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     Útdráttur 

 

Á 19. öld átti sér stað merkileg umbreyting í heiminum. Fólk flykktist til borganna og 

umhverfið tók að breytast. Lífið varð skyndilega auðveldara og vinna fólks breyttist. 

Vélin hafði tekið við. Allt í einu var hægt að framleiða hvað sem var á ógnarhraða og 

samfélagið tók að fylgja hraðari takti. En um leið og þessar nýju vélar tóku við 

hlutverkum mannanna breyttist staða mannsins í lífi og listum. Fútúristar 

endurspegluðu nýja tíma með brautryðjendasjónarmiðum sínum um endurnýjun 

menningarinnar og þörfina fyrir hraða. Á meðan fjölluðu þýskir heimspekingar á borð 

við Herbert Marcuse um hættur þess að loka fyrir hugmyndaflug mannsins og 

gagnrýna hugsun innan hins nýja samélags, auk þess hvernig þarfir okkar hefðu verið 

endurskilgreindar fyrir tilstilli vélatækninnar. Í samhengi við þessar kenningar tek ég 

fyrir tvö verk eftir sjálfa mig, Hopskotch (2009) og Trashbin (2009) og velti fyrir mér 

hvaða hlutar þessarra kenninga eiga enn við bæði í verkum mínum og innan lista 

almennt. Hvaða áhrif hefur samfélag sem einkennist af hraða og keppnisanda á 

einstaklinginn? Og hvaða merkingu hafa persónulegar upplifanir innan þessa 

samfélags? Auk þess fjalla ég um þrjá samtímalistamenn, Matthew Barney, Heklu 

Dögg Jónsdóttur og Hrafnkel Sigurðsson og hvað það er sem tengir verk þeirra við 

mín eigin verk, út frá hugmyndum um mörk hins manngerða og hins náttúrulega og 

spurningum um mannlega tilvist í vélrænu umhverfi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Efnisyfirlit 

 

Inngangur…………………………………………………………………………….4 

 

Kenningar um tækni : Fútúrismi og Herbert Marcuse……………………………… 5 

 

Hopskotch……………………………………………………………………………10 

 

Matthew Barney………………………………………………………………...……12 

 

Hekla Dögg Jónsdóttir og Hrafnkell Sigurðsson…………………………………… 14 

 

Trashbin……………………………………………………………………………...16 

 

Niðurlag………………………………………………………………………………19 

 

Heimildaskrá…………………………………………………...…………………….21 

 

Viðauki……………………………………………………………………………….23 

 



 4 

 

 

 

 

 

Inngangur 

 

 

Umhverfi okkar mótar okkar innri mann. Eftir því sem við vöxum úr grasi og árin 

verða fleiri bætist sífellt í reynslubanka okkar, sem við svo nýtum okkur síðar á 

lífsleiðinni. En án þess að leiða að því hugann hvaða augnablik skilgreina okkur, 

höldum við venjulega áfram að lifa og hrærast með þeim mikla hraða sem fylgir hinu 

daglega amstri. Með tilkomu iðnvæðingarinnar á 19. öld breyttist heimurinn fyrir fullt 

og allt og hlutverk mannsins tók kúvendingu. Þrátt fyrir að ég hafi ávallt búið í 

iðnvæddu nútímasamfélagi, sem býður upp á endalausa möguleika er ekki furða að ég 

spyrji sjálfa mig hvert hlutverk hvers og eins sé í svo stóru iðnvæddu samfélagi, sem 

byggir á sífelldum hraða og keppnisanda? Hvert er hlutverk listarinnar og hvaða 

merkingu hefur inngrip tækninnar á tilveru okkar í hinum stóra heimi? Hvað breyttist 

með tilkomu iðnvæðingarinnar og hvað stendur raunverulega eftir hjá manneskju sem 

hefur lifað lífinu í nútímasamfélagi og aldrei þekkt neitt annað líf? Hverjar eru þarfir 

hennar og hvaða hlutverki þjóna þær? Mun ég skoða verk eftir sjálfa mig, Hopskotch 

(2009) og Trashbin (2009) og skoða í samhengi við þrjá samtímalistamenn: Matthew 

Barney, Heklu Dögg Jónsdóttur og Hrafnkel Sigurðsson. Auk þess mun ég kynna 

fútúrista, grótesku og heimspekinga á borð við Herbert Marcuse og Martin Heidegger. 

Vert er að athuga hvaða sjónarmið innan þessarra stefna eiga enn við í dag, bæði í 

verkum mínum og almennt innan listarinnar. Þrátt fyrir að mörg þeirra hafi fyrst 

komið fram fyrir meira en heilli öld, á tímum þar sem þáttaskil urðu á milli nýrrar og 

eldri tækni og samfélagið breyttist frá því sem áður var.  
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  Kenningar um tækni : Fútúrismi og Herbert Marcuse 

 

Fútúrismi kom fyrst fram þann 20. febrúar 1909 í franska blaðinu Le Figaro. Þessi 

stefna endurspeglaði nýja tíma í lífi fólks með tilkomu mikilla tækninýjunga í kjölfar 

iðnbyltingarinnar, sem varð til þess að lífssýn margra breyttist. Höfundur greinarinnar 

var ítalinn Filippo Tommaso Marinetti og var það vilji hans að hafna því sem tilheyrði 

fortíðinni, að umbylta menningunni og gera hana módernískari. Þessi viðhorf marka 

ákveðna brautryðjendahugsun fyrir tilstilli þeirrar nýju heimsmyndar sem var í mótun 

innan hins iðnvædda heims. Stefnan er fyrst ríkjandi innan bókmennta, en átti síðar 

eftir að festa sér sess í öðrum listum. Marinetti vildi hafna menningarlegum ítölskum 

hefðum og upphefja þess í stað fagurfræði byggða á hraða véla í nútímalegu samfélagi 

og frelsa það um leið frá því sem áður var.1 Einnig taldi hann að eyða þyrfti söfnum 

og allri vitneskju sem geymdist innan veggja háskóla, þar sem þessar stofnanir 

tilheyrðu hefðbundinni menningu. Yrði ný list að taka stað eldri, sem samfélagið 

þyrfti að losa sig við og var þetta ein af megináherslum Marinettis, en hugmyndir um 

slíka menningarlega endurnýjun var einsdæmi á þessum tíma.2 Auk þess hóf Marinetti 

að lofsyngja ýmsa skuggalega fylgifiska mannlegs samfélags á borð við stríð og 

rekstur þess, auk stjórnleysis, líkt því sem birtist í anarkistahreyfingum. Síðar átti 

Marinetti einnig eftir að bendla stefnuna við fasisma Mussolinis, og segja stefnuna 

beisla hinn dýnamíska anda fasismans.3 Í stefnuyfirlýsingu hans segir enn fremur: 

