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Inngangur

Undanfarin tvö og hálft ár hef ég verið að gera tilraunir með vinnuaðferðir, reyna að þróa 

einhverskonar nálgun sem gerir mér fært að eiga samskipti við heiminn í kring um mig á opinn og 

skapandi hátt. Þessi leit hefur að miklu leyti snúist um samskipti mín við hinn efnislega heim, það 

að hve miklu leyti ég tilheyri honum, hvernig ég hef áhrif á hann og hvernig hann hefur áhrif á mig. 

Hinn efnislegi veruleiki er sá þáttur hversdagsins sem flestir eiga sameiginlegan, við notum öll 

gatnakerfið, borðum öll, ekkert okkar getur gengið í gegn um veggi. Við mótum efnisheiminn og 

hann okkur, en í þeim því felast samskipti. Við mótum heiminn eftir hugmyndum okkar og 

stjórnumst af efni sem aðrir hafa mótað eftir hugmyndum sínum og þannig deilum við hugmyndum 

gildum og lífsmynstri. Hið efnislega getur því verið geimskutla í óravíddunum milli einkapláneta 

einstaklinganna, einskonar skilaboðaskjóða sem getur borið boð í báðar áttir.

Vegna þessa felst í getunni til að stjórna efni mikið vald. Þeir sem framleiða vörur, 

skipuleggja byggingar og á annan hátt móta efnisveruleikann á stórum skala hafa þetta vald oftast 

með höndum, en í raun tilheyrir það hverjum sem er. Við veljum hvernig við röðum efni á líkama 

okkar, hvaða leið við förum í vinnuna, til hvers nákvæmlega við notum eldhúáhöldin okkar. Í raun 

ráðum við hvernig við bregðumst við flestöllu sem verður á vegi okkar í efnisheiminum svo lengi 

sem við erum meðvituð um umhverfi okkar. 

Mörg verk mín undanfarið eiga það sameiginlegt að vera tilraunir með ástand: ástand efnis 

og afstöðu hluta, hvaða áhrif nærvist eða fjarvist hluta hefur á skynjun okkar á sjálfum okkur og 

umhverfinu. Ég reyni að gera áhorfandann meðvitaðan um efnisheiminn í kring um sig og sjálfan 

sig í honum eða að komast í það ástand sjálf og skapa út frá því. 

Hinn efnislegi veruleiki eins og ég skynja hann samanstendur af þrem þáttum: efni, rými1 og 

tíma. Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um fjalla um rýmið og efnið, en láta tímann frekar liggja 

milli hluta þar sem hann er efni í aðra ritgerð.  Ég ætla að fjalla um mínar athuganir á 

efnisheiminum og mögulegum viðbrögðum við honum gegnum verk mín og einnig um þá 

myndlistarmenn sem hafa haft mest áhrif á  mig og þeirra umgengni við efni og rými.  

1Sem mætti kannski segja að væri önnur tegund af efni, en ég kem nánar inn á það seinna.



Efnið og efnið rými
Það sem heillar mig mest við efni og áferðir2 er hversu vel þau tengja mann við eigin návist í hinum 

raunverulega tíma. Þegar efni fangar athygli manneskju dregst hún ósjálfrátt einnig að því efni sem 

myndar hana sjálfa í augnablikinu og snertingu þess og samspili við umhverfi sitt, aðra massa og 

rými. Saman skapar þetta allt einhverskonar ofur skynjun á tilvist hlutanna. Manneskjan verður 

meðvituð um eigin tilveru sem efnislegt fyrirbæri og þau áhrif sem sú tilvist hefur út fyrir sig.

Allir hlutir eru massi af efni í rými og tíma. Þeir bera með sér viss skilaboð, vissar tilfinningar og 

snertingar. Þessir eiginleikar eru þó sjaldan eða aldrei afgerandi eða óháðir sjónarhorni og reynslu 

áhorfandans og skapandi manneskja sem er sér meðvituð um efnislegan veruleika3 hlutanna og 

möguleg skilaboð getur notað þá á sínum eigin forsendum.

Yfirleitt er talað um form efna sem þrjú: fasta, vökva og gös.4 Andrúmsloft jarðarinnar er sett saman 

úr nærri tuttugu frumefnum í síðastnefnda forminu og  hér á jörðinni er rými því aðeins önnur gerð 

af efni.5 Það sem við köllum tómt er í raun fullt af efniseindum. Þannig má segja að allt upp að 

endalokum lofthjúpsis sé heimur okkar samfellt efni og munurinn á fyrirbærum liggi einungis í 

formi þessa efnis. Til þess að búa ekki til óþarfar flækjur ætla ég samt að tala um andrúmsloftið sem 

“rými”, því í listaverki hefur það aðra eiginleika en hin tvö efnisformin. Í staðinn fyrir að hugsa um 

rými sem “neikvætt form” finnst mér hinsvegar gagnast vel að hugsa um það sem form í sjálfu sér. 

Þegar við hreyfum okkur gegnum rými eða komum hlutum fyrir í því breytum við svo þessu formi 

með því að hreyfa til einingar þess. Samskipti við rými má þannig telja nokkurskonar mótun, mótun 

á skúlptúr sem er hægt að ganga inn í og sem breytist sjálfkrafa þegar það er gert. Áðan talaði ég 

um að vera meðvitaður um tengsl eigin efnis við annað efni og þar finnst mér efnið í rýminu einna 

mikilvægast. Með því að skynja og “snerta” loftið milli fingrana á manni skynjar maður fingurnar 

sjálfa.

