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Ágrip: 

Hér verður fjallað um þýska listamanninn Joseph Beuys og hugmyndir hans um 

listina. Í fyrri hluta ritgerðarinnar verða gerð góð skil á ævi hans og uppvaxtarárum 

sem höfðu mikil áhrif á hans listsköpun. Varpað verður ljósi á breyttan skilning 

manna á myndlistinni á sjöunda áratuginum sem endurspeglast í list Beuys og í fleiri 

listhreyfingum. Beuys var sannfærður um jákvæða virkni listarinnar og vildi hann efla 

sköpunarkraft sem flestra sem hann áleit nauðsynlegt fyrir samfélagið. Ritgerðin mun 

síðar leiða að því fyrirbæri sem Beuys kaus að kalla samfélagsskúlptúr. Kafað verður 

dýpra í hugmyndir sem tengdar eru samfélagsskúlptúrnum og þau verk sem bera hans 

ummerki. Fjallað verður sérstaklega um það hvernig hann beitti þessum hugmyndum 

við að þenja út hugtak listarinnar. Í síðasta hluta ritgerðarinnar verður það umrót sem 

varð á pólitískum vettvangi eftirstríðsáranna   sett í samhengi við listsköpun Beuys og 

hugmyndir annarra bornar saman við hans eigin. 
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Inngangur  

Tuttugasta öldin í myndlist hefur einkennst af miklu umróti og hræringum. Þá öld 

byrjuðu listamenn að hópa sig saman og mynda hreyfingar, oft með yfirlýsingum fyrir 

sig og aðra sem leiðarvísi en stefnur voru teknar í ólíkar áttir. Sögulegir viðburðir hafa 

bein áhrif á listasögunna og til að skilja hvaða línur listamenn leggja hverju sinni þarf 

að hafa hana til hliðsjónar. Endalaust hefur listin fundið farveg í heimi þar sem 

breytingar verða hraðari með hverjum áratug sem líður. Fólk hefur haft mismunandi 

væntingar til listarinnar og tekist á um í hverju gildi hennar er fólgið. Deilt er um 

hverju listin geti áorkað og hvort hún eigi að miðla ákveðnum boðskap sem ýmist er 

þá pólitískur, siðferðilegur, samfélagslegur eða hvort um óskorað frelsi listamannsins 

til sköpunar sé að ræða. Deilur hafa komið upp milli listmálara og nýlistamanna þar 

sem listin er annars vegar kennd við handverkið og tiltæka kunnáttu en hins vegar 

lögð áhersla á viðhorf, hugmynd eða afstöðu, óháða einstökum miðlum.1  

Á miðri öldinni hóf listamaðurinn Joseph Beuys feril sinn og setti fram 

byltingarkennda hugmynd um list sem átti eftir að breyta skilningi manna á list í 

Evrópu og víðar en þó aðallega hugmyndinni um skúlptúrinn. Beuys lifði alla sína 

ævi í Þýskalandi og stundaði nám við Düsseldorf Listaakademíuna á árunum 1946-

1953, og varð síðar prófessor við sama skóla árið 1961. Ævisaga Beuys er ekki 

einungis persónuleg reynslusaga heldur leikur hún stóran þátt í hans 

heildarsköpunarverki, þar sem hann notar reynslu sína sem verkfæri. Maðurinn, var 

að mati Beuys í ómeðvituðum tengslum við fortíðina og úr þeim þyrfti að vinna til að 

hægt yrði að skapa betri aðstæður fyrir menn, dýr og náttúruna. Mannskepnan varð 

einnig að læra að virkja frelsi sitt, en það er einn af þeim þáttum sem Beuys taldi 

manninn hafi glatað, eða ekki kunna lengur að takast á við.2 Beuys skoðaði út frá 

heildinni og kom honum allt við; það bæri að skoða og skilja alla eiginleika hvern út 

frá öðrum en ekki sundurgreina þá eins og t.d. í líffræðilega, samfélagslega, 

hagfræðilega, sálfræðilega og málfræðilega eiginleika. Réttlæting fælist í heildinni. 

Beuys leit á manninn sem náttúruveru og að það yrði að virða hæfileikann til að lifa í 

umhverfinu og til sköpunar. Hann taldi að list gæti skapað samstöðu til að breyta 

kerfinu og átt sinn þátt í uppbyggingu nýs samfélags. Verk hans mynda eins konar 

                                                 
1 Gunnar Harðarson, Paul Oskar Kristeller og listkerfi nútímans, 2005, bls. 24. 
2 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 166. 
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samhangandi rannsókn á listhugtakinu og samruna alls kyns efna, andlegra fyrirbæra 

og athafna (gjörninga) og erfitt hefur þótt að henda reiður á Beuys og setja hann á 

ákveðinn bás með öðrum listamönnum sem bera sameiginleg einkenni í listasögunni. 

Í þessari ritgerð verður ferill Beuys skoðaður og reynt að gera hugmyndum hans skil 

með hliðsjón af þeim jarðvegi sem þær sprottu úr. Þetta efni varð fyrir valinu vegna 

forvitni minnar hvað væri fólgið í því fyrirbæri sem Beuys kallaði samfélagsskúlptúr. 

Ritgerðin hefst á kynningu á listamanninum sem leiðir til greiningar á 

samfélagsskúlptúrnum og því pólitíska hlutverki sem skapaði veigameiri sess eftir því 

sem leið á feril hans. Beuys verður einnig settur í samhengi við tíðarandann og þær 

hræringar sem áttu sér stað á þessum áratugum. Einnig verður varpað ljósi á 

kenningar fræðimannsins Herbert Marcuse og verða þær skoðaðar með hliðsjón af 

hugmyndum Beuys. 
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I.  Kafli  

Lífshlaup  og  listsköpun  

Joseph Beuys fæddist 12. maí árið 1921 í bænum Krefeld í Þýskalandi. Hann fluttist 

ungur að aldri til bæjarins Kleve í Vestur-Þýskalandi nálægt hollensku 

landamærunum. Þar ólst hann upp og gekk í kaþólskan barnaskóla og síðar 

gagnfræðaskóla. Hann ólst upp á regluföstu heimili þar sem samband hans við 

foreldrana var frekar lokað; hins vegar var samband hans við umhverfið og náttúruna  

mun sterkara.3  Úti í náttúrunni var hann athugull og lét sig allt varða, t.d. ýmis 

kvikindi, plöntur eða gamlar vinnuvélar. Hann byggði sér skýli úr margvíslegum 

efnum og átti sér leynistaði í hellum.4 Sem barn hafði Beuys mikinn áhuga á norrænni 

sögu, dulspeki og náttúruvísindum. Hann var forvitinn um uppruna sinn og vöktu 

norræn goðafræði og þjóðsögur áhuga hans, enda hluti af námsefni þess tíma. Beuys  

sagðist hafa upplifað kennsluna á jákvæðan hátt en ekki sem innrætingu á 

þjóðernisrembu og fordómum, en eftir stríð urðu slík viðfangsefni að algjöru tabúi 

vegna þess hvernig nasisminn hafði notfært sér fræðin í sinni eigin hugmyndafræði 

um yfirburði hins aríska kynstofn. 5  Kennarar Beuys töldu hann búa yfir 

teiknihæfileikum og hann var vanur að leggja leið sína á vinnstofu flæmska málarans 

Achilles Moortgat í frístundum sínum. Beuys hugðist leggja stund á læknanám, en á 

seinasta skólaárinu tók áhugi hans að hneigjast meira inn á svið listarinnar. Hann 

heillaðist af verkum þýska myndhöggvarans Wilhelm Lehmbruck og urðu það hans 

fyrstu kynni af skúlptúrnum. Beuys var hluti af Hitlersæskunni og var sendur í 

ungliðabúðir eins og flestir strákar á hans aldri í Kleve. Hann varð vitni að 

bókabrennum og sagðist hann sjálfur hafa bjargað nokkrum náttúrulífsritum frá 

bálköstum í brennu skólabókasafnsins.6 

Árið 1940, í heimsstyrjöldinni síðari, var Beuys nítján ára og sendur í herþjónustu til 

Póllands með flughernum, hann lenti í allnokkrum átökum sem enduðu með því að 

flugvél hans hrapaði á Krímskaga í Rússlandi. Hann brenndist illa og margbrotnaði, 

en sagan segir að honum hafi verið bjargað af Tatar mönnum sem er 

                                                 
3 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 14. 
4 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 14. 
5 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 15. 
6 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 15. 
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hirðingjaættbálkur í Rússlandi, Tatarar hafi bjargað lífi hans með því að vefja líkama 

hans í dýrafitu og vefja um hann einangrunarteppi eða flókateppi til að halda á honum 

hita svo sárin tækju að gróa. Þessi hópur var að mati nasista einn af hinum óæðri 

kynstofnum. Fljótt eftir heimkomuna fór Beuys að vinna með hópi listamanna í 

Kleve, þar sem fyrstu stíleinkenni hans komu fram í verkum þar sem hann rannsakði 

tengslin við náttúruna og hráar vatnslitamyndir urðu fyrir valinu sem miðill í stað 

skreytilistar.7 Árið 1946 hóf hann nám í skúlptúr við Listakademíuna í Düsseldorf. 

Reynsla Beuys úr stríðinu olli honum miklu þunglyndi um tíma, en með listinni náði 

hann aftur tökum á lífi sínu.  Og öðlaðist skýrari sýn á samfélagið. Úr depurð reis 

hann upp fullur af lífsþrótti og von sem veitti honum styrk. Einstök nálgun hans í 

sköpunarferlinu og nýstárlegt efnisval á borð við fitu, filtefni, hunang, blóð og vax 

ögraði listheiminum. Í verkum sínum leitaðist hann ekki við að þóknast hinum 

smekklega, borgaralega unnanda, heldur vildi hann miðla ákveðnum boðskap og 

þekkingu í gegnum listina. Hann var viss um að sönn þekking og sköpunargáfa ættu 

samleið.  

Raunar var þetta áfall við stríðslok mín frumreynsla, mín grundvallarreynsla, 

sem er í raun og veru það sem leiddi til þess að ég byrjaði virkilega að fást við 

list, það er að segja, til þess að endurstaðsetja mig frammi fyrir róttæku, nýju 

upphafi.8 

Beuys fékk mikinn innblástur frá æskuslóðum sínum Kleve sem í gegnum aldirnar 

hafa verið heimkynni öfgakenndrar dulspeki og þjóðsagnahefðar. 9  Bærinn hefur 

stundum verið verið nefndur the terror landscape  vegna mikillar dulúðar og drunga 

sem Beuys náði að draga fram í verkum sínum.10 Náin tengsl mannsins, náttúrunnar 

og dýranna í bland við kristna arfleifð, leika leiðarstef í list hans þar sem krossinn, 

hérinn, eikartréð, dauðinn og upprisan voru táknrænn efniviður og innihald verkanna. 

Í teikningum hans má sjá áhrif hellamálverksins og keltneskrar skreytilistar og líkjast 

margar þeirra skissum Leonardos da Vinci sem hann hafði mikið dálæti á, fullar af 

útskýringum og vísunum. Síðar meir fór hann að nota krítartöflur til að renna stoðum 

                                                 
7 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 18. 
8 Hal Foster, Art Since 1900, 2004, bls. 481. Þýðing höfundar. 
9 Adrian Henri, Enviroments and Happenings, 1974, bls. 148. 
10 Sean O´Hagan, A Man of Mystery: (http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2005/jan/30/art2) (Sótt 
13. Desember 2011). 
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undir vangaveltur sínar og standa þær nú eftir sem leifar af fyrirlestrum eða 

samfélagsverkum þar sem hann leyfði hugmyndum sýnum að flæða beint til 

áhorfenda. Hann leit á teikningu sem mikilvægan þátt í að skapa og taldi hana vera 

útvíkkun hugsunarinnar. List hans í heildina einkenndist þó aðallega af 

leyndardómsfullri og sannfærandi dýpt og það er endurfæðing hans sjálfs, líkamlega 

og andlega sem varð óaðskiljanlegur hluti af allri hans sköpun og hugsun.  

Það hefur þótt erfitt að staðsetja og lýsa Joseph Beuys í listasögunni og segja sumir að 

hann standi einn hvað listasöguna varðar. Hann hefur þó oft verið sagður standa 

jafnfætis Andy Warhol og Yves Klein hvað viðvíkur áhrifum á sjálfan listheiminn.11 Í 

listinni tók Beuys að sér mörg hlutverk, t.d. hlutverk andalæknis, prédikara, dýra- og 

náttúrverndarsinna þar sem hann vann á mörgum sviðum og tengdi þau saman í einn 

skúlptúr. Sem unglingi bauðst honum að slást í för með farandsirkus, sem hann og 

gjörði, og hefur sú reynsla eflaust haft áhrif á hann hvað varðar gjörningalistina. Hjá 

sirkusnum tók hann sér margt fyrir hendur sem reyndi á framkomu hans og átti eftir 

að hafa langvarandi áhrif á virðingu hans fyrir gjörningum (perfomances). Einnig 

kom í ljós mikil færni hans sem áhættuleikara sem setti mark sitt á list hans og líf 

síðar meir.12  

Beuys sagðist hafa áttað sig fljótt á því að aðferðir og nálgun náttúruvísindanna væru 

ekki þau vísindi sem hann vildi tileinka sér, heldur hafði hann eitthvað annað í huga, 

eitthvað frumstæðara. Hugur hans lá annars staðar en að sérfræðimennta sig á 

ákveðnu sviði. Land hans var í molum eftir nýliðna atburði og hinu grimma 

samviskubiti, sem ásótti mikinn hluta þjóðarinnar, yrði ekki vísað á bug með 

gleymskunni einni. Beuys hafði vilja til að beita sér fyrir heila þjóð í sárum og leit 

hann á þjóð sína sem sjúkling sem þyrfti lækningu. Eitthvað hræðilegt hafði farið 

úrskeiðis og hann áleit að ekki væri tekið rétt á málunum, þar sem helst var einblínt á 

að endurreisa efnahagslegt öryggi. Hann vildi gera upp fortíðina og því þróaði hann 

list sína sem borgarlega virkni. Góðan bata yrði að byggja á traustum grunni og Beuys 

taldi það alls ekki standa til og talaði um nýja formgerð í hugsun og verki.  

