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Útdráttur

Í  ritgerðinni beini ég sjónum mínum að uppsprettu verka minna sem er veruleiki 

minn  og  leið  mín  í  gegnum hann.  Þessi  þrautaganga  verður  viðfangsefni  mitt  í 

verkum mínum sem og samfélagið sem ég geng um og gagnkvæm tengsl mín við 

það. Ég skoða það hvernig ég hef tekist á við þessa þrautagöngu með persónulegum 

uppgjörum og naflaskoðunum og set þau verk mín meðal annars í samhengi við verk 

Tracey Emin og Felix Gonsalez-Torrez.  Gagnkvæmu tengsl  mín og samfélagsins 

skoða ég í mínum verkum og tengi til að mynda við verk Gabriel Orozco og Sophie 

Calle. Ég vitna í kenningar Heidegger um verufræði og skoða þær út frá verkunum 

og sýn minni  á  hlutverk  mitt  sem myndlistarmanns  sem ég ég  líki  við  hlutverk 

milligöngumanns sem er staðsettur á milli þess að verða fyrir áhrifum og þess að 

hafa áhrif. Maður er sífellt greinandi þau áhrif sem maður verður fyrir og og reynir 

að koma þeim áfram í formi verka sem sköpuð eru til að hafa áhrif. Með því að taka 

á þeim áhrifum sem lífið hefur á mann af einlægni tekst manni hugsanlega að gera 

verk sem áhorfandinn getur samsamað sér við og náð þannig að koma áhrifunum til 

skila.



Upptök vöðvanna sem hreyfa fingurna og úlnliðinn eru í  lítilli  vöðvafestu á utanverðum 

olnboganum. Vegna of mikillar áreynslu á bandvef sem tengir vöðvana við beinin koma litlar 

rifur í vefinn sem leiða til ertingar á svæðinu og bólgu. Af þessu stafar verkur sem getur leitt  

upp  í  upphandlegg  og  eins  niður  með  utanverðum  framhandlegg.  Þetta  er  kallað 

tennisolnbogi.1

1 „Tennisolnbogi“, af doktor.is, sótt 20. nóvember 2011,
       https://www.doktor.is/index.php?option=com_d-greinar&do=view_grein&id_grein=474
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I
Áhrif

„Ég hef reynt að hafa áhrif, ég hef skoðað þau áhrif sem vera mín hefur og ég hef gert upp  

þau áhrif sem ég hef orðið fyrir. Myndlist á að hafa áhrif. Hið mannlega hefur áhrif á mig  

og ég reyni að hafa áhrif á hið mannlega.“ - Úr minni listamannsyfirlýsingu.

Tóm, útrétt hendi er eitt þeirra tákna sem notað hefur verið til að lýsa sköpunarkrafti og vísar 

það til þeirrar gjörðar að búa til eitthvað úr engu. Táknið ber með sér rómantíska hugmynd um 

starf  listamannsins sem auðgar menningu samfélagsins með þeim verkum sem hann færir í 

heiminn. Að mínu mati geta verkin þó ekki verið unnin úr því tómarúmi og af því hlutleysi sem 

táknið ber með sér, heldur verður að skoða hvert einasta verk í samhengi skapara þess. Tóm, 

útrétt  hendi  mín  er  frostbitin  og  veðruð.  Á  henni  eru  bæði  sigg  og  ör  sem  og  nýlegur 

pappírsskurður. Ég naga enn á mér neglurnar og hef þann slæma ávana að láta braka í fingrum 

mér. Svona er hendin á mér og með henni geri ég mín verk.

Að baki hverju verki býr einstaklingurinn sem skapaði það. Það er misjafnt hversu stór 

þáttur af verkinu hann kýs að vera en hann getur aldrei fjarlægst það algerlega. Það sem hefur 

haft  áhrif  á  hann  hefur  áhrif  á  verkið  sem síðan  hefur  áhrif  á  áhorfanda  þess.  Áhrif  eru 

keðjuverkandi. Áhrif valda flæði og flæðið kemur í veg fyrir stöðnun. Það er persónubundið 

hvað maður lætur hafa áhrif á sig og hvaða áhrif maður vill hafa. Ég er meðvitaður um efnivið 

minn sem er mannlegt samfélag. Ég er samofinn samfélaginu og myndlistin er samofin mér. 

Þau áhrif sem samfélagið hefur á mig munu á einhvern hátt hafa áhrif á verk mín. Líkt og 

trúbador sem syngur um lífið rýni ég í veruleika minn og miðla honum áfram. Þrautaganga mín 

verður mér að yrkisefni.

Ég ætla að skoða það hvernig ég hef tekist á við þessa þrautagöngu með persónulegum 

uppgjörum og naflaskoðunum og fengið útrás fyrir atburðum hversdagsleikans. Ég ætla einnig 

að fara yfir tilraunir mínar til  að skilgreina þátt minn eða hlutverk í  samfélaginu og tengsl  

einstaklinganna sem skapa það og hvernig það stjórnar þeim veruleika sem ég lifi í og fjalla um 

í minni myndlist. Ég mun fara yfir nokkur verka minna og setja þau í samhengi við verk og 

hugmyndir annarra listamanna og fræðimanna og reyna þannig að átta mig á hvaða slóð ég ætla 

að fylgja innan myndlistarinnar.
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II
Vera

Í bók sinni um tilvist og tíma, Being and Time (1962)2, fjallar þýski heimspekingurinn Martin 

Heidegger um tilvist mannsins í sinni tærustu mynd. Þekking á því hvað það þýðir að vera til 

telur hann undirstöðu allrar þekkingar og jafnframt skilgreiningar á öðrum þáttum mannlegs 

veruleika. Hugtakið að vera (e. being) segir Heidegger fólk taka sem því almennasta sem það 

geti ímyndað sér og líti á sem sjálfsagðan hlut. Þeirri skoðun er hann ekki sammála og finnst 

hún  í  raun  sýna  fram  á  mikilvægi  þess  að  skoða  eigi  hlutina  upp  á  nýtt  og  móta  nýjar 

spurningar um veru mannsins.3

Í verkinu Verandi (2010, sjá verk 1 í viðauka) tekst ég á við þetta vandamál en þar er ég 

að velta fyrir mér veru minni. Ég setti hana í samhengi við umhverfi og samfélag á tilteknum 

afmörkuðum stað. Staðurinn var að þessu sinni Klambratún og þar stóð ég í heilan vinnudag og 

einbeitti mér að því að gera ekki neitt. Með því móti reyndi ég að minnka gildi veru minnar til 

að sjá áhrif hennar í sinni tærustu mynd. Ég lagði mig svo fram við að greina þau áhrif sem ég 

hafði á umhverfið og þau áhrif sem umhverfið hafði á mig á meðan á veru minni stóð á þessum 

tiltekna stað og tíma.