Mjög efniskennd verk6 tengjast einnig í mínum huga ákveðinni grunn ánægju efnisheimsins: þeirri 

nautn að snerta og skynja, að sjá magn og fjölbreytileika þeirra forma, áferða, massa og lita sem 

skynfærum okkar býðst að gæða sér á. Þessi einfalda nautn er ákveðin næring sem okkur bíðst að 

sækja í samskipti okkar við hversdagsheiminn og hún hvetur okkur til að eiga ríkari og meira 

skapandi samskipti við hann, einfaldlega vegna þess að við fáum ánægju út úr því. 

Efni hefur hinsvegar líka mörg lög merkinga. Það getur verið ákflega gildishlaðið, bæði út frá 

pólitískum og persónulegum sjónarhóli, haft mismunandi merkingu eftir menningarheimum, 

2 Þegar ég tala um áferðir í efnisnotkun á ég bæði við snertieignleika efnisins ( er það hrjúft, stamt, slímugt?... fær 
maður straum, skít á puttana?... gefur það undan, hrindir það frá sér? ) og skynræna eiginleika sem útlit efnisins 
gefur í skyn ( lítur það út fyrir að vera þungt, að það myndi vera fýla af því, að það væri gott á bragðið...? ).

3 Þ.e.a.s. að þeir séu massi af efni í rými og tíma.
4 Silberberg 2006: 425.
5 Silberberg 2006: 207. 
6 Hér á ég við verk þar sem návist eða merking efnisins sjálfs er stór hluti af kjarna verksins eða upplifuninni á því.



persónulegu upplifunum og minningum og ekki síst samhengi. Þá getur sá sem með það fer oft stýrt 

því hvaða merkingu efnið hefur með því að setja það í ákveðið samhengi eða ýta undir eða draga úr 

einhverjum eiginleikum þess. Til dæmis er gifs mjög algengt efni í skúlptúrgerð. Það hefur lengi 

verið notað bæði til að gera mót og til að steypa úr því og hefur á vinnustofu listamanns eða inni á 

safni tilvísanir til dæmis í klassíska skúlptúrhefð og einhverskonar fágun eða sérfræðiþekkingu, 

kyrrð og hið þekkta. Um leið og þetta sama efni er komið inn á sjúkrahús eða jafnvel bara í 

samhengi við önnur efni sem finnast á sjúkrahúsum verða hugsanatengslin um meiðsli, sársauka, 

líkamann og óreiðuna. Það er því mikilvægt að geta skoðað efni frá sem fjölbreyttustum 

sjónarhornum: sem gildishlaðið fyrirbæri, sem massa í rými og svo sérstaklega sem eitthvað sem 

getur breyst, orðið kveikja að einhverju nýju.

Í þessu sambandi finnst mér sérstaklega spennandi að skoða “collage” verk og ýmiskonar verk úr 

fundnum hlutum, þar sem hlutir eða efni eru tekin úr sínu upphaflega samhengi og sett í nýtt. Við 

það breytist merking hlutanna, víkkar út eða verður meira áberandi. Það sem er þó jafnvel 

áhugaverðara er að stundum breytast efniseiginleikar hlutanna sjálfra, sá massi sem þeir eru breytist 

í eðli sínu (eða því sem virðist eðli hans) við nýtt samhengi. 

Í mínum eigin verkun laðast ég núorðið mest að formrænni efnisnotkun og hef mikið notað þá tækni 

að horfa á hluti sem ákveðna massa, frekar en hluti. Þó finnst mér mikilvægt að missa ekki 

algerlega sjónar á þeirri merkingu sem efnið ber í sér. Ég er reyndar ekki viss um að það sé hægt, en 

jafnvel þó svo væri efast ég um að sú aðferð myndi gagnast vel.

Eðlisávísun í efni

Ég byrjaði fyrst að velta efni alvarlega fyrir mér sem sjálfstæðu fyrirbæri í lok 2006 og byrjaði þá 

að nota mikið  fundin efni í verkum mínum. Ég hafði lengi heillast af efniskennd og efnislegri 

tilveru þrívíðrar myndlistar og hafði meðal annars gert tilraunir með að móta mannshúð og að finna 

sérkennilegar mótanir í umhverfi mínu. Í lok 2006 vann ég svo hreyfimyndina The Second Grand 

Finale í samvinnu við Unu Björk Sigurðardóttur.  

Þá var ég nýbúin að hlusta á fyrirlestur sem Margrét Blöndal flutti um eigin verk. Hún lýsti aðferð 

sinni við að setja upp nýlega sýningu í MAC safninu í Chile þannig að hún hefði heimsótt 

viðkomandi rými til að fá tilfinningu fyrir því og farið svo á markað þar sem seldar voru allskyns 

byggingavörur. Þar keypti hún allt sem vakti áhuga hennar formlega og höfðaði til efnistilfinningar 

hennar. Þessu stillti hún svo saman inn í rýmið, gerði tilraunir með það og reyndi að setja af stað 

einhverja hreyfingu, einhver samskipti rýmis og massa.7 Þessi frásögn fannst mér ólík öðrum 

lýsingum sem ég hafði heyrt og mér þótti þetta strax forvitnileg vinnuaðferð, líkleg til að kalla fram 

eitthvað áhugavert. Við Una ákváðum því að prófa svipaða aðferð. Við fórum í Kolaportið og 

7  Margrét Blöndal 2006.



keyptum allt sem höfðaði skynrænt til okkar út frá litum, efniskennd, stærð eða merkingu. Við 

byggðum stóra innsetningu, nokkurs konar margskipt svið, úr öllum mögulegum fundnum hlutum, 

bókum og myndum og notuðum “stop motion” til að spinna upp súrrealíska stuttmynd um 

hreyfingu, hugarástönd, hugsanabrot og orku. Þrátt fyrir að “stop motion” sé í sjálfu sér nákvæm og 

hægvirk vinna var þetta í fyrsta skipti sem ég leyfði mér að nota spuna sem vinnuáætlun. Útkoman 

var í raun aðeins skemmtileg tilraun en þetta opnaði augu mín fyrir því að það er hægt að vera 

meðvitað ómeðvitaður: "Ég ætla að byrja á þessu, bregðast svo við því, og sjá hvort það gerist 

eitthvað áhugavert" er fullgillt vinnuplan. Þetta á við jafnt um framvindu verksins og efnisval. Það 

að leyfa eðlisávísuninni og efnisnautninni að velja jafnt á við meðvitundina opnar fyrir mikið af 

óvæntum hlutum og tengingum. Þessi vinnuaðferð fann ég að veitti mér aðgang að mun ríkulegri 

skynheimi en ég hafði áður haft aðgang að og gerði opnari, kaotískari nálgun mögulega. 

