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Útdráttur 

Í öllum samfélögum myndast svokallað félagslegt taumhald. Þetta taumhald er einhverskonar 

ósýnilegt afl sem beinir okkur eftir viðurkenndum brautum þjóðfélagsins. Listin er helsta aflið 

sem berst á móti þessu og stuðlar að einhverskonar þróun eða allavega breytingu. Hún reynir 

að sýna okkur nýjar leiðir til þess að skoða og hugsa um umhverfi okkar og rétt eins og 

tæknilegar framfarir hafa áhrif á þróun samfélagsins, hafa listaverk og listastefnur haft áhrif á 

þróun mannsandans. Listamenn og annað skapandi fólk reynir þannig að finna nýjar leiðir til 

þess að takast á við umhverfi sitt. En listamaðurinn vill líka skemmta sér og fátt þykir honum 

betra en að komast í skapandi ástand og leika sér með heiminn og þannig verður listin einmit 

til. Leikurinn fer fram á svæði sem er einhverskonar huglægt rými milli einstaklings og 

hlutarins; að hluta til fyrir utan einstaklinginn og „leikföngin“ og að hluta til innan í huga 

hans. Ástandið losar um hömlur hugans og dregur hlutina inn í annan veruleika. Í þessu 

ástandi bjagar, einangrar eða endurraðar listamaðurinn þeim upplýsingum sem umhverfi 

okkar er búið til úr og leyfir okkur þannig að skynja það á nýjan hátt.  
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Inngangur 

Komdu sæll kæri lesandi og vertu velkominn að þessari ritgerð! Eitt helsta lykilorð hennar 

er orðið leikur og næstmest notaða orðið í ritgerðinni er sennilega: einhverskonar. Sjálfum 

hefur mér hefur alltaf þótt sterk tenging milli leikjar (í víðu samhengi) og listarinnar. 

Listamaðurinn hefur ákveðið frelsi til þess að vinna (eða leika) með allt milli himins og 

jarðar. Hann lætur sér allt varða og notast við aðferðir úr öllum áttum. Hann getur sýnt fram 

á nýjar leiðir til þess að takast á við umhverfið og sýnt okkur inn í undirmeðvitund 

samfélagsins, eða hvað? ...hefur listin einhverju hlutverki að gegna? Hvernig getur hún 

gagnast okkur? Hversvegna stundum við hana og hvernig verður hún til? ...þetta eru 

nokkrar af þeim spurningum sem ég hef barist við sem ungur maður í námi við 

Listaháskóla Íslands. Ég tel mig nú loks hafa fundið svör við einhverjum af þessum 

spurningum, hversu óljós sem þau kunna að vera, en sumum þeirra verður hreinlega ekki 

svarað svo glatt er ég hræddur um. Hér á eftir verða þessar spurningar skoðaðar nánar í 

nokkurn veginn sömu röð sem þær standa hér að ofan. Við munum hafa okkur til halds og 

trausts hina ýmsu fræði- og listamenn og reyna að skoða málefnið út frá samfélaginu í heild 

jafnt og innviðum einstaklingsins. En nóg af  þessu þvaðri, látum gamanið hefjast og 

vindum okkur í fyrsta kaflann. 
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I. Hluti 

1.1 Samfélag 

Áreiti upplýsinga er stanslaust úr öllum áttum, fjölmiðlar, auglýsingar, dægurmenning, 

mannlíf. Einhver setur upplýsingar út í umhverfið og einhver beinir þeim eitthvert. Allar 

stundir, hvert sem við lítum eru upplýsingar streymandi í gegnum okkur. Þær koma inn í 

huga okkar og valda meðvituðum og ómeðvituðum afleiðingum. Það er áhugavert og að 

einhverju leiti nauðsynlegt að skoða þetta ferli og þessar upplýsingar, og meðhöndla þær á 

meðvitaðan og leikandi hátt.  

Í öllum samfélögum myndast nefninlega svokallað félagslegt taumhald. Þetta 

taumhald er einhverskonar ósýnilegt afl sem beinir okkur hingað og þangað eftir 

viðurkenndum brautum þjóðfélagsins. Þetta taumhald samanstendur af ríkjandi gildum og 

viðmiðum hvers tíma. Sá heimur sem birtist okkur í sjónvarpi og fjölmiðlum smitar inn í 

daglegt líf og ef við tökum við öllum þessum skilaboðum og litlu táknum, án þess að greina 

og vinna úr þeim á einhvern hátt, verðum við smám saman heilaþvegin. Hér er ekki um að 

ræða algera dáleiðslu heldur frekar einhverja sljóvgandi himnu sem umlykur umhverfi 

okkar. Þá er heldur ekki verið segja að það séu einhverjir sérstakir einstaklingar sem vinni 

markvisst að samsetningu þessarar himnu, þó vissulega séu öfl innan okkar samfélags sem 

hafa ákveðinna hagsmuna að gæta og verndi þá að mestu leiti með ímyndasköpun og 

áróðri, samanber ímyndarskýrslunni1 og hinum ýmsu verkefnum Íslandsstofunar (til dæmis 

má nefna „Inspierd by Iceland“ herferðina), sem að eigin sögn þjónar þeim tilgangi að: 

„efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum 

mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins“2. Stjórnvöld og vald 

yfirleitt leitast við að halda hlutunum eins og þeir „eiga að vera“ og oftar en ekki er það 

eins og þeir hafa alltaf verið.  

Franski heimspekingurinn og félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu hefur fjallað 

mikið um félagslegt taumhald og venjur innan samfélags í skrifum sínum. Hann notast þar 

við hugtak sem hann nefnir habitus, sem útlegst á íslensku sem vanabundið eða dæmigert 

ástand. Habitus mótast af þeim félagslegu aðstæðum sem einstaklingurinn elst upp við; þar 

                                                            
1 Afrakstur sérstaks starfshóps á vegum forsætisráðherra sem hafði það hlutverk að móta stefnu Íslands og 
leggja fram tillögur að skipulagi ímyndarmála og aðgerðum til að styrkja ímynd Íslands. 
2 Texti fenginn af heimasíðu stofunnar, http://www.islandsstofa.is/Islandsstofa, 2011. 
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ber helst að nefna fjölskyldu, vini og fjölmiðla og öll reynsla og upplifun hefur áhrif á 

mótun hans3. 

 Hver einstaklingur hefur sinn eigin Habitus eða vanbundna ástand sem stýrir 

honum upp að vissu leiti. Þannig mætti segja að Habitus sé að miklu leiti ómeðvitaður, 

einhverskonar lærð viðbrögð við ríkjandi aðstæðum. Kenningar Bourdieu um Habitus geta 

þannig sýnt okkur hvers vegna fólk gerir ekki endilega það sem hjálpar þeim að öðlast betra 

líf og af hverju breytingar á hegðunarmynstri taka langan tíma. Habitus myndast nefninlega 

innan ákveðinna aðstæðna, hann tengir ekki út fyrir þær aðstæður sem við búum við hér og 

nú. Hann er samansafn af fyrri reynslu og byggir þannig augljóslega bara á fortíð4. Í stað 

þess að leita að nýjum leiðum festist einstaklingurinn í endurteknum rútínum og fyrirfram 

tilbúnum hugsunarhætti.      

 Í samfélaginu er búið að búa til ýmsar leiðir fyrir einstaklinginn til að hugsa. 

Ákveðnar skoðanir og gildi eru síendurtekin. Auglýsingar fyrirtækja, skoðanir 

stjórnmálamanna og heimsspeki Bylgjunnar5 svo eitthvað sé nefnt. Þessar upplýsingar 

verða hluti af  þeim sem þær komast í snertingu við hvort sem þeim líkar betur eða verr. 

Burt séð frá því hvort yfirvaldið sé markvisst að reyna að þvinga ofan í þegna sína 

einhverjar ákveðnar skoðanir þá er þetta taumhald alltaf til staðar, innan fjölskyldu, 

vinahóps og samfélags; hefðir, siðir og almenn vitneskja, fyrirfram ákveðnar leiðir til þess 

að hegða sér og hugsa.  

Listin er helsta aflið sem berst á móti þessu og stuðlar að einhverskonar þróun eða 

allavega breytingu. Hún reynir að sýna okkur nýjar hliðar og nýjar leiðir til þess að skoða 

og hugsa um umhverfi okkar. Þessi virkni listarinnar er algerlega nauðsynleg. 

Heimspekingurinn og sálfræðingurinn John Dewey taldi einmitt að listin væri það afl innan 

samfélagsins sem berst á móti stöðnun í siðferði. Hana skeytir ekki um hvað þyki 

siðferðilega rétt og rangt á hverjum tíma og stuðli þannig að þróun á því sviði. Siðferði 

telur hann í eðli sínu vera íhaldssamt og að nauðsynlegt sé að listin ögri ríkjandi gildum. 