Sárið sem þungi  minn skildi  eftir  sig  í  grasinu eru ummerki  um veru  manneskju á 

svæðinu í ákveðinn tíma. Krókurinn sem fólk lagði á leið sína gegnum garðinn til að sveigja 

hjá þessum undarlega manni sem stóð hreyfingarlaus á sama stað án nokkurrar ástæðu er merki 

um árekstur einstaklinga í samfélaginu. Þannig teygði vera mín sig inn í líf annarra og hafði 

áhrif á hversdagsleika þeirra. Vera mín hafði áhrif þótt ég gerði meðvitað ekki neitt, hún hafði 

áhrif í sinni tærustu mynd.

Á sýningu  í  The  New  Museum of  Contemporary  Art í  New York árið  1993  sýndi 

mexíkóski myndlistamaðurinn Gabriel Orozco verkið Yielding Stone (1992). Verkið er bolti úr 

mjúku plastefni (e. plasticine) rúmlega 40 sm í þvermál, sem Orozco rúllaði niður Broadway og 

inn á safnið.4 Á ferð sinni tók boltinn á sig áferð vegarins sem hann valt um og safnaði einnig á 

sig  öllu  því  rusli  og  ryki  sem  á  vegi  hans  varð.  Líkt  og  ljósmyndin  af  grasverðinum  á 

Klambratúni  stendur  boltinn  eftir  sem einhverskonar  heimild  þess  gjörnings  sem hann var 

notaður við og í honum má sjá hlutbundnar staðreyndir eða sönnunargögn um veru fólksins í 

2 Upphaflega kom bókin út árið 1927 og hét þá Zein und Zeit, en hér verður stuðst við enska þýðingu bókarinnar.
3 Martin Heidegger, Being and Time, John Macquarrie og Joan Stambauch þýddu, Blackwell Publishing Ltd, Malden, 

1962, bls. 21-24.
4 Ann Temkin, Gabriel Orozco, Tate Publishing, New York, 2009, bls 73.
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borginni. Það rusl og ryk sem safnaðist fyrir í boltanum er allt í kringum okkur. Það er eitt af 

þessum almennu hlutum sem enginn hugsar  um eða tekur  eftir  lengur  og  því  í  ákveðnum 

skilningi hægt að segja að séu hvergi. Samt eru þetta hlutirnir sem sanna veru okkar og bera 

henni  vitni.  Hlutirnir  sem sanna tilveru raunveruleikans og koma manni í  takt við hann ef 

maður missir einhvern tíma tenginguna við hann í áreiti hversdagsleikans.

Í  verki bandaríska myndlistarmannsins Felix Gonsalez-Torres,  Untitled  (1991),  tekur 

listamaðurinn mynd af kodda sínum og eiginmanns síns þegar hann kom aftur heim til sín eftir 

að hafa fylgt manni sínum upp á spítala þar sem hann lést. Þessa ljósmynd birti hann síðan á 

flennistórum auglýsingaskiltum á 24 völdum stöðum í New York.5 Það má segja að hann sé að 

skrásetja  veru sína og eiginmanns síns með ljósmyndinni.  Óumbúið rúmið og höfuðförin í 

koddunum  gefa  til  kynna  að  þar  hafi  manneskjur  legið.  Ljósmyndin  öðlast  því  hlutverk 

einskonar sönnunargagns um veru þeirra saman. Samband tveggja einstaklinga sem er mun 

nánara og persónulegra en samfélagsleg tengsl milli fólks. En samband þeirra á líka heima í 

samfélaginu og sjá má þá tengingu þar sem myndirnar voru settar upp sem auglýsingarskilti á 

fjölförnum götum New York borgar. Eins og ástarjátning sem ristuð er í trjábörk var myndin 

hugsanlega einhverskonar leið til að samsama sig við raunveruleika sinn og kanna tengsl sín 

við hann og jafnframt að ögra þeim mörkum.

III
Samvera < Samfélag

Það mætti snúa út úr spurningu Berkeley um það hvort það heyrist í trénu sem fellur einsamalt 

í skóginum og spurja þess í stað hvort einhver geti verið ef enginn er til vitnis um það? Vera 

hvers og eins tengist veru annarra órjúfanlegum böndum og verður að skoða í því samhengi. 

Þessi tengsl fólks er það sem Heidegger kallar  vera-með (e. being-with) og er óumflýjanlegt 

einkenni mannlegrar tilveru.6 Hann telur hugtakið [að] vera fela í sér skilning á veru annarra. 

Þessi  skilningur  feli  ekki  í  sér  vitneskju  um  þessa  aðra  sem  slíka,  heldur  vitneskju  um 

tilvistarlega frum-veru þeirra.7

5 Nancy Spector, Felix Gonsalez-Torrez, Guggenheim Museum, New York, 1995, bls. 25-27.
6 J.F Donnelly, „Schooling Heidegger: On Being in Teaching“, í Teacher and Teaching Education, 15. árg., 8. töl., 

nóvember 1999, bls. 933-949, sótt 11. janúar 2012, af gagnasafni Science Direct 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X99000384

7 Martin Heidegger, Being and Time, John Macquarrie og Joan Stambauch þýddu, Blackwell Publishing Ltd, Malden, 
1962, bls. 123-124.
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Í verkinu Höngum saman (2009, sjá verk 2) skoðaði ég tengsl fólks með gjörningi þar 

sem ég tvinnaði saman þjóðlegum leik og persónulegum upplýsingum í formi leyndarmála. 

