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Inngangur 

Hva! hefur stóll vafinn í hvítt gróft límband me! "rjá arma smí!a!a úr hænsnaneti og 

pappamassa a! gera me! "a! a! drepa tímann? #etta var spurning sem ég stó! frammi 

fyrir "ar sem ég star!i á armana sem skögu!u upp úr setu stólsins eins og skítugir 

dreadlocks úr hippahöf!i. Ég horf!i vandræ!alega á stólinn og í spyrjandi augu 

samnemenda minna til skiptis. #etta var á lokaönn minni á fornámsbraut 

Fjölbrautaskólans í Brei!holti. Fyrir framan mig var ljótur og ankannalegur hlutur en 

"a! var eitthva! vi! hann sem ger!i mig spenntann. Ég haf!i smí!a! nokku! sem 

kraf!ist "ess a! ég héldi áfram me! "a! og rannsaka!i, "etta var upphaf ákve!ins ferlis. 

Á "essum tímapunkti gat ég ekki me! gó!u móti svara! spurningunni ö!ruvísi en a! 

hann (stóllinn) hef!i allt me! "a! a! drepa tíma a! gera. Hann væri fyrir mér hrein 

táknmynd "ess a! drepa tíma. Ég vissi bara ekki af hverju. Upp úr "eirri tilfinningu 

haf!i hann sprotti! ljóslifandi í huga mér. Stóllinn var afur! ferlis sem fór af sta! "egar 

ég stó! frammi fyrir ákve!nu tómi sem kraf!ist "ess a! ég smí!a!i hann. Eftir "á 

upplifun sem "essi yfirfer! var, hefur mér oft veri! hugsa! til baka til stólsins og 

"$!ingu hans fyrir mér. Stóllinn var inngangur a! "eirri vinnua!fer! e!a nálgun sem ég 

reyni a! beita í listsköpun minni í dag. Hann var upphafi! a! ferli sem heldur áfram a! 

geta af sér verk og hugmyndir.  

Í "essari ritger! ætla ég a! fjalla um og útsk$ra ákve!na hugmyndafræ!i 

sem sn$r a! hugtökunum um "tómi!", "ferli!" og "tilveruna" og setja "essi hugtök í 

samhengi bæ!i vi! mína listsköpun og annarra. Verkin sem ég fjalla um eiga a! virka 

sem sk$randi dæmi um notkun á "essum hugtökum. Í ritger!inni ætla ég a! s$na fram á 

tengsl milli "essara hugtaka sem vi! fyrstu s$n vir!ast ekki mikil og útsk$ra hvernig 

"au ver!a öll á ákve!inn hátt inntak verksins sem ég s$ni á lokas$ningu skólans í vor. 

Fyrst er tómi!. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Tómi! 

Í bókinni The Hole in the Universe (2001) eftir K.C. Cole er fjalla! um tómi! og 

tómarúmi! (ekkert/nothing) út frá e!lisfræ!ilegum og heimspekilegum forsendum og 

áhersla lög! á óárei!anleika or!sins. Cole tekur saman, í afar yfirgripsmikilli bók, 

helstu vandamál og lausnir sem hugtaki! nothing hefur haft á "róun vísinda og 

heimspekilega hugsun mannsins. Ekkert, í merkingunni fjarvera eitthvers ó"ekkts er, 

samkvæt Cole, átand sem finna má jafnt innan manneskjunnar sem allt í kringum hana. 

#annig getur tómi! veri! bæ!i huglægt (tilfinningalegt) átand sem og efnislegt e!a 

efnistengt ástand. Rannsóknir á tóminu hafa skila! vísindamönum $msum ni!urstö!um 

"ví me! "ví a! r$na í "a! sem er ekki skilur ma!ur betur "a! sem er.1 Á "ann hátt getur 

tómi! or!i! uppspretta sköpunar. Me! "ví a! halda fram "eirri "versagnarkenndu 

fullyr!ingu a! ekkert skapi eitthva! ver!ur til hugmynd. Hugmynd um eitthva! a! 

ver!a til úr engu. Hugmynd um eitthva! a! ver!a til út frá hugmyndinni um tóm. Tómi! 

sem hugmynd. Í byrjun bókarinnar er tóminu (holinu í alheiminum) l$st svo: „It is not 

like a hole in a wall [...] solid and crisp and leading from somewhere to someplace. It is 

rather like a hole in the heart, an amorphous and edgeless void. It is a heartfelt absence, 

a blank space where something is missing. A large and obvious blind spot.“2   

Tómi! er hugmynd e!a tilfinning fyrir "ví sem er ekki. Í bókinni Being 

and Nothingness (1992) veltir tilvistarheimspekingurinn Jean-Paul Sartre fyrir sér 

tóminu sem efnislegri fjarveru massa e!a andstæ!u "ess a! vera en einnig hvort tóm sé 

raunverulegt ástand, andstætt ástand vi! tilveru. Ég mun sty!jast nánar vi! Sartre seinna 

í ritger!inni. Sartre veltir fyrir sér hugmyndinni um ekkert sem andstæ!u eitthvers e!a 

andstæ!u "ess a! vera og vekur upp spurningar á bor! vi!: Á tilvera allra hluta sér 

"ekkert" sem andstæ!u? Er til dæmis til andstæ!a tilveru bókar e!a bolla? Sartre sko!ar 

