
Greinagerð um lokaverk: Spenna/A Blushing Tension

Gljáandi latex, volgt blóð, þurrt reipi hert að viðkvæmri lögun. Ofurnæmur vöxtur, kalt járn,

rauðar rósir og líkamar. Verkin bera titilinn Spenna/A Blushing Tension (2021) og búa yfir

blygðunarkenndri spennu milli sársauka og unaðar, náttúru- og manngerðra efna. Efnisheimurinn

er innblásinn af blætishneigð og holdlegri rannsókn á sambandi mannfólks og náttúrulegra kerfa.

Með verkunum er markmið mitt að endurspegla áhuga minn á mörkum efna, nánum

samskiptum og náttúrunni. Ég opna umræðu um menningu, tungumál og heimspeki sem

undanfarið hefur umvafið hug minn til náttúru. Hydro femínismi, eco femínismi, eco blæti og

interspecies sambönd eru fræði sem fletta í sundur feðraveldið og útskýra mátt berskjöldunar

með beinskeyttri og þó skapandi, heillandi og næmri frásögn.
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Í BA ritgerðinni, Að éta eða vera étin, skrifa ég um mínar fyrirmyndir í þeim efnum en

mig langar að nefna aftur Donnu Haraway og spurningar hennar til mannaldarinnar: „Hvernig

stendur á því að hugmyndin um náttúru sé smíðuð, ekki uppgötvuð – að sannleikurinn sé

skrifaður, ekki upplifaður?“ Með skrifum sínum afhjúpar hún sögulega kynbundin kerfi og

veilingu þegnréttar á kynþætti, kyngervi og stéttaskiptingu.1

Niðurnjörvaðar skilgreiningar og flokkar verða athugunarverðir þegar viðfangsefni

listamannsins er meira-en-mennskt (e. more-than-human) fyrirbæri sem er hugtak sem notað er

yfir hugmyndir listamanna, rithöfunda og vísindafólks á þverfaglegu sviði. Hugmyndir þessar

varpa ljósi á síð-mannaldarhugsun með áherslu á vistfræði- og tæknilegar hliðar óréttlætis og

ójöfnuðar í loftslagsmálum, auk eyðileggjandi kerfa sem leynast innan feðraveldisins og

mannaldarinnar.2

Brák Jónsdóttir, Spenna/A Blushing Tension, 2021

2 Andrés Jaque, „Towards More-Than-Human Justice: Introduction,“ í More-Than-Human (Rotterdam: Het Nieuwe
Instituut, 2021.), 164-166.

1 Donna J. Haraway, „Simians, Cyborgs, and Women,“ í Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature
(New York: Routledge, 1991), 1. kafli.



Meira-en-mennsk fræði beina athyglinni að hugmyndafræðilegum flækjum,

margslungnum núningi og græðandi endurbótum á tegundum og verum. Með því að hugsa út

fyrir kassann, út fyrir manneskjuna getur meira-en-manneskjan kennt okkur að sjá heiminn sem

tengslanet siðferðis og ábyrgðar sem byggist ekki á forðum daga hugmyndafræðum, heldur á

tætingslegu, óstýrlátu og flóknu lífkerfi sem umlykur okkur öll.3 Með verkinu mínu býð ég

áhorfandanum upp á þversnið af áhuga mínum á vísinda- og hugmyndalegu umhverfi þar sem

margfeldi líkamanna (sem oft eru álitnir tilheyra aðskildum flokkum) skarast og flæða saman.

Hydro femínistinn Astrida Neimanis flettir hulunni af fyrirfram gefnum og ráðandi

hugmyndum um líkama og leggur til umgjörð sem felur í sér hegðun, siðferði og fagurferði

„vatnavera“ (e. hydrocommons) sem virkar einnig sem rammi fyrir endurhugsun á

umhverfisréttlætiskröfum sem styðja úthugsuð og réttlátari samskipti við hinn meira-en-mennska

heim.4
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Við erum öll líkamar úr vatni. Að hugsa útlínur líkamans sem fljótandi, hristir upp í

líkamlegum skilningi sem við höfum erft úr ríkjandi vestrænni frumspekilegri hefð. Fljótandi

stöndum við ekki eins aðskilin og einangruð frá restinni af umhverfinu. Fljótandi erum við hluti

af úthafinu: Ég er einstök, kraftmikil sveifla sem leysist upp í hringiðunni. Rýmið innra með mér,

milli þess sem ég kalla ég og þess sem er líka hluti af mér er í senn eins fjarlægt og hafið, og þó

nálægara en mín eigin húð. Allt það sem flýtur streymir í gegn um mig, og er um stundarsakir

það sem ég kalla ég. Vatn seytlar á milli líkama, það kemur úr þáverandi líkömum, og líkömum

sem eru handan okkur og umfram okkur, en vatnið býr líka í núverandi líkömum. Einföld og

sefandi hugsun okkar byrjar að leysast upp um leið og við hleypum vatninu að henni.5

Ég snéri mér að BDSM og blætishneigð í skoðun á fljótandi sjálfi mínu, margfeldi líkama

og dýpri skilningi á menningu og náttúru og samruna þeirra sem dreginn var fram í verkinu með

samstillingu efnanna sem tilheyra bæði jörðinni og blætis-heiminum.
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Hver skúlptúr innan innsetningarinnar er unninn út frá ákveðnu blæti og frásögninni sem

fylgir. Efnin eru valin með áferðir, form og liti í huga. Ég ber mikla virðingu fyrir góðu

handverki og því mikilvægt að það sem ég set fram sé vandað og fágað. Þar má nefna listilega

smíðuð járnbúrin og reipin sem bundin eru með sérstakri shibari aðferð, sem kemur frá Japan og

hefur verið stunduð allt frá Edo tímabilinu.6 Ástæða minimalískar formgerðar skúlptúranna er

mikilvægi hvers og eins efnis. Mér fannst mikilvægt að hið hráa og líkamlega, aðlaðandi og

dularfulla skyni í gegn.
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6 Jina Bacarr, „Shibari,“ í The Japanese art of sex: how to tease, seduce, & pleasure the samurai in your bedroom
(Stone Bridge Press, LLC, 2004), 185.



sem ég hef upplifað í ástarsamböndum.7 Mér var umhugað um mörk líkamans og hvort ég gæti

dælt váhrifum út í fyllstu útlínur hans og svo ennþá lengra, blætt saman við viðfangið og

berskjaldað mig. Á þeim nótum gaf ég sjálfri mér vettvang til að forðast persónugervingu

efnanna og líkama míns þar með talinn. Útlínur mínar eru óskýrar, eins og hydro femínisminn

segir til um. Líkaminn minn er heilt lífkerfi, sem teygir sig út í umhverfið allt. Trilljón örsmáar

örverur búa inn í honum og utan á, bakteríur, vírusar og sveppir. Sama má segja um önnur efni,

lífræn og ólífræn. Allt eru þetta efni í stöðugu flæði.8 Listamaðurinn og viðfangið hans í listinni,

maðurinn og náttúran, margfeldi líkamanna, gaumgæfilegur samruni í hinum skynræna heimi.
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