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Hugmyndin 
Hefur þú einhvern tíman velt fyrir þér hvernig 
þú myndir fara að því að lýsa litum fyrir blindum 
manni? Jafnvel þó rétta orðalagið finnist 
virðist samt vonlaust að gefa því vægi. Værir þú 
raunverulega fær um að miðla því hvernig er að 
virða fyrir sér himininn og hvernig hann breytist 
frá sólarupprás til hádegis, sólseturs og nætur  
– eða hvernig ákveðnar litasamsetningar trufla 
þig ef þær passa ekki almennilega saman? Fyrir 
manneskju sem hefur hvorki séð ljós né skugga, 
tóna né litblæi er það ofar skilningi.

Á sama hátt hef ég velt fyrir mér hvernig ég gæti 
miðlað álagi langvarandi kvíða til þeirra sem 
ekki þekkja þá tilfinningu – í von um að fötlun 
mín geti fengið jafnan samfélagslegan stuðning 
og sýnilegar fatlanir. Það er mikil þörf á því að 
opna opna umræðu um andleg veikindi og tala 
hispurslaust um líðan og afleiðingar hennar, sem 
mörgum kann að finnast skammarlegar. Þetta 
getur hinsvegar stangast á við þá staðreynd að 
þeir sem kljást við kvíðaröskun þekkja líklegast 
hvernig það er að koma vart upp orði þegar 
kvíðinn sækir á – ó-háð löngun þeirra til þess að 
tjá sig. Ég er sjálf vel kunnug slíkum ógöngum og 
því langaði mig að gera tilraun til þess að sporna 
gegn þessu vandamáli og veita mér og öðrum 
rödd á óhefðbundin hátt.

Mér hefur fundist best að tjá mig í gegn um list; 
þá þarf ég ekki að kvíða fyrir því að tala við fólk 
í eigin persónu á meðan ég rembist við að halda 
augnsambandi. Ég skrifa ljóð, teikna og tek 
myndir og því var tilvalið að nota þær aðferðir í 
tilraun minni. Útkoman var bókverk með heitið: 
„How do I tell you – when I can‘t speak“, eða 
„Hvernig segi ég þér – þegar ég get ekki talað?“. 
Það inniheldur tvennskonar efni – skapandi 
textagerð sem ég skrifa út frá reynslusögum 
mínum og annara kvíðasjúklinga sem ég ræddi 
við í ferlinu – og ljósmyndir teknar af mér 
og sjálfboðaliðum sem sýnir óritskoðaðan 
raunveruleika okkar.
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Kveikjan
Ég glími sjálf við kvíðaröskun, athylgisbrest, 
áráttu- og þráhyggjuröskun og þekki því vel 
hvernig er að takast á við andleg veikindi. Frá 
upphafi bataferlis míns hef ég haft mikinn vilja 
til þess að fræða fólk um hulda sjúkdóma. Þetta 
hefur verið svo veigamikill hluti af lífi mínu að 
fjölmörg verkefni mín – bæði innan og utan 
skóla –  hafa verið lituð af honum og mér fannst 
tímabært að gera eitthvað stærra.

Hugmyndin um bókina kom fyrst til mín fyrir 
nokkrum árum. Ég vildi að hún yrði sögð út 
frá sjónarhorni manneskju með milliliðalausa 
reynslu af kvíðaröskun en ekki út frá 
sjónarhorni lækna eða annara sérfrræðinga. 
Ég daðraði reglulega við hugmyndina, skrifaði 
nokkra kafla áður en ég lagði hana aftur upp 
á hillu – og fékk síðan kjánahroll í hvert sinn 
sem ég las þá mánuðum seinna. Með árunum 
tók hugmyndin breytingum og markmiðið varð 
frekar að hafa bókina mynd- og ljóðrænni. 

Þrátt fyrir mikla ástríðu fyrir bókinni var hún 
ekki á lista mínum yfir möguleg lokaverkefni 
í byrjun árs. Eftir ákafar pælingar fram og til 
baka, og valkvíða yfir úrvalinu sem ég hafði 
upprunalega tekið saman, var mér ráðlagt af 
kennurum að taka kvíðaverkefnið fyrir hendur. 
Það gerði ég ¬– einnig eftir að hafa áttað mig 
á því að lang flestir valkostirnir á lista mínum 
voru tengdir kvíða á einn eða annan hátt.
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Rannsókn
Með verkinu vildi ég gefa fólki innsýn í líf 
kvíðasjúklinga. Ég vildi vekja athygli á þeim 
hindrunum sem við yrðum fyrir í daglegu lífi. Ég 
vildi sýna hvað gengi á í huga okkar, hvernig það 
fengi okkur til þess að líða og hverjar líkamlegar 
og félagslegar afleiðingar þess væri – en það er 
erfitt að fjalla um kvíða án þess að vera háður 
því hvernig maður sjálfur upplifir hann. 

