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Útdráttur 

 

Í ritgerðinni er fjallað um hinn margbreytilega veruleika. Hvernig komið er að  

honum, hvernig hann er lesinn, hvernig hann er uppbyggður, hvernig hann er 

afbyggður og á hvaða forsendum. Póststrúktúralisminn og „bullið“ hans kom mér 

fyrst á bragðið og þá einkum heimspeki Jacques Derrida þar sem hann fjallar um 

merkinguna sem er á sífelldu reiki. Út frá þeim útgangspunkti er hægt að koma sér í 

mjúkinn í tóminu og bregða svo á leik. Upplifunin á veruleikanum er margbreytileg 

einkum ef litið er til samtals þeirra tveggja táknkerfa sem við styðjumst við til þess að 

gera honum skil, það er orð og mynd. Séð í víðara samhengi er hægt að hugleiða þetta 

samtal út frá því hvernig við upplifum veruleikann út frá samfélagsgerðinni og gerð 

umhverfisins, borginni. Verk eftir mig þar sem ég skoða samtal ýmissa þátta með að 

strípa þá niður í nær tóm menningarílát, ná utan um þessar hugleiðingar. Frá 

hugleiðingum á samtali táknkerfa í hinu lagskipta undirlagi samfélagsins nálgast ég 

yfirborðið með að ráðast inn í almannarými með ýmsum gjörðum sem kalla á samtal 

og þar með þátttöku áhorfandans. Samræður þessar tel ég að eigi að fara á skjön við 

aðstæður til þess að hrófla við því samkomulagi sem við erum orðin of vön. Með því 

að reyna svo á þá ramma sem okkur er settir, út frá eigin forsendum, tel ég að við  

getum nálgast betur okkar eigin innri bullara.  
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Frekjuskar! í vi!brag!sstö!u vi!stö!uleysis 

!egar ég var a"eins fimm ára gömul stó"st ég ekki máti" og sparka"i 

hressilega í fi"lukennarann minn #egar hann óska"i ítreka" eftir betri beitingu á 

boganum. Nokku" sem ég reyndi a" fullvissa hann um a" mér væri ekki mögulegt. 

Ætli #a" l$si ekki #eirri frekju sem ég er og s$ni fram á #á litlu #olinmæ"i sem ég hef 

fyrir yfirvaldinu. Ég stend á mínu, spyr spurninga sem ekki eru alltaf til svör vi" en fæ 

á móti vi"brög". Núna sí"ast um daginn #egar ég hélt áfram a" sparka í lei"beinanda 

var mér svara" til baka me": „What ever.“                                     

Lei"beinandinn í #etta sinn var a" vísu illa upplag"ur en me" vi"brög"um 

sínum tel ég hann hafa gefi" vísbendingu um af hva"a toga samskipti eru innan 

íslensks samfélags. „What ever“ er slanguryr"i yfir „gildir einu“ og öfugt #ar sem 

„gildir einu“ er or"atiltæki sem er bein #$"ing á or"atiltækinu „what ever“.  Tilur" 

#essa or"atiltækis má a" vissu leyti rekja til komu bandaríkjahers ári" 1942 til 

Íslands. Í grein sinni „Eitt afskori" blóm“ (2003) fjallar Haukur Már Helgason um 

komu hersins sem merkilegasta atbur" Íslandssögunnar á 20. öldinni.1 Haukur Már 

fjallar ennfrekar um #a" hvernig á #eim tíma hafi íslensk arflei" og íslensk tunga 

veri" sett í kæli vi" innrás hef"a sem höf"u ekki á"ur einkennt íslenskan veruleika.  

Ekkert sem máli skiptir í samtíma okkar á sér hef" frá #ví á"ur en tungan var 
sett í kæli. Á Íslandi/íslensku er ekki hef" fyrir #vottavélum, ekki hef" fyrir 
l$"ræ"i e"a jafnrétti (hva" sem fór me"al höf"ingja á !ingvöllum fyrir eitt 
#úsund árum), á Íslandi er engin erótísk hef", ekki danshef", ekki tónlistarhef" 
a" heita má – ekki hef" fyrir byggingum, hva" #á byggingalist – ekki fyrir 
listum almennt, hva" #á al#$"u- og popplistum. Hér er ekki hef" fyrir fræ"um, 
hva" #á húmanískum fræ"um.2 

Haukur Már gengur a" vísu nokku" langt í a" gera grein fyrir #essum skorti en bendir 

á a" vegna #essa skorts hafi íslensk tunga „ekki skipt sér af veruleikanum sí"ustu 

fimmtíu ár“ og spyr ennfrekar „hvers vegna ættu #au a" byrja á #ví núna.“3 A" hreyta 

út úr sér „what ever“  s$nir ekki einungis fram á getuleysi samræ"uhef"arinnar heldur 

einnig tilur" #ess getuleysis. Or"anotkun okkar og samtal svífur yfir veruleikanum og 

nær ekki a" vísa til hans nema a" nokkru leyti. Til ver"ur tóm #ar sem annarskonar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Haukur Már Helgason: „Eitt afskori" blóm.“ Gjá. Ritst$rt af Kára Páli Óskarssyni. N$hil, 2010. 
2 Haukur Már: „Eitt afskori" blóm,“ bls. 20. 
3 Haukur Már: „Eitt afskori" blóm,“ bls. 22.!
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merking skapast. Lei"beinandinn sinnti starfi sínu. Hann kalla"i fram tómi" en #a" er 

í #ví tómi sem ég vir"ist #rífast og myndlist mín einnig.  

Póststrúktúralisminn, tómi!, tungan og bulli!  

Forsendur mínar fyrir #ví a" #rífast #ar má a" líkindum einnig tengja vi" 

heimsveldi" í vestrinu. Frá #rettán ára aldri hef ég ekki lært íslenska tungu eftir 

forskrift skólayfirvalda. Á #eim aldri hóf ég skólagöngu í bandarískum skóla í 

Brussel, Brussels American School, BAS. Lei"in lá svo til Íslands #ar sem ég hóf 

al#jó"legt nám vi" Menntaskólann vi" Hamrahlí" og útskrifa"ist átján ára a" aldri 

me" ensku sem fyrsta tungumál. !a" má #ví kalla mig tvítyngda. Tungumál fyrir mér 

er basl, e"a meira ástrí"ufull glíma sem ég tek #átt í á hverjum degi er ég reyni a" 

finna lei"ir til a" tvinna saman tungumáli" og veruleikann. Ég uni mér mest á #essum 

mörkum me" fæturna glennta sitthvoru megin vi" gjána. A" ná fótfestu í tóminu 

reynist mörgum óbærilegt og hafa #ví $msir kosi" a" skilgreina mig sem bullara. Ég 

er og hef alltaf veri" köllu" bullari, en #a" er í or"aflaumnum sem ég fann mig, #a" er 

póststrúktúralismanum sjálfum.  

