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Ritgerð þessi er partur af 14  ECTS eininga lokaverkefni til BA-prófs frá Contemporary 

Dance Practices við Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt 

nema með leyfi höfundar. 



Útdráttur 

Í þessari rannsókn skoða ég hvernig ég get tekið meira pláss sem dansari með hugtakið 

femínískur gleðispillir (e. feminist killjoy) að leiðarljósi. Sara Ahmed lýsir hugtakinu sem 

manneskju sem spillir gleði annarra þegar hún tekur upp femínískan málstað. Ég mun styðja 

mig við fræðileg skrif Sara Ahmed og Erin Wunker til þess að greina tvö sviðsverk, Teem 

og Pondering, sem mynduðu útskriftarverkið mitt og samnemenda minna úr Listaháskóla 

Íslands. Við unnum með Önnu Kolfinnu Kuran að öðru verkinu og með Ásgeiri Helga 

Magnússyni og Cameron Corbett að hinu verkinu. Eftir að hafa verið á námskeiði hjá Önnu 

Kolfinnu í fyrra hef ég mikið hugsað um femíníska gleðispillirinn; hvar hann kemur fram í 

mér og af hverju ég á erfitt með að hleypa honum út í sumum aðstæðum. Ég uppgötvaði líka 

að ég vil taka meira pláss bæði sem manneskja og kona og hugmyndin um femíníska 

gleðispillirinn kveikti í þeim neista í mér. Ég notaði persónulegar baráttur mínar sem 

uppsprettu á efninu eða sem tengingu við efnið. Síðan bjó ég mér til aðrar aðstæður sem voru 

mér ekki persónulegar og gat þannig gert senurnar og verkin ítrekað án þess að hafa þær 

tilfinningahlaðnar sem hefði  getað tekið mig úr jafnvægi. Ég uppgötvaði mikilvæg verkfæri 

sem munu hjálpa mér að halda áfram að endurbyggja líkamann minn til þess að taka meira 

pláss með femínisma. Að taka pláss sem dansari þýðir að vera sjálfsöruggur, ekki leyfa 

öðrum að fara yfir þau mörk sem hann hefur sett sér og passa að taka ákvarðanir fyrir sig 

sjálfan en ekki til þess að geðjast öðrum.  
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Inngangur 

Útskriftarverk okkar þriðja árs dansnema samanstóð af tveimur verkum, Teem eftir 

Önnu Kolfinnu Kuran, sem er femínískt verk í anda bekkjarins, og Pondering eftir Ásgeir 

Helga Magnússon og Cameron Corbett, með vísun í Svanavatnið en þó fjarskylt. Til gamans 

má geta að í vinnuferlinu að Pondering segir Ásgeir okkur frá orðinu „svanni“ sem er gamalt 

íslenskt orð yfir konu. Vinnutitillinn á verkinu var Svannavatnið og því fannst mér tilvalið 

að nota „svanni“ í undirtitli þessarar ritgerðar. Þetta eru tvö gjörólík verk hvað varðar 

efnistök og vinnuferlið. Hlutverk dansarans er einnig ólíkt í verkunum tveimur og því fannst 

mér áhugavert að bera saman hvernig ég tek pláss sem dansari í þessum ólíkum ferlum og 

verkum. Ég vildi athuga hvort ég gæti fundið einhverjar aðferðir varðandi hvernig ég get 

tekið meira pláss og þannig vaxið út frá því sem dansari og kona í þessum heimi. Þegar ég 

heyri setninguna eða segi hana sjálf  „taktu meira pláss“ þá held ég að ég viti hvað það þýðir 

en þegar ég byrjaði með þessa rannsókn þá áttaði ég mig á því að ég vissi ekkert hvað það 

þýddi í raun fyrir mig. Ég mun tala um hvað ég fann í ferlinu sem hjálpað mér að skilja betur 

hvað það þýðir að taka pláss og hvað það er sem ég er að gera sem hefur neikvæð áhrif á 

mitt pláss 

Hugtakið um femíníska gleðispillinn kemur upphaflega frá Sara Ahmed. Skrif hennar 

og Erin Wunker, sem talar um femíníska gleðispillirinn í bókinni sinn Notes from a Feminist 

Killjoy, hjálpuðu mér að skilja hversu mikilvægur femíníski gleðispillirinn er fyrir femínísku 

hreyfinguna. Þarna var komið orð yfir þá baráttu og tilfinningu sem ég finn fyrir mjög oft og 

þetta hugtak er eitthvað sem mér finnst að allir ættu að þekkja og læra um. Ahmed og Wunker 

tala líka um hamingjuna og gleði feðraveldisins og hvernig manneskja sem segist vera 

femínisti er strax merkt sem leiðinleg og óhamingjusöm því hún spillir gleði feðraveldisins.1 

Ég tengi femínisma og það að taka pláss saman á þann hátt að með því að ætla að spilla 

gleðinni, þá þarftu að taka þitt pláss og til þess að taka pláss þá þarftu stundum að vera þrjósk 

og ákveðin til þess að búa til pláss fyrir þig.  

Stelpur hafa verið aldnar upp af samfélaginu með áherslu á að vera þægar, góðar og 

láta lítið fyrir sér fara. Stelpur eiga ekki að vera þrjóskar (e. willful).2 Sara Ahmed talar um 

 
1 Sara Ahmed, „Feminist Killjoys,“ í The Promise of Happiness (Durham and London: Duke 

University Press, 2010), bls 65. 
2 Sara Ahmed, Living a Feminist Life (Durham and London: Duke University Press, 2017), bls 67. 
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hvernig stelpur sem gera það sem þær vilja og hlýða ekki eru sagðar vera of þrjóskar. Stelpur 

eru skammaðar fyrir að vera óþekkar ef þær sýna hegðun sem er of þrjósk.3 Strákar eru frekar 

sagðir vera viljasterkir (e. strong willed) fyrir sömu hegðun og stelpur eru sagðar vera 

þrjóskar því strákar eru hvattir til þess að öðlast eigin vilja en ekki stelpur.4 Það þykir því 

ekki „kvenlegt“ að grípa fram í og láta skoðanir sínar í ljós. Að vera þrjósk hefur neikvæða 

merkingu í sér og því vil ég nota orðið viljandi yfir hegðun sem sýnir ákveðni og vilja. 