Áður en ég hóf verkefnið þekkti ég einungis 
kvíða út frá sjálfri mér og vissi í raun ekki mikið 
um hvernig hann hefði áhrif á aðra. Því fannst 
mér nauðsynlegt að ræða við fleiri sem væru í 
sömu sporum og ég, til þess að læra betur á hvað 
við ættum sameiginlegt og og finna nýjar hliðar 
sem ég hafði ekki áður verið kynnt fyrir. Allar 
samræðurnar yrðu að innblæstri fyrir innihald 
verksins sem ég myndi síðan skapa.

Ég vildi helst ræða við fólk sem ég þekkti ekki 
fyrir og bjóst við því að það yrði erfitt að finna 
sjálfboðaliða sem væru til í að opna sig í samtali 
við ókunnuga manneskju – en raunin var 
þveröfug við það. Með göldrum samfélagsmiðla 
fékk ég yfir 30 skilaboð innan 24 tíma. Þetta 
fólk fann ég með því að fá nokkra vini mína til 
þess að deila eftirfarandi texta á bæði íslensku 
og ensku á „story“-ið sitt á Instagram:

Hæ! Ég heiti Solla og glími við kvíðaröskun. Ég er 
í leit að öðrum sem glíma einnig við kvíðaröskun 
til þess að veita mér innblástur fyrir lokaverkefni í 
B.A. námi í grafískri hönnun. Verkefnið er bókverk/
prentverk út frá sjónarhorni fólks með kvíða, 
þar sem ég miðla upplifunum og reynslusögum á 
myndrænan hátt. Rannsóknarvinnan felst í því 
að eiga einlægt spjall við fólk sem er tilbúið að 
deila með mér sögu sinni. Spjallið yrði alls ekki 
formlegt og ekkert þarf að koma fram undir nafni í 
verkefninu, ef þess er óskað. Fullum trúnaði heitið. 
Ég er fús til að spjalla við alla óháð aldri, kyni, 
þjóðerni, staðsetningu o.s.frv. Ef þið hafið einhverjar 
spurningar eða viljið taka þátt sendið mér línu hér 
á @sollasolva eða á netfangið solveigsolvadottir@
gmail.com. Það er velkomið að deila þessu áfram!
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Ég skipulagði hitting með þeim sem höfðu 
samband – sum voru tekin í persónu og önnur í 
gegnum fjarfund eftir því hvað viðmælendunum 
fannst þægilegast. Það tók mig nokkur skipti 
til þess að átta mig á því hvernig væri best að 
framkvæma þessi viðtöl en ég var nokkuð fljót 
að finna hvað virkaði best til þess að sýna traust 
og veita fólki öruggt rými til þess að opna sig. 
Ég punktaði niður í bók allt það sem stóð upp úr 
eða vakti áhuga. Ég leitaðist sérstaklega eftir:

Myndrænum lýsingum á upplifunum

Líkamlegum einkennum

Aðstæður sem aðrir þekkja kannski ekki

Algengar kvíðatengdar hugsanir

Lýsingar á kvíðakasti

„Ég er eins og snjóbolti“
„Ég er inni í göngum en sé engan endapunkt“
„Ég er ekki á réttri rás og finn ekki fjarstýringuna“

„Þyngsli á bringu“
„Þokukennd sjón“
„Titringur“

Geta ekki talað í síma
Ótti við að fara út í búð
Öfgakennt óöryggi í umferðinni

Finnast maður vera fyrir öllum
Skammast sín fyrir bjargráð sín
Finnast maður vera ekki á staðnum

Óraunveruleikatilfinning
Umhverfi virðist afmyndað
Halda að maður sé að deyja
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og skrif Viðtölin gáfu mér meira en nóg af efni til þess 

að vinna með fyrir skrifin mín en mig langaði 
að blanda þeim saman við myndefni og þá 
ég fékk ég hugmynd um að kaupa nokkrar 
einnota filmuvélar til þess að láta ganga á milli 
sjálfboðaliða sem hefðu kjarkinn í að berskjalda 
sig og svipta hulunni af sínum raunveruleika. 
Eftir hvert viðtal mat ég hvort ég treysti mér 
að bjóða viðmælandanum að taka heim með 
sér myndavél, með þeim fyrirmælum að taka 
myndir af sér og/eða umhverfinu sínu þegar 
hann finndi fyrir kvíða. Langflestir tóku vel 
í hugmyndina og eftir nokkrar vikur var ég 
komin með ágætis safn af ljósmyndum. Eins 
og mátti búast við lifðu ekki allar myndirnar 
af framköllun, en ég er þakklát fyrir allar þær 
myndir sem ég fékk.

