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Útdráttur 

Í þessum skrifum verður grafið ofan í fagurfræðilegar hugmyndir Hans-Georgs 

Gadamer með ítarlegri rýni í skrif hans, og þá sérstaklega ritgerð hans um gildi þess 

fagra. Með hermetíska túlkunarheimspeki að leiðarljósi komst hann að ýmsu varðandi 

skilning okkar á nánasta umhverfi, sköpun og menningu. Hann fjallar um þá reynslu 

sem fæst af því að bæði skapa og upplifa listaverk. Gadamer skipti skynjun okkar í 

þrjá þætti sem eru Leikurinn, Táknið og Hátíðin. Þessa þætti er svo hægt að nota sem 

verkfæri til að finna þverskurð í gegnum veraldarsögu fagurfræðinnar. Þessir þættir 

eða verkfæri nýtast þegar hinn skapandi leikur er leikinn, hvort sem um er að ræða 

gjörð eða túlkun. Einn greinilegasti munurinn á túlkunarheimspeki og öðrum 

fagurfræðilegum greiningum er sá að tilgangurinn felst ekki í því að finna einhverja 

ákveðna þýðingu í verkum, heldur að greina hið listræna ferli á mun opnari hátt en 

áður hefur tíðkast af listgagnrýnendum. Gadamer vildi finna hinn mannfræðilega 

grundvöll fyrir reynslu okkar af list. Sömuleiðis verður fjallað um sannleikann, sem í 

huga Gadamers er upplifun eða reynsla sem við, þátttakendurnir, höfum stöðug áhrif 

á. Hlutverk túlkunarheimspekinnar er ekki að koma fram með hinn óvéfengjanlega 

sannleik, heldur þvert á móti, að gefa lesandanum eða túlkandanum færi á því að 

upplifa alla sköpun á sínum eigin forsendum (sem byggjast á stað, stund og 

persónulegri reynslu túlkandans). Skúlptúr minn Gjörð verður síðan tekinn til 

umfjöllunar, en það verk felur í sér margt úr þeirri hugmyndafræði sem ég hef mótað 

mér undanfarin ár. Fortíð, nútíð og framtíð sameinast í eina Gjörð. Verkið verður 

túlkað hér á eftir með hjálp hermetískrar fagurfræði. Að auki verður verkið Catch up 

notað til þess að útskýra að hluta til vangaveltur Gadamers um leikinn. 
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Inngangur 
„Í þessari sögu er ég að reyna að koma fyrir manninum sem ég er. Og eins miklu af 
jörðinni og mér er unnt“.1 

Þessi orð koma úr smásögunni „Vegferð mín á Jörðu“ eftir rithöfundinn William 

Saroyan. Hann var af armenskum uppruna og fæddist í Bandaríkjunum. Hann skrifaði 

mikið um líf sitt sem rithöfundar ásamt því að lýsa reynslu sinni sem annarrar 

kynslóðar innflytjandi í Bandaríkjunum. Hvað fær hann til að rita stórtæka 

staðhæfingu sem þessa í sögu sína? Hversu miklu af jörðinni er honum unnt að koma 

fyrir í einni sögu?  

Það er augljóslega harla ómögulegt verkefni. En ef betur er að gáð þá er þetta 

nokkuð afstæð staðhæfing. Líklegast var ætlunarverk höfundarins að koma fyrir í 

sögunni eins miklu af sinni eigin aðkomu að jörðinni þar og þá, ásamt sinni eigin 

reynslu. Á þennan hátt nær William Saroyan að koma eins miklu af jörðinni og 

honum er unnt fyrir í sögu sína. Viðfangsefni Saroyan er svipað og það efni sem 

verður tekið fyrir hér. Hugmyndin er að reyna að koma eins miklu af heiminum og 

mér er unnt í þessa ritgerð. Að auki ætla ég að koma fyrir eins miklu af sjálfum mér 

og ég get. Þetta verður gert með því að skoða ítarlega fagurfræðilegar hugmyndir 

Hans-Georgs Gadamer á sviði túlkunarheimspeki (e. Hermiotic Philosophy), sem 

verða síðan notaðar til þess að túlka mína eigin sköpun.  

Verkfæri hermetískrar fagurfræði verða kynnt og útskýrð. Þau er hægt að nota 

þegar hinn skapandi leikur er leikinn, hvort sem um er að ræða gjörð eða túlkun. 

Aðallega verður stuðst við eitt af grundvallarritum Gadamers: Gildi þess fagra (e. The 

relevance of the beautiful) þar sem hann útskýrir túlkunarfræðina í ljósi fagurfræði og 

þeirrar reynslu sem fæst af því að bæði skapa og upplifa listaverk. Þá bók skrifaði 

hann í kjölfar annarar bókar sinnar: Sannleikur og aðferð (e. Truth and method). Þar 

safnaði hann túlkunarfræðilegum hugmyndum sínum saman í eitt viðamikið 

heimspekirit. Einn greinilegasti munurinn á túlkunarheimspeki og öðrum 

fagurfræðilegum greiningum er sá að tilgangurinn felst ekki í því að finna einhverja 

ákveðna þýðingu í verkum, heldur að greina hið listræna ferli á mun opnari hátt en 

áður hefur tíðkast af listgagnrýnendum. Ef listtúlkun felst ekki í því að skýra 

                                                
1 William Saroyan, „Vegferð mín á Jörðu“, Kæra Gréta Garbo: smásögur, Óskar Óskarsson þýddi, 
Bjartur, Reykjavík, 1999, bls. 116. 
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endanlega merkingu listarinnar – hver er þá tilgangur túlkandans? Hver er tilgangur 

listarinnar yfir höfuð?  

Skúlptúr minn Gjörð verður síðan tekinn til umfjöllunar, en það verk felur í sér 

margt úr þeirri hugmyndafræði sem ég hef mótað mér undanfarin ár. Fortíð, nútíð og 

framtíð sameinast í eina Gjörð. Verkið verður túlkað hér á eftir með hjálp 

hermetískrar fagurfræði. Að auki verður verkið Catch up notað til þess að útskýra að 

hluta til vangaveltur Gadamers um leikinn. 

Hvers vegna hermetík? 
Frá upphafi listfræðilegrar umfjöllunar hafa ýmis konar túlkunaraðferðir verið 

mótaðar til leiðsagnar um það hvernig skuli greina listaverk. Þar er hægt að nefna 

íkónógrafískar, formalískar, sálfræðilegar eða Marxískar greiningarleiðir. Í flestum 

tilvikum eru þessar greiningaraðferðir notaðar til þess að einangra tiltekin einkenni 

verksins. Þannig er hægt að fjalla um sama listaverkið með fjölmörgum mismunandi 

túlkunarleiðum sem allar gefa til kynna mismunandi merkingar. Formalisminn lýsir 

fagurfræðilegri formuppbyggingu og litasamsetningu á meðan íkónógrafían reynir að 

greina umfjöllunarefni verksins með því að notast við táknfræðilega lykla sem finnast 

innan verksins og tengja það við aðra menningarstrauma í samtímanum og sögunni. 