Stelpur með vilja, viljandi stelpur (e. willful girls).5 

Í þessari ritgerð mun ég fara yfir upplifun mína á útskriftarverki okkar dansnemanna 

við Listaháskóla Íslands. Ég mun skoða hvernig dansarinn getur tekið meira pláss í 

vinnuferlunum með áherslu á hugmyndina um femíníska gleðispillirinn og togstreituna milli 

þess að segja eitthvað eða þegja. Þessi togstreita hefur lifað innra með mér í mörg ár. Ég fór 

að gera mér grein fyrir því að ég tek stundum ekki nógu mikið pláss en ég vissi líka ekki 

hvernig ég gæti breytt því. Ef ég ógna ekki þeim málum sem ég er ósátt með í heiminum þá 

mun ekkert breytast. Ég þarf að vera femínískur gleðispillir og til þess að vera það, þarf ég 

að venja mig á að taka meira pláss með því að endurbyggja líkamann minn með femínisma.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 67. 
4 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 68. 
5 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 68. 
6 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 30. 
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TEEM 

Femíníski gleðispillirinn 

Við bekkjarsysturnar erum mjög ákveðnar og sterkar konur með traust systrabönd. Það kom 

okkur því ekkert á óvart að við værum að fara að vinna með Önnu Kolfinnu Kuran. Við 

vorum á fræðinámskeiði hjá henni á öðru ári þar sem við töluðum um femínisma og sögu 

hans. Við höfðum hafið samtal um femínisma sem við gátum haldið áfram með og sett í 

verk. Í fræðitímunum vorum við mikið að vinna með texta úr bókunum Living a Feminist 

Life, The Promise of Happiness eftir Sara Ahmed og Notes from a Feminist Killjoy eftir Erin 

Wunker sem hafa það sameiginlegt að þær tala um „the feminist killjoy“ og hvernig 

femínistar eru oftast tengdir við reiði og óhamingju af feðraveldinu. Þar kviknaði einhver 

neisti í okkur öllum. Hugtakið „the feminist killjoy“ kemur frá Sara Ahmed sem hægt er að 

þýða yfir á íslensku sem femíníski gleðispillirinn. Hann tekur ekki þátt í gríni sem bitnar á 

minnihlutahópum. Femíníski gleðispillirinn getur verið hvaða kyn og hvaða kynþáttur sem 

er ósammála ástandinu sem viðgengst í samfélaginu í dag; kynþáttafordómar, 

kvenfyrirlitning og menning feðraveldisins. 7  Femíníski gleðispillirinn drepur gleði 

feðraveldisins.8 

 

„She is a positive figure, the killjoy, though it may take some unlearning to see her 

as such. The feminist killjoy is not okay with the status quo. She is not settled in the 

social narratives that are prescribed for her. She will not be conscripted or coerced 

into restrictive categories of gender or gender performance. She will not tolerate 

casual instances of racism or classism. She won‘t keep quiet to maintain a smooth 

dinner conversation. Oh, no. The feminist killjoy is one who understands that to be a 

world-maker and to make space for herself in the world, she must disrupt the 

complacency that the happiness imperative demands.“ 9 

 

Ég fór mikið að hugsa um þessa baráttu sem ég á við sjálfan mig þar sem mig langar að svara 

fyrir mig og kynsystur mínar en fæ mig stundum ekki til að gera það því ég er ekki andlega 

tilbúin að taka þessa samræðu sem getur oft verið mjög erfið. Það er mjög krefjandi vinna 

að vera femínískur gleðispillir og það tekur á að vera alltaf með kveikt á femínísku 

meðvitundinni. Stundum þarf maður líka að hugsa um að vernda hjartað sitt. Ahmed segir í 

 
7 Erin Wunker, Notes from a Feminist Killjoy (Canada: Book*hug Press, 2017), bls 47. 
8 Wunker, Notes from a Feminist Killjoy, bls 46. 
9 Wunker, Notes from a Feminist Killjoy, bls 48. 
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bókinni sinni Living a Feminist Life að „[f]eminist consciousness can feel like a switch that 

is turned on. Turning off might be necessary to survive the world that we are in, that is not a 

feminist world.“ 10 Að reyna að útskýra fyrir einhverjum, oftast hvítum gagnkynhneigðum 

karlmanni, femínisma og ekki vera tekin alvarlega er eitthvað sem margar konur kannast við 

og það er ekkert grín að standa eða sitja á móti karlmanni sem lítur niður á þig því þú ert 

kona og reyna að fá hann til þess að skilja að þú skiptir líka máli og að þú átt skilið sömu 

tækifæri og virðingu og hann. Femínismi er mjög persónulegur því konur lenda í þessum 

litlu baráttum á hverjum degi og femínismi er staður þar sem þær geta farið með allar þær 

upplifanir sem þær hafa þurft að þola. Ahmed talar um að „feminism is about giving women 

places to go“11 og þar geta þær tengt upplifanir sínar við upplifanir annarra kvenna. Þannig 

sýnir femínismi að þetta er ekki bara eitt og eitt atvik heldur röð atburða. „[A] “drip, drip” 

becomes a flood.“12  

Eitt dæmi um aðstæður þar sem barátta femíníska gleðispillirins kemur oft upp er þegar 

konu er sagt að taka einhverju gríni eða athugasemd, sem er niðrandi fyrir konur, ekki 

persónulega. Þarna þarf konan eða manneskjan sem er móðguð yfir því sem var sagt, þó svo 

að henni var sagt að vera það ekki, að velja sínar baráttur. Á hún að segja eitthvað sem mun 

líklegast leiða út í það að hún sé gerð sek um að byrja „óþarfa“ rifrildi og eyðileggja 

„skemmtilegar“ samræður. Eða, á hún að bíta í tunguna og vernda hjartað sitt því eins og ég 

nefndi áður þá er erfitt að vera alltaf með kveikt á femínísku meðvitundinni og taka á sig alla 

slagina sem upp kunni að koma. Ég samdi ljóð sem lokaverkefni fyrir námskeiðið hjá Önnu 

Kolfinnu í fyrra sem lýsir tilfinningum mínum þegar ég lendi í þessum aðstæðum þar sem 

ég þarf að velja hvort ég ætla að berjast eða vernda hjartað. Síðan þegar við vorum að búa 

til efni fyrir útskriftarverkið, þá áttaði ég mig á því að þetta ljóð var ennþá með mér og fylgdi 

mér í gegnum vinnuferlið með því að koma fram í líkamanum mínum í nokkrum opnunum 

sem við gerðum.  

 

 

 

 

 

 

 
 10 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 31. 

11 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 30. 
12 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 30. 
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Stór bolti. 

 Þungur bolti. 

 Holur að innan en 

 samt svo fullur. 

 Dökkblár. 

 Eitthvað þarf að komast út, 

 ég þarf að komast út. 

 Það er lítið gat á boltanum. 

 Loftið og fyllingin fer upp 

 hálsinn á mér og skellur í góminn. 

 Ég er þolinmóð. 

 

Femínískur gleðispillir er mjög mikilvægur fyrir samfélagið og femínísku 

hreyfinguna. Allar konur og aðrir femínistar ættu að finna hann innra með sér og þora að 

svara fyrir sig og femíníska samfélagið. Eins og ég nefni hér fyrir ofan þá er líka nauðsynlegt 

að hugsa um sínar tilfinningar. Þessar baráttur og rökræður verða oft mjög persónulegar fyrir 

gleðispillirinn því kostnaður menningu feðraveldisins lendir oft á konum og öðrum 

minnihlutahópum. Þessar baráttur vekja líka oft upp óþægilegar upplifanir sem 

gleðispillirinn hefur þurft að þola. Það getur ekki verið hollt að leggja þessar þungu og erfiðar 

tilfinningar á hjartað í hvert skipti sem umræddar aðstæður koma upp. Þess vegna getur verið 

gott að hugsa um femínísku meðvitundina eins og rofa sem er hægt að slökkva á til þess að 

vernda hjartað sitt. 

