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Útdráttur 

 

Í  þessari greinagerð mun ég greina frá því hvað er að vera viljasterk stelpa og hvaða mátt 

hún hefur í samfélaginu. Í greinagerðinni verður notast við orðin strákar og stelpur í staðin 

fyrir konur og karlar. Mér finnst það meira við hæfi. Það hefur ekkert að gera með aldur 

heldur frekar það samhengi sem ég nota. Ég vil halda í unglegt orðalag til að setja í samhengi 

við frekjurnar. Ég tala út frá eigin reynslu og segi frá persónulegum atvikum í mínu lífi til 

að styðjast við efnið um viljasterku stelpuna. Líkt og Carol Hanish sagði einu sinni „the 

personal is political“1. Verkið er um það að vera frekja en líka hvernig frekja verður frekja. 

Hvernig byrjar ferlið þegar frekjan fæðist? Ég hef hingað til komist að þeirri niðurstöðu að 

það byrji allt með sjálfselsku og samstöðu stelpna. Ég mun tala um hvernig ég komst að 

þeirri niðurstöðu en hún er breytileg og þetta ferðalag hefur engan vissan enda. Frekjan er á 

sínum eigin forsendum. Hún ferðast um heiminn með systrum sínum sem eru líka frekjur. Í 

sameiningu taka þær niður feðraveldið með því að sprengja eina fáfræði búbblu í einu. Þær 

eru hér komnar til að fræða þá sem ekki vita og læra af hvor annarri og heiminum. Þær 

heimta að á þær sé hlustað. Þær prakkarast og leika þess á milli. Ég notast við fræði og bækur 

Söru Ahmed til innblásturs í verkinu. Verkið er í beinu framhaldi af vídjóverki sem ég gerði 

vorið 2020, The Killjoys Lullaby2. Verkið mitt, BRATZ var samið í samstarfi og samtali við 

Linde Rongen. Ég notaðist við kóreógrafístar aðferðir eins og verkefnamiðaðan spuna og 

danceoke. Frekjurnar urðu til í karaktersköpun út frá persónulegri reynslu okkar af 

feðraveldinu með Lönu Del Rey, söngkonu sem aðal innblástur. Frekjurnar eru óhræddar og 

djarfar, svífandi um sviðið í búbblunni sinni. Þær setja sér skýr mörk eða taka fram klærnar 

þegar þörf er á. Þær eru hættulegar en saklausar. 

  

 
1Carol Hanisch, "The personal is Political." Notes from the Second Year: Women's Liberation: 76-78. 1970.  
2 „The KillJOY‘s Lullaby“. Vimeo. Sótt 22. febrúar 2021 á https://vimeo.com/416131776.   
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1. ✨Inngangur 

 

Textabrot á ensku sem ég skrifaði í upphafi ferlisins sem mig langar að deila: 

„The willful girl is a brat. She does what she wants and she shares her truth in her own way. She 

listens and poses questions for the ones around her. She is dangerous but innocent. She is subtely 

brutal and she is scary in a small, soft way. She will catch you off guard. She dares to ask questions. 

She will not swallow without questioning what you are giving her. Her questions might not have 

anwsers but they have a palce in her bubble where she spends time with her fellow bratz.“ 

Í þessari greinagerð og í einstaklingsverkinu mínu mun ég skoða hvað það er að vera „willful 

girl“ eða frekja sem er mín túlkun á hugtakinu í þessarri rannsókn. „Er hún frekja eða ert þú 

kannski ekki fyndinn? Þetta hefur kannski eitthvað að gera með meðvirkni“. Sem stelpa, 

eldri systir, dóttir og vinkona er mér oft hugsað meira til þeirra sem mér standa nær án þess 

að gæta þess hvernig mér líður sjálfri. En hvað með mig? Það kemur út eins og ég sé sjáfselsk 

eins og það sé annað hvort hægt að hugsa um sjálfan sig eða aðra. Að vera sjálfselskur gefur 

til kynna að ég elski sjálfa mig. Á ekki að elska sjálfan sig? Að byrja að elska sig sjálfa er 

byrjunin á því að byggja upp sjálfstraust og sterkan vilja. Viljsterka stelpan eða frekjan 

verður til.   

Viljasterkar stelpur eru oft kallaðar frekjur. Þær eru neikvæðar í augum áhorfenda sem 

vilja gjarnan breyta þeim og hafa þær prúðari. Stelpur eiga að hlýða og vera fínar svo að 

auðvelt sé að meðhöndla þær innan samfélagsins. Hvað gerist ef frekjan hættir að hlægja 

þegar henni finnst eitthvað ekki fyndið? „Hva! Getur ekki tekið gríni?“ eru oft svörin sem 

hún fær. Það er sjaldan hugsað „ó þetta var kannski ekki fyndið“. Mér finnst áhugavert að 

skoða nánar hver mörkin eru á milli þess að vera meðvirkur og hlægja eða að vera frekur og 

„kunna“ því ekki að taka gríni. Það á ekki að þurfa að þykjast til þessa að vera metin að 

verðleikum. Frekjan þorir að standa fyrir utan og gerist ekki meðvirk.  

