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Kannski var ég ekki mætt til þess að bjarga deginum,  

kannski var ég bara að bjarga sjálfri mér 

Videóverk varpað á vegg með hljóði úr hátölurum/ Lengd: 1:38/ Ár: 2021.  

 

Í videóverkinu stend ég uppi á sviði, lokalagið endar og við tekur þögnin þar sem ég stend, 

örmagna eftir klukkutíma einleik. Þessi klukkutíma einleikur er ekki sjáanlegur í 

videoverkinu heldur einungis endirinn, þar sem ég sést örmagna standa á sviðinu og eftir 

stundarþögn byrja áhorfendur að klappa fyrir mér. Ég hneigi mig og rómur áhorfenda 

hækkar. Þau halda áfram að klappa á meðan ég reyni að ná mér aftur niður á jörðina en 

enginn veit nákvæmlega hvenær það gerist.  

 

  
Fríða Katrín Bessadóttir, Kannski var ég ekki mætt til þess að bjarga deginum, kannski var ég bara að bjarga 

sjálfri mér. Ljósmynd af videó-innsetningu. 2021.  

 

Mig langaði að fanga augnablikið þar sem ég stend eins og hetja sem er búin að 

bjarga deginum. Þessi hugmynd spratt út frá gjörningnum Mighty Mouse eftir Andy 

Kaufman þar sem hann mime-ar mikilfenglega setninguna „here I come to save the day“.1 

Hugmyndin var alltaf sú að hafa mig uppi á sviði eins og leikkonu sem hefur gert stórleik og 

átti allt að vera framleitt og ýkt líkt og í bíómynd. En þar sem fyrri verk mín snúast um 

raunveruleika tengdum skáldskap vildi ég ekki leika augnarblikið heldur búa til leikrit til 

þess að ná fram þessum tilfinningum og upplifunum sem ég vildi að birtist í lokasenunni. 

 
1 Matt Payne. „SNL, „Andy Kaufman´s Mighty Mouse“.“ Myndskeið, 1:52, 1975. Sótt 5. janúar 2020 af 

https://vimeo.com/groups/326115/videos/141371878.  

https://vimeo.com/groups/326115/videos/141371878
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Þetta leiddi til þess að ég náði að klára mig á líkama og sál, allt til þess að fanga þetta fallega 

augnablik sem verkið mitt sýnir. Einnig var ætlunin að sýna leikritið fyrir framan áhorfendur 

og þannig mynda mismunandi þrýsting á mig því fjölskylda, kunningjar og ókunnugir hafa 

ólíkar væntingar til mín. Vegna aðstæðna var ekki hægt að flytja verkið fyrir framan 

almenning og breyttist það þess vegna úr  því að einblína á leikhúsið yfir í það að einblína á 

kvikmyndatökur og voru því einungis upptökumenn á staðnum við flutning verksins.  

 

 

Fríða Katrín Bessadóttir, Kannski var ég ekki mætt til þess að bjarga deginum, kannski var ég bara að bjarga 

sjálfri mér. Ljósmynd af videó-innsetningu. 2021.  

 

Þrátt fyrir að semja handrit og flytja það þá var tekin meðvituð ákvörðun frá byrjun 

um að sýna það ekki. Ástæðan var að leikritið fjallar ekki um sjálft augnarblikið  sem  verkið 

átti að sýna því myndi merking þess breytast sæju áhorfendur allt leikritið. Leikritið er 

einungis hjálpartæki eða eins konar upphitun fyrir verkið sjálft. Þegar komið var að því að 

setja verkið upp og sýna það var ákveðið að hafa fimm mínútna hlé og auðan flöt á milli 

endurspilunar verksins. Þessar fimm mínútur mynduðu spennu hjá áhorfandanum um 

hvenær atriðið myndi byrjar aftur og hvort það í raun byrjaði aftur. Flókið er að velja hið 

fullkomna hlé þar sem tvær mínútur eru of stuttar en klukkutími jafnvel of langur. Þó að 

klukkutíma langt hlé myndi hafa beina tengingu við þann tíma sem flutningur leikritsins tók 

myndi það þýða að mun færri sæju verkið og varð ofan á hin ágæta bið sem fimm mínútur 

eru. 
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     Tökuaðferðir og útlit videóverksins sækir beinan innblástur í þekktar kvikmyndir og þær 

aðferðir sem þar er beitt til að ýta undir þær tilfinningar sem reynt er að ná fram.  Lokasenur 

kvikmynda á borði við Black swan2 og Whiplash3 voru innblástur fyrir þeirri tilfinningu og 

ásýnd sem ég vildi ná fram með verkinu, þar sem ástin eða þráhyggjan fyrir tilteknu verkefni 

skín sterkt í gegn og endar með því að markmiðinu er loksins náð. Kvikmyndin I, Tonya4 

var innblástur fyrir hugmyndina um stórsigur og The Truman show5 fyrir hinum óræða endi. 

Aðrar kvikmyndir komu einnig við sögu er veittu innblástur þar sem þær áttu það 

sameiginlegt að hafa epískan endi er sýnir fram á sigur aðalleikarans. Einnig er upptakan 

sjálf líkt og í kvikmyndum þar sem myndavélin færist hægt og rólega nær mér á meðan á 

senunni stendur. Samt er hún ekki alveg hefðbundin heldur er hún hreyfð og þar með finnur 

áhorfandinn fyrir myndatökumanninum. Líkt og í heimildarmyndum þar sem við finnum 

fyrir manneskjunni sem heldur á vélinni og þar með blandast tveir eiginleikar inn í tökurnar, 

það er annars vegar upptakan; innblástur frá heimildamyndum til að ná því fram sem gerðist 

í raunveruleikanum á mynd og hins vegar innblástur frá kvikmyndum þar sem allt er gert til 

þess að gera senur dramatískari. 

     Þar sem ég stend á sviðinu, þreytt í miðju spennufalli,  finn ég fyrir ákveðnum sigri þrátt 

fyrir tilfinningalega ringulreið. Ég er aðalpersóna sögunnar sem var sögð áður óséð af 

flestum og þetta er minn lokakafli - eða er þetta upphafið?  

  

 

 

 

 

 

 
2 Darren Aronofsky, Black Swan, DVD (BNA: Fox Searchlight Pictures, 2010). 
3 Damien Chazelle, Whiplash, DVD (BNA: Sony Pictures Classics, 2014). 
4 Craig Gillespie, I, Tonya, DVD (BNA: LuckyChap Entertainment, 2017). 
5 Peter Weir, The Truman show, DVD (BNA: Paramount Pictures, 1998). 
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við Listaháskóla Íslands. 

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

 

 

Útdráttur 
 

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um tenginguna á milli skáldskapar og raunveruleikans 

sem umlykur mig. Teknir eru fyrir nokkrir þættir sem koma fyrir í raunveruleikanum 

s.s. sögusagnir, þrár, draumar, hegðun og sjónarhorn. Sögusagnir sem koma beint frá 

móður minni og þróast hjá mér í gegnum árin. Það að forðast raunveruleikann með þrá 

í að komast í aðrar aðstæður og pressan sem fylgir því að uppfylla kröfur/drauma 

annarra. Hvernig hegðun getur breyst eftir aðstæðum og hvernig við getum séð hluti frá 

öðru sjónarhorni.  