,,Við viljum upphefja stríðið – einu heilsubót heimsins – hernaðarandann, 

föðurlandsástina, hermdarverk stjórnleysingjanna, þær fögru hugsjónir sem drepa, og 

kvenfyrirlitninguna.”4  

 Lýsa fútúristar líka yfir velþóknun sinni á ákveðnum persónuleikaeinkennum 

líkt og segir  svo í yfirlýsingunni: ,,Hugrekkið, áræðnin og uppreisnin verða kjarni 

                                                
1 Amy Dempsey, Styles, Schools And Movements: The Essential Encyclopaedic Guide 
to Modern Art, Thames and Hudson, London, 2002, bls.88. 
2 Filippo Tommaso Marinetti, þýðingar eftir Áka G. Karlsson og Benedikt Hjartarson, 
Yfirlýsingar, Evrópska framúrstefnan: Hið íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík 2001, 
bls.89. 
3 Amy Dempsey, Styles, Schools And Movements: The Essential Encyclopaedic Guide 
to Modern Art, Thames and Hudson, London, 2002, bls.91. 
4 Filippo Tommaso Marinetti, þýðingar eftir Áka G. Karlsson og Benedikt Hjartarson, 
Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, Hið íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík 2001, 
bls.101. 
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skáldskapar okkar.”5  Var markmiðið með stefnunni að tjá ,,dýnamíkina” í hinum 

hröðu iðnvæddu borgum samtímans og þörfina fyrir vald og hraða.6 Konur voru 

meðal annars hvattar til þess að ala upp syni og menn sem næðu langt, í stað þess að 

þær sjálfar væru hvattar áfram á framabrautinni . Konunum var á þennan hátt stillt 

upp sem eins konar sköpurum mannanna, sem gátu mótað þá á þann hátt sem þær 

kusu.  

 Þessi sjónarmið þóttu ólík þeim sem viðgengust, en þó leið ekki á löngu áður 

en Marinetti náði að heilla ákveðinn hóp innan mennta og listheimsins á þessum tíma. 

Í febrúar 1910 var svo settur saman bæklingur þar sem fútúristar lýstu á róttækan og 

óheflaðan hátt ætlunum sínum og skoðunum. Sögðust þeir vilja berjast gegn því 

snobbaða, ómeðvitaða og fanatíska sem fyrirfannst í fortíðinni og sögðust þeir 

bókstaflega vera á móti öllu sem flokka mætti til reglna fortíðar um hefðir í listum. 

Síðar sama ár sendu þeir frá sér aðra yfirlýsingu og sögðu að fornar skilgreiningar á 

rými innan málverks ættu ekki lengur við og að uppbygging málverka hefði ætíð verið 

óþarflega hefðbundin, þar sem málarar sýna okkur alltaf það sem er augljóslega fyrir 

framan áhorfandann. Í stað þess skyldu þeir stilla áhorfandanum upp fyrir miðju 

myndarinnar og yrði það gert með því að skapa málverk sem byggðist á því sem 

áhorfandinn sæi með augunum á þeirri stundu í bland við það sem byggðist á 

ímyndun eða túlkun út frá fyrri reynslu og minningum. Myndi málverkið þannig 

virkja hugmyndaflug áhorfandans. Sögðu þeir einnig að :, 

,,Sú vísun sem sem við viljum framkalla á strigann skal eigi lengur vera fyrirfram 

ákveðin hreyfing í alþjóðlegri dýnamík. Hún skal einfaldlega vera sjálf tilfinning 

dýnamíkurinnar.”7  

 Fútúristar voru undir miklum áhrifum heimspekingsins Henri Bergson og 

kenningum hans um flæði meðvitundarinnar, hlutverk innsæis í meðferðarferli á 

upplifunum og minnis hvers og eins einstaklings. Bergson segir að ímyndi 

einstaklingur sér hlut sem býr yfir hreyfingu í rými,  muni upplifun einstaklingsins 

fara eftir sjónarhorni, það er að segja hvar einstaklingurinn er staðsettur gagnvart 

                                                
5 Filippo Tommaso Marinetti, þýðingar eftir Áka G. Karlsson og Benedikt Hjartarson, 
Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, Hið íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík 2001, 
bls.100. 
6 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements: The Essential Encyclopaedic Guide 
to Modern Art, Thames and Hudson, London, 2002, bls.88. 
7 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements: The Essential Encyclopaedic Guide 
to Modern Art, Thames and Hudson, London, 2002, bls.88. 
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hlutnum. En þegar talað er um algjöra hreyfingu, sem fútúrsitar beittu sér fyrir að tjá, 

sé verið að veita hlutnum eins konar innra líf eða hugarástand, líkt og einstaklingnum 

sjálfum.8 Er þannig verið að veita hlutnum meira vægi en venjulega er gert, sem er í 

takt við hina miklu iðnvæðingu þessa tíma.  

 Árið 1912 hafði boðskapur fútúristanna borist víða um Evrópu fyrir tilstilli 

Marinetti sem var duglegur að breiða hann út og endurspeglaðist í sýningum í hinum 

ýmsu stórborgum. Þar voru viðbrögðin blendin. Þeir listamenn sem voru með þeim 

fyrstu til þess að taka stefnunni opnum örmum tóku þó með tíð og tíma að breytast, og 

hófu þeir meðal annars að setja fram hugmyndir sínar um ,,samskynjun” sem byggist 

á því að hljóð, lykt og myndefni þurfi að koma saman í verki til þess að skapa hið 

heildstæða málverk. Þá fór einnig að bera á frekari tilraunamennsku innan 

málverksins með enn frekari stúdíum á hreyfingu og hraða og þegar fyrri 

heimsstyrjöldin skall á hóf myndefni fútúristanna að verða enn grófara og 

árásargjarnara. Þegar heimsstyrjöldinni síðan lauk breyttist hreyfingin og fram kom 

ný kynslóð listamanna innan hennar. Árið 1929 var þessari nýju tegund Fútúrismans 

gefið nafn ,,Aeropittura” og breyttist hetjudýrkandi dramatík stefnunnar yfir í 

ljóðrænni og hugmyndaríkari útgáfu af því sem áður var.9 

 Á sama tíma og fútúristarnir voru að innleiða hina nýju tækni inn í list sína 

voru tímarnir að breytast í öðrum Evrópulöndum, þar á meðal í Þýskalandi. Ungir 

þýskir heimspekingar á borð við Herbert Marcuse voru að klára nám og áttu eftir að 

koma fram með framúrstefnulegar vangaveltur hvað varðaði hið síbreytilega 

menningarsamfélag sem var í stöðugri þróun. Marcuse fæddist 1889 og flutti að loknu 

námi búferlum til Bandaríkjanna. Lagði hann stund á heimspekinám samhliða ekki 

ómerkari manni en heimspekingnum Martin Heidegger,10 en gagnrýni Heideggers á 

vestræna heimspeki átti eftir að hafa mikil áhrif á Marcuse og tilraunir hans í átt til 