Ég mun segja frá upphafi rannsóknarinnar, hvaðan hugmyndin kom og hvaða ákvarðanir 

ég tók í ferlinu. Ég tala nánar um hvað gaf mér innblástur og þrá til þess að gera verkið og 

hver útkoman var eftir þessa rannsókn á frekjum.  

Frekjan er hættuleg en saklaus. Hún hefur í raun ekki við neinn að sakast. Hún móðgast 

þegar henni finnst einhver hafa farið yfir strikið og hún setur sér skýr mörk. Ég horfi upp til 
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frekjunnar og ég reyni að tileinka mér hugarfar hennar og hvernig hún tekst á við sambönd 

og lífið. Frekjan á frekju förunaut og þær svífa saman um sviðið í litlu búbblunni sem þær 

mynduðu saman. Ég mun fjalla nánar um búbbluna og frekjurnar í þessari greinagerð um 

verkið mitt „BRATZ“. Stelpur allstaðar eiga sér systralag. Við eigum svo margt 

sameinginlegt. Svo margt til þess að ræða og vera reiðar yfir. Hvað þýðir að vera í frekju-

systralagi? Hvernig getur ein frekja breytt heiminum? En tvær?  

2. ✨„WILLFULNESS“ 

 

„Willfulness definition: Asserting or disposed to assert ones own will against 

persuasion, instruction or command;governed by will without regard to reason; 

determant to take ones own will away; obstainantly selfwilled or perverse“3  

 

The willful girl er hugtak sem Sara Ahmed kynnir í bókinni The Willful Subjects4. Viljasterk 

stelpa er íslenska þýðingin á hugtakinu en ég mun aðallega nota orðið „frekja“ til að lýsa 

viljasterku stelpunum í þessari ritgerð. Mér finnst það passa best út frá því hvernig ég nota 

það í ferlinu og í verkinu sjálfu. Viljasterka stelpan er oft kölluð frekja og mig langar að 

skoða af hverju það þarf að vera neikvætt þegar stelpur hafa sterkan vilja. Þegar ég les um 

„viljasterku stelpuna“ þá sé ég fyrir mér litlu stelpuna sem er kölluð „frek“ af mömmu sinni. 

Hún hefur sterkan vilja, hlýðir ekki þegar henni er sagt að gera eitthvað sem hún vill ekki 

gera.  

Mig langar til þess að endurheimta hugtakið frekja. Hún er ekki svo slæm ef ég hugsa 

um það. Hún hefur bara ekki sömu skoðun og þú. Hún er sterk og stendur fyrir sínu. Hún 

elskar sjálfan sig og setur sig í fyrsta sæti. Það er eitthvað pirrandi við hugmyndina að við 

eigum að hafa sömu skoðun eða vera sammála. Frekjan er einfaldlega óhrædd við að vera 

ósammála. Er það frekjuskapur eða einfaldlega að neita því að vera meðvirk og standa með 

sínu. Litla óhlýðna stelpan er frek og lætur í sér heyra. Það er hún sem stýrir ferðinni og það 

 
3 Ahmed, Sara, Willful Subjects, (Durham: Duke University Press, 2014), bls 3 
4 Ahmed, Sara, Willful Subjects, bls 3 
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gæti verið að hún viti alveg hvað hún er að gera og hvert hún er að fara. Hvað myndi gerast 

ef hún fengi að ráða? Það er erfitt að vita því við reynum oftast að þagga niður í henni.  

Ahmed tekur gott dæmi úr sögu frá Grimm bræðrunum í upphafi bókarinnar Willful 

Subjects5. Sagan heitir The Willful Child og seigir frá viljasterkri stelpu sem neitar fylgja 

skipunum móður sinnar. Sagan endar mjög illa fyrir grei stelpuna. Þegar hún varð veik  virtist 

vera að enginn vildi hjálpa henni vegna þess hvað hún var viljasterk. Hún átti einfaldlega að 

deyja og mömmu hennar fannst hún eiga það skilið. Hvorki læknar né Guð átti að vilja hjálpa 

henni að lifa af en hún var treg til og fór ekki auðveldlega (viljastyrkurinn mikli). Þegar hún 

var komin í gröfina og dáin stakk hönd hennar enn út eins og hún væri ekki alveg farin. 

Höndin merkir mikla viljastyrkinn hennar. Þótt hún var komin í göfina væri hún enn að 

óhlýðnast mömmu sinni. Mamma hennar endaði á því að berja niður höndina með stöng svo 

að hún fengi að „hvíla í friði“6 . Sagan setur sviðið fyrir bókina og var einnig sterkur 

innblástur fyrir frekjurnar í verkinu. 

Hugmyndin um frekjurnar sem ég fjalla um er einskonar framhald af hugtakinu „The 

feminist killjoy“ eða hinum feminíska gleðispilli sem kemur fram í annari bók eftir sama 

höfund, Söru Ahmed: The Promise of Happiness7. Í henni talar hún um stelpur (feminista) 

sem, meðal annars, neita að fylgja formúlu samfélagsins um hefðbundna hamingju. Þær hafa 

það markmið að byggja upp stelpur og fella feðraveldið. Hugmyndin um hefðbundna 

hamingju er skilgreind í bókinni sem: þráin til þess að öðlast hina tilteknu „kjarnafjölskyldu“ 

og „lifa hamingjusöm til æviloka“ eins og í ævintírunum og þess háttar. En þessi þrá á 

eingungis við um stelpur. Aðrar reglur gilda fyrir stráka þar sem þeim er ætlað að vilja feril 

og draumastarfið.  

