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          Í þessari ritgerð mun ég velta upp spurningum varðandi raunveruleikann og 

birtingarmyndir hans í myndlist. Sum augnablik eru raunverulegri en önnur, ég mun 

skoða minningarbrot sem geymast og sagnir sem lifa. Ég mun skoða manneskjuna 

útfrá þeim veruleika sem hún býr sér til, því umhverfi og sýn sem hún mótar sér. Ég 

skoða manneskjuna einnig í sögulegu samhengi og kem inn á atferlisfræði manna og 

dýra og hvað er líkt og ólíkt með þeim. Einnig skoða ég fjölmiðla og ábyrgð þeirra í 

mótun skoðana okkar og samfélags. Allt eru þetta hlutir sem ég hef fjallað um í 

myndlist minni. 

          Myndlistin getur birt okkur nýjan raunveruleika og skýrt okkar eigin veruleika 

betur út fyrir okkur. Einnig mun ég fjalla um upphaf og sögu kvikmyndlistar og þróun 

hennar gegnum árin. Ég hef mest fengist við kvikmyndlist og mun skoða hvað það er 

sem ég heillast af hjá mínum uppáhalds myndlistarmönnum. Ég mun skoða verk eftir 

mig sjálfa og reyna að sjá þau og skilja frá sem flestum hliðum, með fyrr greinda 

punkta að leiðarljósi. 
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1. Brotthvarf raunveruleikans 

a) „The Guide is definitive. Reality is frequently inaccurate.“ 1 

Hvað er raunverulegt, getum við sýnt fram á eitthvað sem er raunverulegt? 

Geta listamenn einhvern tímann bara speglað raunveruleikann og ef svo væri, væri 

það nokkuð áhugavert? Er raunveruleikinn kannski hverfull og breytilegur? Er 

kannski hlutverk myndlistar einmitt að sýna okkur annan raunveruleika en þann sem 

við erum vön, aðra hlið raunveruleikans? 

 
Það er ekkert lík af veruleikanum og það er ekki að ástæðulausu; 

raunveruleikinn er ekki dáinn, hann er horfinn. List var skáldleg 

ummyndun veruleikans, heimspeki var skáldleg ummyndun 

hugmyndarinnar. Nú þarf að ummynda brotthvarf allra þessa hluta 

veruleikans, hugmyndarinnar, listarinnar, náttúrunnar og heimspekinnar 

sjálfrar. 2  

 
 Ef list var skáldleg ummyndun veruleikans en raunveruleikinn er horfinn, líkt 

og Baudrillard heldur fram, er þá nokkuð fyrir okkur að gera með myndlistinni lengur, 

eða er hlutverk hennar ef til vill enn mikilvægara en áður? Í verkum mínum fjalla ég 

oft um raunveruleikann, kannski til að skerpa hann fyrir sjálfri mér og skilja betur. 

Þessa kenningar Baudrillards minntu mig á aðra og frægari yfirlýsingu Nietzsche;  

 
God is dead. God remains dead. And we have killed him. How shall we 

comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was holiest and 

mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our 

knives: who will wipe this blood off us? [...]Must we ourselves not become 

gods simply to appear worthy of it? 3  

 
Ef guð er dáinn, hvernig eigum við þá að útskýra heiminn og kortleggja? Það felst 

ákveðið frelsi að standa á eigin fótum og vera á eigin ábyrgð en það er um leið 
                                                 
1 Douglas Adams. Hitchhiker's Guide to the Galaxy : The Restaurant at the End of the 
Universe. Ballantine Books, 1980, bls. 34. 
 
2 Jean Baudrillard. Frá eftirlíkingu til eyðimerkur. Bjartur, ReykjavíkurAkademían, 
2000, bls. 88. 
 
3 Friedrich Nietzsche. The Gay Science. Vintage Books, 1974, hluti 125. 
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ógnvekjandi. Þá þurfum við að ákveða hvað skiptir okkur máli, guð getur ekki sagt 

okkur það. Og hvað þykir okkur raunverulegt og mikilvægt?  

Þessi kafli hefst á fullyrðingu um að handbókin sé alveg pottþétt, það sé bara 

raunveruleikinn sem sé ónákvæmur; lög og reglur sem við höfum sett okkur gangi 

alveg upp, en raunveruleikinn passar ekki inn í allar okkar reglur. Raunveruleikinn er 

óútreiknanlegur og ófyrirsjáanlegur. Raunveruleikinn getur því aldrei verið annað en 

sannur. 

 

b) Mannleg hegðun 

Við höfum lög og reglur til að hjálpa okkur að skilja heiminn en stundum 

lendum við í aðstæðum sem ekki er hægt að útskýra með þröngri sýn okkar á 

heiminn. Stundum finnst okkur jafnvel að við höfum engin völd og að við getum ekki 

breytt neinu. 

 Ég held að þegar maður minnir sig á að skynjun á raunveruleika geti verið 

mismunandi, finni maður að maður getur breytt ýmsu sjálfur, einungis með skynjun 

sinni og sýn á heiminn. 

Ef til vill er hluti ástæðunnar að borgarsamfélagið hentar okkur ekki, verandi 

spendýr sem höfum lifað í náttúrunni í þúsundir ára. Við erum enn með dýrslegt eðli í 

okkur og því brjótast stundum út kenndir sem ekki eru samþykktar í okkar samfélagi 

en við ráðum ekki við. Hvatir eins og kynhvöt og veiðieðli verðum við að stilla inn á 

reglur samfélagsins og setja okkur hömlur á þeim sviðum. 

En þó hefur okkur alltaf verið umhugað um að slíta okkur frá þeirri staðreynd 

að við erum dýr og mörg skammaryrði notuð yfir slíka hegðun, talað er um að fólk 

hagi sér eins og skepnur þegar það hagar sér einstaklega illa, ekki þykir við hæfi að 

éta eins og svín og þar fram eftir götunum. Mér hefur alltaf þótt spennandi að velta 

fyrir mér mannskepnunni sem spendýri og hluta af náttúrunni og dýraríkinu. Ég hef 

gert verk þar sem ég skoða aðferli og hegðun dýra og manna og hversu margt er líkt 

með þeim. 

