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Ágrip 

Maðurinn hefur aldrei staðið frammi fyrir eins miklu sjónrænu áreiti og nú. Hvaða áhrif 

það hefur á manninn er mörgum rannsóknarefni. Hér verður gerð grein fyrir hve 

sjónræn menning er vítt og síbreytilegt svið og hve erfitt er segja eina aðferðafræði og 

nálgun til að rannsaka hana vera betri en aðra. Í raun er því óhjákvæmilegt annað en að 

beina athyglinni aðeins að hluta sjónrænnar menningar í hvert sinn og ákveða út frá 

hvaða sjónarhorni hún skal skoðuð. Hér verður farin sú leið að skoða sjónræna 

menningu út frá listfræðilegu sjónarhorni en einnig að nokkru leyti í safnafræðilegu 

ljósi þar sem ákveðin skörun er þarna á milli. Maðurinn eyðir sífellt stærri hluta hvers 

dags framan við skjá af einhverju tagi. Ofurkapp er lagt á að koma öllu efni yfir á 

stafrænt form. Skoðað verður hve mikil áhrif nýir miðlar hafa á listina og listheiminn; 

ekki síst á framsetningu, miðlun og upplifun fólks á list. Tölvuleikir eru sá miðill sem 

sístækkandi hópur fólks kýs að nota. Listamenn nota þá sem farveg fyrir sína listsköpun 

en áhöld hafa verið um hvort sú sköpun geti í einhverjum tilfellum talist vera list. Viss 

tilhneiging er til að líta á tölvuleiki einungis sem leið til dægrastyttingar. Tölvuleikir eru 

hins vegar flókið fyrirbrigði og í þeim kristallast margir þættir sem í senn bæði móta og 

endurspegla það þjóðfélag sem við búum í. Listasafnið MoMA; Museum of Modern Art í 

New York, keypti nýverið 14 tölvuleiki og gaf út að það væri aðeins byrjunin því safnið 

hygðist koma sér upp góðu safni tölvuleikja. Að svo stórt og virt safn á borð við MoMA 

skuli kaupa og sýna tölvuleiki, felur í sér mikla viðurkenningu á þeim sem list. 

Spurningunni „hvað er list?“ verður þó seint svarað svo öllum líki. Kenningar fræði-

mannanna Roland Barthes, Walters Benjamin, Marshalls McLuhan og Jeans Baudrillard 

verða lagðar hér til grundvallar umfjölluninni. Lögð verður sérstök áhersla á kenningar 

Baudrillards um eftirlíkingaskeiðið, menningarlegt hvarf og tilgangsleysi listarinnar. 

Kenninga annarra fræðimanna verður getið í stuttu máli eftir því sem þurfa þykir til að 

varpa enn frekara ljósi á umfjöllunarefnið.  
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Inngangur 

Hér mun sjónræn menning samtímans verða skoðuð út frá listfræðilegu sjónarhorni og 

að nokkru leyti í safnafræðilegu ljósi, þar sem ákveðin skörun er þarna á milli. Skoðað 

verður hve mikil áhrif nýir miðlar hafa á listina og listheiminn; ekki síst á framsetningu, 

miðlun og upplifun fólks á list. Kenningar fræðimannanna Rolands Barthes, Walters 

Benjamin, Marshalls McLuhan og Jeans Baudrillard verða lagðar til grundvallar 

umfjölluninni. Lögð verður sérstök áhersla á kenningar Baudrillards um eftirlíkinga-

skeiðið, menningarlegt hvarf og tilgangsleysi listarinnar. Kenninga annarra fræðimanna 

verður getið í stuttu máli eftir því sem þurfa þykir til að varpa enn frekara ljósi á 

umfjöllunarefnið. Þar sem nokkuð virðist á reiki hvaða skilning menn leggja í hugtakið 

sjónræn menning, verður gerð grein fyrir hvað í því felst.
1
  

Í hvert skipti sem nýr miðill hefur komið fram á sjónarsviðið hefur hann valdið 

straumhvörfum. Mikil umskipti urðu þannig samfara uppgötvun prenttækninnar á sínum 

tíma og síðar útvarpsins, ljósmyndatækninnar og sjónvarpsins. Tækninýjungar síðustu 

tuttugu til þrjátíu ára hafa aftur umbylt okkar daglega lífi og hegðun svo mikið, að erfitt 

er að henda reiður á því öllu. Internetið ásamt almennri tölvu- og farsímaeign og 

nettengingu, gerir það að verkum að stór hluti jarðarbúa á þess nú kost að nálgast alls 

kyns upplýsingar og skemmtun á skjótan og auðveldan hátt, auk þess að geta átt í 

samskiptum innan hins rafræna, tilbúna heims. Ofurkapp er lagt á að koma öllu efni yfir 

á stafrænt form og maðurinn eyðir sífellt stærri hluta hvers dags framan við skjá af 

einhverju tagi.  

Tölvutæknin er að sama skapi sem ótæmandi brunnur nýrra möguleika þar sem sköpun 

og miðlun haldast hönd í hönd. Listamenn nýta sér tæknina líkt og aðrir og hafa frá 

fyrstu tíð kannað hina ýmsu anga hennar og möguleika á hverjum tíma. Hvað er list? – 

Hvert er eðli hennar og tilgangur? Þessu hefur maðurinn jafnframt velt fyrir sér í 

gegnum aldirnar án þess að finna eitthvert einhlítt svar sem allir geta sammælst um. 

Samfara tölvubyltingunni hefur þessi spurning brunnið enn heitar á mönnum en áður ef 

eitthvað er. Söfn og gallerí hafa gert sér grein fyrir að þau þurfa að bregðast við í takt 

við tímann. Þau hafa þurft að aðlaga sig og endurskoða hvað þau telja list og hvað ekki. 

Söfnin voru nokkuð sein að meðtaka og líta á verk gerð með tilstilli nýrra miðla sem 

                                                 
1
 Smith, „Visual Culture Studies.“  
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list
2
 en í dag er algengt að þau sýni nýmiðlaverk innan sinna veggja. Slíkt hefur aftur 

breytt söfnunum að vissu leyti.
3
  

Tölvuleikir eru sá miðill sem sístækkandi hópur notar. Listasafnið MoMA; Museum of 

Modern Art í New York, keypti nýverið 14 tölvuleiki – þar á meðal leikinn Eve Online 

sem íslenska fyrirtækið CCP framleiðir. Þessi kaup munu einungis vera byrjunin, því 

safnið hefur lýst því yfir að það ætli að koma sér upp góðu safni tölvuleikja.
4
 Viss 

tilhneiging er að líta á tölvuleiki einungis sem einfalda leið til dægrastyttingar og því 

sjálfsagt komið einhverjum á óvart að þeir væru nú álitnir list. Mikil hönnun og list 

liggur aftur á móti í gerð tölvuleikja og einnig innan þeirra – í sýndarveruleikanum 

sjálfum. Tölvuleikir eru einnig flóknara fyrirbrigði en telja mætti í fyrstu og í þeim 

kristallast margir þættir sem í senn bæði móta og endurspegla það þjóðfélag sem við 

búum í. Það að svo stórt og virt safn á borð við MoMA skuli kaupa og sýna tölvuleiki 

felur í sér mikla viðurkenningu á þeim sem list. Miklar tækniframfarir og um leið krafan 

um miðlun upplýsinga hefur einnig orðið til þess að söfn eru nú farin að miðla þeim 

safnkosti sem þau þegar eiga í gegnum vefinn. Í mörgum tilfellum er það gert í gegnum 

sýndarveruleikasafn sem er nákvæm eftirgerð safnsins eins og það er í raunveru-

leikanum.  

Kapítalísk hugmyndafræði hefur orðið ofan á í heiminum og liststofnanir og tölvuleikja-

framleiðendur líkt og aðrir eru hluti af slíku hagkerfi. Leikreglurnar eru lögmálið um 

framboð og eftirspurn. Sífellt er verið að búa til þrá hjá manninum eftir öllu milli himins 

og jarðar og stór hluti hins sjónræna áreitis sem maðurinn verður fyrir í dag, er tilkomið 

vegna þeirrar viðleitni. Eilíf barátta á sér stað um fjármagn og völd sem aftur kallar á 

aðra baráttu, eða svo notuð séu orð Michels Foucault: „Þar sem er vald þar er andóf.“
5
 

Vegna leikreglna nýfrjálshyggjunnar er oft erfitt að gera sér grein fyrir hvort hlutir séu 

gerðir af heilindum eða hvort verið sé að beita öllum meðulum til að lifa af eða græða 

sem mest. Val, flokkun og sýning safna og gallería á list má skoða í þessu ljósi og velta 

um leið fyrir sér hvort listin hafi ef til vill misst tilgang sinn. 

                                                 
2
 Tribe, inngangur, xi – xii. 

3
 Klonk, Spaces of Experience, 214-216.  

4
 Antonelli, „Video Games.“  

5
 Foucault, The History of Sexuality 1, 95. Þýðing úr ensku er mín. 
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1.  Sjónræn menning og sjónræn menningarfræði 

Sjónræn menning – hvernig ber að skilja þetta hugtak? Þegar rit sem fjalla um sjónræna 

menningu eru borin saman, kemur berlega í ljós að svo virðist sem enginn sameigin-

legur skilningur sé á því hvað í hugtakinu felst. Hann virðist að miklu leyti fara eftir 

viðfangsefni hverrar bókar og út frá hvaða nálgun eða sjónarhorni sjónræn menning er 

skoðuð í það skipti.
6
 Það sem þessi skrif eiga þó öll sammerkt, er að litið er svo á að 

hvert viðfangsefni sé ekki eyland heldur skarist við annað. Myndir, hlutir, viðfangsefni 

og umhverfi renni saman á þann hátt að oft sé óhægt um vik að aðskilja eitt frá öðru. Að 

fletta dagblöðum eða að vafra um á Internetinu feli þannig í sér hvort tveggja í senn; að 

lesa og horfa, því þar komi saman texti og mynd. Að horfa á bíómynd kalli að sama 

skapi á hlustun (og jafnframt lestur sé myndin textuð) og að notkun síma svo og þegar 

tölvuleikir eru spilaðir kalli oftar en ekki á að notandinn geri allt í senn – horfi, lesi, 

hlusti og snerti. 
7
  

Sjónræn menning nær því yfir miklu víðara svið en halda mætti í fyrstu og líta má svo á 

að það sé í raun óendanlega stórt. Vegna þess má segja að óhjákvæmilegt sé annað en 

að beina athyglinni einungis að einhverjum afmörkuðum hluta hennar í senn.
8
 

Umfjöllunin getur þannig svo dæmi séu tekin, einskorðast við listaverk eins og málverk, 

höggmyndir, innsetningar, vídeólist, ljósmyndir og kvikmyndir eða sjónvarpið, 

Internetið og snjallsíma, dagblöð, tímarit og auglýsingar, tísku eða myndatökur í læknis- 

og vísindalegum tilgangi. Hún getur auk þess beinst að sýningagerð eða arkitektúr safna 

og gallería, ásamt í raun öllu er lítur að umhverfi hversdagsins bæði í einkalífi sem á 

opinberum vettvangi. Þessi atriði geta öll auk þess verið skoðuð út frá og bundin við 

ákveðin tímabil og/eða landssvæði.
9
 Viðfangsefnin sem og afmörkun þeirra geta því 

verið mjög fjölbreytileg og slíkt hið sama má segja um nálgunina. Flestar bækur um 

sjónræna menningu eru þannig því marki brenndar að vera einskonar aðferðafræðilegur 

rannsóknarleiðangur. Sjónræn menning er þar ýmist metin út frá kenningum kenndum 

við táknfræði, marxisma, femínisma, sagnaritun, félags- og sögulegri nálgun, 

sálgreiningarfræði, hinsegin fræðum, afbyggingu, eftirlendufræði, þjóðfræði, listfræði 

og safnafræði.
10

 Vegna þess hve sjónræn menning spannar vítt, opið og síbreytilegt svið 

                                                 
6
 Smith, „Visual Culture Studies,“ 457-459. 

7
 Sama heimild, 457-458. 

8
 Sama heimild, 455-463.  

9
 Sama heimild, 456-457. 

10
 Sama heimild, 457. 
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þá er erfitt að segja eina aðferðafræði henta annarri fremur. Deilt hefur verið um hvort 

rannsóknir á sjónrænni menningu beri yfirhöfuð að líta á sem sjálfstæða fræðigrein; 

sjónræna menningarfræði, sem um leið beri að afmarka og skilgreina, eða hvort 

eðlilegra sé að líta á hana sem einhvers konar undirgrein annarra fræðigreina eða 

einfaldlega sem þverfaglega fræðigrein.
11

 Hæglega má líta svo á að það sé hvorki 

eftirsóknarvert að njörva niður merkingu hugtaksins sjónræn menning né að afmarka 

um of sjónræna menningarfræði sem fræðigrein. Öllu mikilvægara sé að halda á lofti 

spurningunni „hvað er sjónræn menning?“ heldur en að finna eiginlegt svar við henni. 

