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Útdráttur 

 

Tungumál myndlistar er flókið og margbreytilegt fyrirbrigði og eru ástæður 

listamanna til sköpunar eins fjölbreytt og þeir eru margir. Forsendur er ástæðan fyrir 

því að ég skapa, forsendur geta verið ólíkar á yfirborðinu en í grunninum eins. Rauði 

þráðurinn í gegnum verkin mín er samfélags og pólitísks eðlis. Í þessari ritgerð skoða 

ég forsendur nokkurra verka minna í samhengi við nokkur söguleg listaverk sem haft 

hafa áhrif á mig og verk mín. Bókin Um listþörfina sem margir þekkja eftir Ernst 

Fischer býr yfir ákveðinni sýn um tilgang og mikilvægi listaverka sem ég styð mig 

við. Hefur myndlist áhirf á samfélagið? Já, það tel ég og þess vegna skapa ég listaverk 

og forsendur verka minna eru iðulega útspekúleruð gagnrýni á kerfi sem ég vil breyta. 

Þótt listaverk mín hafi ekki haft róttækar breytingar í för með sér, þá tel ég 

nauðsynlegt að gera sitt besta sem einstaklingur og standa með eigin forsendum. Því 

margt smátt gerir eitt stórt og mín aðferð er að skapa listaverk, það er mín köllun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Efnisyfirlit 

 
 
 
 
 
 
Inngangur......................................................................................................................4 
 
 
 
 
1. Forsendur....................................................................................................................5 
 
 
2. Cinellida Septempunctata..........................................................................................7 
 
 
4. Skjaldborg, Drasl, Samviska......................................................................................9 
 
 
5. Appetizer...................................................................................................................11 
 
 
6. Fyrirgefið.................................................................................................................13 
 
 
8. Feminíska taflborðið................................................................................................14 
 
 
9. Íslenzkir Listamenn..................................................................................................16 
 
 
 
Lokaorð.......................................................................................................................18 
 
 
 
 
Heimildaskrá………………………………………………………………..............20 
 
 
Viðauki……………………………………………………………………………....22 
 
 



    4 

Inngangur  

 

„Listamaðurinn er að reyna að finna út samhengið á milli hins innra og hins ytra“1 

segir Oddný Eir Ævarsdóttir í ritgerðinni Á leiðinni niður. Með líku lagi vil ég í 

þessari ritgerð rýna í samhengið á milli þess innra og ytra í verkum mínum. Einnig í 

innra og ytra samhengi við samfélagið sem það er skapað í. Hér er leitast við að 

greina hugmyndirnar í verkunum, skoða það sem að baki býr og kannski ekki síst að 

flysja utan af því í hinu innra og ytra umhverfi sem einna helst hefur haft áhrif á 

listsköpunina.  

Hér eru rædd þau sögulegu listaverk sem einkum hafa haft áhrif á mig og mína 

listsköpun. Flest flokkast þau undir samfélagsleg og pólitísk verk (e. socio – political),  

– svo sem feminísk listaverk. Ég hef sótt innblástur í verk hins virta austurríska 

rithöfundar, skálds og stjórnmálamanns, Ernst Fischer (1899-1972), en í bókinni Um 

Listþörfina fjallar hann á áhugaverðan hátt um tilgang listsköpunnar sem hann sér 

einkum í samfélagslegu samhengi. Auk samfélagslegrar áhersu – jafnvel pólitískrar – 

vil ég þjóna sköpuninni og helst koma á óvart – sérstaklega sjálfum mér. Eins og 

líkast til á við um ansi marga listamenn hef ég innri þörf á að breyta heiminum – með 

einu listaverki í einu.  

 
              Í hnignandi þjóðfélagi verður listin að spegla hnignum nema hún velji þann kostinn að 

ljúga. Og vilji hún reynast trú sínum félagslega hlutverki verður hún að leggja áherslu á 

það að heimurinn er breytanlegur og hún verður að vinna að því að breyta heiminum.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Oddný Eir Ævarsdóttir, „Á leiðinni niður“, Á mótum myndlistar og heimspeki, Listasafn Reykjavíkur, 
Reykjavík, 2011, bls. 210. 
2 Ernst Fischer, „Upphaf listarinnar“ Um Listþörfina, Þorgeir Þorgeirsson þýddi, Mál og Menning, 
Reykjavík, 1973, bls. 53. 
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1. Forsendur 

 

Við listsköpun er það sjálf hugmyndin sem ég legg til grundvallar. Það er eðli hennar 

sem ávallt ákvarðar efnið og eða miðilinn sem ég nota til að útfæra listaverkið. Ýmsir 

ólíkir og áhugaverðir listmiðlar eru til því væri það alltof heftandi að einblína á 

einhvern einn ákveðinn miðil eins og krafist var af listnemum á árum áður. En í 

Myndlista og Handíðaskólanum til dæmis, sem var fyrirrennari Listaháskólanns, 

þurftu nemendur að skrá sig í ákveðnar deildir. Það er að segja málaradeild, 

höggmyndadeild, grafíkdeild eða textíldeild. Með tilkomu Listaháskólans árið 1999 

var sú krafa lögð af og hafa nemendur nokkuð frjálsar hendur með útfærslu á sínum 

hugðarefnum. Sem á einstaklega vel við mig en þrátt fyrir að liðinn sé rúmur áratugur 

frá þessari áherslubreytingu er maður enn spurður af hinum almenna borgara utan 

listasamfélagsins, hvaða miðill skilgreinir mann: Ertu málari eða skúlptúristi? Fyrir 

mér væri það alltof heftandi að vera markaður á einhvern slíkan bás. 

 

Því hefur það reynst mér best að einfaldlega þverneita því að tileinka mér tiltekinn 

miðli, stefnu eða aðferðafræði. Þess heldur nýti ég mér allskyns aðferðir og leyfi mér 

að verða fyrir allskyns áhrifum, hvort um sé að ræða í listasögulegu samhengi og eða í 

takt við samtímann. Í þeirri áherslu finn ég samhljóm með því sem 

naumhyggjulistamaðurinn Sol LeWitt (1928 – 2007) talaði um, nefnilega að 

hugmyndin væri mikilvægasti þáttur verksins – en að hið hlutgerða, sjónræna og 

snertanlega væri aukaatriði. „Hugmyndin Sjálf, jafnvel þótt hún sjáist ekki, er 

jafnmikið listaverk og hvaða efni sem er.“3 Þó ég leggi einnig áherslu á sjónræna 

upplifun þá er það hugmyndin sjálf sem er lykilatriði og forsenda verka minna. Mér 

finnst ég hafa eitthvað að segja og fram að færa – vona það allavega. Myndlistin er 

ekki bara skreytilist gerð til að fegra hluti og hýbýli að mínu mati. Fyrir mér er hún 

svo miklu meira, ég vil að myndlistaverk segi mér eitthvað, eitthvað nýtt, bendi mér á 

nýja hluti, annað sjónarhorn á samtímann, nýjan vinkil á sögunni. Tungumál 

myndlistar er eins og hvert annað tungumál, það kemur einhverju til skila, einhverjum 

upplýsingum, segir sögu, sanna eða uppspunna. Ég hef gaman af sögum, ef þær eru 

fræðandi, upplýsandi og segi mér eitthvað sem ég ekki vissi eða hefur nýja merkingu 

