á okkur. Ef að kona er ákveðin þá er hún frek, ef að karl er ákveðinn þá 

er hann leiðtogi. Einnig er það þetta kerfi sem veldur því að fólk trúir ekki konum þegar 

kemur að kynferðisafbrotamálum og spyr spurninga um hegðun þolandans í stað þess að 

einblína á gerandann (þ.e.a.s. þegar gerandinn er KK). Þetta og ótal annara dæma gerir það 

að verkum að ég sem kona fer að passa mig. Ég fer að passa hvernig ég hegða mér svo ég 

verði ekki úrskurðuð sem frekja eða tík. Ég fer að passa hvað ég segi og hvernig ég klæði 

mig svo að karlmenn fari ekki að misskilja mig eða lesa vitlaust í aðstæður. Af því það er á 

minni ábyrgð að passa mig. NEI, svona á þetta ekki að vera. Konur eiga að geta klætt sig 

eins og þær vilja, sagt það sem þær vilja og hegðað sér eins og þær vilja. Svo er það á ábyrgð 

allra, karla og kvenna að bera virðingu og ekki fara yfir mörk annara. En vegna þess hve ólík 

viðbrögð við fáum eftir kyni þá upplifum við aðstæður á mjög ólíka vegu. Við lifum í 

feðraveldi sem samkvæmt orðabók er samfélag sem er stjórnað af karlmönnum þar sem þeir 

nýta sér völdin til eigin hagsmuna 9  Samfélagið er því skipulagt útfrá sjónarmiðum 

karlmanna og þessvegna skilja þeir og við konur líka oft ekki hvernig okkur líður í aðstæðum 

eða jafnvel afhverju okkur líður skringilega. Þá eru viðbrögð okkar oft tekin sem ofviðbrögð.  

 

 

 
7 Sarah Ahmed, Living a Feminist Life, 27. 
8 Sarah Ahmed, Living a Feminist Life, 27. 
9 „Cambridge Dictionary.“ 
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Það sem ég kalla persónulegan feminisma er að vinna á móti þessu kerfi í mínu eigin lífi. 

Persónulegur feminsmi er eins og orðið gefur til kynna mjög persónulegt fyrir hverja og eina, 

allt eftir fyrri reynslu og hvernig líkama viðkomandi lifir í. Ég er tildæmis hvít, ófötluð, 

grannvaxin og gagnkynhneigð og mínar baráttur litast af því. Konur sem falla undir aðra 

minnihlutahópa eiga ef til vill ennþá flóknari og erfiðari baráttur en þær sem ég hef.  En 

minn persónulegi feminsmi snýst að því að hrista upp í feðraveldinu og brjótast útúr boxinu 

sem það hefur sett mig í. Box sem veldur því að ég sé hlédræg, meðvirk og hugsa oft um 

aðra áður en ég hugsa um mig. Mín barátta snýst því mikið um að brjóta upp þessi mynstur. 

Þetta gæti auðvitað talist sem almenn sjálfsvinna sem allir hefðu gott af en fyrir mig er þetta 

mjög tengt feminsma og er þessvegna minn persónulegi feminismi. Í þessari baráttu er ég að 

vinna gegn því formi sem feðraveldið hefur steypt mig í, í mínu uppeldi og lífi.  

Því er þetta ákveðinn lífstíll eins og Sara Ahmed talar um og þetta er lífstíll sem ég móta mér 

eftir mínum hugmyndum um feminisma. Útfrá þessum hugmyndum tek ég ákvarðanir. Til 

dæmis ákveð ég að segja ekki lengur já við öllu og passa vel uppá hvað ég ver tíma mínum 

og orku í. Ég spyr mig; er ég að gera þetta fyrir mig eða fyrir einhvern annan? Ég segi það 

sem mér finnst. Ég skoða hvernig ég bregst við fólki; er ég sjálf með innbyggða fordóma 

gagnvart öðrum konum? Ég passa mig að vera ekki meðvirk og þá sérstaklega gagnvart 

karlmönnum. Ég reyni að hætta að vera þögul og tek þátt í umræðum þegar ég er ein í hópi 

karla. Ég læt heyra í mér þegar ranglæti á sér stað og einhver segir eða gerir eitthvað 

óviðeigandi. Þar kemur gleðispillirnn inn! Ég gæti talið endalaust áfram en flest atriðin felast 

í því að taka meira pláss! Taka plássið sem ég á rétt á. Taka það og nýta það til fulls.  