Leikurinn var fólginn í þeim gjörningi að laumast aftan að fólki í miðbæ Reykjavíkur og festa á 

það litla öskupoka. Í stað ösku voru það leyndarmál mín sem fylltu pokana í verkinu. Verkið 

var unnið úr mikilli naflaskoðun og leyndarmálin eru sú byrði sem ég hafði borið og varpaði á 

endanum yfir á samborga mína með þessum hætti.

Ég lít svo á að vera okkar hafi í kringum sig mengi sem inniheldur okkar daglega líf, þá 

rútínu sem það felur í sér og það fólk sem við þekkjum og höfum samskipti við. Þetta mengi 

mætti kalla  samveru og er staðsett innan stærra mengis samfélagsins. Hlutverkið sem maður 

gegnir þegar við förum leiða okkar innan um samborgara sem tilheyra ekki okkar mengi má líta 

á sem hlutverk vegfarandans. Með gjörningnum reyndi ég að stíga út úr því hlutverki og þenja 

mitt mengi út. Ég skoðaði landamæri þess líkt og lítill strákur sem gerir símaat og kemst að því 

að handan tólsins er raunveruleiki alveg eins og hans eigin sem hann er ekki hluti af en tengist 

þó innan hins samfélagslega mengis. Með gjörningnum hleypti ég fólkinu inn í mína samveru. 

Þó svo að nafn mitt kæmi ekki fram og að ég hafi laumast til að hengja leyndarmálin á þau kom 

ég þeim frá mér og til þeirra. Fólkið var því ekki lengur hinn ókunnugi vegfarandi heldur var 

það orðið fólkið sem þekkti mín leyndarmál betur en nánir vinir og höfðu hlutverk þess og 

staða því gjörbreyst við gjörninginn.

Hreinn  Friðfinnsson  hreyfði  einnig  við  þessum  hlutverkum  er  hann  auglýsti  í 

fréttablöðum  og  tímaritum eftir  leyndarmálum til  varðveislu.  Hann  bauðst  til  að  taka  við 

nafnlausum bréfum og geyma leyndarmál sendandans á öruggum stað, sem nú er bankahólf. 

Hann segir að kveikjan að verkinu hafi ekki verið forvitni eða hnýsni heldur vildi hann skoða 

betur hugmyndir um leyndarmál sem slík og dulúðina í kringum þau.8 Tengslin á milli fólks 

breytast þó við það að deila leyndarmáli og því eru hlutverkið sem hann gegnir í raunveruleika 

þeirra  sem treystu  honum  fyrir  leyndarmálum  sínum  gjörbreytt  þó  hann  muni  aldrei  vita 

nákvæmlega hvert þetta fólk er.

Franska myndlistarkonan Sophie Calle fjallar um þessi viðkvæmu tengsl fólks í  Suite 

Venitienne (1979). Hún hafði stundað það að fylgja fólki eftir og skrásetja veru þeirra með 

ljósmyndum og glósum þar til hún missti sjónar af þeim og gleymdi þeim síðan. Þegar hún var 

svo kynnt fyrir manni í samkomu sem hún hafði fyrir tilviljun verið að fylgjast með fyrr um 

daginn ákvað hún að taka næsta skref í eltingaleik sínum og fylgdi manninum eftir til Feneyja. 

Verk Calle samanstendur af svarthvítum ljósmyndum og dagbókafærslum þar sem ferðir hans 

og athafnir eru skráðar.9

Með verkinu svalar Calle þeirri þrá að fá að skyggnast inn í líf annarra vegfaranda sem 

virðast líða stefnulaust hjá í lífi  manns. Franski heimspekingurinn Jean Baudrillard fjallar um 

það í bók sinni og Sophie Calle Suite Venitienne/Please Follow Me (1988) að leitin að hinu 

8 Markús Andrésson, „Myndlistarmaður tölublaðsins“, í Rafskinna, 1. árg., 2. töl., 2008.
9 Christine Macel, Sophie Calle: M´as-tu vue. Prestel Verlag, Munich, 2003, bls. 85.
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óvænta sé krafturinn sem dróf hana áfram. Í hlutverki þess sem eltir gaf hún sig á vald þess sem 

eltur  var  og  varð  í  raun  aðeins  til  í  gegnum líf  hans.  En  með  eftirfylgd  sinni  eyddi  hún 

sömuleiðis  öllum ummerkjum um veru  þess  sem hún  elti  með  því  að  safna  að  sér  öllum 

sönnunargögnum um veruna sjálfa.10 Þetta er svipað því og ef hún hefði rakað yfir fótspor hans 

í snjónum. Það sé svo þessi tómleikatilfinning, þessi hrollur sem maður fær aftan í hnakkann 

um að vera manns skilji ekki eftir sig nein för og hafi engin áhrif sem leiði til þess að maður átti 

sig á að það sé verið að elta mann. Á endanum voru ljósmyndirnar sem Calle tók því einungis 

myndir af gagnkvæmri fjarveru þeirra beggja.11 Með verkinu tekst Calle því að mínu mati að 

eyða  samveru mannsins  sem  hún  elti,  hans  mengi  innan  þess  sameiginlega  mengis  sem 

samfélagið er og skilja hann eftir sem berskjaldaðan einstakling sem misst hefur tengslin við 

raunveruleika sinn.

IV
Einstaklingurinn

Heidegger talar um veru-í-heiminum (e. being-in-the-world) til að gefa til kynna stað okkar í 

honum. Hann skilgreinir veru okkar í heiminum ekki út frá eðlisfræðilegu sjónarhorni heldur á 

einhverskonar  huglægan hátt  eins og það að vera  in love  eins  og sagt  er  á  ensku.  Þannig 

dveljum við ekki í heiminum heldur séum við samofin honum. Hann notar hugtakið  Dasein 

sem gæti verið þýtt sem að vera þar (e. being there) en með því reynir hann að útskýra þessi 

gagnkvæmu tengsl einstaklingsins og umheimsins.12

Í bókverkinu Dagrenning (2011, sjá verk 3) fjalla ég um þessi tengsl einstaklingsins og 

umheimsins með því að skoða muninn á því sem skiptir einstaklinginn máli og því sem skiptir 

samfélagið máli. Í verkinu flétta ég saman mínu persónulega uppgjöri við mikilvægt uppgjör 

um  okkar  samfélag,  Rannsóknarskýrslu  Alþingis.  Rannsóknarskýrslan  tekst  á  við  það 

vandasama verkefni að skýra orsök og afleiðingar þess hruns sem varð á íslenska bankakerfinu 

10 Jean Baudrillard, „Please Follow Me“, í The Jean Baudrillard Reader, Steven Redhead ritstýrði, Columbia 
University Press, New York, 2008, bls. 72-74.

