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Útdráttur 

Ég leita gjarnan leiða til að vera ein með veröldinni og finn hana stundum í glufunni á milli 

þess ímyndaða og raunverulega, náttúru og manngerðra hluta. Ég hef alltaf reynt að forðast 

list á hefðbundinn fagurfræðilegan hátt, eins og að list sé fyrirbæri sem felst í því einu að 

búa til form. Sköpun mín snýst ekki um framleiðslu á hlut heldur snýst hún um að vera, að 

opna sig í einlægni fyrir veröldinni. Mér finnst eðlilegt að list og líf renni saman í eina 

órofa heild. Verk mín hafa ósjálfrátt beina tengingu við tilfinningalíf mitt og veraldlegt 

samhengi, þau eru myndbirting míns innri og ytri heims. Markmið mitt er að opna dyr að 

heimi þar sem við getum gert samkomulag um lífsaðild vistfræðilegra vera. Ég vil lifa 

nánd veraldarinnar, ekki ólíkt þeirri nánd sem við upplifum í okkar félagslegu 

samböndum. 

Fyrir ritgerðina hef ég valið þrjú verk eftir sjálfa mig og þau hugtök sem eru 

undirstaða verka minna og listhugsunar. Auk þess sýni ég fram á hvernig einkalíf mitt og 

lærdómur, einkum kynni mín af hugmyndum Val Plumwood, Terike Haapoja, Donnu 

Haraway, Martin Heideggers, Ursulu K Le Guin, John Berger, Peter Wohlleben, Michel 

Foucault og fleiri hafa veitt mér innblástur til að fjalla um vistfeminisma, 

umhverfishyggju, BDSM, dýrahyggju, mannöldina og fleira.  
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Inngangur 

Í umhverfi mínu dregst ég að því sem mér virðist rómantískt, gamalt og handgert, að 

því sem mér finnst skrítið og kynferðislegt, því sem mér sýnist lifandi og leikandi. Ég 

hef alltaf verið svolítið glysgjörn, hugfangin af ljósum og litadýrð, óvæntri áferð og 

formum. Í ferlinu skoða ég líkamann og tengsl mannkyns við önnur fyrirbæri, verur 

og hugmyndir. Í heimi þar sem sífellt fleiri tegundir glatast af mannavöldum verður 

mér hugsað til þess að mín fyrsta nákvæma samsvörun fólst í því að vera dýravinur. 

Ég hef verið um 8 ára er ég upplifði hugumkæra tengingu við dýrin í kringum mig. 

Þess vegna eru fræði og heimspeki sem við koma náttúru og mannöldinni mér afar 

hugleikin.  

 Ég leita gjarnan leiða til að vera ein með veröldinni og finn hana stundum í 

glufunni á milli þess ímyndaða og raunverulega, náttúru og manngerðra hluta. Ég hef 

alltaf reynt að forðast list á hefðbundinn fagurfræðilegan hátt, eins og að list sé 

fyrirbæri sem felst í því einu að búa til form. Sköpun mín snýst ekki um framleiðslu á 

hlut heldur snýst hún um að vera, að opna sig í einlægni fyrir veröldinni. Mér finnst 

eðlilegt að list og líf renni saman í eina órofa heild. Verk mín hafa ósjálfrátt beina 

tengingu við tilfinningalíf mitt og veraldlegt samhengi, þau eru myndbirting míns 

innri og ytri heims. Markmið mitt er að opna dyr að heimi þar sem við getum gert 

samkomulag um lífsaðild vistfræðilegra vera. Ég vil lifa nánd veraldarinnar, ekki ólíkt 

þeirri nánd sem við upplifum í okkar félagslegu samböndum.  

 Fyrir ritgerðina hef ég valið þrjú verk eftir sjálfa mig og þær hugmyndir sem 

eru undirstaða verka minna og listhugsunar. Auk þess sýni ég fram á hvernig einkalíf 

mitt og lærdómur, einkum kynni mín af hugmyndum Val Plumwood, Terike Haapoja, 

Donnu Haraway, Martin Heideggers, Ursulu K Le Guin, John Berger, Peter 

Wohlleben, Michel Foucault og fleiri hafa veitt mér innblástur til að fjalla um 

vistfeminisma, umhverfishyggju, BDSM, dýrahyggju, mannöldina og fleira. 

 Í fyrsta kapítula geri ég grein fyrir hugtökunum fantasía, berskjöldun og 

skynjun, styðst þar við samstarfsverkið Nautnaeyjan sem ég vann í samstarfi við 

Maríönnu Evu Dúfu Sævarsdóttur árið 2019. Þetta verk varð fyrir valinu vegna þeirrar 

miklu feminísku orku sem það býr yfir og er það mikilvægur vinkill í minni sköpun. Í 
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öðrum kapítula fjalla ég um ljósmyndaverkið Geirfuglinn (2020), en með því að beita 

fornri tækni skuggabrúðunnar tókst mér að framkalla form hans með handleggjum 

mínum og ljósi. Saga geirfuglsins er köld og drungaleg, þess vegna fjalla ég um 

hugtökin vald, sársauki og samþykki í því samhengi. Í þriðja og síðasta kapítula 

ritgerðarinnar fjalla ég um verkið, Kálfafellsrófuna frá 2020 og set það í samhengi við 

hugtökin ást og vinátta.
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Kapítuli 1: Rósabað með ísblöðum

Leysið huga ykkar úr fjötrum... Hjálpið okkur að endurskapa heiminn á dýpri 
forsendum sem gera okkur kleift að eiga samskipti við aðrar tegundir, 
annarskonar huga... Bjástið við hugarfarsbyltingu vora, við að endurhugsa 
menningu vora, eru undirstöðuverkefni í samhengi tímans. Ég vona að þið 
takið þátt.  

— Val Plumwood  1

Í Bókasafni ofgnóttar, sem ég myndi vilja sjá í öllum bókahillum, held ég að 
Orðabók um ímyndaða staði væri ómissandi til tilvitnana. 