Persónulegur feminismi er að átta sig á því að þínar persónulegu reynslur og tilfinningar eru 

pólitískar og útfrá því í hvernig líkama þú lifir og í hverskonar samfélagi þú býrð þá skapar 

þú þinn feminisma af því að feminismi er DIY. Þú skapar þitt feminíska manifestó með 

þínum lífsviðhorfum og lifir eftir því. Það er þinn feminíski lífstíll. Hver sem er getur lifað 

feminískum lífstíl, líka karlmaður, ef hann er meðvitaður um kynjamynstur í samfélaginu og 

hvernig hann ætlar að takast á við sín mynstur. Þannig getum við öll barist gegn feðraveldinu 

í sitthvoru lagi en samt saman. Við leggjum okkar af mörkum í okkar líkama, í okkar 

umhverfi. Leggjum okkar að mörkum við að gefa öllum pláss. 
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2. Að setja feminísk fræði í framkvæmd 

Hvernig er hægt að taka þennan persónulega feminisma og setja hann í framkvæmd í gegnum 

listrænt ferli? Hvernig get ég veitt konum stað þar sem þær geta tekið pláss og notið sín í 

öllu sínu veldi? Sjálf hef ég tekið þátt í ferlum með listakonum sem veittu mér aukið 

sjálfsöryggi og farveg inn í mína eigin feminísku baráttu. Þessar listakonur eru Anna 

Kolfinna Kuran, Halla Ólafsdóttir, Eliisa Erävalo, Gígja Jónsdóttir og The Post Perfomance 

Blues Band. Að taka þátt í vinnustofum þar sem ég fékk að kynnast þessum listakonum og 

aðferðum þeirra á stóran stað í hjarta mínu og sú reynsla gaf mér aðferðir og nálganir sem 

ég get stuðst við í sköpun á mínum eigin feminíska lífstíl. Þetta vil ég einnig að sé partur af 

listinni minni og að ég geti gefið þetta áfram til annara. Þannig kom hugmyndin, að blanda 

saman öllu sem ég hef lært og hefur hjálpað mér og gera það að mínu.  

Fyrst ber að nefna einn stærsta áhrifavaldinn, dans- og myndlistarkonan Gígja Jónsdóttir og 

nálgun hennar á pönk. Hennar hugmyndafræði snýst um að stofna pönk hljómsveitir og hefur 

hún gert það í hinum ýmsu myndum. Hún gerir það með því að fara eftir leiðbeiningum á 

Wiki-How 10  og fer skref fyrir skref á stuttum tíma. Þátttakendurnir eru yfirleitt ekki 

tónlistarmenn og þannig á pönkið einmitt að vera. Þegar ég fékk að taka þátt í slíku ferli með 

Gígju þá stofnuðum við hljómsveitina The Boob Sweat Gang. Þá kynnti Gígja okkur fyrir 

pönkinu, færði okkur aðferðafræðina og gaf okkur svo pláss til að tjá okkur í gegnum þennan 

miðil. Þessi hljómsveit gerði mjög mikið fyrir mig og mér fannst mjög valdeflandi að vera 

partur af bandi. Eitt af skrefunum í Wiki How to Start a Punk Band er að finna sér „alter 

ego“ sem er nokkurskonar annað sjálf. Þetta finnst mér mjög áhugavert og þetta opnaði nýjar 

dyr fyrir mér. Með því að koma fram undir öðru nafni og persónuleika getur maður sleppt 

tökum á eigin sjálfi og stigið skrefinu lengra út fyrir þægindarammann. Sóley Ólafsdóttir, 

einn af þátttakendunum í verkinu fjallar einnig um hvað gerist þegar maður vinnur með 

annað sjálf en manns eigin: 

„Mér fannst mjög valdeflandi að vinna með annað sjálf,  aðallega af því að persónan kom 

frá sjálfri mér. Bjartey gaf okkur enga tilbúna persónu til að leika og það var engin 

fyrirfram ákveðin hugmynd um hvernig þessi persóna ætti að verða, þannig að minn 

karakter, Drífa Draumur kom algerlega frá hjartanu og ég fann það mjög skýrt. Drífa 

Draumur var mjög nálægt mér sjálfri, ég án bremsa, ég án afsakana, útgáfa af mér sem að 

getur orðið reið… Hugrekkið sem að Drífa Draumur hafði á sviðinu var hugrekki sem að 

ég hefði aldrei geta trúað uppá sjálfa mig. Það var mikið öryggi í því að geta kennt Drífu 

Draumi um allt; „vó, þetta myndi Sóley aldrei gera…“ en svo að átta mig á því að þessi 

 
10 „wikiHow.“ 
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eldur og þetta hugrekki býr í raun innra með sjálfri mér, Drífa Draumur kom bara á stjá til 

þess að sýna mér að ég, Sóley, bý sjálf yfir þessu hugrekki og að fólk má sjá það.“ 

 

Ég trúi því að „alter ego“ sé sterkur hluti af þér sem þú bara sýnir ekki oft að utanverðu. Ég 

finn það á mér sjálfri og sá það mjög skýrt þegar dansararnir í verkinu kynntu sín „alter-

ego.“ Það var virkilega fallegt að sjá karakterana þeirra verða til og sjá hvern og einn dansara 

skína í gegnum sína persónu. Það getur verið mjög frelsandi að hleypa þessum hluta af manni 