 

Vinnuferlið 

Anna Kolfinna kom fyrsta daginn og sagði að hún vildi að þetta verk væri okkar og að það 

myndi sýna okkur sem bekk og einstaklinga. Fyrstu tvær vikurnar fóru í það að gera opnanir 

og safna efni. Anna Kolfinna lagði áherslu á að þessar vikur myndu vera mjög opnar en samt 

með ákveðið þema til að vinna með fyrir hverja opnun. Opnun er hugsuð sem einhver neisti 

eða tillaga að hugmynd sem síðar er hægt að þróa lengra. Mér finnst best að hugsa um opnun 

sem aðferð til þess að koma hlutum af stað. Maður hendir einhverri hugmynd út í kosmósinn 

og síðan er hægt að breyta, bæta eða jafnvel henda ef þessi opnun var ekki málið. Við sem 

bekkur vorum nokkuð samstíga með þessa tegund á opnun en Anna Kolfinna vildi að við 

settum meiri hugsun út í opnanirnar og þá ákváðum við að gefa okkur aðeins meiri tíma í 
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hugmyndavinnuna þannig að við vorum meira að búa til senur frekar en litla neista sem geta 

farið í margar áttir. Í einum af þessum opnunum vorum við að vinna með texta eftir Audre 

Lorde sem ber heitið The Uses of the Erotic – the Erotic as Power. Þar fjallar hún um erótík 

og hvernig það orð á ekki bara við um klám, heldur er það aflgjafi (e. source of power).13 

Erótík er orka sem konur eru látnar bæla niður, oft misnefnd af körlum og notað gegn konum. 

Konur hafa því snúið sér frá því að kanna þenna aflgjafa, hið erótíska, sem uppspretta valds 

og upplýsinga og ruglað því saman við klám, sem er andstæðan.14 Þessi aflgjafi sem erótíkin 

er, dregur fram djúpar og sannar tilfinningar innra með konunni en klám leggur áherslu á 

tilfinningar án tilfinninga. 15  Lorde fer fram á það að með því að þekkja þennan mátt 

erótíkinnar innra með okkur konum og í lífinu okkar þá getur það gefið okkur kraft til að 

sækjast eftir raunverulegum breytingum í heiminum.16 Það getur til dæmis verið erótíska 

orkan sem dregur fram femíníska gleðispillirinn. 

Ég fór að athuga hvernig þessi orka kemur fram og hvernig maður finnur hana. Ég 

fann strax eitthvað iða innra með mér þegar ég fór að reyna að finna hver þessi orka gæti 

verið fyrir mér. Það er þessi tilfinning sem vill brjótast út en okkur konum hefur verið sagt 

að þagga hana niður af feðraveldinu. Við erum sagðar vera klikkaðar, á túr eða of 

dramatískar þegar við drögum orku frá þessum öfluga aflgjafa. Opnunin sem ég gerði, „Yes 

But“, sýndi konu í leit að erótíska aflgjafanum innra með sér en á erfitt með að finna kjarkinn 

til þess að sleppa orkunni út. Hún gerir sig til á morgnanna og „peppar“ sig til þess að segja 

sína skoðun en missir kjarkinn þegar augnablikið kemur. Þetta gerir hún aftur og aftur og 

kemst alltaf nær og nær þangað til hún finnur loksins orkuna þrýstast út. Seinna í ferlinu bað 

Anna Kolfinna mig og Bjarteyju, bekkjarsystur mína, að búa til dúett útfrá náttúruaflinu 

þrumu og eldingu þar sem Bjartey er þruman og ég eldingin. Orkan sem elding þarf til þess 

að verða að eldingu er svipuð og erótíska orkan að því leyti að það safnast eitthvað upp, 

einhver straumur eða neisti, og þegar orkan er búin að safna að sér nógu miklum straumi eða 

kjarki þá getur hún sprungið út með miklum krafti. Líkamlega er þetta mjög erfið sena því 

ég þarf að búa til spennu í öllum líkamanum mínum. Ég þarf að fara frá því að vera frekar 

slök í það að safna meiri og meiri orku þar til allir vöðvar líkamans eru spenntir og ég get 

ekki hreyft mig lengur, ég missi síðan kjarkinn þegar augnablikið kemur. Þetta geri ég 

 
 13 Audre Lorde, „Uses of the Erotic: The Erotic as Power,“ í Sister Outsider: Essays and Speeches 

by Audre Lorde (Berkeley, CA: Crossing Press, 1984), bls 87. 
14 Lorde, „Uses of the Erotic: The Erotic as Power,“ bls 88. 
15 Lorde, „Uses of the Erotic: The Erotic as Power,“ bls 88. 
16 Lorde, „Uses of the Erotic: The Erotic as Power,“ bls 91. 
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nokkrum sinnum, á meðan ég er að ferðast til og frá byrjunar- og endapunktinum, þangað til 

að ég finn kjarkinn og spring út. Þessa senu tengi ég alla leið til baka í ljóðið sem ég gerði á 

öðru ári. Ég finn að það er eitthvað að myndast innra með mér sem þarf að komast út en það 

kemst ekki alla leið, það nær ekki að springa út.  

Ljóðið, opnunin og eldingin kemur allt frá mjög persónulegum stað hjá mér og ég tengi 

mikið við tilfinninguna sem Sara Ahmed talar um „[i]f we start close to home, we open 

ourselves out.“17 Þegar hreyfingar eða hugmyndir koma frá eigin reynslu dansarans, þá er 

líkamlega tengingin meiri en ef efnið væri fjarstæðukennt fyrir dansarann. Það fer eftir 

hverju verki fyrir sig hvort á meira við, en í þessu verki með Önnu Kolfinnu var nauðsynlegt 

að senurnar kæmu frá einlægum stað. Hins vegar, getur verið mjög erfitt að grafa djúpt í 

tilfinningarnar þar sem uppsprettan á efninu kom frá í hvert skipti sem maður gerir senuna. 

Álfrún Helga Örnólfsdóttir og Hrefna Lind Lárusdóttir, liðskonur hljómsveitarinnar Post 

Performance Blues Band, voru með okkur bekknum í skapandi ferli í þrjár vikur í fyrra. Við 

vorum að vinna með tilfinningar einn daginn og þá nefndi Álfrún að ef það er erfitt að upplifa 

ákveðnar tilfinningar í svona vinnu þá er hægt að reyna að framkvæma tilfinningarnar frekar 

en að grafa djúpt og finna þær. Með þessi orð í huga áttaði ég mig á því að ef eitthvað í 

verkinu kemur frá persónulegum stað og það mun taka andlega á að fara á þann stað, þá þarf 

ég að finna leið til þess að taka mig út úr þeim aðstæðum. Ég reyni að taka eftir því hvernig 

líkaminn minn sýnir tilfinninguna og finn síðan aðra sögu, atburðarrás eða eitthvað abstrakt 

sem er ekki eins persónuleg fyrir mér en hjálpar mér að ná sama líkamlega ástandinu, 

hreyfingalega séð. Þessi aðferð hjálpaði mér mjög mikið að gera eldingu senuna aftur og 

aftur án þess að þurfa að finna gremju tilfinninguna innra með mér í hvert skipti. Ég veit það 

af reynslunni að ég á erfitt með að hrista einhverjar svona tilfinningar af mér þegar ég færi 

þær yfir á líkamann. Ég byrjaði á því að reyna að taka eftir hvernig hreyfingargæði voru að 

koma þegar ég var að búa til senuna með tilfinningalegu uppsprettunni. Eins og ég nefndi 

áðan þá eru allir vöðvar spenntir og hreyfingarnar innilokaðar í líkamanum (e. contained) á 

meðan ég er að reyna að fara áfram. Með þessar upplýsingar fór ég að prufa að hugsa um 

aðra sögu og það sem ég komst að sem virkaði best fyrir mig var að hugsa um að ég væri að 

reyna að komast eitthvert en það er alltaf einhver að halda aftur af mér þannig að ég þarf að 

nota alla kraftana mína í að reyna að halda áfram. Síðan þegar ég er komin á endapunktinn, 

þá er það ímyndaður, stjórnlaus bolti inn í mér sem er að reyna að komast út sem býr til 

hraðar og innilokaðar hreyfingar í líkamanum mínum þangað til að boltinn sleppur loksins 

 
17 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 19. 
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út. Þessi sena fyrir mér er þar sem setningin „a “drip, drip” becomes a flood“18 á mjög mikið 

við og sérstaklega þegar hinir dansararnir bætast inn í sem ég mun tala um á eftir. 