Ákvörðunin um að nota filmumyndir var ekki 
að ástæðulausu, en ég vildi leggja áherslu 
hliðræðar aðferðir við sköpun bókarinnar 
fremur en stafrænar. Sama regla gilti þegar ég 
byrjaði að hagræða myndunum. Til þess að 
kalla fram ákveðnar tilfinningar eða upplifanir 
sem kyrrmynd ein og sér næði aldrei utan um 
lék ég mér við að draga úrklippur af prentuðum 
myndum meðfram skanna til þess að skapa 
nýjar myndir. Dæmi um slíka mynd er ein 
sem ég tók heima hjá ömmu minni þegar ég 
fékk kvíðakast á meðan á ferlinu stóð. Ég lá í 
sófanum hennar, horfði yfir stofuna og man eftir 
því hvernig húsgögnin virtust mér abstrakt. Allt 
var í móðu og á flugi – meira að segja veggirnir. 
Þessari sjón langaði mig að reyna að miðla, svo 
ég gerði það með skannanum.
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setning Ég vildi skora á sjálfa mig að kanna aðferðir 

sem ég hafði ekki lagt áherslu á áður og þv 
ákvað ég að gera bók. Ég hafði stórar hugmyndir 
og miklar væntingar varðandi uppsetningu 
bókarinnar, en áttaði mig fljólega á því að 
ég væri mögulega að biðja um of mikið. 
Kostnaðurinn og tíminn sem færi í framleiðslu 
á upprunalegu hugmynd minni sem innihélt 
margskonar pappírstegundir og mis-skornar 
síður hefði verið út í hött – svo ég kom mér 
aftur niður til jarðar og gerði mér raunhæfari 
markmið með hjálp kennara. 

Bókin er prentuð á þunnan pappír og er 
kápulaus því mér fannst það lýsandi fyrir 
verkefnið – bókin er viðkvæm, alveg eins og 
ég. Hún er líka handsaumuð með opin kjöl – 
berskjölduð, alveg ins og ég.

Skipulagið innan bókarinnar er fremur 
stílhreint, en í fyrstu var hún það alls ekki. Til 
að byrja með vildi ég yfirþyrmandi ringulreið 
– algera óreglu. Ég ætlaði ekki einu sinni að 
styðjast við grid, en tók á endanum u-beygju 
sem var fyrir bestu. Á hverri blaðsíðu er aðeins 
eitt „efni“ (annað hvort eitt ljóð/texti eða ein 
mynd) svo það fái að njóta sín og ég gróflega 
paraði saman myndir og texta sem yrðu saman 
á opnu.

Áætlun mín fyrir uppsetningu á verkinu í 
Hafnarhúsi var að prenta myndirnar og ljóðin/
textana og hafa þau hangandi úr loftinu svo fólk 
gæti gengið í gegnum risastóra flækju á meðan 
það skoðaði. Hinsvegar virtist það vera vera 
of mikið mál til þess að framkvæma á stuttum 
tíma svo hugmyndin var einfölduð. Í staðinn 
smíðaði ég tveggja hliða spegil sem ég setti síðan 
glærar prentaðar filmur á. Önnur filman innihélt 
myndina sem ég hafði hagrætt af stofunni 
hennar ömmu þegar ég fékk kvíðakasti – með 
henni bauð ég fólki að spegla sig í kvíðanum 
mínum. Hin filman innihélt eitt af ljóðunum 
mínum sem var viljandi sett upp á ólæsilegan 
hátt, því þannig virkar heilinn minn – yfirleitt 
get ég get ekki lesið mínar eigin hugsanir. 
Spegillinn var síðan hengdur upp lóðrétt svo 
fólk gat gengið í kringum hann.
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16 / 17Lokaspretturinn
Ég sannarlega naut þess að eiga dýrmæt samtöl 
við margt merkilegt fólk, hefjast handa við 
hugmynd sem hafði lengi verið draumur að 
búa til og fá að vinna á sviðum skapandi skrifa 
og ljósmyndunar – en ég bjó mig ekki undir 
hvernig vinna í kringum svona alvöruþrungið 
umfjöllunarefni, sem óhjákvæmilega kæmi inn á 
viðkvæma mál, gæti haft meinleg áhrif á andlega 
ástand mitt. Ég hefði vissulega átt að gera mér 
grein fyrir þeirri hættu sem ég stefndi mér í 
með því að umlykja mig stöðugum minningum 
um persónulega lágpunkta og erfiðleika veiki 
minnar, en ég var blind fyrir öllu því í upphafi 
vegna spennings. Því hrapaði heilsan mín 
skyndilega sem ekki náðist að afstýra og gerði 
mér óhemju erfitt fyrir í lokaspretti ferlisins.

Aðeins er hægt að gera sitt besta í því ástandi 
sem maður finnur sig í hverju sinni og ég var 
staðráðin að ljúka verkefninu þó það yrði ekki 
á því stigi sem ég hefði vonað. Bókin virkar vel 
sem heilsteypt stykki í núverandi stöðu en ég 
stefni samt á að lengja hana á næstu mánuðum 
með textum sem eru enn í vinnslu og með fleiri 
myndum frá sjálfboðaliðum sem vonandi lifa af 
næstu framköllun. Ég er spennt að sjá hvernig 
bókin þróast og ég hlakka til að deila með ykkur 
endanlegri útgáfu hennar.