út og á sama tíma er það berskjaldandi og tekur mikið hugrekki. Í ferlinu kallaði ég alter-

egóið Bitch í stað þess að kalla það „alter-ego“ vegna þess að ég leiðbeindi þeim útfrá því 

hvernig ég upplifi mína eigin alter ego persónu sem heitir Big Red Bitch. Ég vildi veita þeim 

sama frelsi og ég finn fyrir í minni persónu. Ég hef lært mikið af Big Red Bitch. Hún hefur 

leyft mér, Bjartey að taka meira pláss, vera alveg sama um skoðanir annara og vera stærri 

útgáfa af sjálfri mér. Ekki bara á sviðinu heldur líka í daglegu lífi. Sem dansara finnst mér 

mjög áhugavert að vinna með þetta og sjá hversu langt það tekur mig. Mér finnst ég þora að 

fara lengra opna mig meira og taka meira pláss þegar ég kem fram sem Big Red Bitch. Þess 

vegna ákvað ég að hafa annað sjálf sem hluta af ferlinu fyrir þetta verkefni. 

Það sem gerist svo þegar þessar persónur mætast og verða að hljómsveit að þá myndast þetta 

sterka systrasamlag. Hver og ein hefur sitt hlutverk í bandinu og samvinnan verður sjáanleg. 

Það var mikilvægur hluti af ferlinu og sýningunni að þær studdu hvor aðra um leið og þær 

tóku sjálfar pláss. Það er eitthvað sem ég reyni líka að tileinka mér í minni persónulegu 

baráttu. Að styðja aðrar konur um leið og ég styð sjálfa mig, taka pláss og veita pláss. Þær 

voru saman í liði í ferlinu og sýningunni og markmiðið var að það myndi skila sér til 

áhorfenda. Til þess að ná þessu fram þurfti einnig að byggja upp raunverulegt traust á milli 

dansaranna í rýminu. Við notuðum ritúala eða einhverskonar athafnir og allskins aðrar 

aðferðir. Á meðal þeirra var eitt skref úr Wiki How To Start A Punk Band sem var að færa 

fórnir. Þá átti hver og ein að undirbúa fórnunarathöfn og fórna einhverju fyrir hópinn. Þetta 

var mjög falleg stund sem færði hópinn þéttar saman og ritaði systrasamlag okkar í stein. Í 

okkar ímyndaða heimi sem við sköpuðum saman urðum við systur eftir þetta. Fórnirnar voru 

mis hjartnæmar og berskjaldaðar en allar reyndu að gera eitthvað fallegt og búa til einlæga 

stund úr einhverju einföldu. Að færa fórnir snýst ekki um þig sjálfa heldur hina sem þú ert 

að fórna fyrir og þetta var fyrsta verkefnið sem ég gaf þeim sem snerist ekki um þær sjálfar 

heldur hópinn. Þetta var falleg stund þar sem við vorum allar með einbeitinguna á sama stað 

og góða hlustun á það sem aðrir voru að fórna. Þetta verkefni hafði ekki beinlínis neitt með 
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sýninguna okkar að gera heldur var þetta einungis falleg minning fyrir okkur og opnun á 

eitthvað traust sem hélst innan hópsins. Þegar maður kemur inn í rýmið með eitthvað sem 

hefur heilagan brag yfir sér og allir taka þátt og taka því alvarlega, þá gerist eitthvað alveg 

sérstakt. Það myndar svo mikla samstöðu og heild og við finnum sterkar fyrir samverunni. 

Marta Ákadóttir,  annar þátttakandi í verkinu talar um hvernig við náðum að skapa tengsl 

okkar á milli: 

„Ég náði að tengja svo vel við samdansara mína, systur mínar og á svo náinn hátt og það 

finnst mér vera sjaldgæft. Í ferlinu vorum við alltaf að gefa af okkur. Með því að færa 

fórnir og segja okkar skoðanir og álit myndaðist traust sem leyfði mér að opna mig. Það 

finnst mér svo fallegt.“ 

 

Pönkið er líka frábær vettvangur til að opna á röddina. Með því að spila lög og syngja gátum 

við notað tungumálið sem er eitt helsta tjáningarform manneskjunnar. Þetta er líka 

skemmtileg tilbreyting fyrir dansara að fá að tjá sig með röddinni og þá sérstaklega með 

orðum. Með því gátu þær tekið ennþá meira pláss og tjáð skoðanir sínar. Hérna kom alter-

egóið sterkt inn þar sem að fyrir marga getur verið erfitt að syngja á sviði en um leið og þú 

ert í þessum karakter er það ekkert mál. Alter egóið leyfir þér líka að segja meira og tjá 

róttækar skoðanir sem þú hefðir kannski ekki þorað að segja sjálf á sviði. Inga María Olsen 

minnstist á hvernig það að vinna með alter-egó leyfir manni að tjá sig án afsakanaa og sýna 

hlið af sér sem hafði verið hulin hingað til: 