 

„We think of gendered scripts as happiness scripts, providing a set of instructions for 

men and women to be happy“8 

 

Það er eins og handrit hafi eitt sinn verið skrifað um það hvernig skuli öðlast hamingju og 

gert hefur verið ráð fyrir því að allir þurfi það sama til að verða hamingjusamir einn daginn, 

 
5 Ahmed, Sara, Willful Subjects, bls 1 
6 Ahmed, Sara, Willful Subjects, bls 1 
7 Ahmed, Sara, The Promise of Happiness, (Durham And London: Duke University Press, 2010) 
8 Ahmed, Sara, The Promise of Happiness, bls 59 
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vonandi9. Þetta er eitthvað sem vakti athygli mína stax. Feminíski vandræðagemsinn og 

gleðispillirinn áttar sig á því að þetta handrit sé mögulega ekki fyrir þær. Þær neita að finna 

hamingjuna sem þær eiga að vera að leita að allt sitt líf. Þess í stað lifa lífinu eins og þeim 

sýnist og finna sína eigin hamingju á þann hátt sem þeim sýnist. Það þarf ekki allt að vera 

gaman og fallegt. Sumt er einfaldlega ljótt í þessum heimi. Þær bera kennsl á það og eiga 

samræður sem geta haft áhrif á það í framtíðinni svo að við getum haldið árfam að þróast 

sem samfélag. 

Þarna kemur upp frekja sem er ósammála, hún er því álitin gleðispillir. Einhver sem 

eyðileggur gleði fyrir öðrum og neitar henni fyrir sjálfa sig. En það gæti verið að hún vilji 

aðra gleði en þú og manneskjan við hliðina á þér. Það er erfitt að tala um frekjuna án þess 

að minnast á feminiska gleðispillinn þar sem frekjan sjálf er gleðispillir. Feministar eru 

margir hverjir búnir að stimpla sig sem frekjur10. Þær eru sjálfviljugar að neita því að vera 

hamingjusamar á þann hátt sem þeim er ætlað samkvæmt handritinu gamla. Þær velja frekar 

sjá það sem heimurinn hefur uppp á að bjóða, fræðast sjálfar og fræða aðra sem minna 

þekkja. Ég vil endurheimta orðið frekja sem og hugtakið „viljasterk stelpa“ svo að litið sé á 

þau sem styrkleiki og góður eiginleiki stelpna en ekki galla sem þarf að laga. Að fara á móti 

hefð og því sem er talið venjulegt. Að hrista upp í hópnum og segja upphátt það sem er 

óþægilegt að heyra. Ahmed minnist á það í samhengi við gleiðispillinn að feministar þurfa 

að vera viljugir að búa til vandræði og hrista upp í stemningunni11 sem er það sem frekjan 

gerir best. Þær eru of mikið en það er einmitt það sem þarf til að gera breytingar og vonandi 

einn daginn, fella feðraveldið allt.  

 

She is to much 

She is to much, too 

She is to, to.12 

 

Það að vera „willful“ eða viljasterk þýðir að neita því að taka við skipunum og fylgja 

sínu eigin hjarta. Fara gegn sannfæringu um það hvað á að gera í vissum aðstæðum. 

 
9 Ahmed, Sara, The Promise of Happiness, bls 64 
10 Ahmed, Sara, Willful Subjects, bls 77 
11 Ahmed, Sara, The Promise of Happiness, bls 64 
12 Ahmed, Sara, Willful Subjects, bls 77 
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Viljasterk stelpa er staðföst og sýnir styrk í þeim ákvörðunum sem hún tekur. Hún er viss 

um það hvað hún vill og neitar því að vera meðvirk. Hún er full sjálfstrausts og er fylgin sér. 

Þetta hljómar eins og hún sé of mikil til þess að takast á við en það er einmitt það sem ég vil. 

Hún er of mikil sem er einmitt nóg. Við þurfum að vera miklar og taka pláss til þess í á okkur 

sé hlustað. 

3. ✨SAMSTAÐA OG SYSTRALAGIÐ 

 

Það getur verið erfitt og einmanalegt að frekjast og að vera gleðispillir. Það er gott ef ekki 

nauðsynlegt að hafa stuðning og félaga til að tengja við. Ég áttaði mig á því þegar ég gerði 

vídjóverkið um feminíska gleðispillinn13. Mér þótti eitthvað vanta og langaði til þess að gera 

tilraun með dúett í þetta skipti. 

 Þegar frekjurnar tvær koma saman myndast samstaða sem gefur þeim styrk til þess að 

kvarta og gera breytingar á því sem á gengur. Ég hef áttað mig á mikilvægi þess að tengjast 

öðrum sem ganga í gengnum svipaðar aðstæður og eiga samræður til að átta sig á því hvað 

er að gerast. Þegar það er erfitt að halda sér uppi sjálfur er betra að hafa fleiri í sínu teymi. 