Reglurnar í samfélagi okkar birtast bæði í lögum, en þær eru einnig óskrifaðar. 

Samfélagið samþykkir frekar líkamlega sjúkdóma en andlega og þó það sé ekki 

bannað með lögum að vera feitur er það er ekki vel séð, það er ekki gott að vera 

öðruvísi en aðrir. Eitt mikilvægasta tækið til að stýra reglum okkar og gildum eru 

fjölmiðlar. 
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c) Heimsmynd fjölmiðla 

Fjölmiðlar móta skoðanir okkar og lífsviðhorf, þeir segja okkur hvernig við 

eigum að lifa okkar lífi og hvað við eigum að kaupa. Þeir sýna okkur þætti sem lýsa 

lífi venjulegs fólks, fólks sem er æskilegt að líkjast. Fjölmiðlar ganga yfirleitt útfrá 

því að allir glími við sama raunveruleika og aðstæður og það hentar þeim vel að allir 

verði sem líkastir. Þeir sem eru hræddir við að skera sig úr, eru hlýðnir og hlusta. 

Fjölmiðlar upplýsa okkur um hverjir eru óvinir okkar og hvað ber að óttast. 

 Þeir segja okkur að kalda stríðinu sé lokið, en hættan á hryðjuverkaárásum sé 

stórkostleg og yfirvofandi. Það er alið á hræðslu til að halda fólki hlýðnu og góðu. 

En við stjórnum því á hvað við hlustum og hverju við trúum. Ef fólk nær að 

horfast í augu við óttann er ekkert sem getur stöðvað það. Ég hef gert verk þar sem ég 

deili á þennan hræðsluáróður og reyni að varpa ljósi á hina miklu ábyrgð fjölmiðla og 

hve mikil áhrif þeir hafa á heimsmynd okkar. 

Í bókinni Um sársauka annarra lýsir Susan Sontag því hvernig skynjun fólks 

sem lendir í hörmungum hefur breyst á undanförnum áratugum. Þeir sem sluppu 

lifandi úr tvíburaturnunum í New York eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001 

lýstu reynslu sinni sem mjög óraunverulegri og „eins og í bíómynd". Áður fyrr hafði 

fólk líkt álíka áföllum og óraunverulegum aðstæðum við að það hefði verið „eins og í 

draumi" en nú til dags eru bíómyndir eitthvað sem fólki finnst óraunverulegt.  

Það er nokkuð sérstakt miðað við hve mikill hluti af veruleika okkar þær eru, að fólki 

finnist þær vera óraunverulegar.4 

 

d) Möguleikar myndlistarinnar 

 Myndlistin hefur vald til að sýna okkur inn í annan heim, þar sem allt er 

mögulegt. Myndlistin sýnir okkur aðrar hliðar málefna, sýnir okkur að hlutirnir eru 

ekki alltaf eins og þeir sýnast og að allt sé hægt. Góð myndlist reynir ekki að þvinga 

skoðunum sínum uppá fólk né selja þeim nokkuð. Góð myndlist er samtal og vekur 

spurningar innra með áhorfandanum sem hann verður sjálfur að finna svör við. Þar er 

engin Guð með rétta svarið á reiðum höndum, þú hefur sjálfur lausnina og svarið 

finnur þú í hjarta þér, svarið er aldrei eins hjá öllum. 

 Mín fyrsta minning af myndlistarverki sem situr í mér er þegar ég sá mynd af 

verki Hreins Friðfinnssonar Húsið frá árinu 1974. Hann hafði byggt hús sem var á 

                                                 
4 Susan Sontag. Um sársauka annarra. Hið íslenska bókmenntafélag, 2006, bls.42-43 
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röngunni þannig að bárujárnið var innan í því og veggfóðrið utan á. Mér fannst svo 

merkilegt að ef maður færi inn í þetta hús færi maður í raun út. Út úr heiminum. Þetta 

fannst mér ótrúlegt að hægt væri að gera, maður gæti í smástund farið út úr öllu. 

 Þetta er í raun það sem góð myndlist gerir fyrir áhorfandann, leyfir honum að 

hverfa út úr heiminum í smástund og virða fyrir sér aðstæður þar. 

Myndlistin gefur manni leyfi til að hverfa í smástund, til þess að koma aftur og 

hafa þá skoðað hlutina frá öðru sjónahorni, gegnum gleraugu myndlistarinnar. Ég er 

hrifin af verkum Candice Breitz og finnst áhugaverð eftirfarandi lýsing á verkum 

hennar:  

 
On the one hand, as Breitz grabs the reins from Hollywood, she seems to offer 

us a chance to direct rather than being directed, a change to stare down the 

spectacle rather than remaining endlessly subject to its paralyzing gaze, a 

chance to pull the strings.5 

 
Þarna er lýst hvernig Breitz tekur völdin í sínar hendur, með því að 

endurklippa og endursegja atburðarásina er hún komin úr hlutverki áhorfandans yfir í 

hlutverk leikstjórans. Þar með gefur hún okkur sem áhorfendum líka tækifæri til að 

semja okkar eigin sögu, færir okkur völdin til að skoða gamalkunnan hlut frá fleiri 

sjónarhornum og þar með í raun að stjórna áhrifunum. Myndlistin gefur 

listamanninum völdin; völd til að skapa og hreyfa við öðrum. Listaverkið gefur 

áhorfandanum völdin, völdin til að skapa sér skoðun og hugsanlega breyta sýn sinni. 