„Það stærsta sem þetta ferli gerði fyrir mig er að það leyfði mér að vera ég sjálf og trúa og 

treysta því. Þessi texti sem ég skrifaði varð óvart að mjög persónulegum texta um það sem 

liggur mér mjög á hjarta, það að vera lesbía. Ég hef aldrei viljað viðurkenna fyrir mér að ég 

sé lesbía eða samkynhneigð, bara útaf því hvernig samfélagið og heimurinn lítur á það. Það 

að fara með þennan texta og koma fram “undir öðru nafni” og í “heimi” þar sem við 

„bitches“ eigum heiminn og „OWNUM“ allt sem við gerum, það bara breytti viðhorfi 

mínu. Þar sem alter-egóið mitt, Sportakönt, er með sjálfstraustið í botni, er fokking nett og 

er drullusama um hvað öðru fólki finnst, þá varð viðhorf mitt væntanlega þannig á meðan 

ég stóð á sviðinu og fór með þennan texta af lífi og sál - ég bókstaflega reif úr mér hjartað, 

þetta málefni liggur það nálægt hjartanu mínu. Þetta hljómar klisjukennt en þetta er bara 

100 prósent satt. Sportakönt viðurkenndi fyrir mér að ég er lessa og kenndi mér að það er 

bara fokking nett! Og þar sem ÉG er Sportakönt þá viðurkenndi ég fyrir sjálfri mér að ég er 

lessa og ég ætla að fokking owna það! Mér finnst þetta alter ego dæmi hafa gert mikið fyrir 

mig í þessari opnun, vegna þess að þetta er eiginlega bara mjög ýkt sjálfsmynd af manni 

sjálfum.“ 
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Annað sem heillar mig við pönkið er fagurfræðin í því og ófullkomleikinn sem henni fylgir. 

Þessi ófullkomleiki er mikilvægur þráður í verkinu og má rekja beint til feminísku 

baráttunnar þar sem reynt er að ögra og breyta kerfinu. Kerfinu þar sem allt þarf að vera 

fullkomið. Feminisminn tekur fagnandi á móti ófullkomnun sem og fjölbreytni. Pönkið snýst 

um að finna eigin leiðir, læra sjálf/ur á hljóðfæri, mótmæla og leyfa ófullkomleikanum að 

skína í gegn. Það er hrátt og berskjaldað. Pönkið og feminisminn eiga margt sameiginlegt 

enda eru þetta ástríðufullar baráttur sem báðar mótmæla kerfinu og vilja breyta því. Þetta á 

einnig vel við feminíska gleðispilla lífstílinn og hugmyndina um að feminismi sé „DIY“. 

Pönkið tekur líka mikið pláss í sjálfu sér og krefst mikils frá áhorfendum. Þær sem eru á 

sviðinu eru ekki tónlistarmenn en krefjast þess samt að hlustað sé á þær. Skiptir ekki máli að 

tónlistin sé ófullkomin, það eru skilaboðin sem skipta máli. Pönkið öskrar; „við erum hér og 

það er ekkert sem þú getur gert í því nema að hlusta“. Líkt og pönkarar þá stóðu dansararnir 

í verkinu ekki á sviðinu fyrir áhorfendur heldur fyrir sig sjálfar. Það var mikilvægur þáttur í 

verkinu að hverjum dansara liði vel og fengi að njóta sín, bæði í stúdíóinu og á sviðinu. Ég 

vildi ná fram mismunandi hliðum á þeim í gegnum verkið,  hliðar þar sem þær fíla sig, eru 

stórar og flottar og taka mikið pláss. Ég vildi líka að þær geti opnað sig og verið berskjaldaðar 

og sýnt hvorri annari samstöðu. Mér fannst pönkið og ófullkomleikinn sem fylgir þeirri 

nálgun því virka fullkomlega til að ná þessu fram. 

The Post Performance Blues Band er hljómsveit sem veitti mér einnig innblástur við gerð 

verksins. Þær leika sér mikið með ófullkomleikan, glamúrinn og systrasamlagið sem felst í 

því að vera hljómsveit. Þeirra fagurfræði er pönkuð og kvenleg í senn líkt og í The Boob 

Sweat Gang og það er fagurfræði sem mér finnst gaman að vinna með. Þetta skín í gegn á 

tónleikum hjá þeim þar sem maður sér þær standa í glimmergöllum og með varalit en eru 

síðan óhræddar við að hleypa ljótleikanum út bæði í rödd og hreyfingu. Ljótleikinn var 

eitthvað sem ég vildi einnig ná fram í mínum dönsurum og mér fannst mikilvægt að sýna 