Merkingar í fundnu efni

Stuttu eftir að við gerðum The Second Grand Finale byrjaði ég að nýta þessar uppgötvanir  við að 

vinna skúlptúra sem, þrátt fyrir að geta talist þrjár mismunandi seríur má segja að hafi haldið áfram 

óslitið yfir árið 2007.  Áður en ég fer nánar út í þá vil ég samt fjalla aðeins um tvo listamenn sem ég 

fór að skoða í tengslum við fundin efni, þá John Feodorov og Romuald Hazoumé. Þeir eru báðir 

núlifandi listamenn og eiga það sameiginlegt að nota fundin efni úr sínu nánasta umhverfi til að 

fjalla um málefni í sínum samtíma. Ég á ekki sameiginleg umfjöllunarefni með þeim, en það 

hvernig þeir hlaða hluti merkingu sem maður hefði ekki sjálfkrafa tengt við þá og eigna sér þá sem 

tákn finnst mér mjög athyglisvert.

John Feodorov hefur unnið innsetningar, málverk skúlptúra og performansa, en það er helst í 

skúlptúra og innsetningar sem hann notar fundin efni. Hann er fæddur í Bandaríkjunum og starfar 

þar. Faðir Feodorovs var af rússneskum uppruna en móðir hans af Navajo indjánum, og segir hann 

hina blönduðu trúarlegu arfleifð sem hann hlaut frá þeim vera aðal ástæðuna fyrir umfjöllunarefninu 

sem hann velur sér: samband nútímamannsins við trú og andleg málefni.8 Feodorov segir flest verk 

sín fjalla um misheppnaðar tilraunir til að sætta annarsvegar þrá manneskjunnur eftir einhverskonar 

andlegri tengingu og hinsvegar kerfi alþjóðlegs iðnaðarsamfélags.9 Hann gengur jafnvel svo langt 

að kalla verk sín “acts of desperation”,10 þar sem hann telur leit manneskjunnar að merkingu 

einkennast mest af örvæntingu í vestrænu samfélagi.11Feodorov notar meðal annars hluti úr 

poppmenningu samtímans og skrifstofuheiminum sem svo margir vinna í og setur í samhengi við 

hugmyndir um andleg eða trúarleg málefni til dæmis með því að breyta þeim í einhverskonar 

8 John Feodorov- heimasíða.
9 John Feodorov- heimasíða.
10 John Feodorov- heimasíða.
11 John Feodorov- heimasíða.



tilbeiðslutæki.12 Í seríunni Totem Teddy breytti hann til dæmis fjöldaframleiddum tuskuböngsum í e-

konar tótemdýr. Þeir hlutir sem koma út úr þessum breytingum eru þó oft hálf kjánalegir, jafnvel 

brjóstumkennanlegir í sínu nýja samhengi. Þeir standa ekki undir þessu trúarlega hlutverki frekar en 

samfélagið sem framleiðir þá, eru jafn týndir og hjálparlausir og Feodorov finnst nútímamaðurinn 

vera í leit sinni að guði. Með því að setja þá í þetta samhengi tekst Feodorov að taka hluti úr okkar 

hversdagslega  hlutlæga heimi og fá þá til að standa fyrir ástand sem er í hæsta máta huglægt. 

Roumald Hazoumé fæddist í Porto Novo í Benin og býr og starfar þar.13 Í listsköpun sinni byggir 

hann mikið á hefðbundinni Afrískri menningu og myndlist, en hann vill undirstrika sjálfstæðan 

Afrískan mennningararf sem tilheyri álfunni óháð augnaráði vesturlanda. Hann notar mikið af 

fundnum efnum, allkonar rusli og þá sérstaklega brúsum og plastílátum. Þau notar hann meðal 

annars til að búa til grímur, byggðar á Afrískum helgisiðum og myndlistarhefð. 

Samband Benin, og Afríku yfirleitt, við hinn vestræna heim er þó líka áberandi ufjöllunarefni í 

verkum hans og það má líka lesa grímurnar út frá því.14 Afríka stendur höllum fæti í alþjóða 

viðskiptum og  vestrænir aðilar nýta sér brotakennda löggjöf og eftirlit til að selja verri vörur og 

iðka framleiðsluhætti sem þeir kæmust ekki upp með í heimalöndum sínum. Afríka er þannig nýtt 

sem ruslahaugur fyrir hinn vestræna heim. Með grímunum, sem seljast flestar til vestrænna safnara, 

má segja að Hazoumé sendi Evrópubúum draslið sitt til baka.15 Í þessu samhengi er líka tómi 

brúsinn sérstaklega berkingarþrunginn sem vísun bæði í milli vesturlanda og “þriðja heimsins” og 

og sem lífsbjargartæki fátækra sem bera í þeim vatn eða olíu úr lekum leiðslum, sem þeir geta selt.

Grímurnar vekja líka upp hugrenningar um viðhorf vestrænna listamanna á myndlist annarra 

mennigarheima gegn um tíðina, t.d. hugmyndir Picasso, Gaugains og fleiri um svokallaða 

“frumstæða” list16. 

