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„Við erum  
 öll þvinguð  
 til að hafa kyn.“

Að vera kynsegin er að skilgreina 
sig utan kynjakerfisins; að upplifa 
sig hvorki karlkyns né kvenkyns, 
hvort tveggja í senn eða eitthvað allt 
annað. Kvár er heimildarmyndasaga 
um kynseginleika þar sem rýnt er í 
kynjatvíhyggju samfélagsins, kynjun 
tungumálsins, kyn í íslenskri löggjöf 
og hvernig það er að vera kynsegin. 
Sagan er byggð á viðtölum við sex kvár 
um reynslu þeirra og skoðanir; það eru 
Regn Sólmundur, Embla, Alda Villiljós, 
Viima, Hrafnsunna og Mars. Bókin er 
gefin út í 200 eintökum og er ein fyrsta 
bókin um þetta efni sem er samin og 
gefin út á íslensku. Hún er jafnframt 
fyrsta íslenska heimildarmyndasagan.
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Myndasaga Heimildar-
myndasögur

Frá því að Plantan á ganginum kom út hef ég reglulega skrifað 
og birt styttri myndasögur. Síðustu árin hef ég einkum 
einbeitt mér að heimildarmyndasögum og miðlun frétta eða 
sannsögulegra frásagna. Til að mynda var lokaverkefni mitt 
frá Myndlistaskólanum í Reykjavík heimildarmyndasaga um 
Hlutverkasetur og stærsta verkefnið við myndasöguskólann 
ÉESI í Frakklandi fjallaði um persónulega reynslu af þunglyndi. 

Í BA-ritgerðinni minni, Fréttir í formi myndasagna, kafaði ég 
dýpra í fræðin á bak við heimildar- og fréttamyndasögur og 
rannsakaði helstu eiginleika þeirra. Í ritgerðinni komst ég 
að þeirri niðurstöðu að myndasögur búi yfir eiginleikum til 
fréttamiðlunar sem texta og ljósmyndir skortir. Myndræn 
frásögn er aðgengilegri en texti og á auðveldara með að 
þjappa upplýsingum saman. Með teikningum er hægt að 
sýna aðstæður sem myndavélar geta ekki fest á filmu, svo sem 
atburði úr fortíðinni og innra tilfinningalíf fólks. Þá vekja 
myndasögur sterka hluttekningu lesandans og henta því vel 
fyrir persónuleg og viðkæm umfjöllunarefni.

Ég hóf fyrst nám í grafískri hönnun við Listasháskóla Íslands 
árið 2014 og í umsókninni sagðist ég ætla að vinna sem 
myndasöguhöfundur að lokinni útskrift. Nú eru liðin sjö ár 
og hef ég komið víða við síðan þá en alltaf hafa myndasögur 
verið ríkur þáttur í því sem ég fæst við. Ég stoppaði stutt 
í bókmenntafræði við Háskóla Íslands og vildi þar helst 
skrifa ritgerðir og vinna verkefni um myndasögur. Ég lauk 
diplómanámi frá teiknideild Myndlistaskólans í Reykjavík 
þar sem lokaverkefni mitt var myndasaga – og hélt síðan til 
Frakklands í myndasögunám. Loks tók ég ákvörðun um að 
snúa aftur í Listaháskólann og ljúka náminu þar. Þegar kom 
svo að því að ákveða útskriftarverkefnið fannst mér varla annað 
koma til greina en að gera myndasögu. 

Ég gaf út mína fyrstu myndasögu árið 2014. Það var grafíska 
nóvellan Plantan á ganginum, sem ég vann í samvinnu með 
systur minni Elínu Eddu. Sú vinna var afskaplega lærdómsrík; 
að finna hugmynd, skipuleggja vinnuna, skrifa handrit, skissa, 
teikna og loks tala við prentsmiðjur, setja upp sýningu, auglýsa, 
mæta í viðtöl og selja í bókabúðum. Ferlið var langt og strangt 
en eftir þessa fyrstu myndasöguútgáfu var ekki aftur snúið. 
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MYND  
1–6

Dæmi um nýlegar 
heimildarmyndasögur.