þess að þróa nýja heimspeki. Fylgdi hann svo í spor Heideggers hvað varðar 

viðfangsefni tilvistarstefnunnar, um vandamál nútímamannsins í eigin samfélagi með 

                                                
8 Amy Dempsey, Styles, Schools And Movements: The Essential Encyclopaedic Guide 
to Modern Art, Thames and Hudson, London, 2002, bls.89. 
9 Oxford art online, ,,Futurism” 
(http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T030277?q=futurism&s
earch=quick&pos=1&_start=1#firsthit) (sótt 28.11.2010). 
10 Douglas Kellner, inngangur, Herbert Marcuse, One-Dimensional Man, Routledge 
and Kegan Paul, UK, 1964, bls. xiii. 
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tilkomu nýrrar tæknivæðingar.11 Átti bók Marcuse One-Dimensional Man eftir að 

vera víðlesin, þar sem hann fjallar meðal annars um hættur þess að loka fyrir 

hugmyndaflug einstaklinga í samfélagi sem er orðið knúið af tækni, vélum og tölvum 

sem gera hlutina fyrir okkur. Samfélagið kúgar og bælir alla niður, jafnvel þá 

einstaklinga sem njóta hvað mestrar velgengni innan þess, með neytendamenningu. 

Með því að skapa okkar innantómu grunnform af upplifunum og með því að hamla 

raunverulegum skilningi á virkni samfélagskerfisins nær samfélagið að dæma alla 

einstaklinga í ,,hina einhliðu” tilveru sem er hans helsta umfjöllunarefni. Slík tilvera 

einkennist af andlegri og vitsmunalegri fátækt.12 Hann talar einnig um hvernig er búið 

að endurskilgreina þarfir okkar af einhverjum öðrum en okkur sjálfum og tekur 

auglýsingar og afþreyingu sem dæmi. Ef allar auglýsingar og upplýsingaveitur í 

fjölmiðlum, ásamt afþreyingu í heiminum myndu hverfa, segir hann að 

einstaklingurinn myndi falla í erfitt tómarúm eigin huga, þar sem hann yrði knúinn til 

þess að kynnast sjálfum sér og eigin samfélagi á nýjan hátt, sem hann hefur aldrei 

áður þekkt. Laus við alla falsleiðtoga heimsins, vini og umboðsmenn myndi hann 

neyðast til þess að endurmeta líf sitt og fara að hugsa upp sínar eigin leiðir. Í þessum 

hugmyndum myndast því ákveðnir snertifletir við tilvistarstefnuna. Er það kenning 

Marcuse að aðstæður sem þessar yrðu óhugsandi fyrir hvern einasta einstakling, þar 

sem að á meðan fjöldaframleiðsla á kjarnorkuvopnum, erfðabreyttum matvælum og 

neyslusamfélagið er á lífi, sé það nauðsynlegt fyrir alla einstaklinga að fá þá menntun, 

upplýsinga og skemmtanaveitu sem gera þeim kleift að halda framleiðslunni áfram.13 

Er þarna hinn efnislegi grunnur valdsins í samfélaginu í húfi.  

 Auk þess fjallar hann um endurskilgreiningar á þörfum einstaklings í 

iðnvæddu samfélagi, muninn á fölskum og raunverulegum þörfum sem hafa skapast. 

Hinar fölsku þarfir eru þær sem samfélagið hefur áskapað okkur, út frá ákveðnum 

félagslegum hagsmunum og valda okkur tilfinningum og upplifunum á borð við 

óréttlæti, árásarhneigð og eymd. Þörf okkar til afslöppunar, skemmtunar, að haga 

okkur og stýra neyslu okkar og skoðunum í samræmi við það sem er auglýst í 

                                                
11 Douglas Kellner, inngangur, Herbert Marcuse, One-Dimensional Man, Routledge 
and Kegan Paul, UK, 1964, bls. xiii. 
12 Britannica, ,,Herbert Marcuse” 
(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/364372/Herbert-Marcuse) (sótt 
01.01.2011). 
13 Herbert Marcuse, One-dimensional man, Routledge and Kegan Paul, UK, 1964, bls. 
250. 
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samfélaginu eru stór hluti af þessum fölsku þörfum. Telur hann þetta óæskilegt 

ástand, sem sé einungis ánægjulegt fyrir þann einstakling sem upplifir það, en hjálpi 

samfélaginu í heild ekki á nokkurn hátt. Verði því afleiðingin hamingja einnar 

manneskju í óæskilegu félagslegu ástandi. Þannig viðheldur hver og einn 

einstaklingur hinu fjöldaframleidda samfélagi og hinni einhliðu tilveru með því að 

fullnægja þeim aukaþörfum sem samfélagið býður okkur upp á, auk grunnþarfa okkar 

fyrir húsaskjól, viðeigandi fatnað, fæðu o.s.frv.14 

 Marcuse segir svo ennfremur að pólitískt vald sýnir sig í valdi yfir vélrænni 

framleiðslu. Það er þessi framleiðsla sem kemur samfélaginu á skrið, langt fram yfir 

nokkurn einstakling eða hóp. Hin blákalda staðreynd að framleiðsluvaldið skilar sem 

mestum árangri í samfélaginu gerir það að mikilvægasta pólitíska vopni hvaða 

samfélags sem er. En einnig er hægt að líta á dæmið þannig að þegar allt kemur til alls 

sé máttur vélanna einungis uppsafnaður kraftur mannsins. Með þessu sjónarhorni 

myndast nýr mögulegur grundvöllur fyrir frelsi mannsins segir Marcuse.15  

 Vildi hann knýja fólk til þess að þróa með sér gagnrýnni hugsun á samfélagið 

með því að nota hugmyndaflug sitt, eða í raun það sem hann kallar ,,neikvæða 

hugsun”. Felur hún í sér það að rífa niður eðlileg og viðurkennd form hugsunar og 

raunveruleika frá sjónarhorni hærri væntinga.16 

 Marcuse hefur einnig fjallað um listir í nútímasamfélagi og segir að ef 

nútímasamfélag okkar nær að viðhalda öllum eðlilegum samskiptum meðal fólks, þar 

sem þau eru metin í samhengi við stöðluð félagsleg gildi um hvað sé viðeigandi og 

viðurkennd, þá verði þó ávallt ákveðnir hlutir sem falla ekki í þann flokk. Með 

tilkomu ósamþykkta flokksins verði því til hugmyndir um skáldskap, það sem telst 

óhugsandi eða undarlegt. Með þessu móti skapast list í samfélaginu meðal listamanna, 