11 Sama rit, bls. 74.
12 J.F Donnelly, „Schooling Heidegger: On Being in Teaching“, í Teacher and Teaching Education, 15. árg., 8. töl., 

nóvember 1999, bls. 933-949, sótt 11. janúar 2012, af gagnasafni Science Direct 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X99000384
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árið 2008. Skýrslan sjálf var mér hugleikin fyrir gerð verksins þar sem pappír hefur sjaldan 

þurft að geyma jafn mikilvægar upplýsingar fyrir samfélag mitt. Skýrslan var því sjálf orðin 

merkingarhlaðin  og  mikilvæg  og  bauð  upp  á  margar  mögulegar  útfærslur  hugmynda  og 

samhengis sem setja mætti þær í.

Þessu  mikilvæga  uppgjöri  tvinna  ég  saman  við  mitt  eigið  persónulega  uppgjör  frá 

þessum tíma. Ég hafði sjálfur gengið í gegnum ákveðin tímamót í mínu lífi og það var mér 

mikilvægt að taka á þeim málum heiðarlega og gera þau upp við sjálfan mig. Sú sjálfsskoðun 

og rannsóknarvinna sem tók við endaði í textabrotum sem ég skrifaði síðan í skýrsluna með því 

að hylja þann hluta hennar sem ég þurfti ekki á að halda með tipp-exi svo eftir stæðu stafir sem 

mynduðu setningar bókverksins:

Tíminn var skrímslið undir rúminu.  /  Skýjaborgir urðu að þoku.  /  Lífið var lúftgítar.

- dæmi um setningar úr bókverkinu Dagrenning. 

Setningarnar voru stuttar, stundum í hálfgerðu hugmyndaformi og stundum ljóðrænar. Textinn 

var ekki línuleg frásögn og ekki heldur bein saga af því sem ég var að gera upp. Sem heild kom 

hann þó til skila þeim átökum sem áttu sér stað við vinnslu hans án þess að fara of ítarlega eða 

nákvæmlega út í það sem hann fjallaði um. Lesandinn upplifði því aðeins stemninguna í því 

sem hann las. Hann gat fundið spennuna bakvið þessi tilfinningaþrungnu orð án þess að gera 

sér þó almennilega grein fyrir því hvað raunverulega gerðist. Upplifunin var því hugsanlega 

svipuð því og að lesa rannsóknarskýrsluna sjálfa sem er torskilin hinum almenna lesanda.

Með því að tvinna saman þessum ólíku uppgjörum var ég að skoða muninn á hinu 

persónulega og hinu samfélagslega. Muninn á mikilvægi þess sem skiptir einstaklinginn máli 

og  þess  sem skiptir  samfélagið  máli.  Um þessi  óljósu  mörk  einkalífs  og  samfélags  sagði 

Gonsalez-Torres að þau væru hreinlega ekki til. Allar okkar nánustu órar, þrár og draumar væru 

yfirteknir og stjórnað af samfélaginu.13 Með ummælum sínum vitnar hann í úrskurð hæstaréttar 

Bandaríkjanna frá 1988 sem staðfesti dóm yfir samkynsamkynhneigðu pari sem ákært var fyrir 

sódómu eftir að hafa stundað kynlíf á eigin heimili. Með dómnum má segja að rétturinn hafi 

ekki  fallist  á  þá  skilgreiningu  að  mörk  samfélagsins  og  einkalífsins  lægju  í  veggjum 

heimilisins. Í áðurnefndu verki hans Untitled (1991) riður hans sér rúms í hinu samfélagslega 

umhverfi með einstaklega persónulegri ljósmynd og mætti því alveg lesa verkið sem tilraun 

hans til  að skilgreina þessi  mörk einkalífs og samfélags eða sem aðferð til að sýna fram á 

hversu óræð þau mörk eru.14

Verk bresku myndlistarkonunnar Tracey Emin  My Bed (1998) má einnig skoða út frá 

13 Nancy Spector, Felix Gonsalez-Torrez, Guggenheim Museum, New York, 1995, bls. 25.
14 Sama rit, bls. 23-28.
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hugmyndum um hið persónulega og hið samfélagslega, einfaldlega vegna þess að í verkinu 

setur hún fram rúmið sitt og stillir því upp gegn samfélagslegu rými Tate Modern listasafnsins. 

Innsetningin  inniheldur rúm hennar og umhverfi þess eins og það leit út þegar hún ákvað að 

sýna það en þar má meðal annars finna óhrein rúmföt, skítugar nærbuxur, tómar vodka flöskur, 

smokka og sígarettustubba sem líta má á sem vitnisburð um hennar veru. Verkið vakti  upp 

deilur á sínum tíma og spurningar um skilgreiningu á listaverki sem slíku. Listgagnrýnandinn 

Matthew Collings komst að þeirri niðurstöðu að verkið væri listaverk með því að setja það í  

samhengi við fyrri verk Emin og persónulega söga hennar sem er viðfangsefni þeirra. Ein af 

þeim staðreyndum sem saga Emin felur í sér er áhugaverð í ljósi umræðunnar en hún ólst upp á 

hóteli sem rekið var af móður hennar og þar voru mörk einkalífs og samfélags það óræð að 

Emin og bróðir hennar sömdu sitt eigið tungumál til að geta talað saman í næði.15

Verk  Tracey  hafa  verið  skilgreind  sem  sjálfsævisöguleg.  Verkin  eru  byggð  á 

sjálfsskoðunum og hafa oft  afhjúpað djúpar  tilfinningar  gagnvart  voveiflegum atburðum úr 

æsku hennar eða tilraunir hennar til að takast á við hið mannlega melódrama hversdagsleikans. 