Ímyndunarafl og nýsköpun eru þannig stanslaus ógn við „status quo“ og lenda því oft uppá 

kanti hjá íhaldsömum stofnunum6. Til stuðnings við þetta dugir að nefna viðbrögð við 

hinum ýmsu verkum sem síðar hafa verið samþykkt sem tímalaus meistarastykki, svo sem 

                                                            
3 Pierre Bourdieu: Almenningsálitið er ekki til, ritstjóri Davíð Kristjánsson, Reykjavík, Reykjavíkur Akademían, 
2007, bls 8 – 13. 
4 Sama heimild og í tilvísun 2. 
5 Bylgjan er íslensk útvarpsstöð sem hóf útsendingar 28. ágúst 1986. Þar eru dægurmál í brennidepli.  
6 John Dewey: Art as Experience, Art and Civilzation, New York, The Berkeley Publishing Group, 1934. bls. 
358-    363. 
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Hádegisverður á grasininu7 og Ungu dömurnar frá Avignon8. Rétt eins og tæknilegar 

framfarir hafa áhrif á þróun samfélagsins, hafa listaverk og listastefnur haft áhrif á þróun 

mannsandans9.  

1.2 Önnur ástæða 

Þrátt fyrir að listin hafi þessa virkni þá er þetta ekki eina ástæða þess að ég stunda myndlist. 

Ég hef líka áhuga á einhverju meira abstrakt, einhverju sem ég átta mig ekki alveg á eins og 

er, einfaldleika og einhverjum skýrleika. Það þarf ekki að vera nein sérstök merking eða 

tilgangur, virðist vera. Hlutir eða myndir sem í einfaldleika sínum virðast útskýra eitthvað 

en það er ekki alveg víst hvað. Eðlisfræðingurinn og heimspekingurinn David Bohm reynir 

að gera grein fyrir einhverju svipuðu í byrjuninni á bók sinni On Creativity þar sem hann 

veltir því fyrir sér hversvegna vísindamenn stundi vísindi, hvað það sé sem knýr þá áfram.  

Hann telur að það sé ekki einungis vegna þess að þeir vilji getað reiknað út lögmál 

náttúrunnar og stuðlað þannig að velferð samfélagsins, þó vissulega hafi þeir sennilega 

flestir gaman af  því. Þess þá heldur telur hann ástæðuna vera einhverskonar persónulega 

stundargleði sem þeir fái út úr því að uppgötva eitthvað nýtt. Hann telur hinsvegar að 

grunntilfinningin sem knýr þá áfram sé leit að fegurðinni í einföldu og víðtæku kerfi eða 

formi. Nýrri leið til þess að skoða heiminn í kringum okkur. Einhverskonar kerfi eða aðferð 

sem hefur áhrif á víðum velli10. Kúbismi, eða öllu heldur aðferðir kúbisma; að brjóta 

viðfangsefnið upp og sýna það frá mörgum sjónarhornum í einu, er til dæmis aðferð sem er 

hægt að beita við fleiri aðstæður en málverkagerð. Það sama má einnig segja um leikandi 

nálgun Súrrealista og Dadaista á þeirra viðfangsefni eða aðferðir flúxusmanna á sínum 

tíma, og þannig mætti lengi telja.  

Listamenn og annað skapandi fólk reynir þannig að finna nýjar leiðir til þess að 

takast á við umhverfi sitt. Hversu meðvitað þetta kann að vera hjá hverjum og einum er 

auðvitað misjafnt og er þetta sennilega aldrei það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar 

farið er af stað við gerð nýs verks. Þetta er frekar einhver tilfinning sem knýr skapandi 

einstaklinga áfram frá einhverjum djúpum stað sálarinnar.       

                                                            
7 Málverk eftir Édouard Manet frá árinu 1863. 
8 Málverk eftir Picasso frá árinu 1907. 
9 John Dewey: Art as Experience, Art and Civilzation, New York, The Berkeley Publishing Group, 1934. bls. 
358-363. 
10 David Bohm: On Creativity, Londond, Routlege, 1996. bls. 1 – 3.  
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En svo er líka gaman að gera list. Ef listamaðurinn fengi ekki einhverskonar ánægju 

út úr því að stunda myndlist þá myndi hann sennilega hætta því. Það að búa til eitthvað nýtt 

og að leika með heiminn á skapandi hátt veitir listamanninum vellíðan. Þótt innst inni kunni 

listamaðurinn að vera í heilagri leit að sannleikanum þá er hann líka að leika sér. Það mætti 

kannski segja að hann leiti að einhverju með því að leika sér með umhverfið. Sú kenning að 

einhver skyldleiki sé milli leiks og lista er ekki ný af nálinni og á nokkuð skylt með 

tengingu listar eða sköpunnar og frelsis11.             

