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Útdráttur 
Ef umbreyting viðfangsefnisins á sér ekki stað er um stöðnun að ræða og að staðna er 

það sama og að deyja. Umbreyting efnis frá einu verki til annars er skoðuð sem leið 

til að halda sér uppteknum. Efnin eru aðgengileg og fátækleg og tengjast stöðunum 

þaðan sem þau koma. Dýraafgangar, veðraður viður og beisluð náttúra er á meðal 

efnistaka. Ferlið við umbreytinguna er sett í fókus og  Arte Povera og Fluxus eru 

tekin fyrir ásamt Marcel Duchamp, Jason Rhoades og Paul McCarthy.  

 Munurinn á áhorfendum og þátttakendum í listumhverfinu. Gestir eða 

áhorfendur hafa áhrif á verk og verkin hafa áhrif á móti. Vandamál „hvíta 

kubbsins“ þar sem gallerí og stofnanir fylgja ekki eftir löngunum um náttúrulegt flæði 

í nálgun okkar við myndlistina.  

 Hliðarsjálf er stór hluti af minni listsköpun. Þegar um hliðarsjálfið er að ræða 

þá verður maður ósjálfkrafa meðvitaðri um sjálfan sig og sína persónu. Maður gerir 

hlutina í mismunandi tilgangi og leyfir hverju sem er að gerast. Ég skoða hvernig ég 

skoða sjálfan mig. Ljósmyndir af mér eru notaðar eins og fundinn efniviður. Tengjast 

þessar tvær ólíku vinnuaðferðir eða er um tvo hluti að ræða sem hafa ekkert með 

hvorn annan að gera?  
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Það eru þessi augnablik. Augnablikin á milli þess sem eitthvað 

gerist. Bilin á milli orðanna. Þetta eru augnablikin sem valda því 

að ég verð að halda áfram. Niðurstaðan sem sett er upp fyrir 

almenning er bara einn hluti verksins. Ein mínúta í sólarhring 

þar sem allar eru þær misáhugaverðar en þýða allar eitthvað.
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Inngangur 
 
Það er erfitt að skoða sjálfan sig í nútíma. Til að komast dýpra ofan í sínar eigin 

hugsanir verða þetta að vera hugmyndir sem koma fram kerfisbundið yfir lengri tíma. 

Hversu oft eða hversu lengi þessar hugrenningar verða að eiga sér stað hlýtur á 

endanum að fara eftir hverjum fyrir sig. Auðvitað getur maður horft í spegil og séð að 

maður er órakaður með tvö augu, eitt nef og nokkur ör. Maður byrjar hins vegar ekki 

að þekkja sig fyrr en breytingar eiga sér stað. Smáatriðin skjóta einungis upp 

kollinum þegar eitthvað breytist, hvort sem það er stórt eða smátt. Þegar eitthvað nýtt 

gerist þá veitir maður því nýja jafn mikla athygli og því hvernig hlutirnir voru áður. 

Eftirtektarsemin eykur manni skilning. Ef breytingin er engin þá stendur tíminn í stað. 

„Það er ekki hægt að tala um framfarir í list, heldur breytingu“.1  

 Af einhverjum ástæðum hef ég alltaf forðast stöðnun í því sem ég hef tekið 

mér fyrir hendur. Hvort sem um ræðir í mínu sköpunarferli, áhugamálum eða yfir 

höfuð mínu hversdagslega lífi. Það verður alltaf að vera eitthvað að gerast og ég á 

auðvelt með að sökkva mér í nýja hluti og er oft með margt óklárað fyrir framan mig í 

einu. Sumir myndu líta á þetta sem athyglisbrest sem lýsir sér í stuttu máli þannig að 

einstaklingurinn á erfitt með að einbeita sér að viðfangsefnum sínum og upplifir 

mikinn hreyfióróleika. Mikil hvatvísi þar sem hlutirnir eru framkvæmdir án þess að 

hugsa.2 Þetta gæti verið ágætis lýsing á mínu vinnuferli sem skilar sér oft í verkum 

mínum. Tengjast þessar tvær vinnuaðferðir eða er um tvo hluti að ræða sem hafa 

ekkert með hvorn annan að gera? Ég ætla hér að reyna að skoða hvernig efnisnotkun 

og sjálfsskoðun eru notaðar á ólíkan hátt. Hvernig umbreyting sjálfs míns og 

hlutbundinna efna gerist yfir ákveðinn tíma. Ef umbreyting viðfangsefnisins á sér 

ekki stað er um stöðnun að ræða og að staðna er það sama og að deyja. 

 

 
 

 
   

                                                        
1 Sigurbjörn Einarsson: Vel mælt. Tilvitnanir til íhugunar og dægrardvalar. Tilvitnun í Pál Ísólfsson. 
Setberg. Reykjavík, 1995, bls. 215. 
2 ADHD Samtökin. http://www.adhd.is/default.asp?sid_id=26430&tre_rod=005|&tId=1. Sótt 10 janúar. 
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Efni 
 

Að nýta það sem ég hef fyrir framan mig hverju sinni hefur fylgt mér lengi. Mér 

finnst liggja í því styrkur að leita ekki langt yfir skammt hvað varðar áhrif og efnistök. 

Sem krakki varði ég mörgum sumrum á sveitabæ. Þar féll mikið til af efniviði eins og 

gömlu timbri, nöglum og fleiru. Þetta var nýtt til að búa til rými, af mismunandi 

stærðum og gerðum til þess eins að vera inn í. Innrétta með ýmsum hætti hvort sem 

það gengdi einhverjum tilgangi eða einungis til að smíða. Tilfinningin við það að 

festa tvo hluti saman er á einhvern hátt mjög ánægjuvaldandi. Það skilur eftir sig þá 

hugdettu að maður hafi áorkað einhverju þrátt fyrir að hafa kannski ekki gert neitt af 

viti. Sæla sem fylgir gerviframförum sem auðvelt er að sjá breytast hratt, hvort sem 

það vex upp eða hrynur með niðurrifsáhrifum gerandans. Samsetning hluta er töfrandi 

og setur allt umhverfið í samhengi. Punktarnir þar sem hlutir snertast eða punktar þar 

sem innsetningar tengjast rými eru þrungnir hlutverki og merkingu. 