Þetta viðfangsefni getur þó orðið hálfgerður vítahringur því þar sem hún gerir svo persónulega 

myndlist og gefi svo mikið af sér verði hún vinsæl sem persóna og því vinsælli sem hún verður 

því meira breytist líf hennar og því hljóta verkin að breytast í leiðinni. Áðurnefnt verk var til að 

mynda  selt  á  150.000  pund og  í  kjölfar  sýningarinnar  varð  hún  einn  þekktasti  listamaður 

Bretlands. Fólk gat því ekki komist hjá því að spurja sig að því hvort hún hefði þá ekki í 

táknrænum skilningi búið um rúmið sem gerði hana svo vinsæla.16 Raunin var þó sú að hún 

hvarf ekki  af  sjónarsviðinu heldur jókst  frægð hennar enn frekar og hún var meðal  annars 

fulltrúi Bretlands á Feneyjartvíæringnum árið 2007. Hugtakið „ég skipti máli“ hefur verið talað 

um sem boðskap verka hennar en þessi „ég“ hefur hún sagt að þurfi þó ekki endilega að vera 

hún  sjálf.  Hún  vill  að  aðrir  geti  samsamað  sig  verkum  sínum  og  spyrji  sjálfa  sig  þeirra 

spurninga sem hún hefur spurt sig að. Þannig gerir hún verk sín samfélagslega mikilvæg en það 

er það mikilvægi sem komið hefur í veg fyrir að Emin hverfi af sjónarsviðinu.17

15 Mandy Merck, „Bedtime“ í The Art of Tracey Emin, Mandy Merck og Chris Townsend ritstýrðu, Thames & 
Hudson,London, 2002, bls. 119-125. 

16 Sama rit, bls. 133.
17 The Eye: Tracey Emin, Heimildamynd, Illumination, London, 2003.
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V
Hversdagsleikinn

Samkvæmt  bandaríska  félagsfræðingnum  Harold  Garfinkel  stjórnast  hversdaglegar  gjörðir 

einstaklinga í samfélaginu af gagnkvæmum skilningi á siðferðilegum venjum sem þeir hafa 

komið sér  upp.  Þessar  venjur  sem stjórna  samskiptum einstaklinga innan samfélagsins  eru 

álitnar eðlilegur gangur lífsins (e. natural fact of life). Garfinkel telur þessar venjur skilgreina 

þann  heim  sem  einstaklingurinn  lifir  í  og  bera  honum  vitni.18 Eftir  þessum  venjum  haga 

einstaklingarnir innan samfélagsins sínum hversdagsleika. Hann hefur að geyma þá rútínu sem 

þeir  hafa komið sér  upp, þá reglu og formfestu sem skemmtilegt  er  að brjóta  upp í  þeirri 

fullvissu að hversdagsleikinn bíði handan hornsins. En hversdagurinn getur líka verið skjól sem 

auðvelt er að sökkva sér í og ýta á undan sér áhyggjum og ákvörðunum sem eiga ekki við hann. 

Einn dag í einu þokast maður í gegnum hversdagsleikann í formfastri rútínunni.

Verkið Biðstofa (2010, sjá verk 4) var búið til með þessar frestuðu ákvarðanatökur að 

leiðarljósi. Rýmið var byggt upp þannig að á því var einn inngangur sem var læst að utan og 

tvær  útgönguleiðir.  Önnur  þeirra  merkt  með  kassa  og  hin  með  þríhyrningi.  Áður  en 

þátttakendurnir fóru inn um innganginn var þeim afhentur bréfmiði þar sem þeir áttu að skrifa 

niður spurningu til sjálfs síns. Spurningin átti að varða eitthvað sem þeim stóð nærri og hefði 

merkingu fyrir þá. Auk spurningarinnar skrifuðu þeir líka tvo svarmöguleika, annan merktan 

kassa og hinn  merktan  með þríhyrning.  Þegar  inn í  rýmið var  komið settu  þátttakendurnir 

miðana ofan í kassa sem stóð á stöpli í miðju rýmisins. Búið var að taka það fram að kassinn 

yrði aldrei opnaður. Inni í rýminu stóð þátttakandinn frammi fyrir því að taka ákvörðun um 

spurninguna sem hann spurði sig að í upphafi, öðruvísi kæmist hann ekki út. Færi hann út um 

útganginn merktann með kassa væri hann að velja samsvarandi svarmöguleika og öfugt.

Verkið er því með beinum hætti að grípa inn í hversdagslegt líf fólks. Spurningarnar 

sem fólk spurði sig að voru örugglega jafn misjafnar og þær voru margar. Það skiptir þó ekki 

öllu máli hvort það hafi spurt sig þeirra sem þátttakandi í verkinu eða síðar sama dag. Korninu 

var sáð. Hugmyndin var að fá það til að velta fyrir sér hvað þeim lægi á hjarta, hver þeirra 

spurning væri í raun og veru og hvort þau væru að ýta einhverju á undan sér meðvitað eða 

ómeðvitað. Tilgangurinn var að rífa þátttakendur upp úr formföstum hversdagsleikanum sem 

18 Harold Garfinkel, „Studies of the Routine Grounds of Everyday Activities“ í Social Problems, 11. árg., 3. töl., 1964, 
bls. 225.
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svo auðvelt er að sökkva sér djúpt í.

Verkið sem slíkt er því einhverskonar leiksvið þess gjörnings sem þátttakendur sköpuðu, 

rými sem átti að fanga þá og knýja til ákvarðanatöku. Athvarf þeirra frá amstri dagsins og skjól 

frá veruleikanum en að sama skapi var rýmið biðstofa. Staðurinn beið eftir því að þeir tækju 

ákvörðun, hér áttu þeir ekki að stoppa lengi við og innan tíðar átti sjálfskapað tikk-takk hljóð 

að óma í huga þeirra þátttakanda sem áttu erfitt með ákvörðunina.