Þetta er eitthvað sem mér finnst áhugavert að skoða. Samstaða og kraftur fjöldans. Þegar 

fleiri frekjur koma saman gerast kraftaverk. Í verkinu langar mig að skoða það hver 

styrkurinn er þegar við fáum tvær frekjur inn í rýmið. Hvað getur sprottið upp og gerst þegar 

frekjurnar dansa saman? Þeirra persónulega verður hið pólitíska í gegnum hreyfingar og 

ákvarðanir sem þær taka á sviðinu. Þær horfa á þig horfa á sig í búbblunni sem þær sveima 

um í. Þegar ég tala um búbbluna er ég að tala um það rými sem þær eiga út af fyrir sig. Það 

er öruggt svæði. Það er ekki mikið um örugg svæði fyrir stelpur og hvað þá frekjur í þessum 

heimi. Við þurfum að búa til okkar eigið skjól til að safna kröftum áður en farið er aftur út í 

samfélagið. Ég tala meira um mátt búbblunnar í kafla 7.  

Frekjurnar lifa í heimi sem á erfitt með þær. Þeim er samt alveg sama. Þær hafa hvor 

aðra og systralagið á bak við sig. Saman ná þær áttum þegar þær styðja hver aðra. Það eru 

fleiri en þær tvær í heiminum og saman erum við í óskrifuðu systralagi. Systralagið er opið 

öllum sem hafa þau gildi sem frekjurnar hafa. Að hafa það að markmiði að gera sig stóra. 

 
13 „The KillJOY‘s Lullaby“.  
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Að taka pláss og hafa hátt. Við spyrjum óþægilegra spurninga og eigum nauðsynlegar 

samræður í kringum þær. Eins og spurningin um hvort að það sem verið var að hlægja að 

hafi í raun verið fyndið? Ég tala mikið um þessa spurningu og velti henni fyrir mér til þess 

að gera mér grein fyrir henni. Það hefur komið of oft fyrir að ég fari að hlægja til þess að 

gera aðstæður þægilegri fyrir þá sem standa mér nærri. Það getur valdið miklum skaða. 

Innihald brandaranna skiptir máli. Það á ekki að hlægja að hverju sem er. Systurnar standa 

saman og neita að hlægja saman. Það verður allt örlítið einfaldara með stuðning á bak við 

sig. 

Að vera frekja og gleðispillir er ekki bara persónulegt vandamál. Mig langar til þess að 

taka dæmi um það hvernig systralagið hefur hjálpað mér og af hverju mér finnst mikilvægt 

að minnast á það í sambandi við frekjurnar. Þegar átt er í erfiðum samræðum þar sem lítill 

skilningur er á vandamálum stelpna og það sem við systurnar göngum í gengum, getur verið 

gott að hafa einhvern með sér í liði til að halda haus. Halda samræðunni á réttri braut svo að 

útúrsnúningur gerist ekki. Í þessum samræðum er átt við fólk sem neitar að læra og sjá 

heiminn í skýru ljósi. Þessi útgáfa af heiminum er ekki eins falleg og sú sem það hefur búið 

til í fáfræðibúbblunni sinni. Þeir sem vita minna hafa oft hærra um sig og fá því meira pláss. 

Í þessu samhengi á ég helst við stráka sem skilja ekki hvað gengur á hjá stelpum og af hverju 

við erum ennþá að reyna að ná fram jafnrétti. Fyrir þeim kom jafnrétti kynjanna þegar stelpur 

fengu að kjósa og klæðast buxum. Þegar þessar samræður eiga sér stað er erfitt að standa á 

sínu ein á báti. Ég hef verið í álíka samræðum þar sem það voru tveir strákar og ég ein. 

Málefnin voru persónuleg þannig að tilfinningar urðu stórar. Það er erfitt að taka mark á 

grátandi og öskrandi stelpu sem talar hátt í gegnum tárin. Það er svo mikilvægt að geta haldið 

út samræðurnar og halda áfram að eiga þær. Breytingin gerist hægt og rólega hjá strákunum 

en við gefumst ekki svo auðveldlega upp. Um leið og við erum tvær að berjast í þessum 

aðstæðum verður leikurinn einfaldari. Við getum haldið hvor annarri gangandi og farið í 

gegnum þetta saman. Þessar samræður eru stór innblástur verkefnisins og rannsóknarinnar.  

Að finna tengsl og skilning keyrir mig áfram. Það er svo öflugur kraftur sem myndast í 

hópi stelpna sem geta deilt sögum sín á milli. Þegar við hlustum á sögur frá öðrum sem við 

getum sjálfar tengt við er margt sem getur sprottið upp. Við erum kveikja hvers annars og 

höldum báráttunni gangandi með samræðum og áminningum frá hver annarri. Sameiginlegar 

upplifanir fara frá því að vera persónulegt og einmanalegt í eitthvað pólitískt sem þarf að 

vinna á í samfélaginu.  
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4. ✨SJÁLFSELSKA 

 

Það er eitthvað við orðið sjálfselska og þýðingu orðsins sem felur í sér þversögn. Sjálfselska 

merkir samkvæmt íslenskri orðabók: Að vera sjálfselskur, eigingirni. Orð sem eru í líkingu 

við merkinguna eru til dæmis egóismi og sérhyggja. Það er neikvæð orka sem því fylgir. 