"etta nánar og sér "etta frekar fyrir sér sem hugmynd e!a nálgun sem á sér sta! innan 

mannsins. Hlutir eiga sér "essar andstæ!ur vegna "ess a! ma!urinn upplifir tómi! sem 

fylgir ey!ileggingu "eirra.3 Hann b$r til tómi!. #á segir í bókinni: „The world does not 

disclose its nonbeings to one who has not first posited them as possibilities.“4 #arna á 

Sartre vi! a! tómi! er í raun a!eins til sem hugmynd innra me! manninum e!a ver!ur 

                                                 
1 Cole, K.C. (2001). 
2 Cole, K.C. (2001). Bls. 1. 
3 Sartre, Jean-Paul. (1992). 
4 Sartre, Jean-Paul. (1992). Bls. 38.  
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a!eins til sem slík vi! ákve!nar vangavelltur. A! mínu mati er hægt a! virkja tómi! í 

formi hugmyndar, virkja "etta ekkert og nota "a! til a! skapa myndlist. Skapa eitthva! 

úr hugmyndinni um ekkert. 

Ég vinn innan, utan og allt í kringum "essa ákve!nu hugmynd mína um 

tóm. Tóm sem reglulega fyllist af tilfinningu fyrir eitthverju sem getur af sér hugmynd. 

Tómarúm sem me! hugmyndinni um eigin tilvist getur af sér a!ger!ir e!a hluti. #a! er 

eflaust hægt a! færa rök fyrir "ví a! tómarúmi!, sem slíkt, b$r ekki til neitt úr sér, 

ekkert b$r til ekki neitt verandi au!n e!a ekkert, heldur séu "a! frekar "ær tilfinningar 

sem sprottnar eru úr snertingu manneskjunnar vi! tómi! í einhverri mynd. A! ímynda 

sér tómi! er a! snerta "a!. Sartre segir enn fremur í ritum sínum a! örvænting, 

eir!arleysi og sálarkvöl séu til dæmis "ess konar ástand sem skapast "egar manneskjan 

stendur berskjöldu! frammi fyrir tómarúminu innra me! sér og vísar "á til ástands innra 

me! manneskjunni frekar en efnistengdrar hugmyndafræ!i um tómi!.5 Sú klassíska 

ímynd listamannsins a! hann "urfi a! "jást af hugarangri og hjartasorg, kveljast yfir 

tómarúminu innra me! sér og skvetta svartagalli6 depur!ar sinnar framan í heimin er "ó 

ekki sú ímynd sem ég er a! fjalla um enda ekkert sérstaklega á "ví a! listama!urinn 

"urfi a! "jást frekar en hann vilji. Ég lít frekar á "etta tómarúm sem forsendu fyrir a! 

gera eitthva!, standa fyrir eitthverju. Tómarúmi! kallar á a! listama!urinn framkvæmi. 

#egar einstaklingur finnur fyrir tómarúmi í maganum á sér fer hann og fær sér a! bor!a. 

Ég lít á tómarúmi! sem striga "ar sem litir blandast og renna saman, vettvang "ar sem 

ákve!i! ferli ver!ur til og á sér sta!. Á "ann hátt geta hugmyndir or!i! til í tóminu e!a 

út frá "ví. Tilfinningin fyrir tóminu blandast tilfinningunni fyrir "ví sem ekki er. 

Listama!urinn r$nir í tómi! og skapar verk úr "ví frekar en a! gera hlut sem sí!an er 

settur í tómi! eins og tappi. Hugmyndin um tómi! getur á "ann hátt af sér verki! og 

verki! sprettur vi! "a! úr tóminu. #a! tekur sér bólsta! í plássi "ar sem ekkert var til 

fyrir. Tómi! er ferli, ferli sem ég r$ni í og rannsaka.  #a! er ekki vél e!a kerfi sem 

gengur alltaf sama ganginn á sama hra!a e!a me! sömu útkomu. #a! má líkja "ví vi! 

hjarta sem slær óreglulegum hjartslæti. #a! tæmir sig af og til og springur svo út, aftur 

og aftur og aftur.  

Hugmyndin um tómi! er ekki n$tt fyrirbæri innan myndlistar og hefur "a! 

(tómi!) veri! nálgast á hinum $msu forsendum. Franski listama!urinn Yves Klein velti 
                                                 
5 Sartre, Jean-Paul. (1992). 
6 Burton, Robert. (1989-2000). 
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fyrir sér efnistengdri hli! tómsins og stö!u manneskjunnar innan "ess og gagnvart "ví. 

Hann sko!a!i tómi! út á vi! sem vettvang atbur!a en "ó ekki endilega sem forsendu 

sköpunar e!a sem hugmynd. 