Við gerðum einnig mikið af spunum og þar finnst mér ég geta tekið það pláss sem ég 

vil. Það eru alltaf endalausar ákvarðatakanir í hópspuna um hvort maður á að fylgja eða leiða 

og ekkert er rétt eða rangt. Ég geri það sem mér finnst vanta eða það sem ég vil gera fyrir 

mig á því augnabliki. Í þessum spunum get ég einbeitt mér að því að „æfa“ mig í að taka 

pláss því ég finn mun á því hversu mikið pláss ég tek þegar ég er í hópspuna og bara á 

venjulegri æfingu. Ahmed talar um að það tekur tíma að endurbyggja líkamann sinn í að taka 

meira pláss með femínisma.19 Við lifum í því kerfi að „[g]endering operates in how bodies 

take up space“20 þannig að stelpum og konum hefur verið kennt að taka minna pláss svo að 

strákar og karlar geta tekið það pláss sem þeir „þurfa“. Ahmed nefnir dæmi um 

almenningssamgöngur, hvernig karlar „lounge around“21 og sitja gleitt með fæturnar þannig 

að þeir taka pláss fyrir framan önnur sæti líka, ekki bara sitt. Sem verður til þess að konur 

þurfa að taka minna pláss því það er búið að taka plássið fyrir framan sætið þeirra. Konum 

hefur verið kennt að vera greiðviknar (e. accommodating) og til þess að vera greiðvikin þarf 

konan að taka minna pláss.22 Þannig að konur þurfa að endurlæra og endurbyggja hvernig 

þær taka meira pláss, vera minna á varðbergi og öðlast sjálfstraust. Það gerist ekki á einni 

nóttu. Ég hef fundið fyrir því með eigin reynslu að þetta tekur tíma og stundum dett ég í 

gamlan vana og skil ekki af hverju ég tók ekki meira pláss eða lét í mér heyra. Eftir að við 

fórum að tala meira um femínisma í náminu fann ég að ég vildi taka meira pláss, bæði sem 

kona og dansari, en það tekur tíma eins og Ahmed talar um. Þetta er ferli sem er mismunandi 

fyrir alla.  

Hlutverk mitt sem dansari var frekar óskýrt í þessu ferli. Það var talað um í byrjun 

ferlisins að við, dansararnir, myndum fá mikið frelsi fyrstu vikurnar til þess að búa til og 

safna að okkur efni. Við fengum frelsi en innan ákveðna marka og leiðbeininga frá Önnu 

Kolfinnu. Mér fannst stundum erfitt að átta mig á hvar ég stóð, hvort ég átti að gera það sem 

Anna Kolfinna vildi að ég gerði eða það sem mig langaði að gera. Þegar tíminn var kominn 

til að ákveða senur og setja verkið upp sem heild, breyttust hlutverkin. Anna Kolfinna talaði 

um að hún myndi taka meiri stjórn og eiga síðustu ákvarðatökurnar. Mér var létt á þeim tíma 

 
18 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 30. 
19 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 30. 
20 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 25. 
21 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 25. 
22 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 25. 
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því ég hélt að þessi óvissa um hvert hlutverk mitt væri, væri á enda. Ég hafði rangt fyrir mér. 

Við höfðum allar búið til efni fyrir verkið, hvort sem það var dúett, tríó eða hópsena, og 

vorum með einhverja tengingu við þessi efni. Þegar það voru bara nokkrar vikur í 

frumsýningu fannst mér eins og við vorum búnar að missa sumar senurnar sem við bjuggum 

til úr greipum okkar. Eins og ég nefndi þá sagði Anna Kolfinna við okkur að hún myndi taka 

meiri stjórn á verkinu. Við bjuggumst því við að hún myndi nota okkar efni til að skapa 

lokaútkomuna en við áttum erfitt með að sjá hennar sýn og skilja hana í samræmi við verkið. 

Þannig að tengingin við sumt af efninu týndist að hluta til og það tók okkur tíma að finna 

fyrir verkinu. Það kemur alveg fyrir í svona ferlum þar sem margar mismunandi hugmyndir 

eru á lofti að það rúmast ekki allt fyrir en í ljósi þess að þetta er femínískt verk sem er mjög 

persónulegt fyrir okkur þá var skrýtið að vinna á þennan hátt því ég vissi ekki alveg hvar eða 

hvernig ég ætti að taka meira pláss með þessari vinnuaðferð.  

Ég var hins vegar ákveðin í því að taka pláss ef mér líkaði ekki eitthvað sem væri hægt 

að gera á annan hátt, eins og til dæmis aðild hinna dansaranna í lokin á dúettinum mínum 

með Bjarteyju. Við vorum að reyna að finna tengingu frá dúettinum inn í lokasenuna og þá 

var planið að hinir dansararnir myndu byrja að „peppa“ mig með því að hvetja mig áfram; 

„koma svo Júlía“, „þú getur þetta“, „já áfram“, og hlaupa síðan að mér og fagna. Ég upplifði 

mig eins og ég var með fótboltastuðningmenn fyrir aftan mig þannig að mér fannst þessi 

hugmynd vera alveg andstæðan við það andrúmsloft sem ég og Bjartey vorum að búa til. 

Bjartey var að gefa mér orku eða „peppa“ mig með djúpum hljóðum sem passa við þungu 

tilfinninguna í mér þannig að köll og hvatningarorð urðu að stóru X-i fyrir mér því það sló 

mig út af laginu. Ég talaði við Önnu Kolfinnu og sagði við hana að þetta væri ekki að virka 

fyrir mig og að þær ættu frekar að fara í þá átt sem Bjartey er að gera. Við prufuðum það 

næsta dag og það var miklu betra. Ég gat einbeitt mér að því sem ég var að gera og heyrt 

hljóðin og drunurnar sem Bjartey var að gera. Hinir dansaranir voru staðsettir aftast á sviðinu 

að lifa sig inn í hreyfingargæðin mín smátt og smátt þannig að þegar ég sprakk út voru þeirra 

viðbrögð og hljóð trú andrúmsloftinu sem ég og Bjartey vorum búnar að byggja upp.  