þessa hlið. Það er virkilega mikil frelsun og opnun fyrir konu að sýna ljótleika á sviði. Við 

skuldum engum fegurð!11 Við lékum okkur með staðlaða ýmind af fegurð kvenna og það að 

vera „girly“ eða stelpulegar. Er hægt að vera stelpuleg og vera með vald á sama tíma? Svo 

fórum við yfir í ljótleikann þar sem við  lékum okkur með að draga skrímslið innra með 

okkur fram. Það fólst í því að horfa með ögrandi augnaráði í augun á áhorfendum og gefa 

frá sér allskins óritskoðuð hljóð eins og háværa andardrætti, kvæs og öskur. Með hljóðunum 

fylgdu allskonar svipir og grettur sem vanalega eiga ekki að sjást á konum. 

 
11 Florence Given, Women Don´t Owe You Pretty, 32. 
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Einnig tók ég mikinn verklegan innblástur frá The Post Performance Blues Band en þær 

kenndu eitt sinn skapandi námskeið í skólanum. Þar unnum við mikið með athafnir og 

kvenorkuna sem býr innra með okkur. Við skiptumst á að stýra athöfnum sem við gerðum 

svo saman. Það var líka lögð mikil áhersla á að hleypa röddinni út og þær gáfu okkur ýmis 

tæki og tól til þess. Þær ítrekuðu að röddin kæmi frá líkamanum og orkustöðvunum og að 

hún þyrfti ekki alltaf að vera falleg. Við unnum líka mikið með að skrifa flæðiskrif eftir 

spuna og mér fannst það hjálpa mér mikið með að skilja upplifanir mínar í rýminu. Þetta 

voru mjög fallegir og tilfinningaríkir tímar þar sem við opnuðum á allskonar. Ég tók allt 

þetta til fyrirmyndar þegar ég var að plana æfingar fyrir mitt ferli. Ég notaði flæðiskrif til 

þess að skapa og þróa karakterana. Fyrst leiddi ég þær í gegnum smá hreyfispuna með lokuð 

augun þar sem ég lýsti fyrir þeim þessum karakter, þessari Bitch, sem byggi innra með þeim. 

Eftir það opnuðum við augun, sáum hvor aðra í karakter í fyrsta sinn og ég leiddi 

sameiginlegt ritúal þar sem við sátum í hring og notuðum líkamann, andardráttinn og röddina 

til að samstilla okkur og skapa orkuna í rýminu. Að þessu loknu lét ég þær skrifa niður 

kynningu á sinni Bitch. Þetta var á fyrstu æfingunni en það var ótrúlegt hvað textarnir voru 

lifandi og skemmtilegir og karakterarnir skýrir. Mér finnst virka mjög vel að skrifa þegar 

maður er í tengingu við líkamann og ekki að hugsa of mikið.  

Pælingarnar með ljótleikann og ritúölin koma einnig mikið frá Höllu Ólafsdóttur og Eliisu 

Erävalo og þeirra hugmyndafræði og nálgun sem heitir Bitchcraft. Þar er unnið útfrá The 

Bitch sem er tilbúinn karakter með ákveðinn persónuleika og líkamleika. Allir geta tekið á 

sig þennan karakter og það kemur auðvitað mismunandi út hjá hverjum og einum. The Bitch 

er skrímsli og ófögur vera sem er stór og tekur mikið pláss. Hún gengur þungum skrefum 

með miðjuna á undan sér og starir með voldugu augnaráði í augun á öðrum. Hún sleikir útum 

og sleikir á sér tennurnar og urrar. Það myndast ótrúleg orka þegar um það bil 20 konur eru 

í sama rými að leika The Bitch og mér finnst liggja mikil fegurð í þessari orku. Það sem 

Halla og Eliisa náðu að gera var að skapa órjúfanlegt traust í rýminu. Slíkt traust er ekki 

sjálfgefið en þegar það er til staðar gerast ótrúlegir hlutir, hver einstaklingur gefur meira af 

sér og vinnan nær ennþá lengra. Það var því eitt af mínum helstu markmiðum að skapa traust 

innan hópsins. Ég vildi veita þátttakendum öruggan stað til að vera berskjaldaðar en líka taka 

pláss og vera stærsta útgáfan af sjálfum sér.  En Bitchcraft kynnti mér fyrir ljótleikanum og 

frelsinu sem hægt er að finna þar og fyrir það er ég ævinlega þakklát. Mér finnst það 

spennandi heimur að skoða og vildi gefa það áfram til dansaranna minna.  
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Svo er það innblástur sem er ekki jafn áþreifanlegur í verkinu en mun alltaf fylgja mér og 