 

Ég styð mig við fræði Patrick Devine-Wright og Susan Clayton um sjálfsmyndina og 

umhverfishegðun, M.K Johnson og C.L. Raye um raunveruleikavöktun og Michael 

Kirby um hvað sé að leika og hvað sé að ekki að leika. Ásamt því að skoða þessi fræði 

og tengsl minna verka við þau ber ég mín verk saman við aðra listamenn í tengslum við 

umfjöllunarefni hvers kafla.  

 

Þegar ég skoðaði alla þessa þætti og leitaði svars af hverju ég geri það sem ég geri og 

hvernig umhverfið spilar stóran þátt í því að móta einstaklinginn þá blasti við mér að 

verkin mín eru bundin saman með tengingu milli raunveruleikans og skáldskapar. 
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Inngangur 

 

Hvar á maður nú að byrja? Á ég að byrja á byrjuninni og segja frá foreldrum mínum og 

hvar þau hittust eða á fyrstu skrefunum sem ég tók sem smábarn eða frá táningsárum 

mínum þar sem ég kynntist sjálfri mér betur? Þegar ég sest niður og hugsa til baka 

hvernig hugsanir mínar hafa verið í gegnum listferlið mitt, þá dettur mér ýmislegt í hug. 

Hlutir tengdir æsku eða hreinlega eitthvað sem er nýbúið að gerast, allt tengist þetta 

mér á einhvern hátt. Sama hvert umfjöllunarefnið er hjá mér þá blandast oftast einhver 

skáldskapur inn í verkið, þó mismikill sé. Í mínu tilfelli fléttast skáldskapurinn við 

raunveruleikann þar sem unnið er með manneskjuna, hvað gerir hana mennska og 

sálfræðina á bakvið hana. Útfærslan er mismunandi eftir því hvert umræðuefnið er en 

lokaútfærslan endar oftast í formi vídeóverks eða gjörnings. Skáldskapurinn þarf ekki 

að vera mikill í verkunum heldur er hann tól til þess að vinna úr umfjöllunarefninu. En 

einnig er hægt að nota hann sem blekkingu fyrir áhorfendur þar sem þeim finnst eins 

og það sem er sýnt sé skáldað þegar það er í raun raunverulegt.  

 

Raunveruleikinn sem er til umræðu er minn eigin. Mín upplifun sem lítil stúlka frá 

Íslandi með límheila sem einungis límir skrítnar sögur og einkennileg atvik. Sögur um 

lífið og tilveruna sem streyma frá ættmönnum og vinum.  Að hlusta á mömmu þylja 

upp heilu ættartréin áður en hún byrjar á sögunni sinni og stundum hendir hún inn 

aukasögu ef til þarf. Hver saga kemur upp sem einskonar leikrit í hausnum þar sem ég 

ímynda mér hverja einustu manneskju eftir lýsingu móður minnar. Stundum þarf ég 

ekki að ímynda mér þar sem ég þekki fólkið sem hún talar um en þá bý ég frekar til 

nýja sviðsetningu í hausnum til þess að gera hluti meira spennandi. Að sjá hversu 

óþolinmóður bróðir minn er þegar mamma byrjar að segja frá, lappirnar byrja að titra 

og æðarnar í hausnum byrja að þenjast smá saman út. Að spyrja sig hvort að systir mín 

sé að hlusta eða hvort að hún sé í sínum eigin heimi því hún er viss um að hún muni 

ekki ná að leggja allt á minnið. Að sjá hversu ólíkt við hegðum okkur í mismunandi 

aðstæðum eftir persónuleika og getu. Ég hef spurt mig hvernig við systkinin getum 

verið svona ólík þar sem við ólumst upp á sama heimili, en mögulega hefur fjær 

umhverfið haft áhrif. Staðalímynd yngsta systkinisins er að vera áhyggjulaus og dekruð. 

Í mínu tilfelli hefur það ekki verið þannig þar sem annað systkinið mitt hefur glímt við 

andleg veikindi meiri hluta æsku minnar. Með “nýja” hlutverkinu fylgir meðvirkni sem 
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yfirgnæfir hugsanir þar sem ég breytist í þjón fólksins sem er til taks þegar á þarf að 

halda. Það má segja að litla stúlkan sé með mikla þrá um breyttar aðstæður þar sem 

ímyndunaraflið fer á kreik og býr til sögur um aðalpersónuna hana Fríðu Katrínu sem 

syngur og dansar fyrir athygli. Litla stúlkan sem horfir á litaglaðar kvikmyndir fullar af 

söng og upplifir annan heim eða hreinlega annan raunveruleika. Þessi raunveruleiki er 

eitthvað sem stúlkan þekkir ekki en skilur samt og samþykkir sem sinn eigin. Fallegar 

konur í kjólum sem líta út alveg eins og stúlkan, hvít og ljóshærð, gera henni kleift að 

fanga þrána auðveldlega. Þar sem minningar streyma í gegn og ekki er vitað 

nákvæmlega hvað er raunverulegt eða ekki en eitt er víst að lífið er einn söguþráður 

sem tengir allt með einum rauðum spotta, þar sem breytur hafa áhrif á næstu sögu.  

 

Ég stóð á hliðarlínunni vinstra megin við sviðið og fylgist með skólasystur minni syngja 

lag. Ég var stödd á hæfileikakeppni í grunnskólanum mínum og það nálgaðist að ég 

þyrfti að fara á svið. Ég var nefnilega búin að fá stórkostlega hugmynd um 

skemmtiatriði sem ég fékk frá systur minni. Eins og góða litla systirin þá hlustaði ég á 

hugmyndina hennar og hlýddi, því að ég taldi hana vita meira en ég. Hún var nefnilega 

nýbúin að sjá Man on the Moon6 sem var mynd um Andy Kaufman og fannst henni að 

ég ætti að endurgera gjörninginn hans sem heitir Mighty Mouse.7 Ég faldi stressið á bak 

við fíflalætin á meðan ég beið. Það voru allir búnir að undirbúa söngatriði eða 

tónlistaratriði en ég kunni sjálf hvorugt en mig langaði samt að taka þátt í keppninni. 

Það leið ekki langur tími þar til að ég gekk inn á sviðið, lagði vatnsglas á borðið og 

dróg djúpt inn andann. Þögnin og vandræðaleikinn yfirtók salinn þegar lagið byrjaði. 