Orðið sjálft, ef við tökum það í sundur, þýðir að elska sjálfan sig. Mér finnst áhugavert að 

gera samanburð á orðunum á ensku og íslensku. Það að vera sjálfselskur er á ensku orðið 

„selfish“ sem gefur betur til kynna neikvæðnina sem fylgir. Aftur á móti er orðið „selflove“ 

á ensku jákvætt og fallegt. Það að elska sig og setja sig í fyrsta sæti. Ég er ekki að segja neitt 

nýtt hérna en þetta á vel við í rannsókninni minni um frekjuna. Hún er sjálfselsk og þegar 

uppi er staðið er það grunnurinn af eiginleikum frekjunnar sem skín af henni. Orkan sem hún 

ber er jákvæð. Hún velur það að hlusta vel á sig og lætur áhrif annara lítið á sig fá. Hún 

hlustar og er opin fyrir nýrri þekkingu en hún tekur þær upplýsingar og mótar svo sínar eigin 

skoðanir. Rithöfundurinn Florence Given gefur góða áminningu í bókinni sinni Women 

Don‘t Owe You Pretty og skrifar í hástöfum:  

 

„LIFE IS TO SHORT NOT TO LOVE THE SHIT OUT OF YOURSELF“14 

 

Þær sem líta á sig sem frekjur og femíniskir gleðispillar bera með sér þessa orku. Hún er 

jákvæð og sterk. Þær taka orðið sjálfselska til baka og endurskilgreina það sem sjálfsást. 

Þetta var upphafspunkturinn. Upphafið af rannsókninni um það hvað það þýðir að vera frekja 

og viljasterk.  

Sjálfselska: sú gjörð að elska sig sjálfa að innan sem að utan. Sjálfselskan er ekki 

neikvæð og egóísk, heldur falleg og nauðsynleg til þess að byggja upp það sjálfstraust sem 

þarf í fari frekju. Þegar við erum sátt við það sem við höfum upp á að bjóða er hægt að byggja 

svo mikið ofan á það. Við getum haldið áfram að þróast og komist að nýjungum við okkur 

sjálf. Eitthvað sem var falið í sjálfskaða og vanrækslu sjálfsins. Sjáfselskan krefst mikils. 

Hún krefst þess að við sjáum vel um okkur og setjum sjáf í fyrsta sæti. Sleppum meðvirkni 

og fylgjum eigin hjarta. Þetta getur ekki verið neikvætt. 

 
14 Given, Florence, Women Don’t Owe You Pretty, (S.L.: Cassell Illustrated, 2020), bls 42 
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5. Verkleg vinna og úrvinnsla verksins 

 

Í komandi köflum mun ég segja frá því hvernig unnið var verklega með efnið sem ég hef 

talað um. Hvaða aðferðir ég notaði við sköpun verksins og hvernig ég vann úr efninu. 

Hvaðan hugmyndirnar komu að hreyfigæði verksins. Hvaða leiðir ég valdi mér og af hverju. 

Ég fer einnig út í það hvernig hugmyndir fyrir sviðsmynd og hljóðmynd verksins komu til 

og hvernig ferlið fór af stað með Linde Rongen, dúett félagan og frekjuförunaut. Ég segi frá 

því hvernig sýningarferlið var og hvernig ferlinu lauk.   

6. ✨LANA DEL REY  

 

Við notuðumst mikið við lög frá söngkonunni Lana Del Rey til að frelsa út púkann í okkur. 

Við byrjuðum hverja æfingu á því að hlusta á lagið Chemtrails Over The Contry Club og 

svo rann lagalistinn sem innihélt fleiri lög eftir hana sem og aðra listamenn eins og SpecialK, 

Girl in Red og Soko til að gefa dæmi. Lagalistinn varð stór partur af sköpun verksins og 

hann setti sviðið fyrir karaktersöpun frekjunar. Hann fékk nafnið „Fuck it I love you“ en það 

var til áminningar að við elskum okkur sjálfar og hver aðra. Lagalistinn innihélt lög með 

þeim brag og hjálpaði mikið í gerð verksins. 

  Það þarf að vera leikur annars er ekkert gaman, segir Lana svo skemmtilega og á 

hlutleysislegan árásagjarnan15 hátt í aðal laginu okkar16. Það er eins konar þversögn í því 

hvernig Lana syngur. Hún er hlutlaus og saklaus en á sama tíma stórhættuleg. Þetta var mikill 

innblástur fyrir karakterana okkar í verkinu. Mér finnst gaman að vinna með andstæður og 

frekjurnar flakka á milli þess að gera þig mjög óþægilega og rétta það svo af með leik og 

dansi. 

 „You won‘t play? You‘re no fun!17 

  -Lana Del Ray, Chemtrails Over The Contry Club 

 
15 Íslensk þýðing á hugtakinu „passive aggressive“ 
16„Chemtrails Over The Contry Club“  
17 „Chemtrails Over The Contry Club“ 
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Að reyna að hafa gaman að þessu þótt að við lifum í þversögn inní búbblunni okkar. Búbblan 

er eins konar griðarstaður fyrir frekjurnar. Það má allt í búbblunni og þær ráða ferðinni. 