á einhverju sem að ég hélt að ég vissi, því mun betra. Ég nota tungumál myndlistar til 
                                                
3 Amy Dempsey, „Conceptual art“ styles, schools and movements: the essential encyclopaedic guide to 
modern art, Thames & Hudson, London, 2002, bls. 240. 
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að koma hlutum frá mér sem safnast saman í meðvitund minni. Atburðir líðandi 

stundar eru mér hugleiknir, að benda á það (ekki svo) augljósa er mér mikilvægt. 

Forsendur fyrir hverju og einu verki og eða tilraun til að útfæra hugmynd í 

einhverskonar sjálfstætt fyrirbæri, skiptir mig miklu máli. Þegar hugmynd verður til 

verður um leið til forsenda fyrir sköpun, mín sköpunarþrá – eða kraftur –felst yfirleitt 

í ákveðni forsendu. Mínar forsendur síðustu misseri hafa í stuttu máli verið þörf til 

vekja fólk til umhugsunar, reyna að hafa áhrif, og síðast en ekki síst að breyta 

samfélaginu með því að fylgja eftir hugmyndum mínum sem hafa nær eingöngu verið 

samfélagslegar og ekki síður pólitíks eðlis, en alls kyns mál hafa vakið athygli mína 

allt frá samverustund barna með feðrum sínum (skorti á) til virkjunaframkvæmda 

uppá hálendi. Háleit og kannski eilítið barnslegt en ég hef trú á að öll getum við haft 

áhrif með sínum hætti. En eru töfrar listarinnar ekki einmitt þeir að listamaðurinn má, 

ef hann svo kýs, vera bæði háleitur og barnalegur? Einnig skiptir það mig máli að 

skapa einhverja merkingu sem ég geng út frá og sú merking getur verið ein merking 

af mörgum þegar verkið sjálft er orðið til. En merkingin er flókið fyrirbæri og getur 

verið óljós á einhverjum tímapunkti sköpunarinnar. Listamaðurinn Þorvaldur 

Þorsteinsson ræddi um hlutverk listamannsins gangvart merkingu listaverksins á 

málþing í Gerðasafni árið 1992. Hann benti á að samtímalistamenn þess tíma forðist 

„[…] merkinguna, dýrkum merkingarleysið og köllum það sjálfstjáningu.“4 Vegna 

þess að hann telur sem svo að það virðist enginn gera þá kröfu til listamanna hvort 

eða er. Mér finnst ég þó skynja að það hafi breyst, allavega að einhverju leyti. Nú er 

aukin krafa gerð til listamanna, sérstakelga í Listaháskólanum. Hin almenni áhorfandi 

krefst þess nú að listaverkið sé útskýrt fyrir þeim eins og Auður Ólafsdóttir 

listfræðingur bent á í grein í Ritinu árið 2005. Þar sem hún ræðir um myndlestur og 

færni okkar til þess í samhengi við tungumálið og bendir á að listamenn af yngri 

kynslóðinni „[…] óski þess jafnframt að fjallað sé um verk þeirra á grundvelli 

tilfinninga og upplifunar.“5 Þorvaldur líkir listamönnum við hljóðfæraleikara eða 

leikara sem túlka verk „[…] í stað þess að flytja eigin verk og bera ábyrgð á þeim að 

öllu leyti sjálfir.“6 Það er það sama og Auður bendir á að „Hin orðlausa upplifun hefur 

það þó vissulega fram yfir orðræðuna að blotta sig ekki, að opinbera ekki eigin 
                                                
4 Þorvaldur Þorsteinsson, „Erindi á málþingi um myndlist í Gerðubergi“ Málþing um myndlist. Breytt 
viðhorf til aðferða og hugsunarháttar í myndlist eftir 1970, Gerðuberg, mars 1992, bls. 31. 
5 Auður Ólafsdóttir, „Ef ég væri mynd hvernig myndirðu þá orða mig?: Samband myndmáls og 
tungumáls í ljósi túlkunaraðferða listfræðinnar“, Ritið: Tímarit Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands, 5 
ár, 1/2005, bls. 19. 
6 Þorvaldur, Málþing um myndlist, bls. 31. 
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misskilning.“7 Getur það verið? Erum við orðin svo dekruð að við þurfum ekki að 

útskýra neitt lengur? Getur verið að við streitumst á móti við að láta verkin tala svo að 

við getum þagað sjálf? Þorvaldur tiltók tugi tilvitnana, á áðurnefndu málþingi, í 

kollega sína úr nýlegum blaðaviðtölum þess tíma þar sem þeir voru spurðir út í verk 

sín, er hljóma flest öll svona einhvernveginn „Efni myndanna er svona sitt af hverju 

tagi. Í því speglast áhugasvið fremur en djúpar pælingar“ eða „Ég vinn sjaldnast út frá 

ákveðinni hugmynd í upphafi. Myndirnar eru impróvíseraðar á sinn hátt, þar til ég næ 

fram þeim áhrifum sem ég er að sækjast eftir.“8 Þorvaldur talaði einnig um þessa 

hræðslu við „[…] að taka afstöðu, grafast fyrir um forsendur eigin verka, þora að setja 

sér markmið og hugsa skýrt sem mér finnst einkenna íslenska myndlist undanfarinna 

ára.“9 Þetta var árið 1992 og velti ég fyrir mér hvort eitthvað hafi breyst? Ég 

viðurkenni það að að mér finnst sumt hafa breyst, til dæmis kannast ég ekki við það 

að skólinn (myndlistardeild LHÍ) krefjist ekki þess að nemendur beri kennsl á 

forsendur fyrir því sem þeir eru að vinna í eins og Þorvaldur bendir á, „Ekki einu sinni 

í skólanum getum við heldur treyst því að vera látin bera kennsl á forsendur okkar eða 

hvata til að vinna. “10 Það að skrifa um eigin verk eins og í þessu tilviki, í samhengi 

við listasöguna, fræði og annað er ögrandi. Sem kannski verður til þess að 

samtímalistamenn framtíðarinnar eiga ekki í erfileikum með að taka ábyrgð á verkum 

sínum og standa með forsendum þeirra. 