Hi" eiginlega „bull“ póststrúktúralismans má kenna vi" #á hugmynd a" 

merking sé sífellt á reiki í tungumálinu. Í #essu samhengi er vert a" nefna heimspeki 

Jacques Derrida (1930-2004) og #á sérstaklega huglei"ingar hans um eftirköstin vi" 

afmi"jun heimsmyndarinnar. Í tímamótagrein sinni „Formger", tákn og leikur“ (1967) 

kemur Derrida fram me" gagnr$ni" endurmat á tengsl ja"ars og mi"ju í tengslum vi" 

mikilvægan atbur" í sögu vestrænnar hugsunar á 20. öld.4 Derrida kennir #ennan 

vi"bur" vi" hugsu"i á bor" vi" Friedrich Nietzsche (1844-1900), Martin Heidegger 

(1889-1976) og Sigmund Freud (1856-1939) og kenningar #eirra.  Á #essum tíma má 

segja a" mi"jan sem gengi" hafi veri" út frá í skilgreiningu og skilningi okkar á 

veruleikanum hafi veri" upprætt. Vi" höfum #ar me" enga mi"ju heldur a"eins 

frjálsan leik. Táknmi"i" hófst á loft og fór á sífellt reik og #ar me" merkingin sjálf. 

Engar sta"reyndir eru lengur til heldur a"eins túlkanir og sjónarhorn. Hér kemur fyrir 

eitt af frægari or"asmí"um Derrida, différance, sem „vísar bæ"i til „mismunar“ og 

„frestunar“, #.e. a" merking skapist og ey"ist í sífellu fyrir mismun táknmyndanna og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Jacques Derrida: „Formger", tákn og leikur í or"ræ"u mannvísindanna.“ Spor í bókmenntafræ!i 20. 
Aldar. Gar"ari Baldvinssoni, Kristínu Birgisdóttur og Kristínu Vi"arsdóttur ritst$r"u. 
Bókmenntafræ"istofnun, 1991. 
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frestun á hinu (ímynda"a) fasta sambandi hennar vi" táknmi"i".“5 Merking or"s er 

#ví aldrei stö"ug heldur opin. 

Upplifunin ver"ur sú a" tungumáli" kemur ávallt á milli okkar og veruleikans. 

Innganga okkar í samfélagi" á sér #ó ekki sta" fyrr en vi" höfum ná" tökum á #ví a" 

skilgreina okkur sem einstaklinga me" a"sto" tungumálsins. Sjálfsme"vitundin er 

engin á"ur en einstaklingur byrjar a" nota tungumáli" en samkvæmt heimspekingnum 

Julia Kristeva (f. 1941) er tungumáli" óa"skiljanlegt honum.6 Tungumáli" ver"ur #ar 

me" aldrei a" sjálfstæ"um veruleika. Undirstö"u tungumálsins má svo aftur á móti 

rekja til upplifunar okkar á veruleikanum. Samband veruleikans og tungumálsins 

vekur #ví upp álíka hugaróróa og #ær huglei"ingar hvort eggi" e"a hænan hafi komi" 

á undan. Skilgreining okkar á íslenskum veruleika gerir grein fyrir áhrifum 

veruleikans á tungumáli" ef liti" er til or"afor"a Íslendinga um landslagi". Í sífelldri 

baráttu vi" öfl náttúrunnar #róa"ist me"al Íslendinga ríkur or"afor"i til útlistingar á 

#ví sem #eir tókust á vi". !ar koma fram áhrif hins sjónræna á uppbyggingu 

tungumálsins, samband or"s og myndar.  

Samtal tveggja táknkerfa 

Í einu af n$legasta verki mínu, innsetningin Or!afor!a höggmyndir í íslensku 

landslagi (2010),7 vinn ég út frá verki Douwe Jan Bakker (1943-1997) sem ber heiti" 

Vocabulary Sculptures in the Icelandic Landscape (1976/1977). Ég kynntist #essu 

verki #egar ég rita"i grein um Birgi Andrésson (1955-2007) en Birgir #ekkti #etta 

verk vel og var undir miklum áhrifum frá #ví.8 Umrætt verk samanstendur af sjötíu og 

tveimur svörthvítum marghyrndum og óreglulegum ljósmyndum af íslensku landslagi 

sem eru para"ar vi" íslenskt nafnor" sem hvert fyrir sig skilgreinir tiltekin sérkenni 

landslagsins. Jan Bakker var uppnuminn af #eim mikla or"afor"a sem íslensk tunga 

hefur yfir hverja #úfu. A" hans sögn má sjá í #essum or"afor"a áhrif íslensks 

landslags, me" öllum sínum margbreytileika, á íslenska tungu og íslenska 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 Jacques Derrida: „Formger", tákn og leikur í or"ræ"u mannvísindanna,“ bls. 152.  
6 Noëlle McAfee. Julia Kristeva. Routledge, 2004, bls. 29. 
7 Sjá vi"hengi 1. 
8 Bryndís Björnsdóttir: „!egar hænan og eggi" tókust á: Samband myndar og texta í verkum Birgir 
Andréssonar.“ Af Steypu. Eiríkur Örn Nor"dahl og Kári Páli Óskarssyni ritst$r"u. N$hil, 2009.!
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bókmenntahef".9 Í s$ningarskrá fyrir innsetninguna birtist mynd af verki Jan Bakker, 

nafnor"in sjötíu og tvö ásamt eigin sta"hæfingu sem var"ar verki" mitt: 

Stúdíur á umhverfinu, á sta"num sjálfum og r$mi hans. Umhverfi" virkar   á 
okkur og vi" til baka. Til ver"ur merking jafnt sem merkingarleysur, 
táknmyndir og táknmi" #ess.  Særingar á táknmi"um kalla á drauga sem veita 
#ér augnatillit. 