Stýrum henni í sameiningu og það er leikur í sjálfu sér. Við gerðum okkur klappleik til þess 

að styðjast við og minna á leikgleðina. Klappleikir eins og „Sí Sí come playmo“ minna mig 

á æskuárin og von. Það tengja margir klappleiki við leikgleði og samstöðu. Leikurinn krefst 

samhæfingar og samvinnu. Það er ekki hægt að fara í „Sí Sí come playmo“ einn.  Við 

byrjuðum að semja leikinn í upphafi ferlisins og hann varð lengri og betri því sem á leið á 

ferlið. Undir lokin vorum við farnar að leika okkur með hljóð og áherslur í leiknum svo að 

það myndaðist sterkt samband okkar á milli. Mér fannst mikilvægt að miðla því til 

áhorfenda. Þau fengu að gægjast inn í sambandið okkar og vera vitni að þeirri tengingu sem 

við höfuðum myndað í gegnum ferlið. 

Við gerðum okkar athöfn18 til að breytast í frekjuna. Við settum lagið okkar í gang og 

lokuðum augunum með krosslagðar fætur, sitjandi á móti hvor annarri. Við spurðum hvor 

aðra spurninga um karaktereinkenni hennar þar til fleiri og fleiri komu í ljós. Á endanum 

fengu þær stjörnumerki og þá fannst okkur báðum frekjan orðin fullkomin. Mín frekja fékk 

stjörnumerkið ljón og hennar krabbi. Það er bein tenging í lagið þar sem Lana segist hafa 

krabba í sólarmerki og ljón í tungli.  

Áhrifin sem Lana hafði á okkur voru mikil. Hún gaf okkur innblástur með textum sínum 

úr hinum ýmsu lögum sem og hvernig hreyfigæðin hennar eru á sviði og í 

tónlistarmyndböndum. Hún segir djarfa hluti á mjúkan hátt. Hún gefur það í skyn að hún sé 

hjálparlaus en í raun veit hún miklu meira en hún leyfir áhorfandanum að sjá fyrst um sinn. 

Þegar rýnt er í textana þá sést hvaða vald hún hefur yfir hlustendum. Það var þessi látlausi 

eiginleiki á hlutleysislega árásagjarnan19 hátt sem við tileinkuðum okkur í hreyfigæði og í 

viðhorfi til áhorfenda.  

 

 

 
18 Íslensk þýðing á orðinu „ritual“ 
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7. ✨BÚBBLAN MÍN OG BÚBBLAN ÞÍN 

 

Í bókinni Women Don‘t Owe You Pretty talar listakonan og rithöfundurinn Florence Given 

um áhyggjulausu fáfræði-búbbluna. Hún vitnar í óþekktan höfund sem sagði „A comfort 

zone is a beautiful place but nothing ever grows from there“20. Í þessu samhengi er „the 

comfort zone“ eða þægindarramminn búbblan okkar. Það má vel vera að ekkert vaxi í 

búbblunni en hún er falleg. Búbblan sem frekjurnar tilenka sér er einungis til varnar þeim 

sem neita að hlusta á þær eða útskúfa þær úr samræðum þegar þær taka of mikið pláss. Við 

dveljum ekki lengi í búbblunni í hvert sinn. Hún er sviðið og sviðið er búbblan. Ég tek þessari 

búbblu alvarlega. Mér finnst búbblan svo áhugaverð og skrítin. Annað en búbbla frekjunnar 

sem hún getur farið inn í til verndar þá er ekki hægt að príla upp í þægindar búbbluna þegar 

það er búið að sprengja hana. Það þýðir að við höfum opnað augun og horft í kringum okkur. 

Þegar búið er að sjá er ekki hægt að snúa til baka og „af-sjá“. Ég hef margar spurningar fyrir 

fólk sem heldur sig inni í búbblunni til lengdar. Það verður bara meira sárt eftir því sem líður 

á. Ég vil því hvetja fólk til að sprengja hana fyrr en síðar. Eins og að rífa af sér plástur. Því 

þá getum við byrjað vinnuna.  

Núna vil ég segja frá annari búbblu. Þessi búbbla er ekki griðarstaður frekjunnar sem 

ég minntist á áður heldur staður fáfræði og fólks sem neitar að vakna og horfa í kringum sig. 

Þetta er fólkið sem kveikti upp eld innra með mér og setti verkefnið af stað. Við erum öll í 

búbblu þangað til að eitthvað eða einhver sprengir hana og við sjáum hvað gengur á í 

samfélaginu okkar. Hvað það er langt í land að finna jafnrétti kynjanna og svo margt annað. 

Um leið og hún opnast er ekki aftur snúið inn í þægilegu fáfræði-búbbluna. Sumir dvelja of 

lengi ef ekki alla tíð í búbblunni og vita hreinlega ekki  hvað er að frétta. Þetta er helst fólkið 

sem getur ekki sett sig í fótspor annarra og kýs að dvelja í áhyggjulausu fáfræði búbblunni. 

Þau eru sjálflæg og skipta sér ekki af öðrum. Eins og strákarnir tveir sem ég talaði um. 