Eftirstöðvar verknaðarins var síðan kassinn sem innheldur allar þær spurningar sem fólk 

spurði sig að. Kassinn sem lofað var að yrði aldrei opnaður verður því áhugaverður þó ekki 

væri nema bara fyrir þær sakir. Í honum hvíla þær spurningar sem spurðar voru en ekki síst þær 

ákvarðanir sem teknar voru í framhaldinu. Kassinn verður því einskonar táknmynd fyrir þær 

breytingar sem áttu sér stað í framhaldinu en útlit hans er bein skírskotun í kosningarkassa sem 

ekki síður hefur að geyma mikilvægar ákvarðanir. Kassinn verður safn persónulegra upplýsinga 

og  hugsanlegra  leyndarmála  og  á  sér  því  einhverskonar  samsvörun  með  áðurnefndu 

leyndarmálasafni Hreins Friðfinnssonar.

Verkið hefur einnig skírskotun í aðra samfélagslega viðburði sem þó eru ekki endilega 

tengdir myndlist á nokkurn hátt. Dæmi um slíkt er viðburður sem skipulagður var í gegnum 

samfélagsvefinn facebook og kallaðist  Meistaramánuður. Verkefnið fól í sér að þátttakendur 

skoruðu á sjálfa sig að gera aðeins betur en venjulega í heilan mánuð. Það gat falið í sér að 

vakna fyrr á morgnana, borða hollari mat, hreyfa sig meira eða reyna almennt að njóta lífsins 

betur.  Þátttakendur  í  átakinu  voru  726  sem  höfðu  allir  sín  persónulegu  markmið  fyrir 

mánuðinn. Samkvæmt „meistara dagsins“ 18. nóvember [2011] hefur tilgangi svona átaks strax 

verið náð ef það skilar sér til dæmis í því að einhver heimsæki ömmu sína og afa oftar en 

venjulega.19 Markmið svona verkefna er hugsanlega það að hreyfa við fólki og koma því upp úr 

sama gamla farinu sem það hefur fest  sig í með sínum hversdagsleika og sjá það frá öðru 

sjónarhorni í heilan mánuð. Það getur svo haft hvetjandi áhrif við að gera markmiðin sem sett  

voru varanleg eða að minnsta kosti mun fólk taka tillit til þeirra svo það endi ekki aftur í sama 

fari og áður. 

19 Heimasíða Meistaramánaðar, sótt 17. desember 2011, http://www.globalchampionmonth.com
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VI
atburðirnir

Einn af þeim þáttum sem lesa má út úr bókverkinu  Dagrenning er barátta mín við tímann. 

Hvernig hann þaut áfram miskunnarlaust og skildi mig eftir á hæla sér. Þeir atburðir sem höfðu 

gerst  voru  sveipaðir  þokukenndu  mistri  tímans  sem  leið  og  jafnframt  fylgdu  atburðum 

samtímans valkvíði um réttar ákvarðanir fyrir komandi tíma. Allir atburðir eiga sér orsök og 

afleiðingu. Orsakirnar eru þeir þættir sem leiða að atburðinum og afleiðingarnar fara eftir þeim 

gjörðum sem atburðunum er svarað með og móta þá stefnu sem lífið tekur í framhaldinu.

Heidegger fjallar um  tilveru  okkar (þ. Dasein) sem tímatengda. Hann lítur á þennan 

tíma sem frum-merkingu tilverunnar. Hann segir hana ekki tengjast tíma á þann línulega hátt 

sem tími klukkunnar gengur, heldur ferðist tilvera okkar um rými fullt af möguleikum. Þessir 

möguleikar  tengjast  framtíðinni  og  fara  eftir  atburðum  samtímans  sem  hafa  stjórnast  af 

atburðum fortíðarinnar. Það sé þessi fortíð, sú staðreynd að atburðir flokkist sem liðnir sem 

skilgreini tíma tilverunnar.20

Atburðir móta þann veruleika sem maður lifir í. Ég hef reglulega rýnt í þá atburði sem 

gerst  hafa  og  leitt  mig  hingað.  Ég  hef  líka  horft  á  atburði  líðandi  stundar  með  augum 

myndlistarmanns og krufið þá í verkum mínum.

Þá

Tími er óneitanlega tengdur minningum. Minningar eru huglægar staðreyndir um þann tíma 

sem var. Saga er staðreynd. Hún er ekki skáldskapur. Saga manns er einhver fasti sem gerst 

hefur og mótað mann út frá sér. Saga manns er því þáttur sem maður verður að vera meðvitaður 

um. Í verkinu Viltu að ég fari? (2011, sjá verk 5) skoða ég upphafið að minni sögu. Verkið er 

unnið upp úr sjálfskoðun og ætlað að reka endahnút á þær vangaveltur. Verkið samanstendur af 

rúmteppi sem móðir mín gerði á meðgöngunni sem ég strekkti á blindramma og notaði sem 

striga sem ég skrifaði á með handskrift föður míns setninguna „Nei, en þegiðu samt.“ Setningin 

er sú fyrsta sem pabbi minn sagði eftir að hann heyrði af óléttunni og er svarið við spurningu 

mömmu; viltu að ég fari?

Verkið finnst mér lýsandi fyrir aðstæður þessara unglinga sem stóðu á tímamótum í sínu 

20 W.J. Korap-Karpowicz, „Martin Heidegger (1889-1976)“ af Internet Encyclopedia of Philosophy, sótt 9. janúar 
2012, http://www.iep.utm.edu/heidegge
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lífi. Setningin lýsir hugarástandi pilts sem reynir að ná áttum eftir að hversdagsleika hans hafi 

verið kollavarpað og reynir að átta sig á þeim breytingum sem líf hans mun taka. Rúmteppið 

sem á voru teiknaðar myndir af Disney-karakterum sem smábörn er svo hugsanlega einhver 

ósjálfráð þerapía ungrar stúlku sem keppist við að setja líf sitt í samhengi við þessar nýju fréttir.  

Þessir tveir þættir gefa þannig sterklega til kynna þær aðstæður sem uppi voru komnar í lífi 

þessara óhörðnuðu unglinga.   