Með því að takmarka sig ekki fyrirfram með nákvæmri skilgreiningu á eigin 

rannsóknarsviði, hefur sjónræn menningarfræði sem þverfagleg fræðigrein möguleikann 

á að finna sífellt nýja hluti til að rannsaka.
12

  

Líkt og getið var um í inngangi þá mun sjónræn menning samtímans verða skoðuð hér 

út frá listfræðilegu sjónarhorni en einnig að nokkru leyti í safnafræðilegu ljósi enda oft 

ákveðin skörun þarna á milli. Þegar möguleikinn á að fjölfalda efni varð að veruleika 

vöknuðu strax upp áleitnar spurningar um hvaða áhrif slíkt hefði á listina og listheiminn 

í heild sinni. Sú umræða hefur haldið áfram æ síðan enda hefur tilkoma tölvutækninnar 

gert það að verkum að nýir fletir á því máli koma sífellt upp. Skoðað verður hve mikil 

áhrif nýir miðlar hafa á listsköpun og ekki síður á framsetningu, miðlun og upplifun 

fólks á list. Kenningar Rolands Barthes (1915-1980) um táknfræði koma að góðum 

notum þegar sjónræn menning er skoðuð og því vert að fjalla um þær áður en lengra er 

haldið.
13

 

2. Táknkerfi Rolands Barthes 

Líkt og svo margir fræðimenn í ýmsum greinum þá byggir Roland Barthes kenningar 

sínar í táknfræði á grunni hugmynda svissneska málvísindamannsins Ferdinands de 

Saussure (1857-1913) um tungumálið. Í því felst að líta svo á að tákn byggist á tveimur 

þáttum; svokallaðri táknmynd sem er mynd/hljóð/orð og svo táknmiði sem er sjálf 

merkingin. Saman myndi táknmyndin og táknmiðið því sjálft táknið.
14

 Í sambandi við 

tungumálið þá sagði Saussure það vera alveg tilviljunum háð hvaða orð er notað um 

hvern hlut; ekki sé um að ræða neitt náttúrulegt samband þar á milli. Merkingin liggi í 

                                                 
11

 Smith, „Visual Culture Studies,“ 455-463. 
12

 Sama heimild. 
13

 Sturken og Cartwrigt, Practices of Looking, 29. 
14

 Sama heimild. 
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mismuninum – orð öðlist gildi sitt af því sem þau eru ekki, af því hvernig þau eru ólík 

öðrum orðum í sama tungumáli. Það sem skipti máli sé innbyrðis afstaða eininganna í 

málinu, líkt og þegar skák er leikin. Lykilatriði í hugmyndum Saussures er að merking 

breytist í samræmi við samhengi og reglur tungumálsins.
15

 Bæði táknmyndin og 

táknmiðið geti átt margar myndir og það sem gerist á milli táknmyndarinnar og 

táknmiðsins sé beiting ákveðins kóða og sá kóði sé tungumálið sjálft.
16

 Á sama hátt og 

Saussure reynir Barthes að kortleggja það kerfi eða strúktúr sem felst í sjónrænni 

menningu samtímans. Barthes velti fyrir sér hvert væri eðli ljósmyndarinnar og komst 

að þeirri niðurstöðu að hún (í sinni bókstaflegu mynd) myndi hreinlega boð án kóða.
17

  

Allt frá uppgötvun ljósmyndatækninnar um miðja 19. öld hafa menn fært fyrir því rök, 

bæði með og á móti, að ljósmyndir séu einfaldlega eftirgerðir raunveruleikans og sýni 

því sannleikann á óhlutdrægan hátt. Í ljósi tækniframfara síðustu áratuga hafa vanga-

veltur þar um eðlilega fengið nýtt og þyngra vægi.
18

 Barthes benti á að ljósmyndin væri 

ólík öllu öðru að því leyti að hún myndar tengsl milli þess sem er nú, sem sagt myndar-

innar sjálfrar, og þess sem hefur verið – þess sem er á myndinni; sjálfs viðfangsefnisins. 

Þessi tengsl reiða sig á goðsögnina um sannleiksgildi ljósmyndarinnar. Á grundvelli 

hennar eru myndir oft lagðar fram sem sönnunargögn um að ákveðnir hlutir hafi gerst á 

tiltekinni stund og stað.
19

 Barthes áréttaði að sannleiksgildi mynda hlyti ávallt að vera 

goðsögn, ekki vegna þeirrar augljósu ástæðu að auðvelt er að falsa þær, heldur sökum 

þess að hinn svokallaði sannleikur hlyti ætíð að vera skilgreindur út frá þeirri menningu 

þar sem hann birtist. Hann væri því aldrei hreinn eða laus undan áhrifum ýmissa þátta.
20

 

Engu að síður hafi ljósmyndir ákveðið upplýsingagildi sem Barthes kallaði studium. 

Sumar myndir nái að auki að kalla fram sterk hughrif hjá áhorfendum, þátt sem hann 

nefndi punktum.
21

  

Barthes reyndi jafnframt að henda reiður á hvernig myndir skapa merkingu eða flytja 

boðskap. Hann sýndi fram á sterk tengsl milli orðs og myndar; tungumáls og 

myndmáls.
22

 Til einföldunar tók hann auglýsingamyndir sérstaklega fyrir því merkingu 

þeirra er ætlað að vera hverjum manni ljós. Út úr öllum myndum er hins vegar hægt að 

                                                 
15

 Sturken og Cartwrigt, Practices of Looking, 27-28. 
16

 Sama heimild, 28-29. 
17

 Barthes, „Retórík myndarinnar,“ 157. 
18

 Sturken og Cartwright, Practices of Looking,17-18. 
19

 Sama heimild, 17.  
20

 Sama heimild, 18. 
21

 Barthes, Camera Lucida, 25-26. 
22

 Barthes, „Retórík myndarinnar,“150. 
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lesa fleiri en eina merkingu. Barthes greinir einmitt á milli hinnar augljósu merkingar 

(e.denotative) og svo aftur merkinga sem ekki liggja eins í augum uppi, eru óræðari 

(e.connotative).
23

 Hin augljósa merking myndar af Range Rover bifreið svo dæmi sé 

tekið, er sú að þetta sé bíll. Það er hins vegar hægt að lesa ýmislegt annað út úr 

myndinni og það hvað hver og einn sér í þeim efnum veltur á lífsreynslu viðkomandi og 

þjóðfélagsaðstæðum hverju sinni. Oft getur línan á milli „augljósrar“ og „óræðrar“ 

merkingar mynda verið mjög á reiki auk þess sem hin óræða merking getur breyst með 

tíð og tíma samhliða breytingum í þjóðfélaginu.
24

 Að vísu má einnig halda því fram, líkt 

og Barthes benti á í sambandi við sannleikann, að merking sé öllum stundum mörkuð af 

menningu og hugmyndafræði hvers tíma og því ekki til eitthvað sem heitir hrein augljós 

merking.
25

 Vegna þess að merking getur verið flöktandi á þennan hátt þá er oft reynt að 

beita ákveðnum brögðum til að fá áhorfanda til að lesa ákveðna merkingu út úr mynd 

frekar en aðra. Gjarnan er gripið til þess ráðs að láta texta fylgja myndinni. Með þessu 

móti er reynt að festa merkinguna segir Barthes.
26

 Svo haldið sé áfram með fyrrgreint 

dæmi um Range Rover þá mátti á tímabili sjá auglýsingar í íslenskum blöðum og 

tímaritum þar sem birt var mynd af honum ásamt texta er hljóðaði á þessa leið: „Hinir 

útvöldu aka um á Range Rover.“
27

 Range Rover var þannig ekki lengur bara bíll, heldur 

bíll ríka fólksins. Við efnahagshrunið varð merking þessara auglýsinga enn önnur þegar 

þessi ímynd hins íslenska góðæris og útrásarvíkinga varð að þyrni í augum almennings í 

landinu.  

Sú aðferð Barthes að finna og greina ákveðinn strúktúr í sjónrænni menningu 

samfélagsins líkt og Saussure gerði með tungumálið, hjálpar til við að skilja betur eðli 

hennar.
28

 Aðferð hans sýnir hve merking getur verið marglaga og breytileg frá einum 

tíma og stað til annars, út frá þjóðfélagsástandi og ríkjandi hugmyndafræði. Sjónræn 

menning er þannig ekki einungis birtingarmynd ákveðinnar hugmyndafræði og 

valdatengsla, heldur er hún um leið innbyggður og óaðskiljanlegur hluti þeirra. 

Hugmyndafræði er búin til og fest í sessi í gegnum þær stofnanir sem einkenna hvert 

                                                 
23

 Sturken og Cartwright, Practices of Looking, 20. 
24

 Sama heimild.  
25

 Sama heimild. 
26

 Barthes, „Retórík myndarinnar,“ 150. 
27

 Sjá mynd 1 í viðauka.  
28

 Sturken og Cartwright, Practices of Looking, 30. 
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samfélag; í gegnum fjölskylduna, mennta- og liststofnanir, heilbrigðiskerfið, laga-

stofnanir, ríkisstjórnir, trúarstofnanir og skemmtanaiðnaðinn auk annarra.
29

  

3. Hugmyndir fræðimannanna Walters Benjamin, Marshalls 

McLuhan og Jeans Baudrillard um áhrif nýrra miðla  

Hvað er list? Hvert er eðli hennar og tilgangur? Líkt og nefnt var í inngangi þá hefur 

maðurinn löngum velt þessu fyrir sér og margir, bæði leikir og lærðir um það fjallað. Í 

riti sínu Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins frá 1795 fjallaði Friedrich Schiller (1759-

1805) um listina líkt og einhvern æðri veruleika, eitthvað upphafið og ósnertanlegt; 

sjálfstætt svið í mannlífinu sem hefði ekkert með hversdagslegt líf að gera. Að sama 

skapi var listamaðurinn upphafinn og höfundurinn varð til sem slíkur.
30

 

Tæpri einni og hálfri öld síðar, sem hafði reynst tími mikilla breytinga og þróunar 

varðandi tækni og nýjungar, var fræðimaðurinn Walter Benjamin (1892-1940) á 

öndverðum meiði í frægri grein sem hann skrifaði árið 1936 og ber heitið „Listaverkið á 

tímum fjöldaframleiðslu sinnar.“ Benjamin tók fjöldaframleiðslunni fagnandi og benti á 

að við fjölföldun missi listaverkið áru sína, upprunaleikann og vísun til listamannsins 

(höfundar) og þar með áreiðanleika sinn. Í heimi vélrænnar endurframleiðslu hafi 

hugmyndin um upprunaleika og upphaf því ekkert gildi. Listin verði ekki lengur 

upphafin sem einhver æðri veruleiki sem einungis tilheyri lífi hinnar borgaralegu 

yfirstéttar, heldur nái jarðtengingu á þann hátt að hún komi loks niður til almennings. 

Listin sé þannig hluti af samfélaginu, beinlíns viðbragð við því og því samfélagslega 

róttæk.
31

 Duchamp hafði þegar með sínum „ready-made“ verkum hreyft við hinni 

áleitnu spurningu um hvað teljist list, hvernig við berum kennsl á hana og hver ákveður 

hvað er list og hvað ekki. Það var ekki síst verk hans; Fountain, (1917)
32

 sem velti 

þessu upp á einkar vel útfærðan hátt en það var ekki fyrr en á sjöunda áratug síðustu 

aldar sem segja má að mikilvægi verka Duchamps hafi fyrst almennilega orðið mönnum 

ljós.
33

 Það var einmitt við lok þess áratugar; árið 1969, sem bandaríski listamaðurinn 

Joseph Kosuth kom fram með eins konar stefnuyfirlýsingu hugmyndalistarinnar í 

ritgerðinni „List eftir heimspeki“ en þar gerir hann skýran greinarmun á list og 

fagurfræði. Að hans mati kemur sjónræn upplifun eða áreiti listinni ekkert við né heldur 

                                                 
29

 Sturken og Cartwright, Practices of Looking, 23. 
30

 Schiller, Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins. 
31

 Benjamin, „Listaverkið,“ 549-579.  
32

 Sjá mynd 2.  
33

 Taylor, Art Today, 20.  
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skírskotun til mannlegrar reynslu eða einhvers sem stendur utan við listina.
34

 Hann leit 

til hugmynda svissneska málvísindamannsins Ferdinands de Saussure (1857 - 1913) um 

tungumálið, sem hér hefur þegar verið fjallað um, en til upprifjunar þá benti Saussure á 

að tengslin milli hlutar og orðsins sem notað er til að lýsa honum, tengslin milli 

táknmyndar og táknmiðs, væru algjörlega tilviljunarkennd. Merkingin sé því lærð en búi 

ekki í hlutunum sjálfum. Þannig sé stóll með öðrum orðum hugmynd að stól og Kosuth 

áréttaði að slíkt hið sama gilti um listina; að list sé hugmynd að list. Hið sjónræna skipti 

ekki máli né skírskotun til listamannsins sjálfs; höfundurinn sé dauður.
35

  

Þegar komið var fram á níunda áratug síðustu aldar voru það einkum hugmyndir franska 

félagsfræðingsins Jeans Baudrillard (1929-2007) sem hristu upp í allri umræðu um list, 

miðla og sjónræna menningu almennt. Sér í lagi þær sem hann viðraði í bókinni 

Simulacres et Simulation sem kom út árið 1981 en birtist í enskri þýðingu tveimur árum 

síðar undir heitinu Simulations. Þar veltir Baudrillard fyrir sér hvaða áhrif fjölmiðlar og 

hin gríðarlega útbreiðsla upplýsinga og mynda bæði á prenti og með rafrænum hætti 

hefði á skynjun okkar.
36

 Hann hafði kenningar ýmissa annarra fræðimanna í huga við 

skrif sín, til að mynda þeirra sem hér hafa þegar verið nefndir, en sér í lagi hugmyndir 

fræðimannsins Marshalls McLuhan (1911-1980) sem þykir hafa séð betur inn í framtíð 

hinna rafvæddu boðskipta en aðrir.
37

 McLuhan kom að þessu á örlítið annan hátt en 

hinir því hann benti á að athygli manna ætti einkum að beinast að fjölmiðlinum sjálfum 

og hvaða áhrif hann hefur á hegðun fólks og umhverfi. Að hans mati þá skiptir tilkoma 

nýs miðils mun meira máli en efnið sem hann miðlar,
38

 eða svo notuð séu hans eigin 

orð: „Miðillinn er merkingin.“
39

 Innihald og inntak fjölmiðla skipti þannig ekki sköpum 

heldur áhrif þeirra á notandann. Í hvert skipti sem nýr miðill komi fram metti hann 

umhverfið með svo afgerandi hætti að fólk geri sér ekki grein fyrir hve mikil áhrif hann 

hafi á hegðun þeirra fyrr en löngu seinna. Í raun ekki fyrr en annar nýr miðill komi fram 

á sjónarsviðið.
40

 

Baudrillard byggir á fyrrgreindum hugmyndum en tekur þær öllu lengra. Hann benti á 

að það hafi verið hugmyndin eða vissan um Guð sem gerði heiminn að 

                                                 
34

 Gunnar Harðarson, „Inngangur,“ 127-128.  
35

 Þröstur Helgason, Birgir Andrésson, 51-52. 
36

Taylor, Art Today, 101. 
37

 Þröstur Helgason, „Inngangur,“ 7.  
38

 McLuhan, „Miðillinn er merkingin,“ 36-54. 
39

 Sama heimild, 37. 
40

 Sama heimild, 36-54 og Þröstur Helgason, Birgir Andrésson, 120.  