Þetta var erfitt ferli en við komumst í gegnum það. Hlutverkaskiptingin var ekki mjög 

skýr sem gerði það að verkum að það myndaðist spenna innan hópsins. Við dansaranir 

bjuggum til efnið sem myndi fara í verkið og síðan þegar Anna Kolfinna tók stjórnina, 

skildum við ekki alveg hver hennar sýn væri. Við vorum að vinna með femínisma sem er 

bæði persónulegur og pólitískur þannig að það var erfitt fyrir okkur dansarana að sleppa 

takinu á einhverju sem var persónulegt fyrir okkur. Opnunin sem ég gerði eftir að hafa lesið 
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textann eftir Lorde, The Uses of the Erotic – the Erotic as Power, sem varð síðan að dúett 

með Bjarteyju, kom frá persónulegum stað sem gerir það að verkum að maður opnar sig23 

frekar en þegar maður tengir ekkert við efnið eða uppsprettuna. Hins vegar er erfitt að þurfa 

að fara aftur og aftur á þennan persónulega stað og því notaði ég sérstaka aðferð sem ég lærði 

af Álfrúnu Helgu svo mér myndi ekki líða óþægilega. Ég fann aðra kveikju í líkamanum 

mínum svo að hreyfingarnar voru ekki lengur hlaðnar af þungum og persónulegum 

tilfinningum. 

 

Búningar 

Annað dæmi um hvernig við tókum pláss sem dansarar er varðandi búningana okkar í 

verkinu. Við vorum með búningahönnuð, Guðnýju Hrund Sigurðarsóttur, í listræna teyminu 

og hún kom frekar snemma inn í ferlið til þess að byrja að vinna að búningunum. Anna 

Kolfinna og Guðný tóku fund saman í byrjun ferlisins þar sem Anna kynnti fyrir henni hvað 

við vorum að gera og vinna með. Síðan kom Guðný til okkar með sína sýn á búningunum í 

verkinu. Við dansararnir urðum smá stressaðar þegar hún nefndi nunnur og aðra trúarhópa 

sem nota blæjur á höfðinu. Engin í bekknum okkar er trúuð þannig okkur fannst óþægilegt 

að klæðast einhverju sem er áberandi sem klæðnaður ákveðinna trúarhópa. Það sem Guðný 

sá fyrir sér var rauð blæja sem myndi hylja hárið og síðan rífum við hana af okkur á 

einhverjum tímapunkti í verkinu sem á að tákna það að við erum frjálsar. Við höfðum 

áhyggjur að þetta gæti orðið menningarnám (e. cultural appropriation) því okkur fannst þessi 

blæja líkjast nunnu blæju, Hijab eða Shayla. Okkur fannst líka vanvirðing gagnvart trúum 

sem nota einhversskonar höfuðfat að rífa blæjuna af okkur til þess að vera frjálsar. Guðný 

bað okkur um að treysta sér og að þetta myndi ekki vanvirða neina trú. Sú hugmynd sem 

Guðný kom með rúmri viku fyrir sýningu voru hvítar sokkabuxur eða rauðar leggings, hvítar 

nærbuxur yfir sokkabuxurnar, hvítur aðsniðinn bolur og síðan rauða blæjan. Við dansararnir 

vorum mjög mikið á móti þessum búningum þar sem þeir tengjast okkur sem hóp eða 

einstaklingum ekki neitt og okkur fannst það ekki passa að gera þetta femíníska verk í 

aðsniðnum fötum. Þetta verk er ekki um hvernig líkamar okkar líta út eða línur þeirra heldur 

kvenorkuna, röddina okkar og hvernig konur taka pláss, stórt pláss. Anna Kolfinna og Guðný 

spurðu um skoðun okkar á búningunum og þá tóku tveir til þrír dansarar það að sér að tjá 

óánægju bekkjarins á búningunum. Viðbrögð Önnu Kolfinnu og Guðnýjar voru ekki þau 

 
23 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 19. 
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sem ég bjóst við. Ég bjóst við því að þær myndu heyra að okkur leið ekki vel með að koma 

fram í þessum búningum og gera málamiðlun við okkur. Í staðinn voru þær frekar fastar á 

sínu sem okkur fannst skrýtið því Anna Kolfinna talaði mikið um í fyrra að hugsa um 

minnihlutahópana og menningarnám og láta í sér heyra þegar gengið er á mörkin manns. 

Vera femínískur gleðispillir og viljandi stelpur. Þetta var eitt af þeim augnablikum þar sem 

ég datt í gamlan vana og sagði ekki neitt en það sem hafði breyst var að núna áttaði ég mig 

á því. Ég held að ég hafi verið svo hissa yfir því að þessu átök voru að eiga sér stað og mér 

leið mjög óþægilega að sjá hugrökku bekkjarsystur mínar tjá skoðun bekkjarins og það var 

ekki verið að hlusta almennilega á þær. Við komumst síðan að niðurstöðu um að vera í öllu 

svörtu en í mismunandi fötum sem passaði fyrir hverja og eina og síðan bætti Guðný við 

útsaumum og skúfum á blæjuna. Okkur leið betur með það og mér fannst við líka líta meira 

út sem við og hvernig við sem bekkur erum. Við erum viljandi og sterkar uppreisnarkonur 

sem láta ekki vaða yfir sig og líkt og Ahmed segir „saman erum við hætturlegar“ (e. 

„[t]ogether we are dangerous“).24 

Ég reyndi að taka pláss þar sem ég gat og treysti mér til en ég veit að það tekur tíma í 

að venja líkamann og hausinn á það að ég má taka mikið pláss og byggja upp sjálfstraust. 

Ég lærði það af bekkjarsystrum mínum að þegar mér liggur eitthvað mikið á hjarta og mér 

líður ekki vel með það sem ég er látin klæðast eða gera þá verð ég að segja eitthvað. Ég þarf 

að vera gleðispillir. Ég þarf að vera viljandi. Sama hversu erfitt það getur verið, mér á ekki 

að líða óþægilega á sviði. 

 

PONDERING 

Svannavatnið 

Ásgeir Helgi Magnússon og Cameron Corbett hafa báðir kennt okkur í LHÍ og eru báðir 

stórkostlegar dragdrottningar. Við vorum því nokkuð vissar um í byrjun ferlisins að við 

myndum enda með tvö mjög ólík verk. Þeir kynntu fyrir okkur hugmyndina sem var að gera 

verk tengt Svanavatninu. Svanavatnið er þekktur ballet. Þetta er saga um ást, svik, söknuð, 

dauða og yfirgang. Hún segir söguna af prinsessunni Odette sem er breytt í svan af vondum 

galdramanni. Álög galdramannsins fólu í sér að prinsessan breytist í svan að degi til en að 

næturlagi breytist hún aftur í mannsmynd, prinsessuna Odette. Prinsinn Siegfried fer á veiðar 

 
24 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 18. 
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og sér þennan óvenjulega en fallega svan. Hann ætlar að skjóta svaninn en þá breytist 

svanurinn í prinsessuna Odette. Hún segir prinsinum frá álögunum og að til þess að létta 

álögunum af henni þarf prins að lofa henni eilífri ást og tryggð. Prinsinn verður ástfanginn 

af Odette en þá leggur galdramaðurinn álög á hann líka sem veldur því að hann biður óvart 

um hönd annarrar konu, sem gerir Odette að svan að eilífu. Odette kastar sér í vatnið og deyr. 