Verkið All my Clothes (1970) er ljósmynd þar sem hollenski myndlistamaðurinn Bas Jan 

Ader hefur stillt fötum sínum upp á víð og dreif ofan á þaki heimilis síns. Í verkinu gerir hann 

upp æskuminningu móður sinnar  úr  síðari  heimsstyrjöldinni.  Þá höfðu nasistar  ráðist  inn  í 

Holland og fjölskylda hennar þurfti að flýja heimili sitt í snarræði. Í öllu óðagotinu hafði amma 

hans hent öllum fötum fjölskyldunnar út um gluggann svo þau gætu forðað sér sem fyrst úr 

húsinu.21

Saga okkar eru þær staðreyndir sem gerst hafa hingað til. Hafi hlutirnir farið á annan 

veg værum við stödd á allt öðrum stað í lífinu. Hvað ef viðbrögð pabba hefðu verið önnur? 

Hvað ef fjölskylda Ader hefði ekki náð að flýja? Þær aðstæður sem við fæðumst í móta okkur 

jafn mikið og þeir atburðir sem gerast eftir að við fæðumst. En hversu lant getum við teygt 

okkur aftur í tímann? Hversu langur tími kemur okkur við?

Nú

Joseph  Kosuth  telur  á  að  listir  séu  rökhæfingar  án  allra  staðreynda.22 Með  því  á  hann 

hugsanlega við að list er ekki endilega myndskreyting á staðreyndum sem fengnar eru með 

vísindalegum rannsóknum.  List  getur  verið  vangaveltur  eða  rökhæfingar  settar  fram til  að 

útskýra  það  sem  enginn  skilur.  Eitthvað  sem  hugsanlega  ögrar  viðurkenndri  vitneskju  á 

hverskyns hlutum. Eitthvað sem á ekki rökrétta skýringu heldur tilfinningalega.  Eitthvað sem 

maður getur ekki lýst en finnur sterklega fyrir.

Í verkinu  I´m too sad to tell you (1971) nær Bas Jan Ader að lýsa atviki þar sem orð 

nýtast  ekki.  Verkið er  myndband af  listamanninum þar  sem hann situr  fyrir  framan hvítan 

bakgrunn  og  byrjar  að  gráta.  Með  þessum  beina  hætti  nær  hann  að  ramma  inn  kjarna 

myndlistarinnar, að segja það sem maður getur ekki sagt. Túlka það með gjörðum sem maður 

verður að koma frá sér.23 Ader er listamaður sem hægt er að skoða frá ólíkum sjónarhornum. 

21 Rene Daalder leikstjóri, Here Is Always Somewhere Else: The Disappearence of Bas Jan Ader. Heimildarmynd. 
Agitpop og Cult Epics, Bandaríkin, 2008.

22 Joseph Kosuth, „List eftir heimspeki“ í Ritinu, Gunnar Harðarson þýddi, 5. árg., 1. töl., 2005, bls. 139.
23 Rene Daalder leikstjóri, Here Is Always Somewhere Else: The Disappearence of Bas Jan Ader. Heimildarmynd. 

Agitpop og Cult Epics, Bandaríkin, 2008.
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Verk Ader eru unnin í umhverfi hugmyndalistar en persónuleg nálgun hans gerir verkin ljóðræn 

sem er það sem vekur mestan áhuga hjá mér. Hugmyndalistargleraugun myndu hugsanlega líta 

á verkið þannig að þar sem áhorfandanum er aldrei ljóst hvað það er sem vekur þessar miklu 

tilfinningar fjalli það þar af leiðandi aðeins um hreina tilfinningu eða upplifun þess að horfa á 

það. Í samhengi þess að Ader tókst á við veruleika sinn í sínum verkum og sækir þangað sinn 

innblástur og umfjöllunarefni, tengist maður verkinu á persónulegri hátt og getur samsamað sér 

við það mannlega umfjöllunarefni sem Ader kemur til skila.

Í verkinu Tuttugugu og fimm ár, þrír mánuðir og sextán dagar (2011, sjá verk 6) reyni 

ég að hlutgera tímann. Verkið er einhverskonar tilraun mín til að setja í samhengi þau tímamót 

sem  upp  voru  komin  í  mínu  lífi.  Það  er  samsett  úr  útgrátnum  servéttum  sem  ég  fann  í 

jakkafötunum mínum eftir jarðarför afa míns. Minningarnar sem tákn um tíma kölluðu fram 

tárin  á  þessari  stundu.  Tárin  enduðu  í  servéttunum  sem  þar  af  leiðandi  verða  hlutgerðar 

sannanir um tíma okkar saman.

Verk Magnúsar Pálssonar, Sekúndurnar þar til Sikorskyþyrlan lendir (1976) felur einnig 

í sér  einhverskonar tilraun til að hlutgera tímann. Verkið samanstendur af þremur gifsklumpum 

sem standa á gólfi sýningarrýmis og eru afsteypur af fjarlægðinni milli þyrlu og flugbrautar á 

ákveðnu andartaki.24 Titill verksins setur það í samhengi tímans og á þann hátt tengi ég mitt 

verk að hluta til við það þó nálgun Magnúsar sé mun konseptmiðaðari.

Ég tengi verkið einnig við verk Ader, á þann hátt að það er gert til að túlka einhverja 

niðurstöðu sem ég get ekki útskýrt en finn fyrir. Ég tókst á við verkið á sama tíma og þá atburði 

sem það fjallar um. Á þann hátt var verkið notað sem einhverskonar leið til að ég gæti áttað 

mig á því sem var að gerast. Með því að fjalla um atburðina og takast á við þá með þessum 

hætti urðu þeir raunverulegir. Þeir urðu að staðreyndum. Á sama tíma og þeir gerðu atburðina 

raunverulegri  varð  vinnsla  verksins  einhverskonar  skjól  frá  þessum  atburðum  sem  höfðu 

yfirtekið hversdagsleika minn og kaffært honum í hugsunum og tilfinningum. Vinnuferlið gaf 

manni tækifæri til að koma upp og anda áður en atburðirnir drógu mann aftur á bólakaf.

24 Anna Jóhannsdóttir, „Viðtöl um lífið“ af Hugrás vefriti Hugvísindasviðs Háskóla Íslands, sótt 11. janúar 2012, 
http://www.hugras.is/2011/04/viðtol-um-lifið
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VII
Milligöngumaður

Hekla:

-Þú ert frekar feiminn yfir höfuð og þess vegna er gaman að því hvað þú getur verið  

opinn og hreinskilinn í verkunum þínum.