Í verkinu Dream bjó Hazoumé til bát úr hálfum olíubrúsum til að sigla á til betra lífs eins og 

fjölmargir íbúar hins svokallaða “þriðja heims” reyna. Brúsarnir eru hinsvegar allir loklausir og 

báturinn því alsettur götum. Hinir gölluðu vestrænu afgangar munu ekki nægja til að fleyta Afríku 

til betra lífs en menn reyna samt, láta sig samt dreyma.17

Það sem mér finnst áhugavert við notkun Hazoumé á rusli og afgöngum er hversu mikið vald þessir 

hlutir fá í meðförum hans. Rusl finnst mér vera í eðli sínu varnarlaust efni. Það er týnt, yfirgefið, 

brotið og verðlaust. En í meðförum Hazoumé fá þessi yfirgefu brot andlit og hlutverk og þeim er 

jafnvel ljáð tenging við gamla guðdóma, sem gerir þá marga blátt áfram ógnvekjandi. Þeir fá 

einmitt nógan persónuleika til að virðast lifandi, en ekki nóg til að virðast alveg mennskir. 

12 Sollins 2005 a): 85.
13 Documenta 12 2007:338.
14 Documenta 12 2007:142.
15 Documenta 12 2007:142.
16  Foster 2004: 16.
17 Documenta 12 2007: 258.



Áhorfandinn stendur því frammi fyrir einhverju ókunnugu fyrirbæri og er ekki laust við að hann 

gruni það um galdra. Meira að segja andlitslaust bákn bátsins í Dream öðlast, hreinlega gegn um 

massa sinn- það er að segja fjölda brúsanna, einhverskonar ógnvekjandi ókunnugleika sem maður 

tengir ekki við tóman brúsa úti í vegkanti.

Krákan
 Þegar ég byrjaði að vinna skúlptúrana sem ég minntist á í byrjun síðasta kafla hafði ég ívið meiri 

áhuga á merkingu efnis, en eiginleikum þess sjálfs. Í tölvupósti skrifaði ég meðal annars í tengslum 

við vinnu mína þá:

I´ve been thinking about every day symbolisms and how people give meaning to everything 
around them [...] I wanted to make my own talismans and procession dolls for my life [...] I´ve 
been very interested in bricollage and voodoo and witchcraft [...] as demonstrating how people 
put meaning into objects and can use almost anything as a tool for shaping their world and their 
mind. 

Eins og sést á þessu var ég að skoða hina hversdagslegu táknfræði, hvernig manneskjan hugsar í 

myndum og breytir hlutunum í kring um sig í þau tákn sem henni henta.Ég byrjaði að vinna með 

þessar hugmyndir á meðan ég var í skiptinámi í Budapest. Mig langaði að halda áfram að vinna með 

þann ríkulega efnisheim sem ég hafði uppgötvað í vinnunni við The Second Grand Finale. Þetta, 

auk þeirrar hreiðurgerðar- og rannsóknarþarfar sem grípur manneskju í ókunnri borg, varð til þess 

að alls kyns drasl fór að safnast til mín af götum borgarinnar. Ég safnaði því án þess að hafa neinar 

skýrar hugmyndir um hvað ég vildi á endanum gera við það, notaði það bara til að fóðra hreiðrið 

mitt. Þegar tók svo að líða að heimferð ákvað ég að nota þessa hluti, sem höfðu myndað heimili 

mitt, og gera úr þeim eitthvað annað, nýta mér efniseiginleika þeirra og form til að gera litla 

skúlptúra, Krákuhreiður, sem ég myndi síðan skilja eftir víðsvegar um hverfið mitt. Þessi athöfn var 

blanda af því að hlutgera reynslu mína af borginni og merkja mér svæði, segjast eiga smá brot hér: 

þessi staður tilheyrði mér líka. 

Þetta verk fjallaði því aðallega um samskipti milli mín og staðar sem hafði breyst frá því að vera 

ókunnugur og einmannlegur, yfir í að verða heimili. Þessi samskipti fóru fram í efni: ég safnaði 

brotum af borginni að mér, vann þau og mótaði eftir mínu höfði, og skilaði svo til hennar aftur.

Þegar heim kom byrjaði ég að vinna aðra röð af skúlptúrum út frá svipaðri tækni. Eitthvað hafði þó 

breyst. Hlutbundin merking18 var ekki eins mikilvæg og mér fannst að ég gæti átt mun meira 

skapandi samskipti við efnið ef ég legði meiri áherslu á eiginleika þess og ástand en á táknfræði eða 

frásögn. Ég vildi búa til sjálfstæð fyrirbæri frekar en táknmyndir fyrir eitthvað annað. 

18 Með þessu á ég við þá merkingu sem hægt er að lesa í hlutbundin form verkanna, form sem hægt er að þekkja úr 
hinum ytri heimi og verða því tákn fyrir fyrirbæri í honum. 



Mig langaði í raun að vinna út frá þeim hugmyndum sem ég lýsti í byrjun þessarar ritgerðar um 

nærveru og eiginleika efnis. Ég hafði áður prófað að spinna í efnið, en nú langði mig að losa um 

merkinguna líka.

Efni sem sjálfstætt fyrirbæri

Áður en ég fjalla um þá skúlptúra sem ég vann næst langar mig að fjalla stuttlega um þrjá listamenn 

sem ég “uppgötvaði” um þetta leyti og höfðu mikil áhrif á hvernig ég nálgaðist þetta verkefni. Þetta 

eru Jessica Stockholder, Richard Tuttle og svo Margrét Blöndal, sem ég hafði vissulega þegar sótt 

eitthvað til, en fór nú að skoða mun nánar. Þau eiga það sameiginlegt að umgangast efni sitt (en þau 

nota öll fundin efni í bland við önnur) á óhlutbundnari nótum en til dæmis Feodorov og Hazoumé 

og því voru verk þeirra mér sérstaklega mikilvæg á þessum tímapunkti þegar ég var, eins og ég 

sagði, að reyna að losa um merkinguna hjá sjálfri mér.