Viðfangsefnið

Fyrir útskriftarmyndasöguna gaf ég mér góðan tíma í að velja 
rétta efnið. Einn mikilvægasti þátturinn í ákvarðanaferlinu 
var stuttur tímaramminn. Myndasögur eru tímafrekur miðill 
og til að hafa nægan tíma fyrir teiknivinnuna mátti ekki vera 
of mikil heimilda- og undirbúningsvinna. Ég vildi því fjalla 
um efni sem ég þekkti vel fyrir. Þá þurfti viðfangsefnið að vera 
óháð COVID-19; efni sem væri hægt að afla heimilda um óháð 
aðstæðum í samfélaginu. Ég vildi einnig að efnið væri nokkurn 
veginn tímalaust og gæti ekki tekið miklum breytingum á 
stuttum tíma; það mætti ekki verða samhengislaust og úrelt 
á þeim tíma sem tæki að vinna efnið. Loks þurfti það að vera 
myndrænt og frekar opið fyrir minni eigin sjónrænu túlkun.

Ég ákvað að taka fyrir málefni sem stendur mér mjög nærri, 
kynseginleika. Að vera kynsegin er að skilgreina kyn sitt utan 
kynjatvíhyggjunnar, hvort sem það er að vera hvorki karlkyns 
né kvenkyns, hvort tveggja í senn eða eitthvað allt annað. 

Kynsegin og kynseginleiki eru tiltölulega ný hugtök í umræð-
unni á Íslandi en fyrstu dæmin sem finna má á timarit.is og 
á google á íslensku eru frá 2015. Eðlilega er því ekki mikill 
almennur skilningur á þessum orðum og tiltölulega lítið hefur 
verið fjallað um það. Það hefur þó orðið vitundarvakning um 
þessi mál síðustu ár sem sést meðal annars á nýrri löggjöf um 
kynrænt sjálfræði.

Þrátt fyrir útbreiddari vitneskju um kynsegin málefni hefur 
skammarlega lítið verið gefið út um efnið á íslensku. Ég leitaði 
til sérfræðings í íslenskum hinsegin bókmenntum og vissi hún 
aðeins um eina íslenska bók með kynsegin persónu, verkið 
Hans Blær eftir Eirík Örn Norðdahl. 

Í ljósi þess að ekkert efni var til á íslensku um kynsegin 
veruleika, samið af kynsegin fólki, ákvað ég að stíga skref í átt 
að fylla upp í þetta gat í umræðunni. Ég ákvað að verkefnið 
yrði útgáfa á myndasögubók um kynseginleika í 200 eintökum. 
Mér fannst efniviðurinn verða að taka almennilegt pláss og 
hafði trú á að hann gæti náð til margra.
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Fyrstu skref

Mér fannst réttast að lýsa fjölbreyttum sjónarhornum og hafa 
fleiri raddir en mína eigin. Ég safnaði því saman hugmyndum 
að viðmælendum; fólki sem hafði skrifað um efnið eða tjáð sig 
um það á samfélagsmiðlum. 

Fyrstu vikuna í janúar 2021 sendi ég skilaboð á þrjá viðmælendur 
sem allir tóku vel í að veita viðtal fyrir bók. Einn af þeim bauðst 
til að senda skilaboðin áfram á vini sína og þannig bættust þrír 
viðmælendur við. Ég hitti viðmælendurna hvern í sínu lagi á 
kaffihúsum í miðbæ Reykjavíkur. 

Viðtölin gengu vel og strax eftir fyrsta viðtalið var ég viss um 
að ég væri með gott og mikilvægt efni í höndunum. Ég vildi 
þó ekki taka neinar ákvarðanir um miðlun eða framsetningu 
efnisins fyrr en eftir viðtölin. Ég tók þau með opnum hug án 
þess að vita nákvæmlega í hvaða átt útkoman sjálf myndi fara. 