13 

 

merkingarbærum stað allt fram á 18. öld, en að frá og með tíma Upplýsingar (tíma 

Schillers) hafi hann dottið út úr líkindalögmálinu. Í hans stað komi maðurinn og þar 

með höfundurinn/listamaðurinn og allt verði að skáldskap. Eftir dauða Guðs hafi öll 

heimspeki farið að snúast um að tengja táknmyndina og táknmiðið en þegar 

höfundurinn deyr síðan einnig þá riðlist myndin.
41

 Það sem gerist síðan að mati 

Baudrillards, er að vegna allrar hinnar nýju tækni sem geri mögulegt að fjöldaframleiða 

raunveruleikann út í það óendanlega, þá þurfi hann ekki lengur að lúta lögmálum 

rökhyggjunnar því hann taki ekki lengur mið af einhverri fyrirmynd, frumforsendu eða 

vísun í eitthvað ákveðið.
42

 Afleiðingin af þessu öllu er sú samkvæmt Baudrillard að 

skapast hefur ástand þar sem við sitjum uppi einungis með táknmiðið í höndunum. 

Táknmiðin endurframleiða sig aftur og aftur en merkingin vísar ekki til neins; hvorki til 

einhvers ákveðins manns, hlutar né nokkurs annars. Sífellt sé verið að gera eftirmynd af 

eftirmynd og frummyndin sem slík því hreinlega orðin óþörf og hafi máðst út. 

Eftirlíkingin (eftirmynd eftirmynda) nái aftur á móti hæstu hæðum með því að staðsetja 

sjálfa sig sem frummynd.
43

 Fjöldaframleiðslan leggist líkt og þykk og marglaga hula 

yfir heiminn er byrgi okkur sýn. Vegna hennar geti maðurinn ekki lengur greint 

raunveruleikann; sjái ekki lengur heiminn sem liggur undir öllu farginu. Það sem 

maðurinn sér og vísar til sem raunveruleika sé þannig í reynd eftirlíking.
44

 Maðurinn búi 

því orðið í heimi eintómra eftirlíkinga sem Baudrillard vísaði til og kallaði 

simulacrum.
45

 Eitt af þeim dæmum sem Baudrillard tók máli sínu til stuðnings er 

Disneyland í Bandaríkjunum. Hann segir að fólki sé talin trú um að Disneyland sé 

ímyndaður heimur í þeim tilgangi einum að fá það til að trúa, að allt hitt sem er utan 

skemmtigarðsins sé raunverulegt. Garðurinn sé þannig til þess fallinn að breiða yfir þá 

staðreynd að utan hans; utan girðingarinnar, sé að sama skapi ekkert að sjá nema 

eftirlíkingu.
46

  

Sé lagt út frá þessari kenningu Baudrillards um að það sem í daglegu tali er kallað 

raunveruleiki sé í raun ekkert nema eftirlíking á eftirlíkingu ofan – sýndarveruleiki en 

ekki raunveruleikinn sjálfur, hvað er það þá sem í daglegu tali er kallað sýndarveruleiki? 

                                                 
41

 Fræðimaðurinn Roland Barthes kom með hugmyndina um dauða höfundarins í sambandi við ritaðan 

texta í grein sem hann skrifaði árið 1967 og ber heitið „The Death of the Author.“  
42

 Baudrillard, „Framrás líkneskjanna,“43-44. 
43

 Úlfhildur Dagsdóttir, „Það gefur auga leið,“ 62-63. 
44

 Baudrillard, „Framrás líkneskjanna,“ 43-44. 
45

 Simulacrum hefur í íslenskri þýðingu ýmist verið nefnt líkneski eða hermilíki en að mínu mati nær 

orðið eftirlíking betur utan um merkingu þess.  
46

 Baudrillard, „Framrás líkneskjanna,“ 50-52. 
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Þegar maðurinn hverfur tímabundið inn í sýndarveruleika tölvuleikjanna til að mynda – 

hvar er hann þá staddur? Er þar einungis búið að hefja sýndarveruleikann upp á annað 

stig á þann hátt að eftirlíkingin hættir að vera á efnislegu formi og birtist aðeins sem 

sýnd (e. virtual) innan heims tölvukóða? Hvert er tæknin að leiða okkur? Hvers vegna 

kýs maðurinn að dvelja löngum stundum í heimi sýndarinnar?  

Í bók Baudrillards Why Hasn´t Everything Already Disappeared? frá árinu 2007, greinir 

hann frá því að menningarleg afurð sé ávallt að hverfa og útskýrir hvers vegna.
47

 

Baudrillard heldur fram að þegar maðurinn tók að nefna og greina heiminn á vísinda-

legan hátt á endurreisnartímanum, þá hafi hann um leið skilið sig frá honum. Maðurinn 

verður greinandinn sem horfir ofan frá og er ekki lengur hluti af náttúrunni.
48

 Alla tíð 

síðan hafi veruleikinn verið búinn til af manninum út frá hlutlægu sjónarhorni kennt við 

Arkimedes. Það „að greina“ felur einnig í sér merkinguna að flokka eða leysa upp og 

því má líta svo á að veruleikinn taki að hverfa um leið og hann er búinn til og nefndur. 

Með því að nefna hlutina verði þeir til en um leið taki þeir að að sama skapi að hverfa, 

losna frá veruleikanum.
49

 Baudrillard veltir fyrir sér hvers vegna maðurinn sé stöðugt að 

sækjast eftir tæknilegri fullkomnun. Hvað gerist þegar allt verður orðið svo tæknivætt 

að engin þörf verður í raun lengur fyrir manninn – þegar heimurinn gengur sjálfkrafa án 

hans? Er það takmarkið sem stefnt er að og maðurinn þráir?
50

 Baudrillard segir að slíkt 

verði að teljast ólíklegt og því hljóti einhver önnur þrá að liggja þarna að baki. Þar sé á 

ferðinni þráin eða löngunin til að sjá heiminn eins og hann var áður en maðurinn fór að 

greina hann út frá raunvísindalegri þekkingu. Löngun til að sjá upprunalega heiminn, sjá 

hvernig hann lítur út án mannsins og allra þeirra laga af þekkingu eða veruleika sem 

hann hefur hlaðið upp. Eina leiðin til að sjá heiminn upp á nýtt sé að ýta þessu öllu til 

hliðar.
51

  

Baudrillard var á svipuðum nótum í greininni „Samsæri listarinnar“ (1996)
52

 sem hann 

skrifaði rúmum áratug fyrr en Why Hasn´t Everything Already Disappeared? Eins og 

nafnið bendir til beinir hann sjónum sínum þar sérstaklega að listinni. Hann bendir þar á 

ákveðið samhengi milli klámvæðingarinnar og samtímalistarinnar. Þetta samhengi segir 

hann felast í því að í báðum tilfellum sé sérstaðan ekki lengur fyrir hendi. Í dag sé klám 

                                                 
47

 Baudrillard, Why Hasn´t Everything Disappeared?  
48

 Sama heimild, 9-12.  
49

 Sama heimild. 
50

 Baudrillard, Why Hasn´t Everything Disappeared?  
51

 Sama heimild. 
52

 Baudrillard, „Samsæri listarinnar,“ 67-72.  
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svo bersýnilegt og samtvinnað öllu að það hafi misst allan tælingarmátt sinn. Hið sama 

gildi um samtímalistina, þar sé enga tálmynd lengur að finna heldur liggi hún öll í 

augum upp.
53

 Listin sem slík hafi því ekkert fram að færa lengur, hafi enga þýðingu 

umfram að vera sem hver önnur vara á markaði. Listin sem merkingarbært fyrirbrigði sé 

horfin og hennar eina von til að öðlast aftur þýðingu sé að birta sitt eigið hvarf. Það 

hljóti að vera næsta verkefni listarinnar að mati Baudrillards. Aðeins með að birta eigið 

hvarf, verði komist undir öll þau lög af merkingu og skilgreiningum sem maðurinn er 

búinn að vera að hlaða upp í gegnum tíðina.
54

 

Baudrillard segir listheiminn aftur á móti ekki tilbúinn til að horfast í augu við eigið 

tilgangsleysi. Þess í stað sé reynt að hefja tilgangsleysið upp á annað stig. Finna 

tilgangsleysi í tilgangsleysinu, með því að gera merkingarleysi að markmiði sem fyrir 

löngu er búið að ná.
55

 Til að standa ekki uppi með „neindinni“ (e. nothingness, f. néant) 

einni og hverfa þar með inn í merkingarleysið og óttann, heldur maðurinn áfram í 

örvæntingu sinni að afneita þessu öllu. Hann heldur því þéttingsfast í listhlutinn sem 

orðinn er að blæti. Baudrillard segir að listheimurinn í heild sinni; listamenn, söfn, 

galleríeigendur og gagnrýnendur, setji á svið og taki þátt í leikriti þar sem látið sé eins 

og ekki sé þegar búið að sýna fram á að listin hafi ekki lengur neitt fram að færa.
56

 

Baudrillard segir þó að alveg óvart nái örfá og fágæt verk að sýna neindina og það geri 

þau með því að láta hana birtast sem fullvalda tákn. Hann nefnir Andy Warhol sem 

dæmi um listamann sem hafi náð að gera slík verk. Baudrillard segir hann hafa náð að 

færa neindina aftur inn í kjarna ímyndarinnar eða svo notuð séu orð Baudrillards sjálfs 

um Warhol: „Hann býr til atburð úr markleysinu og lítilvæginu og umbreytir í 

„banvæna hernaðaráætlun“ ímyndarinnar.“
57

  

Erfitt er að ímynda sér að maðurinn muni nokkurn tímann hætta að líta svo á að listin sé 

órjúfanlegur hluti mannlegrar tilvistar. Margur gæti jafnvel sagt að í sjálfu sér skipti 

engu máli hvort hvatinn fyrir listsköpun mannsins í dag er tilkominn vegna þess að lífið 

er listin og listin er lífið eða vegna þess hún sé orðin að blæti. Baudrillard var mjög 

öfgafullur og kaldhæðinn í kenningum sínum og tókst á þann hátt að hræra mjög upp í 

fræðasamfélaginu og listheiminum. Mörgum finnst hann draga upp heldur dökka mynd 

                                                 
53

 Baudrillard, „Samsæri listarinnar,“ 67-72. 
54

 Sama heimild. 
55

 Sama heimild. 
56

 Sama heimild. 
57

 Sama heimild, 70.  



16 

 

og þar að auki ekki benda á neina gerlega lausn eða leið út úr ríkjandi ástandi. Það 

verður aftur á móti ekki frá honum tekið að hann hafði áhrif á marga og á mörgum 

sviðum, áhrif sem ekki sér fyrir endann á.
58

 Hugmynd hans um hvarf raunveruleikans 

hefur ekki hvað síst verið umdeild. Fræðimenn sem rannsaka sjónræna menningu hafa 

einnig gagnrýnt hvernig Baudrillard fellir í eitt – mynd og ímynd, og segir báðar vera 

eftirmynd og þar með spillimynd eða afmyndun. Baudrillard tekst þó vel upp, eins og 

Úlfhildur Dagsdóttir bendir á í bók sinni Sæborgin: Stefnumót líkama og tækni í 

ævintýri og veruleika, að sýna hve raunveruleikinn er í raun ávallt mótaður af þeirri 

mynd sem við gerum af honum og hvernig sú mynd er háð upplýsingum og miðlun 

þeirra.
59

  

Kenningar þeirra Benjamins, McLuhans, Baudrillards og einnig Barthes eru allar 

gagnleg tæki til að beita þegar sjónræn menning er skoðuð. Það er ljóst að nýir miðlar 

hafa mikil, víðtæk og flókin áhrif á allt umhverfi mannsins, hegðun og upplifun. 

Sjónræn menning hvers tíma litast þannig af þeim miðlum sem þá eru í gangi. 

Tölvuleikir eru sístækkandi hluti af sjónrænni menningu okkar samtíma. Viss til-

hneiging hefur verið í þá átt að líta á tölvuleiki sem dægrastyttingu og lítið annað. Hið 

rétta er að þeir eru flókið fyrirbrigði. Sé gengið út frá hugmyndum Baudrillards um hina 

meintu þrá mannsins til að sjá upprunalega heiminn, sjá hvernig hann lítur út án 

mannsins, þá verður manninum alla vega ekki að ósk sinni þar sem tölvuleikir eiga í 

hlut, því þeir eru uppfullir af fyrirfram gefinni merkingu og hugmyndafræði. Hvort sem 

dvalið er í heimi eftirlíkinga á efnislegu formi eða í heimi eftirlíkinga sýndarinnar, þá 

sleppur maðurinn ekki undan sjálfum sér.  