Dýr 
 
Í verkinu Nautshúð3 notaði ég húð af nýslátruðu nauti. Ég fékk hana í hendurnar 

algjörlega hráa, þ.e. ósútaða og með hráum kjöt- og fituröndum. Í þessu ástandi hefur 

hluturinn ekkert notagildi og myndi óunninn rotna niður. Þetta er afgangur af 

framleiðsluferli dýra og nýtist mjög takmarkað hér á Íslandi þó að eitthvað magn sé 

þó selt til leðurvinnslu. Nýtingin sem felst í því að vinna þessa gerð efnis er á 

einhvern hátt fátækleg og aðgengileg. Sá tími sem fór í að vinna húðina er mér ekki 

síður hugfanginn en þegar ég setti hana upp sem skúlptúr. Þetta var fyrsta 

samsýningin sem ég tók þátt í og var í Gallerí Tukt. Nokkurra vikna ferli þar sem ég 

ráðskast með stærsta líffærið af dauðu dýri. Mín stjórnsemi skein í gegn og jaðraði 

við sadisma á nokkrum tímapunktum. Aðgerðin krafðist mikils líkamlegs erfiðis af 

minni hálfu og varð ofbeldisfull þegar ég reif og skar í húðina af öllum kröftum. Við 

gengum í gegnum þetta ferli saman og áhrifa gætti í báðar áttir þar sem ég mótaði úr 

húðinni og húðin smitaði lykt sinni yfir á mig. Lykt sem grúfði yfir mér og í kringum 

verkið í sýningarrýminu. Lyktin varð þannig órjúfanlegur hluti af skúlptúrnum sem 

sýndur var og bar vott um náttúruna sem hafði verið notuð í verkið. Gengið var frá 

verkinu þar sem það fékk að dúsa í geymslu í nokkra mánuði áður en ég lífgaði upp á 

efnið aftur. Umbreytingin átti sér stað að þessu sinni frá skúlptúr yfir í málverk. 

                                                        
3 Sjá viðauka bls. 20, mynd I. 
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Þörfin sem ég fann til að halda áfram að vinna í efninu er einn af megindrifkröftum 

mínum í vinnuferlinu. Bleytt var upp í skúlptúrnum og hann skorinn til svo að um 

tvívíðan flöt var að ræða. Strigi úr bakinu á nauti. Málverkið fékk að hanga líkt og 

dautt dýr sem þetta var.4 Áframhaldandi vinna með nautshúðina var á þessum 

tímapunkti óhjákvæmileg. Það voru margar tilraunir sem húðin þurfti að ganga í 

gegnum áður en ákvörðun var loks tekin um að hún þoldi ekki meir. Blaut og súr 

endaði hún í ruslatunnu í úthverfi í Reykjavík.  

 Á sama hátt notuðu listamennirnir Paul McCarthy og Jason Rhoades þau efni 

sem teljast hvað hversdagslegust og venjuleg í íslensku samfélagi; kindafitu, íslenska 

ull og skít að viðbættum vítissóta. Þetta var verkið Sheep Plug sem sett var upp árið 

2004 í samstarfi við Kling&Bang gallerí.5 Það samanstóð af tvö hundruð skúlptúrum 

sem byggðir voru á tegund af hjálpartækjum ástarlífsins. Fjöldinn var það mikill að 

ekki er hægt að tala um að smáatriði hvers skúlptúrs fyrir sig hafi skipti máli. Þetta 

var staðfærð útgáfa af verkinu Shit Plug sem þeir félagar settu upp tveimur árum áður 

úr saur sýningargesta á Documenta XI í Kassel. Formið sjálft hafði verið notað áður í 

verkum Paul McCarthy og er þarna umbreytt til að falla inn í aðstæður hverju sinni. 

Innsetningin sem sett var upp í Kling&Bang var einungis heimild um sköpunarferli 

skúlptúrana. Fjölmargir aðilar komu að því að steypa „tappana“. Þegar skúlptúrarnir 

voru svo fluttir af steypustaðnum (Klink&Bank) yfir í sýningarrýmið var blásið til 

heljarinnar skrúðgöngu með vögnum, allskonar farartækjum, dönsurum og húllumhæi. 

Mikilvægi gjörningsins varð þar af leiðandi lykilþáttur í heildarmynd sýningarinnar. 

Rýmið var svo yfirfyllt af skúlptúrunum og er augljóslega um að ræða fagurfræði úr 

innsetningum Jason Rhoades. Fagurfræði sem ég hef lengi aðhyllst og vil hafa til 

hliðsjónar þegar ég byrja að vinna verk til útskriftarsýningar í Hafnarhúsinu. Með 

efnisnotkuninni og ytra útliti skúlptúranna eru þeir að ögra hugmyndum fólks um 

sýningarhald og skúlptúra en gera það á mjög leikrænan hátt. Leikurinn og ögrunin 

hefur verið áberandi í mínu vinnuferli og mínum mannlegu samskiptum. 

Leikur 
 
Í hverfinu sem ég ólst upp í er leikvöllur fyrir börn. Hann hefur verið á sama stað í 

langan tíma og mörg leiktæki hafa komið og farið. Þarna fann ég gamlan sandkassa 

sem leit út fyrir að vera í hið minnsta nokkura tuga ára gamall. Það var eitthvað mjög 

heillandi við efniviðinn. Hann hafði verið málaður í skærum gulum, rauðum, bláum 

                                                        
4 Sjá viðauka bls. 21, mynd II. 
5 David Diviney. Paul McCarthy og Jason Rhoades. Sheep Plug. 2004. Kling&Bang gallerí. 
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og grænbláum litum. Hann hafði gegnt sínu upprunalega hlutverki og nú var kominn 

tími fyrir íbúa hverfisins að losa sig við hann. Ég ákvað að setja í gang björgunarferli. 