— Italo Calvino  2

Er eitthvað róttækara í þessum heimi en afkastarýr tilvist? 
— Terike Haapoja  3

Ómennska náttúru (e. more-than-human) er að finna í öllum kimum veraldarinnar að 

mannkyninu undanskildu, þ.e. plöntur, önnur dýr og óspillt landssvæði.  Í 4

heimspekilegri undirgrein verufræðinnar er dýrahyggja, kenning sem í grunninn 

fjallar um persónulega sjálfsmynd og felur í sér nákvæma samsvörun mannkyns og 

dýrs.  Raunin er sú að í gegnum tíðina hefur mannkynið fjarlægst dýralífið meira og 5

meira (e. de-animalized). Sú firring kemur fram í hegðun okkar gagnvart öðrum 

dýrum og ómennskri náttúru í heild sinni. Dýrahyggja er mikilvæg í dag vegna þess 

 Val Plumwood, „Nature in the Active Voice,“ Australian Humanities Review, nr. 46 (2009): 127–28. „Free 1

up your mind … Help us re-imagine the world in richer terms that will allow us to find ourselves in dialogue 
with and limited by other species’ needs, other kinds of minds … The struggle to think differently, to remake 
our reductionist culture, is a basic survival project in our present context. I hope you will join it.“  
(Þýð., Brák Jónsdóttir.)

 Italo Calvino, „The Archipelago of Imaginary Places,“ í The Narrative of Trajan’s Column (London: 2

Penguin Books, 2020), 70. „In the Library of the Superfluous, which I would like all our bookshelves to find 
a space for, it seems to me that a Dictionary of Imaginary Places would be an indispensable reference 
work.“ (Þýð., Brák Jónsdóttir.)

 Terike Haapoja, „All Kinds of Ways of Being: On Imagining an Interspecies Society,“ Terike Haapoja 3

(blogg), 15. október 2016, http://www.terikehaapoja.net/all-kinds-of-ways-of-being-2016/. „Is there anything 
more radical in this world than an unproductive existence?“ (Þýð., Brák Jónsdóttir.)

 Steven Paulson, „Making Kin: An Interview with Donna Haraway,“ Los Angeles Review of Books (blogg),  4

6. desember 2019, https://lareviewofbooks.org/article/making-kin-an-interview-with-donna-haraway/. 

 Deborah Bird Rose, „Val Plumwood's Philosophical Animism: Attentive Interactions in the Sentient 5

World,“ Environmental Humanities 3, nr. 1 (2013): 93-109, sótt 20. janúar 2021, 
doi:10.1215/22011919-3611248.
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að hún gagnrýnir hvernig kapítalismi, kynja- og kynþáttamisrétti ganga út frá því 

brenglaða gildismati að mismunun sums mannfólks og dýra sé réttmæt ef kapítalískur 

gróði er fyrir hendi.   6

 Ef við hugsum okkur að því er virðist saklausan skemmtigarð fyrir 

fjölskylduna sem samfélag okkar lætur óáreitt, dýragarð. Börnin og foreldrarnir njóta 

þess að fara um snyrtilegan og vel skipulagðan garðinn þar sem dýrin virðast vera að 

sinna sínum daglegu athöfnum og hugmyndaflug áhorfendanna tekur þau um 

framandi heimsálfur og ævintýri. Við sem mannkyn höfum vald til að samþykkja 

hvernig veruleiki okkar lítur út, þann rétt að ákveða hvaða fantasíu við leikum eftir 

hverju sinni. 

 Óskipulegar skyndiákvarðanir byggðar á takmörkuðum upplýsingum og 

löngun til að afgreiða málefni, leggja þau til hliðar til friðunar á samviskunni er 

hálfgerður kjánaskapur því náttúran er margbrotin. Fantasía og hugarórar (e. 

delusion) eru ólíkar hugmyndir að því leiti að önnur þeirra er eitthvað sem haldið er 

fram að sé raunveruleiki en er raunar ekkert annað en sjálfsblekking, ranghugmynd og 

haldvilla. Hin er berskjaldaður útúrdúr frá veruleikanum og orkar sem hliðar-

veruleiki. Það er alltaf hægt að taka með sér dæmi úr óskalandinu í þær þrautir sem 

maður kann að mæta. Með því að berskjalda sig fyrir fantasíunni gerir hana töluvert 

frjálslega og teygjanlega.7

Almennt er sátt um að dýr séu óæðri verur sem sjálfsagt er að nota til að bæta 

líf þeirra sem taldir eru í meiri metum og til að bæta efnahag samfélagsins. Hjá 

frummanninum var þetta spurning um að éta eða vera étinn og kom berlega í ljós þá 

strax í upphafi að maðurinn með allri sinni fantasíu, hafði yfirburði í þeim leik. Síðar 

þróaðist tilveran og við lærðum að rækta okkur til matar og spennan og nautnin sem 

fylgir veiðinni þróaðist í ýmsar áttir. Ef þvermóðska fylgir hverju skrefi sem tekið er, 

er þá ekki hætta á missi skynjunar og vitundar um berskjölduð samskipti við 

náttúruna. Þó tölum við um dýrslegar hvatir sem framkallast t.d. með kynlífi og þegar 

við nærum okkur. Kannski einmitt þar náum við að standa berskjölduð og seilast 

 Rose, „Val Plumwood's Philosophical Animism,“ 93-109.6

 Peter Wohlleben, „Carbon Dioxide Vacuums,“ í The Hidden Life of Trees (London: CPI Group (UK) Ldt, 7

2017), 93-98.
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aðeins dýpra inní sál okkar. Við getum hugsað okkur heim þar sem viðvarandi gildi 

taka mið af öllu lífi, þar sem allir eru jafnir til að njóta og hæfileikar hverrar tegundar 

fá að blómstra.