1.3 List og leikur 

Í bók sinni Playing and Reality fjallar barnasálfræðingurinn Winnicott um leik og ástand 

sem börn fara í þegar þau leika sér. Hann lýsir því þannig að þau fari eitt skref út úr sjálfum 

sér og varpi hluta af sér, undirmeðvitund og tilfinningum, á leikföngin. Leikurinn fer 

þannig fram á svæði sem er einhverskonar huglægt rými milli barnsins og hlutarins; að 

hluta til fyrir utan barnið og leikföngin og að hluta til innan í huga barnsins. Ástandið losar 

um hömlur barnsins og dregur hlutina inn í annan veruleika12. Þetta ferli er einlægt, frjálst 

og skapandi og í því tjáir einstaklingurinn einhvern innri sannleika um sig og umhverfi sitt. 

Segja mætti að listsköpun fari fram á einhverju svipuðu svæði; listamaðurinn losnar að 

einhverju leiti frá sjálfum sér og losar um hömlur hugar síns og í því ástandi meðhöndlar 

hann heiminn. Auðvitað er þetta ekki eins hrátt, ákaft og algert ástand eins og leikur 

barnsins heldur frekar  raðir af mislöngum atvikum sem eru svo meðvitað tengd saman.     

Líkingu við leikinn má einnig sjá hjá þýska heimspekingnum Hans-Georg Gadamer. 

Í textanum „The Play of Art“ frá 1973 talar hann um að leikur sé ákveðið form samskipta 

og sé til staðar á öllum sviðum tjáningar. Hann nefnir sem dæmi lögreglur, messur og 

valdabaráttu dýra. Í öllum þessum dæmum eru þátttakendur að einhverju leiti að leika. 

Lögreglan lætur ekki eins og venjulegur borgari heldur fulltrúi ákveðins valds og sama 

gildir um trúarleiðtoga. Þetta á einnig við um dýrin þegar þau setja á svið sýningu á 

kröftum sínum án þess þó að beita þeim. Gjörðir verða þannig tákn fyrir eitthvað annað en 

þær eru. Dýrið sýnir árás með ákveðinni hreyfingu og hitt dýrið bregst við með hreyfingu 

sem táknar uppgjöf. Gadamer telur að list hafi þessa sömu eiginleika, að hún sé ekki hlutur 

                                                            
11 Hans-Georg Gadamer: The Play of Art. Tekið úr bókinni  The Philosophy of Art: Readings Ancient and 
Modern ritstýrðri af Alex Neill og Aron Ridley ,BAN,  Mc Graw Hill, 1995. bls. 75-91. 
12 D.W.Winnicot: Playing and Reality, London, Tavistock Publications, 1971. bls. 1-8. 
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sem sé ætlaður til notkunar  heldur vísi hún alltaf eitthvert annað.13Hann virðist líka vera 

nokkurnvegin á sömu línu og Winnicot þegar kemur að tjáningarmætti leiksins og setur 

hann í samhengi við listina á fallegan máta:  

 

„the play of art is a mirror that through the centuries constantly arises anew, and in 

which we catch sight of ourselves in a way that is often unexpected or unfamiliar: what we 

are, what we might be, and what we are about.“14 

1.4 Tjáning sjálfs og samfélags 

List er tjáning á einstaklingnum og eins og Hannes Lárusson sagði eitt sinn þá er listin 

kannski það eina sem við höfum til að rannsaka hvað það sé að vera einstaklingur. Í 

gegnum list getur einstaklingur tjáð eitthvað sem orð fá ekki lýst. Listamaðurinn getur líka 

tjáð eitthvað sem hann sjálfur veit ekki eða hefur ekki greiðan aðgang að í huga sér og 

skilur þess vegna ekki fullkomlega sjálfur, þannig er þetta ferli að einhverju leiti 

sjálfskoðun og eins og í leik er hægt að gefa sig á vald einhverra svæða fyrir neðan 

sjávarmál. En listin er líka tjáning eða viðbragð við umhverfinu. Eins og áður hefur fram 

komið verður umhverfið óneitanlega hluti af einstaklingnum og mótar hann á vissan hátt. 

Öll upplýsingasúpan sem fer í gegnum okkur safnast upp í einhverskonar hópmeðvitund15 

sem listamaðurinn getur svo sótt efnivið í. Þannig getur listin líka verið einhverskonar 

sálfræðileg rannsókn á undirmeðvitund samfélagsins. 

                                                            
13 Hans-Georg Gadamer: The Play of Art. Tekið úr bókinni  The Philosophy of Art: Readings Ancient and 

Modern ritstýrðri af Alex Neill og Aron Ridley ,BAN,  McGraw Hill, 1995. bls. 76-77. 