Til að gera sér grein fyrir eðli og umfangi tölvuleikjaheimsins er vert að skoða hann 

nánar.  

4. Tölvuleikjaiðnaðurinn 

4.1 Markhópur 

Það er athyglisvert hve stór og fjölbreyttur hópur það er sem spilar tölvuleiki. Nýlegar 

rannsóknir á bandaríska tölvuleikjamarkaðnum sýna að þar eru spilaðir tölvuleikir á 
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72% heimila.
60

 Í huga margra er hinn dæmigerði leikjaspilari strákur á unglingsaldri en 

það á ekki við rök að styðjast. Meðalaldur tölvuleikjaspilara er 30 ár og 37% spilara er 

36 ára eða eldri.
61

 Skipting milli kynja er á þá leið að 53% þeirra sem spila eru karlar og 

47% konur. Talsvert fleiri konur 18 ára og eldri spila því tölvuleiki heldur en strákar 17 

ára og yngri eða 30% á móti 18% og kemur það sjálfsagt mörgum á óvart.
62

 Fólk gefur 

upp mismunandi ástæður fyrir því að það spilar. Allt frá því að telja þetta góða leið til 

skemmtunar, fróðleiks, sköpunar, stresslosunar eða að viðkomandi vonast til að hreppa 

frægð eða peningaverðlaun sem stundum eru í boði. League of Legends heitir sá 

tölvuleikur fyrir PC tölvur sem spilarar í Evrópu og Norður – Ameríku eyddu flestum 

stundum í að spila frá miðju ári 2011 fram á mitt ár 2012, eða alls 1,3 milljörðum 

klukkustunda. Þá er ótalinn allur sá fjöldi klukkustunda sem spilarar í Asíu og öðrum 

heimsálfum eyddu í sama leik.
63

 Lægju tölulegar upplýsingar fyrir á þessari stundu um 

allan þann tíma sem nútímamaðurinn eyðir við að spila þá fjölmörgu tölvuleiki sem í 

boði eru, hvort heldur fyrir PC tölvur, sérstakar leikjatölvur eða farsíma, þá er ljóst að 

sú tala væri gríðarlega há.  

4.2 Verðmæti leikjaiðnaðarins 

Verðmæti leikjaiðnaðarins á heimsvísu árið 2012 var 67 milljarðar bandaríkjadollara. 

Spáð er miklum árlegum vexti og gert ráð fyrir að árið 2017 verði verðmæti hans komið 

upp í 82 milljarða bandaríkjadollara.
64

 Nú þegar er veltan í tölvuleikjabransanum orðin 

tvöföld á við tónlistariðnaðinn, fjórðungi meiri en í útgáfu tímarita og í kringum 60% af 

veltu kvikmyndaiðnaðarins.
65

 Enn sem komið er eru Bandaríkin stærsti og verðmætasti 

tölvuleikjamarkaðurinn. Sá kínverski er í örum vexti og fylgir þar fast á eftir en í þriðja 

sæti er sá japanski. Netið hefur gert það að verkum að ekki er lengur nauðsynlegt að 

útbúa og dreifa tölvuleikjum á efnislegu formi – í áþreifanlegum eintökum, heldur er 

hægt að hlaða þeim beint niður í gegnum Netið. Þetta gerir útbreiðslu og sölu leikjanna 

mun auðveldari. Að auki hefur þetta opnað leið fyrir minni fyrirtæki, samtök og 
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einstaklinga til að búa til og markaðssetja leiki, nokkuð sem áður var aðeins á færi 

stórra aðila að gera.
66

  

4.3 Markaðssetning innan tölvuleikja 

Kapítalísk hugmyndafræði ríkir ekki einungis um gerð leikja, sölu þeirra og 

markaðssetningu heldur ríkir hún einnig innan leikjanna sjálfra – í sýndarverunni. Þar er 

einnig verið að búa til margs konar þrá eftir hinu og þessu. Oft þurfa spilarar að kaupa 

svokallaða „sýndarpeninga“ innan leikjanna fyrir alvöru peninga, til að geta eignast það 

sem hugurinn girnist í sýndarverunni. Fyrir utan slíka sölumennsku þá eru fyrirtæki og 

stofnanir í raunheimi einnig farin að auglýsa grimmt innan leikjanna. Dæmi um slíkt má 

nefna risafyrirtæki á borð við Coke, McDonalds, Subway og Sony. Þau hafa áttað sig á 

að þar nái þau athygli jafnvel mun stærri markaðshóps en með auglýsingum í 

hefðbundnari miðlum.
67

 Stjórnmálaöfl eru líka farin að notfæra sér þennan miðil en 

Barack Obama auglýsti til að mynda innan tölvuleiks
68

 bæði í forsetaframboði sínu árið 

2008 og 2012.
69

 Sony fyrirtækið hefur nú sótt um einkaleyfi fyrir þeirri hugmynd að 

útbúa leiki á þann hátt að þegar þeir eru spilaðir þá hægi þeir á sér á einhverjum 

tímapunkti, stoppi síðan alveg á meðan auglýsing er sýnd og hefist ekki aftur fyrr en að 

henni lokinni. Tölvuleikir verði þannig með auglýsingahléum líkt og tíðkast í sjónvarpi. 

Hvort sem af þessu verður eða ekki, er viðbúið að það eigi eftir að verða sprengja á 

auglýsingamarkaðnum innan tölvuleikja.
70

 Því er spáð að veltan á þessum markaði verði 

komin upp í 7,2 milljarða bandaríkjadala árið 2016.
71

 Þess er líklega ekki langt að bíða 

að auglýsingar frá söfnum og galleríum verði algeng sjón innan tölvuleikja. 

4.4 Birtingarmynd ríkjandi hugmyndafræði og valds – áróður og andóf 

Fræðimenn eru þess löngu meðvitaðir að leikir á hverjum tíma segja mikið um þá 

þjóðfélagsgerð og þau gildi sem þar eru höfð í hávegum. Hægt er að lesa mikið út úr því 

hvernig leikföngin eru, hver fær að leika með þau, hvar og hve lengi, hverjar eru 

leikreglurnar og hvað allt þetta endurspeglar.
72

 Ljóst er að sjá má ýmislegt út úr 

tölvuleikjum samtímans séu þeir skoðaðir með gagnrýnum huga. Rannsóknir sýna að 
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80% tölvuleikja eru ofbeldisfullir eða árásargjarnir og í 20% þeirra er hægt að taka 

konur sérstaklega fyrir og beita þær ofbeldi.
73

 Sem dæmi má nefna að í leiknum Grand 

Theft Auto er hægt að kaupa sér þjónustu vændiskonu og drepa hana síðan. Slíkt vekur 

upp áleitna spurningu um það siðferði sem ríkir í dag eða það sem flestir kjósa líklega 

öllu heldur að kalla siðleysi.  

Athyglisvert er hve náin tengsl eru á milli tölvuleikjaiðnaðarins í Bandaríkjunum og 

hersins þar í landi, ekki síst þegar litið er til þess að Bandaríkin eru enn stærsti og 

áhrifamesti tölvuleikjaframleiðandi og markaður heims. Bandaríski herinn hefur frá 

fyrstu tíð séð hve mikla möguleika tölvuleikir hafa í sambandi við þjálfun á hermönnum 

sínum. Hann hefur markvisst hannað leiki í því augnamiði og hefur því verið ákveðinn 

drifkraftur í þróun tölvuleikja. Sumir þessara leikja hafa síðan verið settir á almennan 

markað með það fyrir augum að bæta ásýnd og viðhorf almennings til hersins og þess 

sem hann stendur fyrir.
74

 Sem dæmi um hvernig herinn beitir ákveðinni hugmynda-

fræðilegri mötun eða áróðri í gegnum tölvuleik má nefna leik frá árinu 2006 sem líkir 

eftir innrás bandaríska hersins inn í Venesúela til að hrekja Hugo Chavez frá völdum. 

Þeir sem spila leikinn eru settir í spor Bandaríkjamanna og leika eftir þeirra leikreglum. 

Fyrir bragðið er líklegra að spilarinn telji þau gildi sem þar birtast vera rétt og geri þau 

þar með einnig að sínum.
75

 Hefðu Bandaríkjamenn látið verða af því að ráðast gegn 

Chavez með vopnavaldi þá hefði leikurinn verið búinn að undirbúa jarðveginn að hluta 

til og afla íhlutun Bandaríkjamanna brautargengi. Sú hugmyndafræði sem herinn fer 

eftir og þær skoðanir sem bandarísk stjórnvöld hafa hverju sinni, má þannig greina 

sterkt í mörgum tölvuleikjum.
76

 Nýverið bárust af því fréttir að kínverski herinn hefði 

látið útbúa fyrir sig og sett á markað skotleikinn Glorious Mission en í honum þarf að 

takast á við ýmsar aðstæður sem hugsanlega gætu beðið kínverskra hermanna.
77

 Í frétt 

BBC sjónvarpsstöðvarinnar um málið var tekið fram að óvinum kínversku hermannanna 

innan leiksins svipi mikið til Bandaríkjamanna og þeirra bandamanna. Kínversk 

stjórnvöld hafa greinilega gefist upp í baráttu sinni gegn tölvuleikjum og ákveðið að 

nota þá heldur í eigin þágu. Í fyrrgreindri frétt BBC segir að áróður kínverska hersins 
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megi glöggt greina í leiknum.
78

 Þessi næst stærsti tölvuleikjamarkaður heims hefur 

greinilega áttað sig á hve mikla hugmyndafræðilega mötun er hægt að stunda í gegnum 

tölvuleiki. 

Listamenn í gegnum tíðina hafa notfært sér leikjaformið í sinni listsköpun og þá gjarnan 

sem tæki til vitundarvakningar meðal almennings um þjóðmál eða pólitík. Hópur 

listamanna er kallaði sig Dada og fyrrnefndur Marcel Duchamp var hluti af, voru 

ákveðnir frumkvöðlar í því að beita markvisst fyrir sig leik í því augnamiði.
79

 Margir 

eru enn á því að leikir geti verið áhrifamikið tæki í þá veru. MoMA safnið í New York 

gekkst til að mynda nýverið fyrir ráðstefnunni „Critical Play: The Game as an Art 

Form.“ Margir voru þar kallaðir til í því augnamiði að fjalla um leiki á breiðum grunni 

en sjónum þó einkum beint að tölvuleikjum. Meðal fyrirlesara mátti finna 

leikjahönnuði, listamenn, listfræðinga, gagnrýnendur og sýningarstjóra svo dæmi séu 

tekin.
80

 

Það eru aftur á móti ekki einungis listamenn og aðrir sem tilheyra listheiminum sem 

trúa því að hafa megi áhrif til góðs í gegnum leiki. Samtökin Games for Change (G4C) 

voru stofnuð árið 2004 en yfirlíst markmið þeirra er að stuðla að jákvæðum þjóðfélags-

breytingum í gegnum tölvuleiki. Innan þeirra raða er ekki einungis fólk úr tölvu-

geiranum eða listheiminum heldur einnig áhrifamiklir aðilar úr pólitík og efnahags-

lífinu. Þetta fólk gerir sér grein fyrir hve skoðanamyndandi tölvuleikir geta verið og líta 

á það sem tækifæri til góðs, sé rétt á málum haldið.
81

 Þessi hópur trúir því að með því að 

breyta viðteknu sjónarhorni innan tölvuleikja þá sé hægt að opna augu fólks og stuðla 

þannig að auknum skilningi og gagnrýninni hugsun. Samtökin koma að gerð og 

dreifingu leikja sem vekja fólk til umhugsunar um meðbræður sína og umhverfi. Að 

þeirra mati eru tölvuleikir upplagðir til að skoða jafnvel verulega flókin þjóðfélagsleg 

málefni.
82

  

Því er spáð að innan skamms tíma muni tæknin verða orðin slík að hægt verði að taka 

nýjustu fréttir og búa til tölvuleik er byggir á þeim á innan við sólarhring.
83

 Án efa 

munu margir aðilar notfæra sér það í því augnamiði að veita sínum málstað 
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brautargengi. Það er því ljóst að vert er að vera vakandi yfir í hvaða tilgangi tölvuleikir 

eru settir fram og með hagsmuni hverra í huga.  

Þessi yfirferð um tölvuleikjaheiminn sýnir að tölvuleikir eru ekki bara saklaus 

skemmtun heldur oft úthugsað fyrirbrigði sett fram í ákveðnum tilgangi öðrum en bara 

til að stytta fólki stundir. Barthes benti á að það væri ekki til einhver einn algildur 

sannleikur heldur væri hann ætíð skilgreindur út frá þeirri menningu sem hann birtist. 

Fyrrgreind dæmi um leiki bandaríska og kínverska hersins bera þessu glöggt vitni. 