Nautnaeyjan

Nautnaeyjan  (2019) er samstarfsverkefni mitt og Maríönnu Evu Dúfu Sævarsdóttur. 8

Við eigum það sameiginlegt að íhuga einkalíf okkar og innra landslag, og að skapa 

verk sem taka á hugtökum eins og nánd, löngun, skömm og ást. Verk okkar leita í 

ýmsa miðla m.a. í skúlptúr, gjörning, ljósmynd og myndband. Við unnum að verkinu 

af ákefð samfleytt í tíu daga. Vinnuferlið sjálft var jafn mikilvægur hluti af verkinu og 

endanleg útkoma: skúlptúrinn, innsetningin, gjörningurinn.

Dagsverkið hófst við rismál með hollum morgunverði síðan hittumst við í 

útiklefanum við Laugardalslaug og ræddum verkefni dagsins. Stundvíslega kl. 07.00 

syntum við í hálfa klukkustund með frjálsri aðferð, því næst tilltum við okkur í potta 

við hin fjölbreyttustu hitastig. Sundfundinum lauk með Wim Hof-öndun, sérstakri 

öndunaræfingu sem eykur einbeitingu hugans og gefur líkamanum fullkomna stjórn 

við krefjandi aðstæður. Öndunartæknin felst fyrst og fremst í því að anda djúpt og 

anda út án nokkurrar valdbeitingar. Í slíkum takti og skipulagi unnum við Dúfa 

samfleytt fram að sýningu. Á vinnustofunni reistum við grunn að gjörningi sem 

nefndur var Nautnaeyjan. Titillinn lýsir verkinu vegna þess að samræður og 

umfjöllunarefni okkar snérust um hamingju, hollustu, ánægju, samlyndi, mörk, stað, 

ástand, unun og nautn. Með góðri tímastjórnun og skilningi á handverki tefldum við 

fram tveggja hæða timburverki á stærð við heitan pott. Mannvirkið var hægt að taka í 

sundur eins og verkfærakassa svo við blasti lostafullt matarhlaðborð í keramík 

umgjörð og ísbað með rósablöðum undir niðri. Gjörninginn fluttum við, klæddar 

velúrkjólum. Við hlustuðum náið hvor á aðra, önduðum samkvæmt Wim Hof-

tækninni, kýldum vömbina og böðuðum okkur í jökulköldu vatninu. Við tengdum vel 

lukkað samstarf, líf okkar og metnað sem mörgum áhorfendum þótti vera í hreinu 

óskiljanlegu samhengi en kunnu að meta útkomuna. 

 Sjá mynd 1 í viðauka8
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Nautnaeyjan (2019) er í meginatriðum þrennt: fantasía, berskjöldun og skynjun. Í 

næstu þrem undirköflum ætla ég fjalla gætilega um þessi þrjú hugtök, sem sjálfstæðar 

hugmyndir sem þó hafa öll tengingu við Nautnaeyjuna.

Fantasía

Þó fantasía sé stundum andstæð veruleikanum þá er líka hægt að skilja hana sem 

hráefni okkar innri tilfinningalega veruleika. Fantasía sem birtist í myndlist kristallast 

ekki aðeins í verkunum sjálfum heldur einnig í listrænum tengslum listamannsins við 

hana. Þess háttar fantasía er oft tvíbend og stendur fyrir drauma og þrár en einnig 

kvíða, gremju og hnignunartilfinningu. Hún nær til þess hluta af hugmyndaheimi 

okkar sem við vörpum gjarnan á list og listamenn. Vert er að kanna þessar 

sjálfsmyndir sem gatnamót tilfinninga og listar, pólitíkur og félagslegs veruleika.  Við 9

gerð Nautnaeyjunnar (2019) var fantasían aðferð til að búa til óraunverulegar eða 

ólíklegar hugmyndir sem svar við sálrænum hughrifum eins og til dæmis 

dagdraumum eða kynórum. Við Dúfa tókumst á við hlutverk fantasíunnar og það 

hvernig hún vofir yfir sameiginlegri meðvitund okkar. Sameiginlegt markmið var að 

snúa og sveigja heiminn eins og við þekkjum hann og finna svigrúm til að láta undan 

okkar innilegustu fantasíum. 

Berskjöldun

Nánd er forsenda berskjöldunar, og berskjölduð eigum við í innilegra sambandi við 

veröldina en ella. Í þessu samhengi er berskjöldun ekki veikleiki heldur styrkleiki, hún 

er hæfni til að meðtaka utanaðkomandi þætti og láta hreyfa við sér.  Sköpun mín 10

snýst ekki aðeins um þau form sem ég bý til, fremur um virk hlutverk þeirra í 

viðvarandi samtali við veröldina. Ég ber sterkar tilfinningar til verka minna, þau vekja 

hjá mér ást, gleði og missi, þau sefa þörfina til að tengjast eins og ástvinir og 

elskhugar gera. Að búa til list er að mynda tengsl, leið til að hugsa með sjálfum sér, á 

 Ursula K Le Guin, „Some Assumptions about Fantasy,“ Ursula K Le Guin (blogg), 4. júní 2004,  9

https://www.ursulakleguin.com/some-assumptions-about-fantasy.

 Terike Haapoja, „A History of Othering.“10
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sama tíma og að hugsa með veröldinni, hugsa í gegnum hana og leyfa henni að hugsa 

í gegnum sig. Þetta samband er ekki endilega hægt að smækka og sýna í listaverkinu 

sjálfu, verkið sem slíkt má frekar hugsa sem litla eyju, verndara hugsunarinnar. Auk 

þess að leggja áherslu á pólitískan tilgang listanna hef ég áhuga á að fjalla um list sem 

hvöt, rétt eins og við hugsum um hvötina til að tengjast sem nauðsyn. Ef til vill er það 

þörf sem við eigum sameiginlega með öðrum tegundum. Markmið aðferðarinnar 

hefur aldrei verið að afreka neina yfirburði, skara fram úr né framleiða verk. 

Markmiðið er að búa til heim sem leyfir mér að vera samofin sér, lifa með honum í 

samheldni, samvitund, einlægni, opin og berskjölduð. 