þeirra sem þora að búa til einhvers konar hugmyndir sem andsvar við því sem við 

upplifum í samfélaginu. Listamenn búa þá líka til nöfn á það sem annars væri 

nafnlaust eða óhugsandi.17  

                                                
14 Herbert Marcuse, One-dimensional man, Routledge and Kegan Paul, UK, 1964, bls. 
7. 
15 Herbert Marcuse, One-dimensional man, Routledge and Kegan Paul, UK, 1964, bls. 
6. 
16 Douglas Kellner, inngangur, Herbert Marcuse, One-Dimensional Man, Routledge 
and Kegan Paul, UK, 1964, bls. xiv. 
17 Oxford art online, ,,Herbert Marcuse” 
(http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/opr/t234/e0339?q=herbert+marcu
se&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit) (sótt 27.11.2010). 
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 Marcuse heldur því einnig fram að listir standi fyrir eins konar útópíu í 

samfélaginu og að listirnar séu eina birtingarmynd slíkrar veraldar, einskonar 

hugmyndir um það sem gæti orðið. Hann telur að list geti aldrei haldið áfram að vera 

list um leið og hugmyndir hennar rætast innan samfélagsins, vegna þess að þá hefði 

hún ekkert lengur til að skarast á við, vera í andstöðu gegn og setja spurningar við. 

Hafa því listir þann eiginleika að fara lengra í huga okkar en hið hversdagslega líf sem 

við upplifum í nútíma tæknivæddu samfélagi. Verða listirnar því að einskonar fallegri 

tálmynd.18 Sem leiðir okkur til þeirrar grunnspurningu tilvistarstefnunnar um hvort 

listin sé að hjálpa fólki að takast á við raunveruleikann og oft algjöran fáránleika, án 

þess þó að missa mannlega virðingu sína?19 Grunnskilgreining tilvistarstefnunnar er 

sú að einstaklingur standi einn og óstuddur í samfélagi sínu, án allra fyrirfram 

ákveðinna siðferðilegra og trúarlegra reglna til þess að leiðbeina honum. Er 

einstaklingurinn þannig þvingaður til þess að standa frammi fyrir fáránleika eigin 

tilveru og einsemd, en um leið er honum gefið frelsi og val til þess að skilgreina 

sjálfan sig út frá eigin gjörðum og að skapa eigin hamingju, sem sé eilíft ferli.20 Þessi 

afstaða tilvistarstefnuheimspekinga er að vissu leyti lík þeirri sannfæringu 

fútúristanna um að skapa þurfi nýjar reglur um það sem við höfum áður lært og að við 

þurfum að varpa viðurkenndum gildum frá okkur.  

 

     Hopskotch 

 

Út frá spurningum um tilveru mína í samfélagi sem er gegnsýrt af afþreyingu, hraða 

og tækni verða mörg verka minna til. Notast ég þá oft við fjöldaframleidd efni líkt og 

plastumbúðir af mat, ruslapoka, plastfrauð og önnur ódýr efni sem auðvelt er að 

nálgast. Með notkun slíkra efna vakna spurningar um gildi og efnismat þeirra hluta 

sem eru tilbúnir af manninum með vélum. Má nefna verk mitt Hopskotch (sjá mynd 

nr. 1 í viðauka) frá árinu 2009 sem dæmi um slíka efnisnotkun, en varð einnig til út 

                                                                                                                                      
 
18 Oxford art online, ,,Herbert Marcuse” 
(http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/opr/t234/e0339?q=herbert+marcu
se&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit) (sótt 27.11.2010). 
19 Amy Dempsey, Styles, schools And Movements: The Essential Encyclopaedic 
Guide to Modern Art, Thames and Hudson, London, 2002, bls. 176. 
20 Amy Dempsey, Styles, Schools And Movements: The Essential Encyclopaedic 
Guide to Modern Art, Thames and Hudson, London, 2002, bls. 176. 
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frá spurningunni um hvort veiðimannseðlið í manneskjunni sé óþrjótandi, þrátt fyrir 

að við þurfum sjaldnast að nýta okkur það í okkar daglega tæknivædda lífi. Hvort við 

finnum okkur leiki og gátur til þess að missa ekki þörfina fyrir tilgang í lífinu og 

trúna. Í samfélaginu í dag þar sem vélar hafa tekið við allri grunnstarfsemi og 

einstaklingurinn þarf að finna sér nýjar leiðir til þess að eyða tíma í nýjar áskoranir, 

um leið og hann leitar ástæðna til þess að halda tilvist sinni áfram. Hinar tilbúnu 

gerviþarfir Marcuse koma því hér við sögu. Um er að ræða breytilegan skúlptúr með 

formum sem fyrirfinnast á íþróttavöllum og má svo raða saman upp á nýtt til þess að 

mynda ný form, eina stóra mynd. Þótti mér áhugavert að gera skúlptúr sem líktist 

íþróttaleikvangi, en í stað þess að skapa nýjan leik sem færi fram á vellinum yrði 

völlurinn sjálfur leikurinn, líkt og einstaklingurinn myndar umhverfi sitt og tekur mið 

af því. Auk þess þótti mér mikilvægt að búa til mótsvar við síendurteknum leikjum í 

okkar nánasta umhverfi sem byggjast á keppnisanda og því markmiði að bera sigur út 

býtum. Það er afar einkennandi fyrir okkar nútímasamfélag og tengist kröfu fútúrista 

um áræðni og að vera framúrskarandi. Ég vildi að áhorfandinn gæti beislað leikgleði á 

ný, tilfinningu sem margir fjarlægjast þegar komið er á fullorðinsár. Leiðin að því yrði 

að púsla saman mismunandi hlutum verksins, sem er hreyfanlegt og byggist á sköpun 

og einlægri gleði við það eitt að kanna möguleika. Að því leyti er þetta verk á margan 

hátt í andstöðu við kenningar fútúristanna og meira í ætt við listkenningu Marcuse um 

það sem gæti orðið, um útópíska möguleika. Minnir upprunalega mynstrið á vellinum 

á trúarleg tákn, sem síðan er hægt að breyta eftir eigin höfði, líkt og hver og ein 

manneskja mótar sín eigin viðhorf í raunveruleikanum. Slík tákn, sem þó tengjast 

engum sérstökum trúarbrögðum, koma oft fyrir í verkum mínum. Þau vísa þá frekar í 

dýrkunina á leiknum sjálfum, sem byggist á því að finna tilgang í annars 

tilgangslausri veröld, líkt og Marcuse fjallar um þörfina fyrir afþreyingu og gagnrýna 

hugsun með heilabrotum. Því myndast eilíft hringferli í síbreytileika verksins, sem 

verður í raun aldrei lokið fyrr en leikmaðurinn ákveður að svo sé. Fútúrísk einkenni 

leiksins eru því líka til staðar, þar sem hann byggist á að búa til eitthvað nýtt og horfa 

sífellt fram á við. 