14 Hans-Georg Gadamer: The Play of Art. Tekið úr bókinni  The Philosophy of Art: Readings Ancient and 
Modern ritstýrðri af Alex Neill og Aron Ridley ,BAN,  McGraw Hill, 1995. bls. 80. 
15 Ekki einhverskonar Jungíska fyrirfram gefna meðvitund heldur frekar meðvitund margra einstaklinga sem 
er að einhverju leiti svipuð vegna sameginlegrar reynslu, til dæmis að búa á sama landi, lenda í 
efnahagslegum bobba, versla í Bónus, fara í bíó og svo framvegis. 
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II. Hluti 

2.1 Aðferðir annarra 

Hér á undan hef ég reynt að skilgreina, út frá kenningum nokkurra fræðimanna, hvað list sé 

og hvaða áhrif hún getur haft. Nú langar mig að skoða betur hvernig hún verður til og 

hvaða aðferðum sé hægt að beita. Ég fann nokkuð fína lýsingu á fyrstu skrefunum í katalóg 

um Kristinn G. Harðarsson frá 1994. Hann skrifar þar nokkra stutta og fallega texta um 

listina, einn þeirra heitir „Leikur og dund“ og hljómar hann svona: 

Lagt er af stað í leik og dundi án sjáanlegs eða skiljanlegs tilgangs, í vegnesti 

einungis óeirð eða óljós eftirvænting. Leikurinn og dundið fylgja vissum 

leikreglum þó erfitt sé að henda á þeim reiður, og hægt sé að toga þær og 

teygja á ýmsan hátt, þá loða þær samt einhvern veginn saman. Það er leitað í 

ýmsar áttir, ókunn lönd könnuð og tekið við að fínkemba – aðallega 

óafvitandi – hið tiltölulega afmarkaða svæði sem umritar einstaklinginn en er 

samt margbrotið og víðfermara en svo að það verði nokkurn tímann 

fullkannað. Smekkur og skoðanir, það lærða og persónubundna, setja 

reglurnar, fylgja þeim eftir og eru einnig landamæraverðir.16 

Þetta er kann að hljóma frekar óljóst en tel ég lýsa samt afar vel hvernig listaverk fer 

af stað. Eins og áður hefur fram komið er leikurinn og dundið, eins og Kristinn talar um, 

einhverskonar undirstaða sköpunar. Maður kemst í ákveðið ástand og fer að meðhöndla 

umhverfi sitt. Kristinn talaði einnig um að hann noti sjálfan sig sem einskonar tæki; eyru og 

augu sem fylgjast með og skynja umhverfð17. Hann velur úr upplýsingunum sem hann 

safnar, tekur inn í listina og: „leggur svo af stað í leik og dundi án sjáanlegs eða skiljanlegs 

tilgangs“18  

Þegar litið er til verka Kristins er ekki gott að segja um hvað þau snúast, annað en 

lífið og það að lifa og hrærast í samfélaginu. Hann vinnur með hversdagslega hluti og notar 

ýmiskonar efnivið: minningar, byggingar, Ísland og auglýsingar svo eitthvað sé nefnt.  

Þegar kemur að vali miðils segist hann notast við þann sem honum finnist henta best hverju 

                                                            
16 Kristinn G. Harðarsson: Leikur og dund, Texti úr sýningarskrá frá Kjarvalsstöðum 1994, Umsjón með 
sýningarskrá hafði Anna Margrét Bjarnadóttir; Reykjavík, Kjarvalsstaðir, 1994. bls 3.   
17 Úr viðtali höfundar við Kristinn G. Harðarson, 2010. 
18 Sama heimild og í tilvísun 15. 
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sinni19. Þetta gefur verkunum ákveðið frelsi og skýrir og styrkir ákveðna tilfinningu sem er 

að finna í verkum hans. Með því að meðhöndla þessa hversdagslegu hluti, taka þá úr 

samhengi og endurraða gefur hann þeim nýtt vægi. Verk hans eru einhverskonar 

athugasemdir eða birtingamyndir sem fjalla jafnt um einstaklinginn og samfélagið. 

Gott dæmi um þetta er verkið Around20 frá árinu 1995. Verkið er gerningur byggður 

á dagbókafærslum Kristins. Hann býr til lítil svið þar sem hann endurskapar aðstæður sem 

hann hefur lent í. Á þessum sviðum leikur hann svo með ýmsa hluti sem því tilheyra. Þær 

aðstæður sem hann sýnir áhorfandanum í þessu verki eru allar frekar hversdagslegar en 

þegar þær eru endurleiknar á þennan hátt þá verða þær einhvern veginn líka persónulegar. 