Sumar af þessum túlkunaraðferðum henta vel við tilteknar aðstæður, til að mynda 

endurspegla þær oft þann menningartíma sem kenningarnar komu fram á. Hin 

hermetíska heimspeki fór að koma upp á fyrri hluta síðustu aldar, en að eigin sögn 

skrifaði Gadamer undir áhrifum af Scheler, Plessner og Gehlen, sem voru allir 

innblásnir af Nietzsche.2 Það sem Gadamer reynir að útskýra er ný leið til að túlka 

sköpunarverk frá misjöfnum tímum sögunnar með sömu verkfærunum – að setja alla 

söguna undir sama hatt. Hann vildi  finna hinn mannfræðilega grundvöll fyrir reynslu 

okkar af list.3 

Það gæti virst vera erfitt verkefni að bera táknhlaðin kirkjumálverk miðalda saman 

við afbyggðan (e. deconstructed) listheim dagsins í dag, þar sem stöðug sjálfsgagnrýni 

á sér stað oft samhliða afneitun á menningararfi og sögu. Síðustu aldir hafa listamenn 

á Vesturlöndum reynt að segja skilið við fortíðina og byrja að túlka veröldina upp á 

nýtt. Frá því á tímum Upplýsingar hafa vísindin kennt okkur að segja skilið við hjátrú 

                                                
2 Hans-Georg Gadamer, The relevance of the beautiful, Nicholas Walker þýddi, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1986, bls. 46. 
3 Sama rit, bls. 22.  
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og aðrar sögusagnir sem ekki er hægt að styðja með vísindalegum röksemdarfærslum. 

Í listheiminum nú um stundir er þessi vísindalega hugsun sterklega til staðar, þar sem 

listaheimurinn hefur á síðustu öldum snúist um að umhverfa sinni eigin hugsun og 

reyna að hverfa frá hefðum fortíðarinnar. Að sögn Gadamers hefur „torræðni 

listarinnar í dag tvöfaldast: Er list enn list, og vill hún yfir höfuð vera álitin sem 

list?“ 4 Með þessari stórtæku hugmyndafræðilegu uppstokkun í listheiminum hefur 

almenningur misst þau tengsl við listina sem áður voru, eins og til dæmis hæfileikann 

að lesa í gömul táknhlaðin verk fortíðarinnar: 

Á tímum miðalda voru málverk ekki eins og fjarlægt útsýni í gegnum glugga með 
föstum forgrunni sem færist út í fjarlægan sjóndeildarhringinn. Það var greinilega 
ætlast til þess að lesa þau eins og texta skrifaðan í myndrænum táknum, og með því 
móti sameina andlega tilsögn og andlega upphafningu.5 

Hið saklausa auga er ekki til, eins og E.H. Gombrich komst að.6 Öll mannleg 

sköpun hefur í sér að geyma sögulega tilvísun, sama hversu mikill frumleiki er til 

staðar. Til að geta borið saman þessi ólíku tímabil er þörf á því að taka í sátt alla þá 

sögu sem liggur að baki okkar tilvist. Sömuleiðis þarf að taka í sátt þann stað sem 

listin stendur á nú um stundir. Gadamer segir líka að verkefni heimspekinnar sé að 

komast að því hvað sé líkt með því sem við fyrstu sýn virðist vera ótengt.7 Hann 

nefnir hugtakið cognito sensitiva sem er hægt að þýða sem næma þekkingu. Hugtakið 

fær hann frá Alexander Baumgarten: „Að líta aftur til fornrar hugsunar hjálpar okkur 

að sjá að í list og því fagra rekumst við á merkingu sem nær yfir alla fræðilega 

hugsun“.8 Hann nefnir líka sögulega meðvitund og ítrekar mikilvægi þeirra áhrifa sem 

sagan hefur haft á þau sköpunar- og túlkunarkerfi sem við notumst nú til dags.9 Í raun 

er hægt að finna í túlkunarheimspekinni anga af öllum listfræðilegum og 

                                                
4 Allar þýðingar á tilvitnunum eru mínar eigin, en frumtextinn fylgir með í neðanmálsgreinum. „Art has 
now become doubly problematic: is it still art, and does it even wish to be considered art?“ Sama rit, 
bls. 19.   
5 „At that time [the High Middle Ages] paintings did not recede like views from a window with the 
immediate foreground passing into the distant horizon. They were clearly to be read like a text written 
in pictorial symbols, thus combining spiritual instruction with spiritual elevation“. Sama rit, bls. 8. 
6 E.H. Gombrich, Art and Illusion: A study in the Psychology of Pictorial Representation, 
Philosophical Library, New York, 1960, bls. 175. 
7 Gadamer, The relevance of the beautiful, bls. 12. 
8 „Our recourse to ancient thought helps us to see that in art and the beautiful we encounter a 
significance that transcends all conceptual thought“. Sama rit, bls. 16. 
9 Í inngangi sínum að bókinni Truth and Method kynnir Gadamer fyrir lesandanum hugleiðingar sínar 
og áhyggjur af hinni sögulegu meðvitund: „In our modern life, our historical consciousness is 
constantly overstimulated. [...] [T]he emergence of historical consciousness over the last few centuries 
is a much more radical rupture. Since then, the continuity of the Western philosophical tradition has 
been effective only in a fragmentary way“. Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, 2. útgáfa, Joel 
Weinsheimer & Donald G. Marshall þýddu, Sheed & Ward, London, 1989, bls. xxii. 
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heimspekilegum greiningaraðferðum sem áður hafa komið fram. Hlutverk hennar er 

ekki að koma fram með hinn óvéfengjanlega sannleik, heldur þvert á móti, að gefa 

lesandanum eða túlkandanum færi á því að upplifa alla sköpun á sínum eigin 

forsendum (sem byggjast á stað, stund og persónulegri reynslu túlkandans).  

Leikurinn, Táknið og Hátíðin 
Ef markmið túlkunarfræðinnar felst ekki í að skilgreina merkingu verksins, þá þarf að 

útskýra hvert markmiðið er. Gadamer fjallar um þrjá þætti sem hann notast við innan 

túlkunarheimspekinnar. Þættirnir eru Leikurinn, Táknið og Hátíðin. Af Gadamer að 

dæma eru þetta sameiginlegir þættir sem eru ávallt til staðar við upplifun eða sköpun 

listar. Þeir tengjast allir innbyrðis og styðja hver við annan sem grundvallarstoðir að 

hugmyndafræði túlkunarheimspekinnar. Til þess að gera sér betri grein fyrir 

túlkunaraðferðum Gadamers er vert að útskýra þessa þrjá þætti betur. Þó er 

nauðsynlegt að fjalla fyrst um annað fyrirbæri í hugmyndafræðum Gadamers. Í 

hugmyndum hans um Sannleikann er að finna rótina að allri hans 

grundvallarheimspeki. Í ritinu Sannleikur og aðferð, sem kom fyrst út árið 1975,10 

setur hann fram þá kenningu að sannleikurinn birtist manninum sem upplifun og 

reynsla, eða sem atburður sem rannsóknaraðferðir raunvísinda eiga erfitt með að 

skilgreina fullkomlega.11 Sannleikurinn er að hans mati ekki sögulegar staðreyndir 

sem hægt er að fletta upp í bókum, heldur er hann símótanlegur og felur í sér stöðugar 

breytingar. Við myndum okkar eigin sannleika út frá þeim áhrifum og upplifunum 

sem við verðum fyrir í raunveruleikanum. Raunveruleikinn er sameiginlegt fyrirbæri 

– eitthvað sem allir eiga hlutdeild að. John Shotter útskýrir þetta vel í bókinni 

Conversational Realities. Hann segir að í gegnum samskipti okkar við annað fólk 

skarist þessir reynsluheimar. „Það er á þessum jaðarmörkum – á barmi glundroða, 

burt frá skipulegri miðju samfélagslífsins – sem atburðirnir sem vekja áhuga okkar 

gerast“.12 Allt þetta, persónulegir reynsluheimar og skörun þeirra (sem á sér stað í 

gegnum samskipti) mynda í sameiningu raunveruleikann. 