Barthes sýndi einnig fram á sterkt samspil myndmáls og ritmáls; hvernig texti er oft 

notaður til að festa merkingu myndar. Þetta er óspart notað innan tölvuleikja. Leikirnir 

eru uppfullir af merkingu og ljóst að þeir eru ekki leið fyrir manninn til að komast 

undan sjálfum sér og þeim lögum af merkingu sem Baudrillard segir hann hafa verið að 

hlaða upp í gegnum tíðina. Segja má að í tölvuleikjum sé maðurinn enn staddur í heimi 

eftirlíkinga; munurinn sé aðeins sá að hann fer úr því að vera á efnislegu formi yfir í að 

vera heimur sýndarinnar. Benjamin tók fjöldaframleiðslunni fagnandi og taldi hana færa 

listina nær fólkinu. Tölvuleikir eru fjöldaframleiddir og flestum aðgengilegir í dag. Sé 

litið á tölvuleiki sem list – alla vega í einhverjum tilvikum, þá má með sanni segja að 

listin komi til fólksins í gegnum þá. Ef tekið er mark á orðum Baudrillards er sú list þó 

líkt og önnur list tilgangslaus nema í þeim örfáu undantekningartilfellum að verk nái að 

sýna hvarf listarinnar – neindina. Spyrja má hvort einstaka tölvuleikir nái á sama hátt og 

sum verka Andys Warhol að láta neindina birtast sem fullvalda tákn og færa okkur þar 

með eitthvað nýtt. Er það þess vegna sem sumir þeirra eru taldir list og eru keyptir af 

ekki ómerkara safni en MoMA, eða er þetta einfaldlega enn eitt dæmið um tilgangsleysi 

listarinnar og samsæri listheimsins? 

Af þeim tölulegu upplýsingum sem hér hafa komið fram er ljóst að ótrúlega stór og 

fjölbreyttur hópur fólks eyðir orðið miklum tíma við þá iðju að spila tölvuleiki. 

McLuhan hafði vissulega rétt fyrir sér að miðillinn sjálfur sem slíkur hefur mikil áhrif á 

hegðun og umhverfi fólks. Það sem einkennir samtímann er sá óteljandi fjöldi skjáa sem 

blasir við hvert sem litið er. Sífellt meiri tíma er varið fyrir framan skjá. Rannsóknir í 

Bandaríkjunum sýna til að mynda að á hverjum degi eyðir unglingur þar í landi núorðið 

að meðaltali sex og hálfri klukkustund fyrir framan skjá af einhverju tagi.
84
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5. Tími óteljandi skjáa og gagnvirkni  

Það þarf ekki að koma á óvart að í dag sé ofurkapp lagt á að matreiða allt milli himins 

og jarðar á þann hátt að við getum nálgast það á tölvutæku formi enda er svo komið að 

stórum hluta hvers dags verjum við í að horfa á skjái. Við viljum geta nálgast hvert 

annað og alls kyns fróðleik og skemmtun í gegnum skjá á skjótan og áhrifaríkan hátt. 

McLuhan benti á að nýir miðlar hverju sinni miðluðu alltaf fyrst í stað gömlu efni. 

Þannig hafi til að mynda 90% alls efnis sem prentað var fyrstu tvær aldirnar eftir að 

prenttæknin kom til sögunnar um miðja 15. öld, verið efni frá miðöldum. Sama megi 

segja um sjónvarpið; í upphafi hafi það fyrst og fremst miðlað gömlu efni eins og 

gömlum bíómyndum og geri það reyndar enn. Innihald og inntak fjölmiðla skipti þannig 

ekki sköpum heldur áhrif þeirra á notandann.
85

 McLuhan lést árið 1980, áður en 

Internetið var fundið upp, og þótt hann hafi öðrum fremur séð inn í framtíð hinna 

rafrænu boðskipta þá sá hann ekki fyrir hve hratt nú er hægt bæði að búa til og miðla 

efni. Vissulega má samt segja að mikill hluti þess efnis sem er á Netinu sé einnig hægt 

að finna á öðru formi í gegnum annan miðil og geti því flokkast undir „gamalt“ efni. 

Hins vegar verður ekki svo glatt fram hjá því litið að Netið býður upp á mikla 

gagnvirkni, mikilvægan þátt sem aðrir miðlar bjóða ekki upp á með sambærilegum 

hætti. Internetið gerir það að verkum að tölvan verður að tæki sem er einstakt í sögu 

hljóð- og sjónrænna miðla – í fyrsta skipti er sama tækið allt í senn tæki til framleiðslu, 

dreifingu og móttöku.
86

 Efni er miðlað um Netið en um leið er sá möguleiki fyrir hendi 

að breyta því á margvíslegan hátt. Það er því í raun stöðugt verið að búa til nýtt efni. 

Vegna þessa gagnvirkniþáttar Internetsins er varla annað hægt en að líta svo á að þegar 

Netið á í hlut, þá sé miðillinn og efnið sem hann miðlar sem tvær hliðar á sama 

peningnum, því miðillinn í þessu tilviki hefur sjálfur óneitanlega áhrif á efni og inntak 

þess sem hann miðlar. Einhverjir gætu réttilega bent á að gagnvirkni sé líka að finna í 

fyrirbæri eins og gjörningum eða öðrum listviðburðum. Sú gagnvirkni er á hinn bóginn 

bæði bundin við og takmarkast af ákveðnum stað og tíma og því er þessu ekki saman að 

jafna við gagnvirkniþátt og áhrif Internetsins. 

Samskiptamáti fólks hefur gjörbreyst sömuleiðis með sífellt fullkomnari tölvutækni og 

auknum hraða Internettenginga. Ekki hvað síst með tilkomu samfélagsmiðla á borð við 

til að mynda Facebook og Twitter og alls kyns spjallsíðna (e. blog). Benedict Anderson 
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(f. 1936) skrifaði árið 1983 um það sem hann kallar imagined communities eða ímynduð 

samfélög.
87

 Þar segir hann þjóð aðeins vera til svo framarlega sem hún geti ímyndað sér 

tilvist sína. Miðlar geri mögulegt að búa til ákveðna samkennd milli einstaklinga og um 

leið að skapa samfélag einstaklinga sem aldrei hafa hist. Fólk geti á þennan hátt 

ímyndað sér að það sé hluti af einhverri heild.
88

 Þótt Anderson hafi þarna verið að 

leggja út frá þjóðum þá er hægt að heimfæra þessa hugmynd hans yfir á annars konar 

samfélög – ímynduð samfélög sem ganga þvert á þjóðleika. Mannfræðingurinn Aihwa 

Ong (f. 1950) hefur til að mynda lagt út frá þessari hugmynd Andersons og skrifað um 

þverþjóðlegar víddir miðla.
89

 Ágætis dæmi um slíkt er vefsíða sem Ong hefur fjallað um 

en markmið þeirrar síðu er að skapa ákveðna samkennd milli Kínverja hvar sem þeir eru 

staddir í heiminum. Í gegnum þessa síðu getur fólk af mismunandi þjóðerni en sem er af 

kínverskum uppruna og hefur jafnvel aldrei ferðast til Kína, orðið hluti af þessu 

ímyndaða samfélagi.
90

  

Það er mjög áhugavert að fólk á ekki síður í samskiptum í gegnum tölvuleiki. Kenningar 

Andersons og Ongs má taka lengra og skoða út frá tölvuleikjum. Tölvuleikir eru að 

verða alþjóðlegt tungumál og fólk um allan heim tengist og á í samskiptum í gegnum 

hinn nettengda og gagnvirka heim tölvuleikjanna.
91

 Ókunnugt fólk, af báðum kynjum, á 

öllum aldri og þjóðerni spilar og ræðir saman og myndar lið sem aftur spilar á móti öðru 

liði. Þótt ekki séu allir tölvuleikir nettengdir leikir þá eru oftar en ekki í gangi ákveðin 

spjallborð, þar sem fólk ræðir sín á milli um allt er varðar viðkomandi leik. Í gegnum 

tölvuleiki almennt getur því skapast ákveðin tímabundin samkennd meðal manna; 

samkennd sem getur í einhverjum tilfellum þó orðið varanleg. Landfræðileg staðsetning 

fólks er þannig ekki lengur hindrun fyrir samskiptum. Franski heimspekingurinn Paul 

Virilio (f. 1932) hefur bent á að miðlun upplýsinga í rauntíma; sú staðreynd að hægt er 

að senda upplýsingar frá nánast hvaða stað í heiminum sem er á sama hraða, hafi gert 

það að verkum að hugmyndir um fjarlægð eða rými hafi ekki lengur neina merkingu. 

Rúmfræðileg afmörkun heyri þannig sögunni til.
92

 Á þessum nótum er rétt að velta fyrir 

sér hvernig þetta snýr að söfnum og galleríum, hvernig möguleikinn og krafan um 
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miðlun upplýsinga í gegnum nýja miðla hefur haft áhrif á framsetningu verka og 

upplifun áhorfenda.  

6. Breytt framsetning og upplifun áhorfenda á söfnum og 

galleríum vegna tækniframfara og nýmiðlalistar  

6.1 Listaverk skoðuð í gegnum Internetið  

Söfn og gallerí hafa nýtt sér með margvíslegum hætti þá möguleika sem hin ört vaxandi 

tækni býður upp á. Fyrir utan að setja allar hagnýtar upplýsingar varðandi safnið sjálft á 

vefsíður sínar, þá hafa mörg þeirra kappkostað að gera safnkost sinn aðgengilegan á 

Netinu. Hægt er að segja að þeir séu þar með að miðla „gömlu“ efni; efni sem hægt er 

að nálgast með öðrum hætti í gegnum aðra miðla eins og bækur, sjónvarp og með 

heimsókn á safnið sjálft. Misjafnt er hvernig staðið er að þessu. Sum söfn taka myndir 

af hinum ýmsu safngripum og setja á vefsíðu sína, á meðan önnur búa til einskonar 

sýndarveruleikasafn sem gestir geta horfið inn í og skoðað safnkostinn á þann hátt. Hið 

metnaðarfulla verkefni Google Art Project hefur nú litið dagsins ljós en þar má skoða 

hluta safnkosts 230 safna í hárri upplausn.
93

 Í Google Art Project er nú alls hægt að 

skoða 43.350 listaverk eftir 9.100 listamenn auk þess sem þar er mikinn fróðleik að 

finna um verkin, listamennina, listasögu og ýmislegt fleira.
94

 Hægt er að skoða hvert 

verk á stakri mynd eða með því að hverfa inn í sýndarveruleikasafn sem er nákvæm 

eftirgerð þess safns er hýsir verkið. Sýndarveruleikasafnið lítur nákvæmlega eins út og 

hið raunverulega.
95

 Í Google Art Project er hægt að vafra um í hverju safni fyrir sig og 

skoða verkin frá mismunandi sjónarhorni og í svo mikilli nálægð, að hægt er að greina 

hin smæstu atriði.
96

 

Ekkert fólk er inni í þessum sýndarveruleikasöfnum og því getur sá sem þangað kemur í 

gegnum tölvuna skoðað verkin án nokkurrar truflunar frá öðrum. Ekki er hægt annað en 

að hugsa til orða Baudrillards um dulda þrá mannsins til að sjá heiminn án mannsins. 

Honum verður þó ekki kápan úr því klæðinu hér frekar en í tölvuleikjum að sjá hann án 

allra þeirra laga af merkingu sem hann hefur hlaðið upp. Þessi sýndarveruleikasöfn gera 

ekki annað en að sýna þann safnkost sem fyrir er og bjóða því ekki upp á endurskoðun 
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þeirra gilda sem birtast þegar hann er skoðaður á gagnrýnan hátt. Mikið hefur verið rætt 

og skrifað á undanförnum árum um hve söfn á Vesturlöndum eru lituð af sjónarhorni 

hins hvíta vestræna manns. Söfnum hefur verið legið á hálsi fyrir að sýna konum og 

ýmsum jaðar- og minnihlutahópum ásamt öðrum menningarheimum ekki tilhlýðilega 

virðingu. Söfnin hafa verið gagnrýnd fyrir á hvaða hátt þau sýna hluti sem eru þeim 

tengdir; hvernig þeim er stillt upp og í hvaða samhengi þeir hafa verið settir. Einnig 

fyrir að hafa í sumum tilfellum útilokað þessa hópa að miklu eða öllu leyti. Töluvert 

hefur og er verið að vinna í þessum málum í dag og margt hefur færst til betri vegar.
97

 

Ekki er þó hægt að mæla í mót að safnkostur margra safna sýnir enn glöggt hvaða gildi 

voru í samfélaginu þegar þeim var safnað og fyrirkomið í safninu. Sýndarveruleikasöfn, 

sem nákvæm eftirmynd safna sem til eru í verunni og safnkosts þeirra, fylgja eðli 

málsins samkvæmt þeim gildum sem þar eru ríkjandi fyrir. Það er því rík ástæða til að 

staldra við og velta fyrir sér hvort tilkoma Internetsins hafi að einhverju leyti og muni í 

framtíðinni jafna hlut kvenna og þeirra jaðar- og minnihlutahópa, sem hingað til hafa 

borið skarðan hlut frá borði. Tæknin í dag gerir öllum kleift að setja upp heimasíðu eða 

gallerí með einföldum hætti og með tiltölulega litlum tilkostnaði. Það er hins vegar 

flókið og kostar mikla yfirlegu og oft töluverðar fjárhæðir að tryggja að vefsíður fái 

mikla umferð og nái þar með augum fjöldans. Það er einnig í huga margra enn ákveðinn 

gæðastimpill að fá inni með verk sín í „alvöru“ safni; safni sem er einnig til í raunheimi. 

Söfn og gallerí spila því enn stórt hlutverk í því að ákveða hvaða verk eru einhvers 

virði, það gera þau með vali sínu og kaupum á verkum og hvernig þau kjósa að sýna 

þau innan sinna veggja.
98

 Vegna síaukinna tækniframfara kemur þó reglulega upp sú 

spurning hvort hefðbundin söfn muni ef til vill leggjast af í framtíðinni. Rétt er að velta 

því betur fyrir sér.  