Prinsinn fer í svo mikla sorg að hann stekkur á eftir henni og þau sameinast eftir dauðann.25  

Verkið okkar segir meira söguna af svönunum við tjörnina frekar en Odette, Siegfried 

og galdramanninn við vatnið. Svanir fastir í álögum og enginn getur bjargað þeim nema þeir 

sjálfir.26 Ásgeir talaði um að „svanni“ er gamalt karlkynsorð yfir konu og þess vegna töluðu 

Ásgeir og Cameron um Svannavatnið frekar en Svanavatnið.27 Þeir vildu vita hvernig það er 

að vera svanur og lifa á þessari tjörn og hverjir eru þessir svanir? Þetta eru spurningarnar 

sem Ásgeir og Cameron voru með í byrjun ferlisins. 

 

Vinnuferlið 

Við byrjuðum í karaktervinnu þar sem við skrifuðum stutta sögu um svaninn okkar og lífið 

hans á tjörninni. Við höfðum nokkrar mínútur til þess að skrifa það sem okkur datt í hug 

hvernig dagur í lífi okkar svans væri. Útfrá þessari sögu var hægt að finna ákveðin karakter 

einkenni. Minn karakter er frekar góður með sig og reynir að vera einu skrefi á undan hinum 

því hann heldur að það mun gefa honum forskot á hina svanina sem lifa með honum á 

tjörninni þar sem ekkert mun þó breytast. Hann er með stoltið uppmálað og bíður eftir sinni 

stund til að fá að skína. Ég vildi búa til karakter sem myndi hjálpa mér að finna meira 

sjálfstraust og leika mér með athygli áhorfandans. Það mætti segja að þessi karakter er að 

hluta til mitt annað sjálf (e. alter ego) því ég fer oftast í þennan stolta og yfirmáta sjálfsörugga 

karakter þegar ég bý mér til karakter fyrir sviðið. Ásgeir og Cameron ákveða að 

lífsförunautur karakter míns deyr sem setur hann í mikla sorg. Svanir finna sér einn maka 

sem fylgir þeim út ævina en ef makinn deyr getur eftirlifandi svanurinn parað sig aftur.28 

Minn karakter hins vegar, getur ekki hugsað sér að elska einhvern annan. Hann syrgir látna 

 
25 „Svanavatnið,“ Harpa, https://www.harpa.is/dagskra/vidburdur/svanavatnid/, sótt 13.05.2021. 
26 „Crashing through the pond: Recreating Swan Lake with Ásgeir Helgi Magnússon & Cameron 

Corbett,“ Dansverkstæðið, 2021, https://www.dansverkstaedid.com/copy-of-%C3%A1sgeir-cameron-

crashing-thr, sótt 13.05.2021. 
27 „Crashing through the pond: Recreating Swan Lake with Ásgeir Helgi Magnússon & Cameron 

Corbett,“ sótt 21.05.2021. 
28 Hilmar Malmquist, „Álftin,“ Náttúruminjasafn Íslands, 2015,  

https://nmsi.is/molar/fugl_manadarins/alftin/, sótt 25.05.2021. 
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maka sinn mikið þangað til að hann sér tækifæri fyrir framan sig þar sem hann getur breitt 

út vængi sína og fengið athyglina sem hann hefur alltaf þráð. Hann ætlar að taka augnablikið 

vel inn en þá kemur annar svanur og tekur augnablikið frá honum. Á endanum nær hann að 

fanga augnablikið sem er sólóinn minn í verkinu og ég mun fjalla um hann betur á eftir. 

Ásgeir og Cameron komu með kóreógrafíur sem við nemendurnir lærðum og með 

þessa rannsókn varðandi plássið mitt í huga, fór ég að hugsa um hvernig ég get tekið pláss 

þegar það er ætlast af mér að læra kóreógrafíu og dansa hana í hóp þar sem allir eiga að gera 

eins. Það eru atriði eins og að gera hreyfingarnar stórar, vera viðstödd í rýminu bæði andlega 

og líkamlega og vera fljót að aðlagast nýjum hreyfingum og/eða breytingum en mér leið eins 

og ég þurfti að gera eitthvað meira til þess að taka meira pláss. Hins vegar, þegar það er ekki 

ætlast meira af þér en að vera bara dansandi líkami í rýminu þá er ekki hægt að gera mikið 

meira. Eða það hélt ég. Þegar við fórum að setja lokahönd á allar senurnar þá sagði Cameron 

eitt við mig sem hjálpaði mér að átta mig á því hvað ég væri að gera sem hefur neikvæð áhrif 

á plássið mitt. Hann talaði um að ég tæki góðar ákvarðanir fyrir hópinn en leyfði mér ekki 

að skína nóg. Ég hugsa stundum of mikið um að láta hópinn líta vel út sem bitnar á mér og 

plássið mitt verður minna fyrir vikið. Ég hef tilhneigingu til að vera greiðvikin (e. 

accommodating) þegar ég er að vinna í hóp af dönsurum. Það hjálpar hópnum en ég á líka 

að þora að taka það pláss sem ég vil og eigna mér þau augnablik sem myndast þegar ég tek 

plássið. Ég get gert hreyfingarnar eins stórar og ég get og verið með allt á hreinu en ef ég 

eigna mér ekki þau augnablik sem ég fæ og tek ekki pláss þá mun vinnan mín ekki fá þá 

athygli sem hún á skilið. Þegar ég tala um að eigna mér augnablikið þá kemur það fram mest 

í flutningnum (e. performativity), að nýta það þegar ég finn ljósið á andlitinu mínu eða finna 

ljósið ef það er ekki á mér og síðan njóta þess. Ég þurfti oft að minna mig á að lyfta hökunni 

aðeins upp því ég gleymi því stundum þegar ég er ekki á upphækkuðu sviði. Þessi litla 

hreyfing á höfðinu gerir mjög mikið fyrir flutninginn og það lítur út fyrir að vera meiri orka 

eða geislun útfrá dansaranum. Ég finn fyrir meira sjálfstrausti þegar ég lyfti hökunni upp og 

hvernig plássið sem ég eigna mér stækkar. Að lyfta hökunni hjálpar líka við það að fá ljós á 

andlitið sem verður til þess að áhorfendur sjá dansarann betur og allt það sem dansarinn gerir 

verður meira aðlaðandi. Ég reyndi að beina sjóninni minni að tæknimanneskjunni sem mér 

finnst alltaf góð regla því þau eru efst af áhorfendunum þannig að maður lyftir hökunni til 

þess að horfa yfir áhorfendur og langoftast sér maður ljós sem kemur til dæmis frá tölvunum 

þeirra eða vinnuljósinu sem gerir dansaranum auðvelt fyrir að finna þau þegar það er myrkur 

í áhorfendasalnum. 
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Sóló 

Við gerðum allar sóló með smá kveikju eða hreyfingargæði (e. movement quality) frá 