Mér finnst þetta skemmtilegt sjónarmið því oft er hraðinn og áreitið svo mikið 

að maður meðtekur ekkert og skilur lítið fyrr en maður skoðar það undir smásjá 

myndlistarinnar. Með því er eins og maður stöðvi tíma og rúm, standi kyrr og leggi 

við hlustir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Castello Di Rivoli. Candice Breitz. Skira, 2005, bls. 81. 
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2. Kvikmyndlist 

Kvikmyndlist er mjög algengt listform á 21. öldinni, en er þó ný aðferð í 

samanburði við til dæmis málaralistina. Myndlistarmenn byrjuðu að gera tilraunir 

með að finna sköpun sinni farveg í kvikmyndaforminu undir lok sjötta áratugar 

síðustu aldar. Frumkvöðlar á þessu sviði voru Andy Warhol, Les Levin og Nam June 

Paik sem vann einnig náið með Steinu Wasulka og Woody Wasulka manni hennar, en 

þau tileiknuðu sér þessa tækni mjög snemma. 

Andy Warhol gerði leiknar myndir og rauntímamyndir, til dæmis Empire, sem 

hann gerði árið 1964 og sýndi 8 klukkustunda upptöku af Empire State byggingunni í 

New York. Nam June Paik teygði möguleika formsins út í hið óendanlega og gerði 

tilraunir með tæknilegar hliðar kvikmyndlistarinnar og fór jafnvel svo langt að smíða 

vélmenni úr sjónvarpstækjum 6 

Miðillinn er í stöðugri þróun og skiptist yfirleitt í tvo flokka, sem innsetning 

(e. installation) eða framsett í sjónvarpi, myndverkið sjálft er verkið en framsetning 

aukaatriði (e. single-channel). Með innsetningu er hins vegar verkið hluti af heildinni, 

hluti af skúlptúr eða inni í innsetningu.7 

Ég hef yfirleitt unnið meira með seinna formið, þó ég hugsi um 

framsetninguna, þá vinn ég verkin mín yfirleitt ekki inn í rými og þau eru færanleg 

milli rýma. 

Ein af mínum helstu fyrirmyndum í listinni er finnska listakonan Eija-Liisa 

Ahtila. Uppsetning hennar inn í rými er auðvitað þaulhugsuð en hún hefur ekki 

innsetningar með og því mætti kalla hennar verk single-channel, þau koma úr einum, 

eða tveimur, dvd spilurum eða myndvörpum. Eitt verka hennar, Love is a treasure, 

vinnur hún þannig að hún tekur viðtöl við konur sem eru veikar á geði og biður þær 

að lýsa reynslu sinni varðandi sjúkdóminn. Hún tekur svo samtölin og lætur aðrar 

konur, leikkonur, leika reynsluna og fara með orð sjúklinganna. Það væri eitthvað sem 

ég myndi vilja prófa, sökkva mér ofan í rannsóknarferli og greina frá niðurstöðunum í 

verki. Mér finnst verk hennar sýna mikinn áhuga á fólki og mikla virðingu fyrir 

viðafangsefninu. Hún nálgast þessar veiku konur án fordóma og nær að sýna okkur 

heiminn sem þær búa í, á ljóðrænan en einfaldann hátt. 

                                                 
6 Sylvia Martin. Video Art. Taschen, 2006, bls. 6-11. 
 
7 Wikipedia.org. http://en.wikipedia.org/wiki/Video_art, 4. febúar 2008. 
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„Athila's works are filled with the intimate confessions and emotional outbursts that 

accompay family strife, heartbreak, and alienation.“ 8  

Hún fjallar svo oft um það sem mér finnst mjög áhugavert líka; fjölskyldur og allar 

þeirra ósögðu og heillandi sögur. 

 Það er svo hrífandi við verk hennar að hún nær manni alveg inn í verkið, 

maður gleymir stund og stað og fellur inn í verkið og upplifir það mjög sterkt. Útlit 

verka hennar er mjög fagmannlegt og þau líta út eins og bíómyndir, þau eru tekin á 

filmu og öll myndataka og heildarútlit til fyrirmyndar. Þetta gerir það að verkum að 

boðskapur og tilfinning verkanna kemur skýrt fram án hnökra, svo unun er að fylgjast 

með. 

Pippilotti Rist hefur líka unnið mikið með kvikmyndlistaformið, hennar verk 

eru oft meira í ætt við gjörninga, því hún er yfirleitt sjálf í aðalhlutverki í 

myndbandinu og er því að framkvæma gjörninginn meðan verið er að taka upp. Hún 

fjallar mikið um kynhlutverk og sjálfið með feminísku ívafi. 

 Bill Viola er annar kvikmyndlistamaður sem ég hrífst af, hann fjallar oft um 

það sammannlega, hið dulræna og ósýnilega. Eitt verka hans I do not know what it is I 

am like sem sýnir unga að klekjast úr eggi, eldingu og stórbrotna nátturu, talar við 

mann í gegnum eitthvað erkiminni og margar tengingar og hugsanir fara af stað í 

hausnum á manni. Hann hefur verið einn fremsti kvikmyndlistamaður heims síðan 

hann kom fram á sjónarsviðið í kringum 1970 og heldur áfram að bæta sig og þróa. 9   

Ég hef unnið mikið með kvikmyndlist og ljósmyndir og henta þeir miðlar mér 

mjög vel til að tjá mig, þó ég hafi vissulega prófað aðra miðla í gegnum árin. Ég er 

spennt að sjá hvert þessi miðill þróast með nýrri tækni og hvernig hann þróast hjá mér 

með auknum þroska. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8  Gloria Sutton. Ecstasy-in and about altered states. MIT Press, 2005, bls. 46. 
9  Sylvia Martin. Video Art. Taschen, 2006, bls. 80 og 92. 
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3. Verkin mín 

a) I don't follow   

Í verkum mínum í gegnum tíðina hef ég fengið innblástur frá fólkinu í 

kringum mig, samferðamönnum og fjölskyldu. Ég hef starfað á leikskóla þar sem hinn 

frjói hugsunarháttur barna hefur heillað mig og veitt mér innblástur. Einnig hef ég 

unnið á sambýli fyrir fatlaða sem skerpti enn betur þá sýn að líkamar okkar eru 

einungis umbúðir utan um eitthvað miklu stærra og meira. Mér finnst alltaf gaman að 

hlusta á góða sögumenn og heillast sérstaklega af sögum úr fortíðinni.  