Ég vissi hlutverkið mitt, það var ekki flókið. Ég vissi að þetta var mín stund til þess að 

skína þar sem ég var ekki lengur ég. Ég var mætt til þess að bjarga deginum með einni 

hreyfingu. Ég var mætt til að vera. Ég lyfti hendinni upp með brosi og söng, 

 

„Here I come to save the day”8 

 

 

 
6 Milos Forman. Man on the moon, DVD. (BNA: Universal Pictures, 1999.) (sjá mynd 1 í myndaskrá). 
7 Matt Payne. „SNL, „Andy Kaufman´s Mighty Mouse“.“ Myndskeið, 1:52, 1975. Sótt 5. janúar 2020 af 

https://vimeo.com/groups/326115/videos/141371878. (sjá myndir 2-3 í myndaskrá).   
8 Matt Payne. „SNL, „Andy Kaufman´s Mighty Mouse“.  

https://vimeo.com/groups/326115/videos/141371878
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1 Sögusagnir: Upprifjun minninga 

 

Upptök upplýsinga má greina í tvo hluta, innri og ytri. Innri ferlar fela það í sér hvað 

gerist innra með okkur, huglægt, eins og rök, ímyndun og hugsun. Ytri ferlar snúast svo 

um umhverfið og hvernig við skynjum það. Oft kemur ruglingur um það hvort að 

upptök minninga hafi verið í gegnum skynjun eða hugsun.9 Þessir ferlar geta myndað 

rugling á því hvaða minningar eru réttar og hvaðan þær koma. Ég nota mestmegnis ytri 

ferlana þar sem ég leyfi umhverfinu að segja mér sögur um fólk eða aðstæður sem ég 

þekki ekki. Þetta umhverfi er fjölskylda mín, mest móðir mín. Þar segir hún sögur af 

fólki sem ég hef aldrei hitt en veit afar mikið um. Þessar upplýsingar sem ég hef fengið 

í gegnum æskuna hafa svo farið í innri ferlana þar sem ég nýti mitt ímyndunarafl til 

þess að vinna úr upplýsingunum. Ímyndunaraflið leyfir mér svo að mála mynd af 

fólkinu í hausnum og veiti ég þeim svo nýtt líf innra með mér.  

 

Ljóð um mann sem ég náði ekki að kynnast (2020), er gjörningur samansettur úr 

mismunandi frásögnum/minningum um einn tiltekinn mann. Þessi samansetta frásögn 

málar síðan mynd af manninum með orðum.10  Þessi gjörningur tengist mömmu á stóran 

hátt og byrjaði hugmyndin á því að vera dregin á sýningu í Hörpunni árið 2018. Það var 

verið að sýna tónleika með Bill Murray og vinum og hét sýningin New Worlds. Mamma 

var handviss um að þessi sýning væri eitthvað fyrir mig en ég var nú ekki mjög 

sannfærð. Það var ekki fyrr en tveimur árum síðar sem ég sá snilldina í því að vera 

dregin á sýningu sem ég vildi ekki fara á. Hverjum hefði dottið í hug að ég myndi fá 

svona mikinn innblástur frá Bill Murray. Uppsetningin í Ljóði um mann... er gjörningur 

í formi fyrirlesturs11, innblásinn af sýningunni New Worlds (2017) með Bill Murray 

þar sem hann fór með gamlar sögur í bland við söng.12  Þar stendur Bill við púlt og háan 

koll ásamt þremur hljóðfæraleikurum. Sýningin var blanda af sígildri tónlist, 

bandarískum bókmenntatextum og sönglögum. Hann tekur áhorfendur með í ferðalag í 

gegnum nýja heima, heima sögunnar og söngva. Söngurinn er í tengingu við textann og 

 
9 M. K. Johnson, og C. L. Raye. “Reality monitoring”. Psychological Review, 88(1981), 14. (október 

2020): 67–85. https://doi.org/10.1037/0033-295X.88.1.67. 
10 Fríða Katrín Bessadóttir, Ljóð um mann sem ég náði ekki að kynnast, 2020, (sjá myndir 4-5 í viðauka). 
11 Performance Lecture. 
12 Ben Sisario. “Bill Murray Surprises Again, Diving Into Unexpected Musical Waters.” The New York 

Times, 19. apríl, 2017. https://www.nytimes.com/2017/04/19/arts/music/bill-murray-new-worlds-jan-

vogler.html. (sjá mynd 6 í myndaskrá). 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-295X.88.1.67
https://www.nytimes.com/2017/04/19/arts/music/bill-murray-new-worlds-jan-vogler.html
https://www.nytimes.com/2017/04/19/arts/music/bill-murray-new-worlds-jan-vogler.html
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ýtir hann undir það sem sagt var á undan. Lögin sem voru valin í mínum gjörningi voru 

Sem lindin tær13 og Húmar að kveldi14. Lagið Sem lindin tær var lag sem börn mannsins 

sungu til þess að minnast hans. Einungis var viðlagið notað þar sem þau horfðu upp til 

hans og hugsuðu; “ég vildi að ég væri eins og þú”. Með þessu fann maður fyrir þránni 

sem er til staðar í textanum og kemur endurtekið fyrir. Húmar að kveldi er lokalagið og 

merkir það upphaf og enda á lífi mannsins. Lagið er einnig tákn um það sem hefði getað 

orðið ef aðstæðurnar væru öðruvísi, ef fátæktin hefði ekki hindrað söngferilinn. En lagið 

vísar einnig í það þegar hann söng sem ungur piltur inn á plötu í gamla Útvarpshúsinu 

og varð mjög táknrænt fyrir endalok mannsins þar sem platan var síðan spiluð í 

kistulagningu hans.  

 

Textinn sem slíkur inniheldur endurtekningar á orðunum “ég man” sem ýtir undir það 

að áhorfandinn upplifir upprifjun minninga með einföldum hætti. Með þessu er hægt 

að raða minningum saman án þess að þær renni saman og verði óskiljanlegar. Í 

textanum er allt talið upp í fyrstu persónu eins og allar minningar komi frá flytjandanum 

en í raun eru þessar minningar samansafn frá öðru fólki. Frásagnirnar segja frá 

mismunandi tímabilum mannsins án þess að fylgja tímalínunni heldur er einfalt flæði í 

gegnum gjörninginn. Bókin hans Joe Brainard. I remember (1970),15 sýnir mislangar 

málsgreinar um minningar hans en það sem þær eiga sameiginlegt er að þær byrja allar 

á “Ég man”. Þessi formúla er einföld og vekur hún upp minningu um leið og hún er 

notuð. Munurinn á bókinni hans Brainard og verkinu Ljóð um mann... er að 

minningarnar eru ekki mínar heldur annarra. Fær þá áhorfandinn að velta því fyrir sér 

hvort að minningarnar séu raunverulegar eða skáldaðar til þess að mynda sögu um 

manneskju sem býr einungis í hugarheimi listamannsins. En minningarnar eru 

raunverulegar þar sem þetta er byggt á raunverulegri manneskju.  

 

Listakonan Sophie Calle fann heimilisfangabók ókunnugs manns.16 Hún safnaði 

upplýsingum um eiganda bókarinnar með því að hringja í fólkið sem var skráð í hana 

og bað það um að lýsa honum fyrir sér. Út frá þeirri vinnu fékk hún hugmynd um það 

hvernig eigandinn var og skráði það niður hjá sér. Þessi heimildarvinna er fremur lík 

 
13 Casano Conty. Sem lindin tær. [Texti eftir] Bjarki Árnason.  
14 Stephen C. Foster. Húmar að kveldi. [Texti eftir] Jón frá Ljárskógum.  
15 Joe Brainard. I remember. (New York: Granary Books, 1970). (sjá mynd 7 í myndaskrá). 
16 Sophie Calle. The address book. (Los Angeles: Siglio, 2012).(Sjá mynd 8 í myndaskrá). 
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þeirri sem var notuð fyrir verkið Ljóð til manns.... Þar sem verkið var um afa minn þá 

nýtti ég þær sögur sem mér voru sagðar í æsku og hringdi í ættmenni mín til þess að fá 

fleiri upplýsingar um hann, fá mismunandi sjónarhorn og þá fjölbreyttari texta.17 Það 

sem var ólíkt með verkunum var fólkið sem við töluðum við til að fá upplýsingar um 

þær manneskjur sem við höfðum aldrei hitt.  