                                                
10 Í þessari ritgerð er vísað í 2. útgáfu sem var gefin út 1989. 
11 „Hence the human sciences are connected to modes of experience that lie outside science [...]. These 
are all modes of experience in which a truth is communicated that cannot be verified by the 
methodological means proper to science“. Sama rit, bls. xxii. 
12 „It is in these [...] marginal regions – on the edge of chaos, away from the orderly centres of social 
life – that the events of interest to us occur“. John Shotter, Conversational Realities: Constructing Life 
through Language, Sage Publications, London, 1993, bls. 18. 
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Sannleikurinn byggist sem sagt á persónulegri reynslu manns af raunveruleikanum 

sem orsakast af röð atburða í gegnum lífið. Tvær manneskjur geta staðið fyrir framan 

sama málverkið á sama stað og tíma en þó upplifað það á gjörólíkan hátt. 

Aðstæðurnar eru að miklu leyti þær sömu, en það sem hvor manneskjan fyrir sig hefur 

úr að vinna er hennar eigin upplifun á verkinu, byggð á hennar eigin reynsluheimi 

sem mótar persónulega skoðun hennar . Hvað gerist þá ef þessar manneskjur byrja að 

ræða saman um verkið? Geta þær deilt reynslunni hvor með annarri? Við samtalið 

flæða persónulegir heimar þeirra hvor inn í annan. Þær reyna að deila sinni 

persónulegu reynslu. Þrátt fyrir það hafa þær aðeins sinn eigin hugarheim til að 

ímynda sér það sem gæti verið að gerast í huga hinnar manneskjunnar. Mannskepnan 

upplifir allt út frá sjálfri sér og er stöðugt að ganga inn í aðrar víddir raunveruleikans 

sem hafa áhrif á hennar eigin. Ef málverkið hafði nógu sterk áhrif á þessar 

manneskjur, eða ef þær komust að áhugaverðri niðurstöðu í samtali sínu, þá ganga 

þær burt frá verkinu með nýtt sjónarhorn sem veitir þeim hugsanlega aðeins víðari 

skilning á heiminn. 

Eins og áður kom fram telur Gadamer að hlutverk listtúlkandans felist í því að 

nálgast listaverkið á allt annan hátt en venjan segir til um. Túlkandi sem nýtir sér 

verkfæri hermetískrar fagurfræði ætti að geta hjálpað fólki eins og manneskjunum 

tveimur hér á undan að skilja verkið á þeirra eigin forsendum. Í stað þess að leiða þær 

í gegnum táknfræðilega og sögulega ranghala verksins, þá nægir að láta þær fá lykla, 

leikreglur, og kynna þær kannski fyrir forsendum og umgjörð völundarhússins. Í stað 

þess að negla niður merkingarheim listarinnar felst túlkunarfræðin í því að benda fólki 

á að það getur gengið sjálft inn í verkið – upplifað það og leikið við það. Fólk á að 

geta notið þess út frá sjálfu sér, kynnst leikreglum höfundarins ef það vill, og síðan 

fylgt þeim, eða brotið – allt eftir því sem á við. 

Í inngangi þýðanda að Sannleikur og aðferð er útskýrt að það sé mjög erfitt verk að 

þýða texta Gadamers þar sem hann notast við fjölmörg flókin hugtök og margræð 

orð.13 Þar sem þýska er rík af margræðum orðum var það mikið vandaverk að yfirfæra 

þessa texta yfir á ensku, það tungumál sem ég les þessa texta. Gadamer grefur oft 

djúpt í merkingarfræði tungumálsins til að útskýra hugmyndir sínar nánar, en í ljósi 

þess er hægt að segja að grunnurinn að hans hugmyndafræði hafi alla tíð verið falinn í 

                                                
13 Joel Weinsheimer og Donald G. Marshall, Inngangur þýðenda að Truth and Method, 2. útgáfa, Sheed 
& Ward, London, 1989, bls. xii. 
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tungumálinu. Það sem hann gerir til að rökstyðja hugmyndir sínar er þá einfaldlega að 

túlka þann sannleika sem hann upplifir í gegnum menningu, tungumál og sögu: „Ég 

trúi því að eina vandvirka leiðin til þess að útskýra heimspekilegar hugmyndir okkar 

sé að hlusta á það sem nú þegar er vitað í tungumálinu sem sameinar okkur“.14 

Leikurinn 
Gadamer talar um Leikinn sem eitt af þeim grundvallarfyrirbærum sem maðurinn 

nýtir sér til þess að öðlast skilning á sinni eigin menningu.15 Í vestrænu samfélagi er 

litið á leikinn eins og athöfn sem hægt er að stunda til þess að öðlast tímabundið frelsi 

frá hinu daglega amstri. Til að skilja hugmyndina um leikinn betur er vert að byrja á 

eiginlegri merkingu orðsins leikur. Gadamer lýsir leik sem frjálsri hvöt, ekki aðeins 

sem frelsi undan skylduverkum.16 Upprunalegir textar Gadamers komu út á þýsku, þar 

sem hann notar orðið spiel. Spiel getur þýtt spil, leikur eða leikrit.17  Að hans mati 

felst galdur listarinnar í leiknum sem býr þar að baki. Hið fagurfræðilega viðhorf felur 

í sér meira en það hefur sjálft meðvitund um: 

Þess vegna er það kenning mín að vera listarinnar verði ekki skilgreind sem viðfang 
fagurfræðilegrar vitundar, þvert á móti feli hin fagurfræðilega afstaða í sér meira en 
hún er sér meðvituð um. Hún er hluti þess atburðar verðandinnar sem á sér stað við 
sýninguna og tilheyrir í kjarna sínum leiknum sem leik.18 

Barn að leik hefur ekki endanlegt markmið í huga, annað en það að spila leikinn: 

„Hreyfing leiksins hefur ekkert endanlegt markmið; frekar endurnýjar leikurinn 

sjálfan sig í stöðugri endurtekningu“.19 Eini tilgangur leiksins eru endurteknar 

hreyfingar sem miðar ekki að öðru en sífelldri endurtekningu. Hin leikræna hreyfing 

felur í sér bæði yfirvegun og útrás. Leikurinn er ekki endilega átakalaus þó hann sé 

alltaf „bara leikur“. Þess vegna felur hann í sér ákveðna þversögn. Mörk milli leiks og 

raunveruleika geta verið misgreinileg, og geta haft mismunandi áhrif á leikinn. Þegar 

leikurinn tekur yfir, og leikmanninum tekst að sökkva sér í framvindu leiksins, þá er 