Í stað þess að láta hann enda í fúaspítum þá bjargaði ég efninu frá glötun. Það var og 

er ennþá mjög heillegt þrátt fyrir ryðgaða nagla og flagnaða málningu. Efnið tók ég 

alveg í sundur og byggði upp á nýtt við brunnið og yfirgefið hús að Hverfisgötu 28.6 

Skúlptúrinn óx upp frá jörðinni og inn um brotna glugga á húsinu. Tíminn sem fór í 

uppbyggingu skúlptúrsins varð að einskonar skemmtun fyrir mig. Ég í samskiptum 

við fólk sem leggur leið sína í gegnum svæðið sem er þetta almenna rými. 

Samsetning efnisins og hvernig áferð efnisins talaði við staðsetninguna var heillandi. 

 Tæpum tveimur vikum eftir að ég setti verkið upp var fólk byrjað að brjóta það 

niður. Það hefur þurft mjög einbeittan ásetning við að brjóta sterkbyggt verkið alveg 

niður í jörðina. Að mínu mati var efniviðurinn ekki staðnaður á þessum tímapunkti 

svo að ég tók til við að endurvinna hann. Tók verkið alveg í sundur, einingu fyrir 

einingu og flokkaði skilmerkilega eftir litum og stærðum. Að miklu leyti snýst þessi 

vinnustofudvöl um að halda sjálfum sér uppteknum á milli þess sem maður lifir sínu 

daglega lífi. Efniviðurinn beið hlýðinn eftir því að vera notaður á ný og var loks settur 

upp í Gallerí Lost Horse þar sem haldin var samsýning nokkurra samnemenda minna 

og mín. Framtíð viðarins er óráðin þegar þetta er skrifað en líklegt er að eitthvað af 

honum eigi eftir að rata inn í mín framtíðarverk.  

 Veðrunin, flögnunin og sagan er eitthvað sem grípur mig. Það er eitthvað sem 

notað efni hefur fram yfir nýtt. Það er hægt að lesa út úr hverjum einasta nagla, hverri 

einustu rispu. Fátækleg og hversdagsleg efni sem hægt er að finna nokkurn veginn 

hvar sem er en þó eins og  að finna perlu í hafinu. Saga efnisins verður meiri og 

áhugaverðari fyrir vikið ef margir hafa komið að því. Það mætti í raun segja að mun 

fleiri hendur en mínar séu byrjaðar að móta verkið áður en ég kem nokkurn tíman að 

því. Neyslan og endurnýjunin er það hröð að það er af mun meiru að taka en maður 

kemst yfir. Ítalski listgagnrýnandinn Germano Celant gaf þess konar efnisnotkun 

heitið Arte Povera.7 

Arte Povera 
 
Það var árið 1967 sem Arte Povera varð til sem listhreyfing á Ítalíu. Efnisnotkunin 

var einn af mikilvægari þáttum hreyfingarinnar. Arte Povera notaðu hversdagsleg efni 

                                                        
6 Sjá viðauka bls. 22, mynd III. 
7 Hal Foster. Rosalind Krauss. Yve-Alain Bois. Benjamin H.D. Buchloh. Art Since 1900, Modernism 
antimodernism postmodernism. Thames & Hudson. London 2004, bls. 509-514. 
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sem finna má hvar sem er í nútíma lifnaðarháttum borgarbúa og voru unnin 

„vísvitandi í mótspyrnu við hefbundin skúlptúraefni svo sem stein og málm“8. Á 

sama tíma settu listamennirnir sig upp á móti hvers konar tækni í myndlist og þeir rifu 

niður höftin á milli hversdagslífsins og listarinnar. Efniviðurinn voru oft hlutir sem 

listamennirnir fundu eða rákust á. Franski listamaðurinn Marcel Duchamp var 

þekktur fyrir að hafa notað fundna hluti á borð við klósettskál, hjól af reiðhjóli og 

flöskurekka um fimmtíu árum áður en Arte Povera kom til sögunnar. Munirnir hans 

fá stöðu listaverks fyrir þá tilstilli að vera valdir og settir fram á einhvern hátt af 

listamanninum. 9  Þessi tegund fundinna hluta varð listamönnum Arte Povera 

hugfangið við gerð sinna skúlptúra og verka. Skúlptúrar voru unnir úr mörgum 

ólíkum efnistegundum og var stillt upp eins og um „readymade“ væri að ræða, eins 

og til að mynda eftirmyndir Giulio Paolini af sögulega klassískum styttum. Þeim 

stillti hann upp á móti hvor annarri eins og að um samtal þeirra á milli væri að ræða 

frekar en að áhorfandinn og verkið væru í samtali eins og þekktara var.10  

 Listamenn innan hreyfingarinnar voru með sterkar hugmyndir um rýmin sem 

verkin voru sýnd í og skoruðu stundum á umburðarlyndi gesta sýninganna ásamt því 

að skoða samtalið á milli áhorfenda og verkanna. Jannis Kounellis sýndi verkið 12 

Cavalli (12 Hestar) árið 1967.11 Um var að ræða innsetningu þar sem hún styllti upp 

tólf hestum inn í sýningarrými Galleri L’Attico í Róm. Hestarnir eru mjög sterkt tákn 

um náttúruna sem hefur verið beisluð og neydd inn í sýningarrými gallerísins. Það er 

ekki hægt að líta á þá sem fundna hluti né heldur eitthvað sem þarf að koma að með 

tæknilegum hætti. Efnisnotkunin er strípuð niður og sett fram á þennan frumstæða 

hátt án þess þó að setja hvern hlut fyrir sig upp á stall. Lyktin hefur líklega verið sterk 

þar sem um raunveruleg dýr og þarf af leiðandi raunverulega náttúru var að ræða. 