Jessica Stockholder er Kanadísk- Bandarísk listakona. Hún lærði myndlist í Bandaríkjunum og 

byrjaði feril sinn fyrir alvöru á miðjum níunda áratugnum.19 Hún vinnur aðallega með innsetningar 

og samsetningar ( “assemblages” ) úr efnum sem má meðal annars tengja við byggingavinnu og 

iðnað (til dæmis vírnetum, trégrindum, járnbitum og jafnvel gámum), heimilishald (til dæmis 

húsgögnum, lömpum, allskyns plastílátum, textíl og stundum ávöxtum) og svo myndlist og 

handverk (til dæmis málningu og pappamassa). 

Þekktari verk hennar eru flest innsetningar og eru þá oft í risavöxnum stærðum, sem kalla 

óneitanlega upp tilfinninu fyrir einhverskonar iðnaði. Í bókinni Jessica Stockholder: Kissing the 
Wall  nefna sýningastjórarnir Nancy Doll og Terrie Sultan einnig þá reynslu margra 

Bandaríkjamanna að koma inn í svokallaðar “megastores”20 sem hugrenningatengsl.21 Þetta er 

ágætis dæmi um það hversu staðbundin merking hluta getur verið. Íslendingur hefði til dæmis ekki 

haft forsendur til að gera þessa tengingu án þess að þekkja til fyrirbærisins. Stockholder gerir einnig 

minni samsetningar úr fyrrnefndum efnum, sem eiga þá oftast meira skylt við skúlptúr en 

innsetningar. Það sem mér finnst áhugavert við báða “stærðarflokka” er að áhorfandinn getur í 

báðum tilfellum notað eigin líkama sem viðmið þegar hann skynjar verkin. Minni samsetningarnar 

eru yfirleitt aðeins stærri eða minni en mannstærð og eru úr efnum sem við erum vön að umgangast 

og virkja með líkama okkar, jafnvel húsgögnum. Stærri innsetningarnar mynda hinsvegar oft rými 

sem áhorfandinn getur hreyft sig í gegnum og mátað þannig við eigið form. 

Þegar verk Stockholder eru skoðuð mætir manni fyrst sterk og mikil (jafnvel þung) bygging úr 

fundnum efnum og hlutum sem virðast yfirleitt svo tilviljanakennd og slitin úr samhengi við 

19 Doll 2004:69-70.
20 Cambridge Press orðabókin skilgreinir “megastore” sem “A very large shop” ( Cambridge Dictionary Online). 

Nákvæmari lýsing væri sennilega “An unbelievably huge shop”....   
21 Doll 2004:7.



raunheiminn að þau hljóti að vera valin einungis út á efnislega eiginleika, að fuglabúr fullt af 

appelsínum sé fyrst og fremst  appelsínugular kúlur innan kassalaga línuteikningar. Verkin mætti 

því lesa sem formrænar byggingar22 og mín fyrsta hugsun þegar ég opnaði fyrst bók með verkum 

hennar var: “Nei vá, það er hægt að mála abstrakt myndir með hlutum.” Þessi hugsun hefur heillað 

mig síðan og margir af mínum skúlptúrum og innsetningum eru tilraunir til að gera einmitt þetta: 

mála með þrívíðum hlutum. Stockholder leggur líka enn meri áherslu á formræna eiginleika 

hlutanna með því að til dæmis mála þá að hluta til eða festa við vegginn eins og málverk.23 

Þó er í raun langt frá því að hlutirnir séu alveg merkingarlausir, aðeins línur og form. Sjálf segist 

Stockholder ekki trúa að nokkuð sé aðeins formalískt, að verk hennar fjalli í raun um það hvernig 

hlutir hafi karakter. Hún segist  reyna að kalla upp hugmyndir að merkingum sem séu þó ekki 

afgerandi á neinn einn ákveðinn hátt (“floating significances”).24 Þegar hún ræðir eitt verka sinna 

Nit Picking Trumpets of Iced Blue Vagaries, sem er samsett meðal annars úr stórum stöflum af 

plast-skúringafötum, byrjar hún til dæmis á að segja hvað allir plasthlutirnir séu fallegir og litríkir, 

og minnist sérstaklega á það að allur massi þeirra sé litaður, ekki bara ysta lagið. En um leið talar 

hún um hversu gagnsæ leið þeirra um samfélagið sé áhorfandanum, að maður geti séð þá fyrir sér 

koma úr búðinni og enda á haugunum.25 Áhorfandinn gleymir þannig aldrei alveg upprunalegu 

hlutverki þeirra forma sem hann er að horfa á en neyðist til að meta þau upp á nýtt, tekin úr sínu 

venjulega praktíska samhengi. 

Richard Tuttle er af annarri kynslóð en Stockholder, en hann hóf sinn feril á sjöunda áratugnum og 

býr nú og starfar í Bandaríkjunum. Öfugt við Stockholder hafa verk hans oft verið sögð svo létt að 

þau séu varla til, óður til þess óvaranlega og ósýnilega.26 Þetta speglast meðal annars í efnunum sem 

hann vinnur með, sem eru yfirleitt viðkvæm, ódýr og ekki varanleg: pappi, frauðplast, límband og 

fleira í þeim dúr. 