 

     

 

 

 



 12 

    Matthew Barney 

 

Ég var undir miklum áhrifum Matthew Barney við gerð verksins, en hann er  

Bandarískur listamaður, þekktastur fyrir Cremaster Cycle seríu sína í fimm hlutum 

sem hann gerði á árunum 1994-2002. Lýsa má seríunni sem vídeóverkum, sem vísa 

þó í kvikmyndagerð og búa yfir söguþræði, auk þess sem hann blandar þeim við 

skúlptúrískar innsetningar. Hann bregður sér oftar en ekki í hlutverk sjálfur í verkum 

sínum og gæti því einnig flokkast sem gjörningalistamaður, en hann hefur líka unnið 

með teikningu. Vinnur hann mikið með einkenni íþrótta, keppnisskap, 

sýndarmennsku, innri þörf mannsins til að skara fram úr öðrum og setja manneskjur 

upp á stall til upphafningar. Nafn seríunnar vísar svo til vöðvans sem stjórnar innri 

kynfærum karlmanna eftir hita, örvun og ótta.21 Hringurinn sem nafn verksins vísar til 

og sagan sem skapast í seríu hans á sér tvær byrjanir, tvo enda og marga 

útgangspunkta. Er hún því frásögn, en ekki endilega línuleg og hefðbundin. Ég hafði 

einnig hugsað mér ákveðið hringferli í skúlptúr mínum, að möguleikarnir á að hefja 

samsetninguna á flekunum væru óteljandi og að um leið og einstaklingur byrjaði að 

mynda sína eigin mynd þá færðist hann ætíð lengra í burtu frá hinni upprunalegu 

mynd sem ég hafði myndað í byrjun. Verður því áhorfandinn að búa til sínar eigin 

leikreglur, eða losa sig algjörlega við þær, ef svo má að orði komast og vísar auðvitað 

þannig líka í það sem Marcuse hafði að segja um heiminn án allra fyrirmynda, þar 

sem enginn er til að segja honum fyrir verkum og hann þarf að beita eigin hugviti og 

forvitni. Leikurinn er þó laus við allan hraða, sem einkenndi fútúrista og þeirra 

sjónarmið, þó svo að vissulega sé áhorfandinn að leita nýrra leiða innan í verkinu og 

vil ég að það vekji upp svipaðar tilfinningar og þeir höfðu í hávegum, líkt og áræðni 

og hugrekki við að prófa nýja hluti. Séu engin fyrirmæli til staðar við verkið um 

hvernig sé hægt að breyta því á ýmsa vegu, verður það hlutverk áhorfandans að taka 

þátt og skapa sína eigin mynd út frá eigin ímyndunarafli.  

 Þar sem mynstur verks míns byggist á mynstrum íþróttavalla má sjá hina 

augljósu tengingu við fyrsta hluta Cremaster Cycle, sem kom út árið 1995. Þar fáum 

við að sjá íþróttaleikvang, sem er að finna í heimabæ Barneys í Idaho.22 Ýmis þemu 

                                                
21 Art 21, ,,Matthew Barney, Biography” 
(http://www.pbs.org/art21/artists/barney/index.html) (sótt 31.11.2010). 
22 Media Art Net, ,,Matthew Barney, Cremaster 1” 
(http://www.mediaartnet.org/works/cremaster1) (sótt 27.11.2010). 
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og einkenni koma fram í hinum mismunandi hlutum, allt frá líffræðilegum kerfum, 

íþróttum, Hollywood myndum, þungarokksmenningu, til andlegra málefna og nær 

hann að flétta þau saman í eina heild. Einnig býr verkið yfir sínum eigin táknum, 

merkjum og formum.23 Svo þessum fyrsta hluta verksins sé lýst lítillega, má líta tvö 

,,Goodyear” loftför sveimandi fyrir ofan áðurnefndan leikvang, sem oftar en ekki taka 

upp íþróttaleiki við hefðbundnar kringumstæður. Inni í loftförunum er að finna fjórar, 

afar snyrtilegar flugfreyjur, íklæddar einkennisbúningum sinnar starfsstéttar sem voru 

einkennandi fyrir árin 1930-40.  Í miðju loftfarinu má sjá borð með hvítum dúk og 

vínberjum, auk óhefðbundins, abstrakt skúlptúrs úr vaselíni.Vínberin eru hins vegar 

mislit, eftir því í hvoru loftfarinu þau eru og undir borðinu leynist Hollywood stjarnan 

Goodyear. Hún er sú sem kemur ferli Barneys af stað með því að búa til gat á dúkinn 

á sitthvoru borðinu og byrjar að reyna að ná í vínberin. Á leikvanginum fyrir neðan 

má svo sjá dansandi sýningarstúlkur, sem svo raða sér í sömu röð og Goodyear stillir 

vínberjunum upp (sjá mynd nr. 2 í viðauka). Hin ýmsu form byrja að mótast, líkt og 

frumur séu að skipta sér og vísa í líffærakerfi, innri kynfæri og hin einkennandi tákn 

Barneys verða sýnileg. Uppröðun vínberjanna inni í loftfarinu í samræmi við 

dansstúlkurnar á jörðu niðri leika því lykilhlutverk. Þessi hluti verksins býr yfir 

ákveðnu ástandi þar sem möguleikar þess sem gæti orðið eru yfirgnæfandi. 

Fósturþróunarferlið sem hann lýsir í þessu verki sínu er á þessum tímapunkti hafið, 

áður en kynákvarðandi litningar taka völdin, en óþroskað fóstur í móðurlífi er í byrjun 

ávallt kvenkyns, sem þessi fyrsti hluti ber merki um. Hans eigin sköpunarsaga er hafin 

og sagan þar með.24  

Með Hopskotch er ég líka að reyna að skapa ástand sem býr yfir óteljandi 

möguleikum. Ástand sem hefur ákveðna byrjun, en er þó engin takmörk sett hvað 

varðar nýjar uppraðanir og útgáfur innan verksins sjálfs. Það þarf ekki að eiga sér 

neinn sérstakan endi, heldur er það hringrás forma sem hver og einn ákveður.  