 

2. Cinellida Septempunctata 

 

Við gerð umsóknarmöppu fyrir Listaháskóla Íslands skoðaði ég listasöguna til að átta 

mig betur á listasögulegri þróun í samhengi við það sem ég var að spá í og velti fyrir 

mér hvernig ég gæti hugsanlega komið mínum hugmyndum frá mér í samhengi við 

það sem áður hefur verið gert. Eins og til dæmis eitt verkanna sem var í téðri möppu 

Cinellida Septempunctata11 (Maríuhæna) (2009) en þar er greinileg tenging við Son 

of man (1964) eftir Réne Magritte (1898 – 1967) í uppsetningu en á báðum 

myndunum er mynd af manni sem horfir fram en andlitið er að hluta til hulið. 

Magritte sagði í útvarpsviðtali við Jean Neyens 1965 að „Allt sem við sjáum felur 

                                                
7 Auður Ólafsdóttir, Ef ég væri mynd hvernig myndirðu þá orða mig?,  bls. 19. 
8 Þorvaldur, Málþing um myndlist, bls. 30 – 31. 
9 Þorvaldur, Málþing um myndlist, bls. 31. 
10 Þorvaldur, Málþing um myndlist, bls. 30. 
11 Sjá mynd í viðauka á bls. 23.  
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eitthvað annað, við viljum alltaf sjá það sem er falið af því sem við sjáum. Það er 

áhugi á því sem er falið og því sem það sýnilega sýnir okkur ekki. Þessi áhugi getur 

birst í formi sterkra tilfinninga, eins konar átaka ef til vill, milli þess sýnilega sem er 

falinn og þess sýnileg sem er til staðar.“12 Í mínu tilfelli er viðfangsefnið falið af 

„viðfangsefninu“ en ég líki „útrásarvíkingum“ til dæmis við maríuhænu og í textum á 

myndinni er farið í ýmsar staðreyndir og þjóðsögur um maríuhænuna. En textarnir eru 

annað hvort á þá leið að maríuhænan sé heillartákn eða bölvun sem að éti upp heilu 

akranna. Það má líka geta þess að hugtakið „Son of Man“ birtist yfir 200 sinnum í 

Biblíunni og 88 sinnum í nýja testamentinu og er þar átt við að viðkomandi sé 

mennskur (ekki guð)13 sem er enn ein skírskotunin í mínu tilviki en mynd mín er af 

þekktum útrásarvíkingi sem að sumir settu í guðatölu þegar útrásin var uppá sitt 

„besta“. Í framsetningu minnir Cinellida Septempunctata á verk Dada listamanna á 

borð við Raul Hausmann (1886 – 1971) en í verki eftir hann sem heitir The Art Critic 

(1919 – 1920) notast hann við klippimyndir  (e. collage) til að koma höggi á 

listgagnrýnendur með tvíræðum og kaldhæðnum skilaboðum. Ég beiti álíka aðferð, en 

í mínu tilviki þá eru það „útrásarvíkingar“ sem eru hafðir að skotspæni. Í Cinellida 

Septempunctata tekst ég á við inntakið og formið sjálft í verkinu, þar sem hvort 

tveggja skiptir máli. Það er að segja, sjálf hugmyndin eða inntak verksins felst í því að 

gagnrýna hið jákvæða viðhorf til útrásinnar sem átti sér stað í íslensku samfélagi þá. 

Formið sjálft, það er að segja klippimyndin er miðill sem þjónar hugmyndinni vel í 

þessu samhengi, þar sem ég skapaði Cinellida Septempunctata í anda The Art Critic 

en með áherslu á að gangrýna það viðhorf sem var við lýði þá. Eins og Fischer benti 

meðal annars á, í sinni vinsælu bók Um listþörfina, þegar hann ræðir um inntak14 og 

form í sambandi við listinna: „Viðfangsefni verður ekki að inntaki fyrr en afstaða 

listamannsins kemur til vegna þess að inntak er ekki bara það sem er túlkað er heldur 

líka hvernig það er tjáð[...].“15 Og vekur athygli á að það skipti máli í hvaða samhengi 

listaverk er sett og bendir á að tveir listmenn geti útfært sama viðfangsefni á 

gjörólíkann hátt. Á sama grundvelli og hægt er að túlka listaverk á margskonar hátt. 

Ég er meðvitaður um fjölbreytni ólíkra miðla og hvernig þeir geta unnið með inntaki 

listaverka og gegn því. Því reyni ég að ávallt að þjóna hugmyndinni með „réttum“ 
                                                
12 Harry Torczyner, Magritte: Ideas and Images, H. N.  Abrams, New York, 1977, bls. 172.  
13 „What does it mean that Jesus is the Son of Man?“ Got Questions? The Bible has answers! we´ll find 
them for you! Sótt 10. janúar 2012, http://www.gotquestions.org/Jesus-Son-of-Man.html  
14 Þegar Fischer talar um inntak þá á hann við boðskap eða öllu heldur merkingu listaverksins. Ernst 
Fischer, Um Listþörfina, bls. 141. 
15 Ernist Fischer, Um Listþörfina, bls. 142. 
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miðli, eins og Oddný talar um að listamenn reyni að finna samhengið á milli hið innra 

og hið ytra. Þá reyni ég einnig að finna samhengið á milli innra og ytra samhengi 

hugmyndarinnar til að útfæra það í listaverk 

 

4. Skjaldborg, Drasl, Samviska 

 

Fischer leggur áherslu á að inntakið og formið séu í nánu díalektísku samhengi.16 Er 

þá ekki titill einskonar form? Þar sem titillinn er í sjálfu sér merking í samtali við 

formið. Jón Proppé listheimspekingur ræðir um áherslur titla í listaverkum í ritgerð 

sinni Virknin í listaverkinu þar sem hann vekur athygli á að titlar hafa þjónað ýmsum 

tiltgangi eins og að vísa í einhvað annað en við sjáum eða skilgreinum venjulega og 

bendir á að þessi aðferð listamanna eigi sér langa sögu.17 Titillinn er sterkt vopn sem 

ég nota mikið í minni listsköpun og er oftar en ekki lykillinn að verkinu. Í verki sem 

ég gerði á fyrsta ári mínu í Listaháskóla Íslands, Skjaldborg18, eru skilaboðin skýr; 

skúlptúr sem er eftirmynd af hendi með „fuck you“ bendingu umvafin þykkri keðju. Í 

verkinu velti ég fyrir mér hugtaki sem hefur verið mikið í umræðunni undanfarið en 

það er „skjaldborg heimilanna“ og kemst að því að þessi svokallaða skjaldborg er í 

mesta lagi utanum valdstjórnina og valdastéttina en ekki fólkið í landinu. En flestar 

björgunaraðgerðir stjórnvalda til handa heimilum landsins í kjölfar hrunsins láta enn 

bíða eftir sér.19 Þetta verk var síðan sýnt á sýniningunni „Skríllinn gegn 

ákæruvaldinu!” árið 2010 í Nýlistasafninu, þar sem það heilsaði gestum við 

innganginn. Sýningin var samstöðuatburður með níumenningunum, sem ákærðir voru 

fyrir að raska ró Alþingis með því að ryðjast inn í Alþingishúsið, í mótmælum 8. 