                                                
14 „I believe that the only conscientious way to clarify our philosophical ideas is to listen to what is 
already known in the language that unites us“. Gadamer, The relevance of the beautiful, bls. 41. 
15 Sama rit, bls. 22. 
16 „[P]lay as free impulse and not simply negatively as freedom from particular ends“. Sama rit, bls. 22. 
17 Gadamer, Truth and Method, 1989, bls. 105. 
18 „My thesis, then, is that the being of art cannot be defined as an object of an aesthetic consciousness 
because, on the contrary, the aesthetic attitude is more than it knows of itself. It is a part of the event of 
being that occurs in presentation, and belongs essentially to play as play.“ Sama rit, bls. 116. Þakka 
Ólafi Gíslasyni fyrir aðstoð á þýðingu. 
19 „The movement of playing has no goal that brings it to an end; rather, it renews itself in constant 
repetition“. Sama rit, bls. 103. 
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gengið inn í nýja vídd þar sem settar leikreglur verða forsendurnar. Viss 

veruleikabreyting á sér stað sem leiðir af sér að leikurinn getur orðið grafalvarlegur:  

Leikur uppfyllir tilgang sinn aðeins ef leikmaðurinn missir sig í leik. Alvarleiki er 
ekki aðeins eitthvað sem dregur okkur frá leik, alvarleiki í leik er nauðsynlegur til 
að leika leikinn að fullu.20 

Alvara leiksins er af öðrum toga en alvara hversdagsins. Hún felst í leiknum 

sjálfum og þeim reglum sem hann byggist á. Í leiknum getur átt sér stað viss afhelgun 

á hinu hversdagslega lífi. Alvarlegum verkfærum hversdagsins er breytt í leikföng. Í 

bók sinni Profanations segir Giorgio Agamben að ástæða þessarar afhelgunar sé að 

viðhalda eðli leikmannsins með því að gera eðlislæga hegðun tímabundið óvirka. Það 

gefur leikmanninum möguleika á því að vinna með þessa eðlislægu hegðun, breyta 

henni og notfæra sér á nýjan hátt.21 Þar með er alvarleikinn afhelgaður í gegnum 

leik.22 Þessi afhelgun á sér einnig stað í leikjum fullorðinna, hvort sem þeir eiga sér 

stað í listagalleríi eða á íþróttaviðburðum. 

Reiðhjólabrautin 
Ímyndum okkur að við séum stödd á reiðhjólabraut. Hjólreiðamennirnir hjóla hring 

eftir hring og reyna stöðugt að bæta sig. Til þess að ná góðum árangri í leiknum þurfa 

þeir að búa yfir einbeitingu, yfirvegun og góðu líkamlegu formi. Til að ná sem bestum 

tíma bítast keppinautarnir á um að halda bestu aksturslínunni. Á meðan sitja 

áhorfendurnir á pöllunum og fylgjast spenntir með. Göngum nú út frá því að 

reiðhjólabrautin sé vettvangur listarinnar. Listamennirnir eru reiðhjólakappar sem 

keppast við að draga bestu línurnar. Hér er ekki endilega verið að tala um eiginlega 

samkeppni við aðra listamenn, heldur er hægt að ímynda sér að keppinautarnir séu 

annað hvort listumhverfið, samfélagið eða hugarheimur listamannsins sjálfs. Í 

gegnum sköpunina reynir hann stöðugt að þenja sig til hins ítrasta til þess að komast 

að einhverju nýju varðandi eigin tilvist. Catch up er skissa að verki þar sem atburður 

líkur þessum var sviðsettur í sýningarrými.23 Reiðhjólamaðurinn eltist við myndband 

af sjálfum sér frá deginum áður. Markmiðið er að komast fram úr sjálfum sér, eða ná 

áttum. 

                                                
20 „Play fulfills its purpose only if the player loses himself in play. Seriousness is not merely something 
that calls us away from play; rather, seriousness in playing is necessary to make the play wholly play“. 
Sama rit, bls. 102. 
21 Agamben, Profanations, Jeff Fort þýddi, Zone Books, New York, 2007, bls. 85-86. 
22 Sama rit, bls. 76. 
23 Sjá mynd #1 í Viðauka, bls. 22. 
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Í leikjum eru alltaf vissar reglur sem skapa ákveðna formgerð svo leikurinn geti 

gengið snuðrulaust fyrir sig. Á reiðhjólabrautinni eru línur á brautinni sem afmarka 

þau svæði sem leyfilegt er að hjóla á. Einnig er óleyfilegt að taka fram úr á vissan hátt 

og á tilteknum stöðum í brautinni. Þessar línur eru misjafnlega litaðar og eru nokkurs 

konar umferðarlínur – eða eins og línur á listasöfnum sem benda fólki á að fara ekki 

of nálægt málverkunum. Þessar reglur koma annað hvort frá þeim sem fann upp 

leikinn, eða frá því umhverfi sem leikurinn myndast í –  reiðhjólasamtökum, 

galleríum, listasöfnum eða samfélögum. Þær geta líka komið í formi óskrifaðra 

siðareglna sem fólk telur ráðlegt að fylgja eftir.  

Færustu leikmennirnir spila leikinn á sinn eigin hátt. Hvort sem þeir eru 

reiðhjólamenn, málarar eða listgagnrýnendur þá komast þeir áfram með því að ganga 

skrefinu lengra – stundum með því að beygja þær reglur sem eru til staðar, og túlka 

þær eftir þeim leiðum sem hentar best. Á þennan hátt eru þeir orðnir virkir 

þátttakendur í leik sem var nú þegar til og eiga hlut í því að þróa leikinn áfram. Þetta 

getur átt við bæði hjá skapara og þátttakanda. Áhersla Gadamers á báðar hliðar 

listarinnar, sköpun og túlkun, kemur sterklega fram í útskýringum hans á þýska orðinu 

anbild. Anbild „er hugtak [expression] sem þýðir á sama tíma verkið sjálft og gjörðin 

að horfa á það“.24  Þáttur áhorfandans í leiknum er þess vegna mjög mikilvægur. 

Honum er boðið að taka þátt með því að fylgjast með og túlka á eigin forsendum. 

Báðir aðilar, keppandinn og áhorfandinn, eru þátttakendur. Áhorfandinn tekur óbeinan 

þátt í leiknum. Hann má ekki ganga inn á brautina til að trufla leikinn. Hins vegar 

getur hann haft áhrif, til dæmis með því að kalla inn á völlinn hvatningarorð eða 

niðrandi orð. Aðkoma áhorfandans er alveg jafn mikilæg og skaparans fyrir veru 

listarinnar: 

Það er klárt að þessi skilgreining á list sem sköpunarverki snillingsins getur aldrei 
verið aðskilin frá eðlisskyldleika aðilans sem upplifir verkið. Einhvers konar frjáls 
leikur er að verki í báðum tilvikum“.25 

Framsetning og endurgerð 
Hvað erum við að gera þegar við göngum inn leikvang listarinnar? Í leiknum á sér 

stað einhvers konar sýning á því sem við þekkjum nú þegar. Hvað erum við að 

                                                
24 „[A]n expression that captures both the image and the viewing of it.“ Gadamer, The relevance of the 
beautiful, bls. 17. 
25 „Clearly this definition of art as the creation of genius can never really be divorced from the con-
geniality of the one who experiences it. A kind of free play is at work in both cases“. Gadamer, The 
relevance of the beautiful, bls. 21. 
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framkalla, sýna fram á eða endurspegla? Lífið sjálft? Ef listin endurspeglar lífið sjálft 

sýnir hún samt sem áður ekkert annað en sjálfa sig. Leikurinn vísar í sjálfan sig. 