Ég má til me" a" #efa upp drauginn í au"kenningunni,  vinna í ey"um hans, 
nærveru og fjarveru.10 

Draugarnir sem ég vísa til eru ekki einungis áhrifavaldar mínir Douwe Jan Bakker og 

Birgir Andrésson heldur einnig draugarnir sem svífa yfir hversdagslegum 

merkingarheimi okkar. Táknmyndir sem aftengjast táknmi"um sínum eru á sífeldu 

reiki. Ég lokka fram merkinguna og merkingarleysurnar #egar ég tek, líkt og 

myndlistarma"urinn Hannes Lárusson (f. 1955) or"a"i #a", „menningarlæsi" ni"ur á 

grasrótarplani"“.11 !essu tel ég mig ná fram me" #ví a" virkja umhverfi" og #á helst 

me" gjörningum, gjör"um. Í samtali mínu vi" Katrínu Sigur"ardóttur tel ég hana hafa 

ná" vel utan um listsköpun mína er hún sag"i mig gera til a" upplifa.12 

Í Or!afor!a höggmyndir í íslensku landslagi kemur #ví fram, líkt og í flestum 

verka minna, beiting líkamans. Innsetningin samanstendur af #remur vídeóum og 

gjörningi #ar sem lesin eru upp nafnor"in sjötíu og tvö me" sem mestu líkamlegum 

til#rifum í beitingu raddarinnar. Í einu af vídeóunum má finna hva" sterkustu 

skírskotunina til verks Jan Bakker. !ar stend ég á #úfu í nær straumlínulaga búning og 

fer í $miskonar stellingar sem ég staldra vi" hverju sinn í nokkrar sekúndur.13 Í 

verkinu má sjá hvernig form líkamans kemur í sta" formger"ar or"anna og #a" 

hvernig vi"brög" líkamlegu stellinganna kalla á veruleikann sem má kenna vi" 

samskonar samræ"ur og á milli texta og ljósmynda í verki Jan Bakker.  

Huglei"ingar um hvernig umhverfi" virkar á okkur og hvernig vi" virkum til 

baka í #eirri merkingarsköpun sem einkennir okkar tungu, eru mér hugleiknar í #essu 

verki. !ar sem merkingarsköpun byggist ávallt á samspili #essa tveggja #átta er erfitt 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 Douwe Jan Bakker: „A Vocabulary Sculpture in the Icelandic Landscape (1975i).“ 
Reykjavík/Harleem, 1976-77. 
10 Bryndís Björnsdóttir: „Or"afor"a höggmyndir í íslensku landslagi.“ Reykjavík, 2010. 
11 Hannes Lárusson: „Interview With Hannes Lárusson by Ásmundur Ásmundsson.“ Vefsló": : 
http://nordictantrum.org/?p=404, 1. nóvember 2010. 
12 Engin ábyrg" heimild. 
13 Sjá vi"hengi 2.!
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a" gera grein fyrir einhverskonar mynd af veruleikanum sem er náttúruleg en ekki 

hla"in merkingu samfélagsins. Í Remarks on Colour (1978) fjallar heimspekingurinn 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) um hvernig jafnvel sú grunnupplifun sem vi" 

höfum á veruleikanum er okkur kunnug einungis vegna #ess kerfis sem vi" höfum 

skapa".14 Í skrifum sínum fjallar Wittgenstein um upplifun okkar á  litum og 

„stær"fræ"ina“ sem vi" höfum skapa" í tengslum vi" #á.  Samkvæmt Wittgenstein 

mun áhorfi" eitt ekki kenna okkur um #au hugtök sem vi" höfum um liti.15  Í skrifum 

sínum tekur Wittgenstein fyrir $mis dæmi sem hann tengir vi" hversdagslegar 

upplifanir okkar. Í einum af #eim bi"ur Wittgenstein lesandann a" ímynda sér 

málverk sem skipt hefur veri" ni"ur í bita: 

Imagine a painting cut up into small, almost monochromatic bits which are 
then used as pieces in a jig-saw puzzle. Even when such a piece is not 
monochromatic it should not indicate any three-dimensional shape, but should 
appear as a flat colour-patch. Only together wit the other pieces does it 
become a bit of blue sky, a shadow, a high-light, transparent or opaque, etc. 
Do the individual pieces show us the real colours of the parts of the picture.16  

 

!a" er #ví ekki fyrr en bitarnir koma saman a" okkur er fyrst gert kleift a" lesa  „rétt“ 

blæbrig"i litanna. Í grein sinni „The Mathematic of Colour“  fjallar Ólafur Gíslason 

um #essar huglei"ingar Wittgenstein og vísar me"al annars til ummæla Paul Valery 

(1871-1945) um a" vi" sjáum ekki me" augunum heldur huganum.17 

Merkingarsköpun skapast í samtali tveggja táknkerfa sem hvort um sig vísar í anna" 

og veruleikinn liggur #ar á milli.  

Afrit af bláum teikningum eru til sta!ar  

Samspil veruleikans og tungumálsins má einnig sjá í ví"ara samhengi ef liti" 

er til samfélagsins og r$mis #ess. Í bók sem gefin var út vegna s$ningarinnar 

Nobody’s Property: Art, Land, Space, 2000-2010 fjallar Kelly Baum um n$ja kynsló" 

Land art listamanna sem s$na fram á #a" í verkum sínum a" „hverskyns breytingar á 

okkar á#reifanlega umhverfi, litlar sem stórar, munu hafa gífurleg áhrif á 

samfélagsheildina“ ennfremur a" „hi" andstæ"a er einnig satt: R$mi s$nir vi"brög" 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14 Ludwig Wittgenstein: Remarks on Colour. University of California Press, 1978. 
15 Wittgenstein: Remarks on Colour, bls. 12. 
16 Wittgenstein: Remarks on Colour, bls. 10 
17 Ólafur Gíslasson: „Mathematics of Colour.‘‘ Greinin var fengin á bókasafni Listasafns Íslands, án 
ártals.!
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vi" hverju rofi, #róun og endursko"un sem á sér sta" í samfélaginu.“18 Baum fjallar 

um hvernig #essir listamenn reyna me" listrænu inngripi a" lesa úr r$mum jafnt sem 

#eir reyna fá r$min til a" „tala“ ö"ruvísi e"a #á „haga sér“ ö"ruvísi.19   

Í innsetningunni Konkret Café de Paris (2010) kynni ég mér r$mi sem má líta 

á sem aflei"ingu #ess samfélags sem #a" fyrir finnst í.20 Umrædd r$mi eru kaffihús 

sem bera heitin Café de Paris og má finna, a" #ví er vir"ist, alls sta"ar í heiminum 

#ótt ekki sé um a" ræ"a eiginlega ke"ju. Tölvupóstur sem ég sendi til Café de Paris 

um allan heim tekur á #eim #áttum sem koma fyrir í verkinu en bréfi" sjálft var einnig 

hluti af innsetningunni.21 A"eins eitt svar barst vi" #essum tölvupósti og var #a" frá 

Café de Paris í Columbia í Bandaríkjunum. Svar #eirra var a" teikningar #eirra af 

r$minu hef"u ey"ilagst í fló"i og var lagt til a" ég myndi ná í #ær sjálf í Howard 

County City Hall ef #a" vildi svo heppilega til a" ég væri stödd í Bandaríkjunum. 