Þannig er þetta í mótspyrnu við þá rómantísku hugmynd að vinna með náttúruna inn í 

stofnanir á aðgengilegan hátt. Verkin eru oft búin til úr staðbundnum efnum, svosem 

rusli og afgöngum sem finnast á götum stórborga og tengjast þess vegna alltaf þeim 

stað sem þau eru upprunin. Bundin órjúfanlegum böndum við sögu staðarins og eru 

um leið rannsakandi á mannlegt eðli í borgarumhverfinu og fótsporum mannsins í 

náttúrunni. Þeir nýttu ekki einungis áhrif frá borgarumhverfi vestrænna ríkja heldur 

                                                        
8 The Concise Oxford Dictionary of Art Terms. Sótt þann 28. janúar af 
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/opr/t4/e113 
9 Calvin Tomkins: Líf og list Duchamps. Þorsteinn Thorarensen þýddi. Fjölva útgáfan. 1978. 
10 Grove Art Online. Sótt þann 28. janúar af  
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T004357 
11 Hal Foster. Rosalind Krauss. Yve-Alain Bois. Benjamin H.D. Buchloh. Art Since 1900, Modernism 
antimodernism postmodernism. Thames & Hudson. London 2004, bls. 509-514. 
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leituðu á önnur og ólíkari samfélög. Mario Merz skoðaði lifnaðarhætti 

hirðingjasamfélaga og hvernig sveigjanleg aðlögun að mismunandi aðstæðum í 

náttúrunni hefur áhrif á ytra útlit þeirra. Hann er einna þekktastur fyrir að hafa búið til  

eftirmyndir af snjóhúsum úr bæði lífrænum og ólífrænum efnum.12   

 Byltingarkenndar hugmyndir um flæðið á milli áhorfanda og listaverksins ásamt 

fátæktarsjónarmiði listarinnar höfðu víðtæk áhrif. Undanfarna áratugi hefur 

orðasamsetningin verið notuð sem hugtak yfir efnisnotkun skúlptúra og innsetninga. 

Neyslumenning, lágt fjárhagslegt vægi hluta og einnota gildi þeirra verður að inntaki 

hreyfingarinnar eins og í öðrum stefnum á svipuðum tíma. 

Það er rigning í innsetningunni minni  
 
Listaskólaumhverfið er á vissan hátt uppspretta margs af því sem gerist innan veggja 

skólans. Umræður skapast og hringsóla á milli fólks. Efnisnotkunin hefur þannig 

verið mér hugfanginn í verkinu Skúr sem ég setti upp í rými skólans í desember 

2009.13 Efniviðurinn er allur fenginn úr verki eftir útskrifaðan nemanda og stóð fyrir 

utan húsið á lóð skólans. Þetta var skúr af einhverju tagi sem var farinn að nýtast fyrst 

og fremst sem skjól fyrir veðrum og vindum fyrir nemendur sem reyktu. Skúrinn var 

allur rifinn í sundur og efnið sett saman á nýjan hátt. Ég byggði nýtt rými þar sem 

þakið var tekið í burtu og í staðinn komið fyrir þaki af rigningu. Rigningin dynur á 

rýminu og fyrir utan það er boðskort í formi regnhlífa fyrir gesti að ganga inn í rýmið. 

Regnhlífarnar hanga annaðhvort eða liggja votar eftir nýlega notkun. Það er val þeirra 

sem eru fyrir utan rýmið hvort þeir ganga inn í rýmið eða ekki og upplifa rigninguna  

á sjónrænan og hljóðrænan hátt. Þátttakandinn verður órjúfanlegur hluti af verkinu og 

breytir virkni þess, hvernig regnið fellur og hvernig innsetning lítur út í heildina. Ég 

hef sjálfur gaman að því að vera úti í rigningu og hlusta á öll þau mismunandi hljóð 

sem henni fylgir. Umræða um veðurfar, sem er einstaklega vinsæl hér á skerinu, 

verður auðveldari ef einungis um rigningu er að ræða. Það er ekkert sem kemur á 

óvart veðurfarslega séð í skúrnum.  Þetta er einhverskonar boð um að fá að upplifa 

náttúruna á óraunverulegan hátt innan veggja stofnunarinnar. Náttúran er beisluð og 

soðin niður í aðgengilegt form fyrir áhorfendur. Kíkja í sturtuklefann og láta líða úr 

sér.  

 Eftir að verkið var tekið niður hélt ég eftir tveimur hlutum. Það voru hlutirnir 

                                                        
12 Grove Art Online. Sótt þann 28. janúar af  
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T004357 
13 Sjá viðauka bls. 23, mynd IV. 
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sem sköpuðu sjálfa rigninguna. Þetta er mín leið til að halda ferlinu gangandi. Láta 

hvert verk smita það næsta á eftir sér og svo framvegis. Hlutina lít ég á sem málverk 

með raunverulegt notagildi.14 Akrýlslanga sem teiknar sig á ramma sem búin er til úr 

afgöngum upprunalega skúrsins fyrir utan skólann. Ég vann út frá þessum hlutum 

mína fyrstu einkasýningu í Gallerí Kaffistofu, nemendagalleríi Listaháskólans. Annar 

hluturinn hékk úr þakrennu fyrir utan gluggann og bjó til stöðuga rigningu sem er 

sjáanleg að innan. Galleríið varði gesti fyrir ágengni rigningunar að utan og bjó til 

þægilega “innitilfinningu”. Hinn hluturinn var hengdur upp á vegg rýmisins eins og 

hefbundið málverk en slangan var leidd upp í loft og endinn á henni var ósjáanlegur. 