 Listakonan Ofelia Jarl Ortega setur þetta í samhengi. Fyrir henni er búbblan í 

samlíkingu við masókista fantasíu21. Ég tengdi strax við þá hugmynd og hvernig hún tengist 

ferðalagi frekjanna. Aðstæðurnar sem samfélagið setur upp fyrir okkur bíður upp á mikinn 

sjálfsskaða og leiðindi. Við reynum mörg hver að gera eitthvað magnað eða verða eitthvað 

 
20 Given, Florence, Women Don‘t Owe You Pretty, bls 22. 
21 Ortega, Ofelia Jarl, „The Bubble“, Koreografisk Journal #6, 2019, bls 18. 
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meira en við erum núna. Við erum svo góð í að særa okkur sjálf og skaða. Þetta gerist helst 

þegar við erum ekki sjálfselsk, eins og ég vil túlka sjálfsselsku, þ.e. þegar við elskum ekki 

okkur sjálf. Það getur verið svo erfitt að setja sig sjálfa í fyrsta sæti. Hvernig hún skrifar um 

búbbluna var mikill innblástur fyrir byrjunina á verkinu. Hvað er það sem áhorfendur fá að 

vera vitni að á sviðinu? Hvað blasir við þeim þegar þau horfa inn í búbbluna. Áhorfendum 

er velkomið að gægjast inn en það er bannað að fikta!  

„It’s like a bubble. You’re in it, and people see you, and you can look through it, and see 

them. Looking through it, seeing someone, but knowing you’re seen from the other side at 

the same time. In the bubble you’re closed in, like in small spaces, and I’m only saying this 

because it’s hot, not because closed in equals being cut off. No, someone needs to be the 

witness ... Exhibiting oneself in the masochist fantasy requires a witness.22 „ 

Ég fekk mikinn innblástur frá þessu textabroti í greininni hennar Ortega: The 

Bubble23. Þetta var í líkingu við þá orku sem mig langaði að mynda á sviðinu. Ég nýtti mér 

það sem hún talar um og gerði það á minn hátt. Ég tók karaktereinkenni frekjunnar og 

blandaði saman við þessa aðferð við að mynda tengsl við áhorfendur. Ég vildi tengjast þeim 

en á sama tíma gera andrúmsloftið óþægilegt. Ég vildi stríða áhorfendum í byrjun verksins 

til þess að skilgreina andrúmsloftið. 

Í þessu var mikilvægt fyrir mig að hafa sterkt augnsamband. Á milli flytjendanna sem 

og við sjálfa áhorfendurna. Við tileinkuðum fyrstu 10 mínútum verksins í að kynnast 

áhorfendum í gegnum stíft augnarráð. Við gerðum okkur leik að hvísla um þá sem horfðu 

inn í búbbluna okkar. Til að sýna fram á að þeir, áhorfendurnir, væru nú komnir á okkar 

svæði. Komin til þess að vera vitni að okkar búbblu. Okkar persónulega griðarstað og þar 

sem okkur líður best. Augnarráðið gefur sterka orku og mér þótti það kröftugt í byrjun 

verksins. Fá áhorfendur til þess að hugsa og leyfa þeim að dvelja með okkur í óþægilegri 

stund.  

 

 
22 Ortega, Ofelia Jarl, „The Bubble“, bls 18. 
23 Ortega, Ofelia Jarl, „The Bubble“, bls 18. 
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8. ✨SVIÐSMYND OG HLJÓÐMYND 

 

Á sviðinu voru hangandi stelpna nærföt. Þau voru þar til þess að ögra áhorfendum og til þess 

að búa til heiminn sem frekjurnar bjuggum í. Fötin sveimuðu um í búbblunni með þeim og 

þau voru til stuðnings við hreyfigæði verksins. Þá sérstaklega í kaflanum þar sem frekjurnar 

stóðu í axlarstöðu í góða stund. Það virtist sem þær byrjuðu að sveima með fötunum. Það 

var sem líkaminn afmyndaðist því lengur sem þær voru uppi í axlastöðunni. Þar var mikill 

stuðningur með leikmyndinni sem fékk að sveima fyrir ofan þær. Leikmyndin var á 

hreyfingu með okkur frekjunum og til halds og trausts í verkinu.  

Hugmyndin kom í upphafi þegar ég var enn að átta mig á því hvenig ég vildi vinna. 

Ég bjó mér til hugmyndatöflu af myndum og ég fór að sjá mynstur í því hvaða myndir ég 

valdi inn á töfluna. Það voru hangandi nærföt í ljósum litum í bland við aðrar myndir. Mikil 

mýkt og fegurð. Létt fyrir augun en á sama tíma vakti spurningar. Við frekjurnar ákváðum 

að klæðast stórum skyrtum og stórum buxum. Fötum sem „ætluð eru strákum“. Fyrir ofan 

okkur sveima svo stelpu nærfatnaður. Það er eitthvað sem er ögrandi við það. Eitthvað sem 

áhorfandinn fær ekki að sjá en fær hugmynd um það hverjar frekjurnar eru. Mér fannst það 

kaldhæðnislegt og áhugavert. Andstæðurnar í klæðaburði og sviðsmynd var einnig til 

stuðnings við þemað um andstæður í ferli frekjanna. Hvernig þær láta á sviðinu og hvernig 

þær koma fram. Hlutleysislega árásagjarnt eins og Lana Del Rey.  