 Atburðir í mannskynsögunni, jafnt sem hversdagslegir atburðir hafa áhrif á 

listsköpun mína. Minningar og sögur af fólki kveikja áhuga minn og oftar en ekki eru 

verk mín sprottin út frá einhverri slíkri sögu.  

Stundum virðist sem að það eina sem við gerum sé að segja hvert öðru sögur 

og það er sú tilhneiging sem endurspeglast einnig í verkum mínum. 

Verkið „I don't follow“ fjallaði um ýktar birtingarmyndir kynjanna sem birtast 

oftar en ekki í bandarískum gamanþáttum. Kynhlutverkin voru skerpt og undirstrikuð 

og sýndu þar með svart á hvítu, hve mikið skáldaleyfi höfundar þessara þátta taka sér 

við að sýna einkenni kynjanna. Þar er frekar reynt að sýna fram á hvað gerir þau ólík 

sem er þó líklega, að mínu mati, mun minna en sem gerir þau lík. 

Ég klippti saman atriði með húsmóðurinni í þáttunum og í aðeins einum 30 

mínútna þætti snérist liðlega helmingur atriða hennar um hversu pirruð hún var, konan 

dæsti og dæsti og kvartaði og kvartaði. Karlanginn maður hennar var litlu skárri og 

endurtók í sífellu, með hjálp klippingar, setningarnar „I don't follow“ eða ég skil ekki 

og „There have been three great ideas from the beginning of mankind; the fire, the 

wheel and playboy!“  

Þó að í raun hafi ég lagt af stað með ákveðna fordóma og vísvitandi klippt 

saman brotin til að ná fram ákveðnum hughrifum áhorfanda, þá eru þessar 

staðalímyndir kynjanna mjög samofnar öllu í okkar samfélagi. Mér fannst áhugavert 

að fjalla um þær á nokkuð skýran hátt því margir átta sig ekki á þessum skilaboðum 

sem okkur eru send dag hvern, um hvernig maður á að haga sér, einungis út frá kyni. 

Einnig fjallaði ég í þessu verki um ábyrgð fjölmiðla og hvernig hversdagsleikinn á að 

líta út samkvæmt sjónvarpinu. Ég held það sé hættulegt að ætla að spegla sig í 

einhverju jafn óraunverulegu og sjónvarpi og að sama skapi jafn mikilvægt að hafa 

góðar fyrirmyndir þar til að fylgja. 
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Eftir þetta verk var mér bent á verk Candice Breitz Mother and Father, sem 

fjallar að mörgu leyti um það sama og það var mjög ánægjulegt að sjá það á sýningu 

nokkrum árum seinna.  

Þar sjáum við fyrst á nokkrum skjám, valdar mæður í bandarískum 

bíómyndum. Þær virka freka veikar á mann, væla og dæsa, eru hræddar og í mikilli 

geðshræringu. Næst sjáum við feður og þeirra ýktu hlutverk í bíómyndum, þeir eru 

harðir og strangir, barma sér en kveinka sér ekki, ráða og refsa, taka stjórnina. Þessi 

einfalda uppsetning var mjög hlaðin og kveikti margar spurningar hjá manni.  

 

b) Mission accomplished 

Í verkinu Mission Accomplished tókst ég á við raunveruleikaþætti og 

raunveruleika þeirra og stríð og raunveruleika þeirra. Þar voru klippt saman tugir 

atriða úr bandarískum raunveruleikaþáttum þar sem við sjáum keppendurna gráta. 

Þetta myndskeið var svo klippt saman við fréttamyndir frá stríðinu í Írak og frá mjög 

svo sjónrænni athöfn þar sem George W. Bush Bandaríkjaforseti lýsti yfir að 

tilgangnum hefði verið náð og að stríðinu væri lokið.  

Hinn 1. maí 2003 steig forsetinn í pontu á flugmóðurskipinu USS Abraham 

Lincoln og fullyrti sigri hrósandi að stríðinu í Írak væri lokið með sigri 

Bandaríkjamanna. Hann var heldur fljótur á sér því stríðinu er ekki enn lokið, 5 árum 

síðar og ekki sér fyrir endann á því. Það verður þó að teljast líklegt að þessi 

sviðsetning hafi virkað á marga áhorfendur sem sannleikur.  

Hver þessi aðgerð í Írak var nákvæmlega er ég ekki enn viss um og hvernig 

hún átti að hafa heppnast eða tekist þegar enginn var viss um hver hún væri skil ég 

ekki heldur. En þetta dæmi sýnir okkur hættur fjölmiðla og völd þeirra, þeir geta 

endað stríð með því að birta leikrit í beinni útsendingu, jafnvel þó þorri fólks viti að 

þetta er ekki sannleikurinn. 

Þetta ýkta sjónarspil án innistæðu fannst mér kallast vel á við þennan eilífa 

grát án ástæðu í raunveruleikaþáttum, óraunveruleikinn ræður ríkjum til að kalla fram 

einhver áhrif hjá áhorfendum. 

Óraunveruleiki raunveruleikaþátta og óþarfa tilfinningasemi rímaði óþægilega við 

mjög svo raunverulegan hlut, stríð. 