                                                 
11 Hal Foster, Art Since 1900, 2004, bls. 485.  
12 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 15. 
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Árið 1958 þegar Beuys stríddi enn við þunglyndi, sendi hann frá sér tillögu að verki 

inn í Monument for Auschwitz, sem var samkeppni um minnismerki 

útrýmingarbúðanna. Verkið nefndi hann Auschwitz Demonstration og það samanstóð 

af sýningarskáp sem innhélt ýmsa muni, tengda og ótengda fangabúðunum (mynd 1). 

Í skápnum var meðal annars ljósmynd af sjálfum búðunum í byggingu, teikning af  

ungri konu á umslagi frá fangabúðunum en að mestu leyti voru þetta hlutir sem ekki 

tengdust viðfangsefninu á beinan hátt. Þar á meðal hitahellur sem á stóðu tvö stykki af 

hertri fitu, steinar með ristum af kristnum táknum frá fimmtándu öld, leifar af dauðri 

rottu, afgangar af pylsum o.s.fl. Hlutirnir endurspegla á undarlegan hátt nærveru 

dauðans, þar sem kristnum táknum er stillt upp við hlið heldur háðuglegri hluta á hans 

gervi-vísindalega    máta. Verkið átti að minna á nauðsyn þess að muna  og 

jafnframt þann ógjörning að lýsa viðfangsefninu nægilega skýrt.13 Seinna tjáði Beuys 

sig um verkið og ljóstraði því upp að verkið væri eins konar náttúrulegt 

endurhæfingar ferli ,14 hann taldi að við værum að upplifa meginreglur og hroðaverk 

Auschwitz í nýjum búningi. Vísindi og pólitískt kerfi okkar væru að afvegaleiða 

okkur, þar sem ákveðin fulltrúanefnd bæri ábyrgð á hópi sérfræðinga og því að þagga 

niður í fræði- og listamönnum. 15  Þarna komu fram fyrsta vísbendingin um 

lækningamátt listamannsins, þar sem orð á borð við áfall, lækningu, kjarna og 

ummyndun eru ráðandi, tilhneigingar sem minntu á seiðmann. Mörg verka Beuys eiga 

sér hliðstæðu í verkum seiðmanna en þeir voru miklir sagna-og myndlistarmenn, 

stunduðu lækningar og töldu sig vera mikla sálusorgara. Þessi tilhneiging er einnig í 

forgrunni í gjörning hans How to explain a picture to a dead hare frá árinu 1965 

(mynd 2). Gjörningurinn er nú talinn hafa verið sá sem kom Beuys á kortið sem einum 

af athyglisverðustu listamönnum þess tíma. Gjörningurinn var myndræn lýsing á 

ýmsum takmörkunum tungumálsins, baráttu   okkar   við   eigin   hugsanir,   meðvitund  

okkar,  en  einnig  meðvitund  dýra  og  möguleika  þeirra.  Inní  galleríinu  gekk  Beuys  um  

með  dauðan  héra,  þakinn  hunangi  og  gulli.  Hann  hafði  meinað  áhorfendum  aðgang  en  

þeir  gátu  fylgst  með  í  gegnum  gluggan  á  galleríinu.  Beuys  átti  erfitt  með  að  útskýra  

list  sína  fyrir  fólki  og  er  gjörningurinn  einhvers  konar  írónía  á  það,   að  því  að  hérar  

skilja  betur  en  menn. 16  Hann  var  orðinn   leiður  á  þrjósku  mannanna   í   sambandi  við  

                                                 
13 Hal Foster, Art Since 1900, 2004, bls. 485. (In which both necessity to remember and the 
impossibility to represent adequately are fully aritculated) 
14 Hal Foster, Art Since 1900, 2004, bls. 485. (homeopathic healing process) 
15 Hal Foster, Art Since 1900, 2004, bls. 485. 
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skynsemi  og  gaf   í   skyn  að  dýrin  byggju   yfir  meira   innsæi  en  við  mennirnir.  Hérinn  

hefur  lengi  táknað  upprisu  eða  endurfæðingu  í  miðaldalist  og  er  það  skýringin  á  vali  

Beyus.  Hann  útskýrir  það  sjálfur  svona:   

Hérinn sameinar sig jörðinni, sem er nokkuð sem okkur mannverunum getur í 

grunninn aðeins tekist með hugsun okkar: Hann nuddar sér, ýtir, grefur sig inn í 

Mater iu (jörðina); og smýgur (kanína) loks inn í k jarna hennar, og í gegnum 

verknað þennan skerpist hugsun hans og umturnast, verður byltingarkennd.17 

Orðið skilningur er meginþema verksins og vildi Beuys meina að í orðinu fælist ekki  

eingöngu mannleg skynsemi, heldur yrði að vera rúm fyrir ímyndunaraflið, 

andagiftina, innsæið og þrána. Þessir þættir yrðu að gegna hlutverki í skilningnum.18 

Hunangið var tákn um lifandi hugsun, mennirnir framlei⇥a ekki hunangi⇥, heldur 

framlei⇥a �eir hugsun .19  Og hugsun okkar getur verið lifandi, en hún getur líka 

verið dauð og orðið kreddukennd t.d. á vettvangi pólitíkur og kennslu.  

Klofningur austurs og vesturs var Beuys áleitinn og enduspeglast það í verkinu 

Eurasia frá árinu 1966. Verkið var gjörningur sem upprunalega var framinn í 

Kaupmannahöfn en var síðan endurtekinn og þróaður eftir það. Uppstoppaður héri á 

þunnum tréfótum fyrir ofan krítartöflu með teikningu af hálfum krossi eru hlutir sem 

notaðir voru í gjörningnum á sínum tíma. Á krítartöflunni er einnig letrað hitastigið 

42 gráður sem vísar til hættumarka þess hitastigs sem maðurinn þolir (mynd 3). 

Hérinn birtist hér aftur, enda er hann táknrænn fyrir endurfæðingu mannkyns. Hálfi 

krossinn kom einnig víða við í verkum Beuys og vísar hér til rofs austurs og vesturs 

og er táknrænt fyrir þann klofning í hugarheimi okkar, sálfræðilegan klofning sem var 

mjög áþreifanlegur í Þýskalandi. Beuys greindi ákveðin sjúkdómseinkenni sem 

herjuðu á alþjóðasamfélagið og lýstu sér m.a. í skiptingu austurs og vesturs, hægri og 

vinstri en  hann vildi brúa bilið þarna á milli. Eins og nafn verksins gefur til kynna, 

sem er dregið af Evrópu og Asíu, er það táknrænt fyrir eins konar 

                                                                                                                                            
16 Michael Arhcer, Art Since 1960, 2002, bls.110. 
17 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 101. Þýðing höfundar.( The hare incarnates himself into 
the earth, which is what we human beings can only radically achieve with our thinking: he rubs, 
pushes, digs himself into M ateria (earth); finally penetratrates (rabbit) its laws, and through this work 
his thinking is sharpened then transformed, and becomes revolutionary.) 
18 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 105. 
19 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 105. 
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framtíðarsameiningu sem hann taldi geta upprætt vandann, þar sem yfirskilvitleg 

hugsun úr austri sameinaðist vestrænni veraldarhyggju.20  

Beuys hóf kennslustörf árið 1961 við skúlpturdeild Listaakademíunnar í Düsseldorf.21 

Þetta var í byrjun þess áratugs sem pólitískur áhugi fór vaxandi hjá nemendum, og 

sem kennari sá hann sér ekki annað fært en að stíga æ meir inn á pólitískan vettvang 

og taka afstöðu.22 Talið er að uppákoma í Aachen árið 1964, þar sem Beuys varð fyrir 

ofbeldisfullu aðkasti frá hægrisinnuðum stúdentum, hafi vakið hann til vitundar um 

pólitískt hlutverk listarinnar.23 Þar sem hann sá fyrir sér nýjan tilgang listarinnar, varð 

einnig að gera breytingar á stöðluðu fyrirkomulagi akademískra kennsluhátta  þá 

einkum í listaakademíunni þar sem hann var við störf. Eftir því sem líða tók á 

áratuginn átti Beuys sífellt erfiðara með að aðgreina hið listræna frá kennslu og 

pólitískum áhuga, þar sem hvort sviðið hafði áhrif á hitt og þar með færði hann út 

landhelgi listarinnar. Árið 1967 kom hann á fót og skipulagði starfsemi German 

Student Party sem átti eftir að vekja óróa innan akademíunnar og í framhaldi af því 

stofnaði hann Organization for Direct Democracy, árið 1970. Uppákomur og aðgerðir 

hans fóru að stuða yfirvöld skólans, kennarar byrjuðu að saka hann um að stefna 

öguðum vinnubrögðum skólans í voða með pólitískum aðgerðum sínum og þeirri 

múgæsingu sem þeim fylgdi. Samkvæmt skoðunum sínum var Beuys mótfallinn því 

að kenna aðeins sex nemendum og bauð hann því hinum eitthundrað fjörtíu og tveim 

umsækjendum sem hafði verið vísað frá akademíunni að sækja tíma sína. Miklar 

deilur milli yfirvalda, kennara skólans, nemenda og Beuys brutust út um miðjan 

október árið 1972 og lauk þeim á þann veg að Beuys yfirgaf akademíuna í fylgd 

lögreglumanna. Atvikið vakti athygli út fyrir landsteinanna og mótmælti fólk víða 

ákvörðun yfirvalda. Trú Beuys á lýðræði liggur eins og rauður þráður í gegnum starf 

hans og lýsir sér í því hversu samkvæmur hann var sjálfum sér þegar hann hafnaði 

fjölda takmörkun í listaakademíuna. Hann taldi að samfélagið gæti aldrei virkað 

lýðræðislega nema allir tileinkuðu sér skapandi hugsun og hann vildi gera list að 

drífandi afli í samfélaginu. Eftir brottreksturinn lauk þó ekki ferli hans sem kennara, 

heldur varð hann eins konar farandkennari og stofnaði sama ár Frjálsa alþjóðlega 

                                                 
20 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 108. 
21 David Hopkins, After Modern Art, 1945-2000, 2000, bls. 88. 
22 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 265. 
23 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 265. 



9 

háskólann (FIU) sem takmarkaðist ekki af veggjum skólans. Stefnuskrá skólans 

útfærði hann með Nóbelsskáldinu Heinrich Böll og hefst hún á þessum orðum:  

Sköpunargáfan takmarkast ekki við fólk sem leggur stund á eitt hinna 

hefðbundnu listforma, og jafnvel meðal listamanna einskorðast sköpunargáfan 

ekki af iðkun á listinni. Hvert og eitt okkar hefur listræna hæfileika sem eru 

bældir af samkeppni og eftirsókn eftir velgengi. Það að koma auga á, rannsaka 

og þroska þessa hæfileika er verkefni þessa skóla.24 

Beuys  og  róttækar  listhreyfingar  á  sjöunda  áratugnum    

Áratugina eftir stríð reyndu vestur-þýskir listamenn að fylgja straumi 

alþjóðahyggjunar og forðast öll þjóðerniseinkenni. Eftir að nasistar höfðu gert allt til 

þess að fela og eyðileggja úrkynjaða  list módernismans var nú kominn tími til að 

gefa mörgum slíkum listamönnum gaum. Haldnar voru yfirlitssýningar Kurt 

Schwitters og Marx Ernst og var arfleifð Bauhaus, dada og súrrealismans 

enduruppgötvuð.25 Tilhneiging þessara listamanna var að hrista af sér nýliðna fortíð 

og hleypa að nýjum hugsjónum sem áttu að undirstrika sameiginleg einkenni 

listarinnar. Listamenn litu nú til annarra landa til þess að fá innblástur og áttu það til 

að finna sér fyrirmyndir í stefnum og straumum, t.d. í Frakklandi þar sem Art Informel 

var hin evrópska hliðstæða Abstrakt Expressionisma. Eins konar andsvar við 

abstraktlistinn var að finna hjá hópi listamanna sem kom fram í Düsseldorf um 1958 

og kallaði sig Zero Group. Yves Klein og Jean Tinguely voru þar mikilvægir 

áhrifavaldar. Áhrif kínetískrar listar, þar sem ljós og hreyfing áttu að opna ný form í 

skynjun okkar átti að vera táknræn fyrir nýtt   upphaf .26 Í Vestur-Þýsklandi urðu 

margir listamenn óþreyjufullir og reyndu að klóra sig út úr fortíðinni inn í framtíðina 

og vildu endurheimta þá sterku stöðu sem þeir töldu sig hafa búið við á tímum 

módernismans.  Listamenn vildu taka upp þráð framúrstefnunnar og hefur list þessa 

tíma verið skilgreind sem ný-framúrstefna. Litið hefur verið á róttækar listhreyfingar 

eftir stríð sem framhald eða endurtekningu þeirra framúrstefnuhreyfinga sem komu 

                                                 
24 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 278. Þýðing höfundar. 
25 David Hopkins, After Modern Art, 1945-2000, 2000, bls. 87. 
26 Tate Collection, Zero, (http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryId=321) (Sótt, 
4. desember 2011) 
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fram á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar og hafa þær verið kallaðar ný-framúrstefna til 

aðgreiningar frá hinni sögulegu framúrstefnu.27 

Í kringum 1960 varð mikið umrót þegar ungir listamenn úr nokkrum borgum í 

Þýskalandi komu á fót einni áhrifamestu hreyfingu ný-framúrstefnunnar, Flúxus. 