desember 2008. Skjaldborg er listaverk af samfélagslegum og pólitískum toga – eins 

og svo mörg verka minna. Gagnrýnin mín í þessu verki snýr að getuleysi stjórnvalda 

til að bjarga heimilum landsins á sama tíma og þeir halda úti öflugri gjörgæslu á 

bankakerfinu sem setti landið á hausinn. Heiti verksins, Skjaldborg, í samhengi við 

                                                
16 Ernst Fischer, Um Listþörfina, bls. 142. 
17 Jón Proppé, „Virknin í listverkinu“, Á mótum myndlistar og heimspeki, Listasafn Reykjavíkur, 
Reykjavík, 2011, bls. 94. 
18 Sjá mynd í viðauka á bls. 24.  
19 Vilhjálmur Birgisson, „Ekki nóg að gelta örlítið og meina síðan ekkert með því“, Ein af mörg 
hundruð greinum á netinu um skjaldborg heimilann þ.e.a.s. vöntuninna. Pressan, 6. janúar 2012, sótt 
13. janúar 2012, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RKZmJFZFPBMJ:www.pressan.is/pressupen
nar/Lesa_Vilhjalm_Birgisson/ekki-nog-ad-gelta-orlitid-og-meina-sidan-ekkert-med-thvi-
+&cd=4&hl=en&ct=clnk  
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form skúlptúrsins er inntak verksins og án titilisins missir verkið mark sitt að mestu 

leyti. Eins og með önnur verk sem ég hef skapað á undanförnum árum þar sem 

hugmyndin hefur verið hluti af titil verksins í samhengi við ákveðið form, efni og 

aðstæður hverju sinni.  

 

Verkið Drasl20 (2009) er ljósmynd af Íslands líkneski, sem er í sjálfu sér ekki ögrandi 

eða móðgandi heldur er það helst titillinn. Drasl er stafræn ljósmynd af fundnu efni, 

pappamassa, hráka og drullu upplýst af neonljósi frá skindibitastað á Ingólfstorgi, sem 

að ég fann á heimleið eftir ein mótmælin á Austurvelli veturinn 2009. Það verk lýsir 

vel hvernig mörgum leið á þessum tíma, get ég ímyndað mér – ekki ósvipað og í verki 

Andres Serranos (1950 –) Piss Christ (1987) sem er ljósmynd af plast Jesúm á 

krossinum, böðuðum í hlandi listamannsins. En listgagnrýnandinn David Levi Strauss 

stakk upp á því að það væri ekki myndin í sjálfu sér, sem er í raun mjög falleg, sem 

olli uppnámi heldur orðanotkun í titlinum.21 Serrano var úthrópaður sem guðlastari og 

hefur marg oft verið ráðist á Piss Christ og það skemmt, nú síðast í Frakklandi árið 

201122 Ég aftur á móti þarf ekki að hafa miklar áhyggjur af því að ég móðgi einhvern 

svo ofboðslega að myndin verði eyðilögð, því að til allrar hamingju bý ég á hinu 

„umburðalynda“ Íslandi en ekki í Kína eða Norður Kóreu svo dæmi séu tekin þar sem 

þjóðernishyggjan er jafn heilög og kristnin í Bandaríkjunum. 

Titlarnir hefðu getað verið „Jesúm baðaður í sólarljósi Guðs“ og „Græna Ísland“ til 

dæmis og allir verið glaðir og sáttir, en í staðin halda þau merkingu sinni með 

„réttum“ titli sem er lykillinn og jafnframt efnislýsing verkanna.  

 

Samviska (siðgæðisvörður vitundarinnar) frá árinu 201123 er að miklu leyti úr textíl, 

en það er stór skúlptúr unnin úr krossvið, sængurveri og rauðum vökva. Verkið er 

lifandi þar sem samviskan sem hvílir í lóni ofan við sængurverið blæðir yfir og 

myndar síbreytilegt munstur þar sem það hangir neðan úr loftinu. Í því verki er að 

finna ákveðna rómantík, en spyr engu að síður stórra spurninga sem geta átt við hvern 

sem er, jafnvel þjóðina. Markmið verksins er að minna okkur á að við, sem 

                                                
20 Sjá mynd í viðauka á bls. 25. 
21 Michael Archer, „Assimilations“ Art since 1960: New edition, Thames & Hudson, London, 2002, 
bls. 195. 
22 Angelique Chrisafis, „Attack on 'blasphemous' art work fires debate on role of religion in France“, 
The Guardian, 18 apríl 2011, sótt 13. janúar 2012, 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/18/andres-serrano-piss-christ-destroyed-christian-protesters  
23 Sjá myndir í viðauka á bls. 26 – 27.  
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einstaklingar getum haft áhrif. Með því að spyrja áhorfandann óbeint verður hann að 

virkum þátttakanda en jafnframt verður spurningin til með tilvist titilsins í samhengi 

við tákn lita og efni verksins. Þar með skapast þetta samtal á milli þátta verksins sem 

svo leiðir til áhorfandans þar sem annað samtal skapast. Sefur þú vel? 

 

5. Appetizer 

 

Hans Haacke (1936-) er einn af þeim listamönnum sem ég finn samhljóm með og má 

þá nefna eitt verk hans Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time 

Social System, as of May 1, 1971 (1971) og er titill verksins lykilatriði í viðfangsefni 

verksins. Shapolsky,... er ádeila á eignarhald húsa í New York borg og 

leigumarkaðinn en þar sýndi hann fram á með einfaldri athugun í opinberum skjölum 

hvað mörg hús voru í eigu sömu aðilanna en falið undir alskyns skúffu fyrirtækjum. 

Haacke hafði hugsað sér að sýna verkið á sýniningunni Haacke Systems sem að hann 

var að fara að setja upp í Guggenheim safninu í New York. Safnstjóri Guggenheim, 

Thomas Messer, var hins vegar á öðru máli og neitaði að taka við verkinu á þeim 

forsendum að það væri ekki list, ákvörðun sem á endanum varð til þess að sýning 

Haacke var afturkölluð og sýningarstjórinn sem að stóð með verkinu var rekinn.24  

Margir af þessum eigendum voru jafnframt í stjórn Guggenheim safninsins. 