 

 

 

 11

http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Abraham_Lincoln_%28CVN-72%29
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Abraham_Lincoln_%28CVN-72%29


 

 

 

 

 

Úr verkinu Mission Accomplished 

 

En þó velti ég því fyrir mér hvort sé raunverulegra í dag? Hinir rangnefndu 

raunveruleikaþættir eru klipptir til að ná fram ákveðnum skoðunum, þeim er leikstýrt 

og þátttakendur í þáttunum eru stanslaust umkringdir myndavélum og verða því vart 

mjög eðlilegir og afslappaðir. Stríð getur einnig verið óraunverulegt, jafnvel fyrir þá 

sem taka þátt í því: 

 
 Sjálft stríðið er háð í fjarska eftir því sem hægt er, með sprengjuárásum 

á skotmörk sem eru miðuð út með hjálp upplýsinga sem berast jafnharðan frá 

sjónrænum tæknibúnaði, í allt annarri heimsálfu;. 10 

 
Þannig slítur þú þig frá verknaðinum, þarft aldrei að heyra sögur þess fólks 

sem lét lífið, aldrei að horfa upp á eymd þeirra og sorg, heldur ýta bara á takka, í 

annarri heimsálfu, líkt og um tölvuleik sé að ræða.  

Ég man mjög vel eftir því þegar fyrra Persaflóastríðið hófst í beinni 

útsendingu, CNN var í gangi frammi í stofu og við systurnar lágum uppi í rúmi og 

töldum niður klukkustundirnar þar til stríðið hæfist. Líklega hefur vantað mikið upp á 

þroskann hjá mér því ég man að mér þótti þetta nokkuð spennandi athöfn.  

Þetta stríð var það fyrsta sem háð var í sjónvarpi það hófst í beinni útsendingu 

og var háð í beinni útsendingu. Franski fjölfræðingurinn Baudrillard skrifaði 3 greinar 

árið 1991 og gaf út í bók undir heitinu The Gulf War Did Not Take Place sem innlegg 

í umræðuna. Þar fjallaði hann um það hve óraunverulegt stríðið hafi verið fyrir þá sem 

háðu það, öllu var fjarstýrt og lítið var um bardaga augliti til auglitis. Og 

óraunveruleiki stríðsins fyrir áhorfendur, þar sem þeir sáu græna blossa í Bagdad í 

myndavél með nætursjónauka, hafi gert það að verkum að Persaflóastríðið hafi ekki 

                                                 
10 Susan Sontag. Um sársauka annarra. Hið íslenska bókmenntafélag, 2006, bls. 92. 
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átt sér stað. Baudrillard var gagnrýndur harðlega fyrir að gera lítið úr fórnarlömbum 

átakanna en mér finnst þetta sjónarmið gagnlegt fyrir okkur að skoða. 11 

Hvernig eigum við að vita að það átti sér stað? Ekki var ég viðstödd, það eina 

sem ég hef fyrir mér er það sem fjölmiðlar segja mér að hafi gerst. Og það sem þeir 

sýndu okkur var mjög óraunverulegt fyrir áhorfendur. 

 

c) Ljósið þitt lýsi mér 

Ljósmyndaverkið Ljósið þitt lýsi mér samanstóð af ljósmyndum af konum sem 

eru náskyldar mér. Myndirnar voru hengdar upp hlið við hlið og fyrir neðan þær var 

skrifað á vegginn, með titrandi blýantstriki texti um ljós heimisins. 

Uppsetning verksins var örlítið köld þó verkið sjálft hafi verið fullt af hlýju og 

birtu. Með blýantsskriftinni reyndi ég að opna rýmið aðeins til hliðanna en myndirnar 

voru allar hlið við hlið í þráðbeinni röð. 

 

 

 

 

 

 

Ljósið þitt lýsi mér 

Titill verksins vísar til mikilvægi fjölskyldunnar fyrir mér og hvernig annað 

fólk getur lýst manni leið þegar leiðin virðist dimm og ógreið. Það er mikilvægt að 

hafa góðar fyrirmyndir í lífinu og hafa góðan stuðning frá fjölskyldu og nákomnum 

og fannst mér með þessu verki vera að þakka fyrir mig. Þetta ljós sem er 

megininntakið í myndunum og það sem bindur þær saman getur staðið fyrir svo 

margt, einhverja ósýnilega birtu og hlýju sem maður getur ekki alltaf séð, en finnur 

alltaf fyrir.  

Ég vildi líka að áhorfandinn fengi tilfinningu fyrir einhverjum tíma í verkinu, 

að hann hugsaði sér hvað hefði gerst áður en myndin var tekin og hvað myndi gerast 

næst. Það var spegill á römmunum innanverðum sem gáfu meira rými í myndirnar og 

speglaði áhorfandann í leiðinni í sjálfu verkinu. Það var líka bekkur fyrir framan 

                                                 
11 Wikipedia.org. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Gulf_War_Did_Not_Take_Place 

5. janúar 2008. 
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innsetninguna og þar gat maður setið og lesið textann í ró og næði og skoðað 

myndirnar og kannski hugsað um sitt innra ljós. 

 Ég er mjög hrifin af ljósmyndum Gregory Crewdson þar sem tilkomumiklar 

sviðsetningar og fryst augnablik láta mann verða forvitin að fylla upp í eyðurnar 

sjálfur. Í bókinn Twilight um samnefnda seríu Crewdson, segir ma: 

„photography, suddenly, in this spectatorial setting, is not at all about an exact 

reproduction of the truth, but is rather a dramatization of something which ought to 

have remaind hidden.“12 

Mér finnst þessi skoðun á ljósmynd mjög áhugaverð og gæti hún einnig átt við 

um málverk. Gott málverk eða ljósmynd sýnir manni ekki endilega raunveruleikann 

og það sem vitað er og öruggt, heldur miklu frekar það sem sést ekki með berum 

augum og á að vera dulið. 

 

d) Hippocampus Tales 

Hversdagsleikinn getur verið svo óheyrilega spennandi og fallegur ef við 

stoppum til að horfa, hlusta og njóta.  

Ég tek hef alltaf tekið mikið upp, hversdagleg og tilviljanakennd augnablik úr 

mínu lífi. Hef látið myndavélina ganga af gömlum vana, og ákvað að nota þessi brot 

saman, án þess að vita hver útkoman yrði.  