Nafnið er dregið af latneska orðinu fluere og merkir flæði. Litháíski listamaðurinn 

George Maciunas sem stundaði nám í Þýskalandi og ferðaðist um Bandaríkin í byrjun 

fimmta áratugarins er sagður hafa gefið hreyfingunni nafnið í kringum 1961.28 Mikið 

fjör og usli fylgdi hreyfingunni og leit hún til ný-dada hreyfinga sem sprottið höfðu 

upp í Bandaríkjunum þar sem unnið var með mörk ólíkra listgreina, stíla og forma, 

t.d. popplistar, ný-raunsæisins, assemblage. Fjöllistamaðurinn John Cage fyllti yngri 

listamenn andagift með tilraunakenndri tónlist sinni og uppákomum, sem höfðu 

þverfagurfræðileg og tilraunakennd áhrif á listina. Flúxus-hreyfingin hafði það 

markmið að færast fjær hefðbundnum skilningi á listaverkinu sem efnislegum hlut, 

hún vildi sameina list og líf, hugmyndir og uppákomur.29 Hreyfingin var fljót að smita 

út frá sér og varð innan skamms að samfélagi listamanna úr mörgum listgreinum, af 

hinum ýmsu þjóðernum. Listamenn hreyfingarinnar héldu víða alþjóðlegar flúxus- 

hátíðir, gáfu út tímarit, bjuggu til kvikmyndir og opnuðu flúxus-búðir svo eitthvað sé 

nefnt. Hugtakið Flúxus varð ákveðinn lífsmáti, að gera hlutina flúxus   varð leið til 

að lifa lífinu. 30  Verk flúxus-listamanna spönnuðu allt frá því að vera absúrd og 

hversdagsleg en líka gagnrýnin á samfélagið og listheiminn, þar sem slagorð á borð 

við gerðu það sjálfur  (do it yourself)31 tjáir að allt geti verið list og þar af leiðandi 

geti allir gert list. Þetta kallast á við hugmyndir Beuys, en hann kom fyrstur fram á 

sjónarsviðið í þessari hreyfingu. Þrátt fyrir að vera einn helsti boðberi þess að útvíkka 

listina og nýjan skilning á henni, og þó hann hafi átt í samstarfi við meðlimi flúxus, 

þar á meðal Nam June Paik og George Maciunas, var Beuys ekki fyllilega 

samþykktur innan Flúxus. Á uppákomunni F estum F luxorum F luxus árið 1964 (þar 

                                                 
27 Benedikt Hjartason, Verkefni framúrstefnunnar, Inngangur a⇥ ritger⇥um Peters Bürger og Hals 
Foster, Ritið Framúrstefna, 2006, bls. 225. (Benedikt talar um að Peter Bürger hafi átt stóran hlut að 
festa hugtakið söguleg framúrstefna  í sessi) 
28 Hal Foster, Art since 1900, 2004, bls. 456. 
29 Deutsche Bank, Art works, Art = Capital Joseph Beuys, his students and the Deutsche Bank 
Collection (http://db-artmag.com/en/59/feature/beuys-and-beyond-deutsche-bank-collection-in-latin-
america/) (sótt 4. Desember, 2011) 
30 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movement, 2002, bls. 229. 
31 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movement, 2002, bls. 229. 
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sem Beuys var einn af skipuleggjendum) töldu margir innlegg hans af of pólitískum 

rótum runnið þar sem lögð væri of mikil áhersla á land hans. Þetta þótti benda til þess 

að hér væri á ferðinni eitthvað sér þýskt , sem væri andstætt stefnu hreyfingarinnar 

sem lagði áherslu á menningarskilning sem næði út yfir þjóðerni. 32  

Það sem aðgreindi Beuys frá öðrum listamönnum Flúxus var öðruvísi formgerð í 

verkum og táknræn samskipti við sögulega mikilvægar minningar.33 Beuys fór sínar 

eigin leiðir og var ekki mikið fyrir að fylgja uppskriftum annarra um það hvernig ætti 

að gera list. List hans hefur á margan hátt þótt óaðskiljanleg Þýskalandi og hafa verk 

hans jafnt sem orð, oft þótt óútskýranleg og illskiljanleg utan þess málsvæðis. Sterk 

tengsl hans við náttúruna aðgreina hann einnig frá öðrum listamönnum sem og 

dýravernd og pólitísk þátttaka. Ákveðin umhverfis-rómantík svífur yfir vötnum í 

verkum Beuys þar sem mýrar og heiðar, dádýr og hérar verða að einhvers konar óði 

til náttúrunnar í anda Rudolf Steiners. Félagar ítölsku listhreyfingarinnar Art Povera 

hafa ef til vill átt meiri samleið með Beuys hvað varðar umhverfisvitund, samleið 

einstaklinga og náttúru og efnisvals (nafn hreyfingarinnar dregur nafn sitt af fátækri 

list sem vísar til einfalds efniviðar verkanna). Listamaðurinn átti að falla saman við 

náttúruna og er talið að Beuys hafi verið fyrirmynd hvað varðar hin ný-rómantísku 

áhrif Art Povera.34  

Nýr  skilningur  á  listhugtakinu  

Svar við spurningunni hvað er list  hefur verið mikið þrætuepli og ein skemmtileg 

skilgreinging er að list sé: a⇥eins list a⇥ hún sé um �a⇥ bil a⇥ ver⇥a list en sé ekki 

enn or⇥in �a⇥ .35 Að reyna að henda reiður á því hvað list er hefur verið kennt við 

skilgreingarvandann þar sem engar kenningar hafa í raun fullkomlega náð að 

skilgreina listhugtakið. Listheimspekingurinn Morris Weitz heldur því fram að allar 

tilraunir til að skilgreina list séu: röklega ótæk tilraun a⇥ skilgreina �a⇥ sem ekki 

ver⇥ur skilgreint. Heimspeki Ludvigs Wittgensteins varð afdrifaríkt innlegg inn í 

fagurfræðina og var hugmyndum hans beitt til að sýna fram á að það sé ógerlegt að 

skilgreina listhugtakið, þar sem við finnum enga nauðsynlega og nægilega eiginleika 

                                                 
32 Hal Foster, Art since 1900, 2004, bls. 481. 
33 Hal Foster, Art since 1900, 2004, bls. 484. 
34 David Hopkins, After Modern Art, 1945-2000, 2000, bls.170. 
35 Gunnar Harðarson, Paul Oskar Kristeller og listkerfi nútímans, 2005, bls. 27. 
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sem eru sameiginlegir öllum listaverkum heldur aðeins flókið net líkinga sem skarast 

á á ýmsa vegu. 36  Skilgreiningar hafa þó löngum haft þann tilgang að útskýra 

margbreytileika listheimsins og uppgötva nýjar víddir innan hans. Nú til dags er afar 

erfitt að draga skýrar línur milli listastefna og geta ólíkar listastefnur þrifist hlið við 

hlið án árekstra þó þeir komi vissulega upp. 

List hafði mun yfirgripsmeiri þýðingu hjá Beuys en hjá flestum öðrum. Orðið sjálft, 

list , er alls staðar í kringum okkur og hægt að nota í margvíslegu samhengi en það 

var eitthvað annað sem Beuys gerði sér í hugarlund þegar hann vildi víkka út 

merkingu þessa orðs og það vildi hann gera í verki og hugsun. Sú hugmynd Marcels 

Duchamps að list sé það sem listamaðurinn segi að sé list, breytti listinni endanlega, 

færði hana fjær því sjónræna og nær því vitsmunalega. Listina ætti ekki að meta út frá 

verkkunnáttu heldur hugmyndinni sjálfri. Þessa hugmynd vildi Beuys þróa áfram. Í 

sjónvarpsviðtali við Beuys árið 1964 átti sér stað athyglisverð uppákoma þegar hann 

tók skyndilega upp á því að mála hina alræmdu setningu á plakat: Das Schweigen von 

Marcel Duchamp wird uberbewertet eða þögn Marcel Duchamp er ofmetin, sem varð 

svo að sjálfstæðu verki. Athugasemd Beuys gagnrýnir listamanninn fyrir að hafa ekki 

þróað hugmyndir sínar til hlítar og haldið þeim á lofti til að móta nýjan skilning á 

listinni. Ef eitthvað ætti í raun að breytast í listinni þyrftu samskipti og opin umræða 

að eiga sér stað og var Beuys óánægður með að Duchamp hafði dregið sig í hlé í þeim 

efnum.37  Beuys spyr sig hvers vegna allir hafi verið svo uppteknir af Duchamp (þögn 

hans) en t.d. ekki Nietzsche (1844-1900) eða Schiller (1759-1805) sem höfðu talsverð 

áhrif listina og lífið sjálft. Í viðtali skýrir Beuys afstöðu sína og sagði: 

Ég ber mikla virðingu fyrir Duchamp sem einstaklingi, en ekki fyrir þögn hans. 

. Hann hefði átt að taka þátt í samræðunum í stað þess að draga sig út úr 

þeim og halda að hann hafi lagt sitt af mörkum. . En að sjáflsögðu er Marcel 

Duchamp frjálst að vera þögull. Ég virði það. Ég vona að það sé á hreinu.38 

 Í (mynd)listinni var eitthvað meira fólgið en hið hlutgerða form og að mati Beuys var 

listin fyrst og fremst eitthvað annað og var listræna  frekar nær því að vera 

ákveðin athöfn (aktion) sem smitaði út frá sér. Í athöfnum sínum viðraði Beuys 

                                                 
36 Morris Weitz, Hlutverk kenninga í fagurfræ⇥i, í þýðingu Gunnars Harðarsonar, bls 4.  
37 Hal Foster, Art since 1900, 2004, bls. 482. 
38Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 169-170. 



13 

skoðanir sínar til manneskjunar og samfélgasins og vildi koma ákveðnum skilaboðum 

áleiðis. Athöfnin skipti því meira máli en hluturinn. Aukin heimspekileg afstaða og 

meiri þekking á hugmyndasögu listarinnar tæki við af fagkunnáttu og handverki. 

Listamaðurinn Magnús Pálsson var einn af talsmönnum nýs skilnings á listinni hér á 

landi, en hann var kennari við Myndlista-og handíðaskóla Íslands. Hann telur orðið 

myndlist hafa tapað merkingu sinni á sjötta áratugnum og ekki væri lengur hægt að 

tala um fagmenn heldur aðeins listamenn: �eir notist vi⇥ �au tæki og �á mi⇥la sem 

�eir telja heppilegasta til a⇥ koma hugmyndum sínum á framfæri .39 Kynnti hann 

fyrir nemendum nýstárlegar listgreinar t.d. hljóðverk og gjörninga þar sem unnið var 

með listamönnum úr öðrum greinum og hann vildi líka virkja almenning til þátttöku. 

Sjálfur vildi hann meina að kennslan væri geggjaðasta   listgreinin. 40 Listin er að 

hans mati tilfinningabundin hugsun og einhvers konar tilraun.  

Helstu listaverk Beuys voru beinlínis sett fram sem skráning á athöfn eða minningu 

um viðburð,41 og hann kaus að að kalla gjörninga sína aktion. Listin á sér margar 

hliðar en Beuys vildi að tengslin á milli samfélagsins og listarinnar yrðu meiri og 

sýnilegri. Eftir langa sögu hefðbundinnar listar, tilkomu og lok módernismans, áttum 

við að mati Beuys að kveðja hefðina og byggja upp nýjan grunn listarinnar með 

ákveðna heildarhugmynd í huga þar sem samfélagið og listin gætu runnið saman í eitt 

með ákveðna mannspeki að leiðarljósi sem mætti finna í hugmyndum hins andlega 

þenkjandi Rudolfs Steiner. 

Þýski bókmenntafræðingurinn Peter Bürger hefur skilgreint sögulega framúrstefnu í 

frægu riti, Theorie der Avant garde sem kom út árið 1974. Róttækar hreyfingar sem 

komu fram í Evrópu á fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar voru að mati Peters 

Bürger: atlaga a⇥ sjálfri stö⇥u og virkni listarinnar e⇥a liststofnunarinnar  innan 

borgarlegs �jó⇥félags .42 Krafa var gerð um sjálfstæði listarinnar og slagorðinu listin 

fyrir listina  var mótmælt. Beuys var á á svipuðum nótum og taldi að listin ætti ekki 

að þjóna öðrum listamönnum, heldur ætti að gera eitthvað fyrir fólkið.43 Bürger talaði 

                                                 
39 Gunnar Harðarson, Paul Oskar Kristeller og listkerfi nútímans, 2005, bls. 24. 
40 Gunnar Jóhannes Árnason, Hlynur Hallsson og �átttökulist, 2008, bls. 518. 
41 Jón Proppé, Á mótum myndlistar og heimspeki, 2010, bls. 91. 
42 Benedikt Hjartarson, Verkefni framúrstefnunnar, Inngangur a⇥ ritger⇥um Peters Bürger og Hals 
Foster, Ritið Framúrstefna, 2006, bls. 225. 
43 Benedikt Hjartarson, bls. 226. 
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um tilraun framúrstefnunnar til að rjúfa einangrun listarinnar: sem afmarka⇥ 

athafnasvi⇥  og gera hana á n� a⇥ virku afli í lífsháttum �egnanna 44. Hann leit 

hins vegar svo á að ef listin ætti að búa yfir sjálfstæði þá væri fráleitt að leiða hana inn 

í lífshætti þar sem hún sameinaðist spilltum þáttum samfélagsins. Listin ætti að vera 

utan við lífshætti og gagnrýna þá utan frá. Bürger leit á ný-framúrstefnuhreyfingar 

sem gagnr�nislausa eftiröpun sögulegu framúrstefnunnar 45   og telja margir að 

honum hafi yfirsést róttæknin sem bjó henni að baki. Hann taldi að mörgum 

listhreyfingum þessa tíma hefði mistekist herfilega það ætlunarverk sitt að veita 

listmarkaðnum og listastofnunum andóf. Listin getur því einungis orðið uppspretta 

nýrra lífshátta að því tilskildu að hún greini sig frá ríkjandi lífsháttum þjóðfélagsins. Í 

kjölfarið kemst Bürger að þeirri niðurstöðu að verkefni sögulegu framúrstefnunnar, 