 

Sögusagnir hafa ekki myndast í einungis einu verki heldur einnig í verkinu Hann 

pabbi... (2019). Verkið var videóverk þar sem 15 karlmenn sögðu frá feðrum sínum.18 

Einhverskonar rannsókn á upplifun karla á körlum. Videóverkið inniheldur 15 

myndbönd þar sem hver og einn karlmaður fær sitt eigið myndband. Nærmyndin og 

látlaus bakgrunnur gefur áhorfendanum meiri innlifun og leyfir þeim ótruflað að finna 

sterkt fyrir nærveru þeirra og því sem þeir segja. Verkið býður upp á sagnfræðilegt 

sjónarhorn einstaklings. Sögusagnir um uppeldi og ævi í tengingu við ákveðna 

manneskju. Sumir af þeim eru bræður og eru frásagnirnar ólíkar á milli þeirra. Margt 

getur bent til þess að upplifanir séu ekki eins sökum aldurs, systkinaröð, persónuleika 

og fleira. Með þessu reyni ég eftir bestu getu að fanga það raunverulega, 

raunveruleikann sem ég þekki ekki og þarf þá að kynnast í gegnum aðra. Þeirra upplifun 

verður að skáldskap inn í heiminn minn sem ég svo vinn úr.  

 

Það er skemmtileg tenging á milli verksins Hann Pabbi... og Father/Mother (2005) eftir  

Candice Breitz.19 Þar vefur hún saman brotum úr bíómyndum sem myndar ákveðið 

eintal heilt í gegnum videóverkið. Videóverkin eru tvö, eitt fyrir föður og hitt fyrir 

móður. Skjánum er skipt í nokkur hólf fyrir hvern karl/konu sem svo kemur og fer eftir 

því hvort þau séu að tala eða ekki. Það myndast samskipti svo á milli persóna á skjánum 

sem bæta við frásögnina sem á sér stað í gegnum myndbandið. Hegðun virðist aðskilja 

móður og föður þar sem hegðunin er ólík á milli kynja. Candice fer í það að skoða 

sjónarhorn foreldra í garð barns sem er ólíkt því sem Hann pabbi... gerir, sem er að sýna 

sjónarhorn barns á foreldri. Uppsetningin er lík á milli þessara tveggja listaverka en 

sjónarhorn frásagnanna eru ólík. Þarna má segja að tveir raunveruleikar skarist á, það 

 
17 Fríða Katrín Bessadóttir, Ljóð um mann sem ég náði ekki að kynnast, 2020, (sjá textabrot 1-4 í 

myndaskrá). 
18 Fríða Katrín Bessadóttir, Hann Pabbi..., 2019, (sjá mynd 9 í myndaskrá). 
19Candice Breitz. „FATHER, 2005.“ Myndskeið, 11:00. Sótt 11. október 2020 af 

https://vimeo.com/74739468.  Candice Breitz. „MOTHER, 2005.“ Myndskeið, 13:16. Sótt 11. október 

2020 af https://vimeo.com/74745827. (sjá mynd 10 í myndaskrá). 

https://vimeo.com/74739468
https://vimeo.com/74745827
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er að raunveruleiki karlanna og svo raunveruleikinn sem fyrirfinnst í bíómyndum. 

Hvort að bæði myndböndin séu skálduð eða hvort að þetta sé sitthvor raunveruleikinn, 

fer eftir sjónarhorni áhorfandans. Þar býr greinilegur skáldskapur í bíómyndum sem eru 

byggðar á handritum sem leikari fer svo með. Fyrir þá sem þekkja ekki til þá gætu 

karlarnir verið leikarar sem fylgja handriti listamanns um hvað á að segja og hvaða 

hlutverki þeir eigi að gegna. 

 

2 (Fortíðar)Þrá: Það að forðast raunveruleikann 

 

Flest viljum við einhvern tímann komast í annan heim til þess að forðast núið. 

Manneskjan er oft eins og köttur sem dettur ofan í vatn og gerir allt sem hann getur til 

þess að komast upp úr og reynir að læra af reynslunni. Með þessu er sýnt fram á það að 

við séum mjög háð fortíðinni. Fortíðin er jú mjög gagnleg fyrir framtíðina þar sem 

lærdómur okkar felst í því sem hefur gerst og með þeim upplýsingum fáum við betri 

skilning á heiminum. En það sem er hættulegt er þegar fólk hættir að njóta líðandi 

stunda og festist inn í þröngsýni og eftirsjá. Þegar manneskjan telur að aðeins það besta 

hafi gerst í fornri tíð en gleymir hvað nútíminn hefur upp á að bjóða og í minningunni 

stendur aðeins það góða upp úr en það slæma er horfið. Þessi hugsun getur hagnast 

þeim sem hafa meiri forréttindi þar sem þeir eru líklegri til að sjá sinn hóp vegna vel í 

öllum kvikmyndum.20 Kvikmyndir eru eins og spegill inn í samfélagið nema stundum 

er búið að taka mynd af því og setja það í Photoshop til þess að gera myndina fallegri. 

Það er sú fegurð sem fólk sér og þráir. Sumir leita til baka í sitt eigið líf og minnast 

æskunnar og einfaldleika hennar en aðrir hverfa aftur í tímann jafnvel löngu áður en 

þeir fæddust og láta sig dreyma. 

         

Ég sjálf þrái stundum að fá að upplifa aftur skemmtilega hluti úr æskunni eða jafnvel 

eitthvað sem gerðist löngu fyrir mína tíð. Má tengja þrána við það hlutverk sem ég hef 

gegnt og bý ég til minn eigin draumaheim sem er oft eins og rómantískur söngleikur. 

Raunin er samt sú að ég er mjög þakklát fyrir að vera til í dag þar sem frelsi 

einstaklingsins er mjög mikið og fjölbreytileiki til staðar. En samt er partur af mér sem 

 
20 Renato Rosaldo. „Imperialist Nostalgia.“ Representations, 26, 23. (nóvember 2020): 107-122. 

https://doi.org/10.2307/2928525.  

 

https://doi.org/10.2307/2928525
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þráir aðalhlutverkið í sögunni þar sem ég dansa og syng fyrir fólk. Þessir draumórar 

færa mig fjær þeim raunveruleika sem ég bý í og færa mig lengra að skáldskapnum.  