Bréfi" og samskiptin segja til um #au margslungnu r$mi sem mætast á ólíkum 

vígstö"um í #ví póstmóderníska hnattræna samfélagi sem vi" búum vi". Hugmyndin 

um Café de Paris ver"ur sameiginlegur útgangspunktur sem hefur #ó löngu veri" eytt 

í ey"imörk ofurveruleika Jean Baudrillards.22 Eftir standa tákn, merki sem hafa ö"last 

sinn eigin veruleika og vísa einungis í sjálf sig líkt og má"ar skiptimyndir 

tungumálsins.  

Innsetningin samanstendur af ólíkum #áttum sem eru strípa"ir ni"ur #ar til 

eftir standa nær tæmd menningarílát. Eiffel turninn var" a" spreyju"u kroti á 

veggnum í hvíta s$ningarsalnum. Café de Paris lógó #ar sem kóróna kemur fyrir var 

sett á svarta boli og hengt upp á rekka. Kórónurnar eru vísun til #ess a" hugtaki" Café 

de Paris hefur ö"last sitt eigi" merkingargildi #ví ekki er hægt a" rekja #a" beint til 

kaffihúsamenningar né Parísarborgar sjálfrar. Í innsetningunni mátti einnig finna 

pappakassa sem ég haf"i skori" út í form sem höf"u nokkurskonar vísanir í húsar$mi. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18 Kelly Baum: „Nobody’s Property“ Nobody’s Property: Art, Land, Space, 2000-2010. Kelly Baum 
ritst$r"i. Princeton University Art Museum, 2010, bls. 11. 
Upprunalegi textinn: „Any change to our physical environment, whether large or small, has a collateral 
impact on the social body. The reverse is true as well: Space responds to every disruption, evolution, 
and recalibration of society.“ 
19 Baum: „Nobody’s Property,‘‘ bls. 12. 
20 Sjá vi"hengi 3.  
21 Sjá vi"hengi 4. 
22 Hér er vísa" til grein Baudrillards „Framrás líkneskjanna“ (1981) #ar sem hann fjallar um a" 
veruleikinn er ekki lengur til sta"ar #ar sem hann hafi láti" undan fyrir sinni eigin eftirlíkingu. Í dag 
búum vi" #ví í ey"imörk veruleikans #ar sem eftirlíkingin er or"in raunverulegri (sjá Frá eftirlíkingu til 
ey!imerkur. Geir Svansson ritst$r"i. Reykjavíkur Akademían, 2000).!
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Á opnuninni framdi ég gjörning #ar sem ég lá í kassanum í svörtum líkamsbúningi til 

#ess a" fylla upp í kassann og hugsanlega framkalla myrkur sem myndi $ta undir 

formin og strípa"i #ar me" líkama minn einnig ni"ur.  Me" pappakassanum er ég a" 

vísa til verks Birgis Andréssonar Build  sem hann ger"i ári" 2004 en í umræddu 

verki" skar hann form í pappakassa. Ekki ver"ur horft fram hjá #ví a" formin minna 

a" vissu leyti á form torfbæjanna sem Birgir tekur me"al annars fyrir í Stóra 

húsaljó!i! (1993). Form bygginga, tungumáls og umhverfis eru ávallt í samspili hvort 

vi" anna" en munu a" lokum mynda sinn eigin ramma og tilverurétt sem er jafn 

ábyrgur og pappakassi. Hinn raunverulegi heimur – ás$nd - ver"ur okkur í raun aldrei 

á#reifanlegur.  

Almennir Austurískir mannasi!ir 

Me" #essum verkum tekst ég á vi" hva"a undirstö"ur má finna a" baki 

skilningi okkar á umhverfinu,23 en hjá mér er einnig mikil #örf fyrir a" nálgast hi" 

eiginlega almannar$mi. A" vissu leyti ver"a verkin #á ekki stúdíur lengur #ar sem 

tekist er á vi" „raunverulegan“ tíma og r$mi. „Ég geri til a" upplifa“ endurspeglast 

ekki lengur í innsetningum e"a á svi"inu heldur veltur á #eim a"stæ"um sem ég 

nálgast hverju sinni. !örf mín til a" gera verki" Tombóla (2009) byggist á #ví a" 

reyna ennfrekar á samband mitt vi" áhorfandann í hinu almenna r$mi.24 Ég geng í hús 

og spyr um dót á tombólu e"a efnivi" til listsköpunar. Úr #eim efnivi"i ger"i ég 

myndræn verk og hinsvegar verk sem kalla"i á virkni áhorfandans sem gestir gátu 

teki" #átt í me" a" borga tíu krónur fyrir tombólumi"a. Sem dæmi voru á sta"num 

marglitir svampar sem ég ba" gesti a" bíta í. Svamparnir s$ndu tannaför vi"komandi 

hverju sinni sem mynda"i sérstaka  heild. Vi"komandi fékk #ó a" sjálfsög"u ekki a" 

beita sér á svampnum nema hann hef"i dregi" vi"eigandi númer. Á  s$ningunni ger"i 

ég einnig grein fyrir ferlinu sjálfu. !etta verk tel ég vera eitthva" sem snertir á 

mörgum #áttum listsköpunar minnar. Verki" kallar á samband listamannsins vi" 

listheiminn, áhorfandann og umheiminn, hvar eru/ver"a #áttaskilin og hvert ver"ur a" 

lokum hlutverk hvers. Breski listama"urinn Stephen Willats (f. 1943) kallar eftir #ví 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23 Í #essu samhengi má einnig vísa til verka #ar sem ég hef virkt umhverfi" mitt á ólíkan máta. Sem 
dæmi videói" Interacting in public space (2009) #ar sem ég breg" á leik í almannar$minu; bregst vi" 
r$minu líkt og #a" kemur mér fyrir sjónir. Hinsvegar videói" The Edvard Grieg Museum (2009) #ar 
sem ég  vinn me" hugtak Michel Foucaults (1926-1984) um Heterotopíur er ég reyni a" skapa r$mi 
sem ég hef ekki komi" í. Í #ví vídeói fer ég í líki safnvar"arins í Edvard Grieg Museum sem kynnir 
áhorfandum fyrir tónskáldinu Grieg á sinn eigin hátt. Sjá www.bryndisbjorns.com. 
24 Sjá vi"hengi 5.!
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a" fagurfræ"ileg skipti eigi sér sta" milli listamannsins og áhorfandans #ar sem beint 

samstarf á sér sta".25 Willats hefur gert sk$ringarmynd til #ess a" ná betur utan um 

huglei"ingar sínar sem s$nir hvernig listaverki" ver"ur til me" samtali milli 

listamannsins, áhorfandans og samhengisins.26   

Tombóla er mitt fyrsta skref í áttina a" svo kalla"ri samræ!ulist (e. dialogical 

art). Grant H. Kester fjallar um slíka list í bók sinni en #ar l$sir hann #eirri list sem í 

sinni einföldustu mynd „leggur minni áherslu á a" skapa hlutinn sem slíkan en a" 

skapa samstarfsmi"a" ferli sem myndi umbreyta me"vitund listamannsins og hans 

e"a hennar sam-#áttakanda.“27  Í bók sinni fjallar Kester um listamenn sem koma a" 