það er innblástur sem ég hef fengið frá danshöfundinum Önnu Kolfinnu Kuran. Hún kenndi 

mér að vera alvöru feministi og kynnti mig fyrir ótrúlegum konum eins og Söru Ahmed sem 

hafa skrifað um óréttlætið sem býr í hversdagsleikanum í heiminum og hvernig er hægt að 

kljást við það á hverjum degi og halda baráttunni áfram. Ég vann fyrst með Önnu Kolfinnu 

í sýningu sem heitir Allar mínar systur þegar ég var 18 ára. Hún var sú fyrsta til að sýna mér 

að ég þyrfti ekki alltaf að vera á sviðinu fyrir áhorfendur og til að skemmta þeim heldur voru 

áhorfendurnir þarna fyrir mig og ég var að sýna þeim eða segja þeim eitthvað. Anna Kolfinna 

vinnur mjög mikið með að taka pláss og krefjast hlustunar frá áhorfendum. Hún vinnur með 

að taka yfir rými, ekki með reiði eða yfirlæti heldur með kvennlegri orku og góðum vilja. 

Hún vinnur ekki beint með ljótleikann en hún vinnur með minimalisma og mjög hráa orku. 

Verkin krefjast þannig mikils af áhorfendum. 

Verkið mitt var hinsvegar mjög litríkt og fjörugt og hafði líklega mikið skemmtanagildi fyrir 

áhorfendur  á sama tíma og það var krefjandi og ögrandi. En það er þessi rafmagnaða 

kvenorka sem ég tek með mér, frá þessum listakonum og þeirra nálgunum og aðferðum. 

Þessi orka er eitthvað sem þær eiga allar sameiginlegt og það er eitthvað sem ég sækist eftir 

í minni list og ég gekk inn í ferlið með það sterkt í huga. Mér fannst rannsóknin ganga mjög 

vel á þann hátt að okkur tókst að færa feminísku fræðin í form. Eins og sést á textabrotum 

frá þátttakendum þá leið þeim vel í ferlinu og komu sterkari út úr því en þær komu inn. Það 

sem virtist hafa virkað vel var traustið sem við byggðum á meðal okkar og systrasamlagið 

sem skapaðist bæði á æfingum og á sýningunni og það skilaði sér líka til áhorfenda. Ritúölin 

sem við notuðum til að opna okkur og samstilla okkur á æfingum voru mikilvæg til að ná 

þessu fram. Alter-egóið spilaði líka stóran þátt í því að hleypa þeim út fyrir þægindaramman 

og taka meira pláss í sinni tjáningu. Það hjálpaði þeim að opna á röddina og ljótleikann. 

Dansararnir léku sér með línuna að vera kvennlegar og stelpulegar, vera með vald og að vera 

ljótar. Pönkið gaf þeim leyfi til að vera ófullkomnar og njóta þess að vera á sviðinu fyrir sig 

en ekki fyrir áhorfendurnar. Pönkið hefur þann eiginleika að krefjast hlustunar frá 

áhorfendum þrátt fyrir að flytjendurnir séu ófullkomnir. Með þessu náðum við að skapa 

okkar eigin rafmögnuðu kvenorku! 
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3. Uppsetning og sýningarreynsla 

Í frumsýningarvikunni gerðist mikið og allt small saman. Í upphafi vikunnar vorum við 

komnar með allt efnið en höfðum aldrei rennt því í gegn. Vegna þess hve sjaldan við hittumst 

þá náði ég ekki að prófa margar útgáfur af uppsetningu og röðun á atriðum og þurfti í 

rauninni bara að taka ákvörðun ein án þess að prófa.  

Lokaútkoman varð að sviðsverki sem samanstóð af dansi, tali og pönktónlist. Ég byggði 

sýninguna upp þannig að fyrst voru þær „fullkomnar.“ Áhorfendur gengu inn þar sem þær 

stóðu voldugar í beinni línu og aðeins sást í skuggamynd þeirra.  Svo byrjaði flekklaust 

dansatriði þar sem þær dönsuðu í takt og sýndu hvað þær gátu. Eftir því sem líður á 

sýninguna sýna þær nýja liti, taka meira pláss og vald en leyfa sér líka að vera ófullkomnar. 

Þær tala um sinn heim og lesa manifestóið sitt sem segir frá þeirra lífsviðhorfum. Svo fara 

þær að spila pönktónlist og þá kemur fram þessi hráa orka og þær fara virkilega að taka pláss 

og ögra áhorfendum. Textarnir sem þær fara með skipta þær máli og sýnir áhorfendum hvað 

þær hafa að segja. Að lokum missa þær sig í pönkinu og útfrá því fara þær yfir í meiri 

ljótleika og ritúalískar hreyfingar. Hérna kemur skrímslið og röddin inn. Verkið verður 

minna og minna fyrir áhorfendur og meira fyrir þær sjálfar. Þær enda í hring á gólfinu þar 

sem þær gera ritúalið sitt sem við gerðum alltaf á æfingum. Hér eru raddirnar í hámarki. 