          

Verkið Í þrá minni ég dvel (2019),21 snýst um fortíðarþrá. Þar tengi ég mig við fimmta 

áratuginn á tímum Hollywood þar sem gleði og litir blómstruðu á meðan hörmungar 

áttu sér stað annars staðar í heiminum. Verkið sýnir atriði úr myndinni Meet me in St 

Louis þar sem Judy Garland lék aðalhlutverkið.22 Atriðið gerist í sporvagni þar sem 

farþegar hans eru að fara að kíkja á byggingu skemmtigarðs. Allir í vagninum eru yfir 

sig glaðir. Aðalleikkonan á von á að hitta ungan mann sem hún er skotin í en hún sér 

hann ekki þegar hún stígur inn í vagninn. Allir syngja glaðlega á meðan hún labbar um 

sporvagninn í von um að hitta hann. Allt í einu heyrist hróp frá honum þar sem hann 

kemur hlaupandi á eftir vagninum og þá brýst Judy í söng og atriðið byrjar. 

 

Þó að kvikmyndin hafi komið út á fimmta áratugnum þá gerist sagan ekki í rauntíma. 

Hún segir frá þessari fjölskyldu og þeirra lífi árið 1903. Myndin sýnir hvaða ímynd 

kvikmyndaframleiðendur höfðu á þeim tíma sem myndin á að gerast. Ólíklegt er að líf 

fólks hafi verið svona einfalt og yndislegt líkt og sýnt var oft í kvikmyndum frá fyrri 

hluta tuttugustu aldar. En gott er að halda það og láta sig dreyma.  

 

Verkið mitt byggði á fortíðarþrá í gegnum fortíðarþrá. Með því að flytja þennan söng 

þá var ég að sýna mína þrá sem tengdist söngleikjum og þá helst eldri söngleikjum. Þar 

sem glamúrinn skín í gegn og vandamálin hverfa með einum söng. Að Syngja lag og 

halda að með því sé ég að horfa aftur til fimmta áratugarins, þegar í raun segir myndin 

sögu fólks frá aldamótunum 1900. Þar með brenglast mín ímynd á þeim tíma sem á að 

vera vitnað í. 

 

Þetta sýnir okkur að við höfum alltaf einhverja þrá til þess að horfa til baka og upplifa 

fortíðina til þess að upplifa einsskonar innri ró þó ekki sé nema gegnum sögur eða 

kvikmyndir 

 

 
21 Fríða Katrín Bessadóttir, Í þrá minni ég dvel., 2019, (sjá mynd 11 í myndaskrá). 
22 Vincent Minelli. Meet me in St. Louis, DVD. (BNA: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 1945.) (sjá mynd 

12 í myndaskrá). 
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3 Að uppfylla drauma annarra: Samfélagsleg pressa 

 

Að uppfylla drauma einhvers getur verið þungur baggi. Væntingarnar eru miklar og 

verða þær íþyngjandi ef áhuginn er ekki fyrir hendi. Verkið Óður til Móður (2020) 

fjallar um þær væntingar sem hafa átt sér stað í gegnum æskuna mína.23 Það er líka eina 

verkið sem ég tek mig persónulega fyrir. Einkasýningin innihélt 10-15 mínútna 

gjörning. Gjörningurinn var samkvæmt handriti í bundnu máli um væntingar móður til 

dóttur ásamt söng í lokin með ímynduðum Karlakór Ísafjarðar. Sviðsetningin innihélt 

hundrað abstrakt málverk af körlum sem héngu niður úr loftinu á girni og mynduðu 

boga eins og kór sem stillir sér upp. Karlarnir voru búnir til úr mörgum ólíkum litríkum 

formum sem myndaði í heild sinni ímynd karlmanns. Ástæðan fyrir því afhverju ég 

málaði ekki raunsæja mynd af körlum eða fékk þá í eigin persónu var til að afmá eða 

veikja sterk persónueinkenni. Þau einkenni myndu þá líklegast breyta verkinu frá því 

sem það var. Kastljós voru staðsett fyrir aftan málverkin sem varpaði skugga fram á 

gólf fyrir framan þau og myndaði þannig svið. Þegar gjörningurinn var fluttur, steig 

listamaðurinn inn á þetta svið, einnig upplýst af kastljósum. Hátölurum og míkrafón var 

komið fyrir fremst á sviðinu. Stólum var stillt upp á móti því fyrir áhorfendur og á þeim 

lágu sýningarskrár. Í gjörningnum segi ég frá mínum minningum í tengingu við móður 

mína og væntingum hennar að fá mig í kór. Handritið er byggt upp eins og blanda af 

handriti fyrir leikrit og uppistand. Með uppistandi er oftast hægt að spegla sjálfan sig 

meira til áhorfenda þar sem ekki er auðsjáanlegt að verið sé að leika. Gjörningurinn var 

sviðsettur þar sem það var búið að mynda svið með ímynduðum karlakór. Karlakórinn 

er skáldskapur sem ég blandaði svo við raunveruleikann sem ég fjallaði um. Hann ýtir 

undir efasemdir um að þetta sé allt skáldað, sem ein leiksýning. Það er einnig mikið líf 

sem þeir fá, þar sem fólk fær að sjá þá myndrænt, heyra hvernig þeir hljóma sem heild 

og svo kynnast þeim betur í gegnum texta. Allir þessir þættir voru skáldaðir. 

Áhorfendur fengu einnig bækling sem innihélt upplýsingar um kórinn ásamt handriti 

gjörningsins.24 Með handritinu sá fólk að þetta var sviðsett og að öll uppljómun sé 

einungis leikur.25   

 

 
23 Fríða Katrín Bessadóttir, Óður til móður, 2020, (sjá myndir 13- 17 í myndaskrá). 
24 Fríða Katrín Bessadóttir, Óður til móður, 2020, (sjá mynd 18 í myndaskrá).  
25 Fríða Katrín Bessadóttir, Óður til móður, 2020, (sjá textabrot 5 í viðauka). 
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Spurningin er hvort væntingar foreldra til barna sinna tengist því að einhverju leiti hvort 

það sé eitthvað sem þau náðu ekki að uppfylla fyrir sig persónulega og vilji því upplifa 

það í gegnum  barnið sitt. Er hægt að spyrja hvort að árangur barna endurspegli árangur 

foreldra sem uppalendur? Er þessi pressa á því að sinna og uppfylla einhverjar kröfur 

þeirra sem eru eldri réttlætanlegar eða erum við svona samfélagslega meðvirk að við 

uppfyllum þær kröfur sem eru gerðar á okkur eins og ekkert sé. Þetta er raunveruleikinn 

sem umvefur mig dags daglega og mínar hugsanir, hvort að ég ætti að þóknast 

einhverjum í dag umlykur hverja einustu hugsun. Að þóknast er eins og að leika. Ég fer 

í karakter til þess að gera eitthvað sem er ætlast til af mér, mest ef það tengist ekki mér 

og mínum áhugamálum. Hægt er að taka verkið úr samhengi og yfirfæra það yfir á 

samfélagið í staðinn fyrir foreldra. Samfélagið gerir ákveðnar kröfur til okkar hvað 

varðar hegðun og störf. Út frá þeirri hugmynd er hægt að spyrja sig hvort að árangur 

lýðsins endurspegli árangur samfélagsins sem þjóð. Þjóðin hagnast á velgengni fólksins 

í samfélaginu og fær þjóðin þá betri mynd á sig en aðrar þjóðir. Er þá einfalt að vera í 

fyrsta sæti í öllum flokkum egóistans þar sem keppt er um viðurkenningar um hvaða 

land sé best. Kannski er þetta blekking á því hvað sé virkilega mikilvægt, hvort að þessi 

dulbúningur sem við eigum til að setja á okkur skipti nokkru máli.  