6.2 Munu hefðbundin söfn leggjast af? 

Ýmsir velta fyrir sér hvort hefðbundin söfn verði óþörf og muni leggjast af í framtíðinni 

vegna þess að hægt verði að nálgast allt sem þau hafa að sýna á Netinu. Hugmyndin 

byggir á því að fólki muni þykja það fýsilegri kostur að vafra um safn í sýndarveruleika 

þar sem enginn er fyrir þeim og ekki þarf að hugsa um opnunartíma né að hafa fyrir því 

að koma sér á staðinn. 
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Staðreynd málsins er þó sú að allt frá níunda áratug síðustu aldar hefur orðið mikil 

fjölgun listasafna bæði í Evrópu og Norður – Ameríku.
99

 Opnun nýrra safna fær jafnan 

mikla fjölmiðlaathygli og því mætti ætla að tími safna væri að renna upp en ekki að 

renna sitt skeið á enda. Á hverju ári eru birtar tölur um að hvert aðsóknarmetið á fætur 

öðru hafi verið slegið. Það er þó öll þessi fjölmiðlaumfjöllun sem er ábyrg fyrir hægum 

dauðdaga hins hefðbundna safns að mati fræðimannsins Boris Groys (f. 1947).
100

 Það 

að opnun listasafna sé orðin að svo ríku fjölmiðlaefni eins og raun ber vitni, segir hann 

staðfesta að upplifun af list í dag sé einungis fengin á óbeinan hátt. Þannig upplifun sé á 

engan hátt sambærileg við þá upplifun sem fæst með þeim hætti að skoða og meta list út 

frá eigin forsendum án mötunar fjölmiðlanna. Slíkt virðist samt ekki heilla almenning 

lengur bendir Groys á og áréttar að fjölmiðlar nútímans sýni aðeins þeim listamönnum 

sem þegar eru þekktir áhuga.
101

 Að mati hans er það þó ekki aðeins hvernig söfn 

markaðssetja sig í fjölmiðlum sem setur þau sjálf í hættu, heldur komi hættan einnig 

innan frá vegna þess að hluti safnkosts þeirra samanstandi í auknum mæli af hinni 

svokölluðu nýmiðlalist.
102

 Margir listamenn í dag gera verk sem byggjast alfarið á 

notkun nýmiðla eins og nýjasta tækni er kölluð. Verkin eru ekki til í efnislegu formi 

heldur einungis sýnileg þegar tilskilinn tækjabúnaður sem byggir á tölvutækninni er í 

gangi.  

Margir vilja meina að hefðbundin söfn sem eru bundin af sinni efnislegu gerð og 

arkitektúr, séu hvorki heppilegur staður til að sýna né til að varðveita slík verk. Tilfellið 

er þó að flestir hafa séð nýmiðlaverk á sýningum á söfnum eða galleríum en ekki í 

tölvunni sinni í gegnum Netið. Í huga margra þeirra listamanna sem gera nýmiðlaverk 

er safnið sá staður sem þeir telja henta best til að sýna verk sín og sumir halda sig við 

það nær eingöngu.
103

 Það er hinsvegar engum vafa undirorpið að söfn hafa breyst við 

það að sýna verk þessarar gerðar. Eðli verkanna er þannig að ekki er hægt að skoða eða 

njóta þeirra á sama hátt og þegar málverk, skúlptúrar, teikningar eða ljósmyndir eiga í 

hlut. Í stað þess að vafra á milli verka eftir eigin hentugleika og geta staldrað við hvert 

þeirra í eins langan eða stuttan tíma og safngestir vilja, þurfa þeir nú að setjast inn í 

sérstök herbergi eða afmörkuð rými og dvelja þar í miklu lengri tíma en þeir myndu alla 

jafna gera fyrir framan hefðbundin verk, eigi þeir að ná að sjá nýmiðlaverkið í heild 
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sinni.
104

 Séu mörg nýmiðaverk til sýnis í sama safninu og safngesturinn vill fá yfirsýn 

yfir þau, á hann ekki annarra kosta völ en að fara á milli hinna ýmsu myrkvuðu 

herbergja, staldra aðeins stutt við í hverju þeirra og þar með sjá aðeins brot úr hverju 

verki. Sem dæmi um þetta má nefna að á Documenta II í Kassel 2002 þá hefði það tekið 

hvern gest meira en 62 klukkustundir að horfa á öll verkin í heild sinni.
105

 Groys vill 

meina að vegna þessarar þróunar sé síðasta almenna rýmið þar sem áhorfandinn getur 

staldrað við, virt hlutina fyrir sér og íhugað á eigin forsendum og á eigin hraða, 

horfið.
106

  

Annað sem þarf að hafa í huga í þessu sambandi er að venjulega er listaverkum stillt 

upp á þann hátt að þau eigi í einhvers konar samræðu sín á milli. Vegna þess að 

nýmiðlaverk eru oftast sýnd í myrkvuðu afmörkuðu rými og kalla á alla athygli þess 

sem á horfir, þá er slíku ekki lengur til að dreifa. Auk þess sér og upplifir áhorfandinn 

ekki lengur viðbrögð annarra við verkinu því líkt og í bíó er tilfinningin sú að ekki sé 

æskilegt að tala á meðan á sýningu stendur til að skiptast á skoðunum. Fólk fer sjaldnast 

eitt á söfn og þess hefur aldrei verið krafist að áhorfendur skuli vera þöglir á meðan þeir 

virða fyrir sér listaverkin. Á meðan Groys hefur áhyggjur af því að tilvist nýmiðlaverka 

innan listasafna ógni tilvist þeirra sem staður íhugunar, þá hafa aðrir áhyggjur af því að 

þau ógni miklu fremur tilvist safna sem staðar þar sem fólk á í samskiptum sín á 

milli.
107

  

6.3 Söfn – eigin tölvuleikir, leikjatölvur og notkun samfélagsmiðla 

Á sama tíma og nýmiðlar geta stuðlað að minni samskiptum innan veggja safna líkt og 

hér hefur verið lýst, þá má segja að þeir stuðli á hinn bóginn að auknum samskiptum og 

gagnvirkni milli almennings og safnsins sjálfs sem stofnunar. Flest söfn í dag eru á 

öllum helstu samfélagsmiðlunum eins og Facebook og Twitter. Með því móti geta þau 

verið í tengslum við fólkið þarna úti, miðlað upplýsingum og fengið viðbrögð við 

ýmsum hlutum á skjótan og skilvirkan hátt. Auk þess er litið á þetta sem ómissandi þátt 

í markaðssetningu hvers safns. Sem lið í því hleypa mörg söfn af stað ýmsum leikjum á 

þessum samfélagsmiðlum. Þeir eru þess eðlis að í þeim felst ákveðinn hvati fyrir fólk til 

að koma inn á síðuna aftur, deila áfram til annarra eða að heimsækja safnið sjálft, því sá 
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er vinnur fær gjarnan einhverja umbun.
108

 Dæmi eru um að söfn hafi farið út í að hanna 

sinn eigin tölvuleik. MoMA í New York hefur til að mynda nýverið átt í samstarfi við 

Apple tölvufyrirtækið og safnið býður nú til sölu leikinn MoMA Art Lab sem er 

sérhannaður fyrir Ipad (Apple spjaldtölvur).
109

 Leikurinn gerir notendum kleift að skapa 

myndir, tónlist, ljóð og jafnvel deila því með öðrum. Þar er einnig hægt að fræðast um 

mörg verk í eigu safnsins sem það sjálft hefur þá valið sem verðug eða hentug í þessum 

tilgangi.
110

  

Louvre safnið í París hefur farið þá leið að notfæra sér leikjatölvur. Það býður nú 

gestum sínum að leigja Nintendo 3DS leikjatölvu
111

 sem er útbúin þannig að hún virkar 

sem persónulegur leiðsögumaður hvers og eins í gegnum safnið.
112

 Hægt að velja leiðir 

sem safnið hefur ákvarðað fyrirfram. Hafa ber í huga að safnið er þá sjálft búið að 

leggja mat á hvaða verk er mikilvægt að skoða.
113

 Það er áhugavert að til viðbótar við 

hljóðleiðsögn, þá býður tækið upp á þann möguleika að skoða þrívíddarmyndir af sölum 

safnsins og myndir af verkunum í hárri upplausn.
114

 Það er mjög athyglisvert að um leið 

og gesturinn er staddur í sjálfu safninu með aðgang að frummyndunum, þá sé hann um 

leið að skoða þær á skjá leikjatölvunnar.
115

 Er manninum orðið svo eðlislægt að horfa á 

skjá að fólk kjósi að gera slíkt jafnvel þótt frummyndin sé beint fyrir framan það? 

Hugnast manninum betur að vera með annan fótinn í sýndarveruleika sýndarinnar? Með 

skjá í hönd og heyrnartól á höfði á safngesturinn heldur ekki í miklum samskiptum við 

annað fólk inni á safninu. Það er því ekki einungis tilkoma nýmiðlaverkanna sem 

stuðlar að minni samskiptum milli safngesta, þessi þróun gerir það sömuleiðis. 

Þótt hér hafi aðeins verið sagt frá hvernig þessi tvö söfn; MoMA og Louvre notfæra sér 

tölvuleikjaformið þá má ljóst vera að möguleikarnir sem liggja í gerð, þróun og notkun 

tölvuleikja og sérstakra leikjatölva þegar svo ber undir, eru margir og fjölbreyttir fyrir 

söfn sem aðra. Tölvuleikir eru söfnum ekki framandi heldur ljóst að þau fylgjast grannt 

með þróun mála á þeim vettvangi.  
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7. Kapítalískar leikreglur listheimsins og andóf gegn þeim 

7.1 Opinber fjárframlög, tekjuleiðir og stuðnings- og styrktaraðilar safna  

Kapítalísk hugmyndafræði hefur orðið ofan á í heiminum og það hefur áhrif á rekstur 

safna. Opinber fjárframlög til þeirra hafa minnkað síðustu ár og þau því í æ ríkari mæli 

þurft að reiða sig á eigin tekjur og leita eftir fjárstuðningi úr einkageiranum. Vegna 

þessa hafa þau að mörgu leyti þurft að taka upp sömu aðferðafræði og fyrirtæki á 

almennum markaði og spila eftir leikreglum nýfrjálshyggjunnar. Þau fylgjast því grannt 

með nýjum leiðum til að auka tekjurnar.
116

 Flest söfn hafa sett upp búð innan safnsins 

sem og á vefsíðum sínum, þar sem hægt er að kaupa alls kyns varning sem tengist því 

sem safnið hefur til sýnis. Þar má finna allt milli himins og jarðar, allt frá góðum 

listaverkabókum og niður í lyklakippur og glasamottur svo dæmi séu tekin. Ýmsar 

siðferðilegar spurningar hafa vaknað í sambandi við að söfn séu að selja slíkan varning 

og sýnist sitt hverjum.
117

 Vegna þess hve tölvuleikjaáhuginn vex stöðugt þarf ekki að 

koma á óvart að söfn líti einnig til tölvuleikja sem hugsanlegrar tekjuleiðar líkt og 

dæmið um leikinn sem MoMA lét gera fyrir sig sýnir. Auðvelt er fyrir söfnin að réttlæta 

gerð slíkra leikja svo fremi að leikirnir örvi sköpun og hafi ótvírætt fræðslugildi. Slíkt 

hljóti að falla vel að starfsemi safna þar sem eitt af meginmarkmiðum þeirra frá fyrstu 

tíð hefur verið að uppfræða almenning.  

Siðferðilegar spurningar vakna ekki síður þegar söfn leita eftir samstarfsaðilum, 

fjárstuðningi eða fjármögnun.
118

 Bent hefur verið á mikilvægi þess að allar slíkar 

upplýsingar liggi ljósar fyrir. Það sé í senn fyrirbyggjandi og nauðsynlegt til að ekki 

vakni grunsemdir um óeðlilega viðskiptahætti.
119

 Hér hefur verið minnst á MoMA og 

Louvre og hvernig þau tengjast fyrirtækjunum Apple og Nintendo. Á vefsíðu Louvre 

safnsins er tekið sérstaklega fram að leiðsögn um safnið með Nintendo tölvunni sé 

unnin með stuðningi Nintendo fyrirtækisins og þetta fjármagnað af flugfélaginu Korean 

Air.
120

 MoMA á í samstarfi við Apple tölvurisann
121

 um gerð umrædds leiks en ekki 

önnur tölvufyrirtæki og getur slíkt kallað á spurningar um hvers vegna; hvaða og hvers 

hagsmunir búi að baki þeirri ákvörðun. Þegar kemur að vali listasafna á verkum til að 

sýna, til að mynda tölvuleikjum hjá MoMA, gildir slíkt hið sama. Mikilvægt er að sýna 
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fram á að val á verkum byggist á faglegum grunni; að ekki sé á einn eða neinn hátt verið 

að hvika frá siðareglum og eðlilegri starfsemi safnsins. Það er því mikilvægt að öll 

hagsmunatengsl liggi ljós fyrir.  