Þau verk hans sem ég sæki mest til kallast The Wire Pieces. Athöfnin að búa þau til virðist í fyrstu 

vera frekar einföld, en þegar nánar er að gáð krefst hún gífurlegrar andlegrar einbeitingar. Tuttle 

teiknar form eða línur beint á vegginn með blýanti og rekur síðan í línuna nagla með mis löngu 

millibili. Síðan strengir hann, hægt og gaumgæfilega, blómavír eftir nöglunum og dregur þannig 

aðra línu inn í rýmið sjálft. Þriðja línan skapast svo þegar skugginn af vírnum fellur á vegginn.27 

Þetta er allt gert í einhverskonar hugleiðsluástandi, en sjálfur lýsir Tuttle verkunum þannig að þar 

mætist einhverskonar grunn- táknhugmynd (teikningin sem verkið byrjar á) og “tómur hugur”.28 

Þetta snertir einn af þeim eiginleikum The Wire Pieces sem mér finnst gera þau sérstaklega 

22 Doll 2004: 33.
23 Sollins 2005 b): 166.
24 Sollins 2005 b): 162.
25 Sollins 2005 b): 171.
26 Mayberg 2005.
27 Richard Tuttle-Chaos die/the Form 1993: 18.
28 Richard Tuttle-Chaos die/the form 1993: 17.



áhrifarík. Það er það hversu mikið Tuttle leyfir efninu sjálfu að stjórna verkinu. Í heimildamyndinni 

Never Not an Artist segir myndlistarmaðurinn Roy Dowell um Tuttle að hann noti mikið efni sem 

láta ekki breyta sér auðveldlega. Að hann hafi áttað sig á því að sum efni hafi afgerandi rödd og 

leyfi þeim að halda henni.29 Tuttle virðist nota efni sitt sem uppsprettu jafnt og sem tjáningarmiðil. 

Það er ekki bara eitthvað sem skal móta eftir óefniskenndri hugmynd í höfðinu á honum heldur 

eitthvað sem á sér sjálfstæða tilvist og hefur áhrif á verkið með hegðun sinni. Listamaðurinn verður 

þannig kveikjan að einhverskonar hreyfingu eða umbreytingu í efnisheiminum án þess að hún snúist 

um hann persónulega.30 Í bókinni Chaos the/die Form segist Tuttle vera að reyna að draga “sjálfan 

sig” út úr verkum sínum. Hann segist vilja skapa eitthvað sem líkist sjálfu sér (“looks like itself”31), 

það er að segja eitthvað sem er ekki tákn fyrir eitthvað annað heldur hlutur í sjálfu sér, eitthvað sem 

á sér eigin veruleika.32

Að mínu mati tekst þetta í The Wire Pieces.Þau eiga sér mjög sterkan eigin veruleika og geisla 

honum langt út fyrir sig, út í rýmið. Þetta er einmitt annar eiginleiki sem dregur mig að þessum 

verkum: hvernig þetta litla efni setur allt rýmið í kring um sig á hreyfingu. Tuttle tekst með 

lágmarks raunverulegum breytingum á formi rýmisins að breyta virkni þess algerlega. Framkvæmd 

verkanna er eins og ég sagði mjög mikil athöfn, en ég tel að galdurinn í verkunum liggi líka í 

efnisvalinu. Efni sem eru svona viðkvæm og auðbreytanleg tel ég að haldi verkum opnum fyrir 

umhverfi sínu. Þau gefa jafnvel í skyn að áhorfandinn geti haft líkamleg áhrif á þau einfaldlega með 

návist sinni, að þau hljóti að breytast vegna þess að einhver er að anda nálægt þeim. Verkin hafa 

varla meiri massa en loftið í kring um þau og komast þess vegna í einhverskonar samband við það, 

virðast vera til á sama sviði. Líkt og Stockholder fær Tuttle áhorfandann til að bera eigin návist 

saman við návist verkanna þó hann hleypi honum sjaldan inn í sjálfa bygginguna.

Yngsta manneskjan í “hópnum” er svo Margrét Blöndal, en hún fæddist 1970 og býr og starfar í 

Reykjavík. Þó hún hafi unnið í marga miðla er hún er sérstaklega þekkt fyrir innsetningar sínar og 

skúlptúra. Í þá notar hún efni sem eru búin mjög misjöfnum eiginleikum, sérstaklega hvað varðar 

styrk eða viðkvæmni. Hin þríviðu verk hennar eru þó oft mjög brothætt í uppsetningu og jafnvel 

frekar sterk efni eins og þykkt gúmmí verða viðkvæm og opin í samhenginu. Á þann hátt minna 

verk hennar mig á verk  Tuttle, það er sama næmið gagnvart hegðun efnanna og svipuð upplifun 

áhorfandans á að geta haft áhrif á efnið í umhverfi sínu. Í bæklingi fyrir sýninguna Þreifað á 

himnunni talar gagnrýnandinn Chris Fite-Wassilak einmitt um þann möguleika á breytingu sem felst 

í návist manneskju: “The space the work opens up is that between yourself and itself, speaking 

silently of our own presence and it´s transformative potentialities”33. Hann nefnir einnig hvernig 

29 Mayberg 2005.
30 Richard Tuttle-Chaos die/the form 1993: 18.
31 Richard Tuttle-Chaos die/the form 1993: 19.
32 Richard Tuttle-Chaos die/the form 1993: 19.
33 Fite-Wassilak 2007.



Margrét breytir þeim hlutum sem hún notar í “samsetningar” og tekur þá þannig úr samhengi við 

sitt upphaflega notagildi.34 Mér finnst áhugavert hvernig mismunandi listamenn gera þetta, en allir 

listamennirnir sem ég nefni í þessar ritgerð nota fundna hluti að öllu eða einhverju leyti. Þeir nota 

þó ólíkar leiðir til að breyta virkni hlutanna, Feodorov skeytir þeim saman og Stockholder setur þá í 

malerískt samhengi. Margrét breytir hinsvegar oft hlutunum sjálfum efnislega, klippir þá eða rífur 

til, formar þá og gerir þá að öðrum hlut. Þannig verða til sjálfstæð fyrirbæri sem hafa mun opnari 

merkingu en nytjahluturinn hefði óbreyttur.