Það var mikil forvitni og hálfgerð hræðsla um hvort þetta rými myndi fyllast af 

rigningu á miðri sýningaropnun og fólk var vart um sig í kringum verkið. Í þessum 

verkum er ekki um neina hringrás vatnsins að ræða heldur flæðir það þangað til 

skrúfað er fyrir kranann.   

 Vélræn hringrás vatns varð að umhugsunarefni þegar ég sýndi verkið Regn án 

titils #3 í Gallerí Búr á Ísafirði.15 Galleríið er mjög stórt fiskabúr sem stóð þar næstum 

tómt þegar ég kom að því. Ég þurfti ekki að leita nema í nokkra tuga radíus til að 

finna allt það efni sem ég vildi til að byggja skúlptúrinn sem reis upp úr búrinu. 

Afgangstimbur sem hafði veðrast í stöflum og falleg og kröftug vatnsdæla sem 

Ísafjarðarbær lánaði góðfúslega. Virkni rigningarinnar er kominn úr skúrnum en 

virkjuð á annan hátt með dælunni. Þegar maður vinnur á stað í burtu frá öllu sem 

maður á að venjast ýkjast áhrifin um að nýta það sem maður hefur fyrir framan sig. 

Að vera á nýjum stað fær mann einnig til að sjá sjálfan sig frá nýju sjónarhorni. 

Maður verður meðvitaðri um umhverfið og sjálfan sig og skynjar hluti sem maður 

þekkir ekki á spennandi hátt. 

  

                                                        
14 Sjá viðauka, bls. 24, mynd V. 
15 Sjá viðauka, bls. 25, mynd VI. 
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Þátttaka 
 

Áhorfendurnir verða á einhvern hátt hluti af heild sem listamaðurinn skapar, hvort 

sem það er með hans vilja eða gegn. Þegar áhorfandinn er gerður að mikilvægum 

hluta listaverksins er hann orðinn þátttakandi. Þetta var mjög sterkt í Fluxus 

hreyfingunni í kringum sjöunda áratug síðustu aldar. Þá var áhorfendum jafnvel boðið 

að koma og leggja lokahönd á niðurstöðu verksins. Reka smiðshöggið. Þetta var þó 

ekki alveg nýtt af nálinni heldur leitaði Fluxus áhrifa til Dada-hreyfingarinnar með 

þetta eins og margt annað. Í apríl í kringum 1920 í París var t.d. haldin sería af 

uppákomum þar sem fólki var boðið að fylgja listamönnum í skoðunarferðir, 

göngutúra og mótmæli. Uppákomur eins og háðsdómstóll yfir rithöfundinum Maurice 

Barrés, sem snerist snögglega frá hugmyndum sínum um stjórnleysi yfir í 

þjóðernishyggju, sýna að ástæður athafnanna geta oft verið nátengdar einhverju sem 

er að gerast í heimi pólitíkur og beinlínis sem svar við einstökum málefnum.16 Það 

hefur oft verið talið að áhorfandinn í Fluxus hafi gegnt annars konar hlutverki en að 

fylgja listamönnum skoðanalaust eins og kindahjörð, heldur var af honum krafist 

raunverulegar þátttöku og sköpun. Mörg af verkum Fluxus hreyfingarinnar kröfðust 

þátttöku áhorfandans til að verkið gæti talist tilbúið. 17  Listamaðurinn útvegaði 

ákveðnar leiðbeiningar, hugmyndir eða beinlínis reglur um athafnir sem áhorfandinn 

tókst svo á við á sínum eigin forsendum. Hvort sem þetta var gert á stjórnsaman hátt 

listamannsins eða að frelsi þátttakandans hafi verið algjört til að fá útrás fyrir eigin 

sköpun undir verndarvæng listamannsins.  

Meðvitund áhorfandans 
 
Í verkinu grænt rými sem sýnt var á Nýlistasafninu var eini efniviðurinn nokkrir 

metrar af grænu bómullarefni.18 Þar fékk ég gesti sýningarinnar til að taka að sér 

sjálfboðavinnu og hjálpa mér við að setja upp verkið. Líkami þeirra gegndi þar 

hlutverki burðarstólpa í rýminu. Efninu var komið fyrir utan um hóp af fólki og 

herðar gestanna notaðar sem upphengi. Inn í rýmið dró ég svo enn aðra gesti 

sýningarinnar. Þar áttum við spjall um það sem þau voru að hugsa, sungum ýmis lög 

og teiknuðum orð og myndir á gólf gallerísins á meðan ég skipaði burðarhópnum að 

hreyfa sig áfram um gólf sýningarinnar. Þarna voru gestirnir eina aflið sem hélt uppi 
                                                        
16 Claire Bishop. Participation. Whitechapel og The MIT Press. London, 2006, bls. 10. 
17 Grove Art Online. Sótt þann 28. janúar af  
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T028714 
18 Sjá viðauka, bls. 26, mynd VII. 
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verkinu á sýningunni. Ferlið í átt að verkinu gerði algjörlega ráð fyrir því að það 

myndu mæta nógu margir gestir sem væru tilbúnir til að taka þátt í verkinu eins og 

raunin varð. Ef enginn hefði mætt hefði einungis verið um hráann efnivið að ræða.

 Það er áhugavert að sjá muninn á verkum í almennu rými og inni í galleríi eða 

stofnun og hvernig útgeislun verka haga sér í mismunandi aðstæðum. Athafnir geta 

átt sér stað hvar og hvenær sem er og þátttakandinn er misinnviklaður í atburðarásina. 