þ.e. sameining lífs og listar, hafi frá upphafi verið dæmt til að mistakast, því um leið 

og fjarlægðin milli lífs og listar hverfi glati listin eiginleikum sínum, þ.e. 

hæfileikanum til að gagnrýna lífshættina.18 Þess í stað gengju þær inn í sjálfan 

listmarkaðinn þar sem verkin virkuðu oft á áhorfandann eins og listrænir nytjamunir46 

Bürger leit hins vegar á Beuys sem eina ósvikna framúrstefnulistamanninn eftir 

stríð.47  

Í grein Taniu Ørum, N�framúrstefna sem endurtekning er hún ósammála túlkun 

Bürgers á tilgangi framúrstefnuhreyfinga og segist ekki sjá fyrir sér línulegt, Hegelskt 

ferli líkt og hann. Hún vill horfa til framtíðar og halda opinni og margþættri sýn á 

framvindu sögunnar. Hún telur að framúrstefnulist sé ekki einungis gagnrýni á 

liststofnanir og bendir á líkt og Gertrude Stein að framúrstefnan sé  fjölbreyttari og 

ákve⇥nari tilraun til a⇥ spegla og ra⇥a saman á n�jan hátt hinum fjölmörgu 

tilhneigingum og �róunarferlum innan samfélagsins  til a⇥ skynja, breg⇥ast vi⇥ og 

breyta samsetningunni sem vi⇥ búum í .48 

                                                 
44 Benedikt Hjartarson,  bls. 225. 
45 Benedikt Hjartarson,  bls. 225. 
46 Peter Burger, Sjálfstæ⇥i listarinnar, í þýðingu Benedikts Hjartarsonar, Ritið Framúrstefna, 2006, bls. 
248. 
47 Tania Ørum, N�framúrstefna sem endurtekning, í þýðingu Guðrúnar Jóhannsdóttur, Ritið, 

Bermerkungegn mit Ruckishct auf Jose -212) 
48 Tania Ørum, N�framúrstefna sem endurtekning, bls. 157 
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Mannspeki    

Það verður ekki komist hjá því þegar fjallað er um listsköpun Beuys að minnast á einn 

af áhrifvöldum hans, Rudolf Steiner. Steiner (1861-1925) var austurrískur 

guðfræðingur og heimspekingur og hafa kenningar hans haft mikil áhrif á marga 

listamenn, sem og á kennslufræði. Hann vann að því að byggja upp þá grein sem 

kölluð hefur verið mannspeki og fjallar um tengsl mannsins við guðdóminn, þar sem 

lögð er áhersla á náttúrulega ræktun jarðarinnar. Annað atriði í kenningum hans var 

uppeldisfræðin, en hann lagði mikla áherslu á listsköpun, með það markmið að þroska 

tilfinningalíf og sjálfstraust nemenda og hafa Waldorf-skólar fylgt hans stefnu. 

Mannspeki Steiners fólst í leið til sjálfsþekkingar og telst hún til andlegra vísinda. 

Steiner taldi að mannspekin mæti okkur og sé pílagrímsvegur í �á átt a⇥ ver⇥a betri 

einstaklingar .49 Líkt og Beuys prédikar telur Steiner nauðsynlegt að rækta sinn innri 

mann, en það gerist ekki með því að gæla við sjálfan sig og sýna sjálfum sér 

umhyggju heldur finnst hinn gu⇥dómlegi ma⇥ur í okkur  a⇥eins er vi⇥ leitum í 

sál okkar a⇥ �eim heimi utan hins efnislega er speglast í sál okkar .50 Steiner taldi að 

sönn mannspeki væri í reynd einnig sönn þekking á sjálfinu. Þróun mannspeki 

Steiners fór, þegar á leið, æ meira að hallast inn á svið listarinnar þar sem hann taldi 

að mikilvægur skapandi kraftur byggi, sem efldi andlega framsýni. Eftir hildarleik 

heimsstyrjaldarinnar fyrri sem leikið hafði Evrópu grátt urðu viðbrögð Steiners á þann 

veg að hann taldi að samfélagið gæti breytt tilvist sinni í gegnum náttúru mannsins, 

þar sem hann ætti frumkvæði að því að bera gagnlegan ávöxt inn á vettvang 

menntunar, jarðyrkju, meðferða og lækninga.51  

Við verðum að gera okkur grein fyrir hvað maðurinn hefur gert við heiminn sem 

upprunalega var góður heimur, og hvað hann verður að leggja af mörkum til að 

gera hann betri, með því að mennta sjálfan sig til að bera sársauka með ásetningi 

og krafti.52 

Slík speki er að mörgu leyti hliðstæð viðbrögðum Beuys eftir hrylling seinni 

heimsstyrjaldarinnar. Líkt og Beuys, hvatti Steiner fólk til að opna fyrir það andlega, 

                                                 
49 Rudolf Steiner, Frumrök Karma, 1912, bls. 3.  
50 Rudolf Steiner, Frumrök Karma, 1912, bls. 17. 
51 Rudolf Steiner Archive, (http://www.rsarchive.org/RSBio.php) (Stótt 16.nóvember,2011). 
52 Rudolf Steiner, Frumrök Karma, 1912, bls. 12. 
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eða hið svokallaða þriðja auga og skynja hvernig alheimsöflin vinna og skapa, það 

ætti að gera okkur kleift að öðlast vitneskju um okkar eigið sjálf.  

Beuys talaði um um nýtt skynjunar líffæri sem hefði þann eiginleika að geta hlustað á 

náttúruna; þá fyrst gætum við byrjað að vinna eins og alvöru listamenn.53 Heimspeki 

Steiners snýst frekar um hið daglega líf og verkleg þætti, t.d. hvernig við eigum að 

umgangast jörðina og okkar innri mann. Steiner orti: Í vilja �ínum verka 

alheimsöfl/Skapa⇥u sjálfan �ig í gegnum viljaveruna .  Ef sjálfsþekking væri ástunduð 

á réttan hátt taldi Steiner að maðurinn myndi endurskapa sjálfan sig úr 

alheimsöflunum en Beuys sá hins vegar fyrir sér að maðurinn myndi endurskapa 

sjálfan sig í gegnum listina. Beyus  reyndi  stöðugt  að  skýra  hvert  væri  hið  sanna  eðli  

mannsins   og   það   gerði   hann   annars   vegar   í   gegnum   listina   og   hins   vegar   með  

hugmyndum  sínum  sem  hann  deildi  með  fjölda  fólks.  Þannig  vann  hann  með  listina  

og   sameinaði   hana   mannspeki.   Þar   fékk   listin   nýjan   tilgang   og   fjarlægðist   því  

hefðbundnum  hugmyndum  okkar   um   hana.   En   um   leið   skapaðist   ákveðinn   vandi     

það  sem  við  höfum  erft  frá  forfeðrum  og  mæðrum  er  okkur  ekki  óviðkomandi  heldur  

verður  að  vinna  með  það  út  frá  aðstæðum.54 

Fyrirlestur Steiners árið 1923 Um býflugur  varð eitt af því sem kveikti þrá Beuys 

eftir einhvers konar heildarkerfi sem hann reyndi svo að þróa í gegnum hugmyndina 

um samfélagsskúlptúrinn. Samlíf býflugna var það sem Steiner taldi að við mennirnir 

gætum dregið lærdóm af.  Hann sá sambú býflugna sem líkan af því hvernig maðurinn 

gæti þróast.55 Þar taldi hann að leyndist réttur og sannur skilningur á lífinu og hann 

gekk svo langt að halda því fram að allt í umhverfi okkar sem umlykur �essa jör⇥ í 

allar áttir hefur sterk áhrif á �a⇥ sem gerist inn í b�flugnabúi .56 Í þessu felst aðdáun 

Rudolfs og Beuys á býflugum sem haga lífi sínu í samræmi við gang náttúrunnar.  

Hæfni þeirra til að umbreyta bráðnuðu fituefni í vax og þaðan yfir í að búa til 

fullkomið kerfi býflugnabús hrinti af stað ákveðnu stefnubundnu ferli í 

skúlptúrskenningu Beuys.57 Hann vildi brjóta á bak aftur kúgandi öfl gamla kerfisins 

                                                 
53 Shelley Sacks, What is art, 2004, bls. xi. 
54 Joseph Beuys, What is Art, 2004, bls 11.  
55 David Hopkins, After Modern Art, 1945-2000, 2000, bls. 88. 
56Local Harvest, Let Rudolf Steiner tell you 'bout the birds and the bees, 
(http://www.localharvest.org/blog/20424/entry/let_rudolf_steiner_tell_you), (Sótt þann 3. nóvember 
2011.) 
57 David Hopkins, After Modern Art, 1945-2000, 2000, bls. 88. 
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og sá fyrir sér samfélagið byggjast upp sem eina lífræna heild, en hann áleit að til þess 

væri listin eina færa leiðin. 58  Samfélagsskúlptúrinn átti að hafa þann tilgang að 

umbreyta og leysa upp þau úreltu og rótgrónu samfélags form sem væru á góðri leið 

með að leiða samfélagið enn og aftur til glötunar.59   

  

                                                 
58 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 21. 
59 Alan Borer, The Essential Joseph Beuys, 1997, bls. 20. 
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II.  Kafli  

Allir  eru  listamenn  og  samfélagsskúlptúrinn  

Rithöfundurinn og listamaðurinn Þorvaldur Þorsteinsson hefur bent á og fært rök fyrir 

þeirri skoðun að sköpunargáfan sem slík sé vanmetin og þörf sé á vitundarvakningu 

um tækifæri til skapandi lífs og starfs. Sjá má margar hliðstæður með sjónarmiði hans 

og Beuys, en Þorvaldur gerir greinamun á listrænni sköpun og annarri sköpun.  Hann 

vill meina að fólk hafi tilhneigingu að leggja listræna sköpun að jöfnu við 

sköpunargáfuna, en í raun sé hún aðeins brot af því skapandi starfi sem allir menn fást 

við dags daglega.60 Honum finnst rökrétt að menn líti ekki einungis á listamenn sem 

skapandi verur, heldur felist hin skapandi geta í: tjáningu  í lífi og starfi sem 

manneskja b�r yfir óhá⇥ menntun og starfsvettvangi .61 Þetta hafi hins vegar verið 

vanrækt, þar sem það hefur verið ríkjandi viðhorf að aðeins listamenn  búi yfir 

sköpunarkrafti en við hin (neytendurnir) eigum einungis að njóta listrænna afurða 

þeirra. Sköpunarkrafturinn þarf að öðlast viðurkenningu í hinu daglega lífi, án þess að 

styðjast við ákveðið kerfi, þ.e. listkerfið eða aðrar stofnanir.62  

Frægu en umdeildu ummæli Beuys allir eru listamenn  (Everyone is an artist) voru 

eitt af því sem setti mark sitt á þann listheim sem Beuys var stöðugt að reyna að þróa 

og endurmóta. Út frá þessum ummælum er hægt að túlka margt og þar af leiðandi 

auðvelt að misskilja boðskapinn. Hann átti ekki við að allir væru góðir málarar, heldur 

liggi inntakið í sköpuninni, sá sem skapar er listamaður og allir menn skapa. Þessi 

sköpunarkraftur býr í okkur öllum, en fær ekki notið sín innan þess kerfis sem við 

lifum og hrærumst í. Þessi hæfileiki liggur alls staðar, á öllum sviðum samfélagsins 

og efling hans er eitt af leiðarstefjum heildarverks Beuys. Hann vildi meina að þessi 

hæfileiki fælist í hverju einasta starfi, hinni skapandi getu og hana þyrfti að innleiða 

til fulls.63  

 

                                                 
60 Lesbók 
Morgunbla⇥sins, 27. Mars 2004. 
61 Gunnar Harðarson, Paul Oskar Kristeller og listkerfi nútímans, 2005, bls. 26. 
62 Gunnar Harðarson, Paul Oskar Kristeller og listkerfi nútímans, 2005, bls. 27. 
63 Joseph Beuys, In Memoriam Joseph Beuys, Obituaries Essays, Speeches, 1986, bls. 45. 
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Eitt sinn var Beuys spurður, af einum pirruðum áheyranda, af hverju hann talaði um 
allt undir sólinni, nema sjálfa listina, Beuys var skjótur að svara allt undir sólinni er 
list . 64  Hans mikla þrá eftir breytingum endurspeglast í hugmynd hans um 
samfélagsskúlptúrinn, sem hófst af alvöru eftir að hann var látinn fara frá 
Listaakademíunni í Düsseldorf. Eftir brottreksturinn má segja að hjólin hafi byrjað að 
snúast hjá Beuys sem listamanni, þar sem hann tók stefnuna í átt til samfélagsins í 
heild. Hann sá listina sem heildrænt afl sem snerti alla þætti samfélagsins. Hann 
hugsaði sér ákveðið líkan þar sem listin og samfélagið ynnu saman svo út kæmi hinn 
nýi samfélagsskúlptúr sem fæli í sér eins konar aðgerðar- og fagurfræðilega 
framkvæmd.65. Í þessu fyrirbæri hugðist hann sameina samfélagið, menninguna og 
pólitískar aðgerðir með möguleikum listarinnar. Beuys var sannfærður um að listin og 
virkni tengd henni, væri eina rökrétta aflið sem hrint gæti af stað byltingu. Listin væri 
þekkt í listgreinum á borð við myndlist, bókmenntir, leiklist, kveðskap, dans og 
tónlist. Nú fannst honum kominn tími til að ný grein fengi að líta dagsins ljós sem 
hefði frelsandi afleiðingar í för með sér, frelsi frá takmörkunum. Nýjir miðlar og ný 
afstaða sprengdi utan af sér kerfi hinna fögru lista. Listin yrði nátengd samfélaginu og 
yrði til þess hæf að getað afhjúpað vanda þess og myndi leiða það áfram inn á nýja 
braut. Þessi nýja fræðigrein átti að geta frelsað manninn í komandi framtíð og kaus 
Beuys að kalla hana samfélgsskúlptúr.66 Hann vildi að miðlun þekkingar yrði eitt af 
hlutverkum listarinnar og taldi að lífið ætti að draga lærdóm af listinni.   