Markmið
Samhliða úrvinnslunni á viðtölunum setti ég mér markmið  

sem verkið ætti að hverfast um; hvað það væri sem ég vildi 
segja í bókinni.

Ég vildi ekki gera fræðslu- eða kennsluefni, heldur frekar vekja 
fólk til umhugsunar um málefnið. Sagan átti ekki að vera 
tæmandi útskýring á kynsegin reynslu eða bókin með öll 
svörin. Ég hugsaði verkið sem eins konar inngang að frekari 
upplýsingaöflun og hugleiðingum. Ég vildi frekar spyrja 
spurninga heldur en endilega að svara þeim. Þær bækur sem 
ég hafði lesið um efnið á ensku voru gjarnan í predikunartón 
og jafnvel talað niður til lesandans. Slíkt vildi ég forðast  
og leitaðist því við að skapa afslappað og mannlegt sjónar-
horn; þannig að lesandinn gæti kynnst persónunum augliti  
til auglitis.

MYND 7 Ég studdist við upptöku  
í viðtölunum og skrifaði  
öll samtölin upp eftir á.
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Handrit

Þegar ég hafði skilgreint markmið verksins byrjaði ég að flokka 
efni viðtalanna, slípa þau og raða upp í heilsteypta frásögn. 
21.000 orð af viðtölum enduðu í um 10.000 orðum. 

Upphaflega sá ég fyrir mér að ég væri eins konar sögumaður  
og mín reynsla yrði þráðurinn í gegnum viðtölin sex.  
Í handritsferlinu fann ég þó að mín eigin rödd flæktist fyrir  
og skrifin gengu mun betur þegar ég bakkaði út úr sögunni  
og lét frásögn viðmælendanna taka yfir. Það kom líka fljótt í 
ljós að það þurfti ekki aðra tengingu milli frásagna viðmælenda 
en hina sameiginlega reynslu þeirra af því að vera kynsegin. 
Sögurnar spegluðust á ýmsan hátt og bermáluðu hver í 
annarri. Það komst því fljótt góð heildarmynd á frásögnina. 

MYND 8 Fyrsta síðan í sjöttu (en ekki 
síðustu) drögum handritsins. 
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Skissur

Þegar mynd var komin á handritið raðaði ég efninu niður á 
blaðsíður til að fá tilfinningu fyrir lengdinni. Þá fyrst byrjaði  
ég að skissa og fastmóta teiknistílinn. 

Meðfram handritsvinnunni hafði ég skoðað ógrynni mynda-
sagna. Ég safnaði saman hugmyndum í moodboard sem ég 
bætti reglulega við og skoðaði. Ég rannsakaði teiknistíla, 
frásagnarhætti, litun og meðhöndlun texta. 

Ég vildi hafa einfaldan og lipran stíl, sem væri fljótlegt og 
skemmtilegt að teikna. Meðal höfunda sem ég skoðaði voru 
Riad Sattouf, Seth, Chester Brown, David Mazzucchelli og 
Marjane Satrapi. Myndasögur Riad Sattouf, L’Arabe du futur, 
voru sérstakur innblástur hvað varðar léttleika frásagnarinnar 
og notkun lita í myndbyggingu og til áherslu. Sattouf fjallar um 
alvarleg málefni eins og spillingu, fátækt og kvenfyrirlitningu 
en dulbýr efnið í kómískri frásögn með barnslegri leikgleði  
í teikningunum. 

Þá hef ég lengi sótt innblástur í óhefðbundna ramma-
uppsetningu Chester Brown. Brown lætur rammana þjóna 
frásögninni og gerir ekki kröfu um að þeir fylli út í blaðsíðuna 
eins og algengast er í myndasöum. Þannig fá rammarnir aukið 
vægi sem frásagnartæki og geta haft sérstaka merkingu. 