Verkið er unnið upp úr dagbókum en sýnir hversdaginn; persónuleg sýn á ópersónulega 

hluti. Það er eitthvað jafnvægi og yfirvegun í nálgun hans sem gerir verkin bæði persónuleg 

og almenn á sama tíma. 

Annar listamaður sem ég tengi við er Jonathan Meese. Ég nefni hann hér frekar 

vegna hugmynda hans og viðhorfs heldur en fagurfræði fullunninna verka hans. Meese   

talar um að listin sé það eina sem geti tekist á við raunveruleikann, gert hann bærilegan og 

tekist á við fortíðina. Hann talar um að listin geri allt að leikföngum sem listamaðurinn svo 

leikur sér með21. Listamaðurinn hefur frelsi til þess að nota allar aðrar greinar og öll form 

sem til eru. Hann getur komið að heiminum eins og barn og spurt spurninga og gert 

tilraunir, þannig er hægt að komast að einhverju og halda hreyfingu á mannsandanum. 

Messe, líkt og Kristinn, bindur sig ekki við neinn sérstakann miðil. Hann vinnur með 

samfélagið, listina og söguna; blandar öllu saman og leikur sér.           

 

 

                                                            
19 Úr viðtali höfundar við Kristinn G. Harðarson, 2010. 
20 Sjá mynd  í viðauka á bls.19. 
21 Úr viðtal Sabine Trieloff við Jonathan Messe, 2009. 
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III. Hluti 

3.1 Mín verk 

Lýsing Kristins á sínu vinnuferli á einnig vel við það sem ég geri, það er að segja að ég tek 

inn upplýsingar úr umhverfi mínu og vel svo meðvitað og ómeðvitað einhver brot og vinn 

með þau. Um þessar mundir beinist athygli mín einna helst að birtingu eða framsetningu 

upplýsinga í fjölmiðlum jafnt sem hversdagsleikanum. Framsetning upplýsinga getur þýtt 

allt frá uppsetningu auglýsingar til útfærslu á heimatilbúnu tækifærisföndri. Flest verkin 

byrja á því að ég tek eftir einhverju sem mér finnst skrítið eða furðulegt. Verkið Tungumál, 

ímynd, skúlptúr22 frá 2010 byrjaði þegar ég heyrði fyrst manneskju, stofnun eða yfir höfuð 

einhverju lýst í þremur orðum. Oft eru fyrirtæki eða persónur með kjörorð sem oftar en ekki 

eru þrjú talsins. Eitt orð virðist full þröngsýnt, tvö orð gætu stillt þeim upp sem andstæðum 

og fjögur orð virðast óþarflega mörg. Dæmi um slíkar samsetningar eru: traust, reynsla og 

metnaður23 og forvitni, skilningur og áræðni24. Þessi orð eiga svo að gefa mynd af 

stofnuninni eða manneskjunni. Þetta þykir mér full glannaleg og grínleg leið til þess að 

auglýsa eitthvað. Að tefla fram þremur hugtökum og búa til ímynd. Orðin eru alltaf of stór 

til að ná yfir það sem þau eiga að lýsa og svo er líka furðulegt þegar fyrirtæki og stofnanir 

eru persónugerð á slíkan hátt.  

Fyrir verkið safnaði ég saman nokkrum slíkum orðasamsetningum og bjó til nokkrar 

sjálfur. Ég útbjó nokkrar látlausar hillur og setti útlitslega svipaða steina í hverja þeirra. 

Fyrir ofan steinana eru svo orðin sem virðast eiga að lýsa þeim. Þegar svona margar 

svipaðar aðstæður:  hlutur og orð sem eiga að lýsa honum, eru sýndar saman verða til frekar 

fáránlegar aðstæður. Steinarnir halda áfram að vera steinar og orðin ná engri tengingu við 

þá. Í verkinu reyndi ég að eima ákveðna tilfinningu sem ég fann þegar ég sá þetta fyrst. 

Þessu verki eins og flestum öðrum óx fiskur um hrygg í teikningu. Ég fór að teikna 

form og lýsa þeim á svipaðan hátt og hér fyrir ofan. Ég bjó til nokkrar slíkar teikningar og 

hengdi þær upp á vegg, það minnti svo á hillur og þannig mjakaðist verkið áfram.     