 Auk Cremaster cycle seríunnar hefur Barney einnig gert önnur verk á borð við 

Drawing Restraint, sem tók hann yfir tuttugu ár að skapa og hann lauk árið 2005. Það 

                                                
23 SFMOMA, ,,Matthew Barney, Drawing restraint” 
(http://www.sfmoma.org/exhibitions/230) (sótt 28.11.2010). 
24 Media Art Net, ,,Matthew Barney, Cremaster 1” 
(http://www.mediaartnet.org/works/cremaster1) (sótt 27.11.2010). 
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byggist á gjörningum en tekur þó á hinum ýmsu listformum og inniheldur meðal 

annars kvikmynd í fullri lengd í níunda hluta sínum.25 

 

  Hekla Dögg Jónsdóttir og Hrafnkell Sigurðsson 

 

Í öllum verkum sínum fjallar Barney svo á sinn hátt um mörk þess manngerða og hins 

náttúrulega, en ber þó einnig að nefna tvo íslenska listamenn sem endurspegla slíkar 

hugmyndir. Er þar um að ræða Heklu Dögg Jónsdóttur og Hrafnkel Sigurðsson. Hekla 

Dögg hefur í gegnum tíðina tekið fyrir fyrirbæri sem við upplifum í náttúrunni og 

endurgert á sinn eigin hátt og talar í því samhengi um varðveislu mikilvægra 

augnablika í sínu eigin persónulega lífi. Dæmi um slíkt eru verk hennar Firework for 

L.A.(sjá mynd nr. 3 í viðauka) (2005), Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire (2006), Perfect 

Moment (2005), Frozen Puddle (1998) og fleiri. Í þessum verkum segist hún ávallt 

vera á höttunum eftir því að framkalla einhvers konar galdraaugnablik, líkt og hver og 

einn upplifir sem barn. Segist hún vera að dásama og meta leifar einstakra augnablika. 

Svo dæmi sé tekið um verk hennar Frozen Puddle sem hún gerði erlendis að sumri til 

og er að eigin sögn hennar eftirlætis verk, sökum þeirrar vinnuaðferðar sem hún 

uppgötvaði þá.26 Náði hún um hásumar að frysta poll í miðjum skógi í 

Bandaríkjunum, sem endurgerð á augnabliki sem hún hafði upplifað á öðrum stað á 

öðrum tíma, óháð umhverfinu. Með tilbúnum efnum, líkt og ljósum, plasti og gleri 

nær hún að búa til dáleiðandi endurgerðir af náttúrulegum fyrirbærum. Er því um að 

ræða tilfinningaþrungna gervináttúru. Býr hún svo yfir sérstakri skilgreiningu á eigin 

verkum, sem hún kallar constellations og felur í sér að hún notar einn hlut eða fleiri, 

sem tengjast innbyrðis sín á milli og gefa þannig hvor öðrum merkingu. Nafnið er 

komið úr stjörnufræði og vísar í stjörnumerkin, sem geta ekki orðið slík fyrirbæri 

nema allar stjörnur séu rétt staðsettar gagnvart hver annarri. Hafa hlutirnir þó ekkert 

endilega með rýmið að gera, líkt og innsetning er skilgreind, verkin taka ekki endilega 

mið af rýminu.27  

 Hrafnkell Sigurðsson fjallar um breytta afstöðu okkar gagnvart náttúrunni í 

iðnvæddu samfélagi. Verk hans Án titils frá árinu 2000 (sjá mynd nr. 4 í viðauka) 

                                                
25 SFMOMA, ,,Matthew Barney, Drawing restraint”  
(http://www.sfmoma.org/exhibitions/230) (sótt 28.11.2010). 
26 Viðtal höfundar við Heklu Dögg Jónsdóttur, 15 október 2010. 
27 Hans Ulrich Obrist, Interviews, Eidar Sessions 2004, Eiðastóll, Rvk, 2004, bls 74. 
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sýna hvernig ósnortir staðir hafa hætt að teljast svo afskekktir fyrir manneskju í 

nútímasamfélagi, sem hefur aðgang að öllum útivistartækjum og tólum. Myndunum 

fylgir ákveðinn óhugnaður, en þær sýna tjöld ferðalanga í íslenskri náttúru, líkt og 

skúlptúra. Með þessu minnir hann áhorfendur á hversu smá við raunverulega erum þó 

gagnvart náttúrunni. Tjöldin í þessu umhverfi fá svo áhorfandann til þess að leiða 

hugann að hinu fjöldaframleidda og þess sem krefst mikilla peninga og minna þau á 

auglýsingaljósmyndun, þar sem varan er fullkomin og aðlaðandi.28 Vísar þetta því í 

þann lífsstíl sem neyslusamfélagið hefur alið af sér, að áður en við getum haldið út í 

óbyggðirnar verðum við að gerast neytendur og kaupa okkur þar til gerðan búnað, 

sem verður eins konar aðgangur að náttúrunni. Má því enn og aftur líta til hugmynda 

Marcuse um gerviþarfir og velta þeim fyrir sér, þar sem Hrafnkell stillir saman 

iðnsamfélaginu og baráttu mannsins fyrir því að komast óstuddur af í harðgerðri 

náttúru og nútímasamfélaginu. Með hjálp iðnvæðingarinnar höfum við náð að 

framleiða hluti sem hjálpa okkur að vernda okkur sjálf fyrir náttúrunni, til dæmis fyrir 

kulda hér á landi og gert okkur lífið í óbyggðunum þægilegra en áður.  

 Áður hafði hann tekið ljósmyndir inni í byggð þar sem sjást snjóskaflar, líkt 

og manngerð gervifjöll sem myndast inni í borginni og kallast Án titils (1999) en hann 

gerði seríu slíkra mynda. Einmanaleiki myndefnanna, hvort sem um ræðir hin 

fjöldaframleiddu tjöld sem standa ein og sér, afskekkt í náttúrunni eða snjóskafla í 

borg sem enginn skeytir sér af, er þó ótvíræður. Eru myndirnar allar á sinn hátt 

hlaðnar einsemdartilfinningu, þó svo að hvergi sé maður sjáanlegur, er mannleg 

viðvera ríkjandi í myndunum. Þrátt fyrir að etja þessum andstæðum saman, 

nútímalifnaði og hinu ósnerta í náttúrunni virðist Hrafnkell ekki vera að predika í 

verkum sínum um náttúruspjöll, heldur sýnir fram á hvernig við erum orðin einhvers 

konar hluti eða framhald af náttúrunni með því sem við skiljum eftir, oft í haugum og 

á stórum landsvæðum. Með þessu minnir hann á þá iðnvæddu tíma, þar sem allt okkar 

umhverfi er orðið manngert, líkt og gervifjöllin sem myndast fyrir tilstilli 

bílaumferðar. Tæknin hefur því tekið upp á að endurskapa nýja tegund 

náttúruumhverfis. Dregur hann því að vissu leyti úr þeirri náttúrurómantík og þeirri 

ímynd sem við Íslendingar höfum um landið okkar um hina glæstu náttúru.29 Verk 

                                                
28 Gregory Volk, ,,Hrafnkell Sigurdsson vivid tents” 
(http://www.hrafnkellsigurdsson.com/articles/vivid-tents.jsp) (sótt 29.11.2010). 
29 Gavin Morrison, ,,Conversions” 
(http://www.hrafnkellsigurdsson.com/articles/conversions.jsp) (sótt 31.11.2010). 
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hans Conversions (2006) sýna skýrt fram á þetta, þar sem hann tekur speglaðar 

myndir af ruslapokum og setur þær upp líkt og altaristöflur sem opnast og þá kemur 

önnur mynd í ljós, af ósnertu landslagi. Virðist vera að hann sé að reyna að sýna fram 

á að skilin milli borgar og náttúru séu ekki eins skýr og við viljum oft að láta. 