Útkoman var verkið Hippocampus Tales sem var sýnt á þremur samstilltum 

skjám en höfðu örlítið mismunandi mynd á hverjum skjá fyrir sig. Skjárinn í miðjunni 

sýndi verkið á einn hátt en þeir til hliðanna á annan hátt, en þó sama verk. Þannig 

myndaði verkið eins konar altari og gaf því hátíðlegan blæ heilagrar þrenningar. En 

verkið tók sig ekki hátíðlega heldur bauð áhorfendum að kíkja inn, uppsetningin var 

látlaus og gátu áhorfendur rölt um og komið aftur að verkinu og séð eitthvað nýtt. Það 

var staðsett á gangi þar sem mikill umgangur var og kannski ekki stund né staður til 

að setjast niður og setja sig inn í verkið, heldur frekar að detta inn í eitt og eitt atriði 

sem kannski minnti mann á eitthvað djúpt inni í vitundunni. 

Það er nefnilega fyndið hvað manni finnst maður muna ef maður sér myndir af 

því, jafnvel þó ómögulegt sé fyrir mann að geta hafa munað eftir atvikinu. 

Skrásetning og myndataka af hvaða augnabliki sem er hefur aldrei verið algengari en 

um leið viðkvæmari. Með tilkomu stafrænna myndavéla eru öll augnablik skrásett en 
                                                 
12  Rick Moody. Twilight-Photographs by Gregory Crewdson.  
Harry N. Abrams, 2002, bls. 7. 
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tölvuskjöl eru hverful og endast ekki eins vel eins og filmur. Oft missir maður af 

augnablikinu sem maður er að reyna að fanga meðan maður reynir að skrásetja það og 

manni finnst eins og atburður hafi ekki gerst, hafi maður ekki tekið af honum myndir. 

Susan Sontag fjallar um þessa þróun á síðustu öldum með tilkomu til að 

mynda stafrænnar tækni; 

 
Á meðan fólk í þróunarlöndum finnur enn fyrir kvíða frammi fyrir 

ljósmyndavélum finnst það vera yfirgangur eða dónaskapur, að láta ljósmynda 

sig, upphafinn stuldur á persónuleikanum og menningunni, þá sækist fólk í 

iðnríkjum eftir því að láta mynda sig - líta á sig sem ímynd, sem ljómyndir 

geri raunverulega. Fólk bætir sér upp sífellt margbrotnari tilfinningu fyrir 

raunveruleikanum með ástríðum og einföldunum, og sú sem er mest 

ávanabindandi er að taka myndir. 13 

 
Mér finnst þetta kristalla mjög vel það sem ég hef verið að velta fyrir mér 

varðandi varðveitingu augnabliksins og minninga. Hverfulleiki raunveruleikans og 

nútímans verður svo áþreifanlegur þegar við skrásetjum hvert einasta augnablik í lífi 

okkar.  

Hver einasti unglingur á óteljandi sjálfsmyndir á heimasíðu sinni og stofnaðar 

eru heimasíður fyrir fóstur með sónarmyndum og bumbumyndum áður en þau fæðast.  

Margar frumstæðar þjóðir trúa því að maður missi hluta af sjálfum sér þegar 

tekin er af manni mynd. Ég er ekki á sama máli, en mér finnst samt áhugavert að velta 

þessu fyrir sér í samhengi við, til að mynda stórstjörnur, sem eru myndaðar við hvert 

fótmál og eru í raun mjög óraunverulegar fyrir manni, þó þær séu svona vel skrásettar. 

Það er eins og við treystum ekki minni okkar, ég veit að það yrði litið 

hornauga að fólk gifti sig eða færi til útlanda, án þess að taka eina einustu mynd. En 

ég velti fyrir mér hversu mikill hluti af því sé vegna þess að okkur langar að fanga 

augnablikið, eða við treystum okkur ekki til að muna það á okkar hátt? 

Baudrillard telur að þessar gerviminningar orsaki eyðingu minninga fólks, fólk 

þarf ekki að muna sjálft, heldur treystir á gerviminni ljósmynda og gagna.  

                                                 
13 Susan Sontag. Að sjá meira. ReykjavíkurAkademían, 2005, bls. 68. 
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„This forgetting is still too dangerous, it must be effaced by an artificial 

memory (today, everywhere, it is artifical memories that efface the memory of man, 

that efface man in his own memory).“ 14 

 Titill verksins er sóttur í raunverulegt líffæri, Hippocampus eða Dreki, sem er 

í heilanum á okkur öllum og sér um að geyma minningar. Þess vegna fannst mér 

mikilvægt að hafa atriðin í myndinni raunveruleg. 

Ég var í raun að skoða mínar eigin minningar og velta upp spurningum um 

hvað skiptir mestu máli í lífinu. Hvaða minningar og hugrenningar leita til að mynda á 

mann á dánarbeðinu. Ég gæti trúað að allir þessu litlu hlutir, litlu augnablikin með  

fjölskyldu og vinum muni sitja eftir lengst. 

 

 

 

 

 

 

  Verkið Hippocampus Tales            Rammi úr verkinu 

 

Þegar atriðin voru tekin upp var aldrei ætlunin að nota þau í listaverk, en þegar 

þau voru sett öll saman, mynduðu þau nokkurs konar heild brotakenndra minninga og 

augnablika. Það að atriðin voru raunveruleg og oft ekki vitað af upptökunni, fannst 

mér ýta undir einlægni verksins. Þarna fylgdumst við með borðhaldi stórfjölskyldu og 

umræðum sem fylgja því, fórum á rúntinn á Vestfjörðum í blindbyl og sáum eina 

ömmu mína kenna hinni, á rafknúinn hjólastól. 