 

 

Yves Klein 

Yves Klein sá tómi! fyrir sér sem flæmi! á milli fastra hluta en ekki sem ástand e!a 

skort á ástandi sem átt gæti sér sta! innan manneskjunnar e!a væri til sta!ar í hjarta 

einstaklings e!a hugmyndum. Hann rannsaka!i "a! út frá forsendum sta!setninga, 

hreyfingar og andlegrar íhugunar (a! tæma hugann). Fyrir honum var tómi! ekki 

fjarvera neins annars, "a! var bara tóm. Ári! 1958 opna!i Yves Klein s#ninguna Tómi! 

e!a Le Vide í galleríinu Iris Clert í París "ar sem hann bau! frönskum listunnendur a! 

koma og sjá hvítmála!ann sal sem innihélt ekkert. Vi! augum bo!sgesta blasti tómur 

s#ningarsalur. Hugmyndafræ!ilega átti "etta a! vera n# listræn upplifun fyrir 

áhorfendur og í verkinu átti andardráttur "eirra a! vera jafn mikilvægur og hva! anna! 

sem inn í tómi! kæmi.7 Me! ö!rum or!um "á var tóm Kleins afur! arkitektúrsins. Form 

verksins var "ví ekki fast í neinni ákve!inni mynd annarri en stær! r#misins sem 

innihélt "a!. Klein kaus a! s#na verk sitt í hef!bundnu listumhverfi (galleríi) "ar sem 

honum var miki! í mun a! vi!bur!urinn snérist um myndlist sem slíka. Ég hef "ó ekki 

áhuga á a! reyna a! beisla tómi! innan ákve!ins arkitektúrs, heldur vi!urkenni "a! 

a!eins sem uppsprettu hugmynda.  

 Ári! 1960 hélt Arman, samlandi Klein og vinur, s#ningu í sama sal sem 

hann kalla!i Le Plain (gæti útlagst Hlutmerg!). Í "a! skipti var salur Iris Clert yfirfullur 

frá gólfi til lofts af hinum #msu hlutum "annig a! áhorfendur komust ekki inn í hann.8 

Hugmynd hans var greinilega sprottin úr tóminu á sömu efnislegu forsendum og Klein 

haf!i nálgast vi!fangsefni!. Sama ár (1960) framkvæmdi Klein einskonar gervigjörning 

"ar sem hann klippti sjálfan sig inn í mynd eftir annan listamann. Á "eirri mynd  lítur 

Klein út fyrir a! vera a! kasta sér fram af háum vegg me! andliti! á undan. Myndina 

birti hann 27. nóvember í dagbla!i sem hann gaf út sjálfur og kalla!i Dimanche, 

Newspaper for a single day en myndina kalla!i hann Leap into the void / a man in 

                                                 
7 Weitemeier, Hannah. (2001). 
8 Weitemeier, Hannah. (2001). 
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space.
9 Í !essu verki er Klein sjálfur kominn inn í sitt helsta vi"fangsefni, tómi", og 

farinn a" vinna me" hugmyndina á !ann hátt sem mér finnst áhugavert. Hugmyndin um 

tómi" er or"in forsenda meiri sköpunar.  #a" sem skapast í tóminu er aflei"ing ferlis 

sem getur af sér, framlei"ir, afur" e"a í !essu tilfelli, dagbla", mynd og hugmynd um 

manneskjuna sem hrærist í tóminu á fleiri en einn s$nilegan hátt og b$"ur upp á 

áframhald af !ví ferli. 

 Hugmyndin um tómi" er mér mjög hugleikin og kemur ví"a vi" í verkum 

mínum, bæ"i sem uppspretta hugmynda, vettvangur !eirrar íhlutunar sem ég tel 

myndlist vera í heiminum og sem hugmynd e"a inntak verks. 

 

 

Inntak/ fjarvera inntaks 

Megininntak e"a réttara sagt forsenda ferlisins sem ver"ur lokaverk mitt er tómi" sjálft. 

Ég sé fyrir mér gjörning, e"a karakter, sem eins og geimfari fljótandi í tómarúmi 

geimsins. Hann dittar a" lösku"u geimskipi sem í !essu tilfelli yr"i !á innsetningin. 

Innsetningin yr"i tómi" út á vi" í efnislegu samhengi eins og í verkum Yves Klein. 

Önnur nálgun á tómi" í verkinu er hugmynd um a" reyna a" fylla upp í !a", eins og 

tvær manneskjur reyna a" fylla upp í tómarúmi" milli sín, me" hlutmerg" og 

af!reyingu. Allir eru a" takast á vi" tóm í tilveru sinni. Ein nálgunin byggir á 

hugmyndinni um tóm fortí"ar og framtí"ar, minningar, draumar og tilraunir til a" koma 

skipulagi á og skilja órei"una í !eim tómarúmum sem hugur manns er sífellt a" reyna 

a" fylla me" sundurleitum uppl$singum. Hér á ég vi" a" órei"an sé tómi" og a" 

hlutmerg" slái á !á órei"u. Hér sty"st ég vi" or"abókarútsk$ringu á or"inu Chaos (í 

grískri go"afræ"i) en !ar merkir kaos: „Óskapna"urinn, ómælisrúm hins formlausa 

efnis fyrir sköpun alheimsins.“10 E"a eins og rómverska skáldi" Ovid (1994) segir í 

verki sínu The Metamorphoses: „Before there was water and dry land, or even heaven 

and earth, Nature was all the same: what men imagine as "chaos," that jumble of 

elemental stuff [...].“11 

Í verkum mínum hef ég oft veri" a" fjalla um og rannsaka orsakasamhengi 

fortí"arinnar. Minningar eru sko"a"ar og reynt a" skilja um hva" gærdagurinn snérist. 