MYND  
9–20

Brot af myndasögum sem ég setti 
í moodboard fyrir skissuvinnuna.
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Til að skissa og teikna notaði ég forritið Procreate á iPad Pro. 
Þetta var í fyrsta sinn sem ég notaði forritið til að vinna heila 
myndasögu og í ljós kom að því fylgdi mikill tímasparnaður. 
Með því að teikna og skissa stafrænt var fljótlegra að laga 
teikningar, færa til hluti, stækka eða minnka og vinna lagskipt.

Upphaflega gaf ég mér eina viku í skissuvinnu – en það 
reyndist allt of stuttur tími. Skissuvinnan var erfiðasti hluti 
vinnuferlisins og tók mikla orku. Á því stigi þurfti ég að finna 
út hvernig best væri að setja upp hverja síðu myndrænt á 
skýran en jafnframt spennandi hátt. 

Í kringum skissuferlið fékk ég nokkra lesara til að fara 
yfir handritið. Ég fékk margar góða athugasemdir frá 
leiðbeinendum mínum, Birnu Geirfinnsdóttur og Ragnari 
Frey Pálssyni, sem og bókmenntafræðingnum Úlfhildi 
Dagsdóttur og rithöfundinum og þjóðfræðingnum Bryndísi 
Björgvinsdóttur. Það var sérstaklega mikilvægt að fá 
athugasemdir á þessu stigi og geta lagað ýmsa þætti í byggingu 
frásagnarinnar og flæði, sem og teikningunum sjálfum. MYND 21 Skissur af nokkrum blaðsíðum.
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Litun

Í flestum kynsegin bókum sem hafa verið gefnar út er mjög 
svipuð litapaletta. Það er yfirleitt einhver leikur með bleikan  
og bláan – og gjarnan er þeim skeytt saman í fjólubláa 
litapalettu. Ég vildi forðast slíkar klisjur en vildi samt að 
það væri merking á bak við litavalið. Ég prófaði ýmsar 
litasamsetningar, til að mynda nokkrar með litum kynsegin 
fánans, fjólubláum, gulum og svörtum, en þær tilraunir 
virkuðu ekki vel með teikningunum. 

Mér fannst að lokum ganga best upp að nota bleikan og bláan 
sem innblástur – og leika þá meðvitað með klisjurnar í 
lituninni. Ég ákvað að nota mjög ljósan bláan lit, með örlítið 
rauðum keim, sem bakgrunns- og skuggalit. Síðan notaði ég 
stekan rauðan lit með dulitlum bleikum tón sem áherslulit. Ég 
ákvað að nota aðeins þessa tvo liti til að undirstrika þennan 
leik með andstæður. Ég valdi að prenta í offset prenti með 
Pantone-spotlitum til að draga litina fram enn frekar. Loks 
ákvað ég að prenta á kremaðan Munken Pure pappír svo að 
hann myndi virka sem eins konar bakgrunnslitur. 

MYND 22 Pantone-litirnir sem urðu  
fyrir valinu eftir mikla yfirlegu.

Teikning

Teikningarnar áttu að vera einfaldar og fremur grafískar. Ég 
vildi ekki hafa flókinn bakgrunn eða mikið af smáatriðum. 
Áherslan átti að vera á persónurnar og upplifanir þeirra,  
frekar en umhverfi og íburðarmiklar teikningar.

Ég valdi að hafa allan texta í sögunni handskrifaðan því að 
mér fannst það ljá frásögninni meiri dýpt og falla betur að 
teikningunum. Handskrifaður texti verður á einhvern hátt 
persónulegri og það fannst mér henta efninu vel. 

Stærð bókarinnar var ákveðin út frá algengri myndasögustærð. 
Ég vildi að bókin færi vel í hendi, væri hvorki of þung né of 
stór, og passaði í bókahillur.