#essu listformi sem listamenn sem hafa „heilbrig"ar efasemdir“ um stö"u listarinnar 

og #eim marka"i sem hefur #róast í kringum hana.28 Kester vísar einkum til 

listahópsins WochenKlausur í #essu samhengi. WochenKlausur er austurrískur hópur 

listamanna sem hefur starfa" saman sí"an 1993. Í hverju verki byggir WochenKlausur 

á #ví a" #eim er bo"i" af listastofnun #ar sem #au, líkt og #au or"a #a", „#róa 

raunhæfa tilögu sem byggir á lítilli, en #ó áhrifaríkri framför á samfélagslegum-

pólitískum skorti.“29 Á vefsí"u sinni svarar WochenKlausur forvitnum einstaklingum 

sem vilja ná betri skilningi á #eirri listsköpun sem #eir standa fyrir. Ein af #eim 

spurningum er: „Afhverju #arf samfélagslega pólítískt inngrip a" vera list? Getur #a" 

ekki bara veri" #a" sem #a" er?“ Hluti af svari #eirra var: 

In fact there is no reason why artists should have better ideas and problem-
solving strategies. On the other hand, there also aren't many reasons why such 
interventions shouldn't be carried out by artists - as well as by all other people 
- if they are efficient….When these activities are carried out by artists at the 
invitation of art institutions and are recognized by a community as art, then 
they are art.30 
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25Grant H Kester: Conversation Pieces: Community + Communication in modern art. University of 
California Press, 2004, bls. 92. 
26 Sjá vi"hengi 6. 
27Kester: Conversation Pieces: Community + Communication in modern art, bls. 128. 
Upprunalegi textinn:„less concerned with the creation of objects per se than with a collaborative 
process that would transform the consciousness of both the artist and his or her co-participants.“ 
28Kester: Conversation Pieces: Community + Communication in modern art, bls. 153. Upprunalegi 
textinn: „healthy skepticism“. 
29 WochenKlausur heimasí"an, http://www.wochenklausur.at/index1.php?lang=en, 14 desember 2010.  
Upprunalegi textinn: „develop concrete proposals aimed at small, but nevertheless effective 
improvements to socio-political deficiences.“ 
30 WochenKlauser heimasí"an, http://www.wochenklausur.at/faq_detail.php?lang=en&id=17, 14 
desember 2010.!
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Í umræ"um sínum um eigin verk vekur #a" athygli hversu mikla áherslu 

WochenKlausur #ó leggur á stofnunina á sama tíma og #eir eru a" reyna a" komast 

undan #eim #áttum sem fylgja henni. A" #eirra mati er #a" innan ramma 

stofnunarinnar sem gjör"ir #eirra ö"last listrænt gildi. Kester fjallar um #essa hættu 

samræ"ulistar a" vera gleypt aftur af stofnuninni og fjallar í #ví samhengi um 

huglei"ingar fræ"ikonunnar Miwon Kwon.31 Samkvæmt Kester er #a" mikilvægt 

fyrir Kwon a" gera greinarmun á skrifræ"is samfélagslist sem tekst á vi" fyrirfram 

ákve"na pólitíska #ætti og list sem gengur út á #a" a" efast um samfélagi" sem #a" 

gengur a".32 A" mati Kwon er #a" hlutverk listamannsins a" vekja upp spurningar og 

koma a"standanum út af laginu svo hann ver"i óöruggur um hver hann í raun og veru 

er.33 Í verkinu Tombóla tel ég mig hafa mynda" samtal á  sameiginlegum grundvelli 

#eirra  sem komu a" verkinu. Ég tel #a" sé hinsvegar, líkt og Kwon, vera í 

misskilningnum #egar hlutirnir fara á skjön a" samræ"ur komist á anna" plan. 

 Í Cross Cultural Competency Center (2010) ræ"st ég inn í almannar$mi" me" 

gjörninga sem á sinn hátt fara á skjön vi" a"stæ"urnar.34 Ég geri einfalda abstrakt 

gjörninga í Vínarborg í Austurríki sem kalla á r$mi" og a"standendur #ess á einn e"a 

annan hátt.35 Sem fulltrúi Cross Cultural Competency Center fór ég um Vínarborg 

me" vi"arstand og framdi gjörninga á ólíkum stö"um í eina viku. Inngripin voru 

bygg" á huglei"ingum mínum um hvernig ólíkir menningarheimar mætast í 

almannar$mi sem er hla"i" af sinni eigin sögu og formger".  Heiti" Cross Cultural 

Competency Center er vísun mín til mi"stö"var sem ber sama heiti og er sta"sett í 

vi"skiptadeild háskóla Vínarborgar. Helsta vi"fangsefni mi"stö"varinnar er a" s$na 

fram á hvernig hægt sé a" gera vi"skiptasamskipti í al#jó"legu samfélagi skilvirkari 

me" rannsóknum og #ekkingu. Me" gjörningum mínum spur"i ég sömu spurninga og 

mi"stö"in í Vín en út frá eigin forsendum. Hvar liggur grundvöllur mannlegra 

samskipta okkar í ramma #ess sem er gefinn af menningu okkar og almannar$mi? 

Hvernig sta"setjum vi" okkur í almannar$mi hins hnattræna samfélags?  
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31 Kester: Conversation Pieces: Community + Communication in modern art, bls. 163. 
32 Kester: Conversation Pieces: Community + Communication in modern art, bls. 162. 
33 Kester: Conversation Pieces: Community + Communication in modern art, bls. 159. 
34 Sjá vi"hengi 7. 
35 Sjá vi"hengi 8.!
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Me" #essum inngripum var" ni"ursta"an ekki endilega vi"brög" almennings 

heldur fremur hi" n$ja samhengi sem skapast me" #essum a"ger"um.36 Sem 

utana"komandi a"ili me" barnslega forvitni skar ég #vert á a"stæ"ur sem annars er 

ekki stugga" vi". !egar á reyndi kom ekki endilega í ljós hvar ágreiningurinn átti sér 

sta" e"a hva" skara"ist nema #á í gegnum vi"brög"in sem ég hlaut hverju sinni frá 

yfirvaldinu.  !a" var svo á sí"asta degi gjörninganna sem mér var tilkynnt af lögreglu 

a" #a" væru almennir austurrískir mannasi"ir a" vir"a #a" ef almenningi fyndist 

nærvera mín ó#ægileg og #ví væri best í minni stö"u a" hverfa á braut. Samtali" milli 

mín og almúgans – veruleikans - endurspegla"ist í #eirri samfélagsger" sem 

Vínarborg bau" #essa viku.  