Verkið mitt  Appetizer25 (2009) er í anda listamannsins H. Haacke því þar notast ég 

við aðferð oft flokkaða sem „socio-political information-based art“26 og er það 

upplýsingar parturinn sem spilar stóran þátt. En þar tók ég millirétt af handahofi í 

afmæli sem haldið var í frystigeymslu við sundahöfn klukkkan 20:14 þann 20. janúar 

2007 strax á eftir dúett með Bjögvini Halldórssyni og Bubba Mortheins, rétt áður en 

Sir Elton John steig á svið og söng fyrir afmælisbarnið. Til að undirstirka öfgarnar má 

ég til með að segja að þessi ákveðni milliréttur var einn af mörgum í marga tuga rétta 

matarveislu eldaðri af helstu kokkum dýrustu veitingastaða Evrópu og Bandaríkjanna. 

Ég ekki viss um að almenningur hafi gert sér grein fyrir umfangi þessarar veislu. Ef 

ég hefði sjálfur ekki verið að vinna við hana hefði ég ekki trúað því en meðal 

ábyrgðar minnar var að flytja á staðinn lúxus sumarhús sem átti að þjóna Sir Elton 

John sem hvíldarherbergi, „green room“ og má geta þess að afmælisbarnið vildi lenda 
                                                
24 Michael Archer, Art since 1960 New edition, bls. 111 – 112. 
25 Sjá mynd í viðauka á bls. 28.  
26 Hugtak sem notað er í Styles, schools and movements, til að lýsa nokkum verkum Hans Haacke. 
Amy Dempsey, Styles, schools and movements, bls. 243.  
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sinni eigin þyrlu á hafnarbakkanum en til allra hamingju kom flugmálastjórn í veg 

fyrir það. Það er sem er einnig athyglisvert er að sama dag og afmælisbarnið hélt uppá 

afmælið stofnaði hann og konan hans velgerðarsjóð og lögðu honum til einn milljarð 

króna í stofnframlag. Tekjum sjóðsins, sem eru arður og vaxtatekjur af stofnfé, á 

meðal annars að verja til ýmissa verkefna í þróunarlöndum og hins vegar til að göfga 

mannlíf á Íslandi með því að styrkja verkefni á sviði menningar, mennta og lista í 

samræmi við samþykktir sjóðsins og ákvörðun sjóðsstjórnar hverju sinni. Ætlað var 

að árlega verði til ráðstöfunar 100-150 milljónir króna. Bæði sitja þau í stjórn 

félagsins og hafa þar með áhrif á hverslags menningu og listir skal styrkja.27  

 

Appetizer er verk sem er meðal annars unnið út frá ákveðinni lífstíls siðblindu sem 

tröllreið landinu á ákveðnum tímapunkti, það sem var einstaklega listugt og sjálfsagt 

er í sannleikan sagt heldur ógeðfelt þegar litið er til baka en með því að innsigla 

litskrúðugu og fallegu sushi bitunum gat maður fylgist með rotnuninni eiga sér stað 

með tilheyrandi viðbjóði og er hægt að segja að verkið hafi ekki náð fullkomnun sinni 

fyrr en eftir nokkrar vikur. List hefur oft verið tengd við matargerð og í listasögunni 

er mikið af tilvísunum í mat, en það var samt ekki fyrr en um 1960 sem listamenn 

fóru að nýta sjálfan matinn í listaverkin.28 Eitt frægasta íslenska matar listarverkið 

hlýtur að vera Skúptúr (1970) eftir Kristján Guðmundsson (1941–) en það eru 26 súrir 

blóðmörskeppir sem hann hafði stungið í  járnpinna með pappaspjaldi sem á var letrað 

tilvitnun eftir speking eða þekkta einstaklinga úr mannkynssögunni.  

Með því að draga fram hluti úr fortíðinni, í þessu tilviki fyrir hrun er ég að minna á og 

fyrir suma að upplýsa í fyrsta skiptið, hvernig þeir aðilar sem að raunverulega bera 

ábyrgð á hruninu lifðu. Til að undirstrika úrkynjunina og siðleysið læt ég sushiið 

mygla í fallegri öskju sem verður tvíræður minnisvarði. Það sem er einnig áhugavert í 

þessu samhengi er titill verksins, hann verður tvíræður um leið og mygla myndast og 

þá verður til þversögn í verkinu sem Jón talar um í fyrrnefndri ritgerð sinni „[...] milli 

skilnings okkar á efnislegu hlutnum sem við sjáum og hinu huglæga listaverki sem 

við lesum út úr þeim.29 

 

                                                
27 „Gefa einn milljarð króna í velgerðarsjóð“, í Morgunblaðinu, 20. janúar 2007, sótt 28. janúar 2012, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2007/01/20/gefa_einn_milljard_krona_i_velgerdarsjod/ 
28 Laufey Helgadóttir, „Environmental sculpture“, Íslensk listasaga, IV. bindi, Ólafur Kvaran, Forlagið 
og Listasafn Íslands, Reykjavík, 2011, bls. 77. 
29 Jón Proppé, „Virknin í listverkinu“, bls. 95. 
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6. Fyrirgefið 

 

Fyrirgefið (Erik Hirt axlar ábyrgð) (2009)30 var gjörningur/innsetning sem ég gerði í 

Kaffistofa nemenda gallery. Mikil reiði og ákafi einkendi  árið 2009 í kjölfar 

bankahrunsins, þar sem almenningur krafðist þess að einhver axlaði ábyrgð á hruninu. 

En þar tíundaði ég þá hluti og gjörðir sem leiddu til bankahrunsins samkvæmt 

„sérfræðingum“. Ég batt snöru um fæturnar og hífði mig upp á keðju, bauð ég svo 

gestum að hýða mig með þurkuðum njóla fyrir glæpinn. Á sama tíma rúllaði röð 

mynda fyrir ofan mig þar sem mátti sjá ýmislegt sem ég hafði „sóað“ í mig og á.  

Það er svolítið skemmtilegt að þegar maður speglar sig við ýmsa þætti listasögunnar 

og þá aðra listamenn þá poppar upp eitthvað úr undirmeðvitundinni en í mínu tilfelli 

var ég að fá mér vindil, í smá pásu frá ritgerðarsmíð, og raulaði lagið Power to the 