 

     Trashbin 

 

Umbreyting, gróteska og jafnvel eyðilegging eru einnig þemu í verkum Hrafnkels, 

sem og mínum og má þar kannski helst nefna verk mitt Trashbin frá árinu 2009 sem 

dæmi um slíkt. Var þar um að ræða innsetningu þar sem ég sýndi vídeó í haug 

bílaparta í Gallerí Crymo, en í vídeóinu má sjá eins konar ímyndaðan heim, sem 

samanstendur af myndum sem ég tók í bílaendurvinnslustöð, sem ég svo breytti með 

hjálp tölvuforrita (sjá mynd nr 5 í viðauka). Umhverfið í vídeóinu tekur svo að hreyfa 

sig og tileinka sér mannlega eiginleika. Hraðinn verður svo sífellt meiri eftir því sem á 

líður og hljóðin sem því fylgja ágengari og byggist því að vissu leyti á svipaðri 

fagurfræði og fútúristar boðuðu, sem byggðist á hraða véla eða 

verksmiðjuframleiðslu. Er útgangspunktur þess verks að búa til umhverfi sem virkar 

eins og hugurinn, þar sem ein upplifun fer í gegnum huga okkar og rennur um leið út, 

en skilur eftir ummerki, líkt og stóran haug af drasli sem erfitt getur verið að losa sig 

við. Má því segja að skilgreining fútúristanna á hinu nýja málverki gæti vel tengst 

þessu verki mínu, en þeir vildu að það samanstæði af minningum og þess sem við 

sjáum, þannig kæmi persónuleg reynsla hvers og eins inn í verkið sem 

óhjákvæmilegur partur af því, auk þess sem listamaðurinn setur fram. Með þessu 

verki vil ég undirstrika minningar fólks, sem allar eru mismunandi og tákna þær með 

haugum af drasli og aukahlutum sem búið er að nota, en fylgja okkur engu að síður 

áfram. Tengist því þetta verk sterkum böndum grunnhugsun Heklu Daggar að því 

leyti að umfjöllunarefnið er þau augnablik sem setja mark sitt á huga okkar og lifa 

með okkur upp frá því. Því ég tel að við getum aldrei horft á neitt án þess að 

skilgreina það út frá því sem við höfum áður upplifað og borið það saman við það 

sem við þekkjum áður. Hver og ein manneskja tekur mið af sínu uppeldi, upplifunum 

og gengur út frá ákveðnum gildum sem henni hefur verið kennd, og býr þannig til 

tengingar á milli hluta og atburða. Er annað óhjákvæmilegt og því erfitt að framfylgja 

óskum fútúristanna fullkomlega um að allt sem áður hafði verið viðurkennt ætti að 

strokast út og að einungis væri rými fyrir hið nýja í nútímasamfélagi, þar sem ekki er 
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hægt að endurstilla hugann. Hin ,,neikvæða hugsun” Marcuse á því líka hér við, þar 

sem hann segir að til þess að geta breytt eigin tilveru verðum við að líta á hvað við 

vitum nú þegar, út frá fyrri reynslu okkar og því sem er staðlað og samþykkt í 

samfélaginu. Út frá því er hægt að rífa niður eðlileg og viðurkennd form hugsunar og 

skapa nýtt ástand sem er betra.  

 Í lok verksins er meginpunktur þess að eitthvað gott geti sprottið út úr 

erfiðustu lífsreynslum eða aðstæðum, að hægt sé að sjá fallegt í hinu ljóta, jafnvel 

þegar verið er að setja manneskjuna í gegnum einhvers konar vél (sjá mynd nr. 6 í 

viðauka). Það er í þessu tilviki bókstaflega í gegnum hakkavél með öllu því áreiti og 

upplifunum sem við göngum í gegnum allt okkar líf og við göngum inn í hana ósnert, 

en það varir ekki lengi. Samfélagið breytir okkur frá fyrstu stundu. Við breytumst 

sífellt sem einstaklingar og þurfum að vera að skilgreina okkur öllum stundum þar 

sem samfélag okkar knýr okkur til þess. 

 Öll eigum við þó ákveðna hluti sameiginlega líkt og Marcuse hafði áður rætt, 

ákveðnar grunnþarfir, sem búa innra með öllum. Rússneski bókmenntafræðingurinn 

Michael Bachtin fjallaði hvað mest um þetta, en hann var samtímamaður Marcuse og 

fútúrista, þó svo að kenningar hans fengju ekki verðskuldaða viðurkenningu fyrr en á 

sjöunda áratugnum, líkt og Marcuse.30 Í umfjöllun sinni um endurreisnartímann, 

skiptir hann menningu þess tíma annars vegar í klassíska menningu, sem einungis 

tilheyrði þeim efnameiri og hins vegar í karnivalmenningu, sem var ætluð öllum og á 

rætur sínar að rekja til alþýðuleikja og samkoma miðalda. Hin svokallaða 

hláturmenning, eða þörf fyrir skemmtun og afþreyingu, er nokkuð sem við búum öll 

yfir samkvæmt gróteskunni og hefur hún sér ákveðinn tilgang, sem samkvæmt 

skilgreiningu bókmenntafræðingsins Helgu Kress er að: ,,Lækka eða aftigna allt sem 

háleitt er talið, andlegt eða afstrakt, og draga það niður á veraldlegt jarðneskt plan, þar 

sem allir eru jafnir.”31 Er því í gróteskunni verið að fagna hinum mannlegu 

eiginleikum, kenndum og tilvist. Að allir hafi þörfina fyrir það að hlæja, fæðast og 

deyja. Er þannig vissulega verið að bæta ákveðnum grunnþörfum við skilgreiningu 

Marcuse, en hláturinn á sér samsvörun í orðum Marcuse um það sem veldur hinni 

                                                
30 Media Art Net, ,,Bachtin” 
(http://www.medienkunstnetz.de/artist/bachtin/biography/) (sótt 02.01.2011). 
31 Helga Kress, Fyrir dyrum fóstru: Greinar um konur og kynferði í íslenskum 
fornbókmenntum, Háskóli Íslands, Rannsóknarstofa í kvennafræðum, 1996, bls. 53. 
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einhliða tilveru. Má svo flokka fleira sem grótesk einkenni, svo sem mikinn áhuga á 

líkamspörtum, áti, drykkju og meltingu.  