Skynjun

Á Nautnaeyjunni (2019) nálguðumst við hið kvenlega viðfang á duttlungafullan hátt, í 

rannsókn sem snérist bæði að hinu efnislega og andlega. Þar voru framkölluð verk þar 

sem líkaminn, skynfærin, helgisiðir og tabú voru í senn ljóðræn, innileg og 

skemmtilega leikandi. Í anda listamanna á borð við Pippilotti Rist og Carolee 

Schneemann var áhorfanda boðið uppá að endurspegla kvenlíkamann í sögulegu og 

félagslegu samhengi og kanna skynjun, berskjöldun, langanir og erótíkar þrár af 

sjónarhóli kvenna.

    Lostafengið matarhlaðborðið skipaði stóran sess í verkinu. Viðutan, fjarhuga og 

innrammaðar: æturnar og það sem átti að éta myndaði afmarkaða stund. Borðhald 

hefur tilhneigingu til að vera leikrænt: borðbúnaðurinn litfagur, gljáfagurt keramíkið, 

lýsingin og formleiki kjólanna. Allt þetta stuðlar að því að upphefja neysluhyggju og 

forðast samanburð við matvenjur ómennskra dýra. Í gjörningnum lékum við okkur 

hinsvegar að því að brjóta upp hefðir mannkynsins og ef til vill undirstrika hina 

ótömdu náttúru innra með okkur um leið og hið fágaða.

    Í næsta kafla ætla ég, á vissan hátt, að hverfa frá umfjöllun á hinni persónulegu 

innri náttúru er einkennt hefur þennan kafla. Framhaldið opnar á almennari umfjöllun 

á mannkyninu, hans ytri náttúru, valdatafl og hlutverkaleiki. 
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Kapítuli 2: Feigðartafl

Öll nautn er góð að því leiti að hún samsvarar eðli okkar, en ekki er allrar 
nautnar óskandi. Að sama skapi er allur sársauki illur, en ekki skal hafna 
öllum sársauka jöfnum höndum. Hvernig sem veltist, þá er skylda okkar að 
meta slík tilfelli, hafa í huga kosti þeirra og galla, þótt upplifanirnar séu 
ólíkar.

— Epicurus11

Framandleiki mannsins (e. othering) er helsta ástæða eyðileggingar jarðar og 

aðgerðar- og ábyrgðarleysis mannkyns og sem hnattrænt fyrirbæri hefur hlýnun jarðar 

áhrif á okkur öll: mannkyn og aðrar verur, lifandi jafnt sem dauð fyrirbæri. Meðan 

mannkynið viðheldur núverandi stöðu heimsmála, og heldur áfram að hvetja til 

vistfræðilega hamfara, þá er mikið í húfi að endurskoða bæði háttarlag okkar og 

ráðandi hugarfar um heiminn. Manninum er tamt að hugsa um sig sem herra 

jarðarinnar og að önnur dýr, plöntur og allar heimsins auðlindir séu honum einum 

ætlaðar til að nota að eigin geðþótta.12

Ég velti því fyrir mér hvaða vald ég hef til að falla ekki í hugsunarleysi og 

vera afskipt eða aftengd náttúru og samfélagi. Hvað get ég gert í mínu daglega amstri 

til að nýta betur þær auðlindir sem gefast, vernda það sem lifir og hugsa til framtíðar? 

Hugmyndir mínar um náttúruvænar og sjálfbærar lífsvenjur virðast æ mikilvægari 

eftir því sem ég leita mér upplýsinga hvað það varðar og rata ósjálfrátt inn í listsköpun 

mína. Ég tel mig hafa sjálfsákvörðunarvald sem hjálpar mér að greina á milli góðs og 

ills og í hvaða stöðu ég vil helst vera þegar kemur að samskiptum við umheiminn. Ég 

get ákveðið að vera náttúruvinur, ég get ákveðið að virða samborgara mína og ég get 

verið dýravinur, en hverju skilar það í stóra samhenginu?

 Epicurus, „Being Happy,“ í Being Happy (London: Penguin Books, 2020), 21. „Every pleasure is a good 11

by reason of its having a nature akin to our own, but not every pleasure is desirable. In like manner every 
state of pain is an evil, but not all pains are uniformly to be rejected. At any rate, it is our duty to judge all 
such cases by measuring pleasures against pains, with a view to their respective assets and liabilities, 
inasmuch as we do experience the good as being bad at times and, contrariwise, the bad as being 
good.“ (Þýð., Brák Jónsdóttir.) 

 Terike Haapoja, „A History of Othering,“ Terike Haapoja (blogg), 19. júní 2015,  12

http://www.terikehaapoja.net/the-history-of-othering/.
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Hugtökin mannöld (e. the Antropocene) og fjáröld (e. capitalocene) hafa verið notuð 

sem samnefnari milli ásigkomulags jarðarinnar og sökudólgsins, en réttmæt gagnrýni 

á mannaldarhugtakið útskýrir af hverju það sé vafasamt að kenna öllu mannkyninu 

um sem heild þegar að raunin er sú að aðeins lágt hlutfall mannkyns á aðallega sök að 

máli. Orðsmíðin fjáröld undirstrikar ábyrgð kapítalismans í yfirstandandi 

eyðileggingu jarðar. 13

Þrátt fyrir að við höldum áfram, í vaxandi mæli, að vera helstu sökudólgar 

loftslagsbreytinga og þeirrar ógæfu sem þeim fylgir þá eru einnig fleiri og fleiri sem 

eiga hlut í nýrri og jákvæðri hugarfarsbyltingu. Myndlistin vekur nýjar hugsanir, 

varpar ljósi á ný viðhorf sem nú eru meira en nokkru sinni áður mikilvæg til að ögra 

ríkjandi viðhorfum til þess sem Martin Heidegger kallar að-vera-í-veröldinni (e. 

being-in-the-world)  og Donna Haraway kallar að dvelja með vandamálinu (e. 14

staying with the trouble) . Sársauki okkar og samviskubit yfir að hafa útrýmt 15

dýrategundum og heilu lífríkjunum veldur miklu tilfinningaróti og örvæntingu, sem 

brýst út í valdníðslu á annan bóginn en tilraunum til að hverfa aftur til náttúrunnar á 

hinn. 