Sótarinn án pípuhattsins vill eiga or!i! 

Ég hef áhuga á #ví a" reyna á samskiptarformin sem okkur eru sett en #ó ekki 

í formi consensus heldur má segja a" ég hallist fremur a" agonism a" hætti belgíska 

heimspekingsins Chantal Mouffe (f. 1943).  Í grein sinni „Artistic Activism and 

Agonistic Spaces“ fjallar Mouffe um #a" hvernig #a" samkomulag e"a consensus 

sem frjálshyggjan kallar eftir geti ekki átt sér sta" #ar sem sú stefna er bygg" á svo 

fjölbreyttum sjónarhornum a" ólíklegt sé a" hægt sé a" ná fram rökrænu 

samkomulagi.37 Mouffe kallar #ví fremur eftir agonism #a" er „barátta milli 

andstæ"ra hegemónískra a"ila sem ekki er hægt a" sætta á rökrænan hátt.“38 Me" 

agonisma sem útgangspunkt er aldrei gengi" a" vissri samfélagsger" sem fullmóta"ri 

heldur fremur gert grein fyrir #ví a" hvert samfélag sé „aflei"ing rö" a"ger"a sem 

reyna a" ná fram reglu út frá samhengi tilviljana.“39 Agonism innan myndlistarinnar er 
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36 Heimildir um gjörningana má finna í ljósmyndum sem ég tók á einnota myndavél ásamt 
hljó"upptökum af samtölum mínum vi" #á sem nálgu"ust mig. !au samtöl endurrita"i ég í fullri lengd 
á netinu, www.ccccenter.wordpress.com. Einnig ger"i ég plaköt og flyera me" sta"hæfingum frá 
mi"stö"inni sem ég dreif"i um Vínarborg. 
37 Chantal Mouffe: „Artistic Activism and Agonistic Spaces.“ Vefsló": 
http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/mouffe.html  2 apríl 2010. 
38Mouffe: „Artistic Activism and Agonistic Spaces.“  
Upprunalegi textinn: „...a struggle between opposing hegemonic projects which can never be 
reconciled rationally.“ 
39Mouffe: „Artistic Activism and Agonistic Spaces.“  
Upprunalegi textinn: „...the product of a series of practices attempting at establishing order in a context 
of contingency.“  
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a" mati Mouffe „gagnr$nin list sem kyndir undir ágreiningi, sem gerir #a" s$nilegt 

sem rá"andi samkomulag reynir a" hylja og ey"a.“40 

Ég hef áhuga á a" kalla fram vi"brög", framkalla ó#ægilegar stö"ur til #ess a" 

mynda umræ"uvettvang í sta" #ess a" beita rau"ri málningu. Í bók sinni $jar Mark 

Miessen a" „ágreiningi sem krafti sem virkjar í sta" #ess a" hamla“41 innan 

"átttökulistar.42 Í #essu samhengi tekur Missen fram a" or"i" #átttaka sé of nota" 

innan $missa greina en nefnir #ó í samhengi myndlistarinnar skilgreiningu Nicolas 

Bourriaud (f. 1965) á hugtakinu Relational Aesthetics #ar sem liti" er á listaverk út frá 

„mannlegum samskiptum og #ví samfélagslega samhengi sem #au samskipti byggja á, 

í sta" #ess a" gera grein fyrir r$mi sem er sjálfstætt og byggt á einka táknheimi.“43 

Miessen byggir bók sína a" vissu leyti á samtali sem hann á vi" Mouffe á #eim 

#remur árum sem hann er a" skrifa bókina. Í samtali sínu fjallar Miessen og Mouffe 

um „#átttöku bygg"a á ágreiningi“ e"a „ofbeldi #áttökunnar.“44 !a" sem Miessen á 

vi" er a" a" hans mati hafa $msar ólíkar stefnur teki" #a" a" sér a" gera #átttöku a" 

jákvæ"u fyrirbæri í sta" #ess a" ögra. Sú ögrun er mikilvæg Miessen og #á einkum í 

heimspeki Mouffe #ar sem hún fjallar um a" l$"ræ"i sé eitt og sér ekki fært um a" 

vera til nema #egar um ágreining er a" ræ"a og a" deilt sé um rá"andi samkomulag. 

Mouffe fjallar um #a" hversu samdauna listama"urinn er or"inn marka"inum og 

nefnir í #ví samhengi a" listamanninum sé nú ekki fært a" ná róttækum 

gagnr$nisstalli avant-garde en honum sé hinsvegar fært a" leika mikilvægt hlutverk í 

hegemonískri baráttu:  

They still can play an important role in the hegemonic struggle by subverting 
the dominant hegemony and by contributing to the construction of new 
subjectivities. In fact this has always been their role and it is only the 
modernist illusion of the privileged position of the artist that has made us 
believe otherwise. Once this illusion is abandoned, jointly with the 
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40 Mouffe: „Artistic Activism and Agonistic Spaces.“  
Upprunalegi textinn: „...critical art is art that foments dissensus, that makes visible what the dominant 
consensus tends to obscure and obliterate.“!
41 Mark Miessen: The Nightmare of Participation. Sternberg Press, 2010. Texti fengin af vefsí"u 
Sternberg. Vefsló": http://www.sternberg-
press.com/index.php?pageId=1270&l=en&bookId=165&sort=year%20DESC,month%20DESC  
20 ágúst 2010. 
42 Samræ"u og #áttökulist kemur fram á svipu"um forsendum en segja má a" samræ"ulistin sé a" vissu 
leyti í meiri tengslum vi" samfélagi". 
43 Miessen: The Nightmare of Participation, bls. 33. 
44 Miessen: The Nightmare of Participation, bls. 120. 
Upprunalegi textinn: „conflictual participation“ og „violence of participation“. 
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revolutionary conception of politics accompanying it, we can see that critical 
artistic practices represent an important dimension of democratic politics45 

Mouffe leggur ávallt áherslu á a" agonistic barátta ver"i a" eiga sér sta" me"al 

fulltrúa l$"ræ"isins og tekur fram a" #a" myndu vera alvarleg mistök a" trúa #ví  a" 

„listrænn aktífismi gæti á eigin sp$tur kalla" fram endalok hegemonískrar 

n$frjálshyggju.“46 

Mouffe vísar #ar me" til #ess a" rödd listamannsins ver"i aldrei eins skær og 

listama"urinn ætlar. Á"ur en hún berst fer röddin í gegnum $mis lög samfélagsins 

sem einkennast af, líkt og Mouffe nefnir, hinum $msu fulltrúum l$"ræ"isins. Einn 

helsti fulltrúinn er tungan sjálf, sú or"ræ"a sem listama"urinn og allt samfélagi" 

gengur a". Me" #ví a" beita or"ræ"u samfélagsins kallar listama"urinn ávallt fram 