Efni og einbeiting

Á svipuðum tíma og ég var að skoða þessa listamenn byrjaði ég að vinna aðra skúlptúraseríu, með 

svipaðri aðferð og ég vann Krákuhreiðrin. Við vinnuna hafði ég ofarlega í huga hugmyndina um að 

teikna með hlutum. Ég safnaði eins og áður að mér hlutum af götunum (að þessu sinni í Reykjavík) 

en reyndi núna að vinna þá meira útfrá efnisskynjun minni, en útfrá rökrænum skilgreiningum. Ég 

raðaði hlutunum saman þannig að form þeirra vektu áhuga minn, væru líkleg til að geta leitt 

eitthvað af sér, kölluðu á viðbrögð í öðrum formum. Ég leyfði sjálfri mér að drekkja mér í áferðum 

og öðrum efnislegum þáttum og reyndi að stýra í þær áttir þar sem samsetningarnar virtust vekja 

hvor aðra til einhverskonar lífs, koma af stað einhverju sem ég hafði ekki endilega séð fyrir. Í 

byggingunni reyndi ég að forðast sem allra mest það sem var kunngulegt, eða sem ég hafði notað 

mikið áður (þó það hafi vissulega læðst aftan að mér og skotið upp kollinum samt, eins og það gerir 

alltaf). 

Tíminn sem líður í vinnunni var líka mjög mikilvægur þáttur í aðferðinni. Ég byrjaði, eins og ég 

sagði, á að að setja saman form sem vöktu áhuga minn, svo fór ég frá skúlptúrnum, lagði hann frá 

mér og kúplaði mig út. Kom svo aftur að einhverri stund liðinni og bætti næsta lagi við. Þá horfði 

ég á þau op í forumunum, þá tengla, sem ég skildi eftir opna síðast, með ákveðinni fjarlægð og 

ákvað hvernig ég vildi svara þeirri athöfn sem hafði verið framin í þeim. Við það skildi ég svo eftir 

nýja tengla og svaraði þeim á næsta lagi. Þannig kom ég að verkinu utan frá og innan frá til skiptis, 

kúplaði mig inn og út. Ég er vön að vera nátengd þeim verkum sem ég er að vinna út allt ferlið og 

kúpla mig ekki frá þeim fyrr en ég hef lokið vinnunni. Þessi nýja aðferð finnst mér hinsvegar gefast 

vel því hún býður frekar upp á óvænta atburði. Ég vinn alltaf með einhverskonar smásjá á verkið en 

þegar ég geri það svona með hléum er það ný smásjá í hvert skipti og hún virðist alltaf fókusa á 

nýja hluti. Þannig verða skúlptúrarnir til smásaman í mínum eigin einbeitta heimi, lag eftir lag, 

hvert skref viðbragð við því sem var stigið á undan.

Á þennan hátt var efnið með í að stjórna ekki bara efnislegum eiginleikum verksins, heldur líka því 

hvernig tíminn leið í vinnuferlinu. Ég gat bara hugsað jafn hratt og efnið leyfði mér að vinna, sá 

34 Fite-Wassilak 2007.



aldrei fyrir hvernig það myndi líta út á endanum, sem skapaði mjög sterka nútíð í vinnunni.

Ég breytti mikið hlutunum sem ég notaði í þessa skúlptúra. Þetta var meðal annars tilraun til að 

skilja þá frá upphaflegu hlutverki sínu og hafa þannig betri aðgang að návist efnanna sjálfra. Mig 

langaði til að opna fyrir merkingu þeirra þannig að hugurinn tengdist ekki strax inn á hlutverk 

nytjahlutarins sem var, heldur eiginleika efnisins sjálfs, áferð, massa og hegðun. Mér finnst þetta 

hinsvegar ekki hafa tekist nógu vel. Fundni hluturinn er farinn að flækjast meira og meira fyrir mér 

og ég held að næsta skrefið sé að losa sig við hann og reyna að gera svipaðar byggingar úr efnum 

sem eiga sér ekki eins mikla forsögu. Fjölbreytileikinn mælir vissulega með fundnum efnum, en 

það er erfitt að losa þau við skýrskotanir í fyrra hlutverk og jafnvel málefni eins og umhverfisvernd, 

endurvinnslu, neyslumenninguna og slíkt. Vissulega hefur allt efni skýrskotanir og merkingar, en 

þær eru mis sterkar og mis mikilvægar. Kannski er þá einmitt málið að vanda betur efnisval sitt og 

hafa þannig betri stjórn á merkingunum. 

 Ég ákvað þá að prófa að taka afsteypur af fundnum hlutum og nota ekki hlutina sjálfa með alla 

þeirra sögu, heldur nýja hluti með form fengin að láni. Hin fundnu form finnst mér henta vel sem 

byggingareiningar í eitthvað stærra. Þannig held ég eftir ákveðnum tengslum við hinn ytri 

hversdagsheim en hef jafnframt sjálf stjórn á efniseiginleikum og litum. Til að fjarlægjast samt ekki 

hversdagsheiminn um of ákvað ég að nota ekki hefðbundin skúlptúrefni á borð við gifs heldur 

steypti hluta formanna í vax (efni sem flestir tengja við hita mýkt og tilfinningar) og hluta í plast 

(gerviefni sem oftast er tengt því kalda og harða). Næsta skref er svo að raða þessum einingum 

saman og sjá hvað gerist og er það núna í framkvæmd.