Vegna rannsókna á meðvitundinni, gagnrýnni greiningu, djúpra hugleiðinga og 

tilraunakenndra lausna hefur verklagið óhjákvæmilega leitt mig til íhugunar á nýjum 

leiðum að vera til og mögulegrar framtíðarheimsmyndar. Þessi orðræða fékk mig til 

að skoða og fjalla um þátttöku Íslendinga í eyðileggingunni og örlög geirfuglsins bera 

þess merki. Í næstu þrem undirköflum mun ég fjalla gætilega um hugtökin sársauki, 

samþykki og vald sem sjálfstæðar hugmyndir sem þó hafa öll tengingu við Geirfuglinn 

(2020).

 Oliver Basciano, „Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene,“ Art Review (blogg), 28. 13

febrúar 2017, https://artreview.com/books-jan-feb-staying-with-the-trouble-donna-haraway/.

 Martin Heidegger, inngangur að Being and Time eftir Martin Heidegger, þýð. John Macquarrie og Edward 14

Robinson (London: SCM Press LTD, 1962), 2.

 Oliver Basciano, „Staying with the Trouble.“15
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Geirfuglinn

Geirfuglinn  (2020) er ljósmynd af handleggjum mínum sem með ljósi framkalla 16

skuggamynd geirfugls. Geirfuglinum var útrýmt af mannavöldum í Eldey árið 1844  17

og því er aðeins skugginn, goðsögnin, sem situr eftir í hugum núlifandi kynslóða. 

Skuggi fuglsins, skuggi liðinnar tíðar með ómetanlega vitneskju um hárfínt samband 

náttúru, dýra og breyskleika manna. Myndmálið er ljóðrænt og talar beint til 

áhorfandans á skynrænan hátt. Samband forgrunns og bakgrunns á myndfletinum 

kristallast á sama hátt og samtal ljóss og skugga og dregur fram töfra samspilsins. 

Freknur á handlegg tóna við eggjaskurn sem má skoða sem samlíkingu milli manns 

og eggs og í raun samruna tegunda. Ljósmyndaformið gefur einnig til kynna þriðja 

þáttinn í leikflæðinu, þetta óræða, áhorfandann og umheiminn þar sem skugginn lifir. 

Með ljósi kemur skuggi, með nálægð kemur fjarlægð, nútíð verður þátíð og framtíð. 

Ég freista þess í tilraun minni við Geirfuglinn (2020) að veita honum framhaldslíf, 

frásögn og munúðarfullt yfirbragð. Geirfuglinn (2020) er í meginatriðum þrennt: 

huglægur sársauki, algjör vöntun á samþykki og misnotkun valds. Í næstu þremur 

undirköflum mun ég fjalla gaumgæfilega um þessi þrjú hugtök, sem sjálfstæðar 

hugmyndir sem þó hafa öll tengingu við valdataflið milli góðs og ills.

Sársauki

Sársauki, jafnt og unaður, er bæði huglægur og afar einstaklingsbundin upplifun. Það 

er margt sem veldur sársauka og þar hafa líffræðilegir, tilfinningalegir og félagslegir 

þættir marktæk áhrif. Sársauki getur þýtt þjáning og kvalir fyrir líkama og anda, en 

sárauki getur líka verið unaður og leyst orku úr læðingi.  Ég hef ekki áhuga á að 18

fjalla aðeins um sársauka sem viðfangsefni í sjálfu sér, heldur einnig hvað það þýðir 

að vinna bug á sársauka, hvernig hægt er að breyta neikvæðri líkamlegri og 

tilfinningalegri reynslu í jákvætt viðhorf til lífsins.

 Sjá myndir 2-3 í viðauka16

„Geirfuglinn“  Grein um geirfuglinn. Morgunblaðið, 3. Apríl 1949, Lesbók Morgunblaðsins. Sótt 1. febrúar 17

2021, https://timarit.is/page/3278340

 John Berger, „Written in the night: The pain of living in the present world,“ Le Monde diplomatique 18

(blogg), 18. febrúar 2003, http://www.hartford-hwp.com/archives/27a/113.html.
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Það sem lítur út eins og virðingfullt og umhyggjusamt athæfi virðist stífna þegar 

minning um uppstoppaðan geirfugl í stássstofu ömmu þýtur um hugann. Þrá til að 

taka allt aftur, þagga óhljóð barsmíðarinnar, leita handleggirnir ósjálfrátt saman og 

mynda ógreinilegan holdlegan massa. Höndin er svo valdamikil, sjálfbjarga og veitir 

unað. Hún tekur það sem hún girnist, en hún er líka tæki til kynferðislegs unaðar og 

blíðuhóta. Í heimi þar sem maðurinn útrýmir sífellt fleiri tegundum ber sívaxandi 

sársauki hverfandi lífvera vitni um kapítalíska uppvakninga. Getur verið að sársauki 

okkar mannanna stafi af slæmri samvisku yfir því að hafa útrýmt fjölda tegunda? Ef 

til vill er það í eðli okkar að hafa innbyggða sársaukatilfinningu yfir því að vera ekki 

vistvæn þar sem útrýming veldur skorti og ójafnvægi í lífríkinu.  Hugsanlega þurfum 19

við ekki að skilja allt sem kemur inná skynfæri okkar og vitund, hugsanlega er 

einfaldlega hægt að lifa í núinu og tengjast eigin tilfinningum á stað og stund. 

Tilfinningatengsl geta skotið upp kollinum við ólíklegustu aðstæður og við eignast 

náið samband við ýmislegt annað í náttúrunni en menn. 