Leikurinn er leikinn leiksins vegna. En hvað er það sem gerir leikinn að því sem hann 

er? Hvers vegna er svona miklum tíma eytt í að leika með lögmál náttúrunnar?  

Orðið representation er erfitt í túlkun og margrætt í þýðingu. Í skrifum Gadamers 

er það skýrt tekið fram að það þurfi að greiða úr þeim misskilningi sem er til staðar á 

þessu orði. Það getur til dæmis þýtt framsetning. Framsetning er ekki endurtekning á 

einhverju gömlu.26 Það felst allt annað í þeirri aðgerð en stöðnun. Það má ekki ruglast 

á framsetningu og endurgerð (e. reproduction), en í því tilviki „föllum við aftur í 

ófrjótt form athafna“.27 Þess þó heldur er verið að setja fram hið gamla yfir í nýtt 

form. Önnur orð sem lýsa þessu fyrirbæri geta verið til dæmis sýning, endursýning 

eða framköllun. Það er verið að kynna hugmyndina til sögunnar á ný á nýjum 

forsendum, á nýjum tímum, fyrir nýju fólki með nýjar hugmyndir.  

Ef reiðhjólamaður æfir sig á óhreyfanlegu æfingarhjóli býst hann ekki við því að 

fólk sjái hann fyrir sér hjólandi úti á götu, heldur er hann að æfa sig á æfingarhjóli. 

Hreyfingin er sú sama, en tilgangurinn að komast milli A og B er ekki til staðar. 

Reiðhjólamaðurinn er að þjálfa upp þol sem nýtist honum vel úti á götu, en æfingin er 

ekkert annað en það sem hún er. Það sama á við köttinn sem leikur sér að hnyklinum í 

útskýringu Agambers á leiknum.28 Kötturinn nýtir sér eðlislæga veiðihæfileika sína 

þegar hann eltist við garnhnykil í stað músar. Þessi eftirherma á sér jafnvel stað nær 

raunveruleikanum, en oft leika dýr sér að bráðinni, en sleppa því að drepa hana. Allir 

hlutar ferlisins eru til staðar, að drápinu aðskildu. Munurinn á leik kattarins og hinum 

mannlega leik felst í tilhneigingu mannsins að hlutgera leikinn og gera hann að 

einhverju ódauðlegu, samanber hugmyndir Gadamers um varanleika (e. permanence): 

[V]ið höfum séð að ofgnótt leiksins er ekki aðeins hinn raunverulegi grundvöllur 
fyrir sköpun og viðtöku listar, heldur einnig grunvöllur fyrir mannfræðilega vídd 
sem veitir varanleika. Þetta er einstakt eðli hins mannlega leiks og sérstaklega leik 

                                                
26 „Representation is not a substitute. What is represented is itself present in the only way available to 
it“. Gadamer, The relevance of the beautiful, bls. 34. 
27 „Whenever we try to reproduce a work by simply copying the original and “authentic” reproduction 
of someone else, then we are falling back into a fundamentally non-creative form of activity [...]“. 
Sama rit, bls. 44. 
28 Agamber, Profanations, 2007, bls. 85-86. 
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listarinnar, sem skilur hann frá öllum öðrum formgerðum leiksins í ríki 
náttúrunnar.29 

Gadamer tekur fram að til grundvallar hugmynda sinna um tákngervinguna liggi sú 

hugmynd að list sé alltaf hermilist (e. mimesis).30 Merking orðsins mimesis kemur úr 

forngrísku, en orðinu er lýst sem „sýning eða eftirherma af hinum raunverulega heimi 

í list og bókmenntum“.31 Hins vegar tekur Gadamer skýrt fram að þrátt fyrir að 

eftirherma eigi sér stað þá sýni hún sjálfa sig og ekkert annað. Eftirherma er ekki 

einfaldlega endurtekning, líkt og framsetningin, heldur felst góð eftirherma í djúpri 

þekkingu þess viðfangsefnis sem verið er að herma eftir.32 

Táknið 
Það er í gegnum leifturmynd sem fortíðin endurhljómar af bergmáli og við getum 
alls ekki skilið úr hvaða djúpi slíkt bergmál er sprottið. Hin skáldlega mynd býr yfir 
eigin kjarna, eigin krafti sem byggir á beinni verufræði.33 

Annað mikilvægt atriði í túlkunarfræðinni er táknið. Gadamer telur að tákngerving í 

listinni sé ein af mikilvægustu leiðunum sem liggja að gáttum listaverksins. Rétt eins 

og leikurinn vísar táknið í sjálft sig, ekkert annað.34 Táknið merkir ekki heldur virkar 

það á áhorfandann á þann hátt sem hann er megnugur að upplifa það. Sú upplifun 

byggist á persónulegri reynslu áhorfandans, eða á hans eigin hugarheimi. Til að 

áhorfandinn geti náð tengslum við táknið þarf hann að notfæra sér leikinn eða leika 

við verkið, sem hleypir honum inn í þá vídd sem verkið hefur að geyma. Táknið 

endurspeglar eða sýnir merkinguna í sjálfu sér. Það bendir ekki á neina 

utanaðkomandi merkingu, heldur felst hún í tákninu eða verkinu sjálfu.35  

Hin eiginlega skilgreining á tákni getur verið snúin í umfjöllun. Carl Jung fjallar 

um táknið í grein sinni „táknið og frelsandi máttur þess“. Hann segir táknið vera gert 

úr „öllum þáttum sálarlífsins“ sem geri eðli þess hvorki rökrétt né órökrétt.36 Jung 

                                                
29 „[W]e have seen play‘s excess to be not only the real ground of our creative production and reception 
of art, but also the more profound anthropological dimension that bestows permanence. This is the 
unique character of human play and of the play of art in particular, distinguishing it from all other 
forms of play in the realm of nature“. Gadamer, The relevance of the beautiful, bls. 46-47. 
30 Sama rit, bls. 36. 
31 „Mimesis: the imitative representation of nature and human behavior in art and literature“. 
Vefbækur Snöru, Snara, 2011, Sótt 26. október 2011, <http://www.snara.is>.  
32 Gadamer, Truth and Method, bls. 114-115. 
33 Gaston Bachelard, Skáldskapur rýmisins, endursögn Ólafs Gíslasonar á kafla úr bókinni La poetique 
de l’espace (1957) eftir Gaston Bachelard, Listaháskóli Íslands, Reykjavík, 2011, bls. 1. 
34 Gadamer, The relevance of the beautiful, 1986, bls. 37-38. 
35 Sama rit, bls. 34. 
36 Carl Gustav Jung, „Táknið og frelsandi máttur þess“, Psychologische Typen, (1921) í þýðingu Ólafs 
Gíslasonar, Listaháskóli Íslands, Reykjavík, 2011, bls. 6. 
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ítrekar mikilvægi þess sem felst í muninum á merki og tákni. Hann segir að það sé 

„fullkomlega ógerlegt að búa til lifandi tákn, tákn sem er þrungið merkingu, þegar 

gengið er út frá þekktu samhengi“.37 Að mynda tákn er leið til þess að tjá eitthvað 

sem ekki er hægt að tjá á annan hátt en í gegnum táknið: „En við segjum um tákn að 

það sé lifandi aðeins þegar það er bæði besta og göfugasta mögulega tjáning  þess 

sem menn skynja af innsæi og er enn ekki fullkomlega þekkt“.38 Gadamer heldur því 

fram að það sé einnig áherslumunur á allegoríu og tákni.39 Munurinn felist í því að 