Í ritinu Participation vitnar Bishop í Allan Kaprow um dauða áhorfandans í 

athöfnum.19 Að hlutverk myndlistaráhorfandans og listamanns sé flóknara en til 

dæmis áhorfandi á leikrit. Gestir sýningar breyta heildarsvip rýmisins og hafa áhrif á 

samtal verkanna í rýminu á meðan áhorfandi að leiksýningu er settur niður á dimmum 

stað til að horfa á svið. „Hópur óvirkra áhorfenda myndlistar í formi atburða eru 

ekkert annað en dautt rými. Ekki ósvipað dauðu rými sem rauð málning skapar á 

striga“. 20  Listamaðurinn getur átt samskipti við áhorfendur listaverksins, gesti 

gallerísins. Samskipti á jöfnum grundvelli þar sem forvitni listamannsins er svalað 

jafn mikið og þeim sem utanaðkomandi er. Þannig skapast heild utan um listaverkið 

annars vegar og listamanninn og gestinn hinsvegar. Sá þáttur að skapari listaverksins 

sé til staðar minnir fólk á að það er í ákveðnu rými í ákveðnu samhengi. Rými sem 

útbúið er til þess að koma ákveðnum skoðunum á framfæri. Þessar skoðanir, sama í 

hvaða formi þær eru, ganga samt oftast bara í eina átt. Frá listamanni til viðtakanda. 

 Listamaðurinn er eftirtektarsamur frekar en gagnrýninn á hátterni fólks og 

hvernig viðvera þeirra hefur geislandi áhrif á hlutina eða verkin í kringum sig og 

öfugt. Hversu djúpt þarf maður að fara í samfélagsrýni í eiginlega verkinu? Rýnin 

gæti að miklu leyti gerst í nútíð þá og þegar frekar en söguleg heimild um eitthvað 

sem gerst hefur í samfélaginu. Piet Coessens fer ekki fögrum orðum um söfn og 

gallerí og segir þau skilja hvern sem er eftir óánægðan. Þau fylgja ekki eftir 

löngunum um náttúrulegt flæði í nálgun okkar við myndlistina. Þannig telur hann að 

stofnanir hafi frekar verið vettvangur gagnrýnis en til þess að njóta myndlistar í raun 

og veru.  

„Like the churches that once used to shelter criminals and other outcasts, museums 

could very soon become the refuge for all sorts of authors of ‘useless’ or deviant 

works.“21 

                                                        
19 Claire Bishop. Participation. Whitechapel og The MIT Press. London, 2006, bls. 102-104. 
20 Claire Bishop. Participation. Whitechapel og The MIT Press. London, 2006, bls. 102-104. 
21 Alighiero e Boetti, Douglas Huebler. Origin and Destination. Sociéte des Expositions du Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles. Brussel 1997, bls. 7. 
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Jason Rhoades 
 

Jason Rhoades var einn af þekktari og framsæknari listamönnum í Bandaríkjunum 

árin í kringum síðustu aldamót. Verkin vann hann út frá flæðandi ferli sem spann sig 

áfram á ósjálfræðan hátt. Innsetningarnar voru mjög efnismiklar og búnar til úr öllum 

hugsanlegum hlutum og engu var neitað um inngöngu ef það talaði á einhvern hátt 

við restina. Það er auðvelt að sjá línu í gegnum verk hans yfir margra ára tímabil. „Ég 

er fíkill og þess vegna hringsóla ég um í þessu ferli gagnvart meintri listsköpun minni, 

þessum hlut sem ég get ekki útskýrt með nokkru móti. Ég get ekki hætt“.22 Hann var í 

raun fastur í þessu ferli sem krafðist meira og meira af honum. Ferlið hafði algjörlega 

tekið yfir og hann var orðinn þjónn verkanna og atburðanna. Hann notaði listheiminn 

sem sinn leikvöll, og stöðvaði ekki fyrir neinum. Hugmyndir hans um neyslu- og 

ruslamenningu vestrænna ríkja eru áhugaverðar. Á sama tíma og hann lítur 

gagnrýnum augum til lifnaðarhátta samfélagsins tekur hann þátt í þeim af fullum 

krafti með verkum á borð við Black Pussy Soiree Cabaret Macramé.23 Þetta var í 

vinnustofu hans í Los Angeles og samanstóð af nokkrum kvöldum þar sem örfáir 

fengu þann heiður að vera boðnir hverju sinni. Þetta var fólk úr tónlistar-, kvikmynda-, 

tísku-, blaðamanna- og myndlistarheiminum en hann gætti þess að það væri aldrei 

nema nokkrir úr myndlistarheimunum á hverju kvöldi fyrir sig. Gestirnir eru boðnir 

velkomnir í skrýtna drykki og furðulegan mat áður en Jason leiðir þá inn í aðalrými 

innsetningarinnar. Þar er að finna hluti eins og „slípaða forna kínverska steina, 

kúrekahatta,  gamla indjánadraumafangara, tyrkneskar reykpípur, litla keramikasna 

og múldýr, gamaldags viðarvagnhjól, ýmiskonar kertastjaka og fleira, alltsaman í 

hundraðatali.“24 Neysla matar og drykkjar hélt svo áfram langt fram á kvöld í takt 

við tónlist einhverra af þeim fjölmörgu hljómsveitum sem tróðu upp á sviði innan í 

innsetningunni sem bar heitið „Live in the Black Pussy“.  