Ef sköpunin vísar til umbyltingar, breytingar og þróunar efnisins, þá er unnt að 

beita henni á allt í heiminum, og þannig takmarkast hún ekki lengur við listina.67 

Beuys fékkst í verkum sínum stöðugt við vangaveltur um í hvaða átt listin ætti að 
beinast. Eftir hörmungar seinni heimsstyrjaldarinnar var ekki unnt að halda áfram á 
sömu braut eins og ekkert hefði í skorist. Margir listamenn töldu sig standa á 
ákveðnum gatnamótum varðandi framtíðina, þar sem ekki væri lengur við hæfi að 
nota listina til að votta fegurðinni virðingu eftir að hafa orðið vitni að 
stríðshörmungum, kjarnorkusprengjum og útrýmingarbúðum. Listamenn tóku svo á 
mismunandi hátt sína stefnu til að vinna sig út úr fortíðinni og inn í framtíðina, með 
ólíkar áherslur, sýnir og væntingar um hið nýja hlutverk listarinnar.  

                                                 
64 Joseph Beuys, The Revolution Is Us, 1993, Bls. 42. 
65 Hal Foster, Art Since 1900, 2004, bls. 481. 
66 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 26. 
67 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 10. Þýðing höfundar. 
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Sleðinn     

Í verkinu Sle⇥inn (Schlitten), frá árinu 1969, kemur vel í ljós hvernig Beuys tókst á 

við þá hugmynd að listin eigi að vera í tengslum við samfélagið. Sleðinn var fyrst 

sýndur í Kunstmarkt í Köln og í stað þess að verkið væri einungis sýnt  viðraði 

Beuys þá gagnrýni sem bæði hann og fleiri höfðu viðhaft á listmarkaðinn. Verkið 

samanstóð af fjölda sleða, gerðum úr tré, með málmmeiðum og reipi til að draga. 

Ofan á þeim var samanbrotið filtefni, vasaljós og lítill fitukubbur var bundinn við 

sleðann (mynd 4). Verkið vísar til persónulegrar reynslu og skírskotar til 

augnabliksins milli lífs og dauða, það var ákall til samfélagsins, og viðfangsefnið var 

mannleg tilvist. Í Kunstmarkt mynduðu sleðarnir innsetningu þar sem þeir voru svo 

bundnir við Volkswagen langferðabifreið svo ætla mætti að hún væri að draga þá 

einhverja tiltekna leið og var það kallað pakkinn (Das Rudel) (mynd 5). Verkið skyldi 

vera eins konar táknmynd fyrir haldreipi mannsins inn í komandi framtíð, á leið hans 

inn í kalda framtíð kalda stríðsins sem bæri þó með sér von. Á þeim tímapunkti væri 

æskilegt að vera vel í stakk búinn, á úr sér gengnu farartæki frekar en engu, með 

filtteppi til einangrunar og vasaljós til þess að lýsa veginn. Fitukubburinn (animalfat) 

var tákn fyrir endurkomu mannsins, en hann gegndi lykilatriði í list Beuys, þar sem 

hann leit á hana sem fullkominn efnivið sem endurspeglaði efni áður en það tæki á sig 

form og væri þar með tákn fyrir manninn sem ætti eftir að fara í gegnum breytingar. 

Beuys leit á verkið sem eins konar neyðarpakka fyrir manninn, sleðinn átti að koma 

honum aftur á rétta leið. Verkið átti að fá fólk til að hugsa um hverjar væru hinar 

raunverulegu nauðsynjar mannsins og boðaði um leið þörf fyrir andlega breytingu.68 

Táknrænn efniviður verksins bjargaði lífi Beuys andlega og líkamlega á sínum tíma 

en nú varð að bjarga heiminum og beina honum inn á rétta braut. 

Verkið hafði þó ekki þann eiginleika sem flest listaverk búa yfir, að vera frumeintak, 
verkið var ekki þess eðlis, heldur var það fjölfeldi og þannig aðgengilegt fjölda 
fólks.69 Í stað þess að merkja verkið í heild og þóknast þannig óskum kaupandans sem 
falast eftir ósviknu og upprunalegu verki, stimplaði Beuys nafn sitt og kross á 
sérhvern sleða í rauðuleitum olíulit og líktist það frekar undirskrift prests en merkingu 
listamanns.70 Beuys leit ekki á verkið sem eina heild og þegar hann var spurður hvers 

                                                 
68 Annette Philip, Migration, 2003, bls. 50 
69 Annette Philip, Migration, 2003, bls. 48.  
70 Anette Philip, Migration, 2003, bls. 48. 
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vegna hann vildi skipta verkinu upp svaraði hann af hverju ætti �a⇥ a⇥ standa heilt 
a⇥ eilífu? .71 Þannig var verkið ekki gert að söluvöru í takmörkuðu upplagi, heldur 
endurspeglaði það frekar hugsun listamannsins sem átti að skila sér út í samfélagið. 
Listamenn vildu bregðast við þeirri markaðsvæðingu listaverka sem bólaði á innan 
listheimsins, svo þeir lögðu áherslur á annað í verkunum og talað var um svokallað 
fjölfeldi (multiples). Þegar talað er um listaverk sem fjölfeldi er um handgerðan hlut 
listamannsins að ræða og því ekki það sama og fjölföldun, t.d. málverka eða 
ljósmynda. Verk margra listamanna voru til í allt að þúsundum eintaka og urðu nánast 
verðlaus, sem gerði það að verkum að fleiri gátu eignast hlutdeild í þeim. Í dag er ef 
til vill hægt að benda á mótsagnir í þessum efnum þegar listasöfnin, eða 
listaverkasafnarar, keppast nú um mörg þessara verka og bjóða háar fjárfúlgur í 
upprunaleg fjölfeldi.  

Opnar  umræður  

Helsta einkenni samfélagsskúlptúrsins var opinber umræða    (public dialogue) sem 

fór fram í fyrirlestrum þar sem Beuys hvatti fólk til að taka þátt í umræðum. Beuys 

þróaði ákveðið kennsluskipulag þar sem nemendur sátu í hring og spjölluðu saman á 

sama grundvelli. Í þessum hringborðsumræðum var rætt um atburði líðandi stundar í 

tengslum við pólitík og heimspeki, hlutverk listarinnar og lýðræði.72 Mikilvægt var að 

samskiptin væru gagnkvæm og passa varð að þau leiddust ekki í eina átt, þannig áttu 

samskipti kennara og nemanda að vera á jafnræðis grundvelli. Þetta gæti þótt 

þversagnakennt, þar sem hann var sá sem flutti fyrirlestrana, boðaði ný gildi og varð 

að eins konar átrúnaðargoði þar sem persónuleiki hans skein í gegn. Beuys var boðið 

út um allan heim til að flytja erindi sitt í háskólum og listastofnunum, oft bauð hann 

upp á opnar samræður eftir að hafa lokið við að koma hugmyndum sínum til skila. Í 

upphafi fyrirlesturs í Fine Art Institution í New York fyrir troðfullum sal, hóf hann 

erindi sitt á �a⇥ myndi gle⇥ja mig mjög ef �a⇥ væri mögulegt, á eftir, a⇥ tala vi⇥ 

almenning fyrir utan .73  

                                                 
71 Annette Philip, Migration, 2003, bls. 48. (  
72 Deutsche Bank, Art works, Art = Capital Joseph Beuys, his students and the Deutsche Bank 
Collection (http://db-artmag.com/en/59/feature/beuys-and-beyond-deutsche-bank-collection-in-latin-
america/) (Sótt þann 3. desember) 
73 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 25. 
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Samfélagsskúlpúrinn gerði kröfu um að allir leggðu sitt af mörkum vegna þess að 

hann bæri ekki ávöxt nema hver og einn liti á sig sem skapara, skúlptúr eða arkitekt 

lífræns samfélags.74 Þannig þyrfti fyrst að breyta hugsunagangi okkar þar sem hver og 

einn þyrfti að gera sér það ljóst að hann væri frjáls einstaklingur og þá fyrst myndu 

allir menn upplifa sjálfa sig sem andlegar lífverur. 75  Skapandi hugsun var því 

hornsteinninn í skúlptúrkenningu Beuys. 

Tilgangur samfélagsskúlptúrsins var að vera ögrandi umbreyting á sjálfri 

hugmyndinni um skúlptúrinn, eða listinni almennt. Beuys vildi fá fólk til að hugsa um 

hvað skúlpúr gæti verið, eða hvað fælist í hugtakinu og hvernig væri hægt að þenja 

það út í hið ósýnilega efni sem væri í stöðugri þróun og allir gætu fengist við.76 Svið 

listarinnar myndi breikka, þar sem vísindi yrðu tekin með, en einnig trúarbrögð.77 Til 

þess að átta sig á hvað hann á við með orðinu skúlpt  

merkingu orðsins, sem hefur vanalega verið notað um ákveðinn þrívíðan list-hlut, 

líkan eða höggmynd. Frumskilyrði fyrir góðum skúlptúr taldi Beuys liggja í innri gerð 

hans sem verður til í hugsuninni og skilningnum, sem síðar er tjáður með formi 

efnisins. Þannig er hægt að skýra að samfélagsskúlptúrinn er í raun óefnislegt 

fyrirbæri, sem er í stöðugri þróun hjá hverjum einstaklingi sem telst til fulltrúa 

samfélagsins, en tekur svo á sig form hjá samfélaginu í heild, eða í hinu félagslega 

umhverfi.  

Þess vegna er eðli skúlptúra minna ekki fast og endanlegt. Ferlið heldur áfram í 

flestum þeirra: efnahvörf, gerjanir, breytingar  á litum, rotnun, þornun. Allt tekur 

stöðugum breytingum.78 

Beuys nálgaðist skúlptúrinn á afar óvenjulegan hátt. Hann saðist sjálfur líta á hann 

öðrum augum en flestir aðrir, þar sem hann taldi engan hafa skilið þá orku sem 

skúlptúrinn byggi yfir..79 Fyrir honum var þetta ekki eins og hver önnur vinna, heldur 

ákveðin þörf fyrir að skapa nýjar hugmyndir, hugsunarhátt og tilfinningar. Það sem 

skilur hann frá öðrum listamönnum sem voru að fást við skúlptúrinn, t.d. Marcel 

                                                 
74 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 21. 
75 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 21. 
76 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 19. 
77 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 31.  
78 Joseph Beuys, What is art, 2004, bls. 9. Þýðing höfundar. 
79 Alain Borer, The Essential Joseph Beuys, 1997, bls.15. 
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Broodthaers og meðlimi Art Povera hreyfingarinnar var hvernig hann nálgaðist sjálft 

ferlið sem gengið er í gegnum þegar hlutur er skapaður. Þar sem hann gegndi stöðu 

prófessors var sköpun hans og kennsla í nánum tengslum. Hann sýndi ekki hluti  

sína sem listaverk líkt og aðrir heldur skapaði þeim sess í kennslunni,  �eir lög⇥u til 

umhugsunarefni , þeir voru ekki sýndir í sjálfum sér sem slíkir, heldur voru þættir í 

umbreytingu.80 

Athyglin og frægð Beuys snérist að mörgu leyti frekar um hans eigin persónu heldur 

en verkin sjálf, sem var að mörgu leyti í mótsögn við viðhorf hans, þar sem nafn hans 

var kunnara en listaverkin en það var andstætt öðrum listhreyfingum eftirstríðsáranna. 

Eitt af verkefnum framúrstefnuhreyfinganna var að sporna gegn dýrkun snillingsins  

og vildu margir losna undan hefðbundnum viðhorfum um listamanninn sem einstaka 

persónu og list sem einstaka afthöfn . 81  Líf hans, hegðun, nærvera og 

einkennisbúningurinn, litli filthatturinn og smíðavestið, gerði hann að einum helsta 

persónugervingi listasögunnar. Hann sagði verk sín tilheyra umheiminum, 82  ekki 

einungis galleríum, og hafa athafnir hans og framkoma löngum verið mesta 

aðdráttaraflið. Það má segja að hann sjálfur hafi verið líkast gangandi skúlptúr og að 

líf hans væri líkast lifandi listaverki enda sagði hann að mikilvægasti skúlptúrinn væri 

maðurinn sjálfur.83  

Sagt hefur verið að megineinkenni í hugsun og list Beuys hafi verið einhvers konar 

umbylting, nauðsyn þess að snúa aftur til þeirrar grunnþekkingar sem hafi glatast84 

þar sem lífrænt flæði náttúrunnar réði ferðinni. Það væri listin sem gæti drifið okkur 

áfram þar sem hún væri bæði drífandi og græðandi afl fyrir samfélagið. Tækni- og 

neysluhyggja væri að leiða okkur í ranga átt þar sem maðurinn fjarlægðist sjálfan sig. 

Sléttuúlfurinn  

Einn frægasti gjörningur Beuys heitir Coyote: I like America and America likes me.  

Hann var framinn í Bandríkjunum árið 1974 og var það í fyrstu heimsókn hans 
                                                 
80 Alain Borer, The Essential Joseph Beuys, 1997, bls.15. 
81 Tania Ørum, N�framúrstefna sem endurtekning, í þýðingun Guðrúnar Jóhannsdóttir, Ritið, 
Framúrstefna 2006 , bls. 154. 
82 Sean O´Hagan, A man of mystery, (http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2005/jan/30/art2) (Sótt 
12. desember 2011) 
83 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 91. 
84 Alain Borer, The Essential Joseph Beuys, 1997, bls.15. 