 

 

                                                            
22 Sjá myndir númmer: 1,2 og 3 í viðauka á bls. 25.  
23 Manneskja sem var að bjóða sig fram á Stjórnlagaþing 2010. 
24 Kjörorð Listaháskóla Íslands. 
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3.2 Teikning 

Teikning er ferli sem hjálpar mér mikið því það getur leitt af sér svipaða hugsun og leikur 

hjá börnum; það er að segja maður fer að einhverju leiti út úr sjálfum sér og maður gefur 

hlutunum (varpar á þá) einhverja  meiri merkingu25. Í teikningu er hægt að taka orð, myndir 

og tákn út úr hausnum, setja fyrir framan sig og fá samstundis annað sjónarhorn. Í 

teikningunni getur líka eitthvað óvænt og óvart gerst, sem gerir þá líka eitthvað við táknið 

sem er í huganum, og fram og til baka; þannig er hægt að kasta á milli og hugleiða í 

gegnum teikningu og sama er hægt að gera með skúlptúr og allt, til dæmis fyrirtæki, dauða 

listamenn og liti. Þegar maður kemst í skapandi hugarástand þarf maður að losna frá 

sjálfum sér að einhverju leiti. Teikning er fyrir mér einfaldasta leiðin til þess að komast í 

slíkt ástand. Hún getur verið einhverskonar skapandi hugleiðsla. Það er áhugavert að sjá 

hvað gerist í þessu ferli, maður hefur kannski einhverja óljósa hugmynd eða einhverja hluti 

sem manni þykja áhugaverðir á þeim tíma og sleppir þeim lausum á blaðið og fylgist með 

þeim tengjast og endurraða sér. Svo er hægt að safna saman þeim „niðurstöðum“ og 

endurtaka leikinn.   

Það er líka áhugavert að blanda ólíkum efniskenndum hlutum saman og sjá hvað þá 

gerist. Að taka hluti úr samhengi sínu og gefa þeim annað samhengi. Listaverk sem 

samanstanda af hlutum sem nú þegar hafa einhverju hlutverki að gegna. Hlutir sem eiga sér 

stað, sögu og merkingu, taka þá og raða þeim saman upp á nýtt. Listaverkið verður þannig 

til úr hlutum sem koma úr mismunandi áttum, sameinast, mynda eitthvað nýtt og hverfa svo 

kannski aftur þangað sem þeir voru. Listaverkið verður þá einskonar samkoma eða samtal 

hluta, þeir mynda samræður sín á milli hvort sem þær eru formrænar, efnislegar, litrænar 

eða hvað sem er. Áhorfandinn varpar síðan sínum skilningi, túlkun og reynslu á hlutina, 

breytir og býr til samræðuna. Hlutirnir taka áhorfandann með inn í samkomuna og krefja 

hann álits og túlkunnar. Þetta var eitthvað sem ég var að spá í í verkinu Hilla frá 200926. Að 

teikna með hlutum eða skrifa. Settur var fram tiltekinn míkróheimur, smámyndir úr ólíkum 

áttum þar sem hver hlutur stóð fyrir tiltekna heild og táknmyndirnar urðu einskonar 

handahófskennd sneiðmynd af einhverju ástandi, íslenskum samtíma, heimili, safni, 

áhorfandinn gat tengt verkið við mismunandi aðstæður. Framsetning verksins var hlaðin 

tilvísunum í sögu og samtímamenningu. Að búa til sitt eigið safn, eigin sögu og beina 

                                                            
25 D.W.Winnicot: Playing and Reality, London, Tavistock Publications, 1971. bls. 1-8. 
26 Sjá myndir í viðauka á bls. 20. 
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sjónum að áróðri þeim sem umlykur okkur dags daglega en með svo lymskulegum hætti oft 

að við tökum ekki eftir því. 

3.3 Húmor og leikur 

Húmor kemur oft sjálfkrafa þegar leikið er með „alvarlega hluti“,  það er að segja það 

myndast einhver fáránleiki og bjögun sem oft verður húmorísk. Eitthvað sem er fyndið en 

samt ekki. Til dæmis verkið SÆLL frá 201027. Í því verki blanda ég saman Burberrys 

mynstrinu og orðinu sæll. Þetta eru hlutir sem samfélagið hefur bætt ákveðinni merkingu á, 

eða breitt henni. Orðið sæll breyttist í sjónvarpsþáttunum Næturvaktin28 og Burberrys sem 

er mynstur; litir og form sem fóru smámsaman að standa fyrir ákveðinni stöðu innan 

samfélagsins. Þarna eru þessir tveir hlutir settir saman og athugað hvaða áhrif þeir hafi á 

hvorn annann og áhorfandann. Verkið er fyndið, en af hverju? Af því það er skrítið eða 

hallærislegt? Ég er ekki viss.   