 Það er gott að vera svolítið opinn á skynjun sína á raunveruleikanum, reyna að 

fanga augnablikið, það er fullt af töfrum en maður þarf að staldra við til að upplifa þá. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
14 Jean Baudrillard. Simulacra and simulations. University of Michigan Press, 1981, 
bls. 49. 
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e) They should care 

Að skynja sjálfan sig sem manneskju annars vegar og hluta af þjóð hins vegar 

er, eins og gefur að skilja, gjörólíkt. Stundum erum við ósátt við orðspor og sögu 

þjóðar okkar og vildum helst ekki vera tengd henni á nokkurn hátt. En á næstu stundu 

fyllumst við þjóðarstolti og böðum sögu okkar og sérstöðu dýrðarljóma, okkur finnst 

við frábær því við erum hluti af einhverju frábæru. Mér fannst áhugavert að skoða 

umræður sem ég lenti í varðandi sjálfstæðisbaráttu Eistlands í þessu samhengi. Þessar 

tvær hliðar íslensku þjóðarsálarinnar kristallast í þessu verki í tveim Íslendingum. Mér 

fannst spennandi að heyra skoðanir, vangaveltur og áhrif þessa atburða á venjulegt 

ungt fólk. 

They should care reyndi að spegla sögulegan atburð í hversdagslegri umræðu 

og aðstæðum. Ég hafði látið myndavélina ganga af gömlum vana og allt í einu 

breyttist venjulegt samtal milli vina í umræður um sjálfstæðisyfirlýsingu Eistlands og 

þátt Íslands í því ferli. Verkið sýnir samræður á ensku milli tveggja Eistlendinga og 

tveggja Íslendinga um sjálfstæðiyfirlýsingu Eista og þá staðreynd að Íslendingar hafi 

verið fyrstir til að viðurkenna sjálfstæði Eistlands. Ein besta gagnrýnin sem ég fékk 

fyrir verkið var þegar ég var spurð hvort það væri leikið, það er eitthvað sem ég 

hyggst kanna betur og finnst áhugavert að velta fyrir mér muninum á hinu leikna og 

raunverulega. 

Í verkinu er reynt að svara spurningum og velta fyrir sér hlutum varðandi 

sjálfsmynd þjóða, og þá kannski sérstaklega Íslendinga. Þjóðernishyggja Íslendinga er 

oft tvíeggja blað þar sem þeir eru annað hvort með óeðlilega góða sjálfsmynd og 

halda að þeir séu besta þjóð í heimi og svo hins vegar eru þeir fullir 

minnimáttarkenndar og kannski er einmitt þessi minnimáttarkennd uppspretta hins 

mikla sjálfstrausts. 

Í verkinu segir ma: 

„I thougt that we were so small, unimportant that nobody cared.“ 

„No but...like...they should care...like we gave them...like we regogniced their 

independence, that´s pretty huge actually.“ 
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                         Rammar úr verkinu They should care 

 

Ég nota persónulega reynslu fólks, frekar en ártöl og tölfræði til að muna hluti 

til dæmis tengda sagnfræði. They should care var tilraun til þess að persónugera 

atburð í sögunni og sjálfsmynd þjóðar, tilraun til að persónugera samskipti þjóða og 

sýna söguna speglast í þeim sem upplifa hana. 

Ég man til að mynda ekki endilega allar dagsetningar tengdar seinni 

heimstyrjöldinni, en ég man að 2. júní 1944, fjórum dögum fyrir innrásina í Normandí 

tók Hitler sér frí frá starfi sínu til að vera viðstaddur sex ára afmæli Eddu Göring, 

dóttur Hermanns Göring, sem var líklega einn fordekraðasti krakki á jarðkringlunnar 

á þessum árum.15 

 Ef ég heyri einhverjar svona skemmtilegar og skrítnar sögur fæ ég oft áhuga á 

viðfangsefninu og kafa dýpra ofan í það og oftar en ekki endar það sem verk. Svona 

sögur láta mann ekki vera, banka uppá aftur og aftur og heimta að láta fjalla um sig. 

Ein slík saga hófst í kjölfar flóðbylgjunnar í Asíu á annan í jólum 2004. Þó 

aðallega hafi hugurinn leitað til þeirra rúmlega 200 þúsund manna sem týndu lífi, þá 

rakst ég á, er frá liðu stundir, athyglisverðar upplýsingar varðandi dýr í þessari 

flóðbylgju.  

Mjög fá dýrahræ fundust og til voru margar sögur um dýr sem fóru að skokka 

á ströndinni á hverjum morgni með eigendum sínum en neituðu þennan örlagaríka 

dag. Dýr í dýragörðum komu ekki út úr fylgsnum sínum og fílar jafnt sem flamingóar 

fluttu sig hærra yfir sjávarmál. 16 

                                                 
15 Gerald Posner. Hitlersbörnin. Fjölvi, 1994, bls. 224. 
16 National Geographic. 
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/01/0104_050104_tsunami_animals.ht
ml. 3. febrúar 2008. 
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Í kjölfar hörmunganna komu upp miklar umræður um öll nýju tækin sem 

þyrfti að byggja til að koma í veg fyrir að slíkt kæmi fyrir aftur, en ekkert var rætt um 

frumstæðu þjóðirnar og dýrin sem hlustuðu á náttúruna og björguðu sér og sínum 

þannig. Við leitumst við að gera dýrin líkari okkur og finnst dásamlegt þegar þau haga 

sér eins og menn, þegar sannleikurinn er sá að þau eru að haga sér eins og dýr, alveg 

eins og við. 

Við færumst sífellt lengra frá náttúrunni þótt það hafi einmitt bjargað mörgum 

í þessu tilviki, en ekki tæknin. Við viljum greina okkur frá náttúrunni en gleymum því 

svo oft að við erum líka dýr og eigum að vera hluti af náttúrunni. Við viljum stjórna 

móður jörð og breyta henni og nýta okkur í hag, en hún er óútreiknanleg og getur 

fyrirvaralaust sýnt sínar beittu klær með ófyrirsjánlegum afleiðingum. Hún lætur 

okkur ekki vita fyrirfram af slíkum hörmungum, eða hvað?  