það sé þörf á að þekkja merkingu allegoríunnar fyrirfram. Hins vegar þarf táknið ekki 

að vera kynnt til sögunnar þar sem það kynnir sig sjálft, sína eigin merkingu.40 Þegar 

áhorfandinn/þátttakandinn tengir við táknið getur verið að það hafi átt sér stað 

einhvers konar viðurkenning (e. recognition). Gadamer lýsir því að viðurkenning  

þýði að þekkja eitthvað sem maður nú þegar þekki til.41 Hann nefnir söguna um 

Tessera hospitalis, þegar gestgjafinn brýtur disk í tvennt og gefur gesti sínum annað 

brotið.42 Þegar leiðir þeirra skiljast og mætast svo að nýju geta þeir aftur sameinað 

brotin. Viðurkenning þýðir ekki bara að þekkja eitthvað aftur úr fortíðinni, heldur felst 

viðurkenningin einnig í því að kynnast því betur heldur en þegar lagt var upp. Það 

sama gildi um hið táknræna í listini, þegar eitthvað sem þú kannast við birtist í 

verkinu. Þú berð kennsl á það, og kynnist því betur með því að horfa á það á nýjan 

hátt í gegnum verkið. 

Hátíðin 
Til þess að geta upplifað þá þætti verksins sem áður hafa verið útskýrðir – eða þegar 

leikurinn er notaður til þess að þekkja aftur táknið sem felst í verkinu, þá göngum við 

inn í nýja tíma – eða nýja vídd. Á tímum hátíða á sér samfélagsleg sameining í tíma. 

Hátíðin er tími samveru og „kallar fram mynd af samfélaginu í sínu fullkomnasta 

formi“.43 Hátíðin er ekki sköpuð heldur er hún nú þegar til staðar. Nýr tími gengur í 

garð sem á lítið skylt við þann hefðbundna tíma sem við upplifum í okkar 

„einmannalega“ starfsumhverfi. Það er list að skemmta sér og halda hátíðir.44 Þessi 

                                                
37 Sama rit, bls. 3. 
38 Sama rit, bls. 5. 
39 Gadamer, The relevance of the beautiful, bls. 32. 
40 Sama rit, bls. 34. 
41 Sama rit, bls. 47. 
42 Sama rit, bls. 31. 
43 „A festival is an experience of community and represents community in its most perfect form“. Sama 
rit, bls. 39. 
44 Sama rit, bls. 40. 
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hátíðarhöld eiga sér einnig stað í listinni: „Í reynslu okkar á list verðum við að læra að 

dveljast við verkið á sérstakan hátt“.45 Gadamer talar um að upplifun listaverks sé 

svipuð og að taka þátt í hátíð. Þú gengur inn í leik verksins og byrjar samræðu við 

höfund þess og aðra þátttakendur, og átt með þeim sameiginlega stund, svipað og á 

tímum hátíðar.46 Það myndast nýr tími, upphafinn tími, en þýska orðið Aufheben lýsir 

þeim tíma vel, en það þýðir bæði að upphefja og stöðva.  

Á hinum venjulegu tímum hversdagsins þurfum við að gefa okkur tíma til þess að 

stunda tómstundir eða annað slíkt. Yfir hátíðartímann á sér hins vegar stað annars 

konar tími en sá sem við eigum að venjast. Hátíðin er einn samfelldur tími, þar sem 

fortíð, nútíð og framtíð koma saman í eitt. Til dæmis þegar kynslóðir koma saman og 

eiga stund saman, hvort sem það er yfir matarborðinu á jólunum, við giftingarathöfn, 

eða á öðrum hátíðarstundum. Þetta fyrirbæri á sér líka stað og tíma í sköpunarferlinu. 

Bæði við gerð verks og túlkun, þá göngum við inn í það á svipaðan hátt og við 

göngum inn í tíma hátíðar. Gadamer talar um að hátíðarfyrirbærið komi skýrast fram í 

gegnum tónlist.  

Kíkjum á tónleika með trommuhljómsveit frá Senegal. Takfföst trommuslögin óma 

um allan salinn og áhorfendur sitja með hljóðfæraleikurunum á gólfinu. Inn á milli 

stökkva sumir af tónlistarmönnunum fram og taka nokkur danspor á auðu svæði milli 

áhorfenda og tónlistarmanna. Sumir áhorfendur í salnum eru augljóslega frá Senegal 

(eða nágrenni). Þeir eru klæddir litríkum kjólum, skreyttum með persónulegum 

mynstrum. Hinir skrautklæddu stökkva inn á „sviðið“, og eiga í beinum samskiptum 

við trommuleikarana í gegnum dansinn. Mörkin milli áhorfenda og þátttakenda verða 

óskýrari eftir því sem tónlistin og stemningin magnast, allt eftir því hversu margir 

þora að standa upp og taka nokkur dansspor. Að lokum er allur salurinn staðinn upp 

og farinn að taka virkan þátt í að halda uppi trylltri stemningunni. Trommuleikararnir 

taka inn gleði áhorfendanna og endurspegla hana með ágengum áslætti á strekktar 

húðirnar. Ef allt gengur upp ganga þeir skrefinu lengra og verða að tilfinningunni sem 

þeir eru að tjá. Það fer allt eftir því hversu djúpt þeir sökkva sér í leikinn – hátíðina – 

upplifunina.  

                                                
45 [I]n the experience of art we must learn how to dwell upon the work in a specific way“. Sama rit, bls. 
45. 
46 Sama rit, bls. 42. 
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Hefðin er stór hluti af hátíðinni. Gadamer túlkar hefðina sem eins konar miðlun (e. 

transmission) frekar en sögulega vernd á einhverju gömlu, þar sem tilgangur 

hefðarinnar sé ekki að halda hlutum óbreyttum, heldur að læra að grípa og tjá 

fortíðina á nýjan hátt.47 Hver hátíðarstund fjallar um sjálfa sig og endurspeglar þann 

stað og stund sem um er að ræða: „Ég hef reynt að sýna frám á að hinn forvitnilega 

mannlegi eiginleiki okkar eigin veru myndast í sameiningu fortíðar og nútíðar sem 

myndar nútímahugsunarhátt allra alda, stíla, kynþátta og stétta“.48  

Ef við förum aftur á reiðhjólabrautina og fylgjumst með keppninni, þá gerumst við 

áhorfendur að gjörðinni. Okkur býðst jafnvel að gerast þátttakendur. Í rauninni gerist 

það sama innan í okkur sem áhorfendum og þeim sem tekur beinan þátt í atburðinum. 

Allir, bæði leikmenn og áhorfendur, geta verið þátttakendur í leiknum, eða eru í 

rauninni að upplifa sameiginlegan raunveruleika, þó hver með sínum hætti. 

Þátttakendur hátíðarinnar sameinast í eitt og miðla listinni í gegnum víddir 

hátíðarinnar. 

Eigin Gjörð49 
Þrjátíu teinar sameinast við öxulgat. 
Tilvistarleysið í því gefur tilveru vagnsins notagildi.50 

Hér á undan hefur táknfræðileg merking sköpunarinnar verið túlkuð með leikrænni 

nálgun sem færir okkur inn í vídd hátíðarinnar. Notum nú þessa aðferð til þess að 

útskýra verkið Gjörð. Skúlptúrinn felur í sér sjálfhverfan táknleik hátíðarinnar. 