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2005/jan/30/art2
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þangað (honum hafði þó oft verið boðið þangað en hafnað því vegna 

Víetnamstríðsins, hann var yfirlýstur friðarsinni og afþakkaði öll boð). 85  

Gjörningurinn hófst strax við komu hans til New York. En Beuys var vafinn inn í 

filtteppi og fluttur með sjúkrabíl af Kennedy-flugvelli til René Block gallerísins 

(mynd 6). Þar lét hann loka sig inni í herbergi með villtum sléttuúlfi í tæpa viku. Með 

úlfinum fylgdi hey sem var í einu horni rýmisins en Beuys hafði með sér filtteppi sem 

hann vafði utan um sig öðru hvoru, hirðingjastaf, hanska, vasaljós og hvern dag barst 

fjöldi eintaka af fjármálablaðinu Wall Street Journal og úlfurinn var vanur að gera 

þarfir sínar ofan á það. 86  Gestir, sem komu og fóru, hafa lýst sérstökum og 

einkennilegum tengslum úlfsins og Beuys, þar sem þeir tóku ekki augun hvor af 

öðrum í klukkutíma eða jafnvel lengur.87 Framkoma úlfsins spannaði allt frá því að 

tæta í sig filtefnið yfir í að kúrða hjá Beuys. Úlfurinn var yfirleitt á varðbergi og 

horfði tortygginn á sýningargesti, þar sem hann stóð við hlið Beuys eins og vinur 

hans. Gjörningurinn hefur verið túlkaður á marga vegu, en í grunninn sýnir hann 

viðhorf Beuys til Bandaríkjanna. Fyrri verk hans snerust gjarnan um áfall, uppgjör og 

batahorfur, sem tengdust Evrópu á sálfræðilegan hátt en nú vann hann á svipaðan hátt 

með Ameríku. Sagt er að indíánar (innfæddir Bandaríkjamenn) hafi litið á sléttuúlfinn 

sem guð, en landnemar hafi litið á hann sem plágu. Þar sem list Beuys einkenndist oft 

af náttúruvernd, að stjórna náttúrunni og umbreyta henni, táknar gjörningurinn 

misgjörðir hvíta mannsins og Beuys leit á hann sem friðþægingu.88 Gjörningurinn átti 

einnig að vekja manninn til vitundar um að hægt væri að veita dýrunum aftur frelsi og 

sýna þeim virðingu, t.d. sléttuúlfinum, og það væri skref í átt að réttri þróun. Hann 

kallaði eftir mannlegu algildi (human universality), sem væri alger andstæða Wall 

Street Journal: sjúkdómseinkenni okkar tíma.89  

Hunangspumpan  

Ferill Beuys náði hámarki á listviðburðinum Documenta 6 í Kassel árið 1977. Þar 

sýndi hann á sér margar hliðar í verki sem var mjög nýstárlegt, verki sem var ekki 

einungis gert fyrir listheiminn heldur allan heiminn. Þar gekk hann langt í því að afmá 

                                                 
85 Jón B.K. Ransu, Meistari Beuys, Morgunbla⇥i⇥, 31. ágúst, 2003. 
86 Caroline Tisdall, We Go This Way, 1998, Bls. 168-169. 
87  Caroline Tisdall, We Go This Way, 1998, Bls. 168-169. 
88 Myndlist í 30.000 ár, 2008, bls. 991. 
89 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 150. Þýðing höfundar 
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línuna sem aðskildi heim listarinnar og raunveruleikans. Sjálfur sagði Beuys seint á 

ævi sinni að kennslan hefði verið sitt meginverk og hann myndi fremja færri athafnir 

vegna þess að hann hefði enga löngun til að endurtaka sig.90 Beuys hafði lengi verið 

umhugað um samskipti listamanna við áhorfendur sína og gagnrýndi þau einhliða 

samskipti sem tíðkuðust oft á milli listamanna og almennings. Verkið 

Hunangspumpan var aðgerð (Aktion) sem stóð yfir í hundrað daga og varð verkið til 

með þátttöku viðstaddra (mynd 7-8). Aðgerðin dregur nafn sitt af stórri hunangs- 

pumpu sem drifin var áfram af tveimur mótorum, hún sprautaði hunangi af miklu afli 

úr sautján metra löngu röri sem lagt var á kerfisbundinn hátt um stigaganginn á 

Museum Fridericianum. Við hliðina á innsetningunni var rými þar sem umræður, 

sýningar, málstofur, fyrirlestrar og kvikmyndasýningar fóru fram. Verkefnið var í 

beinum tengslum við Free International University og var afrakstur útþenslustefnu 

listarinnar sem hann boðaði. Nú bauð Beuys fólki að taka þátt í aðstæðum sem áttu að 

undirstrika útvíkkun listhugtaksins og væri það einungis hægt með samskiptum, 

samstillingu og samvinnu fólks.91 Fólk streymdi að hvaðanæva úr heiminum, hvort 

sem var til að taka þátt, fræðast eða verða vitni að sögulegum atburði. Lögmenn, 

hagfræðingar, pólitíkusar, fréttamenn, listamenn, umhverfissinnnar, kennslufræðingar, 

félagsfræðingar og tónlistarmenn lögðu sitt af mörkum. Settar voru upp smiðjur þar 

sem fólk gat fræðst um ýmis málefni  þar sem kynntar voru nýjar og róttækar 

hugmyndir um listina, mannréttindi, fjölmiðla, umhverfisvernd, borgarskipulag, 

arkitektúr, innflytjendamál, kjarnorku, heimsmál, ofbeldi valdsins (þar sem einkum 

var rætt um Baader-Meinhof málið, en um það hafði verið algjört tabú að fjalla á 

opinberum vettvangi og voru bæði Beuys og Böll sakaðir um siðferðilegan stuðning 

við hryðjuverkamenn) o.s.frv. Von um betra og réttlátara samfélag var enn heitt 

umræðuefni, þó tæpur áratugur væri liðinn frá 68 uppreisninni. Á atburðinn komu 

margir fyrrum leiðtogar sem höfðu verið áberandi á sjöunda áratugnum og höfðu 

aldrei misst vonina um frelsun mannsins undan kúgun og ofbeldi, og samfélag sem 

fæli í sér skuldbindingu við mannúð og mennsku. Listin var nú orðin virkt afl á 

pólitískum vettvangi. Hunangspumpan sjálf var táknræn fyrir framleiðslu 

                                                 
90 Adrian Henri, Enviroments and Happenings, 1974, bls. 150 
91 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 254. 
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hugsunarinnar, ímyndunaraflsins og lífræns ferlis með ákveðna heildarhugsun í huga: 

Hunangspumpan er myndgerving fyrir �essa hugmynd um bló⇥flæ⇥i samfélagsins. 92 

Dulin skilaboð liggja að baki verkinu og fyrir marga var slíkt afar torskilið líkt og 

mörg verk flúxus-listamanna, en við nánari athugun var hægt að lesa út úr verkinu 

skilaboð um það sem á undan var gengið. Beuys hafði skömmu áður gefið út póstkort 

með slagorðinu, Gefðu mér hunang  (Give me honey) og Hunang flæ⇥ir í allar 

 (Honey is flowing in all directions).93 

  

                                                 
92 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 264. 
93 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 254. 
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III.  Kafli  

/  Samfélagið  

Í lok sjöunda áratugarins þegar stúdentaóeirðinar náðu hámarki um gjörvalla Evrópu 

og Ameríku lét Beuys ekki sitt eftir liggja og boðaði byltingu gegn hnignun 

einstaklingsins. Margar mismunandi tilraunir voru gerðar á þessum tíma til að breyta 

samfélaginu og koma á auknu lýðræði. Sköpunarkraft einstaklingsins varð fyrst og 

fremst að virkja til þess að samfélagið gæti tekið breytingum og sköpunargáfan myndi 

síðar umbreytast í byltingarafl.94 Ein af grundvallarhugmyndum Beuys var að fólk ætti 

að njóta þess afls sem fælist í að vera einstaklingur, frjáls, skapandi manneskja. Slíkur 

hugsunarháttur er ekki ósvipaður þeim sem ríkti á tímum Endurreisnarinnar, þegar 

menn fóru skyndilega að líta upp úr biblíunni og trú á einstaklinginn jókst og eigin 

athuganir og sköpunargáfa fengu betur notið sín á mörgum sviðum mannlífsins. 

Beuys var andvígur þeirri hugsjón að það væri skynsemin ein sem ætti að ráða 

ferðinni heldur þyrfti að sameina hana andagiftinni og þeim hæfileika mannsins að 

skapa. Sköpunargáfan hvíldi á löngun til þekkingar.  Sú hugmynd var í raun fyrst 

kynnt á tímum Endurreisnarinnar. Það eru sterk tengsl milli Beuys og persónu þýska 

listmálarans Albrecht Dürer, sem var mikill aðdáandi sköpunargáfunnar og er haft 

eftir honum að möguleikinn til �ess a⇥ skapa eitthva⇥ er gó⇥ur, �annig komumst vi⇥ 

nær hugmyndinni um gu⇥ sem er fær um alla hluti . 95  Dürer hélt því fram að 

sköpunargáfa mannsins myndi fullkomnast í órökréttri andlegri uppvakningu í 

framúrskarandi list og vísindum  96  

Beuys leit svo á að mannkynsins biði það verkefni að endurfæðast eða með öðrum 
orðum vildi hann fá fólk til að hugsa öðruvísi um veruleikann. Menn höfðu nú lifað 
við kapítalískt kerfi í nokkrar alder, þar sem peningar réðu ferðinni og fannst Beuys 
það ekki órökrétt þróun að listin gæti tekið við sem leiðarvísir. Nú væri kominn tími 
til að byggja hlutina á traustari grunni en neyslusamfélaginu sem væri í raun ekkert 
annað en blekking, eða skuggi á vegg sem ekki væri hægt að festa hendur á. Hann 
taldi peninga hafa alltof mikið vægi í heiminum og leit svo á að það væru ekki 
mennirnir sem stjórnuðu efnahagnum, heldur væri því öfugt farið. Peningar áttu að 

                                                 
94 Joseph Beuys, In Memoriam Joseph Beuys, Obituaries Essays, Speeches, 1986, bls. 23. 
95 Joseph Beuys, In Memoriam Joseph Beuys, Obituaries Essays, Speeches, 1986, bls. 24. 
96 Joseph Beuys, In Memoriam Joseph Beuys, Obituaries Essays, Speeches, 1986, bls. 24. 
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standa utan við samfélagsskúptúrinn, en þeir höfðu fram að þessu ráðið öllu í ferli 
sköpunar og neyslu. Sköpunin myndi afrugla kerfisbundna þekkingu sem hefði 
staðnað innra með manninum. Stefnan myndi síðan sækja næringu sína í þann vilja og 
orku sem býr innra með manninum og verða samstundis sýnileg, með hliðsjón af því 
að skapa eitthvað fyrir alla menn. 97  Hann vildi sjá list (hugtakið) þenjast út og 
gerbreyta fyrri formgerð samfélagsins og auðga sálina og andann. Beuys kallaði eftir 
betri formgerð í hugsun, tilfinningum og vilja. 98 Sköpunargáfan gæti ögrað valdinu 
og veitt því viðnám. Þetta umræðuefni var eins konar áætlun sem hann hafði í 
farteskinu þegar hann loksins heimsótti Bandaríkin árið 1974. Honum hafði verið 
boðið að senda verk sín á sýningu en hafnað því af þeirri ástæðu að hann vildi 
skipuleggja hugmyndafræðilega sýningu, þar sem hann gæti einnig boðið upp á 
umræður. Hann fór í mánaðarlangt ferðalag og heimsótti m.a. New York, Chicago og 
Minneapolis þar sem hann flutti erindi sitt (performance piece) sem hét Orkuáætlun 
fyrir hinn vestræna mann (Energy Plan for the Western Man). Flutningur eða 
gjörningur hans var ekki fólginn í nákvæmum lausnum eða heilræðum, heldur í 
stöðugu samtali milli listamanns og viðstaddra, bæði áþreifanlegu og huglægu. 

Beuys aðhylltist þá heimspeki um manninn að hann væri ekki: eingöngu holdi 
klæddur í efnislegum heimi á milli fæ⇥ingar og dau⇥a, heldur ætti hugsun hans sér 
a⇥ra uppsprettu .99 Hann leit inn á við og hélt því fram að maðurinn væri fyrst og 
fremst vera sem þyrfti andlega næringu: ↵egar hann hef⇥i ná⇥ a⇥ �roska hana og 
�jálfa sitt frume⇥li, �a⇥ er a⇥ segja hi⇥ andlega e⇥li, �á gæti hann fari⇥ a⇥ �róa 
a⇥rar orkustö⇥var . 100 Beuys taldi að ef eitthvað nýtt ætti að eiga sér stað í heiminum 
yrði það að gerast í gegnum manninn. Þess vegna yrði að breyta menntakerfinu og 
stjórnmálunum til að knýja fram breytingar. Það væri mikilvægt að allir fengju sama 
tækifæri til menntunar og Beuys taldi hið kapítaliska kerfi hins vestræna heims ekki 
geta ábyrgst það. Vestrænt lýðræði þyrfti að aðlaga sig nýju pólitísku sniði sem þyrfti 
að taka tillit til heildarinnar. Hinir ýmsu baráttu- og mannréttindahópar t.d. 
náttúruvernda-, kvenréttinda-, trúar- og friðarsinnar yrðu að leiða saman hesta sína og 
sameinast gegn hinu staðnaða kerfi í stað þess að einangra sig: Sú eining sem �örf er 
á getur a⇥eins veri⇥ eining í fjölbreytileikanum .101  

                                                 
97 Joseph Beuys, In Memoriam Joseph Beuys, Obituaries Essays, Speeches, 1986, bls. 34. 
98 Joseph Beuys, In Memoriam Joseph Beuys, Obituaries Essays, Speeches, 1986, bls. 34.  
99 Joseph Beuys, In Memoriam Joseph Beuys, Obituaries Essays, Speeches, 1986, bls. 32. 
100 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 32. 
101 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, 1979, bls. 284. 
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Hann varaði þó við að umturna öllu á stuttum tíma, heldur væri æskilegra að hefja 

breytingarnar skref fyrir skref.102 Beuys talaði um að persóna væri aðeins manneskja 

þegar hún væri listamaður. 103  Með því átti hann ekki við að allir ættu að vera 

skúlptúristar eða málarar, heldur að hæfileiki okkar til að skapa gerði okkur mannleg 

og væri hluti af okkar eðli og þörfum. Beuys taldi að allir menn væru í eðli sínu 

listamenn á einhverjum tímapunkti í lífinu.104 

Neyslu-  og  forræðishyggja  gegn  sjálfstæði  einstaklingsins  
(Herbert  Marcuse)  

Nítjándu aldar heimspekingurinn Friedrich W. Nietzsche var mikill aðdáandi hinnar 

svokölluðu díón�sku sköpunarvímu og skrif hans báru þess merki. Líkt og Beuys 

greindi hann ákveðin sjúkdómseinkenni í mannlegu samfélagi og boðaði nýja hugsun.  