Ég:

-Ég held að með því að gera myndlist fari maður yfir þau mörk sem feimni dregur í  

sandinn. Það að standa á sviði og tala fyrir framan fullt af fólki er erfitt fyrir alla og  

þá skipta hlutir eins og feimni engu máli lengur. Hún verður merkingarlaus. Myndlist  

getur líka farið yfir þessi mörk og það hjálpar manni að takast á við viðfangsefnið af  

einlægni og heiðarleika.25

Áhrif  eru  eitthvað  sem  maður  verður  fyrir  eða  veldur.  Sem  myndlistarmaður  er  maður 

staðsettur á milli þessara tveggja póla. Einskonar milligöngumaður sem er sífellt greinandi þau 

áhrif sem hann verður fyrir og reynir að koma þeim áfram í formi verka sem sköpuð eru til að 

hafa áhrif. Tracey Emin segist til að mynda ekki vilja búa til skáldskap heldur taka úr lífinu 

viðfangsefnin sem hún vill kljást við. Hún segist taka hluti inn í sig þar sem þeir spíralist í 

gegnum hana þar til hún hendir þeim aftur út í heiminn í formi verka.26 Ég læt mitt daglega líf 

hafa áhrif á mig og í hlutverki milligöngumannsins reyni ég að koma þeim áhrifum til skila. Ég 

vel  að vinna út  frá  sjálfum mér og mínu samfélagi  eða sammannlegum þáttum þess.  Með 

þessum aðferðum legg ég sjálfan mig að veði í verkum mínum með því að takast á einlægan 

hátt á við þær aðstæður sem upp koma í mínu lífi.

Fáir hafa lifað í jafn miklu samhengi lífs og listar og þýski myndlistarmaðurinn Joseph 

Beuys. Skoðun hans var sú að ekkert sem viðkæmi hans lífi væri listinni óviðkomandi. Með 

verkum sínum vildi hann skoða mörk listarinnar og þenja þau út og ögraði hann með þeim 

hefðbundnum venjum samtímalistar sinnar.27 Mín nálgun er þó ekki jafn konseptmiðuð og verk 

Beuys  og  ég  er  síður  að  hugsa  um  að  þenja  út  mörk  listarinnar  og  ögra  hefðbundnum 

viðmiðum. Hugsanlega bara vegna þess að listamenn eins og Beuys hafa nú þegar rutt leiðina 

og ég er enn að ná áttum á þeim slóða sem þeir skildu eftir og fylgi honum þar til ég treysti mér  

25 Samtal mitt við Heklu Dögg Jónsdóttur vorið 2011 skrifað eftir minni og skáldað í eyðurnar.
26 Stuart Morgan, „The story of I“ í Frieze, 34. töl., maí 1997, bls. 56.
27 Klaus Staeck, „Democracy is fun“, In memoriam Joseph Beuys. Inter Nationes, Bonn, 1986, bls. 12.
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til að rata sjálfur um ótroðnar slóðir myndlistarinnar.

Þeir  atburðir  sem  gerast  í  hversdagsleikanum  og  stjórna  framvindu  hans  eru  oft 

flokkaðir sem tilviljanir.  Gangur lífsins gætu þær verið kallaðar. Þegar horft er til baka um 

farinn veg getur maður ekki komist hjá því að velta fyrir sér hvernig hlutirnir væru ef aðrar 

ákvarðanir hefðu verið  teknar. Reki  maður sig í gegnum liðna atburði með gleraugum sem 

leyfa tilviljunum að vera það sem þær eru og ræna þær ekki af þeirri dulúð og sjarma sem þær 

bera með sér mætti sjá að hingað væri ég ekki kominn ef ekki hefði verið fyrir tennisolnboga. 

Út  af  þessum tennisolnboga  skipti  pabbi  minn um vinnu  og starfaði  sem verslunarstjóri  í 

ljósmyndabúð sem varð til þess að ég fékk brennandi áhuga á ljósmyndun. Þessi  áhugi var 

síðan fyrsta skref mitt í átt að námi í Listaháskólanum.

Tilviljanir eru þó oftar en ekki tengdar ákvörðunum. Ákvörðunum annarra einstaklinga í 

samfélaginu vegna þeirra atburða sem þeir lenda í sem hafa svo áhrif á þann raunveruleika sem 

ég lifi í. Það þýðir líka að mínar ákvarðanir hafi áhrif á þeirra raunveruleika. Raunveruleikinn 

er í raun okkar allra. Tilviljanir halda áfram að stjórna lífi okkar og það eina sem við getum gert  

er að halda áfram göngu okkar og bregðast við þeim aðstæðum sem upp koma á leiðinni.

Það eru þessir atburðir sem ég fjalla um í mínum verkum; þeir atburðir sem gerst hafa  

og komið mér hingað eru krufnir í ótal naflaskoðunum. Ég reyni að sigrast á atburðum líðandi 

stundar með því að fá útrás fyrir þeim með skapandi hætti. Óvissan um komandi atburði vekur 

einnig upp kvíðahnút sem losa verður með öllu tiltækum ráðum.

Þrautaganga mín er viðfangsefnið og því er nauðsynlegt fyrir mig að hafa augun opin 

fyrir því sem gerist í kringum mig og vera meðvitaður um það hvernig þeir atburðir geti verið 

uppspretta myndlistarverka og sömuleiðis hvernig myndlistin getur hjálpað manni við að takast 

á við atburði hversdagsins. Ef verkin eru unnin í einlægni verða þau persónuleg og mannleg og 

áhorfandinn getur þannig samsamað sér við þau. Á þann hátt hef ég unnið úr þeim áhrifum sem 

ég hef orðið fyrir og með verkunum haft áhrif á samfélagið í kringum mig.

„Lífið er eins og konfektkassi. Þú veist aldrei hvað þú munt fá“.28

28 Robert Zemeckis leikstjóri, Forrest Gump, Kvikmynd, Paramount Pictures, Bandaríkin. 1994.
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