 

4 Hegðun: Raunveruleikinn eitt stórt handrit?  

 

Hegðun mannverunnar er mismunandi en yfir heildina litið er hægt að samræma og 

finna grundvallar hegðunarmynstur. Sú hegðun er oft kölluð steríótípísk hegðun sem 

við sjáum svo birtast mikið í sjónvarpsþáttum og bíómyndum, sem einhverskonar 

innsýn í raunheim fólks. Sá sem býr til handritið er sá sem fylgist með 

hegðunarmynstrum, umhverfum, ástandi og tilfinningum. Hann vinnur svo úr þeim 

upplýsingum sem hann safnar og býr til persónur sem eru til í raun og veru en ekki í 

þessu tilviki. Nú eru persónurnar stýrðar í umhverfi sem er tilbúningur en blekkir 

áhorfandann með því að nýta það sem hann þekkir. Heimurinn verður trúverðugur og 

áhorfandinn heldur áfram að horfa. Þetta snýst svo mikið um blekkingu, að áhorfandinn 

trúir því að allt er eins og það á að vera. Skáldskapurinn sést ekki einungis í þáttum og 

kvikmyndum heldur einnig í daglegri venju einstaklingsins. Hver og einn einstaklingur 

á sína sjálfsmynd. Sjálfsmyndin fylgir sem lýsing eða hugmyndafræði um sjálfið. 

Sjálfið hefur margþætta mótunaraðila, sem geta verið persónulegt hlutverk, vinir eða 
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menning. Einstaklingar geta þannig séð tekið að sér atferli sem tengjast umhverfinu 

sem hann býr í.26 Úr því er hægt að greina hvernig við skynjum okkur í mismunandi 

aðstæðum og mögulega breytum okkur þegar við förum í mismunandi 

aðstæður/umhverfi.  

 

Út frá þessu má leiða að verkinu  I am trying my best: Life on stage (2020), sem sýnir  

manneskju á sviði spila á fiðlu.27 Fiðlan er ekki sýnileg heldur heyrist einungis 

fiðluhljómur á meðan manneskjan fer með sína leikrænu túlkun á flutningnum. Er þetta 

leikur með það raunverulega og það óraunverulega? Það raunverulega í því samhengi 

að eitthvað sem er okkur venjulegt, sem sagt að spila á fiðlu uppá sviði, verður að 

hugmyndinni að það sé verið að spila á fiðlu.  

 

Flutningurinn er ljóðræn túlkun á því hvernig hegðun okkar er stjórnað af sviðsetningu 

sem við erum stödd í. Benda má á hvernig sjálfið breytist við mismunandi aðstæður og 

af ólíkum orsökum. Hvernig ein sviðsetning getur verið heimilið þitt og önnur getur 

verið í almennu rými. Það að finna fyrir félagsþrýstingnum að maður eigi að haga sér á 

ákveðinn hátt svo maður passi inn í svokallað „norm“. Að hver og einn fíflaskapur er 

ákveðin hula sem þú setur á þig þegar þú veist ekki hvernig þú átt að haga þér. Leikritið 

breytist eftir aðstæðum þar sem leikurinn þinn í hverri senu er jafn góður og hjá 

Hollywood stjörnu.  

 

Er þá hægt að segja að lífið sé eitt stórt handrit sem einhver hefur skrifað fyrir okkur? 

Ráðum við sjálf hvað sé satt eða ósatt? Líklegast ekki en eitt er víst að það er eitthvað 

sem breytist innra með okkur í ákveðnum atburðarásum. Eins og það sé búið að skrifa 

handrit áður en senan byrjar. Það má segja að raunveruleikinn geti verið súrrealískur 

sem lætur mann spyrja sig hvort að hlutir séu í rauninni eins og þeir eru. Verkið Them 

(2007) eftir Artur Zmijewski sýnir fjóra mismunandi hópa samankomna til þess að 

vinna að verki saman.28 Hver og einn hópur fylgir sinni eigin hugmyndafræði og á að 

mála á stórt spjald það sem þau vilja eða standa fyrir. Eftir það mæta allir hóparnir 

 
26 Patrick Devine-Wright og Susan Clayton. „Introduction to the special issue: Place, identity and 

environmental behaviour“. Journal og Environmental Psychology, 30(3) (2010), 20 (október 2020): 267-

270. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(10)00078-2. Bls 268. 
27 Fríða Katrín Bessadóttir, I am trying my best: Life on stage, 2020, (sjá myndir 19-20 í myndaskrá). 
28 Matt Plusfourfour Glover. „Artur Zmijewski – Them(2007).“ Mynskeið, 26:27. Sótt 10. október 2020 

af https://www.youtube.com/watch?v=Ob3t9l-PzXU&ab_channel=MattPlusfourfourGlover. (sjá 

myndir 21-24 í myndaskrá). 

https://doi.org/10.1016/S0272-4944(10)00078-2
https://www.youtube.com/watch?v=Ob3t9l-PzXU&ab_channel=MattPlusfourfourGlover


 

 11 

saman á nokkra fundi þar sem þau mega breyta og bæta við verkin hjá bæði sér og 

öðrum. Þegar á líður fer spennan að stigmagnast. Verkið er tekið upp eins og 

heimildarmynd og fær fólkið að tala bæði við myndavélina og hvert annað. Ekkert 

handrit á sér stað og kemur það því skemmtilega á óvart þegar ósættir brjótast út og 

kveikt er í öllum verkunum. Verkið verður svo súrrealískt þar sem aðstæðurnar virðast 

stjórna hegðun fólksins óafvitandi.  

 

Umbreytingin frá því að vera maður sjálfur yfir í það að vera í hlutverki getur verið 

lúmskt og ekki er víst hvenær maður er að leika eða hvenær maður er maður sjálfur. 

Þessi lína er þunn og breytist hún skjótt eftir aðstæðum. Ég hef upplifað það að spyrja 

mig hvort að ég sé meira leikari eða myndlistarmaður. Er þetta tvennt það ólíkt að það 

sé ekki hægt að vera bæði? Að klæða sig upp í gervi til þess að koma fram eins og 

maður sé dragdrottning á leiðinni upp á svið fyrir keppni í að mæma. Gervið er til staðar 

en maður er ennþá maður sjálfur en samt ekki. Er maður einungis leikari ef einhver 

annar gefur manni handrit sem maður svo fylgir eftir eða getur maður farið með leik í 

daglegu lífi?  

 

Í flestum tilfellum er tiltölulega auðvelt að finna út hverjir eru að leika eða ekki að leika. 