                                                 
9 Weitemeier, Hannah. (2001). 
10 http://edda.is/vefbaekur. (2007). 
11 Ovidius Naso, Publius. (1994). Bls. 1. 
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A!stæ!ur sem leikkonan Laura Dern túlkar í mynd David Lynch Inland Empire (2006) 

"ar sem hún til dæmis segir: „I just thought that one day I would wake up and 

understand what yesterday was all about.“12
 #essi setning hefur veri! mér mikill 

innblástur í verkum mínum. Persónur "essara verka eru a! r$na í og endurra!a 

myndum/hugmyndum til a! reyna a! ö!last skilning á "egar li!nu ástandi. #ær reyna a! 

komast a! "ví hva! leiddi a! "eirri tilveru sem "ær lifa í og gera tilraunir til a! breyta 

"eim veruleika. #ær reyna a! ra!a uppá n$tt, klippa og splæsa, setja inn í kerfi sem 

lei!ir a! eitthverri ni!urstö!u.  

#a! er alltaf veri! a! teygja sig út úr tóminu sem og inn í "a! á sama tíma. 

Tilfinningin fyrir tóminu kemur af sta! hugmynd sem setur í gang ferli sem lei!ir a! 

eitthverju á!ur ó"ekktu. Ferli! er framlei!sla verksins, gjörningurinn sem 

framlei!sluferli og öfugt. Ferli! framkallar hugmyndir í samhengi vi! umhverfi, 

sta!setningu og "a! samfélag sem "ær eru sprotnar úr. 

 

 

Ferli! 

#egar ég tala um ferli! "á er ég a! tala um "á vinnu sem listama!ur leggur í verk sín. 

Fyrir mér er sú vinna e!a framlei!sla jafn mikilvæg og verki! sjálft og oft mun 

áhugaver!ari en hin efnislega kyrrsta!a tilbúins verks. Ferli! er "ví allt sem lei!ir a! 

lokani!urstö!unni: Skissur, myndir, módel, framlei!sluferli! sem gjörningur, fólki! 

sem kom vi! sögu, "a! "jó!félagslega samhengi sem verki! sprettur úr og svo 

framvegis. Lokani!ursta!an er sí!an sú kyrrsta!a sem fólk fær a! sjá á ákve!num 

tímapunkti á ákve!num sta! eins og ljósmynd af manni a! hlaupa. Hann hljóp á!ur en 

smellt var af myndavélinni og hann hélt áfram a! hlaupa a! "ví loknu "rátt fyrir a! hann 

sé kyrrsettur í myndinni. #ví er ferli! ekki bara vinna sem lei!ir a! verki sem 

almenningur sér heldur líka vinna sem heldur áfram og framlei!ir fleiri hugmyndir og 

afur!ir sem ver!a til í "essu ferli. #a! er ekki ástæ!a til a! hætta a! vinna verk "rátt 

fyrir a! "au hafi veri! s$nd á einhvern ákve!inn hátt. #a! má alveg taka "au aftur í 

sundur og setja saman í n$ju samhengi í n$jum kringumstæ!um. 

 #egar ég sko!a "au verk sem eftir mig liggja sí!ustu ár geri ég mér betur 

og betur grein fyrir "ví a! ég hef a!eins gert eitt verk, unni! me! eina hugmynd og mun 

                                                 
12 Lynch, David. (2006). 
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a! öllum líkindum a!eins vinna í kringum hana í framtí!inni. "ar á ég ekki vi! a! 

inntak hvers verks sé alltaf #a! sama e!a a! ég sé einfaldlega alltaf a! gera eins hluti. 

"ví fer fjarri. Ég tel mig skapa efnislega mjög fjölbreytta hluti (video, gjörninga, 

skúlptúra, málverk og svo framvegis) en #a! er ferli! sem er verki!. Einn skúlptúr er 

ekki bara mynda!ur úr efni heldur líka tíma og rúmi. Hver stakur "listvi!bur!ur" er #ví 

a!eins eitt sjónarhorn í ferli verksins. Ferli! er #versagnakennt og óstö!ugt eins og 

tilveran #egar kemur a! #ví a! skilja #a! í heild sinni og í raun ekki me! nokkru móti 

hægt a! halda utan um #a! allt. Ferli! er afl sem ma!ur finnur fyrir og upplifir í öllum 

sínum margbreytilegu myndum. 

 "essi hugmyndafræ!i um listaverki! sem ákve!i! framlei!sluferli er mjög 

ríkjandi í verkum Bandaríkjamannsins Jason Rhoades. Hann vann hugmyndir sínar 

kerfisbundi! í gegnum ákve!in ferli sem, oftar en ekki, snérust um neyslu og 

neyslumenningu og endu!u a! lokum í stórum ruglingslegum verkum sem hann kalla!i 

skúlptúra. Hann sá list fyrir sér sem ferli sem leiddi hann stö!ugt áfram og hef!i í raun 

engan endi. 

 

 

Jason Rhoades 

Í vi!tali sem teki! var vi! Kaliforníu listamanninn Jason Rhoades, fyrir s$ninguna 

Perfect World ári! 2000 í Dechtorhallen í Hamborg, er me!al annars haft eftir honum: 

„Every time you attempt to do something, it creates another reason to do the next thing. 