#ann ramma sem hann reynir á.  Í bók sinni Exitable speech: A politics of the 

Performative (1997) fjallar Judith Butler (f. 1956) me"al annars um vandann sem 

fylgir #ví a" breg"ast vi" ritsko"un #ar sem ritsko"unin sjálf liggur innan 

tungumálsins, or"ræ"unnar.47 Me" tungumálinu skapast mengi sem ætlast er til a" 

hver einstaklingur haldi sér innan til #ess a" ver"a sam#ykkt/ur sem vi"fang (e. 

subject).48 Butler fjallar um hvernig einstaklingurinn, me" #ví a" stíga út fyrir ramma 

talandans (e. speakability) setur stö"u sína sem vi"fang málsins í hættu.49 Butler 

bendir á a" einstaklingur sem gengur ekki a" normi talandans ver"i útskúfa"ur:  

“Impossible speech” would be precisely the ramblings of the asocial, the 
rantings of the “psychotic” that the rules that govern the domain of 
speakability produce, and by which they are continually haunted.50 

Butler l$sir hinsvegar yfir trú á afbyggingarmátt tungumálsins og #ar me" 

or"aflauminu. Hún leggur áherslu á möguleika tungumálsins til #ess a" kalla fram 

óhef"bundna merkingu og kemur #ar me" fram í samhengi sem #a" hefur ekki á"ur 

átt vi".51 Butler telur a" #ar birtist okkur „pólitísk framtí" afbygginga 

hugsunarháttarins.“52 Í umfjöllun sinni tekur Butler #ó fram a" slík pólitísk andsta"a 
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45 Mouffe: „Artistic Activism and Agonistic Spaces.“!!
%'!Mouffe: „Artistic Activism and Agonistic Spaces.“ Upprunalegi textinn: „…artistic activism could, 
on its own, bring about the end of neo-liberal hegemony“!
47 Judith Butler: Excitable Speech: A Politics of the Performative. Routledge, 1997. 
%)!Butler: Excitable Speech: A Politics of the Performativels, bls. 129.!
49 Butler: Excitable Speech: A Politics of the Performativels, bls. 133. 
50 Butler: Excitable Speech: A Politics of the Performative, bls. 133. 
51 Butler: Excitable Speech: A Politics of the Performative, bls. 161. 
52 Butler: Excitable Speech: A Politics of the Performative, bls. 161.  
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ver"i a" eiga sér sta" í anti-intellectualisma, #ví innan intellectualismans yr"i grafi" 

undan eigin grundvelli sem ver"ur til #ess a" ekki sé hægt a" ganga lengra í 

gagnr$ninni.53 Miessen tekur undir me" Butler er hann kallar eftir #eim einstaklingi 

sem getur mynda" rof í ríkjandi ástand: 

This is someone who is intentionally unaware of the prerequisites and 
excisting protocols, one who enters the arena with nothing but creative and 
projective intellect. Running down the corridor with no fear of causing friction 
or destabilizing existing power relations, this outside opens up a space for 
change, one that enables “political politics”.54  

Missen telur mun ákjósanlegra a" fá #ennan einstakling fram á sjónarsvi"i" en a" 

rækta a"ra kynsló" af sáttasemjurum.55  

Lengi vel  hefur veri" liti" á listamenn sem #á útskúfu"u, #á sem standa á 

ja"rinum. Í #ví samfélagsástandi sem vi" búum vi" í dag má heyra raddir sem halda 

#ví fram a" listamenn séu #eir sem eiga a" hafa eitthva" um máli" a" segja og fletta 

#ar me" ofan af hlutunum. Sem næstu „frelsarar“ #essa ástands vir"ist sem listamenn 

#urfi a" mæta til verks undir yfirumsjón fulltrúa l$"veldisins líkt og Mouffe setur #a" 

fram e"a #á sem nokkurskonar skapandi verktakar sem hlaupa óhræddir um ganga og 

benda fingri a" hætti Miessen. Allt yr"i svo í höndum  #essa „anti-intellectual“ hóps 

sem hefur engu a" tapa. Upp á yfirbor"i" koma einstaklingar sem setja sig inn í 

hlutverki" sem kalla" er eftir. Í svo kalla"ri andófslist taka listamenn sig vel út í 

„samkomulagi“ agonismans sem sett er á svi". !esskonar listamenn setja sig í 

skotgrafir gegn #ví sem er ekki „sannleikur“. Til ver"ur hópur listamanna sem Haukur 

Már telur a" skapi list sem segir satt.56   

Samfélagi" bí"ur komu næsta ofurmennis en samkvæmt skilgreiningu 

Nietzsche má segja a" leitin hafi hinga" til veri" á einhverskonar villigötum ef leitin 

hefur veri" eftir #eim sem #efar uppi sannleikann. Ofurmenni er eitt af a"alhugtökum 

Nietzsche sem kemur me"al annars fram í einu af höfu"ritum hans Svo mælti 

Zara"ústra (1883-1885).  Ofurmenni fyrir Nietzsche er hi" endanlega markmi" eftir 

a" ma"urinn hefur átta" sig á #ví a" heimurinn byggist ekki á tvíhyggju, heimurinn er 
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Upprunalegi textinn: „…political future for deconstructive thinking.“!
53 Butler: Excitable Speech: A Politics of the Performative, bls. 162. 
54 Miessen: The Nightmare of Participation, bls. 249. 
55 Miessen: The Nightmare of Participation, bls. 249. 
56 Sjá Haukur Már Helgason: „Hallamál“ Gjá. Kára Páli Óskarssyni ritst$r"i. N$hil, 2010. 
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ekki vettvangur baráttu gó"s og ills.57 Ofurma"urinn sættir sig vi" hlutskipti sitt, 

hættir a" leita a" sannleikanum og tekst sáttur á vi" tómi" me" skáldskapinn a" 

baki.58 Í #essu samhengi hafa komi" fram ólík nöfn sem hafa falli" undir #essa 

skilgreiningu Nietzsche. Sem dæmi Júlíus Caesar, Napóleon, Hitler og Lína 

langsokkur.  Nietzsche telur listina búa yfir #eim eiginleikum a" geta gengi" a" 

hlutverki ofurmennisins.59 Leitin a" listamanninum sem er gangandi holdgervingur 

ofurmannsins er ekki endilega æskileg en segja má a" $msir listamenn s$ni fyrstu 

einkenni. Fyrstu einkennin má líklegast kenna vi" a" geta haldi" sér á floti í tóminu 

og s$nt #ar mótspyrnu. Belgíski listama"urinn Francis Alÿs (f. 1959) telur sig geta 

gert slíkt me" skáldskaparleyfi eins og hann or"ar #a" í vi"tali um verki" hans Green 