 Jason lýsir því sjálfur að ástæðan fyrir því að setja upp sýninguna á sinni eigin 

vinnustofu en ekki í hefbundnu galleríi eða safni sé til þess að skapa fjarlægð frá 

myndlistaralmenningi samtímans. Þátttakendurnir verða einnig virkari og gefa meira 

af sér. Í viðtali um verkið Perfect World talar hann um að öll hans verk séu gerð fyrir 

                                                        
22 Steinunn Ásmundsdóttir. Amerísk neytendamenning dettur eins og af himni ofan. Morgunblaðið, 4. 
júní 2004, bls. 22. 
23 Jason Rhoades. Jason Rhodes’ Black Pussy Cocktail Coffee Table Book. Steidl Publishers. Göttingen, 
2007. 
24 Heimir Björgúlfsson. „Suðar í takt við sinn eigin takt“. Lesbók Morgunblaðsins. 29. júlí 2006, bls. 1, 
4. 
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hann sjálfan og tvo áhorfendur í senn.25 Hvíti kubburinn er vandamál í hans augum og 

hann vill horfa langt fyrir út fyrir hið hefbundna sýningarrými. Verkið sló í takt við 

hans fagurfræði þar sem fjöldinn allur af aðkeyptum hlutum voru settir upp. Hlutir 

sem teljast mjög hefbundnir fyrir myndlistarvinnslu samtímans en eru notaðir á 

óhefbundinn hátt. Uppstöflun, fjöldaframleiðsla og skipulögð óreiða. Meginuppistaða 

innsetningarinnar eru stálstangir sem teikna línur í rýmið svo erfitt verður að ganga 

um það en á sama tíma halda stangirnar uppi tilbúnu gólfi sem verður einskonar 

önnur hæð í rýminu. Ofan á tilbúna gólfinu eru ljósmyndir af matjurtagarði sem 

tengjast lífrænu flæði heildarinnsetningarinnar. 

   

                                                        
25 Jason Rhoades. Perfect World. Deichtorhallen Hamburg. Köln, 2000, bls. 13. 
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Sjálf & Hliðarsjálf 
 

Eins og fram kom í upphafi þá er ekki hægt að skoða sjálfan sig nema eftir á. Eftir að 

eitthvað hefur gerst, hvort sem það er félagsleg samkoma, göngutúr eða heilu 

ferðalögin. Eftir að hlutirnir hafa gerst get ég litið til baka á minningar, ljósmyndir 

eða slíkt og skoðað mitt hátterni og hvernig ég haga mér í ákveðnum aðstæðum. Á 

meðan hlutirnir eru að gerast er maður of upptekinn af því að lifa á tilteknum tíma. 

Allt of upptekinn við að taka inn áhrif sem umhverfið hefur á mann.  

 Þegar um hliðarsjálfið er að ræða þá verður maður ósjálfkrafa meðvitaðri um 

sjálfan sig og sína persónu. Maður gerir hlutina í mismunandi tilgangi og leyfir hverju 

sem er að gerast. Á einhvern hátt fær maður gífurlega útrás af því að geta sett sig í 

hlutverk einhvers annars. Hallgrímur Helgason fer í fótspor hins misheppnaða og 

dapra GRIM. Þar gerir hann óspart grín að sjálfum sér í gegnum myndlistina en 

kynnir sjálfan sig til leiks sem Hallgrímur Helgason þegar kemur að bókmenntum.26 

Það er í flestum tilfellum félagslegra samskipta að persónur breytast eftir því við 

hvern þær tala hverju sinni. Þetta er þekkt dæmi úr sálfræði að skapa sér hálfgerðar 

grímur sem fólk setur upp við ýmis tilefni. Ein af þessum týpum er tekin og blásin 

upp kannski vegna þess að hún hefur skapað lukku eða að hún veitir bestu útrásina 

fyrir eitthvað sem má ekki eiga sér stað í ,,identity” sjálfsins.  

 Photographs of Myself er verk þar sem tvöhundruð myndum af sjálfum mér á 

ferðalagi á vegum Kuno27 var stillt upp inni á baðherbergi gallerísins.28 Þetta var á 

sýningunni X You are here sem var lokapunktur ferðalaga sama hópsins til fjögurra 

landa. Þarna skoða ég mitt hátterni eftir að ferðalögin hafa átt sér stað. Hægt er að 

skoða hvernig ég er miseinlægur á ljósmyndunum. Umbreytingin sem átti sér stað á 

mér sem persónu er líka mjög greinileg. Það er augljóst að ljósmyndavélin hefur 

mikið að segja um það hvernig ég haga mér fyrir framan hana og í kringum annað 

fólk. Ljósmyndir af sjálfum mér verða mér einnig huglægar í verkinu Myndir29. Á 

sjónvarpsskjá sjást um tvöþúsund myndir í einni runu, nokkrar sekúndur hver. 

Ljósmyndirnar eru frá margra ára tímabili eða hér um bil frá því að ljósmyndatæknin 

var að færa sig yfir á stafrænt form um og eftir síðustu aldamót. Á öðrum 

sjónvarpsskjá er svo myndband af sjálfum mér að herma eftir hverri ljósmynd fyrir 

sig. Þannig er hægt að horfa á mig horfa á mig reyna að leika eftir það sem einu sinni 
                                                        
26 Hallgrímur Helgason. Best of Grim. Mál og Menning. Reykjavík, 2004. 
27 KUNO er samskiptanet listaháskóla á Norður- og Eystrasaltslöndum. 
28 Sjá viðauka, bls. 27, mynd VIII. 
29 Sjá viðauka, bls. 28, mynd IX. 
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var. Það væri hægt að tala um sjálfsskoðun eftir á.  