It creates a whole behind you, or somthing in front of you. I understand art as a pursuit 

of something“.
13 Rhoades stoppa!i verk sín aldrei af heldur héldu hlutir og hugmyndir 

innan innsetninga hans gjarnan áfram í önnur verk e!a ur!u a! algjörlega n$jum á eigin 

forsendum. Hvert verk er skref frá #ví sí!asta í átt a! #ví næsta og er #a! göngutúrinn í 

heild sinni sem skiptir meginmáli. Rhoades talar um hvernig ferli! kallar á allskonar 

hluti og hugmyndir inn í verki! án nokkurra fagurfræ!ilegra forsenda og einnig hvernig 

ferli! er krafturinn sem kn$r allt áfram. "annig gerir listama!urinn heldur engan 

sérstakan greinarmun á skissum e!a verki og sér ekki ástæ!u til a! gera minna úr 

módelinu af innsetningunni en henni sjálfri. Fyrir honum er hvort tveggja sama verki! 

og jafn mikilvægt heildarmyndinni og allt anna! í henni. Heildarmyndin getur svo aftur 

                                                 
13 Felix, Zdenek. (2000). Bls. 48. 
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á móti veri! "versagnarkennd me! eindæmum og oft á tí!um ákaflega persónuleg fyrir 

Rhoades sem finnst "a! skipta öllu máli á hvernig bíl hann ekur me!an á vinnuferlinu 

stendur e!a í hva!a skóm hann gengur. Rhoades vill ekki meina a! hann keyri á  

"ráhyggju vi! ger! risaverka sinna. Hann vi!urkennir "ó a! geta ekki stö!va! og einnig 

a! hafa ekki fullan skilning á "ví sem rekur hann áfram e!a ástæ!unni fyrir "ví a! hann 

gerir hlutina eins og hann gerir. #a! er eitthva! tóm "arna sem "arf a! fylla, eitthva! 

sem "arf a! prófa og rannsaka. Listama!urinn "arf a! komast a! "ví hvernig ma!ur 

heldur á lofti gúmmíbolta, vélsög og afrískum fíl og fá alla "essa ólíku "ætti til a! halda 

jafnvægi innan verksins.14 

 Rhoades var fæddur 1965 og lést fyrir aldur fram ári! 2006 stuttu eftir a! 

hann haf!i gert verki! Black Pussy Soirée Cabaret Macrame í New York. #a! verk er 

gott dæmi um hugmyndafræ!ina um ferli! og "á vinnua!fer! sem ég hef veri! a! fjalla 

um. Án "ess a! fara út í smáatri!i ætla ég a! l$sa "essu verki máli mínu til stu!nings. Í 

"ví setti listama!urinn af sta! ferli sem fól í sér a! bjó!a sérvöldu fólki af ólíkum toga í 

"partí". Í innsetningunni fékk listama!urinn fólki! til a! taka "átt í uppbyggingu 

verksins á fjölbreyttann hátt. Hef!bundnir hlutir úr vestrænni neyslumenningu 

blöndu!ust inn í innsetninguna og eignu!ust "ar n$tt hlutverk og samhengi. "Partí-

ferli!" innihélt tónleika, allskyns gjörninga og listframlei!slu og skila!i a! lokum af sér 

skúlptúr sem var s$ndur almenningi og var seinna tekinn í sundur og s$ndur í pörtum 

hér og "ar um heiminn.15 #essi vinnua!fer! höf!ar sterkt til mín og ver!ur til hli!sjónar 

vi! uppsetningu lokaverks míns á Kjarvalstö!um. 

 

 

Uppsetningin 

Mikilvægt er a! skapa ferlinu vettvang. Hægt er a! segja a! vettvangurinn sé innan 

tómarúmsins sem i formi hugmyndar lei!ir a! verkinu. Reyndar er ferli! "egar hafi! og 

fari! a! skila af sér afur!um í formi teikninga, kvikmynda og texta. #essi ritger! er 

afur! ferlisins. #etta mun sí!an allt fylgja me! á lokas$ningunni og blandast inn í 

gjörning sem ég sé fyrir mér a! muni eiga sér sta!. Ni!ursta!an er "ó óákve!in 

hugmynd "ví ferli! er rannskókn á "ví ó"ekkta og engin lei! a! sjá fyrir hvernig verki! 

mun líta út a! lokum. #a! liggur "ó ljóst fyrir a! "a! mun innihalda parta og hugmyndir 
                                                 
14 Felix, Zdenek. (2000). 
15 Bankowsky, Jack. (2007).  Bls. 111–116, 400. 



 11 

úr eldri verkum og ver!a einskonar úrvinnslustö! hugmynda sem or!i! hafa til í ferlinu 

sem skólaganga mín hefur veri!. Eins og kom fram í kaflanum um Jason Rhoades "á 

ver!ur lokaverki! tilraun til a! halda á lofti mörgum ólíkum "áttum samtímis. Reynt 

ver!ur a! láta alla "á ólíku "ætti halda jafnvægi e!a ef til vill a! láta "á ekki halda 

jafnvægi en "a! kemur í ljós í fyllingu tímans. Verki! á a! skapa sig sjálft á s#ningunni. 

$egar ég segi sjálft "á tel ég sjálfan mig me! sem hluta af verkinu og geri ekki 

greinarmun á milli mín og "ess. Verki! og listama!urinn hafa sama uppruna, skapa 

hvort anna! samhli!a og deila "ví sömu tilvist. 