Samþykki

Blætishneigð (BDSM) er regnhlífahugtak sem nær yfir nánast allt sem fólki hugnast 

getur, svo lengi sem það hlýðir þremur grundvallarreglum sem einkennast af öryggi, 

meðvitund og samþykki. Skammstöfunin sjálf sem stendur fyrir undirgefni (e. 

bondage), yfirráð (e. dominance), pyntingalosta (e. sadism) og sjálfspíslarhvöt (e. 

masochism)  kunna að hljóma eilítið eldfim hugtök við fyrstu sýn, en í samfélagi 20

blætishneigðra ríkir hugmyndafræði sem ætíð kveiktir í mér sem listamanni og 

skynveru. Eitt aðal einkenni blætishneigðar er að gefa sig á vald einhvers annars, og 

það verður að gera með samþykki. Um er að ræða einhversskonar þörf fyrir vel 

afmörkuð valdaskipti, sem stundum eru undirstrikuð með fjötrum eða sársauka. 

Munalosti fléttast oft inn í og stundum er það eingöngu skynjunin sjálf sem fólk 

sækist eftir. Venjulega er atburðarás rædd ítarlega fyrirfram svo allir þátttakendur séu 

meðvitaðir og samþykkir. Þó flestir tengi blætisdýrkun við svipur, fjötra, leðurbrækur 

 Peter Wohlleben, „Yours or Mine?,“ í The Hidden Life of Trees (London: CPI Group (UK) Ldt, 2017), 113.19

 Margot Weiss, „A note on teminology,“ í Techniques of Pleasure, BDSM and the circuits of sexuality 20

(London: Duke University Press, 2011), vii. 
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og handjárn þá hef ég fyrst og fremst kynnst þar fólki sem hefur ástríðu fyrir djúpum 

tengslum og samskiptum við annað fólk og umhverfi sitt.

 Í slíku ljósi hef ég velt fyrir mér samanburði á sambandi mínu við mennska og 

ómennska náttúru. Sú hegðun og heimspeki sem blætishneigðin hefur kennt mér á svo 

ótrúlega margt sameiginlegt í afstöðu minni til ómennskar náttúru, en aðal vandinn er 

samþykkið. Er einhver leið til að leika með ómennska náttúru og mörk, valdatafl, 

sársauka og unun um leið og maður fylgir eftir lykilatriðum um trúa virðingu og ást: 

öryggi, meðvitund og samþykki?

Vald

Togstreita milli valds og vanmáttar, dynta og ofbeldis, andspyrnu og frelsis gefur 

okkur tilefni til sjálfskoðunar í samhengi hlutanna og tengingu okkar við alheiminn. 

Michel Foucault fjallaði um hvernig þekking og vald eru bundin órofa böndum. Þá á 

hann ekki aðeins við að sá sem verður sér úti um þekkingu öðlist vald, fremur að 

valdhafinn sjálfur skilgreini hvað þekking er, og að beiting þekkingar sé í eðli sínu 

tilraun til að stjórna. Á miðöldum skáru valdhafarnir úr um hverjir fengju lifað og 

hverjir ekki. Í nútíma samfélagi er markmið valdhafanna að stýra lífi allra, slíka 

stýringu nefndi Michel Focault lífvald (fr. biopolitique). Annars konar stjórn má finna 

í skrifum Val Plumwood, en hugtakið hennar Ofuraðskilnaður (e. hyperseperation) er 

notað yfir hugmyndafræðilegan aðskilnað mannkyns frá öðrum þáttum náttúrunnar og 

tvíhyggju þar sem náttúran eða Earth Others, þar á meðal konur, frumbyggjar og 

ómennskar verur, eru víkjandi. Hugmyndfræði ofuraðskilnaðar sýnir fram á hvernig 

tvískiptingin orkar sem gildismat er hún markvisst dregur undan verðleika hugtaka og 

merkingu þeirra. Kúgaðir hópar eins og konur, verkalýðsstéttin, nýlendubúar, 

frumbyggjar og öll ómennsk náttúra verða fyrir barðinu á þessari eitruðu 

hugmyndafræði sem liggur að baki ráðabruggi vesturlandanna til yfirráða. Raunin er 

sú að hún er samskonar hugmyndafræði og fyrirfinnst í innviðum löghelgunar og 

innlimunar yfirráða á mörgum kúguðum þjóðfélagshópum og að ekki er hægt að 

aðskilja umhverfisvernd og baráttu fyrir þjóðfélagslegu réttlæti.
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Ef vonir og langanir einstaklinga eru fullmótaðar af ráðandi öflum hverju sinni, 

hvernig er hægt að hafa áhrif? Í stað þess að velta sér uppúr vonleysi gæti þetta verið 

hvetjandi til að beina sjónum að sjálfinu og möguleikum einstaklinga til að spyrna við 

fótum og gagnrýna kerfið. 

 Michel Foucault varpaði ljósi á að vald fælist ekki bara í því að setja lög og 

reglur sem banna tiltekna hegðun og refsa fyrir brot, heldur er hægt að beita mýkra, en 

skilvirkara, valdi með því hvetja til ákveðinnar hugsunar og hegðunar: stýra fólki. Í 

huga Foucaults voru allar þær athafnir sem stefna að því að stýra athöfnum annarra 

einhverskonar valdbeiting. Vald og valdbeiting var ekki bara fræðilegt 

umhugsunarefni Foucaults heldur ku hann einnig hafa nýtt reglulegar kennsludvaldir 

sínar í Bandaríkjunum til að gera tilraunir með þessi fyrirbæri í BDSM-klúbbum í San 

Francisco.21

Ástin er skýrasta ljósið til að sjá og skilja hinn elskaða að fullu. Það kann að 

vera óvænt en ég held að vald snúist um þetta nákvæmlega sama, þegar það birtist í 

innviðum yfirráðakerfisins. Nútíma valdskipulag notast við eftirlit, njósnir og 

markaðsrannsóknir sem tól til að sjá og þekkja þá sem ráða á yfir, skilja fólk og safna 

upplýsingum um það. Þýðir það þá að einlæg sönn ást sé þar af leiðandi aðeins til 

handan kröfunnar um að þekkja, skilja og viðurkenna? Það er ást milli elskenda sem 

afsala sér þörfinni til að þekkja elskanda sinn fullkomlega og skilja hver hann er. 