Föstudaginn 19. febrúar hófst sjálf teiknivinnan. Ég gaf mér 
tæpan mánuð til að fullteikna síðurnar og þurfti því að teikna 
þrjár blaðsíður á dag. Þetta var strangt vinnuferli en afskaplega 
gefandi. Ég hlakkaði til að setjast við teikniborðið á hverjum 
degi og hugsaði stanslaust um söguna. Það gekk því mjög vel 
að halda áætlun og ég kláraði teikningarnar 17. mars.
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MYND 23 Allar blaðsíður sögunnar þegar 
teiknivinnu var lokið og litunin 
næst á dagskrá.

MYND 24 Dæmi um fullunnar blaðsíður  
úr bókinni.
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Hönnun

MYND 25 Bókarkápan í heild.
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Kápumyndin er endurteiknuð sena úr bókinni. Forsíðan  
er hugsuð þannig að hún veki forvitni án þess að segja  
of mikið um innihaldið. Ef kápan er hins vegar skoðuð  
í heild fæst vísbending um efnið, sem sagt að það kyn sem  
fólki er úthlutað við fæðingu fylgir því stöðugt eins og skuggi. 
Á baksíðu er stuttur kynningartexti um bókina og tilvitnun  
í einn viðmælandann sem kjarnar innihaldið. Saurblöðin  
aftan á kápunni eru sótt í innihald bókarinnar og eru  
byggð á líffræðilegum teikningum af kynhormónum. 

MYND 26 Saurblöð bókarinnar og titilsíða.

Beint á eftir titilsíðunni kemur orðabókarútskýring á titlinum, 
orðinu kvár. Þessi orðabókarskýring setur tóninn fyrir næstu 
síðu þar sem eru orðskýringar á helstu orðum sem lesendur 
gætu hnotið um. Ég vildi að orðskýringarnar tækju sem 
minnst pláss frá sögunni sjálfri, skæru sig svolítið úr en fengju 
samt líka sitt rými. Með því að setja listann upp með vísun í 
útlit orðabóka fannst mér hann geta staðið nokkuð sjálfstætt 
og fá aukið vægi, eins og útskýringar orðabóka hafa.

MYND 27 Orðskýringarnar eru  
á annarri síðu bókarinnar. 

Kyn (e. sex) í hinsegin- og kynjafræðum vísar til 
líffræði legs kyns. Þá er átt við líffræðileg kyn
einkenni svo sem litninga, hormóna starfsemi, 
kynkirtla og kynfæri. Í almennu tali er orðið 
kyn þó notað jöfnum höndum yfir líffræðilegt 
kyn og kyngervi, þ.e. félagslegt kyn. 

Kyngervi (e. gender) eru hugmyndir fólks um 
kyn, mótaðar af væntingum og viðhorfum 
samfélagsins. Þessar hugmyndir eiga til dæmis 
við um hvaða klæðaburður, áhugamál og störf 
þykja viðeigandi fyrir hvert kyn. Hugmyndirnar 
breytast eftir menningarsvæðum og tímabilum 
og taka einnig mið af samfélagslegri stöðu 
fólks, svo sem aldri og stétt. 

Kynvitund (e. gender identity) er upplifun 
fólks af eigin kyni. Fólk getur skilgreint sig 
sem konu, karl, blöndu af þessu tvennu eða 
eitthvað allt annað. Kyn vitund tengist ekki 
líffræðilegum einkennum en sumt fólk velur 
að fara í aðgerðir eða að taka inn hormóna til 
að laga kyneinkenni sín að sinni kynvitund, 
þ.e. að gangast undir kynleiðréttingu / 
kynstaðfestingu (e. gender reassignment).  

Kyntjáning (e. gender expression) er það hvernig 
fólk tjáir kyn sitt út á við, til dæmis með 
klæðnaði, talsmáta og hárgreiðslu. Dæmi um 
kyntjáningu er að vera dulkynja / vífguma 
(e. androgynous) en það er að vera á milli 
kvenkyns og karlkyns kyntjáningar og vera  
ekki auðveldlega lesið sem annað hvort.