7.2 Haldið fast í listhlutinn  

Liststofnanir og gallerí sem hluti af kapítalísku hagkerfi vilja halda sínu plássi við 

kjötkatlana. Hluti af því er að halda fast í listhlutinn sem slíkan. Þegar listin er ekki til á 

efnislegu formi bregðast þau við því með einum eða öðrum hætti. Söfn og gallerí stóðu 

frammi fyrir slíkri áskorun með hugmyndalistina, gjörninga og jarðarlist (e. earth art) 

svo dæmi séu tekin, þar sem eðli þeirra samkvæmt var ekki hægt að sýna þau á 

efnislegu formi innan skilgreinds rýmis safna og gallería. Þessi verk voru enda oftar en 

ekki beinlínis gerð með það í huga að sniðganga liststofnanir og gefa þeim langt nef.
122

 

Söfn og gallerí hafa aftur á móti ávallt náð að koma með krók á móti bragði og færa 

verkin á einn eða annan hátt til sín. Það gerðu þau meðal annars með því að sýna 

upptökur og myndir af gjörningum eða jarðarlist og/eða tína til og halda til haga þeim 

litlu efnislegu hlutum sem til falla við gerð slíkra verka. Hugmyndalistinni komu þau 

jafnframt á einn eða annan hátt til skila innan sinna veggja.
123

 

Í ljósi þess að söfn og gallerí eru sér þess ávallt meðvituð að halda sínu, þá vakti það 

undrun margra hve langan tíma það tók söfn, gallerí, listfræðinga og aðra þá sem láta 

sig listheiminn varða, að taka í sátt og líta á þá sköpun sem gerð er með tilstilli 

tölvutækninnar sem ákveðið listform og færa þau til sín.
124

 Þessum aðilum varð þó ljóst 

er til kom, að ekki gengi að leiða hjá sér þá nýju vídd sem opnast hafði í listsköpun með 

tölvutækninni og hafa fundið sína leið til að sýna slík verk innan sinna veggja eins og 

tæpt var á í kafla 6.2. Nú hafa þau einnig fundið leið til að sýna tölvuleiki eins og 

sýning MoMA ber vitni.  

Listasöfn og gallerí eru líkt og aðrir ofurseld leikreglum kapítalismans um framboð og 

eftirspurn. Þau þurfa sífellt að hafa „vöru“ til að selja – þau þurfa á listhlutnum að halda 

hvort sem hann er á efnislegu formi eða ekki. Líf safnanna veltur á tölum um aðsókn 

með tilheyrandi tekjum af aðgangseyri og sölu ýmiss varnings. Það er erfitt að meta 

undir slíkum kringumstæðum hve langt er seilst í því að finna eitthvað nýtt til að sýna 

og flokka sem list. Er það gert á faglegum grunni í nafni listarinnar eða einungis til að 
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lifa af? Er þetta kannski sambland af þessu tvennu? Baudrillard hélt fram að listin í dag 

hefði engan tilgang annan en að vera sem hver önnur vara á markaði. Það er spurning 

hvort kaup og sýning MoMA á tölvuleikjunum sé þá einfaldlega liður í áframhaldandi 

samsæri listheimsins? Um tilgang listarinnar eða meint tilgangsleysi verða menn aftur á 

móti seint sammála. Vert er að skoða hvernig MoMA safnið flokkar og skilgreinir 

tölvuleiki og hvernig þeir sýna þá innan safnsins. 

8. Sýning MoMA á tölvuleikjum 

Þegar ákvörðun hafi verið tekin um að koma upp safni af tölvuleikjum í MoMA þá þurfti 

að byrja á því að ákveða hvaða safnafræðilega afmörkun um þá bæri að gera.
125

 

Skilgreina þurfti af hálfu safnsins hvað leikir þurfa að uppfylla til að geta talist list, í 

hvaða deild innan safnsins þeir ættu heima og hvernig best færi á að sýna þá og 

varðveita. Safnið leitaði álits ýmissa fræðimanna fyrir utan sína eigin, þar á meðal 

sérfræðinga í lögum, sagnfræðinga, gagnrýnenda auk sérfræðinga í varðveislu gagna á 

stafrænu formi. Niðurstaðan var sú að tölvuleikir væru vissulega list en að þeir væru 

einnig hönnun og sú nálgun varð ofan á; ákveðið var að finna þeim stað innan 

arkitektúr- og hönnunardeildar safnsins. Þeir 14 leikir sem safnið hefur þegar keypt eru 

sýndir þar sem dæmi um framúrskarandi gagnvirka hönnun.
126

 Það sem MoMA lítur til 

við það mat, er ekki einungis sjónræn gæði og fagurfræðileg upplifun hvers leiks, heldur 

er litið til fleiri þátta; allt frá röðun kóðanna – tæknilega útfærslu, til þess hvernig 

leikurinn er hannaður með tilliti til hegðunar þeirra sem hann spila, auk sögulegs og 

menningarlegs vægis leikjanna.
127

 Þegar fyrir lá hvaða leikir væru þess verðugir að 

kaupa og sýna, var komið að spurningunni hvað nákvæmlega væri verið að kaupa; hver 

væri hinn eiginlegi „listhlutur“? Ákveðið var að fyrsta skrefið væri að verða sér úti um 

upprunalega útgáfu viðkomandi leiks á diskettum eða geisladiskum og þeim 

leikjatölvum eða tölvum sem gerðar voru til að spila viðkomandi leiki. Áhersla skyldi 

lögð á að fá upphaflegu kóðana á því tungumáli sem þeir voru skrifaðir, svo hægt yrði 

að þýða þá yfir á annað tæknilegt tungumál yrði hitt einhvern tíma úrelt.
128

 Hvernig 

leikirnir eru sýndir fer eftir eðli þeirra. Sé leikur þannig að ekki taki nema örfáar 

mínútur að spila hann í gegn, er gestum gefinn kostur á að gera slíkt. Þegar um lengri 

leiki er að ræða er farin sú leið að einungis er hægt að spila þá í fyrirfram ákveðinn 
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tíma. Sumir leikir eru aftur á móti svo tímafrekir að til lítils gagns er að spila þá í stuttan 

tíma og þá fer safnið þá leið að láta búa til myndskeið sem sýnir og útskýrir út á hvað 

leikurinn gengur.
129

 Aðrir leikir, eins og Eve Online eru aftur svo flóknir að það tekur 

milljónir spilara mörg ár að byggja viðkomandi leik upp. Þegar þannig háttar til verður 

farin sú leið, í samvinnu við spilara og hönnuði, að útbúa skipulagða leiðangra með 

leiðsögn um þá heima sem þar er að finna. Með því móti er vonast til að sýningar-

gesturinn geti bæði áttað sig á og lært að meta hve flókinn leikurinn er og hve mikla 

möguleika hann býður upp á.
130

  

Þetta er sú leið sem MoMA velur að fara í kaupum á leikjum og sýningu þeirra og á 

hvaða forsendum þeir líta á tölvuleiki sem list. Forvitnilegt verður að fylgjast með 

hvernig önnur söfn eiga eftir að gera þetta í framtíðinni. Líkt og áður hefur verið tæpt á, 

óttast Groys að nýmiðlaverk innan listasafna ógni tilvist safna sem staður íhugunar, á 

meðan aðrir hafa meiri áhyggjur af því að þau verði til þess að fólk hætti að eiga í 

samskiptum sín á milli innan veggja safnsins.
131

 Fari söfn að sýna nettengda tölvuleiki í 

miklum mæli sem gestir geta spilað, gæti komið upp enn annar flötur á þessu máli. 

Safnið gæti fyrir bragðið orðið staður þar sem fólk á í samskiptum en við fólk sem er 

statt allt annars staðar en það sjálft. 

9. Sýndarveruleikasöfn innan sýndarveruleikans?  

Það má velta fyrir sér hvort söfn fari að stíga skrefi lengra en að búa til sýndarveruleika-

safn sem er nákvæm eftirmynd þess og byggir á þeim safnkosti sem þar er fyrir. Verður 

næsta skref að búa til annars konar MoMA, Louvre eða önnur söfn innan tölvuleikjanna, 

þar sem jafnvel verður rukkað um aðgangseyri? Þarf að borga með sýndarpeningum 

sem keyptir eru fyrir alvöru peninga? Hvað verður hugsanlega til sýnis í þessum söfnum 

og galleríum? Verða sýnd bestu verkin sem búin hafa verið til innan hvers leiks? Verður 

ráðinn sérstakur sýningarstjóri sem leggur mat á hver þeirra teljast list og hver ekki? Að 

gerð hins íslenska leiks Eve Online, sem er úthugsað sýndarsamfélag, koma ekki 

einungis tæknifólk, hönnuðir og listamenn heldur er einnig leitað liðsinnis ýmissa 

fræðinga, þar á meðal mannfræðinga og hagfræðinga. Að mörgu er hugað við 

uppbyggingu þess samfélags sem leikurinn snýst um. Það er því ekki svo fjarlægt að 

ímynda sér að listheimurinn taki við sér og sjái til þess að hann öðlist sitt pláss innan 
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tölvuleikjanna sjálfra. Að sama skapi má búast við andspyrnu margra listamanna. Þeir 

munu eflaust, líkt og listamenn hafa alltaf gert, finna leið til að storka þeim gildum sem 

þar koma fram og skapa nýjan farveg til að koma sínu að innan leikjanna. 

Í dag eru ótal spjallsíður í gangi sem haldið er úti af fólki sem fylgist grannt með þeirri 

sköpun sem á sér stað innan hinna ótal mörgu leikja. Á síðurnar eru sett skjáskot (e. 

screen-shot) af því sem viðkomandi telur vera athyglisverða hönnun eða list sem 

spilarar hafa verið að búa til. Þar er skipst á skoðunum um ágæti verkanna og oft 

upplýst hvernig þau voru gerð. Þeir sem standa að þessum síðum eru utan við allar 

stofnanir svo líta má á síðurnar sem eins konar safn á vegum hins almenna borgara sem 

hefur ef til vill aðrar hugmyndir um hvað telst list og hvað ekki. Sá skilningur fer ekki 

endilega saman við þá skilgreiningu sem MoMA hefur til að mynda markað. Ekki 

verður fjallað nánar um þessar spjallsíður hér en þær eru engu að síður áhugavert 

rannsóknarefni. 
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Niðurstöður 

Það er ljóst að sjónræn menning spannar óhemju vítt, opið og síbreytilegt svið. Af því 

leiðir að erfitt er að beita einhverri einni aðferðafræði annarri fremur til að rannsaka 

hana. Sterk rök hníga því í þá átt að líta á rannsóknir á sjónrænni menningu – sjónræna 

menningarfræði, sem þverfaglega fræðigrein. Álykta má sem svo að það sé vænlegra til 

árangurs að skilgreina ekki um of eigið rannsóknarsvið því þannig haldist sá möguleiki 

ávallt opinn að fást við og rannsaka nýja hluti.
132

  

Kenningar þeirra fræðimanna sem hér hefur verið fjallað um hjálpa allar til við að skilja 

eðli sjónrænnar menningar og áhrif. Hvernig Barthes útfærir hugmynd Saussures og 

kortleggur það kerfi eða strúktúr sem felst í sjónrænni menningu samtímans kemur að 

góðum notum við greiningu hennar. Lykilatriði í hugmyndum Saussures er að merking 

breytist í samræmi við samhengi og reglur tungumálsins.
133

 Barthes sýnir fram á 

ákveðna hliðstæðu þegar myndir eiga í hlut. Ljósmyndir sagði hann hafa ákveðið 

upplýsingagildi og að þær gætu jafnframt kallað fram sterk hughrif
134

 en sannleiksgildi 

þeirra hlyti ávallt að vera goðsögn. Sannleikurinn sem birtist á myndum er ávallt 

skilgreindur út frá þeirri menningu þar sem hann birtist.
135

 Þetta sést vel í dæmunum um 

tölvuleiki bandaríska og kínverska hersins. Merking þess hver er óvinurinn fer 

greinilega eftir hvaða augum hvor þjóðin lítur það. Barthes sýnir líka vel hve merking 

mynda er gjarnan fest með því að að nota tungumálið um leið.
136

 Auglýsingin um Range 

Rover bifreiðina sýnir þetta glöggt. Merking myndar af bíl verður ekki lengur bara sú að 

þetta sé bíll, heldur bíll hinna útvöldu. Merking sem fest er með þessum hætti getur 

samt skyndilega losnað aftur eins og gerðist með merkingu Range Rover bifreiðarinnar í 

íslensku þjóðlífi eftir efnahagshrunið. Merking er þannig breytileg frá einum tíma og 

stað til annars, út frá þjóðfélagsástandi og ríkjandi hugmyndafræði.
137

 

Það er ljóst að sjónræn menning litast á hverjum tíma af þeim miðlum sem þá eru í 

gangi. Tölvubyltingin og Internetið hafa umbylt lífi okkar og hegðun svo mikið að erfitt 

er að ná utan um það. McLuhan gat ekki séð fyrir hvernig tölva með Internettengingu 

stuðlar að og gerir mögulega stöðuga myndun og dreifingu nýs efnis og það á 

leifturhraða. Kenningu hans um hve miðillinn sjálfur sem slíkur hefur mikil áhrif á 
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hegðun og umhverfi fólks er aftur seint hægt að mæla í mót.
138

 Ótrúlega miklar 

breytingar hafa orðið með almennri tölvueign og Internettengingu. Samtímanum verður 

líklega best lýst sem tíma skjásins. Maðurinn eyðir sífellt meiri tíma fyrir framan skjá af 

einhverju tagi. Gríðarlegt magn alls kyns fræðslu- og skemmtiefnis flæðir yfir manninn 

og þótt erfitt sé að samsinna Baudrillard að öllu leyti, þá hefur hann mikið til síns máls 