 Hliðarsjálfið á það til að taka völdin þegar kemur að tæknimiðlum eins og 

ljósmyndum og myndbandsverkum. Þannig verða sýningar þar sem margir miðlar eru 

í gangi einskonar samsýningar. Annað sjálfið með uppbygginguna, strúktúrana og 

rýmiskenndar hugmyndir um efnið á meðan hliðarsjálfið kemur fram með 

einskonar ,,comic relief”. Þannig mætti segja að ég sé hræddur við að vera algjörlega 

alvarlegur þegar kemur að því að sýna afrakstur einhvers. Hliðarsjálfið stígur þá inn í 

og bjargar mér, samkvæmt sínum eigin sannfæringum. Ég vil ekki fara svo djúpt að 

segja að þetta eigi sér djúpstæðar rætur í mínu sálarlífi. Hægt væri að skilgreina þetta 

sem ,,identity disorder”, sem er sjúkdómur þar sem sjúklingurinn upplifir að minnsta 

kosti tvo augljós sjálf30, en er þetta ekki frekar aðferð til að losa um hömlur ferlisins 

við sköpun? Er þetta kannski bara einhver afsökun til að koma því frá mér sem ég 

þori ekki með öðru móti að gera en með þessu? Að koma einhverju frá mér sem er 

allt öðruvísi en hrá efnisnotkun. Þar sem ég einblíni bara á sjálfan mig og skoða mig í 

einhverjum aðstæðum. Er dauði hliðarsjálfsins löngu afstaðinn eða þarf ég að reka 

það á hol og takast á við það sem ég vil virkilega gera sem ég sjálfur? 

 

   

                                                        
30 Roxanne Dryden-Edwards. Dissociative Identity Disorder. Sótt þann 28. janúar af 
http://www.medicinenet.com/dissociative_identity_disorder/article.htm. 
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Lokaorð 
 

Að vera leitandi er mjög gott ástand. Forvitnin drífur mann áfram á staði sem maður 

hefði annars aldrei komið á. Þegar maður leitar er maður gagnrýninn á það sem 

maður hefur fyrir framan sig. Breytingin á sér stað með hverju verki og hverju skrefi 

sem maður tekur í burtu frá því sem maður einu sinni var. Nokkurs konar 

endurskilgreining á því sem maður vill gera eða hvert maður vill fara. Þó að það sé 

ekki algjörlega ljóst hvert maður er að fara á einhverjum tímapunkti verður maður að 

halda ótrauður áfram með stuðningi sjálfs síns.  

 Það er ekki alltaf ljóst hvernig mismunandi verk tengjast í mínu tilfelli. Eftir að 

hafa farið í gegnum geymslurnar í höfðinu og á vinnustofunni vil ég líta á verkin sem 

tvo einstaklinga. Annarsvegar þar sem efnisnotkun og umbreyting efnis er augljós og 

efnin flæða frá einu verki til annars. Hinsvegar verk þar sem ég skoða sjálfan mig í 

samhengi við aðstæður og samskipti. Þetta eru einstaklingar sem berjast um athygli 

mína og ég á það til að hoppa á milli þess að vinna við hvoru tveggja eftir áhuga 

hverju sinni. Kannski kemur að því að ég grafi annan einstaklinginn eða leyfi öðrum 

að éta hinn og sameina þannig loks tvær ólíkar vinnuaðferðir. En þangað til ætla ég að 

leyfa mér að reika í óvissunni um hvert ég fer næst og við hvora aðferðina ég styðst. 

Umbreytingin verður að halda áfram. Að staðna er að deyja en að breytast er að lifa. 

   



  18   

Heimildaskrá 
 

 
Bækur 

Bishop, Claire. Participation. Whitechapel og The MIT Press. London, 2006. 
 
e Boetti, Alighiero og Huebler, Douglas. Origin and Destination. Sociéte des 
Expositions du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Brussel 1997. 
 
Foster, Hal. Krauss, Rosalind. Bois, Yve-Alain. H.D. Buchloh, Benjamin: Art Since 
1900, Modernism antimodernism postmodernism. Thames & Hudson. London 2004. 
 
Hallgrímur Helgason. Best of Grim. Mál og Menning. Reykjavík, 2004. 
 
Rhoades, Jason. Jason Rhodes’ Black Pussy Cocktail Coffee Table Book. Steidl 
Publishers. Göttingen, 2007. 
 
Rhoades, Jason. Perfect World. Deichtorhallen Hamburg. Köln, 2000. 
 
Sigurbjörn Einarsson: Vel mælt. Tilvitnanir til íhugunar og dægrardvalar. Tilvitnun í 
Pál Ísólfsson. Setberg. Reykjavík, 1995. 
 
Tomkins, Calvin: Líf og list Duchamps. Þorsteinn Thorarensen þýddi. Fjölva útgáfan. 
1978. 
 
 
 
Sýningarskrár 
 
Diviney, David. Paul McCarthy og Jason Rhoades. Sheep Plug. 2004. Kling&Bang 
gallerí. 
 
Rhoades, Jason. Perfect World. Deichtorhallen Hamburg. Köln, 2000. 
 
 
 
Blaðagreinar 

Heimir Björgúlfsson. „Suðar í takt við sinn eigin takt“. Lesbók Morgunblaðsins. 29. 
júlí 2006. 
 
Steinunn Ásmundsdóttir. Amerísk neytendamenning dettur eins og af himni ofan. 
Morgunblaðið, 4. júní 2004. 
 
 
 
 
 
 



  19   

Vefheimildir 

 
ADHD Samtökin. Sótt þann 10. janúar af  
http://www.adhd.is/default.asp?sid_id=26430&tre_rod=005|&tId=1 
 
Dryden-Edwards, Roxanne. Dissociative Identity Disorder. Sótt þann 28. janúar af 
http://www.medicinenet.com/dissociative_identity_disorder/article.htm. 
 
Grove Art Online. Fluxus. Sótt þann 28. janúar af  
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T028714 
 
Grove Art Online. Arte Povera. Sótt þann 28. janúar af  
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T004357 
 
The Concise Oxford Dictionary of Art Terms. Arte Povera. Sótt þann 28. janúar 
af http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/opr/t4/e113 
 
 
 
  



  20   

Viðauki 
Mynd I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  21   

Mynd II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  22   

Mynd III. 

 

 

 

 



  23   

Mynd IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  24   

Mynd V. 

 

 

 

 



  25   

Mynd VI. 

 

 

 

 

 

 

 



  26   

Mynd VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  27   

Mynd VIII. 

 

 

 

 

 

 

 



  28   

Mynd IX. 

 