Kynhneigð (e. sexuality) á við hvaða kyni fólk 
laðast að, kynferðislega eða rómantískt. 
Kynhneigð er einstaklingsbundin og getur 
breyst með tímanum. Fólk getur til dæmis 
laðast að öðru kyni, sama kyni, öllum kynjum 
eða laðast lítið sem ekkert að öðrum.

Kynjatvíhyggja (e. gender binary) er sú ríkjandi 
hugmyndafræði að það séu bara til tvö kyn, 
karlkyn og kvenkyn, sem séu hvort í andstöðu 
við annað en bæti jafnframt hvort annað upp. 
Hugmyndafræðin gerir líka ráð fyrir að karlkyn 
sé æðra kvenkyni og er ein af undirstöðum 
feðraveldisins (e. patriarchy).

Trans (e. trans / transgender) fólk samsamar 
sig ekki því kyni sem það fékk úthlutað við 
fæðingu. Það getur upplifað sig sem konu, karl, 
hvort tveggja eða hvorugt. Sumt trans fólk velur 
að fara í kynleiðréttingu / kynstaðfestingu, 
þ.e. fara í aðgerðir eða taka inn hormóna. 
Trans er óbeygjanlegt lýsingarorð (eins og 
hinsegin og kynsegin) og stendur því stakt  
í sam setn ing um með öðrum orðum. 

Sís / sískynja (e. cis / cisgender) fólk samsamar 
sig því kyni sem það fékk úthlutað við fæðingu, 
þ.e. kynvitund þess samræmist því sem gert  
er ráð fyrir út frá kyneinkennum þess. 

Intersex (e. intersex) fólk er fætt með ódæmi - 
gerð kyneinkenni, þ.e. líffræðileg einkenni  
sem stangast á við staðlaðar hugmyndir  
um karlkyn og kvenkyn. Þessi einkenni geta 
m.a. tengst hormónastarfsemi, kynlitningum, 
kynfærum, hárvexti, fitu- og vöðvamyndun. 

Kynsegin (e. nonbinary / genderqueer) fólk 
skilgreinir kyn sitt utan kynjatvíhyggjunnar, 
sem sagt ekki annað hvort karlkyns eða 
kvenkyns. Kynsegin fólk fellur þannig undir 
trans regnhlífina því að það samsamar sig  
ekki því kyni sem það fékk úthlutað við 
fæðingu. Hugtakið kynsegin er einnig 
regnhlífarhugtak og undir því eru fjölmargar 
ólíkar kynvitundir og kyngervi, svo sem: 

Eigerva / eikynja / ógerva (e. agender)  
fólk upplifir sig ekki sem neitt kyn  
eða finnur litla eða enga kynvitund  
innra með sér. 

Algerva (e. pangender) fólk upplifir sig  
sem öll kyn samtímis eða flakkar á milli 
allra kynja. 

Flæðigerva (e. genderfluid) fólk flæðir  
milli mismunandi kynvitunda, kyngerva  
og kyntjáninga. 

Kynami (e. gender dysphoria) er tilfinning sem 
sumt trans fólk finnur fyrir þegar kynvitund 
þess stangast á við líkamleg kyneinkenni og /
eða hugmyndir samfélagsins um kyn, kyngervi 
og kyntjáningu. Þessari tilfinningu fylgja oft 
neikvæð sálræn áhrif, vanlíðan og aftenging 
einstaklings við líkama sinn. 