þegar hann segir að erfitt sé orðið að greina raunveruleikann.
139

 Í heimi óheftrar 

fjöldaframleiðslu með nýfrjálshyggjuna í öndvegi er sífellt verið að selja manninum 

nýjan og nýjan sannleika. Benjamin tók fjöldaframleiðslunni fagnandi en mikið vatn 

hefur runnið til sjávar síðan og óvíst hvaða augum hann liti hana nú. Margt gott fylgir 

auðvitað fjöldaframleiðslunni og hægt að samsinna Benjamin að hún hafi fært listina 

nær fólkinu; hún er aðgengileg öllum á einn eða annan hátt í dag. Hann taldi að listin 

yrði þar með ekki lengur upphafin sem einhver æðri veruleiki sem einungis tilheyri lífi 

hinnar borgaralegu yfirstéttar.
140

 Það er einnig rétt en aðeins svo langt sem það nær. List 

er enn mikið til skilgreind af þeim sem Benjamin hefur sennilega talið til hinnar 

borgaralegu yfirstéttar. Það eru söfnin sem enn í dag hafa mikið að segja um hvað 

flokkast sem list og hvað ekki. Enn er mikið horft til þess hvað þau ákveða að sýna og 

kaupa. Þrátt fyrir að í dag sé tiltölulega auðvelt að koma list sinni á framfæri án aðkomu 

safnanna þá þykir það ákveðinn gæðastimpill að hafa fengið verk sín inni á safni. Það 

að svo virt safn sem MoMA skuli kaupa og sýna tölvuleiki fer ekki framhjá neinum og 

felur í sér mikla viðurkenningu á þeim sem list. Baudrillard hélt að vísu fram að listin 

hefði engan tilgang lengur annan en að vera sem hver önnur vara á markaði.
141

 Í ljósi 

þess hefur það engan tilgang að söfn ákveði að eitthvað sé list annað en að sú hin sama 

list verður meira virði í fjárhagslegum skilningi. Listin sem merkingarbært fyrirbrigði er 

horfin segir Baudrillard en því sé meðvitað haldið leyndu af listheiminum.
142

 Kapítalísk 

hugmyndafræði gengur út á framboð og eftirspurn og listheimurinn verður að tryggja 

eftirspurn eftir sjálfum sér til að lifa af. Hluti af því er að halda fast í listhlutinn hvort 

sem hann er á efnislegu formi eða ekki – eins í tilfelli tölvuleikjanna. Kenningu 

Baudrillards um meint tilgangsleysi listarinnar er erfitt að segja beinlínis rétta eða ranga, 

hver og einn verður að vega og meta það fyrir sig. Baudrillard setti kenningar sínar fram 

á öfgafullan hátt og hristi þannig vel upp í umræðunni og er það vel. Það að fá fólk til 
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að skiptast á skoðunum og líta hlutina frá öðru sjónarhorni en venjulega, getur aldrei 

talist nema gott eitt. Það er alla vega hægt að taka undir með Úlfhildi Dagsdóttur er hún 

segir að Baudrillard takist vel upp í því að sýna hve raunveruleikinn er í raun alltaf 

mótaður af þeirri mynd sem við gerum af honum; mynd sem er háð upplýsingum og 

miðlun þeirra.
143

  

Hvernig og með hvaða hætti listsköpun fer fram litast ávallt af óteljandi þáttum en ekki 

síst af hvaða áhöld, efni, hugmyndir og tækni eru fyrir hendi á hverjum tíma. Hvernig 

listinni er síðan miðlað til almennings litast að sama skapi af hinu sama. Listamenn hafa 

og eru ávallt áhugasamir um tækni og hvernig hún getur nýst þeim í þeirra listsköpun. 

Svokölluð nýmiðlaverk eru nú sýnd á söfnum þótt í fyrstu hafi söfnin ekki verið áfjáð í 

að sýna þau líkt og fram hefur komið. Tilvist verka af þessu tagi hefur breytt söfnunum 

upp að vissu marki
144

 og einnig sú þróun að safngestir eru með heyrnartól á höfði og 

jafnvel skjá í hendi á leið sinni um safnið. Það verður fróðlegt að fylgjast með hvernig 

þessi mál þróast og hvaða upplifun á eftir að fylgja því í framtíðinni að fara á söfn. Það 

er líka áhugavert að vegna síaukinnar kröfu nútímamannsins um að geta nálgast upp-

lýsingar hvar og hvenær sem er, þá hafa söfn lagt sig fram um að gera safnkost sinn 

aðgengilegan í gegnum Netið. Eins og er þá býður heimsókn á þessi sýndarsöfn þó ekki 

upp á neina endurskoðun þeirra gilda sem þar má sjá fyrir. Það væri gaman að sjá 

tæknina notaða í meira mæli til að jafna hlut þeirra sem hingað til hafa borið skarðan 

hlut frá borði.  

Tölvuleikir eru heillandi miðill sem býður upp á mjög fjölbreytta notkun. Þeir geta verið 

eitt eða allt í senn – skemmtun, fræðsluefni, vettvangur og efniviður til listsköpunar á 

ýmsum sviðum, þjálfunartæki, áróðursmiðill, samskiptamiðill og sjálfsagt ýmislegt 

fleira. Mörgum þótti listsköpun Dada á sínum tíma í gegnum leiki vera vitleysa ein sem 

ætti ekkert skylt við list og hugsanlega eru margir sama sinnis í dag varðandi 

tölvuleikina. Skilin á milli handverks, tækni og listar verða heldur ekki skýrari með 

tímanum nema síður sé. Kaup MoMA á tölvuleikjum marka þó ákveðin tímamót í 

þessum efnum. Deili menn skoðun Baudrillards þá er þetta einungis enn einn 

vitnisburðurinn um tilgangsleysi listarinnar en kaupin má líka skoða út frá nýjum 

hugmyndum í safnafræði þar sem litið er svo á að öll söfn og gallerí beri ákveðna 
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samfélagslega ábyrgð.
145

 Liður í því hlýtur að vera að eiga í samræðu við fólk á líðandi 

stundu og gera samtímanum góð skil, ekki bara menningu fortíðarinnar. Allir leikir 

segja eitthvað um þá menningu sem þeir eru sprottnir upp úr og því eðlilegt að söfn sem 

menningarstofnanir, skoði leiki samtímans ekki síður en leiki fortíðar. Það þarf því ekki 

undrun að vekja að þau skoði og meti tölvuleiki út frá ýmsum hliðum. Söfnin gera sér 

orðið grein fyrir hve tölvuleikir hafa víðtæk áhrif í þjóðfélaginu, ekki hvað síst á 

listsköpun, enda eru margir skólar farnir að bjóða upp á nám í hönnun og þróun leikja 

og þeir skoðaðir sem fagurfræðilegt og menningarlegt fyrirbrigði.
146

 Með ákveðinni 

einföldun má því telja að áhugi safna á tölvuleikum sé fjórþættur. Þau líti á tölvuleiki 

sem ákveðna leið til tekjuöflunar og markaðssetningar, sem leið til að miðla fróðleik og 

örva sköpun, þau líti á það sem hluta af þeirra samfélagslegu ábyrgð og skyldu að fjalla 

um og sýna tölvuleiki, og síðast en ekki síst vegna þess að listamenn, leikir sem lærðir, 

eru að nýta sér tölvuleiki sem vettvang og efnivið í sína list.  

Fyrir daga tölvunnar og Internetsins átti fólk bágt með að ímynda sér að þessi 

fyrirbrigði yrðu nokkurn tímann að veruleika og hefðu sjálfsagt litið á alla umræðu í 

þessa átt fremur sem vísindaskáldskap heldur en raunhæfan möguleika. Í dag sjá flestir 

fyrir sér að hægt verði að búa til hraðvirkari tölvur og útvíkka að einhverju leyti notin 

fyrir þær. Nú sem endranær á fólk aftur á móti erfitt með að að ímynda sér að fram komi 

annar nýr miðill. Framtíðin er alltaf leiðin sem enn er ófarin og af hverju ætti nýr miðill 

ekki að bíða handan við hornið? Við lifum á spennandi tímum og það verður 

forvitnilegt að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér í þessum efnum. 
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Lokaorð 

Listin er það eina sem gerir lífið mögulegt – ég leyfi mér að taka svo djúpt í 

árinni. Ég vil meina að án listar sé maðurinn óhugsandi á líkamlegum 

forsendum. Það er ákveðin efnishyggja í gangi sem segir að við getum verið 

án hugsunar og listar vegna þess að maðurinn sé aðeins háþróað fyrirbæri sem 

stjórnast af efnaskiptum... Þá fyrst þegar maðurinn skilur að hann er skapandi 

og listræn vera, finnur hann lífskraftinn. Ég krefst listrænnar íhlutunar á öllum 

sviðum mannlífsins. Eins og er þá er list kennd sem sérstakt svið sem kallar á 

framleiðslu listhlutar af einhverju tagi. Ég á hinn bóginn krefst fagur-

fræðilegrar íhlutunar af hendi vísinda, efnahagslífsins, stjórnmálanna, 

trúarbragða – allra sviða mannlegrar tilvistar. Meira að segja það að skræla 

kartöflu getur talist list svo lengi sem það er gert á meðvitaðan hátt.  

(Beuys 1969, í Sharp 1969:43)
147

 

Þýski listamaðurinn Joseph Beuys (1921-1986) er talinn til þeirra listamanna sem hafa 

haft mikilsverð áhrif í samtímalist. Hann lýsti sjálfum sér sem félagslegum 

myndhöggvara (e. social sculptor) og lét upphafsorð þessa kafla falla í viðtali árið 1968. 

Beuys segir að listin sé það sem geri lífið mögulegt.
148

 Ég tek undir orð hans og tel að 

listsköpun sé ein af frumþörfum mannsins. Maðurinn verður að borða, sofa og fjölga sér 

til að lifa af sem tegund og ekkert af þessu getur því með nokkru móti talist 

tilgangslaust. Hið sama hlýtur að gilda um listina – hún er einn af þeim þáttum sem 

gerir manninum kleift að lifa og því ekki hægt að segja að hún sé tilgangslaus. Hitt er 

svo annað hvað listheimurinn gerir við listsköpun mannsins. Kapítalísk hugmyndafræði 

eirir engu og hefur áhrif á öllum sviðum mannlífsins í dag. Nánast ógjörningur er að 

spila ekki eftir þeim leikreglum sem hún setur. Liststofnanir og gallerí eru þar ekki 

undanskilin. Hugmyndafræði sem byggir á einhverju öðru en lögmálinu um framboð og 

eftirspurn er ekki í sjónmáli. Því er einungis hægt að halda áfram að ýta, toga, velta um 

koll og snúa hlutunum á haus í því skyni að vekja manninn reglulega til umhugsunar um 
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sína eigin tilveru og á hvaða leið hann er. Slíkt hlýtur að vera hlutverk listarinnar nú 

sem aldrei fyrr.  

Í lok tíunda áratugar síðustu aldar kom franski listgagnrýnandinn Nicolas Bourriaud 

fram með kenningu um venslalist sem gengur út á að listamenn beiti aðferðum og 

nálgunum í sinni listsköpun sem hjálpi manninum að læra að gera lífið á jörðinni 

betra.
149

 Það hljómar sem mjög göfugt markmið og sýningarstjórinn Andrea Schlieker 

bendir á að undanfarin ár megi sjá ákveðna tilhneigingu í listinni að vera í tengslum við 

hið daglega líf, vera eins konar framkvæmd í tengslum við þann félagslega 

raunveruleika sem í þjóðfélaginu er. Schlieker segir að listaverk gegni ekki lengur því 

hlutverki að skapa ímyndaða eða útópíska raunveru, heldur fremur að vera ákveðinn 

lifnaðarháttur innan þess raunverulega lífs sem við erum þátttakendur í hér og nú.
150

 

Ekki er hægt annað en að hugsa til tölvuleikjanna í samhengi við þessi orð Schliekers. 

Tölvuleikir skapa ímyndaða veröld en eru um leið stór hluti af „raunverulegu“ lífi okkar 

í dag. Hægt er að líta svo á að í þeim felist því ákveðin þversögn. Kannski mikilvægi 

listarinnar felist aðallega í að fá manninn til að staldra við þótt ekki sé nema í augnablik 

af og til. Við, alla vega Vesturlandabúar lítum á tímann sem línulegt fyrirbrigði sem 

sífellt eykur við sig hraða. Til að sjá undir öll þau lög sem Baudrillard talar um þarf 

kannski fyrst og síðast að hægja á sér og vera með fullri meðvitund. Með því móti 

getum við séð og notið listarinnar sem umkringir okkur hvert sem litið er, en sem alla 

jafna fer fram hjá okkur þar sem við þjótum um í sýndarveruleikja tölvuleikja eða í 

raunveru hversdagsins. Í stað þess að velta um of fyrir sér hvaða miðla listamenn nota í 

sinni sköpun í hefðbundnum skilningi, er kannski nær að líta á lífið sjálft sem hinn eina 

sanna miðil. Í því felist að gera manninn meðvitaðan um umhverfi sitt, fá hann til að 

staldra við og fylgjast með hvernig himinninn breytist að kvöldlagi
151

 eða þegar kartafla 

er skræld. Listin er að vera með fullri meðvitund – og sjá, heill heimur af list blasir við 

hvert sem litið er. 
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Mynd 1 
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Mynd 3 

Auglýsing á Range Rover bifreið sem birtist í 

Fréttablaðinu 21. ágúst 2008, 15. 

Duchamp, Marcel. Fountain. 1917, endurgerð frá 1964. 

Tate, London. 

Auglýsing á vegum Baracks Obama Bandaríkjaforseta frá því hann var í forsetaframboði 2008 sem birtist í tölvuleiknum 

Need for Speed: Carbon. 
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Mynd 4 

 

Mynd 5 

Skjáskot af safninu The Frick Collection í New York á Google Art Project. 

Skjáskot af  hluta verksins The Starry Night (1889) eftir Vincent van Gogh í mikilli stækkun í MoMA; Museum of 

Modern Art  í New York á Google Art Project. 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6 

Mynd 7 

Tölvuleikurinn MoMA Art Lab í notkun. 

Mynd af safngesti að horfa á listaverk í gegnum Nintendo 3DS leikjatölvu um leið og hann er með frummyndina 

fyrir framan sig. 