Í flutningnum vitum við venjulega hvenær það er verið að leika. En oft er munurinn 

ansi lítill sem flækist fyrir vitundinni um hvort það sé verið að leika eða ekki. Kannski 

myndu sumir segja að það að vita skipti ekki máli og að í raun eru það einmitt þessir 

þættir sem standa á jaðrinum sem veita innsýn inn í leiklistarkenninguna og í eðli 

listarinnar.29 En einnig má velta því fyrir sér hvað sé leikur og hvað sé að performa. Er 

hægt að greina svo frá því að það að leika sé það ómeðvitaða sem maður gerir daglega 

í mismunandi aðstæðum. Að performa væri þá það meðvitaða. Hegðunin verður 

meðvituð eða áætluð. Það þarf þannig séð ekki endilega að vera áætlað langt fram í 

tímann með handriti heldur getur einnig verið í formi spuna. Þar má nefna gjörninginn 

Kókómalt níunda áratugsins (2019), sem sýnir manneskju klædda gömlum sportgalla 

frá níunda áratugnum með kókómalt og mjólk í mittistösku.30 Manneskjan mætir á 

staðinn með gamla íþróttatösku og tekur upp úr henni hátalara sem úr heyrast lög með 

ABBA. Þegar tónlistin byrjar að spila þá byrjar leikritið. Leikritið snýst um þessa 

 
29 Michael Kirby. „On Acting and Not-Acting”. JSTOR, 16(1) (1972), 20. (október 2020): 3-15. 

https://doi.org/10.2307/1144724. Bls 3. 
30 Fríða Katrín Bessadóttir, Kókómalt níunda áratugsins,, 2019, (sjá myndir 25-27 í myndaskrá). 

https://doi.org/10.2307/1144724
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manneskju sem dregur upp allskyns kræsingar sem hún býður svo áhorfendum upp á. 

Að lokum gengur hún svo á milli og undirbýr kókómalt fyrir áhorfendur. Með þessu 

endar minn partur af gjörningnum en verkið lifir enn með áhorfendum…..   

 

Ég held að fáránleikinn blekki áhorfendur til þess að halda að þetta sé sannleikurinn en 

í raun er það karakterinn sem nýtir sér grínið. Þetta grín sem á sér stað getur bæði verið 

til þess að blekkja eða til þess að uppljóstra. Time and space (2011) eftir Tamy Ben-

Torer er videóverk af konu sem stendur fyrir framan litlausan bakgrunn og segir frá 

listinni sinni.31 Frásögnin verður litlaus, heldur þurr og talar hún í mótsögn við sjálfa 

sig. Ekkert niðurlag kemur út úr myndbandinu og trúir maður því ekki að manneskja 

geti verið svona.  

 

5 Raunveruleiki: Annað sjónarhorn 

 

Verður raunveruleikinn súrrealískari þegar hann er tekinn úr samhengi? Margt sem er 

okkur eðlilegt reynist vera skrítið þegar það er tekið úr samhengi. Myndast þá ákveðinn 

húmor gagnvart raunveruleikanum. Stundum er maður svo vanur að sjá ákveðna hluti 

tengjast raunveruleika manns að maður tekur ekki eftir því sem er svo fáránlegt við 

hann. Má líkja þessu við mismunandi menningarheima þar sem nærumhverfi fólks 

getur reynst skrítið fyrir aðra. Það þarf samt ekki endilega að tengjast einungis 

samfélögum heldur getur þetta tengst einhverju smærra eins og fólki með sama 

áhugamál. Þessi áhugamál eru annaðhvort samþykkt af samfélaginu eins og flestar 

íþróttir eða ósamþykktar af samfélaginu eins og karlaklúbbur sem heklar. En ef við 

tökum til dæmis fótboltaaðdáendur úr samhengi þá er það nokkuð kjánalegt. Þarna sitja 

karlar saman málaðir í einkennislitum liðsins sem þeir tilbiðja eins og einhverja guði 

sem geta bjargað heiminum með því að sparka bolta fram og til baka.  

 

Hljóðlaus söngleikur (2018),32 er unnin úr mínu áhugasviði þar sem ég tek það úr 

samhengi til þess að uppljóstra fáránleikann sem á sér þar stað. Með því að taka það úr 

 
31 Feuer/ Mesler Gallery. „Tamy Ben-Tor: Time and Space.“ Myndskeið, 9:45. Sótt 10. Október 2020 af 

https://www.youtube.com/watch?v=Xfs9wdMeFQA&ab_channel=Feuer%2FMeslerGallery.  

(Sjá mynd 28 í myndaskrá). 
32 Fríða Katrín Bessadóttir, Hljóðlaus söngleikur, 2018, (sjá mynd 29 í myndaskrá). 

https://www.youtube.com/watch?v=Xfs9wdMeFQA&ab_channel=Feuer%2FMeslerGallery
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samhengi er hægt að sjá annað sjónarhorn á þeim raunveruleika sem ég bý við og þekki. 

Gjörningurinn inniheldur einleik þar sem leikarinn tekur þekkta parta úr 

söngvamyndum og leikur þá án hljóðs. Í þögninni virðist gjörningurinn helst kjánalegur 

og ofleikinn en einnig húmorískur. Söngvamyndir eða leikrit eru fyrirbæri sem 

innihalda mikla dramatík í takti við söng sem svo útskýrir og ýtir undir það sem gerist 

í senunni. Eru þessar myndir/leikrit þekkt fyrirbæri innan fjölda framleiddra 

kvikmynda? Á heildina litið þá hafa margar hverjar kvikmyndir sameiginlegt 

umfjöllunarefni, eins og hefnd, ást á milli þriggja aðila og dauða. Þessir þættir hljóma 

fáránlegri og dramatískari þegar þeir eru settir niður á blað. En verða þessir þættir 

kjánalegri þegar þeir eru fluttir án hljóðs sem er stór partur af kvikmyndunum? Verður 

ákveðin aftenging á því sem er þekkt? Sama sést í verki Jeremy Deller, English Magic 

(2014),33 videóverk þar sem sýnt er brot úr skrúðgöngu vinnustétta sem var haldin á 

Englandi. Ef rýnt er í gönguna sér maður hversu skrítið þetta er allt saman. Þar sjást 

margar vinnustéttir ganga með einhvern hlut sem einkennir þau á einhvern hátt. 

Breytast allar vinnustéttir í einhverskonar skraut fyrir skrúðgönguna. Lögreglan eru 

ekki lengur sú sem gætir þess að allt fari vel heldur er hún núna einungis til sýnis, 

gagnslausir lögreglumenn í einkennisfatnaði sínum. Þeir sem vinna við slátrun halda á 

blöðrum sem líkjast kjöti úr teiknimyndum. Það val að velja blöðru í staðin fyrir alvöru 

kjöt er skrítið í því samhengi að það starf sem þeir vinna við verður óraunverulegt. Fleiri 

vinnustéttir taka þátt og eru þær allar settar til sýnis út á götu með eitthvað sem 

einkennir þau. Þau eru samt ekki að fylgja tilgangnum sem þær þjóna heldur eru þær 

teknar úr samhengi og fær þá áhorfandinn annað sjónarhorn á þeim stéttum sem eru til 

sýnis.  