Kynhlutlaus persónufornöfn taka yfirleitt 
með sér hvorugkynsbeygingar. Algengustu 
fornöfnin eru hán, hé og hín. Þessi orð eru 
hvorki nafnorð né lýsingarorð og er því ekki 
hægt að tala um að einhver sé hán, frekar 
en að segja að kona sé hún eða karl sé hann. 
Almennt er hvorugkynsfornafnið það ekki 
notað um fólk. Fornöfnin beygjast svona:

hán, hán, háni, háns
hé, hé, héi, hés
hín, hín, híni, híns 

Kynhlutlaus nafnorð hafa verið búin til  
í auknum mæli síðustu ár. Þetta eru algeng  
orð sem áður var aðeins hægt að nota  
í kvenkyni eða karlkyni. Til dæmis má nefna:

karl, kona, kvár
strákur, stelpa, stálp
kærasti, kærasta, kærast
vinur, vinkona, vin
sonur, dóttir, bur

Kynrænt sjálfræði er réttur einstaklinga til  
að skilgreina kyn sitt og fá kynskráningu  
í samræmi við sína kynvitund. Þessi réttur  
var færður í lög á Íslandi árið 2019.

Orðskýringar
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Textinn er settur í Blacker Pro, svokölluðu evil serif letri; með 
sterkum kontröstum, klassískum hlutföllum og hnífslaga 
fótum. Meginmálið er í textaúgáfu letursins en kaflaheiti 
og blaðsíðutöl eru í sýnileturs útgáfunni. Allur texti sem er 
ekki hluti af sögunni sjálfri, sem sagt á kápu, orðskýringar, 
kaflaheiti og blaðsíðutöl, eru sett í prentletri. Prentaða 
fótaletrið gefur bókinni ögn alvarlegra og virðulegra yfir- 
bragð. Það hentar þessu verki því að í fyrsta lagi eru mynda-
sögur ennþá stimplaðar af mörgum sem barnaefni og ekki 
alvöru bækur – og í öðru lagi er efnið af því tagi að það eiga 
margir erfitt með að taka því alvarlega þar sem það er nýtt  
og framandi. 

Bókinni er skipt í sjö kafla og eru kaflaskilin þannig að hver 
kafli endar á vísbendingu úr næsta kafla, sem síðan birtist 
aftur á fyrstu síðunni á eftir. Endirinn sker sig úr; þá er síðasta 
blaðsíðan í sama stíl og kaflaskilin, þannig að það er augljóst 
að um einhver skil er að ræða.

MYND 28 Nokkrar af millikaflasíðum 
bókarinnar. 
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Miðlun

Ég var lengi að velta fyrir mér hvernig ég gæti miðlað mynda-
sögunni á útskriftarsýningunni. Leiðbeinendur bentu á að 
oft væri vandasamt að sýna bókverk, þau væru lítil og gætu 
auðveldlega týnst innan um stærri verk, þrátt fyrir þá miklu 
vinnu sem lægi að baki. 

Ég ákvað því að draga söguna upp úr bókinni og lét skera filmur 
með nokkrum völdum senum. Síðan ákvað ég í samtali við 
sýningarstjórana að dreifa úr þeim á safninu, og hafa nokkrar  
í hálfgerðum felum. 

Myndirnar sem ég valdi að skera út eru atriði sem mér fannst 
kjarna söguna, og þeim er markvisst raðað í rýminu. Fyrsta 
myndin sem gestir sjá eru útréttar hendur að bjóða fólki að 
velja milli karlkyns og kvenkyns. Þegar gengið er inn í salinn 
blasa við vangaveltur um tungumálið. Á veggnum beint á móti 
er heil blaðsíða sem mér fannst ná best utan um efnið; þar 
sem talað er um hvernig við erum í raun þvinguð til að hafa 
kyn. Þá eru tvær talblöðrur faldar á kynjaskiptum salernum 
safnsins. Loks er einn rammi fyrir ofan stigaganginn á leið út 
úr safninu, þar sem talað er um að skilgreiningin kynsegin sé 
útgönguleið úr hinu kynjaða flokkunarkerfi.