Til að forðast að verða þessum sjúkdómi að bráð bæri að gefa lífi okkar merkingu og 

tilgang á skapandi hátt. 105  Í   einu  þekktasta  verki  Nietzsche   lætur  hann  spámanninn  

Zaraþústru   hefja   baráttu   á   hendur   tómhyggjunni,   þar   sem   maðurinn   sigrast   loks   á  

sjálfum   sér   og   endurskapar   sjálfan   sig   í   nýsköpun   og   setur   mark   sitt   á   eilífðina:  

Einungis  í  sköpun  sem  er  alltaf   svíun  þjáninga  og  lífsfró   getur  augnablikið  orðið  

að  hliði  eða  hnitpunkti  fortíðar  og  framtíðar 106 

Á sjötta og sjöunda áratugnum var mikil endurskoðun í gangi í listinni, en ekki síður í 

heimi fræðanna. Andrúmsloft eftirstríðsáranna var þrungið, einkum í Þýskalandi þar 

sem járntjaldið var hvað sýnilegast og valdablokkirnar kepptust við að ná sem 

mestum völdum með ólíkri hugmyndafræði. Listamenn reyndu að finna nýja leið í 

tjáningu og heimspekingar veltu fyrir sér hvert væri hið raunverulega frelsi til að 

skapa tilgang. Hugmyndir um að breyta samfélaginu og sú tilfinning margra mennta-

og menningarfrömuða að við værum komin að endalokunum gerði það að verkum að 

margir trúðu að eitthvað nýtt væri að hefjast. Í skrifum franska heimspekingsins 

Michel Foucault var ákveðinn heimsrofatónn sem bo⇥a⇥i  endalok mannsins en um 

lei⇥ tilkomu einhvers sem var algerlega n�tt 107 Trú og von margra um betri tíma, um 

                                                 
102 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 28. 
103 Joseph Beuys, In Memoriam Joseph Beuys, Obituaries Essays, Speeches, 1986, bls. 23. 
104 Tisdall, Caroline, Joseph Beuys, We go this way, 1998, bls. 5. 
105 Sigríður Þorgeirsdóttir, Inngangur a⇥ Svo mælti Zara�ústra, bók fyrir alla og engan, 1996, bls. 11. 
106 Sigríður Þorgeirsdóttir, Inngangur a⇥ Svo mælti Zara�ústra, bók fyrir alla og engan, 1996, bls. 27. 
107 Tania Ørum, N�framúrstefna sem endurtekning, bls.151. 
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endalok hins stöðuga og hefðbundna með umbyltingu allrar samfélagsbyggingarinnar 

í heild, náði hápunkti í umróti ársins 1968. 108  Kenningar og hugmyndir þýska 

stjórnmálaheimspekingsins Herbert Marcuse urðu mörgum stúdentum á 

Vesturlöndum hugsjónaglóð og veitti þeim eldmóð til að rísa gegn því alræðislega 

þjóðfélagi sem var byrjað að umlykja þá á allar hliðar en stærði sig af prent- og 

skoðanafrelsi. Þessi draumkennda sýn olli mörgum vonbrigðum þegar líða tók á 

miðjan áttunda áratuginn vegna þess að þá hafði fjarað undan hinni miklu öldu 

framsækinna byltingahreyfinga, þær þóttu vera orðnar útópískar sýnir og duttu 

nánast úr tísku. Ekki síst eftir að Baader-Meinhof málið kom upp í Þýskalandi og olli 

miklum deilum.  

Herbert Marcuse fæddist í Þýskalandi og tiheyrði Frankfurt-skólanum þaðan sem 
margir nemendur urðu áhrifamiklir leiðendur í samfélagsgagnrýni og félagslegri 
greiningu sem sótti innblástur í kenningar Hegel, Karl Marx og Sigmund Freud. Hann 
lærði í Þýskalandi undir handleiðslu Martin Heideggers og varð fyrir áhrifum af 
fyrirbærafræði hans.109 Hann talaði um vestrænt samfélag sem einvíddarkerfi sem 
einkenndist af frelsi á yfirborðinu en grimmdarverkum undir niðri, og gekk svo langt 
að segja að þau gerðu sig sek um glæpi sem væru jafn villimannslegir og þeir sem 
viðgengust í Þýskalandi nasismans. 110  Marcuse hafði viðrað framúrstefnulegar 
vangaveltur hvað vörðuðu hið síbreytilega menningarsamfélag sem væri í stöðugri 
þróun, og hann var einn þeirra fræðimanna sem litu upp til listarinnar og vildu 
undirstrika mikilvægi hennar og frelsi sköpunarmáttarins. Það sem leitt hefði vestræna 
siðmenningu í ógöngur væri ekki grundvallað á valdbeitingu, heldur nýrri tegund 
forræðiskerfis sem léki sér að því að stýra meðvitund fólks. 111  Marcuse taldi að 
meðvitund hins undirokaða fólks breyttist og að hið ráðandi valdakerfi notfærði sér 
það að ráðskast með fólk og stjórnaði þannig einnig því sem væri einstaklingnum 
ómeðvitað.112 Kenningar Marcuse leitast við að betrumbæta marxískar kenningar, þar 
sem hann leggur meiri áherslu á sálfræðilega og mannlega þætti sem eiga að verða til 
þess að skapa frjálslegra samfélag þar sem maðurinn hafi raunverulegan tilgang en sé 
ekki krækiber í helvíti. 
                                                 
108 Tania Ørum, N�framúrstefna sem endurtekning, bls.151. 
109 Britannica, Herbert Marcuse, (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/364372/Herbert-
Marcuse) (sótt 25. Nóvember 2011) 
110 Stúdentabla⇥i⇥, 1973, bls 10 (Viðtal við Marcuse) 
111 Stúdentabla⇥i⇥, 1973, bls 10 (Viðtal við Marcuse) 
112 ↵jó⇥viljinn, 24. 
desember 1978, bls 7.  (Viðtal við Marcuse birtist í Jólablaði Þjóðviljans.) 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/364372/Herbert-Marcuse
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/364372/Herbert-Marcuse
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Rit Marcuse, One Dimensional Man sem kom út árið 1964, var víða lesið og varð 

lyftistöng hans inn í frægðarheiminn. Ritið var tekið upp af nýjum vinstrimönnum 

(new left) og varð að höfuðritningu andstríðssinnaðra stúdenta, þar sem litið var á 

Marcuse sem nokkurs konar föðurímynd  byltingarsinnaðra stúdenta á sjötta og 

sjöunda áratugnum.113 Í bókinni ræðir hann hina nýju, tilbúnu samfélagsgerð, sem 

hann telur að útrými og gleypi alla raunverulega andstöðu og gagnrýni gegn 

núverandi formgerð, venjum og hegðun. Hann taldi þá samfélagsgerð kúga alla og 

bæla niður á sama þrönga einstigi samfélagsins. Að hans mati gerði kerfið allt í sínu 

valdi til að halda fólki rólegu, með aukinni velmegun og tæknilegum framförum, en 

um leið dræpi það einstaklingseðlið og persónulegt frelsi, að einstaklingunum 

ómeðvituðum. Þetta taldi hann eiga við um bæði kapítalismann í vestri og 

kommúnismann í austri. 

Hin nýja vitund hefur orðið pólitískt afl. Hún gengur yfir víglínuna milli 

kapítalisma og kommúnisma; hún er smitandi vegna þess að andrúmsloftið ber 

með sér veiruna.114 

Marcuse hélt því fram um að falskar þarfir hefði tekið við af raunverlegum þörfum 

einstaklinga í iðnvæddu samfélagi. Samfélagið hefði áskapað sér aukaþarfir þar sem 

neysluhyggjan væri farin að stýra hugsun fólks út frá því hvað væri auglýst hverju 

sinni og leit hann á það sem skammgóðan vermi einstaklingsins, sem hjálpaði ekki 

samfélaginu í heild á nokkurn hátt. Ofneysla með hjálp sölubrellna hefði náð taki á 

íbúum Vesturlanda og um leið hefði tapast þekking á því hvað væri raunveruleg 

afþreying. Þetta átti auðvitað einungis við um efri stéttir samfélagsins en ekki sjálfan 

verkalýðinn sem barðist í bökkum. Marcuse dáðist að friðarsinnuðum aðgerðasinnum 

en varaði þá við því að tilvist þeirra væri einungis tímabundin hreyfing í sögunni, það 

væru hins vegar öreigarnir sem myndu ávallt standa andspænis hinu kapítaliska 

valdkerfi.115 

                                                 
113 Britannica, Herbert Marcuse, (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/364372/Herbert-
Marcuse) (sótt 25. Nóvember 2011) 
114 Malcolm Miles, Society as a work of art, 
(http://www.malcolmmiles.org.uk/SocietyAsAWorkOfArt.html#_ednref65) (Sótt 6.janúar) Þýðing 
höfundar. 
115 Britannica, Herbert Marcuse, (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/364372/Herbert-
Marcuse), (Sótt, 29. nóvember) 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/364372/Herbert-Marcuse
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/364372/Herbert-Marcuse
http://www.malcolmmiles.org.uk/SocietyAsAWorkOfArt.html#_ednref65
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/364372/Herbert-Marcuse
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/364372/Herbert-Marcuse
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Marcuse og fleiri úr Frankfurt skólanum voru áhugasamir um fagurfræði, sem greinir 

þá frá flestum öðrum róttækum andófsmönnum. Þeir töldu að listin gæti opnað nýjar 

víddir sem oft væru bældar í raunveruleikanum. Þannig væri hægt að segja skilið við 

hefðbundna veruleikasýn og um leið ákalla  ímynd  frelsisins .116 Í fyrirlestri Marcuse 

sem bar nafnið Liberation from Affluent, kynnti hann hugmyndir sínar um samfélagið 

sem listaverk eða society as a work of art. Hann talaði um fagurfræðilegt samfélag 

sem hinn elsta draum róttækra kenninga og framkvæmda , hinn róttækasta og 

útópískasta möguleika til frelsunar. 117 Listin   átti   að   vera   gagnrýnið   afl,   skapandi  

ímyndunarafl  ætti  að  geta  mótað  samfélagið,  en  ekki  vera  máttvana  gagnvart  því.  List  

sem  einungis  væri  munaður  yrði  að  tortímast  svo  hið  sanna  hlutverk  listarinnar  kæmi  í  

ljós.118  Hann   sá   fyrir   sér   að   framsækin   list   gæti  mótað   nýtt   samfélag,   eða   allavega  

veitt  stöðluðu  formi  þess  viðnám  og  skapað  nýjar  aðstæður.   

Áhyggjur Marcuse og samstarfsmanna hans af vaxandi efnishyggju var samhljóma 

hugmyndum Beuys um samfélagið.  