People31 eftir John Lennon (1940 – 1980) og varð ljóst hvað hann (Lennon), Bítlarnir 

og ekki síst Yoko Ono (1933), konan hans, höfðu haft mikil áhrif á líf mitt og get ég 

auðveldlega tengt Bed in forPeace 196932 performans Ono og Lennons við 

Fyrirgefðu… vegna þess hvort tveggja bendir á ábyrð eintaklingsins í hinu stóra 

samhengi. Reyndar kemur líka upp í huga mér Yoko Ono´s Cut Piece frá 1964 en í 

öðru samhengi en samt sem áður er hægt að skoða Cut Piece í takt við ábyrgð 

einstaklingsins í hinu stóra samhengi siðferðis. Þar sem hún bauð gestum að klippa 

bút af fötunum sínum og endaði svo til nakin en í Fyrirgefðu… gerðist það mér að 

óvörum að fólk var farið að hýða mig fastar og fastar og heyrði ég út undan að fólk 

taldi að mér hlyti að þykja þetta gott „því annars væri ég ekki að þessu“ og fékk ég á 

tilfinninguna að fólk væri búið að gleyma tilganginum og hýddi mig hýðingarinnar 

vegna. Sem minnir reyndar á annað verk, sem er eftir Valie Export (1940) og 

heitir„snerti bíó“ eða Tapp und Tastkino (1968) en þar leyfir listamaðurinn 

ókunnugum að setja hendur sínar inn á bak við lítið tjald sem hylja ber brjóstin hennar 

og þukla á þeim. Áhugavert er að skoða samband áhorfandans og listaverksins í þessu 

samhengi, gagnvirk listaverk sem ganga út frá þátttöku áhorfandans. Fyrirgefðu… er í 

takt við Cut Piece og Tapp und Tastkino þar sem gengið er út frá því að áhorfendur 

                                                
30 Sjá mynd í viðauka á bls. 29.  
31 John Lennon, „Power to the People“ Apple 1830, Bandaríkin, mars 1971, sótt 4. janúar 2012, 
http://www.applerecords.com/#!/history/1972  
32 Bed in for Peace 1969 hefur verið kosið eitt af áhrifa mestu gjörnigum allra tíma, sjá nánar á, 
Imagine Peace, sótt 13. janúar 2012, http://imaginepeace.com/archives/13750   



    14 

taki virka þátt í verkinu og þar með hefur áhorfandinn áþreifanleg áhrif á þróun og 

útfærslu verkanna. Einnig hafa þessi þrjú verk það sameiginlegt að ögra bæði 

listamanninum og áhorfandanum, þar sem um er að ræða frekar óþægilega athöfn. 

Athöfn sem felst í því að listamaður biður áhorfandann að gera eitthvað sem þykir 

siðferðislega rangt af hálfu áhorfandans. Eins og Fischer leggur áherslu á í greiningu 

sinni á hlutverki listaverka þá eiga þau „ekki að örva áhorfandann til sljórrar 

hluttekningar heldur að kalla á skynsemi hans og virkja hann til þátttöku og 

afstöðu.“33 Það er áhugavert að rýna í orð Fischer um þátttöku og afstöðu sumra sem 

tóku þátt í gjörningum Fyrirgefðu…  í samhengi við til dæmis markmið John og Yoko 

með Bed in for Peace þar sem þau nýta sér frægðina og ekki síst forvitni fólks til að 

stuðla að heims friði. Valie Export var að kanna hvort fólk mundi láta eftir sér, það 

sem það hafði marg oft hugsað um að gera en ekki látið verða af.34 Með Fyrirgefðu… 

vildi ég benda á fáranleikann sem fælist í því að hinn almenni borgari bæri ábyrgð á 

hruninu, með forneskjulegri, opinberri hýðingu. Viðbrögð sumra sem tóku þátt komu 

á óvart, það er að segja hversu langt sumir gengu í að berja mig sem fastast. 

Áhugavert er að velta fyrir sér samhenginu sem verkið er framið í, það er að segja 

maður spyr sig; hvað ef ég hefði framið gjörninginn á Austurvelli á tímum 

mótmælanna en ekki í vernduðu húsnæði Kaffistofu nemenda gallerísins?  

 

8. Feminíska taflborðið 

 

Feminíska taflborðið35 er skissa frá því þegar ég var að vinna að möppu fyrir 

Listaháskóla Íslands árið 2009. Þar sný ég kynjahlutfallinu við á mjög öfgafullan hátt 

en á mínu taflborði eru einungis drottningar og kóngar, en þeir sem þekkja 

mannganginn vita að ekki getur kongur skákað drottningu, og því um tapaða skák að 

ræða frá upphafi. Feminíska taflborðið er óður til femínískrar listar. En hún hefur haft 

áhrif á mig og áhugavert er að skoða viðbrögð við henni í samfélaginu. Konur hafa 

alltaf átt erfitt uppdráttar í listasögunni og má nefna því til sönnunar að í einni mest 

seldu listasögubók í heimi36 „Janson´s History of Art“ sem kom fyrst út árið 1962 er 

ekki minnst á konur í fyrstu útgáfunum, ekki eina konu!  Í viðtali við listamanninn 

                                                
33 Ernst Fischer, Um Listþörfina, bls. 10. 
34 Michael Archer, Art since 1960, bls. 105. 
35 Sjá mynd í viðauka á bls. 30.  
36 H. W. Janson yfir 2 milljón eintaka seld, Wikipedia,  Sótt 25. desember 2011,   
http://en.wikipedia.org/wiki/H._W._Janson#cite_note-0 
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Eleanor Dickinson (1931) árið 1979 sagði Janson, höfundur bókarinnar, þegar hún 

spurði hvernig stæði á því að konur væru ekki í bókinni, „að engin kvenlistamaður 

hafi verið nógu mikilvæg til að komast í einnar binda bók um listasögu.“37 Guerrilla 

Girls er ágætt dæmi um feminíska list sem tæklar einmitt þetta, en þær vilja með sinni 

list, flétta ofanaf kynbundnu misrétti, kynþáttafordómum, og spillingu í stjórnmálum, 

listum, og dægurmenningu, og hvernig? Með staðreyndum, húmor og svívirðilegu 

myndefni.38 Í Feminíska taflborðinu er ég að gagnrýna þesskonar hugsunarhátt, sem 

viðgengst ennþá í nútímasamfélagi en það virðist sem svo að list kvenna sé stundum 

hunsuð eingöngu vegna kynferðis. Ísland er ekki undanskilið þessum kynjamisrétti, 

en hlutfallið 30/70 (karlmönnum í vil) hefur um langa hríð virst órjúfanlegur múr 

þegar kemur að sýningum og umfjöllun um myndlist á Íslandi.39 Og ef  við skoðum 

nærtækara dæmi eins og nýju íslensku listasöguna eru 180 karlmenn en aðeins 100 

konur sem er í engu samræmi við fjölda starfandi kvenmyndlistarmanna og má benda 

á því til rökstuðningar að meðlimir SÍM (Samband íslenskra myndlistarmanna) eru 

75% konur.40 Á sýningunni Endemis (ó)sýn í Gerðarsafni 201141 sem haldin var 

Samhliða útgáfu 2 tbl. blaðsins Endemi42 hafa þær Endemis konur snúið dæminu við 

það er að segja í blaðinu sem og á sýningunni eru 30% sýnenda karlmenn og 70% 

konur. Áhugavert er að velta fyrir sér í þessu samhengi hvað varðar feminíska list og 

til dæmis sýninguna Endemis (ó)sýn þar sem markmið Endemi var í upphafi að leggja 

áherslu á kvenkynslistamenn en hafa nú boðið karkyns listamönnum sem skapa 

einskonar „kvennalist“ að vera með upp að 30% markinu. Í því ljósi er hægt að sýna 

fram að ekki bara kvenlistamenn skapi feminíska list heldur einnig karllistamenn. Það 

er klárlega þörf, að mér finnst, að halda uppi baráttumálum kvenna og annara 

minnihlutahópa er snúa að grunn jafnréttis og mannréttindamálum. Ég vonast til þess 

að geta orðið að liði með minni list. 