Hljóðmyndin og og ljósin fjarast hægt út og að lokum sjá áhorfendur ekkert en heyra 

einungis hljóðin sem koma frá þeim.  

Sýningarnar gengu vel og það var gaman að sýna. Það var passlegt magn af stressi á móti 

mikilli tilhlökkun og spennu. Það var nýtt fyrir mig að vera fyrir utan og horfa á eigin 

sýningu. Þrátt fyrir það voru adrenalínið og spennan til staðar og ég fann fyrir nýrri pressu. 

Nú bar ég ábyrgð á verkinu,  öllu sem var að gerast á sviðinu og þessari upplifun í heild 

sinni. Áhorfendurnir horfa á þetta sem mitt verk og mig sem listakonu. Ég fann líka að nú 

þyrfti ég bara að treysta. Ég þurfti að treysta stelpunum alveg eins og þær voru búnar að 

treysta mér í gegnum ferlið. Þær stóðu sig eins og hetjur og mér fannst alltaf jafn gaman að 

horfa á þær skína. Þeim leið vel á sviðinu og þá er markmiði náð. Inga María talar hér um 

sína sviðsreynslu:  

„Mér leið mjög vel á sviðinu, mér fannst ég eiga heiminn og eiginlega vera með 

áhorfendurnar í vasanum. Það að vera fimm stelpur saman á sviði að ráða yfir sér sjálfar 

gaf okkur ótrúlega mikið frelsi. Álit annarra skipti ekki neinu máli; ég upplifði til dæmis 

mjög sterkt augnablik í miðri sýningu þar sem ég var að leika við áhorfendur, þá fékk ég 

mjög sterka og skýra hugsun um hvað mér liði vel á sviðinu vegna þess að mér var 

nákvæmlega sama hvað þeim fannst eða hvað þau væru að hugsa. Ég var bara þúsund 
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sinnum stærri en þau og þau áttu bara að gjöra svo vel að horfa á mig takk. Það var mjög 

frelsandi að upplifa þessa tilfinningu, þar sem ég pæli nánast alltaf í því hvað öðru fólki 

finnst.“ 

 

4. Framhaldið og frekari spurningar 

Ég var sátt við sýninguna og hvernig við settum þetta upp en ég held að það sé ennþá pláss 

fyrir forvitni og frekari þróun. Ég væri til í að fara dýpra í hvern kafla fyrir sig og lengja 

suma þeirra. Lokakaflinn mætti að mínu mati vera lengri og mig langar að rannsaka enn 

frekar það hreyfimynstur, röddina og ljótleikann. Jafnvel gera heilt verk bara útfrá þeim 

kafla.  Hráleikinn, ljótleikinn og fegurðin sem liggur í því er það sem heillar mig við þennan 

síðasta kafla. Fimm konur að sleppa sér í einhverjum trans þar sem þær ritskoða sig ekki. 

Þessi kafli er mjög ritúalískur og mér finnst það áhugavert að vinna með. Varðandi verkið í 

heild sinni langar mig að fara í smáatriðin og skoða hvernig dansararnir gætu flutt verkið 

með ennþá meira valdi svo áhorfendurnir myndu finna fyrir valdeflingu líka og ekki efast 

valdeflingu kvennana á sviðinu. 

Ég fékk spurningar um karakterana og afhverju þær færu eftir stereótýpískum 

birtingamyndum kvenna í karlaheimi. Ég satt best að segja hafði ekki tekið eftir þessu eða 

pælt í því. Mér finnst karakterarnir mjög skemmtilegir en það er satt að sumar þeirra passa 

inn í stereótýpískar ímyndir af konum. Afhverju það gerðist veit ég ekki en það er áhugavert 

að pæla í því afhverju konur sækjast í stereótýpur. Karakterarnir komu algjörlega frá 

dönsurunum og það eina sem ég gaf þeim var að þetta væri alter-egó sem byggi innra með 

þeim sem tæki pláss og gerði nákvæmlega það sem hún vildi. Karakterarnir voru jafn ólíkir 

og þeir voru margir og allir stóðu mjög nálægt hverjum og einum dansara. Það getur verið 

að karaktervinnan hafi ekki skilað sér jafn djúft á sviðinu eins og hún gerði fyrir okkur á 

æfingum og það er algjörlega eitthvað sem væri hægt að skoða í framhaldinu. Ég held að 

hver dansari hafi kynnst sínum karakter á meira dýpi en svo að þær álíti karakterana 

stereótýpíska. Stereótýpurnar komu því alveg óvart. En er þetta þá eitthvað sem við þurfum 

alltaf að passa okkur á? Eða er þetta kannski ekki á okkar ábyrgð? Er hægt að setja konu á 

svið án þess að hún verði flokkuð í einhverskonar flokka?  