Allt eru þetta sterk einkenni í verki mínu Trashbin þar sem vélin er í raun 

táknmynd mannsins, sem hefur ákveðnar grunngjörðir. Í stað þess að manninum sé 

líkt við dýr, sem er eitt megineinkenni grótesku er honum líkt við stjórnanlegt tæki, 

andstæðu dýrsins að vissu leyti. Hið dýrslega eðli er enn eitt einkenni gróteskunnar, 

sem skilgreina má sem viðleitni til þess að bjarga sjálfum sér til þess að verða ekki 

undir og vera óhræddur við að beita til þess ýmsum aðferðum. Í vídeóinu má sjá 

blóðkenndan vökva byrja að hreyfast er kviknar á vélinni og hefur vélumhverfið 

ýmsar mannlegar líkamsvísanir, kjöt og fleira. Sést stjórnandi vélarinnar dæla út úr 

hakkavél ómældu magni af kjöti, en gróteskan kemur sterk fram í ofgnótt matar og er 

umfangsmikið borðhald talið eitt megineinkenni hennar.32 Áðurnefndar vélar verða 

því eins og meltingartæki hugans eftir mikla ofneyslu og myndast þá haugar allt í 

kring. Í ofangreindu verki  er vísbendingum plantað í galleríið með hljóðum og 

leikmunum, sem vekja upp ákveðið ástand, líkt og um eins konar sviðssetningu sé að 

ræða. Minnir það mig aftur á skilgreiningu Heklu Daggar á verkum sínum, sem hún 

kallar constellations. þar sem verk hennar byggjast upp af þáttum sem tengjast 

innbyrðis, en ekki endilega rýminu sjálfu og tel ég að slíkt orð gæti átt betur við mitt 

verk í þessu tilviki.33Er það lyktin af innsetningunni sem samanstendur af bílapörtum, 

árásargjarnt hljóðið og hröð framvinda vídeósins sem þurfa að koma saman til þess að 

mynda eitt heildstætt verk, þrátt fyrir að tengjast sýningarrýminu lítið sem ekkert en 

nær þó vonandi að kveikja á ímyndunarafli áhorfandans. 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                
32 Helga Kress, Fyrir dyrum fóstru: Greinar um konur og kynferði í íslenskum 
fornbókmenntum, Háskóli Íslands, Rannsóknarstofa í kvennafræðum, 1996, bls. 54. 
33 Hans Ulrich Obrist, Interviews, Eidar sessions, Eiðastóll, Rvk, 2004, bls 76. 
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    Niðurlag 

 

Þegar allt kemur til alls má segja að hlutverk listar í okkar iðnvædda samfélagi sé 

mikið á reiki. Allt eftir því hvort litið sé á listina sem hluta af grunnþörfum mannsins 

fyrir tjáningu og afþreyingu, eða sé hluti af hinni sífelldu hláturmenningu sem gerir 

okkur það ókleift að komast nokkurn tíma út úr okkar einhliðu tilvist sem Marcuse 

skrifaði um. Víst er þó að hún gerir fólki kleift að skapa sér nýja hugarheima og gefur 

þeim birtingarmynd, líkt og útópíukenning Marcuse segir til um. Ég hef fjallað um 

breytta heimsmynd með tilkomu iðnvæðingarinnar og hvaða merkingu hún hafði fyrir 

listamenn sem upplifðu þær drastísku breytingar sem hún hafði í för með sér og 

hvernig brautryðjendahugmyndir komu fram og hvaða hlutar þeirra eiga enn við í dag. 

Til þess að takast á við slíkar samfélagsbreytingar tel ég að listin þurfi að endurspegla 

samfélagið sem við hrærumst í, sama á hvaða tíma listamaðurinn lifir á. Er það af  

þeirri augljósu ástæðu að hraði tæknivædds samfélags sem breytist með hverjum degi 

hefur mikil áhrif á okkur öll. Því tek ég upp á því að tjá mannlega tilvist þar sem 

manneskjunni er líkt við umhverfi sitt, jafnvel svo að hún verði hluti af því, líkt og 

vélin í Trashbin sýnir. Sífellt áreiti og hraði tekur yfir tilfinningar á borð við leikgleði 

og gagnrýna hugsun, sem Marcuse varaði réttilega við og kýs ég að nota verkið 

Hopskotch til þess að varpa ljósi á það. Á meðan ég tel það mitt hlutverk að skapa 

skilvirkt myndmál sem höfðar til áhorfandans að því leyti að hann geti gengið inn í 

verkin með sínar hugmyndir og reynslu, gef ég honum þannig lausan tauminn til þess 

að lesa í þá umbreytingu og eyðileggingu sem á sér stað í verkunum.  

  Hringferli, afleiðingar og spurningar um manneskjuna í vélrænu 

nútímaumhvefi eru allt þemu sem tengja fjóra listamenn á borð við mig, Matthew 

Barney, Heklu Dögg Jónsdóttur og Hrafnkel Sigurðsson saman. Hið manngerða 

umhverfi stendur andspænis manninum sjálfum og svo virðist sem við séum ávallt að 

reyna að komast að kjarna okkar sjálfs í slíku umhverfi og hvernig við eigum að 
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bregðast við því. Barney fjallar um keppnina meðal fólks og er innra með sjálfum 

okkur, sköpunarferli sem á sér stað í manngerðu stórvirki, þar sem manneskjan hegðar 

sér samkvæmt fyrirfram ákveðnu kerfi, líkt og um vél sé að ræða. Hekla Dögg bendir 

á mörk náttúrunnar og þess fjöldaframleidda og tilbúna með verkum sínum. 

Mikilvægi mannlegra minninga og að reyna að endurskapa þær með 

fjöldaframleiddum hlutum. Hrafnkell veltir svo fyrir sér hvar okkar manngerða borg 

byrjar og hvar náttúran endar, með því að etja saman andstæðum og fjallar um þann 

lífsstíl sem neyslusamfélagið hefur alið af sér.  

 Þegar ég lít svo yfir það umhverfi sem við höfum búið okkur til í 

raunveruleikanum tel ég það víst að margt mætti betur fara. En til þess að slíkt geti 

orðið virðist eina lausnin í stöðunni vera sú að halda sköpuninni áfram, því líkt og 

Marcuse sagði er eina leiðin út úr hinni einhliða tilveru að skapa nýjar útópíur, 

einskonar andsvar við raunveruleikanum, þar sem möguleikarnir eru endalausir. Það 

eina sem þarf er að kveikja á vinnsluvélinni sem hugur okkar er.  
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