                                                
37: Nanette Salomon, „The Art Historical Canon: Sins of Omission“, The art of art history: A critical 
anthology, Donald Preziosi, Oxford university press, 1998, bls. 347. 
38 Heimasíða Guerrilla girls á facebook, facebook, 2012, sótt 13. janúar 2012, 
http://www.facebook.com/guerrillagirls?sk=wall#!/guerrillagirls?sk=info   
39 Heimasíða Endemis Sótt 2. Janúar 2012, http://endemi.wordpress.com/endemis-osyn-i-gerdarsafni/ 
40 Ræða formanns SÍM haldin í Listasafni Íslands 5. nóvember 2011, vegna útkomu Íslenskrar 
Listasögu, Hrafnhildur Sigurðardóttir, sótt 10. janúar 2012, http://sim.is/frettir/raeda-formanns-sim-
vegna-utgafu-islenskrar-listasogu/ 
41 Myndlistarsýning á vegum Endemi í Gerðarsafni frá 19.nóvember 2011 til 8. janúar 2012. 
42 Endemi er nýtt tímarit um samtímamyndlist íslenskra kvenna en markmið tímaritsins eru að skapa 
vettvang fyrir list nútímakvenna, brúa bilið milli almennings og myndlistar, og rýna í kynjaójafnvægi í 
lista- og menningarumfjöllun á Íslandi í dag. Endemi er enn fremur gallerí eða sýningarrými því í 
hverju tölublaði verða sýnd verk eftir íslenskar myndlistarkonur. Heimasíða Endemis, Sótt 2. janúar 
2012, http://endemi.wordpress.com/hafa-samband/  
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9. Íslenzkir Listamenn 

 

Á sýningu minni Íslenzkir Listamenn43 má finna margar skírskotanir, en titilverk44 

sýningarinnar er óður til íslenskrar listar en þar er ég að velta fyrir mér íslenska 

menningararfinum og hvaða stöðu hann gegnir í huga okkar samtímamanna. Þá velti 

ég fyrir mér afstöðu almennings til listamanna og þá sérstaklega listamannalauna, 

hversu fylgjandi eða andvígt fólk er gagnvart því að ríkið greiði listamannalaun. 

Markaðs og miðlarannsóknir ehf framkvæmdi skoðanakönnun og af þeim sem tóku 

afstöðu, sem voru rétt undir 1000 manns á aldrinum 18 – 67 ára, voru 61,4% sem 

sögðust frekar eða mjög andvíg greiðslu á listamannalaunum og aðeins 9,8% mjög 

fylgjandi.45 Verkið samanstendur af jarðvegssýnum úr gröfum nokkurra látinna 

listamanna, valda af mér og af handahófi, stilltum uppá stöplum með nafni 

listamannsins og grafarnúmeri. En með þessu vildi ég fá fólk til að staldra við og 

hugsa um þeirra (listamannanna) framlag til okkar menningar og jafnvel hver hún 

væri án þeirra framlags. Verkið Þríhyrningur í ferningi (1971 – 1972) eftir Kristján 

Guðmundsson (1941–) er 400 x 400 cm af mold sem inniheldur ósýnilegan 

þríhyrning, mótaðan úr vígðri mold sem fengin er úr kirkjugarði. Ekki getur bert 

augað greint muninn á vígðri og óvígðri moldinni þannig að hvorki er hægt að 

staðhæfa né neita að þríhyrningurinn leynist einhvers staðar í ferningnum. Jón bendir 

á þegar hann ræðir um titil verksins Þríhyrningur í ferningi og þær upplýsingar sem 

fylgir verkinu „Ef við trúum þessum upplýsingum breytist verkið og alls kyns nýjar 

spurningar vakna.“46 Það á við í mínu tilviki líka, það er að segja ef áhorfandi trúir 

ekki að ég notast við raunveruleg jarðvegsýni úr gröfum látinna listamanna að þá 

fellur verkið um sjálft sig og verður að einskonar myndlíkingu af hugmyndinni en 

ekki sönn útfærsla af hugmyndinni. Það skipti mig höfuðmáli að finna grafirnar og 

fara á staðinn til að sækja jarðvegssýni. Þannig að í þessu tilviki að þá eru upplýsingar 

um verkið einn af lykilþáttum verkins ásamt titlinum og allir þessir þættir vinna 

saman. Í verkinu Íslenzkir listamenn er einnig daðrað við trúna, eins og í verki 

Kristjáns, en maður gæti sagt sem svo að af jörðu ertu kominn, að jörðu skaltu aftur 

                                                
43 Fyrsta einkasýnigin mín, ÍSLENZKIR LISTAMENN, Kaffistofa nemenda gallery, 21. október 2011, 
Sjá myndir í viðauka á bls. 31 – 32.  
44 Sjá myndir í viðauka á bls. 31 – 32. 
45 Í mars 2010 kannaði MMR hversu fylgjandi eða andvígt fólk væri gagnvart því að ríkið greiði 
listamannalaun. sótt 10. janúar 2012, http://www.mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/126-614-andvigir-
tvi-ae-rikie-greiei-listamannalaun  
46 Jón Proppé, „Virknin í listverkinu“, bls. 94. 
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verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Auðvitað eru listamennirnir ekki endurholdgaðir 

á stöplinum, en með því að færa þá uppá stall og inní hvíta kubbinn er ég að að vissu 

leyti að endurlífga þá. Eins og með verkið The Dinner Party (1974 – 1979) eftir Judy 

Chicago (1939) sem er fjöltækniinnsetning sem lofar sögu kvenna og minningu og er í 

takt við þann ákafa og hita sem einkenndi tíðarandann þá en hann einkenndist af þrá 

kvenna og annarra minnihlutahópa um viðurkenningu og staðfestingu á þeirra 

hlutverki í listasögunni. Verkið samanstendur af stóru uppádekkuðu þríhyrndu borði 

fyrir 39 nafngreindar konur og á flísum sem verkið stendur á eru nöfn 999 annara 

kvenna. Hver hlið á borðinu táknar þrjú mismunandi tímabil í sögunni. Verk Chicago 

The Dinner Party hefur haft sterk áhrif á mig eins og öll þau verk sem ég hef sett fram 

hér í samræmi við þá hugsun og eða aðferð sem ég hef tileinkað mér í mínum verkum. 