Ásgeiri og Cameron. Mín hreyfingargæði átti að vera þannig að það er eins og einhver er að 

toga í mig sem lætur mig hreyfast eða gera einhverja hreyfingu. Ég ákvað að taka 

leiðbeiningum þeirra ekki of bókstaflega þannig að ég myndi hafa meira frelsi til þess að 

sýna meiri „dans“ sem hefur flæði í staðinn fyrir bara hreyfingar sem byrja með togi og enda 

með viðbrögðum líkamans míns við toginu. Ég tók pláss með því að taka ákvörðun að gefa 

sjálfri mér meira frelsi en ekki gera bókstaflega það sem leiðbeiningarnar sögðu. Þeir síðan 

unnu með mér í sólóinum eftir að ég var búin að setja niður kóreógrafíuna. Í verkinu gríp ég 

athyglina og geng niður á mitt sviðið til þess að byrja eintal en ég er trufluð af Amöndu Líf, 

bekkjarsystur minni, sem hleypur inn á sviðið og kemur sér fyrir beint fyrir framan mig og 

stelur sviðsljósinu mínu. Þetta er mjög skemmtilegt og fyndið augnablik fyrir okkur báðar 

og áhorfendur en karakterinn minn er ekki sáttur. Hann fær loksins athyglina og plássið sem 

hann þarf og vill en síðan er það tekið af honum. Amanda dansar sinn sóló og karakterinn 

minn bakkar frekar pirraður til baka og fylgist með. Ég held smá spennu í líkamanum með 

hökuna uppi allan tíman á meðan Amanda gerir sinn sóló sem fyrir mér er eins og 

viðbragðsstaða til þess að springa út. Þegar hún er alveg að klára sinn sóló geng ég, sem 

karakterinn minn, að henni og tek skrefið fyrir framan hana til þess að það sé alveg öruggt 

að núna fær minn karakter að dansa. Það er hægt að lesa þessa senu þannig að ég ætla að 

taka mitt pláss en það misheppnast sem kveikir í einhverjum pirring innra með mér sem 

verður til þess að þegar rétta augnablikið kemur, tek ég mitt pláss með meiri kraft og vilja 

og þá getur enginn stolið því af mér. Karakterinn minn er góður með sig og vill vera skrefinu 

á undan öllum hinum sem þýðir að hann þarf að búa til sitt pláss og eigna sér það. Það er 

eitthvað sem ég lærði af mínum karakter og ég áttaði mig á því að ég ætti að taka smá af 

þessum karakter með mér út í lífið. Ég á að leyfa mér að vera smá ógnvekjandi og taka mitt 

pláss því þá finnst mér að fólk tekur mig meira alvarlega og stíga minna inn í mitt pláss.  

Það sem ég hefði þurft að vinna meira að er að finna spennuna neðar í líkamanum til 

þess að finna fyrir jörðinni betur. Þegar ég geri verk eins og Pondering á ég það til að vera 

of mikið uppi með orkuna þannig að hreyfingarnar mínar verða léttar og meira ofan á gólfinu. 

Ég hefði þurft að dreifa þessari orku betur um líkamann þannig að ég myndi finna meira 

fyrir gólfinu í staðinn fyrir að vera ofan á því. Það er mögulega líka partur af því að taka 
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meira pláss því það kemur oft fyrir að þegar maður tengir meira við jörðina (e. being 

grounded) þá er maður rólegri og teygir sig lengra út í „kinesphere“. Ég á ekki að vera 

greiðvikin gagnvart rýminu frekar en öðru fólki þegar ég er að reyna að taka meira pláss og 

ég þarf að venja mig af því að halda að einhver annar þarf plássið meira en ég.29  

 Í þessu ferli voru hlutverkaskiptin mjög skýr en mér leið eins og ég þurfti að gera 

meira en var ætlast af mér því ég vildi taka meira pláss. Ég áttaði mig seinna á því eftir að 

Cameron nefndi það við mig að ég væri að hugsa of mikið um að taka góðar ákvarðanir fyrir 

hópinn og ekki gefa sjálfri mér sviðsljósið nógu oft. Ég þarf að draga mig úr því að vera of 

greiðviking gagnvart öðrum og til þess að gera það þarf ég endurbyggja líkamann í að taka 

meira pláss.30 Ég upplifði ekki að ég þurfti að vera gleðispillir í þessu ferli til þess að taka 

pláss. Í þessu ferli var ég meira að skoða hvernig ég get tekið pláss sem flytjandi (e. 

performer), auka sjálfstraustið og láta það endurspeglast í minni líkamstjáningu. Ég var 

mikið að einblína á að lyfta hökunni og eigna mér rýmið og plássið í kringum mig. Mig 

vantaði aðeins meiri tengingu við jörðina og sú tenging hefði líklegast hjálpað mér að taka 

meira pláss og gera hreyfingarnar mínar meira „djúsí“. Ég bjó til karakter sem hefur nokkra 

eiginleika sem mig langar að færa yfir á mig sjálfa eins og mikið sjálfstrust og ekki þegja 

þegar einhver þaggar niður í mér. Vera viljandi. Mig langar að prufa að leika mér með 

karaktera, bæði að þessu tagi og með aðra persónuleika sem koma upp, þegar ég er að vinna 

í einhverju ferli. Ekki bara þegar ég er á sviði að dansa eða að gera einhverja tiltekna senu.  

 

Samanburður á upplifun minni í verkunum     

Eins og ég hef tekið fram áður þá eru þessi verk mjög ólík. Teem var samsköpun og unnið 

útfrá reynslu og hugmyndum okkar dansaranna, í bland við „aesthetic“ og listrænu skoðun 

Önnu Kolfinnu á meðan Ásgeir og Cameron voru búnir að hugsa mikið út í hugmyndina að 

Pondering áður en við nemendurnir komum inn í ferlið. Við settum okkar karaktera inn í 

verkið og þannig þróaðist það. Það var mikill munur á hlutverkinu mínu sem dansari í 

vinnuferlunum. Ég sá það strax í ferlinu með Ásgeiri og Cameron að ég var að fara að gefa 

það sem ég gat af mér og Ásgeir og Cameron gátu mótað það og sett í verkið. Ég vissi ekki 

alveg hvar ég stóð sem dansari í vinnuferlinu með Önnu Kolfinnu. Ég gaf það sem ég gat af 

mér eins og í hinu ferlinu og vissi að Anna myndi síðan móta það líka en munurinn er sá að 

 
29 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 25. 
30 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 30. 
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uppsprettan á því efni sem ég var að vinna með hjá Önnu Kolfinnu er miklu persónulegri 

heldur en uppsprettan á efninu sem ég var að vinna með hjá Ásgeiri og Cameron. Ég bætti 

sjálf við persónulega hlutanum í Pondering, þar sem ég tengi vilja karakter míns um að taka 

og hafa sitt pláss við mína persónulegu baráttu um að vilja og reyna að taka pláss, eftir á. 

Þegar uppsprettan sjálf er persónuleg þá mun allt sem kemur við það efni hvort sem það eru 

búningar, hljóð eða aðild annarra dansara, hafa eitthvað persónulegt gildi líka. Það sem sló 

mig mest varðandi búningaákvörðun í verkunum var að, í Pondering, var ég að búast við því 

að vera sett í fyrirfram ákveðinn búning og ekki fá að ráða mikið um það miðað við hvert 

hlutverk mitt væri þar sem dansari. Hins vegar í Teem var ég að búast við því að við 

dansararnir myndum taka virkan þátt í búningaákvörðunum miðað við að það kom svo margt 

frá okkur, efnis- og hreyfingalega séð. Raunin var hins vegar sú, að í Pondering var mikil 

áhersla lögð á að okkur líði vel í fötunum og að þau klæða hvern og einn dansara vel. Ásgeir 

og Cameron voru með ákveðinn innblástur fyrir búningana sem var fatnaður gesta á 

tónlistarhátíðinni Coachella í Kaliforníu. Útfrá honum kom fjaðra jakki, aðsniðinn toppur 

undir og gallastuttbuxur með skrauti á, en það voru mismunandi snið og litir á stuttbuxum 

og toppum í boði þannig við gátum valið fyrir okkur sjálfar hverju við vildum klæðast. 