Með því að leggja rækt við svo grunnhyggin form upplifunar, og með því að 

hindra gagnrýnan skilning á hinu raunverulega gangverki kerfisins, dæmir 

fátæktar.119 

Beuys hafði lítil afskipti af neysluhyggju hins vestræna heims þar sem hann óttaðist 

að hún hefði þær afleiðingar að mannkynið væri ekki lengur í sambandi við sjálft 

sig.120 Hann var einn af fáum listamönnum þessa tíma sem öðlaðist frægð án þess að 

vera viðloðandi helstu gallerí heimsborganna. Það að gera listina að einskærri 

söluvöru var eitt af því sem hann vildi breyta og hann var einn af fyrstu 

                                                 
116 H ↵jó⇥viljinn, 24. 
desember 1978, bls 45.  
117 Malcolm Miles, Society as a work of art, 
(http://www.malcolmmiles.org.uk/SocietyAsAWorkOfArt.html#_ednref65) (Sótt 29.nóvember) 
118 Malcolm Miles, Society as a work of art, 
(http://www.malcolmmiles.org.uk/SocietyAsAWorkOfArt.html#_ednref65) (Sótt 6.janúar) 
119 Britannica, Herbert Marcuse, (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/364372/Herbert-
Marcuse), (Sótt, 29. nóvember). Þýðing höfundar  (By cultivating such shallow forms of experience and 
by blocking critical understanding of the real workings of the system, the affluent society condemns its 

- )  
120 David Hopkins, After Modern Art, 1945-2000, 2000, bls. 88. 
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listamönnunum til að virkja áhorfendur á markvissan hátt á sjöunda áratugnum. Í 

listinni átti að vera fólgin áhætta, uppgjör, mótmæli, en umfram allt frelsi.121 

Alla ævi var Beuys að spyrja sig einnar grundvallarspurningar, hver er þörfin ,  hvert 

væri hið eina og sanna markmið sem drifi manninn áfram.122 Slík spurning ætti við 

listina og hélt hann því fram að menn frá tímum endurreisnarinnar vissu í raun ekki 

nákvæmlega hva⇥ �eir hef⇥u veri⇥ a⇥ gera  123 hvað listina varðaði. Honum fannst 

skorta ákveðinn grunn sem snerti hið sanna hlutverk listarinnar. Maðurinn hefði 

einnig sterka þörf fyrir hið andlega, sem Beuys áleit nauðsynlegt til að skilja og æfa, 

kenna og rannsaka.124 Beuys hvatti nemendur sína að umbreyta hugsunum sínum í 

athafnar (action): Ég vil sjá árangur. Hann má vera af ólíkum toga. . Ég 

sam�ykki öll form sköpunar .125 

Hugmyndir  Beuys  í  samhengi  við  aðra  

Margir urðu fyrir áhrifum af Beuys, en sumir benda þó á innri mótsagnir í list hans og 
lífssýn sem sé á engum rökum reist. Sú draumkennda sýn á að nýtt samfélag gæti 
endurnýjast í gegnum listina, töldu margir vera útópíu sem færi fram úr sjálfri sér. 
Vilja margir meina að list hans hafi verið of afmörkuð við af ákveðið tímabil í 
listasögunni, þ.s. tíðaranda stúdentauppreisnar og titringi kalda stríðsins. Deilt er um 
áhrif hans á næstu kynslóðir og eru skiptar skoðanir um hversu mikilvægt hlutverki 
hann gengdi sem lykilpersóna í þýskri list um miðja tuttugustu öldinna. Margir eru 
ekki sáttir við það goðsagnakennda hlutverk sem hann skapaði í kring um sig og list 
sína og finnst sumum það ákveðin hræsni að ljúga til um bakgrunn sinn, það er þá 
endurfæðingu sem hann sagðist hafa upplifað fyrir tilstilli Tatara. Einnig velta sumir 
fyrir sér af hverju hann hafi ekki áorkað meiru á pólitískum vettvangi fyrst hann hafði 
svo sterkar skoðanir og gaf sig út fyrir að vera pólitíkus.  Eitt er víst, að ekki eru allir 
sammála um gildi listar Beuys og deila menn um hversu afdrifaríkt innlegg hann var í  
listheiminn. Í listatímaritinu October eiga þrír listfræðingar langt samtal um Beuys og 
eru þau mishrifin af kappanum. Listfræðingurinn Benjamin H.D. Buchloh, sem er 
meðhöfundur bókarinnar Art Since 1900, vill meina að innlegg Beuys hafi ekki gegnt 

                                                 
121 Joseph Beuys, In Memoriam Joseph Beuys, Obituaries Essays, Speeches, 1986, bls. 12. 
122 Joseph Beuys, What is Art, A Conversation With Joseph Beuys, 2004, bls. 9. 
123 Joseph Beuys, What is Art, A Conversation With Joseph Beuys, 2004, bls. 9. 
124 Joseph Beuys, What is Art, A Conversation With Joseph Beuys, 2004, bls. 10. 
125 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 92. 
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lykilhlutverki hvað varðar list í Þýskalandi. Hann er á þeirri skoðun, ólíkt mörgum 
öðrum, að list hans hafi hvorki varpað nægu ljósi á vandamál eftirstríðsáranna í 
Þýskalandi, né hafi hann haft áhrif á aðra framúrskarandi listamenn þar í landi eins og 
t.d. Gerhard Richter o.fl. Telur hann list Beuys vera frekar loftbólukennda og of 
bundna við róttæka stúdentapólitík síns tíma.126 Þó svo að listamenn hafi ekki fetað í 
fótspor hans, þá er víst að hann var frumkvöðull á mörgum sviðum listarinnar og eru 
margir sammála um að hann hafi átt stóran þátt í því að móta og þróa 
uppákomulist/gjörninga (happenings), umhverfislist (earthworks) og konseptlist 
(conceptual art). Áhrif hans urðu víðtækari en einungis að fylla aðra listamenn 
andagift, hann hreyfði við mörgum þeim sem kusu aukið lýðræði og réttlæti í 
samfélagið.   

Sama hvort Beuys gegndi lykilhlutverki eða ekki í þýskri myndlist hafði hann áhrif á 

marga yngri listamenn þó að verk þeirra séu ekki endilega sams konar verkum hans. 

Galvaski listamaðurinn Martin Kippenberger (1953-1997) var einn þeirra sem ögraði 

listheiminum og vildi storka eftirvæntingum áhorfandans um að listin væri þægileg 

nautn og refsa honum fyir ósveigjanlega afstöðu. Inntak verka hans var oft að miðla 

ákveðinni reynslu og var hann í eins konar sjálfsskoðun, sem kallast á við íhugul 

samskipti Beuys við sjálfan sig í mörgum verkum. Kippenberger beitti sinni einstöku 

kímnigáfu og sendi listheiminum skilaboð sem hann kallaði fram í orðaleikjum. 

Þýskir listamenn á síðasta fjórðungi tuttugustu aldarinnar voru oft á dulinn hátt að 

takast á við söguna og það samviskubit sem hvíldi á þjóðinni, og þeir tókust á við 

bannorð samfélagsins, þar sem alvaran leyndist í gamanseminni. Kippenberger 

svaraði ummælum Beuys að allir menn eru listamenn  og lét þau orð falla: allir 

listamenn eru manneskjur .127  

Markmið sem Beuys og Marcuse eiga sameiginlegt er ábending um að mennirnir 
verði að breyta lífi sínu, með rétt og raunveruleg gildi að leiðarljósi sem væri þeim 
andleg næring og jafnframt tenging við þá jörð sem þeir lifia á. Þeir og fleiri vildu 
byggja upp nýtt gildismat með nýrri tegund lýðræðis þar sem borgararnir yrðu virkari, 
og finna yrði nýja leið til að stjórna efnahagsmálunum. Kristindómurinn og sá 
menningararfur sem hefur sett svip sinn á vestræna menningu, var einn af snertiflötum 

                                                 
126 Benjamin H.D. Buchloh, Joseph Beuys at the Guggenheim, October, Vol. 12, 1980, bls. 3-21. 
(http://www.scribd.com/doc/68402119/Krauss-Beuys-Guggenhem) (sótt 9. Janúar 2012) 
127 Martin Kippenberger, Room 4 Overview, 2006 
(http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/kippenberger/rooms/room4.shtm) (Sótt 11. Janúar 2012) 

http://www.scribd.com/doc/68402119/Krauss-Beuys-Guggenhem
http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/kippenberger/rooms/room4.shtm
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Beuys og vekja mörg verka hans áleitnar spurningar varðandi gildi hans. Verk hans 
eru oft gerð úr hinum einföldustu efnum, en búa yfir mikilli dýpt undir niðri og hvetja 
til vangaveltna um menningu hins liðna og ókomna tíma. Verk Beuys eru hlaðin 
táknum sem eru oft trúarlegs eðlis en má einning rekja til horfinnar menningar sem 
mönnum þótti lítið koma að notum í nútímasamfélagi. Sjálfur sagði hann að 
þungamiðja verka sinna væri Kristur og í honum væri einasta von �essa heims 
fólgin .128 Má þar nefna einn gjörning sem framinn var í Basel árið 1971 við opnun á 
sýningu verka Beuys viku fyrir páska og bar nafnið Celtic. Þar þvoði hann fætur 
sýningargesta líkt og Kristur gerði forðum. Gjörningurinn átti að koma til skila 
boðskap dymbilvikunnar, að sýna náunganum kærleik með því a⇥ �jóna honum í 
stóru og smáu .129 Beuys var fylgjandi hugmyndum Dalai Lama og taldi að ummæli 
hans og viska ætti að fá hljómgrunn víðar. Endurvakning á fornum gildum og andlegri 
viðleitni líkt og speki Dalai Lama, gæti hjálpað til við að leysa úr þeim vanda sem 
samtíminn stæði frammi fyrir.130 

Kristindómurinn er kannski fyrst og fremst áminning um að jarðbinda sig svo vel 

að ljósið megi leika um mann án þess að maður brenni upp, áminning um að 

tengjast náttúrunni, verða að moldu á hverjum degi og rísa upp úr moldu, hefja 

sig upp yfir náttúruöflin með hjálp náttúruaflanna. Maður á ekki grafa sig lifandi, 

gleyma að rísa upp eða bindast moldinni í melankólískri uppgjöf.131 

Þessa hugleiðingu Oddnýjar Eirar um kristindóminn er viðeigandi að setja í samhengi 
við sjónarmið Beuys hvað varðar tryggð við náttúruna og gildi kristindómsins fyrir 
okkur. Í bók Oddnýjar, Jar⇥næ⇥i sem kom út í lok árs 2011, fjallar hún m.a. um 
samband mannsins við jörð sína og telur tímabært að fólk fari að hugsa upp á nýtt 
tengsl sín við náttúruna. Henni  er  umhugað  um  breytingu  á  formgerð  samfélagsins  og  
hugleiðir  hver  beri  ábyrgð  á  heildinni,  hvert  sé  réttlætið  í  náttúrunni  og  af  hverju  sumt  

búi  handan  við  réttlætið. Hún veltir fyrir sér hollustu við fósturjörðina og að hún geti 
ekki slitna⇥ úr tengslum vi⇥ heild alls sem er  og eiga orð hennar vel við boðskap 
Beuys: Ég gref á minn vonarskjöld bón um meira réttlæti . Fyrir menn skepnur og 
jör⇥ .132    

                                                 
128 Gunnar Kristjánsson, Lesbók Morgunbla⇥sins,   Kristur í myndlist 20. aldar , 1982, bls.23. 
129 Gunnar Kristjánsson, Lesbók Morgunbla⇥sins, Kristur í myndlist 20. aldar , 1982, bls.23. 
130 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 184. 
131 Oddný Eir Ævarsdóttir, Jar⇥næ⇥i, 2011, bls. 47. 
132 Oddný Eir Ævarsdóttir, Jar⇥næ⇥i, 2011, bls. 168. 
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Lokaorð  

Hugmyndir og sýn Beuys á listina og samfélagið var hans eigin skilningur á 

fagurfræðilegri virkni hins þjóðfélagslega. Hann taldi sig ekki vera þann eina sem 

væri rannsakandi á þessu sviði heldur væri þetta hans nálgun og ekki þyrftu allir að 

vera sammála honum.133 Framlag hans átti ekki að verða að fastmótaðri kreddu heldur 

hafa þann tilgang að hvetja fólk til að hugsa um slíka hluti. Hann tókst á við lífið af 

einstöku hugrekki án ótta við niðurlægingu og hugsanlegan misskilning og var 

óþreytandi við að vinna, móta og skapa. Hann vildi breyta heiminum án þess að hafa 

gagnrýnina eina að vopni, heldur jákvæðni og trú á sjálfum sér og öðrum. Það hefur 

verið talið aðdáunarvert við list og líf Beuys, hvernig hann barðist fyrir frelsi 

mannsins. Húmorinn hefur sett svip sinn á verk hans, athafnir og ræður þó að ekki 

skorti alvarleg viðfangsefni. Hann trúði á jákvæða virkni listarinnar og leiddi það 

hann að hinu margslungna fyrirbæri Samfélagsskúlptúr. Í honum fær nýr tilgangur 

listarinnar að líta dagsins ljós í víðari og fjölbreyttari skilningi en áður. Þar leysist upp 

hefðbundinn skilningur okkar á listamanni og listaverki og mæta allir jafnir til leiks 

við að þróa eina, lífræna heild samfélags þar sem einstaklingurinn endurheimtir aftur 

tilgang sinn og skiptir raunverulega máli.  

Það sem gerir feril Beuys sérstakan var hvernig hann er sjálfur sinn herra og flaut ekki 

með straumnum heldur vann algjörlega sjálfstætt án þess að fella sig undir 

stefnuyfirlýsingar annarra listhreyfinga. Hann kom fram sem listamaður sem vildi 

hafa áhrif á sitt nánasta umhverfi og eiga í samræðum við það, frekar en innbyrðis 

samræðum við aðra listamenn og listunnendur. Hann vildi að áhorfendur hefðu 

eitthvað til málanna að leggja og að hans mati var mikilvægara að kveikja á kertunum 

en að bölva myrkrinu.  

Ef listin hefur ennþá þýðingarmiklu hlutverki að gegna er það sem vettvangur þar sem 

við getum leyft okkur að hugsa útópískt, þar sem hægt er að  kanna og láta reyna á 

mögulegar og ómögulegar hugmyndir.134 

Hugmyndir Beuys eru ef til vill útópískar, en breytir það einhverju um gildi listar 

hans? Hefur list ekki það markmið að trufla hina hefðbundnu veruleikasýn okkar og 
                                                 
133 Joseph Beuys, Energy plan for the Western Man, Joseph Beuys in America, 1990, bls. 34. 
134 Gunnar J. Árnason, Hlynur Hallsson og �átttökulist, 2008, bls. 518. 
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leiða okkur á vit hins óútreiknanlega og ófyrirsjáanlega? Hlutverk listarinnar er að 

birta nýtt sjónarhorn á heiminn, framandgera veruleikann sem ekki er leiddur af 

röklegu samhengi hlutanna heldur útrás hugsunarinnar og skapandi tilraunastarfs  

hugmyndir um það sem gæti orðið. Um leið og listin færist fjær hversdagslegum 

skilningi okkar vill Beuys leiða hana inn í hið daglega líf. Þetta gerir hann þó án þess  

að list hans verði samdauna hinum venjulega heimi sem þrífst á hefðinni. Hann notar 

hana til að skapa betri aðstæður og gera okkur opnari gagnvart nýjum víddum 

heimsins. 
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