 Michel Foucault, „Erotics,“ í The Use of Pleasure: Volume 2 of The History of Sexuality (Toronto: Vintage 21

Books Edition, 1990), 185-215.
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Kapítuli 3: Á braut að hjarta rófunnar

Lis tamaður inn er ó l íkur öð rum ábyrgum samfélagsþegnum: 
stjórnmálamönnum, lögsögumönnum, kennurum og vísindamönnum - hann er 
því sitt eigið tilraunaglas, sín eigin rannsóknarstofa. Hann fylgir skýrum 
starfsreglum og hversu sérkennilega sem þær kunna að hljóma, má 
listamaðurinn ekki freistast til að skjóta sér undan ábyrgð til að varpa réttu 
ljósi á hina dularfullu mannveru.

— James Baldwin22

Make kin, not babies
— Donna Haraway23

 

Í þessum þriðja og síðasta kapítula ætla ég að fjalla um ást og vináttu í tengslum við 

nýjustu innsetninguna mína Kálfafellsrófan  (2020). Á sýningunni voru skúlptúrar úr 24

efnum sem fengust annars vegar úr umhverfi rófunnar í Kálfafelli þ.e. grös, strá, 

skordýr, mold, annar jarðvegur, rigningarvatn, blóm, grjót o.fl. hinsvegar efni úr 

geymslum, rannsóknum og safnaumhverfinu þ.e. ljósaperur, ljósaborð, glærur, 

pappakassar, gler, hillustæður o.fl. Þessum margsnúnu efnum var stillt upp í glerkassa 

og útlit skúlptúra innblásið af arfleifðinni um Cabinets of curiosities.  Öllum 25

efnishlutum var raðað saman svo úr varð tilvísun í hið dýrmæta og hið gleymda eða 

ómerkilega sem helst gæti leynst í fúnum vinnuskúr í bakgarði dundarans. 

 James Baldwin, „The Creative Process,“ í Creative America (New York: Ridge Press, 1962), 1. „The artist 22

is distinguished from all other responsible actors in society—the politicians, legislators, educators, and 
scientists—by the fact that he is his own test tube, his own laboratory, working according to very rigorous 
rules, however unstated these may be, and cannot allow any consideration to supersede his responsibility to 
reveal all that he can possibly discover concerning the mystery of the human being.“ (Þýð., Brák Jónsdóttir.)

 Donna J. Haraway, „To make kin,“ 23. „Make kin, not babies“23

 Sjá myndir 4-9 í viðauka24

 William Mueller, „Introduction: The Age of Wonder,“ í Mathematical Wunderkammern (Washington: The 25

Mathematical Association of America, 2001), 785 -787.
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Leit að samhengi: ferðin að gróðurstað rófunnar. 

Haustregnið drýpur niður enni mitt, vanga og fingur, niður í frjóa fold sem 
iðar af iðnum ánamöðkum í gljúpum jarðvegi. Ég feta ókannaðar slóðir, hugsa 
mér leynda veruleika sem vekja forvitni um tilveru og samstarfsnet undir fæti, 
hugsanir safnara undir sólu, frjóa hugsun í frjóvgandi ferli. Hvaðan, hvenær, 
hvernig dafnar hún svo einstök á vandlega völdum stað, umlukin óhaminni 
náttúru? Ég feta farinn veg í sólarljósi sem nærir lífið og greini ljósstafi úr 
fjarska, þeir falla á dökkan sjávarsandinn er ég færi til geymslu, fræ til 
geymslu meðal annars sem hrærist í huga. Raunveruleiki verður skáldskapur. 

— Eigin dagbók 6ta október 2020 

Kálfafellsrófan   

Kálfafellsrófan er íslenskt yrki sem varðveist hefur hjá fjölskyldu Lárusar Helgasonar 

bónda á Kálfafelli í meira en 110 ár. Fræ hennar eru heirloom fræ þ.e fræ sem ganga 

kynslóða á milli, einhvers konar ættargripir í formi fræja. Fólk sem safnar heirloom 

fræjum líkt og Lárus er mikið hugsjónafólk sem drifið er áfram af sannri ástríðu. Það 

er ekki að vernda fræin ein og sér, heldur viðheldur það þekkingu um viðkomandi fræ 

í samfélaginu og hjálpa þannig ákveðnum yrkjum að vera hluti af menningunni. Eftir 

að gerðar voru rannsóknir á Kálfafellsrófunni kom í ljós að DNA hennar er einstakt á 

heimsvísu. Með þær upplýsingar í huga hefur Lárus velt fyrir sér tilurð rófunnar á 

Kálfafelli og m.a. varpað fram þeim möguleika að rófan hafi komið utan úr geimnum 

og sprottið vegna geimgeislunnar.26

Áhorfandi sýningarinnar var minntur á þörf mannfólks til að mæla umhverfið 

út frá sjálfu sér, færa sjaldgæfa hluti úr stað, laga þá að eigin dularfullu hugsjónum og 

daðra við yfirnáttúruleikann. Þörfin fyrir samruna í tilverunni er svo sár að hvaða 

viðurkenning sem er verður til þess að efla sjálfsmyndina um stundarsakir. 