MYND  
29–30

Af útskriftarsýningunni  
í Hafnarhúsinu
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Myndaskrá

MYND 1  „Paying the Land.“ Macmillan Publishers. Sótt 18. maí 2021  
  af us.macmillan.com/books/9781627799034. 

MYND 2  „Guantanamo Voices.“ Sarah Mirk. Sótt 18. maí 2021  
  af mirkwork.com/guantanamo-voices-book. 

MYND 3  „Hostage by Guy Delisle.“ World Literature Today.  
  Sótt 18. maí 2021 af worldliteraturetoday.org/2017/september/ 
  hostage-guy-delisle. 

MYND 4  „Rolling Blackouts.“ Sarah Glidden. Sótt 18. maí 2021  
  af sarahglidden.com/rolling-blackouts/. 

MYND 5  „Le Roman des Goscinny.“ Catel Muller. Sótt 18. maí 2021  
  af catel-m.com/edition/bd-adulte/albums/le-roman- 
  des-goscinny/.

MYND 6  „Logicomix: An Epic Search for Truth.“ Graphic Novel Guide.  
  Sótt 18. maí 2021 af theslingsandarrows.com/logicomix-an- 
  epic-search-for-truth/. 

MYND 7–8  Úr safni höfundar
MYND 9  „Seth bids farewell to his 20-year comic epic Clyde Fans.“  

  CBC. Sótt 18. maí 2021 af cbc.ca/books/seth-bids-farewell-to- 
  his-20-year-comic-epic-clyde-fans-1.5133688.

MYND 10  „First page of Marjane Satrapi, Persepolis.“ ResearchGate.  
  Sótt 18. maí 2021 af researchgate.net/figure/First-page- 
  of-Marjane-Satrapi-Persepolis-Marjane-Satrapi-and- 
  LAssociation-2000_fig1_326929327.

MYND 11  „The Daily Comic Book Coffee, number 13: Asterios Polyp.“  
  First Comics News. Sótt 18. maí 2021 af firstcomicsnews.com/ 
  the-daily-comic-book-coffee-number-13-asterios-polyp/.

MYND 12  „Asterios Polyp by David Mazzucchelli.“ Cool Comic Art.  
  Sótt 18. maí 2021 af twitter.com/coolcomicart/ 
  status/1013801903820427264.

MYND 13  „100 dessins pour la liberté de la presse.“ Goodreads.  
  Sótt 18. maí 2021 af goodreads.com/book/show/56379339- 
  100-dessins-pour-la-libert-de-la-presse.

MYND 14  „I Never Liked You: A comic-strip narrative by Chester  
  Brown.“ Drawn & Quarterly. Sótt 18. maí 2021  
  af drawnandquarterly.com/i-never-liked-you. 

MYND 15  „Symphonie carcerale.“ Amazon. Sótt 18. maí 2021 af amazon. 
  fr/Symphonie-carc%C3%A9rale-Petites-histoires-concerts/ 
  dp/2368461760.

MYND 16  „Dans “L'Arabe du futur 2”, Riad Sattouf retourne à l’école.“  
  Télérama. Sótt 18. maí 2021 af telerama.fr/livre/l-arabe-du- 
  futur-2,127969.php

MYND 17  „borogato_.“ Instagram. Sótt 18. maí 2021 af instagram. 
  com/p/CGiK0vLhMdP/?utm_source=ig_web_copy_link

MYND 18  „I Never Liked You: A comic-strip narrative by Chester  
  Brown.“ Drawn & Quarterly. Sótt 18. maí 2021  
  af drawnandquarterly.com/i-never-liked-you.

MYND 19  „silkidoodle.“ Instagram. Sótt 18. maí 2021  
  af instagram.com/p/CIDNgpmBJgA/?utm_source=ig_web_ 
  copy_link.

MYND 20  „Tes yeux ont vu.“ Bedetheque. Sótt 18. maí 2021  
  af bedetheque.com/serie-57771-BD-Tes-yeux-ont-vu.html.

MYND 21–30  Úr safni höfundar
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