Raunveruleikinn í efninu
Í þessar ritgerð hefur ég talað þónokkuð um skynjun efnisheimsins og hversdagsleg efni. Ég held 

hinsvegar ekki að þessi nálgun útiloki hið fantastíska. Eins og ég hef sagt hef ég verið að reyna að 

opna verk mín fyrir óvæntum atburðum. Þetta finnst mér vel mögulegt með ofur skynjun á tilveru 

hlutanna sem verkfæri. Ég tel að þegar fólk skynjar hinn efnislega veruleika á sem skýrastan hátt sé 

það opnara fyrir möguleikum hans, sem eru mun brjálæðislegri en  hugsun okkar, mótuð af vana og 

praktískri virkni hlutanna, gerir ráð fyrir.

Þetta varð hluti af undirstöðu verks sem ég vann í samvinnu við Melkorku Helgadóttur haustið 2007 

og heitir Nærgöngul fjarvera. Við  settum þetta verk saman í tengslum við smátíma sýningarröðina, 

sem var til húsa í 60m2 kjallara við Laugaveginn. Þar stúkuðum við rýmið sem við höfðum af í 

nokkurskonar völundarhús af litlum göngum og rýmum með því að byggja veggi úr afgangs timbri 

á frekar óskipulagðan hátt og með miklum “skítmix-tilþrifum”. Við fylltum einnig upp í alla glugga 

svo að það eina sem barst inn af hinum ytri heimi voru brot af  umgangi frá kaffihúsinu fyrir ofan: 

óskýrar raddir á spjalli og fótatak. Við einbeittum okkur að því að leyfa húsinu og okkar byggingu 



að renna saman, mynduðum króka og kima og opnuðum ýmis undarleg rými í byggingunni sjálfri 

til dæmis op á skorsteini. Svo settum við inn í hin ýmsu rými lampa og stóla af ýmsum gerðum, en 

komum öllu þannig fyrir að það yrði ekki til praktísks gagns, stólarnir voru á hvolfi eða þeim 

staflað saman, jafnvel í gangveginum. Markmiðið var að skapa einhverskonar hálf-skynjaða 

fjarveru eða nærveru, að staðurinn hefði yfir sér yfirbragð praktísks tilgangs en allt væri þó örlítið 

of undarlegt til að vera raunverulegur dvalarstaður: stólar sem ekki var hægt að nota, föt sem enginn 

gekk í (en tveir veggjanna voru gerðir úr notuðum fötum) og hljóð frá fólki sem var ekki á staðnum. 

Rýmin gerðu til áhorfandans þá kröfu að hann þyrfti að troða sér, skáskjóta sér og vera meðvitaður 

um kimann sem hann var staddur í, útlit hans og lögun og um leið eigið útlit, lögun og hreyfingar í 

honum. Með þessu vonuðumst við til að áhorfandinn skynjaði eigin nærveru samhliða þeirri 

nærveru eða fjarveru (eða kannski tilveru) sem við höfðum reynt að gæða staðinn. 

Það tengist beint áhuga mínum á efniseiginleikum rýmis að alls kyns krókar og kimar heilla mig 

mikið. Stór rými hafa vissulega mikil áhrif og lögun þess rýmis sem maður er staddur í hefur alltaf 

einhverskonar áhrif, jafnvel utandyra.35 En þegar rýmið er orðið ákveðið lítið, eða undarlegt í 

laginu, verða áhrif þess beinni, líkamlegri. Manneskjan neyðist til að bregðast líkamlega við lögun 

rýmisins, haga hreyfingum sínu eftir lögun þess. Auk þess er nauðsynlegt að breyta athygli sinni 

þegar maður er staddur í krókum og kimum, maður tekur frekar eftir eiginleikum þess efnis sem 

lokar mann inni. 

Þetta var í fyrsta skipti sem ég reyni svona rótækar breytingar á rýminu, en mér finnst það heillandi 

vinnuaðferð og býst við að halda áfram að gera tilraunir með hana.

35 Til dæmis má nefna verk umhverfislistamannanna, eins og Lightningfield eftir Walter de Maria.



Lokaorð

Í þessari ritgerð hef ég rakið mín samskipti við efnisheiminn, bæði í gegn um eigin sköpun 

og athugunum á verkum annarra. Efni og efnisnotkun eru að sjálfsögðu aðeins ein hlið á skynjun 

heimsins og ein hlið á hinu skapandi ferli. En þetta er hlið sem mér er mjög hugleikin og sem ég tel 

mikilvægt að gera skil.

Í innganginum nefndi ég efnið sem þann hlut sem við ættum öll sameiginlegan. Auðvitað 

mótast skynjun okkar og skilningur á heiminum af hugmyndum okkar, reynslu og jafnvel líffræði 

og hvert okkar býr sennilega í örlítið frábrugðnum efnisheimi. Samt sem áður setjum við hluti út í 

þennan heim til þess að á þá sé horft, þeir skynjaðir og við þeim brugðist. Við eigum samskipti með 

því að hreyfa líkama okkar, loftið í kring um okkur í hljóðbylgjum og síðast en ekki síst hið fasta 

efni. Það bíður upp á nær endalausa sköpunarmöguleika og við sem tegund höfum eytt árþúsundum 

í að uppgötva eiginleika þess og nota þá til að byggja huga okkar í efnislegu formi. 

Hvert okkar uppgötvar með tímanum sínar eigin leiðir til að gera þetta, sumir gera það 

ómeðvitað og velta ekki fyrir sér öðrum möguleikum en þeim sem þeir eru að nota. Aðrir leita alla 

ævi að einmitt réttu aðferðinni. 

En hvorum hópnum sem við tilheyrum búum við núna hér, í þessumm efnisheimi.
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