Viðurkenning getur ekki verið á forsendum þess sem veitir heldur verður hún að vera í 

takti við líf þess sem tekur við. Við látum misvel að stjórn og okkur lætur misvel að 

stjórna. Oft sprettur stjórnunarþörfin frá þeim stað þar sem við erum að missa tökin og 

finnum okkur knúin til að hafa stjórn á aðstæðum eða tilfinningum. Þegar 

tilfinningum er beint í farveg vináttu, virðingar eða ástar á ómennskri náttúru eða 

 Landakort. „Dularfull rófa“. Landinn. Þáttur. Umsjón: Gísli Einarsson. Reykjavík: RÚV, Sýnt í Landanum 26

12. október 2014.
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mönnum, standa vonir til að fá þá tilfinningu endurgoldna. Þannig gengur þessi leikur 

að gefa og þiggja, og vonin um áframhaldandi hringrás lífsins heldur velli.

Ást og vinátta 

Gagnkvæm ást er oft hugsuð sem gagnkvæm virðing og viðurkenning: ég sé þig og þú 

sérð mig. Í viðurkenningunni felst einskonar ákvörðun, að festa eitthvað niður, meitla 

í stein, loforð um samsvörun hugsunar. Viðurkenning felur í sér ákveðna flokkun og 

innrömmun og við það dregur úr merkingu hugtaksins. Ef samasem-merki er á milli 

viðurkenningar og takmörkunar á þróun sjálfs og sjálfsmyndar, þá er viðurkenningin 

hamlandi en ekki frelsandi. Við hrifningu og ástartilfinningu getur einstaklingur 

gengist alfarið á vald þess sem tilfinningarnar beinast að og þannig óafvitandi afsalað 

eigin frelsi og tækifærum. Þannig getur viðurkenningin sem talin er undirstaða 

gagnkvæmrar ástar auðveldlega leitt til hreinnar valdatöku og stjórnunar. Samruna 

þessara tveggja fyrirbæra: ást-sem-viðurkenning og ást-sem-stjórnun er áhugavert að 

skoða í sambandi mannkyns og ómennskrar náttúru.27

Það má segja að eitt okkar allra al mikilvægasta verkefni á jörðinni sé eins og 

Donna Haraway segir, ekki að búa til börn og tryggja framþróun mannsins, heldur að 

efla vináttuna. Efling vináttunar, bæði milli manna og ómanna, ætti að vera stöðug og 

síendurtekin iðja kynslóð fram af kynslóð ef markmið okkar er mótspyrna gegn mann- 

og fjáröldinni!28

Lokaorð

Sjálfsskoðun er hverjum manni holl en á til að týnast aftast í forgangsröð þeirra 

athafna og hugsana sem fylgja daglegu amstri. Fólk leitar ýmissa leiða til að ná 

einhverskonar hugarró, samsvörun eða einfaldlega að staðsetja sig í tilverunni. Eðli 

listar og listhugsunar gefur einmitt tilefni til slíkra rannsókna og gefur einnig 

 Jan Verwoert, „Masters and Servants or Lovers,“ í Tell Me What You Want, What You Really, Really Want, 27

ritstj. Vanessa Ohlraun (Rotterdam: Sternberg Press, 2010), 165.

 Donna J. Haraway, „To make kin“ í Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (Durham: 28

Duke University Press, 2016), 23-59. 
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listamanninum tækifæri til að lifa lífinu í samhengi hlutanna. Þegar ég valdi 

Nautnaeyjuna (2019), Geirfuglinn (2020) og Kálfafellsrófuna (2020) sem viðföng, var 

ég meðvituð um tilfinningaleg tengsl, áhrif og stöðu þeirra í vitund minni. Með 

þessum þremur verkum gafst mér færi á að hverfa á vit dýpstu sálarkima minna og 

dvelja þar um stund. Ólíklegustu hugsanir og draumórar sóttu á mig og ég fann 

hvernig nálgun mín á hverju viðfangsefni fyrir sig opnaði augu mín fyrir 

óendanlegum möguleikum andstæðra póla í tilverunni. Eins og ég nefni í formálanum 

hef ég leitast eftir samruna og samlyndi við náttúru og dýr en einnig fundið 

samsvörun í manngerðum hlutum og umhverfi. Það er frumkrafturinn ómengaður sem 

heillar mig og ljær sköpun minni vængi, frumkraftur sem býr í öllu sem lifir og allt 

um kring. Í þessum þremur verkum sem fjallað er um er frumkraftinn að finna í hráum 

kvennleikanum, næmi nektarinnar, skynfærum, náttúruvísunum, útrýmingarkvöt, ást 

og verndun. Verkin fjalla einnig um samruna ólíkra og utanaðkomandi krafta sem 

flæða um veröldina þegar þeir dafna óheftir í frjóum jarðvegi og fylla mig lífi og von.  

 Ég sem listamaður skoða lífið í stöðugu flæði þar sem markmið er ekki 

endilega uppskera heldur hringferð og ferðalag að uppsprettunni. Á leið minni um 

hugar- og raunheima blasa við mér andstæður og átök milli uppspuna og staðreynda, 

valds og uppgjafar, ástar og efasemda. Þegar tveir eða fleiri pólar mætast verða 

ævintýrin til, þar gerast töfrarnir í marglitum ljósgeislum. Ferðalag mitt með þessum 

þremur verkum einkennist einnig af virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum, óvæntri 

útkomu eða upplifun og skilningi á nærandi samskiptum. Þegar ég hugsa um frelsi og 

ást koma upp í hugann samskipti og samvera. Að vera hluti af ræktunarferli, hluti af 

aðlögunarferli eða hluti af hringrás lífsins veitir mér lífsþrótt og hugmyndir að frekari 

rannsókn. Hvort sem sköpunarferlið leiðir mig á óvæntar eða gamalkunnar slóðir, met 

ég verðuga ferðina og fagna ólíkum sjónarmiðum sem gefa tilefni til dýpri hugsana. Í 

einveru ber ég virðingu fyrir náttúrunni sem færir mér svigrúm til að vaxa innan og 

utan þess samruna sem átt hefur sér stað með samtalinu. Myndheimur minn miðast 

því um þessar mundir við næmi fyrir samtali þeirra sem berskjalda sig, virðingu fyrir 

því sem á móti blæs og gaumgæfilegum samruna lífs og listar í hinum skynræna 

heimi.
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