Uppbygging hennar snýr öllum hefðarinnar reglum á hvolf í þágu sinnar eigin tilveru. 

Þessi gripur býður áhorfandanum að taka þátt í leik með opnum huga. Hann snýst um 

sjálfan sig eins og skopparakringla, eða ferðast um rými á óvenjulegan hátt. Síðan er 

líka hægt að leika á þátttakendur með því að hengja skúlptúrinn upp í loft og gera að 

ósnertanlegu líkneski. 

Í gegnum söguna hefur Hjólið verið notað sem táknmynd á fjölmargan hátt. Það 

birtist sem hjól undir vögnum sólarinnar eða tungslins, eða sem stakt hjól sem virðist 

ekki vera tengt við neinn fastan öxul. Það birtist sem „Readymade“ reiðhjóladekk fest 

                                                
47 Sama rit, bls. 49. 
48 „I have tried to show that the peculiarly human quality of our existence arises in that union of past 
and present that constitutes the contemporaneity of all ages, styles, races and classes“. Sama rit, bls. 46. 
49 Sjá mynd #2 í Viðauka, bls. 23. 
50 Laozi, Ferlið og Dyggðin, Ragnar Baldursson þýddi, Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík. 2010, 
bls. 55. 
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ofan á stólkoll í vinnustofu Marcels Duchamp. Í táknfræði Búddisma er hægt að finna 

hjólið og í raun í flestöllum trúarbrögðum heimsins í einhverri mynd. Hjólinu er oft 

líkt við sólina sem felur í sér uppsprettu ljóssins, eða þekkingarinnar og andlegrar 

uppljómunar.51 Gjörð á reiðhjóladekki hreyfist stöðugt í hringi á meðan nöfin (e. 

öxulgatið) er hylki í miðju hjólsins sem er stöðug, gefur möguleika á stýringu og 

jafnramt tengingu við hið eiginlega farartæki. Teinar gjarðarinnar tengja saman nöfina 

og gjörðina þar sem þessir tveir þættir takast á, en um leið aðskilja teinarnir þessa tvo 

þætti hvorn frá öðrum. Í hjólinu sameinast hin kyrrstæða miðja við síhreyfanlega 

umgjörð með hjálp teinanna.   

Í besta falli skiptir tilvísunin heimsmyndinni upp í tvo ólíka grundvallarþætti: 
snúningshreyfingu og hreyfingarleysi – eða jaðar hjólsins og stöðuga miðju þess, 
myndhverfingu af hinum Aristótelíska „óhreyfða flytjanda“. Þetta þema verður að 
þráhyggju í goðsagnatengdum hugmyndum, og í alkemíu birtist það í andstæðunum 
milli þess fljótandi (þess sem er á hreyfingu) og hins fasta.52 

Hvað gerist þegar tvö reiðhjóladekk eru tengd saman og gerð að einu? Tvær gjarðir 

festar saman, og settar í veg fyrir hvora aðra. Öxlarnir eru settir í einn, og teinarnir 

svo þræddir út í gjarðirnar sitt á hvað. Tveir kosmósar ganga inn í hvorn annan og 

verða að einhverju nýju. Á sama tíma glata hjólin notagildi sínu. Enginn vagn. Enginn 

öxull. Aðeins tvö hjól sem tengjast nýjum og órjúfanlegum böndum. Með 

hefðbundinni vinnuaðferð hjólasmiðsins er hefðbundin virkni hjólanna fjarlægð og 

afhelguð. Gjörð glatar upprunalegum tilgangi sínum. Verkið afhelgar hið upprunalega 

notagildi reiðhjólsins og býður upp á nýja möguleika sem fyrirfinnast ekki í 

hversdagslegri notkun hjólsins. Það virkar ekkert án samspils reglu og frelsis. Án 

samspils skynsemi og geðbilunar. Raunveruleikaskynið hverfur og skáldlegt 

ímyndunaraflið tekur völdin. „Það nægir ein þversögn til þess að snúa upp á 

náttúruna og frelsa dreymandann undan lágkúru palladómanna um hversdagslega 

hluti“.53 

Við gerð skúlptúrsins var mörgum tímum eytt í að tengja teinana saman að nýju 

eftir að þeir voru teknir í sundur. Þann tíma er hægt að tala um sem vinnutíma þar sem 

                                                
51 J.E. Cirlot, A Dictionary of Symbols, Philosophical Library, New York, 1962, bls. 350. 
52 „[I]n any case, the allusion is, in the last resort, to the splitting up of the world-order into two 
essentially different factors: rotary movement and immobility – or the perimeter of the wheel and its 
still centre, an image of the Aristotelian ‘unmoved mover’. This becomes an obsessive theme in mythic 
thinking, and in alchemy it takes the form of the contrast betwen the volatile (moving and therefore 
transistory) and the fixed“. Sama rit, bls. 351. Þakka Guðmundi Vestmann fyrir aðstoð við þýðingu. 
53 Gaston Bachelard, Skáldskapur rýmisins, bls. 3. 
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maður situr yfir einhverju verkefni tímunum saman til þess að komast að einhverjum 

lokapunkti. En meðan á þessari vinnu stóð átti sér stað eins konar tímaleg umbreyting. 

Forsaga gripsins sem var að myndast fór að ljóstrast upp, og forvitni mín um hina 

eiginlega merkingu þess jókst. Ég las mér til um Esekíel Spámann sem í draumsýn 

sinni sá fljúgandi farartæki á himnum í fylgd með vængjuðum fjórhöfða verum. 

Farartækin höfðu sama form og Gjörð átti að hafa.54 Í kjölfar þessara rannsókna á 

meðan ég sat og púslaði verkinu saman átti sér stað einhvers konar umbreyting í tíma. 

Ég gekk inn í verkið og fór að upplifa sérstaka gerð af tíma, svipaðan og hægt er að 

upplifa á tímum hátíðar. Fortíð, nútíð og framtíð urðu að einu, og ekkert skipti máli 

annað en leikurinn að efninu.  

Leikurinn á sér stað þegar þú tengist efninu nánum böndum og myndar við það 

eitthvað sem hægt er að líkja við persónulegt samband. Þú treystir efninu og þekkir 

hagleika þess. Þá fyrst geturðu leikið þér með virkni þess og unnið með það. Ef grafið 

er það djúpt í efnið á sér stað margslungin og magnþrungin umturnun, bæði í efninu 

og þeim sem vinnur með það. Hátíðin hefst, hlaðin táknrænum leikjum. Þegar búið er 

að ná ákveðnum tökum á efninu opnast möguleikar fyrir því að leika með það. 

„Ficino gerði engan greinarmun á því sem menn kölluðu almennt list eða vísindi 

annars vegar og galdur hins vegar.55 Tilganginum er náð þegar galdurinn kviknar. 

Þegar þú byrjar að leika við efnið, sem leikur jafnvel á sjálfan þig á sama tíma og 

tilbúið verkið leikur við skynfæri viðtakandans. Þátttakandinn eða áhorfandinn á að 

geta leikið sama leik og skaparinn með því að virða fyrir sér verkið, sem í þessu 

tilviki er Gjörðin. Hann gengur inn í vídd hátíðarinnar með því að reyna að túlka 

táknfræðilega merkingu verksins í gegnum sína eigin útfærslu af leiknum. 