Line sem var teki" vi" hann ári" 2006:  

Poetic license functions like a hiatus in the atrophy of a social, political, 
military or economic crisis. Through the gratuity or the absurdity of the poetic 
act, art provokes a moment of suspension of meaning, a brief sensation of 
senselessness that reveals the absurd of the situation and, through this act of 
transgression, makes you step back or step out and revise your prior 
assumptions about reality.60 

A" mati Alÿs er #a" í #ví ljó"ræna og tóminu sem finna má drifkraft 

myndlistarinnar. Kristeva fjallar um róttækni skáldskaparins í bók sinni Revolution in 

Poetic Language (1984). !ar fer hún me"al annars inn á #a" hvernig vi" annarsvegar 

gerum grein fyrir heiminum á semiótíska (e. semiotic) e"a symbólíska (e. symbolic) 

vegu.61  Hin symbólíska byggir á tungumáli samfélagsins, tungumáli sem táknkerfi, á 

me"an hin semiótíska byggir á undirme"vitundinni, hinu óhefla"a. Hi" semiótíska má 

kenna vi" #a" hvernig „orka og áhrif líkamans finna sér sitt brautargengi í 

tungumálinu.“62 Kristeva fjallar um hi" semiótíska í tengslum vi" hi" ljó"ræna og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

57Gunnar Skirbekk og Nils Gilje: Heimspekisaga. Háskólaútgáfan, 1999, bls. 558. 
58 Sjá Michael Tholander: „Lína langsokkur sem ofurmenni Nietzsches.“ Tímarit Máls og Menningar, 
62 (3), 2001. 
59 Sjá Gilles Deleuze: Nietzsche & Philosophy. Columbia University Press, 1983, bls. 185.  
60 Francis Alÿs: „Russel Ferguson in conversation with Francis Alÿs.“ Francis Alÿs. Phaidon, 2007, bls 
40. 
61 Julia Kristeva: Revolution in Poetic Language. Columbia University Press, 1984. 
62 McAffe: Julia Kristeva, bls. 14 
Upprunalegi textinn: „...bodily drives and energy are expressed, literally discharged through our use of 
language...“!
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listrænar gjör"ir í heild.63 Kristeva telur a" #a" sé í valdi hins semiótíska a" brjótast 

gegn hinu rökrétta og #eirri hugmyndafræ"i sem stjórnar #ví.64    

Mótspyrnan sem listma"urinn veitir í tóminu og myndar samfélagslegan 

núning hl$tur #ví a" vera einstaklingsbundin. Núningurinn skapast út frá innri 

eiginleikum sem kalla svo fram á #á #ætti sem liggja fyrir í samfélaginu. 

Listama"urinn fer á skjön vi" a"stæ"ur og kemur #ví fram á sínum eigin forsendum 

og undir eigin formerkjum. Hann leggur fram sitt sjónarhorn en samkvæmt Nietzsche 

er eingöngu til persónubundin s$n, innsæi.65 Nietzsche telur a" me" fleiri 

sjónarhornum ver"i til d$pri skilningur og a" #ar me" ver"i „hlutlægni“ okkar mun 

meiri. !a" sem stendur helst í veg fyrir #ví a" listamenn efli #essa s$n er frelsi" til a" 

gera svo. !a" er a" segja a" hafa kjarkinn til a" ganga svo langt a" veita sjálfum sér 

#a" frelsi og eiga #ar me" hættu á a" standa algjörlega fyrir utan, án 

hágæ"avítamínbætts vatns.   

Kúlusúkk vi! stofuhita 

Í Hafnarhúsinu er búi" a" bjó"a mér a" s$na. Búi" er a" úthluta mér eitt stykki 

hreinum hvítum bás. Ég kem a" #eirri stofnun sem kúlusúkk, ég er stikkfrí 

einstaklingur sem mæti og fæ ekki mínus stig #ó ég stígi á sippubandi" e"a sp$tan 

falli án #ess a" ég hafi komi" a" sök. Ramminn sem mér er gert a" kynnast er mér 

ókunnugur. Ég geng a" Mekka listheimsins, stóra hvíta stofnanna tóminu, hvíta 

kubbnum. Tómi" er a" vísu hla"i" en sem kúlusúkk er mér gefi" leyfi til a" kynnast 

#ví, #reifa á, sprengja upp og sk$ra #ann ramma á mínum eigin líkamlegum 

forsendum. Sem a" lokum gæti jafnvel enda" í eintómu bulli.  

Ferli" sem ég hef gengi" í gegnum hinga" til hefur mi"ast út frá #ví a" 

kynnast #eim lögum sem samfélagi" okkar er byggt á. Sta"ur og r$mi hans mynda 

samtal #ar sem hver sínir fram á ólíka hli" á sama teningnum. Spurningin er bara 

hvernig #ú virkjar, lest e"a fær" „#a"“ til a" haga sér ö"ruvísi. Samræ"ur eiga sér sta" 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

63 Kristeva: Revolution in Poetic Language, bls. 68  
64 Kristeva: Revolution in Poetic Language, bls. 83 
65 Sjá Tholander: „Lína langsokkur sem ofurmenni Nietzsches,‘‘ bls., 21. Hér vísar Tholander til skrifa 
Nietzsches Um uppruna si!fer!isins (1887). 
!
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innan #ess ramma sem #ú gengur a" sem listama"ur. Listama"ur ver"ur ávallt hluti af 

samfélagsheildinni og ber #ar me" ábyrg"arfullt hlutverk a" deila og s$na hva" er a" 

sjá.  Í #eirri umræ"u sem hefur n$leg átt sér sta" innan íslenska listheimsins tel ég a" 

listamanninum og #eirri ábyrg" sem hann #arf a" axla sé s$nd lítil vir"ing. Starf 

listamannsins vi" a" hrista upp í #eim fyrirframgefnum gildum sem vi" #ekkjum,  á 

ekki a" líta á sem ó#urfta heldur gu" velkomi".  

Ég kem a" Hafnarhúsinu sem kúlusúkk, svartur ílangur lakkrís bútur umlukin 

súkkula"i. !a" sem meira er #á kem ég fram sem Sambó Kúlusúkk, sælgæti sem ég 

tel vera holdgervingur #eirra aftengingar sem íslensk n$lendu tunga er búin a" mynda 

me" sér gagnvart heiminum.66  Ég ver" hinsvegar a" gæta a" #ví a" só"a ekki of 

miki" út #ví eins og flestir vita kemst ma"ur varla hjá #ví a" káma út #egar súkkula"i 

kemst í snertingu vi" vel stjórna"ann stofuhita. 
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