Þessi sögulegu verk, eiga það öll sameiginlegt að skapa þessi Aha! og Vá! viðbrögð 

hjá mér. 
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Lokarorð 

 

Ég hef stiklað hér á stóru og aðeins talað um örfáa listamenn og verk sem að hafa 

hreyft við mér og veitt mér innblástur, en af nógu er að taka. Það jaðrar sjálfsagt við 

mikilmennskubrjálæði að stilla eigin verkum upp við hlið þessara þekktu og virtu 

listamanna og þeirra verk. En Ólafur Gíslason benti einmitt á það, að í myndlist 

„[…]eru engir mælikvarðar á listreynsluna nema við sjálf.“47  

 

Getur list breytt heiminum? Til að svara því þyrfti fyrst að skilgreina hvað í því fellst 

en ég ætla mér ekki þá dul. En í mínum huga felur sú stóra yfirlýsing um að breyta 

heiminum í sér að breyta manninum, jafnvel bara einum manni. Því svara ég 

spurningunni óhikað játandi, hreyfi listaverk aðeins við einum manni þá hefur það 

breytt heiminum í þeim hófstillta skilningi. Það myndi gleðja mig óskaplega ef 

listaverk mitt fengi einhvern til að hugsa eitthvað í hinu samfélagslega umhverfi á 

annan hátt en áður. Margt smátt gerir eitt stórt.  

Hafa öll verkin sem ég hef minnist á breytt heiminum? Kannski ekki, en þau hafa 

fengið fólk til að hugsa. Það dugir.  

Þegar Judy Chicago gerði The Dinner Party var engin kona í stærstu listasögubókinni. 

En nú eru rúmlega 200 konur í nýustu útgáfu Jansons á History of Art48. Judy 

Chicago er  þeirra á meðal. Forsíðuna prýðir nú mynd eftir kvenlistamanninn 

Artemisia Gentileschi (1593 - 1652/1653). 

Þó svo að ekki ómerkilegri maður en Benjamin Buchloh haldi því fram í einni af 

sýningarskrám Hans Haackes að hann (Haacke) hafi aldrei verið svo einfaldur að 

halda að hann geti breytt einhverju, knúið fram breytingu með verkum sínum49 er það 

mín persónulega skoðun að heilmargt hafi áunnist með verkum hans. Verk Hans 

Haacke, Shapolsky,... gerði hann heimsfrægan en það sem skiptir máli er að hann 

hafði áhrif með því að varpa þessum upplýsingum fram og það sem að magnaði þessi 

áhrif voru viðbrögð safneigenda sem einnig voru hluti af þessari fasteignakeðju sem 

                                                
47 Ólafur Gíslason listheimspekingur, í athugasemda kerfi á vefi Smugunar við grein Jón B.K Ransu, 
„Fræðasviðið myndlist“, 29. nóvember 2011, sótt 10. janúar 2012, 
http://smugan.is/2011/11/fraedasvidid-myndlist/  
48 Hrafnhildur Sigurðardóttir, Ræða formanns SÍM haldin í Listasafni Íslands 5. nóvember 2011, vegna 
útkomu Íslenskrar Listasögu. sótt 10. janúar 2012, http://sim.is/frettir/raeda-formanns-sim-vegna-
utgafu-islenskrar-listasogu/  
49 Manfred Hermes, „Hans Haacke“ í Frieze, apríl 2007, sótt 27 janúar 2012,  
http://www.frieze.com/issue/review/hans_haacke/  
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að allt snérist um. Ekki höfum við heldur heims frið en miljónir manna kyrja samt 

sem áður „all we are saying is give peace“ og halda í vonina. Ernst Fischer líkir 

listamanninum við töframann sem að samfélagið þarfnast og það hafi rétt til að 

krefjast af honum meðvitundar um félagslegt hlutverk sitt50 og get ég tekið heilshugar 

undir þau orð. 

 

Mín verk hafa ekki komið fyrir augu miljóna manna, og hef ég þar af leiðandi 

sennilega ekki haft marktæk áhrif á samfélagið en samt held ég áfram því það er mín 

köllun. Þessi þrjú ár í LHÍ hafa einkennst af miklum hraða og tímaleysi, miklu meira 

en áður, að ég tali nú ekki um peningaleysi. Framkvæmd og aukin eigin skrif hafa 

staðið uppúr og eldri hugmyndir hafa þurft að víkja fyrir nýjum hugmyndum. Ég hef 

haft einkar gaman og gott af hinum ýmsu fyrirlestrum íslenskra jafnt sem erlendra 

lista- og fræðimanna, að ég tali nú ekki um öll málþingin og listasýningarnar sem ég 

hef sótt utan skólans sem hafa verið mjög gefandi. Þess má geta að verkið Cinellida 

Septempunctata var ekki sýnt opinberlega fyrr en í lok ársins 2011. En þá opnaði nýtt 

gallerí sem rekið er af Artíma félagi listfræðinema við Háskóla Íslands. Í samstarfi við 

sýningarstjóra ákvað ég að sýna eldra verk sem ekki hafði komið fyrir augu 

almennings fyrr, sem var frelsandi á þann hátt að ég gat rammað verkið inn og loks 

komið því frá mér eins og maður vill gera við öll sín verk, og þá haldið áfram með 

önnur. Enn leynast nokkur ókláruð verk í umsóknarmöppunni minni frá árinu 2009 

eins og til dæmis Feminíska taflboðið sem gaman væri að draga fram og klára. 

                                                
50 Ernst Fischer, Um Listþörfina, bls. 52. 
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Vi!auki 
Ljósmyndir af verkum 
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Cinellida Septempunctata (Maríuhæna) (2009) 
Klippimynd 

L. 42 cm B. 30 cm 
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Skjaldborg (2009) 
Krossvi!ur og ke!ja 

H. 45 cm B. 62 cm. L. 42 cm 
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Drasl (2009) 
Stafræn ljósmynd á álplötu 

L. 40 cm. B. 30 cm. 
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Samviska (si!gæ!isvör!ur vitundarinnar) (2011) 
Skúlptúr 180 cm. x 200 cm. ca. 
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Samviska (si!gæ!isvör!ur vitundarinnar) (2011) 
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Appetizer (2009) 
Sushi innsigla! í glerramma, diskur, bambusmotta, prjónar og sérvetta 

B. 41 1/2 cm. L. 32 " cm. H. 4 cm. 
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Fyrirgefi! (Erik Hirt axlar ábyrg!) (2009) 
Gjörningur/innsetning 
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Feminíska taflbor!i! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

Íslenzkir listamenn (2011) 
S#ning í Kaffistofa gallerí 
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Íslenzkir listamenn (2011) 
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