Raunin varðandi búningamálin í Teem var sú að það var búið að ákveða búninga sem við 

dansararnir vorum ekki sáttar með því okkur leið ekki vel í þeim og við höfðum áhyggjur af 

hvað áhorfendur myndu lesa útfrá þeim. Hins vegar, eftir ítrekun á því að við viljum ekki 

vera í þessum búningum útaf persónulegum og pólítiskum ástæðum voru búningunum 

breytt. Einn af þeim fallegu hlutum varðandi list er sá að það er hægt að túlka hana á margan 

máta og á sinn hátt en við vildum ekki að vanvirðing gagnvart einhverjum væri ein af þeim 

túlkunum sem fólk gæti gert sér um útskriftarverkið okkar.  

Bæði sólóinn minn í Pondering og dúettinn okkar Bjarteyjar í Teem hafa sterka 

tengingu sín á milli að mínu mati. Uppsprettan fyrir bæði sólóinn og dúettinn er sú að það er 

alltaf eitthvað sem heldur aftur af manni hvort sem það er andlega, líkamlega- eða 

hreyfingalega séð. Munurinn hins vegar, er sá að dúettinn í Teem kemur frá persónulegri 

baráttu á meðan uppsprettan fyrir sólóinn í Pondering er meira fyrir kóreógrafíu og 

hreyfingagæðin sem sólóinn minn hefur. Ég bjó mér til nýjar aðstæður í höfðinu fyrir 

dúettinn í Teem svo ég myndi ekki fara of djúpt í mínar eigin tilfinningar. En með sólóinn 

minn í Pondering, var ég í ákveðnum karakter þannig að uppsprettan varð ekki persónuleg 

fyrir mig nema þegar ég leyfði mér að fara þangað, sem var ekki oft, aðallega bara fyrir þessa 

rannsókn. Þegar ég fór að hugsa um persónulegu hliðina að sólóinum mínum passaði ég mig 
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að gera það ekki á meðan ég var í karakter. Ég vildi ekki byrja að ofhugsa hið persónulega 

of mikið og blanda því við karakterinn minn sem ég bjó til fyrir það að geta skilið eftir mínar 

baráttur og tilfinningar fyrir utan dyrnar. Að taka pláss í ferlinu fyrir Teem og fyrir Pondering 

þýddi ekki það sama fyrir mér. Í ferlinu fyrir Teem var ég að hugsa um að taka pláss með 

mínar persónulegar skoðanir og listræna sköpun á meðan ég var meira að hugsa um að taka 

pláss sem flytjandi (e. performer) fyrir Pondering. Í ferlinu fyrir Teem reyndi ég að verða 

betri í að segja mínar skoðanir á efninu sem við vorum að vinna með en líka treysta hópnum 

og því efni sem við vorum með þar sem ég er ekki danshöfundurinn. Fyrir Pondering var ég 

að reyna að finna hvernig ég get gert mig stærri á sviðinu og taka mitt pláss með nærveru 

minni og líkamstjáningu. Bæði verkin voru mjög líkamlega erfið sem tengdu bæði rödd 

okkar og leikræna tjáningu við dansinn. Ég áttaði mig á því að það tekur æfingu og tíma að 

taka pláss og þora að valda röskun á kerfinu31 þegar það hefur verið innbyggt í manni lengi 

að láta lítið fyrir sér fara og reyna gera öðrum auðvelt fyrir. Ég þarf ekki að geðjast öllum, 

sérstaklega ekki feðraveldinu, því þarf ég að setja mig í ákveðinn karakter til þess að hjálpa 

mér að venjast af því að taka ákvarðanir sem hafa neikvæð áhrif á mitt pláss.  

 

Niðurlag 

Hugtakið, femíníski gleðispillirin, kveikti neista innra með mér sem hefur drifið mig áfram  

í því að æfa mig í að taka meira pláss og standa upp fyrir sjálfri mér og mínum kynsystrum. 

Að taka pláss sem dansari getur verið flókið því dansarinn hefur mismunandi hlutverkum að 

gegna. Það sem ég komst að með þessari rannsókn er að dansarinn tekur pláss með því að 

segja sínar skoðanir þegar honum er misboðið eða þegar eitthvað eða einhver fer yfir hans 

mörk, hann víkur ekki úr vegi fyrir öðrum eða rýminu í hvert skipti sem þær aðstæður koma 

upp, hann hefur alltaf líkamann sinn og það getur enginn tekið hann af honum. Dansarinn 

tekur pláss með líkama sínum og líkamstjáningum. Dansarinn þarf stundum að vera 

gleðispillir til þess að búa sér til pláss og búa til pláss fyrir sínar skoðanir þegar það pláss er 

ekki til staðar. Eins og ég hef nefnt áður þá tekur tíma að finna kjarkinn innra með sér til 

þess að vera virkur femínískur gleðispillir og taka pláss. Sá kjarkur kemur með litlu sigrunum 

og með því að vera með kveikt á femínísku meðvitundinni en slökkva líka á þeim rofa af og 

til, til þess eins að komast af í heiminum, heiminum sem er ekki femínískur.32  

 
31 Ahmed, „Feminist Killjoys,“ bls 64. 
32 Ahmed, Living a Feminist Life, bls 31. 
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Ég varð fyrir miklum vonbrigðum þegar það var ekki tekið mark á okkar skoðunum 

og áhyggjum varðandi búningana í Teem fyrr en við dansararnir kröfðumst breytingu og að 

það yrði hlustað á okkur. Ahmed nefnir að það er talið slæmt að vera viljandi því það merkir 

að stelpan er að óhlýðnast en stelpur ættu að eigna sér það að vera viljandi, frekar en að horfa 

á það sem neikvætt orð, og gera það sem þær vilja gera.33 Stelpur eiga og mega hafa sinn 

eigin vilja og skoðanir og ekki alltaf taka við skipunum og hlýða. Mín skoðun er sú að ef 

dansarar hafa mikil og persónuleg áhrif á efni og innihald verksins þá er ekki hægt að útiloka 

þeirra skoðanir á hvernig þeir koma fram útlitslega séð í verkinu og á sviði. Það þarf að vera 

jafnvægi. Það er líka mikilvægt að treysta listamönnunum í kringum sig og þeirra listrænu 

sýn en ef þeirra sýn gengur á mörk einhvers þá er það nógu góð ástæða til þess að tjá sínar 

skoðanir og finna aðra lausn í sameiningu. Búningar segja mikið um andrúmsloft verksins 

og ég var mjög ánægð hvernig búningarnir í báðum verkunum ýttu undir innihald verkanna. 

Innihaldið í Pondering voru „sassy“ svanir sem eru fastir í óaðlaðandi tjörn og berjast lúmskt 

um athygli áhorfandans. Innihaldið í Teem er orka uppreisnargjarna kvenna sem 

endurspeglast í náttúruöflunum og gefur ekkert eftir. Mér finnst þetta góð blanda og blanda 

sem ég mun taka með mér úr náminu; „sassy“ svanur sem lætur ekki ganga yfir sig og sín 

mörk. Þannig tek ég pláss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Ahmed, Living a Feminist Life, 68. 
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