Hljóðmyndina í verkinu vann ég í sameiningu við Linde, dúett félaga og 

frekjuförunaut. Hún hjálpaði mér við að setja saman hljóðið sem og semja laglínu með 

bjölluhljóðum sem við notuðum. Hljóðmyndin var bein tenging inn í vídjóverkið mitt frá því 

í fyrra vor, The Killjoy‘s Lullaby24. Ég notaði sömu hljóðklippur og ljóðið sem ég bjó til fyrir 

það. Það var mjög sterk tenging á milli verkanna með hljóðmyndinni. Það gaf mér mikið að 

vinna með svipað hljóð. Hljóðmyndin var einskonar stökkbreytt útgáfa af hljóðmyndinni 

sem var við vídjóverkið.  

Sviðsmyndin og hljóðmyndin var til halds og traust við hreyfiefnið sem við Linde 

settum saman í spuna. Við gerðum okkur verkefni sem og að dansa bara með höndunun eða 

gera snerti spuna. Snerti spuni er þegar tveir dansa saman án þess að sleppa taki á hvor 

 
24 „The KillJOY‘s Lullaby“ 
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öðrum.  Við tókum það upp og lærðum efnið í danceioki aðferð sem ég uppgötvaði í gegnum 

bekkjasystur mínar. Danceioke eins og kareoke nema í staðin fyrir að syngja þá er dansað. 

Efnið er tekið upp og svo horft á upptökuna og reynt er að herma eftir því sem áður var gert. 

Eins og þegar við syngjum í kareoke og reynum að herma eftir söngvaranum sem 

upprunalega söng lagið. Þetta er gerðum við nokkrum sinnun þangað til ákveðið hreyfiflæði 

var fundið. Það flæði var eins konar handaleikur sem við settum niður í ákveðna röð. 

Hreyfiefnið í verkinu var unnið í samspili við umhverfið og hljóðið. Við tókum 

persónulegar sögur og bjuggum okkur til karakter útfrá þeim. Við lékum okkur með 

áhorfendur og orkustig í gegnum sýninguna með því að halda stífu augnsambandi við þau. 

Við hlógum stundum að þeim eða hvísluðumst á svo þau fengu það á tilfinninguna að við 

værum að tala um þau. Við létum við áhorfendur eins og feðraveldið hefur komið fram við 

þær. Það gekk mjög vel að miðla því til áhorfenda. Ferlið heppnaðist vel og ég er hæst 

ánægði með útkomuna. Það sem gerðist í ferlinu mun fá að vaxa og dafna með mér. Frekjan 

kveður ekki. Ég mun halda rannsókninni áfram og prufa nýjar leiðir til þess að frekjast. Ég 

elska frekjuna og frekjan elskar mig. Undir lok ferlisins hefur mér tekist að tileinka mér 

nokkra eiginleika hennar. Það er mikil vinna á bak við það að verða frekja. Þetta er ferðalag 

sem ég mun halda áfram með. Frekjan er komin til að vera.  
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9. Niðurlag 

Geta frekjur breytt heiminum? Rannsóknin kenndi mér að með samstöðu og krafti fjöldans 

getum við lært að þróast og vonandi einn daginn breytt heiminum. Einn daginn fellt 

feðraveldið. Ef við höldum áfram og stöndum saman. Hið persónulega er hið pólitíska og 

það er alltaf einhver sem getur tengt við þig. Tengingin getur gerst á marga vegu: Í gegnum 

dans, tónlist eða sögur. Leikgleðin heldur í léttleikann á meðan við kljáumst við erfið og 

alvarleg vandamál feðraveldisins og samfélagsins sem heldur því gangandi. Frekjur geta 

breytt heiminum ef þær standa saman. Systralagið getur breytt heimum ef við höldum áfram 

að deila reynslu og þekkingu okkar á milli. Það verður þó líklega ekki á minni lífstíð eða 

þinni. En ég hef þó komist að því að þetta er ekki ómögulegt verkefni. Höldum áfram að 

rúlla augunum aftur á þau augu sem vilja rúlla aftur við frekjunum og styrkjum systralagið. 

Rannsókninni er ekki lokið. Þetta verkefni mun halda áfram og ég mun reyna að tileinka mér 

eiginleika frekjunnar með tímanum. 

 Viljasterkar stelpur og femíniskir gleðispillar munu halda áfram á sinni braut. Þær 

geta gert það sem þær vilja með systralagið á bak við þær. Saman erum við sterkari. Viljinn 

að vera sjálfselskur og setja eigin þarfir í fremsta sæti. Viljinn að standa með þeim sem eiga 

í erfiðari baráttu að verjast og rúlla augunum aftur þeim til stuðnings. Samstaðan er svo 

mikilvæg og falleg. Við getum gert það sem við viljum með sterkum vilja og þrautseigju. 

Stelpur og frekjur þurfa ekki að vera neitt sem þær vilja ekki. Baráttan er ekki búin og langt 

því frá en við höldum áfram að spyrja óþægilegra spurninga og eiga erfiðar samræður til að 

breyta heiminum einn daginn. Frekjan er hættuleg en saklaus og ég horfi upp til hennar. Ég 

reyni að tileinka mér hugarfar hennar svo að einn daginn geti ég elskað mig alla eins og ég 

er, full sjálfstrausts með sterjan vilja og frekjulátum. 
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