Frumbyggjar á eyjum í kringum Indónesíu heyrðu þó viðvaranir hennar í tæka tíð; 

„they could view and hear the Tsunami coming and they moved to higher 

grounds way before the Tsunami came and earthquake shattered the islands.“ 17 

Ég held að í þessu tilviki hefði það komið sér betur að hlusta á náttúruna og 

haga okkur eins og skepnur, eins og skepnurnar sem við vorum sjálf og gleymum að 

við erum.  

 Það er áhugavert hvernig Baudrillard ber saman spænska rannsóknarréttinn 

við meðferð okkar á dýrum, hvernig fróun hlýst af því þegar sá sem pyntaður er játar 

allar syndir sínar og þar með réttlætum við pyntingarnar; 

 
In the same way, when we use and abuse animals in laboratories, in 

rockets, with experimental ferocity in the name of sience, what 

confessions are we seeking to extort from them beneath the scalpel and 

electrodes? Precisely the admission of a principle og objectivity of which 

sience is never certain, of which it secretly despairs. Animals must be 

made to say that they are not animals, that beastiality, savagery-with what 

these terms imply of unintelligibility, radical strangeness to reason-do not 

exist, but on the contrary the most bestial behavior, the most singular, the 

most abnormal are resolved in sience, in physiological 

                                                 
17Indiadaily. http://www.indiadaily.com/editorial/01-02-05.asp. 18. desember 2007. 
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mechanisms[...]Beastiality and its principle of uncertainty, must be killed 

in animals. 18 

 
 Þarna lýsir Baudrillard því að við notum dýr í rannsóknarskyni og pyntum 

þau, eins og til að fá einhverja játningu. Spænski rannsóknarrétturinn pyntaði fólk þar 

til það viðurkenndi að það væri villutrúar og þar með voru pyntingarnar réttmætar 

fyrir kirkjunni. Á sama hátt pyntum við dýrin til að ná úr þeim játningu um að þau séu 

skepnur,villt, og réttlætum á þann hátt meðferð okkar á þeim. Vísindunum er treyst 

fremur en tilfinningum og innsæi. 

 Ég hafði gert einhver verk í gegnum tíðina tengd þessum pælingum áður en ég 

gerði videoverkið Animals.  Ég hafði rekist á þrjár gæsir í flæðarmálinu á grískri eyju 

og þær vöktu strax áhuga minn. Ég tók upp samskipti þeirra og þar sem ég horfði á 

þær keppast við að snyrta sig fæddist sú hugmynd að mannagera þessar athafnir 

þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Úr verkinu Animals 

Ég gerði það og það kom mér á óvart hve auðvelt var að skilja hegðun 

kvennanna í myndinni, einungis með því að þær hermdu eftir hegðun gæsanna. Og þó 

að hegðun gæsanna hafi verið klippt til og túlkuð þá var útkoman nokkuð spaugilegt 

                                                 
18 Baudrillard, Jean. Simulacra and simulations. University of Michigan Press, 1981, 
bls. 129. 
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samspil sem vonandi vakti fólk til umhugsunar, eða bara kom því til að hlæja. Það er 

nefnilega merkilegt hve glettilega lík hegðun mismunandi dýrategunda er og kannski 

finnst fólki þessi samanburður einmitt spaugilegur af því það hefur ekki hugsað útí 

hversu lík við erum dýrum.  

Hérna er ég að sjálfsögðu að setja þessi myndbrot í ákveðið samhengi og 

þannig að hagræða sannleikanum til að setja fram mína skoðun. Þarna koma völd 

listamannsins vel fram, hann ræður hvað hann sýnir okkur og hvernig, eins hafa 

áhorfendur völd þarna sem fyrr og ráða hvaða áhrif þetta hefur á þá og hvað þeir lesa 

út úr túlkuninni. Þessi stjórnun er í raun það sama og fjölmiðlar gera, þeir stjórna því 

hvað þeir sýna okkur, hvernig og frá hvaða sjónarhorni. 

Mér fannst gaman að leika í þessu verki sjálf og hafa það leikið, því það er 

eitthvað sem ég vil færa mig nær í framtíðinni. Hið raunverulega er heillandi en 

markmið mitt er að ná fram raunverulegum áhrifum með leik. 
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Manneskjan er merkileg, hér hefur hún verið skoðuð út frá mismunandi 

sjónarhornum, í samhengi við dýr og náttúruna, mannkynssöguna  og þjóðerni. Ég hef 

velt fyrir mér mismunandi skynjun manna og velt fyrir mér varðveislu minninga og 

munnmæla. Mér finnst áhugavert að fjalla um fólki, leyfa áhorfendum að spegla sig í 

verkunum og sjá eitthvað nýtt. Ég hef velt fyrir mér tilgangi myndlistar og áhrifum 

verka á áhorfandann. Valdið sem áhorfandinn tekur sér er hann skoðar verk og valdið 

sem myndlistamaðurinn notar til að hafa áhrif. 

Ég hef alltaf leitast eftir, vegna áhuga míns á fólki, að reyna að skilja atburði 

og aðstæður betur með því að persónugera þá. Ég vil með list minni reyna að spegla 

samtímann, sem og fortíðina, bæði til að öðlast meiri skilning sjálf, sem og að vekja 

upp spurningar í brjósti áhorfandans. Að láta fólk hugsa sig um, snerta við einhverju, 

er minn metnaður og draumur og ég geri það með því að ögra sjálfri mér sem 

listamanni á meðan ég passa mig á að vera fullkomlega einlæg mínum eigin 

tilfinningum. 

Það sem er satt og raunverulegt fer eftir eigin sannfæringu, það er hægt að eiga 

við allt og klippa það til, til að ná fram ákveðinni skoðun, en maður tekur bara öllu 

með ágætis fyrirvara og tekur úr því það sem manni finnst áhugavert og reynir eftir 

fremsta megni að fylgja eigin sannfæringu.  

Það er líka skemmtilegt að upplifun manns er manns eigin raunveruleiki, og hún getur 

ekki verið nema sönn og raunveruleg, eða hvað?  
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