Gjörð er formfræðileg tilraun þar sem hið framandi farartæki úr sögum Esekíels 

hefur verið fært í áþreifanlegt form sem hægt er að snerta, hreyfa og leika með. Þó er 

                                                
54 „15Enn fremur sá ég, og sjá: Eitt hjól stóð á jörðinni hjá hverri af verunum fjórum. 16Og hjólin voru á 
að líta eins og þegar blikar á krýsolít, og öll fjögur voru þau samlík og þannig gjörð, sem eitt hjólið 
væri innan í öðru hjóli. 17Þau gengu til allra fjögurra hliða, þau snerust eigi, er þau gengu. 18Og 
hjólbaugar þeirra - þeir voru háir og ógurlegir - hjólbaugar þeirra voru alsettir augum allt umhverfis á 
þeim fjórum. 19Og þegar verurnar gengu, þá gengu og hjólin við hliðina á þeim, og þegar verurnar hófu 
sig frá jörðu, þá hófu og hjólin sig.  20Þangað sem andinn vildi fara, þangað gengu þær, og hjólin hófust 
upp samtímis þeim, því að andi veranna var í hjólunum”. Biblían, Esekíel, 1:15-20, Hið íslenska 
biblíufélag, Reykjavík, 1981, bls. 840.   
55 Ólafur Gíslason, Heimsmyndir goðafræði, kristindóms og vísinda, Minnispunktar um tengsl 
goðafræði, stjörnuspeki og læknavísinda með tilliti til vessakenningarinnar um skapgerðirnar. Byggt á 
bók Kiblansky, Panofsky og Saxl: Satúrnus og melankólían, bls. 119-201 og Dizionario delle mitologie 
e delle religioni, Rizzoli editore 1989, Listaháskóli Íslands, Reykjavík, 2011, bls. 10. 
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mikilvægt að taka fram að Gjörð sem veraldlegur hlutur hér og nú vísar aðeins í 

sjálfan sig. Það er hægt að draga endalausar myndir af hjólinu upp úr óþrjótandi 

brunni sögunnar. Hjólið, gjörðin, teinarnir, klukkuverk, hringir og svo framvegis – 

hafa ítrekað komið fram sem myndefni málara, teiknara og annarra skapandi 

einstaklinga.  

Hver er niðurstaðan? 
Í þessum skrifum hefur verið grafið ofan í fagurfræðilegar hugmyndir Hans-Georg 

Gadamer með ítarlegri rýni í skrif hans. Með hermetíska túlkunarheimspeki að 

leiðarljósi komst hann að ýmsu varðandi skilning okkar á nánasta umhverfi, sköpun 

og menningu, til dæmis með aðstoð tungumálsins. Gadamer skipti skynjun okkar í 

þrjá þætti sem eru Leikurinn, Táknið og Hátíðin. Þessi verkfæri var svo hægt að nota 

til að finna þverskurð í gegnum veraldarsögu fagurfræðinnar. 

Tilgangur skapara og túlkanda er að opna víddir inn í hinn gríðarlega söguheim 

listarinnar sem liggur að baki hverju verki. Allir hlutar verksins eru mikilvægir. 

Verkið stendur eftir, fryst í tíma sem sjálfstætt fyrirbæri sem er í sjálfu sér táknmynd 

um sína eigin tilvist. Það hleypir þeim sem horfir inn í nýja vídd þar sem tímalögmál 

hátíðarinnar gilda. Tilvist verksins er síðan túlkuð af hverjum og einum sem horfir. 

Við ræddum um Tessera hospitalis, þar sem verkið er hið týnda brot af disknum sem 

gestgjafinn gaf gesti sínum. Áhorfandinn í gervi gestsins upplifir listaverkið eins og 

þetta brot sem hann þekkir aftur og getur lagt það saman við sitt eigið brot að nýju. 

Því að þegar við sjáum eitthvað sem við þekkjum fyrir veitum við því einhvers konar 

viðurkenningu og getum tengt við það – kynnst brotinu betur, sbr. hugmyndir 

Gadamers um viðurkenninguna (e. recognition). 

Með þessi verkfæri í fórum mínum túlkaði ég mitt eigið verk, Gjörð, út frá hinni 

hermetísku fagurfræði. Hún felur í sér leikglaða framsetningu á fyrirbæri sem 

áhorfandinn kannast að einhveru leyti við, en að öðru leyti er honum það hulið. Með 

því felur Gjörð í sér hið táknræna og vísar þar af leiðandi í sjálft sig. Bæði við sköpun 

og upplifun Gjarðar er hægt að segja að gengið sé inn í nýja vídd – inn í veröld 

hátíðarinnar, þar sem fortíð, nútíð og framtíð koma saman í eitt. Eins og með önnur 

sköpunarverk verður Gjörð að sameiginlegum vettvangi sem sameinar alla 

þátttakendur verksins.  
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Það gildir einu með hvaða leiðum hver einstaklingur fyrir sig nálgast listaverk. Það 

sem sameinar fólk er aðkoma þeirra að verkinu. Með umræðum, sem geta bæði átt sér 

stað í huga einnar manneskju eða á milli hennar og annarra, á sér stað sameiginlegur 

tími sem ummyndast í hátíðina. Verkið er táknmyndin, sem skapaðist í gegnum leik, 

og leikurinn heldur áfram við frekari túlkun á henni. Gjörð er hægt að fjalla um í 

sögulegu samhengi og líta til draumsýnar Esekíels spámanns, eða ef við förum aðeins 

nær okkar eigin tíma og lítum á Gjörð sem leikglaða afskræmingu á alvarlegu 

verkfæri hverdagsins sem reiðhjóladekkið er. Síðan er hægt að túlka þetta á allt aðra 

vegu, en það er undir hverjum og einum túlkanda komið. 

Þessi skrif fengu mig til þess að hugsa að við upplifum veröldina út frá því sem við 

vitum. Sannleikurinn er upplifun sem er í stöðugri þróun. Þessi þróun er undir 

hverjum einstaklingi samfélagsins komin. Sýn okkar á heiminn breytist eftir því með 

hvaða augum við lítum á hann. Þegar skynsemishugsun og sérhæfing eru höfð að 

leiðarljósi í samfélaginu lítum við á okkur sjálf allt öðruvísi en þegar tilfinningin eða 

sameiginleg heildarsýn ræður för. Við sjáum þetta breytta viðhorf til dæmis í 

endurgerðum kvikmyndum sem hafa verið að koma út undanfarin ár. Hetjur 

fortíðarinnar koma fram í nýrri mynd sem endurspegla öllu fremur okkar eigið 

samfélag eins og það er í dag, heldur en hina eiginlegu hetju. Ímynd hetjunnar 

endurspeglar stöðu samfélagsins.  

Hvaða áhrif hefur þessi hugsun á mannskepnuna? Kemur hún okkur frekar áfram í 

átt að skilningi mannsins á sjálfum sér og eigin sögu? Vissulega er þetta skref sem 

þarf að stíga til að öðlast frekari skilning. Eftir langa sögu af sérhæfingu 

mannskepnunar hefur okkur orðið ljóst að þverfagleg nálgun á samfélagið í öllum 

myndum gefur okkur betri sýn yfir það sem um ræðir hverju sinni. Á tímum 

sérþekkingarinnar og áherslu á skynsemina hefur margt komið í ljós, en það virðist 

vera að tími sé kominn fyrir eitthvað nýtt. 
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