 

 

 

 

 

 

 

 
33 The Guardian. „Jeremy Deller's English Magic at Venice Biennale - exclusive video.“ Myndskeið, 

14:26. Sótt 11. Október 2020 af https://www.theguardian.com/artanddesign/video/2013/may/29/venice-

biennale-jeremy-deller-english-magic-video. (sjá myndir 30-32  í myndaskrá). 

https://www.theguardian.com/artanddesign/video/2013/may/29/venice-biennale-jeremy-deller-english-magic-video
https://www.theguardian.com/artanddesign/video/2013/may/29/venice-biennale-jeremy-deller-english-magic-video
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Niðurlag 

 

Í leit að svari fyrir ástæðunni af hverju ég geri það sem ég geri, blasir svarið við mér 

þegar ég byrja að gramsa í mínum raunveruleika. Raunveruleikinn sem er svo einstakur 

fyrir mér og fær mig til þess að skálda í kringum hann svo að ákveðin heildarmynd 

myndast. Verkin mín eru bundin saman með tengingunni milli raunveruleikans og 

skáldskapar.  

 

Ef við förum aftur til litlu stúlkunnar sem lifði í þessum tiltekna raunveruleika þá sést 

bein tenging á milli hans og listaverkanna. Litla stúlkan hefur nýtt sér sögur móður 

sinnar til þess að vinna með og þróa þær í formi sögusagna og gjörninga. Sögur um fólk 

sem hún þekkir og þá helst sem hún þekkir ekki fá nýtt líf í gegnum listina. Með þessu 

býr hún sér til annan heim sem hún hefur þráð þar sem hún getur stýrt sínu hlutverki og 

umhverfi að vild. Hlutverkið sem hún hefur gegnt heimafyrir vegna veikinda systkinis 

í mörg ár hefur opnað fyrir nýrri sýn á þrár og hegðunarmynstur í mismunandi 

umhverfi. Ásamt því tekur hún eftir  þeim kröfum sem eru settar á hana frá barnsaldri 

með því að fara í hlutverk sögumanns sem einnig syngur og dansar.  Þær kröfur hafa 

tengst væntingum annarra og hefur hún nýtt þær væntingar til þess að búa til annan 

heim. Að sjá annað sjónahorn á raunveruleikanum til þess að skilja betur aðstæður.  

 

Kannski var ég ekki mætt til þess að bjarga deginum, kannski var ég bara að bjarga 

sjálfri mér.  
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Myndaskrá  

 

Mynd 1. Milos Forman, Man on the Moon, kvikmynd, 1999.   
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Myndir 2-3. Andy Kaufman, Mighty Mouse, Gjörningur, 1975. Skjáskot úr gjörningi 

sem tekinn var upp af Saturday Night Live (SNL).  (00:33,  01:37). 
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Myndir 4-5. Fríða Katrín Bessadóttir, Ljóð til manns sem ég náði ekki að kynnast, 

Gjörningur, 2020. 

 

 

Mynd 6. Bill Murray, Jan Vogler and friends, New Worlds, Útgáfutónleikar, 2018 

Ljósmynd.  
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Mynd 7. Joe Brainard, I remember, ljósmynd úr bókverki, 1970.  

 

 

Mynd 8. Sophie Calle, the Address book, ljósmynd af bókarkápunni.  
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Mynd 9. Fríða Katrín Bessadóttir, Hann Pabbi..., skjáskot úr videóverki, 2019.  

 

 

 

Mynd 10. Candice Breitz, MOTHER/FATHER, sjáskot úr videóverki, 2005. 
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Mynd 11. Fríða Katrín Bessadóttir, Í þrá minni ég dvel, Gjörningur, 2019.  

 

 

 

Mynd 12. Vicente Minelli, Meet me in St. Louis, Skjáskot úr kvikmynd (48:27), 1945.  
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Mynd 13- 17. Fríða Katrín Bessadóttir, Óður til Móður, gjörningur, 2020. 
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Mynd 18. Fríða Katrín Bessadóttir, Óður til Móður, bæklingur, 2020. 

 

 

 

 

Myndir 19- 20. Fríða Katrín Bessadóttir, I am trying my best: life on stage. Skjáskot 

úr videóverki ásamt ljósmynd af uppstillingu. 2020. 
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Myndir 21-24. Artur Zmijewski, Them, skjáskot úr myndskeiði. (3:21, 13:07, 21:32, 

24:45). 
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Mynd 25-27. Fríða Katrín Bessadóttir, Kókómalt níunda áratugsins, gjörningur, 2019. 
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Mynd 28. Tamy Ben Tor, Time and space, skjámynd úr videóverki, (00:07). 

 

 

 

Mynd 29. Fríða Katrín Bessadóttir, Hljóðlaus söngleikur, gjörningur, 2018. 
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Myndir 30-32. Jeremy Deller, English Magic, skjáskot úr videóverki. 2013. (9:22, 

9:41, 10:37). 
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Viðauki:  

 

Textabrot 1-4.  Fríða Katrín Bessadóttir, Ljóð um mann sem ég náði ekki að kynnast, 

textabrot sem sýnir frásagnir frá mismunandi aðilum.  

 

1  

Það var einn bóndi fyrir norðan sem sýndi honum og söngnum hans áhuga. Hann var 

lagasmiður og orgelleikari og vildi að hann dveldi hjá sér. Ég man eitt sinn er það var 

mikill stormur úti að við fengum skilaboð frá bóndanum hvort hann ætti nú að skila 

drengnum eða halda honum hjá sér. Mamma þurfti að bregðast fljótt við. Hann var þar 

í 5 ár.  

 

2  

Ég man eftir því að sitja með honum í bíl. Hann raulaði alla bílferðina. Svona voru 

margir bíltúrar, tónar en engin orð.  

 

3  

Hann var vanur að vinna mikið. Mamma var sú sem sá um heimilisstörfin. Þegar hann 

veiktist byrjaði hann að vera meira heima. Ég man að eitt sinn sá ég hann haldandi á 

þvottarbursta og fann á mér að hann kynni ekki að nota hann. Hann leit út eins og 

bjáni. Hann var mjög klár maður en þetta var of flókið fyrir hann.  

 

4  

Ég man þegar afi átti alltaf fulla skál af nammi. Hann leyfði okkur alltaf að velja eitt 

nammi áður en við fórum heim.  
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Kórar.....Draumar....Markmið......Depurð..... 

Hamingja.. Eftirsjá....Áhugamál..Sigrar. 

Töp..Ást og Upplifun 

 

Mamma ég held að ég skilji betur. 

Kannski snýst þetta ekki um kórinn. 

Kannski snýst þetta um að leyfa mér að tjá mig í formi söngs. 

Kannski snýst þetta ekki um drauminn þinn eða minn. 

Kannski snýst þetta um að upplifa. Upplifa lífið, prófa nýja hluti. Taka þátt. Gera 

eitthvað. Þora að taka áhættur... 

Upplifa gleði og hamingju.. 

Mamma ég skil þig.. 

Þetta snýst ekki um kórinn. 

Kórinn er lífið.. Þar sem takturinn í kórnum eru samskipti fólks og liðsheildin er 

samfélagið. 

En hver brýtur þá reglurnar? Er það ég? Eða þú?.. eða mamma.. 

Ef það væri ekki fyrir þig þá væri ég ekki hér, berskjölduð, hluti af einhverju. 

Ég hefði aldrei getað farið í kór, og ég veit að þú fyrirgefur mér það mamma. 

Án þín væri ég ekki hér, tilbúin til þess að leyfa mér að upplifa..upplifa lífið. Taka eitt 

skref í viðbót. 

Upplifa... Ást.. Töp.. Sigra.. Hamingju.. depurð..og árangur. 
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