 

 

Tilveran/tilvistin 

Til a! fjalla um tilvist verks(ins) ætla ég a! sty!jast vi!, a! nokkru leyti, fræ!i franska 

heimspekingsins Jean-Paul Sartre. Hann var helsti kennismi!ur Tilvistastefnunnar 

svoköllu!u og er ein "ekktasta bókin eftir hann án efa Being and Nothingness "ar sem, 

eins og titillinn gefur til kynna, fjalla! er um tilveruna og tómi! e!a "ekkerti!". Kenning 

Sartre, sem ég notast helst vi!, er um uppruna og e!li mannsins sem í stuttu máli 

hljómar á "á lei! a! ma!urinn sé upprunalegri e!li sínu. Samkvæmt Sartre er enginn 

forskrift af manninum sem sagt enginn gu! og hefur hann "ví upprunalega ekkert e!li 

heldur b#r "a! til sjálfur me! gjör!um sínum. $annig er til dæmis hamar (e!a annar 

hlutur) ekki upprunalegri e!li sínu "ar sem hugmynd um hlut sem neglir nagla kemur á 

undan hamrinum sjálfum.16 Samkvæmt kenningu Sartre er "ví hægt a! segja a! 

hugmynd sé upprunalegri listaverki. Í mínu tilfelli e!a í tilfelli "ess konar verka sem ég 

er hér a! fjalla um er "a! "ó ekki alveg svo. Notagildi e!a hugmynd um hva!a hlutverki 

hlutur á a! "jóna vir!ist vera forsenda fyrir e!li hans samkvæmt Sartre. $annig er 

ma!urinn e!lislaus e!a upprunalegri e!li sínu "ar sem hann hefur ekkert sérstakt 

hlutverk til a! byrja me!, ekkert notagildi anna! en "a! sem hann seinna skapar sér. 

Mín eigin verk sem ég vísa til eru "ví e!a voru tilraunir me! ó"ekktri útkomu. Ferli! er 

eins og ma!urinn og a! lokum mun "a! sem "a! lei!ir af sér skilgreina "a!. Verkin 

hafa ekki ákve!na hugmynd a!ra en "á sem sn#r a! ferlinu og "örfinni fyrir a! búa "au 

til. $au ver!a til samhli!a á fer! listamannsins í gengum ferli! sem á upptök sín í 

hugmyndinni um tómi!. Tilvist verksins samtvinnast tilvist og gjör!um listamannsins 

                                                 
16 Sartre, Jean-Paul. (2007). 
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og !annig ræ"st e"li verksins af e"li listamannsins. Í raun má segja a" í verkinu er e"li" 

óræ"i" og kemur fram í mörgum lögum e"a hlutum. #annig hefur hver hlutur í verkum 

Jason Rhoades til dæmis anna" upprunalegra notagildi (e"li) sem slíkur á"ur en hann 

var" partur af verkinu. Innan verka Rhoades ver"ur aftur á móti e"li !eirra óræ"i" !ar 

sem !eir eru teknir úr samhengi og gefi" n$tt líf, n$tt á"ur ó!ekkt notagildi.  

A" r$na í ey"urnar á milli !ess sem er, er tilraun til a" skilja tilveruna á 

formlegan hátt. Me" !ví a" athuga hva" vantar e"a hva" er ekki er leitast vi" a" skilja 

!a" sem er e"a átta sig betur á !ví sem er. Hugmyndin um tómi" getur veri" 

skilgreinandi fyrir tilvist okkar og a" vinna innan !ess og nota !a" sem tæki til 

sköpunar er tilraun me" tilveruna. Tilveran er full a" svörtum holum, svartholum, sem 

líma saman óra"genga og brotakennda tilvist okkar. #au ver"a til í núinu !ar sem fortí" 

mætir framtí". Hér á ég ekki vi" a" tilveran sé eithva" öruggt form e"a ferli me" 

reglulegum sprungum sem !arf a" steypa í (ekkert !arf a" gera) heldur er hún jafn 

óregluleg og afstæ" eins og tómi" sjálft. Ef til vill er hún einmitt tómi" sjálft. #ar sem 

tómi" hefur ekkert form en getur or"i" a" öllu og birst í öllum myndum !annig getur 

tilveran gert slíkt hi" sama e"a eins og K.C. Cole or"ar !a" í The Hole In the Universe: 

„Like a cloud, nothing has no edges. [...] Where there is nothing to hold, we must create 

something to give the slippery emptiness some semblance of form. At the very least, we 

put a box around it or insert rulers and clocks to measure it.“17 Listaverki" er sprotti" af 

hugmynd sem ver"ur a" ferli sem lei"ir til tilvistarlegrar íhlutunar.   

 Dæmi um listamann sem ég tel spegla !essar hugmyndir er Dieter Roth 

sem bjó og starfa"i lengi á Íslandi og haf"i mikil áhrif á íslenska myndlistarmenn sem 

og íslenska myndlistarsenu. 

 

 

Dieter Roth 

#a" verk sem hefur haft hva" sterkust áhrif á mig sí"ustu árin var verk Dieters: Grosse 

Tischruine" (Stóra bor"rústin), 1976-1998 en !a" var til s$nis á Listasafni Íslands vori" 

2005.18 Verki" var stær"ar innsetning a" mestu smí"u" úr timbri, bor"um og veggjum, 

slám og !verbitum, sem myndu"u beinagrind verksins. Á og í !essu trébákni mátti finna 

                                                 
17 Cole K. C. (2001). Bls. 209-210. 
18 Lest = Train: Dieter Roth. (2005). Listasafn Íslands. 
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allskyns verkfæri, teikningar, umbú!ir utan af mat, bjórdósir og vínflöskur (nóg af 

"eim),  hljómflutningstæki og myndvarpa (s#ningarvélar) sem fóru í gang eftir "ví hvar 