Húmor hjálpar mér líka til þess að halda einhverri fjarlægð frá umfjöllunar efninu 

og er auk þess ágætis leið til þess að fá áhorfandann til að nálgast verkin. Oft er húmor á 

yfirborðinu en einhver alvara undir niðri. Í verkinu Jón Ólafsson frá 200829  sýndi ég tvær 

myndir af Jóni sem ég fann í blaði nokkru. Hann er glæsilegur, léttur á bárunni og virðist 

hlæjandi. Með myndunum fylgdi svo hlátur sem ég tók upp sem áhorfandinn hlustar á í 

heyrnartólum á meðan hann virðir fyrir sér myndirnar. Verkið er grínlegt og skemmtilegt en 

á sama tíma spyr það spurninga um samtímann, Jón Ólafsson, peninga og fleira. Verkið er 

þó ekki hugsað sem persónuleg árás á Jón Ólafsson heldur frekar sem tilraun til þess að 

véfengja einhverja ímynd glæsimennis, að gera grín að einhverju, ýta við einhverju, sjá 

hvort það haldi merkingu sinni, að véfengja umhverfi sitt. 

Svo eru verk30 eins og þau sem ég gerði desember 2010. Verk sem eru gerð frá 

byrjun til enda í gríni; húmor knýr verkin áfram. Ég var búinn að vera að lesa einhverja 

heimspeki og skoða málshætti og tilvitnanir ýmisa mikilmanna sögunnar og á endanum fór 

þetta allt saman að hljóma eins og innantómt þvaður, sem mest af þessu var þó ekki. Ég 

ákvað að skrifa mínar eigin heimspekilegu tilvitnanir og stilla upp með gáfulegri mynd af 

sjálfum mér. Útkoman varð einhverskonar skopmynd af list-fræðimanni. Verkin fjalla um 

                                                            
27 Sjá myndi  í viðauka á bls. 21. 
28 Vinsælir þættir sem sýndir voru á sjónvarpsstöðinni Stöð 2, hófu sýningar í september 2007.  
29 Sjá myndir í viðauka á bls. 22. 
30 Sjá myndir í viðauka á bls. 23-24. 
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eigin ímyndasköpun. Hvernig maður kynnir sig og hvernig hægt er að nota spekina til þess 

að blása upp ákveðna mynd af sjálfum sér.    
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Lokaorð 

Jæja þá... Þetta var nú meira ferðalagið! ...en ég sé að þú hefur komist heilu og höldnu á 

leiðarenda, velkomin/n. Til að reyna að taka þetta saman, eins og venjan er í enda ritgerða, 

skulum við fara lauslega yfir það sem á undan fór. Í upphafi ritgerðarinnar lagði ég fram 

eftirfarandi spurningar: hefur listin einhverju hlutverki að gegna? Hvernig getur hún 

gagnast okkur? Hversvegna stundum við hana og hvernig verður hún til? Við skulum sjá 

hvort ekki hafi tekist að varpa einhverju ljósi á þessar spurningar.     

Hvers vegna stundum við list? Innra með okkur virðist vera einhver þörf eða löngun 

til að átta okkur á heiminum. Við viljum finna nýjar leiðir til þess að túlka og takast á við 

umhverfi okkar. En listamaðurinn vill líka skemmta sér og fátt þykir honum betra en að 

komast í skapandi ástand og leika sér með heiminn, sem leiðir okkur að næstu spurningu: 

hvernig verður lisin til? svarið er: í leiknum. Grundvöll sköpunar tel ég felast í því ástandi 

sem leikurinn krefst; frjálsu og persónulegu samtali einstaklingsins við umhverfi sitt. Í 

þessu ástandi bjagar, einangrar eða endurraðar listamaðurinn þeim upplýsingum sem 

umhverfi okkar er búið til úr og leyfir okkur þannig að skynja það á nýjan hátt. En hvaða 

hlutverki gegnir listin? Stórt er spurt, en gott og vel... leyfðu mér þó að spyrja þig kæri 

lesandi; hvaða hlutverki gegnir sólin? Gegnir hún því hlutverki að tryggja líf á jörðu, eða 

kannski að halda Júpíter og Satúrnusi á sporbaug? ...nei, að sjálfsögðu ekki. Sólin gegnir 

engu hlutverki, hún veldur aðeins afleiðingum og það sama er satt um listina en þessar 

afleiðingar leiða okkur einmitt að síðustu spurningunni: Hvernig getur listin gagnast okkur?  

Nú rétt eins og sólin getur hún varpað ljósi sínu á umhverfi okkar en hún getur einnig 

varpað ljósi á mannsandann og veitt okkur þannig dýpri skilning á mannskepnunni. Listin 

er afl sem getur leyst okkur úr hlekkjum ríkjandi siðferðis og staðlaðrar hugsunar.                    
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