Ég var einnig spurð afhverju verkið væri kynferðislegt og afhverju voru þær hlutgerðar? Mín 

spurning er, voru þær hlutgerðar af mér? Eða voru þær bara að gera sitt og áhorfendurnir 

hlutgerðu þær? Kona þarf ekki að gera mikið til þess að vera hlutgerð eða kyngerð. Já, verkið 

var kynferðislegt en það var ekki útgangspunkturinn að hafa þetta kynferðislegt. Ég vildi 
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leika mér með það að vera stelpulegar og kvennlegar. Ímyndir kvenna og stúlkna eru mjög 

hlaðnar kynferðislegum áhrifum. Það hefur verið tekið frá okkur að vera stelpulegar. Það 

þykir veikleiki að vera stelpuleg þannig að mig langaði að snúa því við og nota það sem 

styrkleika og til að ögra. Það var einn dans sem var mjög stelpulegur og hann var í raun eini 

„fullkomni“ parturinn af sýningunni. Þar dönsuðu þær á talningu við teknólag og 

hreyfingarnar vitnuðu  í miðla sem eru tengdir við konur og kvennlíkaman, m.a.  

tónlistarmyndbönd, fimleika og listsund. Þetta var mjög konu- og stelpulegur dans. Það var 

nóg til þess að áhorfendum fannst þær hlutgerðar og kynferðislegar. Að vera stelpuleg er 

lesið sem kynferðislegt. Stelpur að vera stelpur eru kyngerðar. Í þessum fyrsta parti vildi ég 

leika mér með „the male gaze“ og segja; „svona viljiði að við séum, svona haldiði að við 

séum. Já við erum kannski svona, við erum stelpur, við erum stelpulegar, við erum kynverur, 

okkur finnst gaman að dansa í takt. En það er ekki fyrir ykkur og það er ekki okkar eina hlið! 

Við erum líka klárar, við erum líka með skoðanir, við erum þrívíðar persónur og við verðum 

reiðar.“ Þessar hliðar koma svo fram þegar verkið heldur áfram. Þá fara þær útúr þessari 

einhliða mynd af konum, taka pláss, tjá skoðanir sínar og gera sitt. Punkturinn er; konur 

mega vera stelpulegar og kvennlegar, þær mega vera kynverur og tjá kynferði sitt á sviði á 

sama tíma og þær sýna dýpt, ljótkeika, styrkleika, skoðanir, taka pláss og ögra. 

 

Ég hef fengið svar við spurningu minni um það hvort hægt sé að nota sviðslistir sem vettvang 

til þess að setja feminísk fræði í form og fyrir mig er svarið já það virkaði og mig langar að 

halda því áfram. Spurningarnar sem ég tek svo með mér áfram eru; hvernig getur upplifunin 

verið jafn valdeflandi fyrir áhorfendur og hún er fyrir flytjendur?  Hvar liggur línan á milli 

þess að kyngera sjálfa sig og hafa vald yfir því og að vera kyngerð af áhorfendum? Er kona 

á sviði alltaf stereótýpísk? Hvernig er hægt að skila karaktervinnu betur til áhorfenda án þess 

að gera leikverk? Hvernig væri að vinna með fjölbreyttari hóp kvenna? Hvernig get ég þróað 

lokakaflann áfram þar sem unnið er með ljótleikann og ritúölin? Hvernig er óritskoðaða 

konan?  
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Lokaorð  

Það er mér ljóst að það er vel hægt að nota sviðslistir til þess að setja feminísk fræði í 

framkvæmd og þannig valdefla konur.  Konurnar sem tóku þátt komu sterkari út úr ferlinu 

og það sýnir sig að það er hægt að nota listrænt ferli til þess að láta reyna á sinn persónulega 

feminisma og síðan taka reynsluna áfram út í lífið. Með ákveðnum aðferðum er hægt að 

byggja upp traust til þess að fara út fyrir þægindaramman og stækka sem manneskja. Þetta 

ferli stóð mér mjög nærri og mér þykir virkilega vænt um að hafa fengið að miðla mínum 

feminísku hugsjónum áfram til annara með þessum hætti. Það var ótrúlegt að horfa á 

stelpurnar vaxa í þessu ferli og margar þeirra náðu að opna á eitthvað sem hafði verið bælt 

hingað til. Mín eylífa barátta er að brjótast út úr öllum boxum sem ég hef verið sett í sem 

hamla mig dagsdaglega og listræn ferli eins og þessi hafa án efa hjálpað mér við það. Það 

var einmitt það sem ég vildi gefa áfram til dansaranna sem tóku þátt í mínu ferli. Ég vildi 

gefa þeim pláss til að vera stórar, ófeimnar, háværar, ljótar, vera alveg sama um álit annara, 

stoltar og voldugar en á sama tíma fagna kvennleikanum og leyfa sér að vera stelpulegar. 
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