áhorfandinn var staddur í verkinu. Allt var "etta svo límt ni!ur me! miklu magni af 

lími. Í einu horni innsetningarinnar var kaffikrókur me! eldavél, ísskáp og minnistöflu 

fullri af hugmyndum og minnisatri!um. Á ísskápnum hékk stór minnismi!i sem á stó!: 

„Muna a! kaupa meira lím“. Verki! teyg!i sig út fyrir sjálft sig og beint inn í 

samfélagi! me! öllum sínum neysluháttum og a!fer!um vi! a! gera hluti. $a! vísa!i í 

ferli sem "a! sjálft sem ferli var sprotti! úr. $a! snérist um manneskjur sem voru 

fjarverandi og um tómi! sem skapast af fjarveru "eirra. $rátt fyrir "a! var tilvist "eirra 

greinileg í veruleika innsetningarinnar. Gagnvirki hluti verksins gaf áhorfendum 

tækifæri til a! st#ra hljó!- og s#ningarvélum "ess me! hreyfiskynjurum sem settu tækin 

af sta! eftir "ví hvar áhorfandinn var staddur í verkinu. Verki! snérist "ví líka um 

áhorfandann og ger!i hann a! hluta í ferli "ess. Verki! var lifandi og í "róun, "a! 

vanta!i bara meira lím. $a! bau! upp á n#jar hugmyndir og gaf möguleika á enn meiri 

sköpun. Innsetningin var tæki sem gat af sér spurningar sem sköpu!u n#ar hugmyndir 

og spurningar e!a n# tæki til framlei!slu enn annarra tækja. Úr "essari innsetningu er 

sterk tenging yfir í skúlptúra Jason Rhoades og hugmyndafræ!i hans um hvernig verk 

hans kalla á n#jar lei!ir til a! nálgast hugmyndir. $arna haf!i Roth skili! eftir sig 

innsetningu sprottna úr ferli sem var greinilegt án "ess "ó a! vera bókstaflega sjáanlegt. 

Í verkinu skipti framkvæmdin jafn miklu máli og efnislegur "áttur innsetningarinnar e!a 

tilvist hennar, framkvæmdin. $a! sem ákvar!a!i e!li framkvæmdarinnar a! lokum var 

jafn vi!amikill "áttur verksins og "a! sem fyrir augu bar  á s#ningunni vori! 2005. 

 $essi vinnua!fer! e!a framlei!slua!fer! á hugmyndum og umbreytingu 

"eirra í tæki til a! skapa fleiri hugmyndir finnst mér e!lileg og mjög náttúruleg nálgun í 

listsköpun. Útkoma lokaverksins mun "ví ákvar!a e!li "ess a! lokum. 

 

 

Framkvæmdin 

Verk mitt ver!ur gjörningur sem lei!ir a! skúlptúr e!a innsetningu. Vettvangur 

gjörningsins ver!ur tómarúmi!, gjörningurinn sjálfur ferli!. Skúlptúrinn/innsetningin 

ver!ur tilvistin. E!li framkvæmdarinnar er: "a! búa verki! til". Samhli!a gjörningnum 

sé ég fyrir mér myndbandsverk sem sta!i! getur fyrir innra ferli "ess sem á sér sta! í 
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innsetningunni. Myndbandi! mun gerast innan í tóminu á me!an gjörningurinn á sér 

sta! í kringum "a!. Hugmyndin er a! reyna a! skapa samræ!u á milli "essara tveggja 

heima me! tilfærslu #missa sameiginlegra "átta og hugmynda sem ver!a "á eins og 

rau!ur "rá!ur í gegnum allt ferli!. Óvíst er hvernig "etta fer allt saman "ar sem enn er 

"a! langur tími til stefnu a! ómögulegt er a! segja fyrir um hva! ferli! lei!ir af sér. 

 Til a! gera "essu betri skil ætla ég a! fjalla um tvö verk sem ég ger!i í lok 

árs 2007 og eru fyrstu tilraunir mínar til a! vinna verk sem byggja á "essum 

hugmyndum mínum um tómi!, ferli! og tilveruna. 

 

 

Tvö verk 

Í nóvember 2007 setti ég upp s#ningu me! Steinunni Gunnlaugsdóttur í s#ningar#minu 

Smátíma vi! Laugaveg sem reki! var af nemendum Listaháskólans og bar sú s#ning 

heiti! Reconstruct: What the hell happened? !m jafna gengur upp. Á "essari s#ningu 

vorum vi! a! takast á vi! svipa!ar hugmyndir og hér hefur veri! fjalla! um. Okkur 

mætti ákve!i! tóm, bæ!i efnistengt sem og hugmyndatengt og í "ví settum vi! í gang 

ferli sem leiddi a! verki sem a! lokum var öllum til s#nis. Í verki okkar Steinunnar 

vorum vi! a! framkvæma tilraun á tilverunni. Vi! reyndum a! setja heiminn inn í jöfnu 

e!a kerfi sem átti lei!a okkur a! ásættanlegri ni!urstö!u og/e!a gefa okkur svar vi! 

fortí!inni. Hva! ger!ist eiginlega? Hva! leiddi a! "essu? Er til eitt svar vi! "essum 

spurningum, eitt svar vi! öllum spurningum? Douglas Adams (2005) heldur "ví fram: 

Ofurtölvan segir 42.19 Verki! var s#nt sem innsetning hla!in teikningum, skissum, 

skúlptúrum og gjörningum. Fyrir mér var "etta a!eins eitt verk í "etta eina skipti og a! 

"ví loknu brotna!i "a! aftur í minni verk sem ein og sér munu standa jafnvel fyrir 

eitthva! allt anna!. Ég hélt "ví áfram me! persónu gjörningsins til Noregs seinna í 

saman mánu!i og ger!i a!ra tilraun "ar.  

 Verki! í Noregi kalla!i ég  Deconstruct: why is the landscape moving but 

the boat is still? Titilinn var fenginn a! láni úr mynd Jim Jarmusch, Dead man. Verki! 

fjalla!i um núi! sem einskonar fangelsi sem ekki er hægt a! komast úr e!a frá. Í Dead 

man, sem er svarthvítur vestri, er sagt frá manni sem er a! öllu leiti sviptur stjórn á lífi 

sínu (restinni af  "ví, allavega) og getur á engan hátt flúi! óspennandi tilveruna sem 

                                                 
19 Adams, Douglas. (2005). 
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hann er fastur í. Hann fl!tur áfram fanga"ur í a"stæ"um sem breytast ekki fyrr en hann 

deyr.20 S!ningin var haldin í Bergen og hét E-building. Hún var sta"bundin (side-

spesific) vi" yfirgefna byggingu sem stó" innan "múra" fangelsis. Verki" sem ég enda"i 

á a" s!na var gjörningur studdur af átján skissum me" nokkurskonar sögulegu inntaki 

og næstum ra"gengum #ræ"i. Ég loka"i mig inni í einum klefanum #annig a" enginn 

komst e"a sá inn fyrir fleka sem ég setti fyrir hur"aropi". Áhorfendur #urftu a" fara upp 

á næstu hæ" en #ar var hægt a" sjá ni"ur í gegnum gat í gólfinu. Klefinn var lítill me" 

flagnandi málningu á veggjunum. Örlítil birta kom frá litlum gluggum og hitastigi" í 

klefanum var vi" frostmark. Ég sat á stól í mi"jum klefanum og snéri frá gatinu á #ann 

veg a" áhorfendur sáu aftan á mig. Á efri hæ"inni var sjónvarpstæki sem s!ndi 

persónuna framan frá sitjandi í stólnum. Umhverfis gati" og sjónvarpstæki" voru svo 

skissurnar en #ær birtu hugmyndir persónunnar um tilur" sína í #essari tilvist og 

hugmyndir um hvernig skilja mætti li"inn tíma og sleppa frá veruleikanum. 

Teikningarnar snérust um tíma og a" hafa ekki stjórn á a"stæ"um sínum en einnig 

fjöllu"u #ær um skilningsleysi einstaklings á a" hafa veri" sviptur stjórn á lífi sínu og 

a" #urfa, eins og Dead Man, a" sætta sig vi" a" liggja í bátnum, horfa upp og velta fyrir 

sér af hverju landslagi" sé á hreyfingu me"an báturinn hreyfist ekki.21 Í #essu verki 

vildi ég fjalla um ytri og innri byggingu ákve"ins ástands, ákve"ins tóms, en jafnframt 

ekki loka á me" endanlegri hugmynd hva" #a" væri. Skissurnar voru einnig hugmyndir 

af áframhaldandi verkum e"a hugmyndir um #a" sem ekki var til sta"ar vi" #essar 

a"stæ"ur, vinnuteikningar af áframhaldandi ferlum. Karakterinn í gjörningnum, sem var 

sá sami og í Reconstruct: what the hell happened?, gæti svo jafnvel haldi" áfram yfir í 

lokaverki".  

                                                 
20 Jarmusch, Jim. (1995). 
21 Jarmusch, Jim. (1995). 
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Ni!urlag 

Karakterar úr gjörningum flytjast milli verka, myndum er ra!a! upp á n"tt í n"ju 

samhengi, skúlptúrar ganga innsetninga á milli og listaverkin lifa mörgum lífum vi! 

mismunandi a!stæ!ur. Myndlist er framlei!sluferli. Hún er lei! til a! nálgast og vinna 

me! hugmyndir. Myndlist er tóm, ferli og tilvera. Tómi!, ferli! og tilveran eru hugtök 

sem ég hef reynt a! gera a! verkfærum sem ég get nota! til a! vinna skilvirkt og vel a! 

hugmyndum mínum. Verkfæri sem ég vona a! hjálpi mér a! nálgast hugmyndir mínar 

af opnum hug og fylgja #eim hvert sem #ær lei!a mig. Tómi! er #ví hugmynd um 

hugmyndir, ferli! er hugmynd um hvernig nálgast beri hugmyndir og tilveran er 

hugmynd um tilur! hugmyndar í efnislegu formi. Eitt lei!ir af ö!ru og #ó gengur allt í 

hringi. Me! tilvist #essarar ritger!ar er vinnan a! lokaverkinu #egar hafin og rannskókn 

á tóminu í fullum gangi. Á Kjarvalstö!um mun svo bera a! líta eitthva! sem skilgreint 

gæti #a! ferli sem á undan hefur gengi!. Vi! fyrstu s"n getur virst ríkja glundro!i í 

#essari vinnua!fer! en svo er í raun ekki #ví ferli! er ákve!i! #ó a! oft á tí!um geti #a! 

or!i! ansi yfirgripsmiki! fyrirbæri. Órei!a fellst líka í tóminu frekar en í hlutmerg!inni 

og #ví er #etta #egar öllu er á botnin hvolft tilraun til skipulagningar. 
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