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Allt hefur sinn tíma og á einhvern hátt erum við alltaf í samtali við tímann. Við höfum 

samstillt lífið eftir tímanum, við eyðum tíma saman og stundum erum við stödd á 

réttum stað á réttum tíma. Við förum í kapphlaupi við tímann og þegar á öllu er 

botninn hvolft er það tíminn sem dregur lífið áfram. Hann hefur lífið og hann endar 

það. Að skapa krefst tíma og er tíminn einnig viðamikið inntak í myndlist.  Í þessari 

ritgerð ætla ég að skoða breytilega aðkomu tímans að verkum mínum. Ég ætla að 

fjalla um ótta minn við að vinna femínisk verk í dag með hliðsjónu af áður liðnum 

tímum femínismans. Ég mun skoða tímann í samtali við húmor og kómík. Einnig 

skoða ég lauslega hugmyndina um listamanninn sem trúð og að lokum skoða ég 

andartökin og nærveruna í gjörningalistinni. Ég styðst við setningar Sol LeWitt um 

hugmyndalist en ég tel mig vera hugmyndalistamann. Einnig styðst ég við hugmyndir 

japanska rithöfundarins Haruki Murakami um vinnu í hinu skapandi starfi. Ég skoða 

listamenn á borð við Hannah Wilke, Martha Rosler, Bas Jan Ader og Roman Signer 

og hvernig skoðanir þeirra og verk tala til mín og minnar listsköpunar.  

Þetta tekur alls ekki langan tíma, bara rétt svo eitt stundarkorn. 
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Inngangur 
 

Tíminn er gegnumgangandi þráður í list minni. Hann er þó ekki einn rauður þráður 

heldur eru mismunandi birtingarmyndir hans eins og margir mislitir þræðir sem allir 

leiða í gegnum list mína. Stundum birtast þeir allir samtímis og stundum eru ekki 

nema einn eða tveir sýnilegir. Ég iðulega að kljást við tilvist tímans og að reyna að 

finna mér réttan stað innan hans. Listsköpun mín er bundin við það umhverfi sem ég 

er stödd í hverju sinni �. Ég lít hvorki mikið til baka né fram á við heldur velti fyrir mér 

líðandi stundu og þeim daglega heimi sem umlykur mig. Þannig er �sá hversdagsleiki 

sem ég er stödd á hverjum tímapunkti nokkuð mikið vægi í vinnuferli mínu og 

hugmyndasöfnun.  

Í list minni haldast í hönd þrír meginþættir; femínismi, húmor og gjörningar. Í 

öllum þessum þáttum tekst ég á við tilvist tímans á mismunandi vegu og mun ég hér á 

eftir gera skil á hverjum þætti fyrir sig.  
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Hugmyndahlaup 
 

„Hugmyndalistamenn eru dulrænir fremur en skynsamir. Þeir komast að niðurstöðum 

sem rökræn hugsun getur ekki náð til.”1 Svo ritar Sol LeWitt í texta sínum Sentences 

on Conceptual Art frá árinu 1969.  

Saga hugmyndalistar höfðar til mín enda finnst mér að ýmsu leyti sem ég starfi í 

þeim anda sem listamaður. Verk mín eiga upptök sín í hugmyndum fremur en vinnu 

með ákveðin efni eða miðla. Í hversdagsleikanum spretta flest allar mínar hugmyndir 

fram. Ég rannsaka umheiminn og safna að mér hugmyndum sem þar er að finna. Mér 

líður oft eins og ég sé að hlera hversdagslega heiminn, bæði minn og annara. 

Vissulega er umheimur hvers og eins jafn fráburgðinn og við erum mörg. Ef ég bæri 

mig saman við samferðamann í strætó er ekki ólíklegt að list og sköpun taki meira 

pláss í mínu daglega lífi en í hans. Ég lifi jú og hrærist í þeim heimi. En hugmyndir 

mínar eru engu að síður oftast tengdar afar hversdagslegum hlutum, t.d. kremum og 

vatnsrennibrautum.  

Ég velti lítið fyrir mér því sem áður var né því sem verður. Ég gríp þær hugmyndir 

sem leita á mig hverju sinni og reyni eftir fremsta megni að hripra niður allar 

hugmyndir og vangaveltur sem verða á vegi mínum. Þetta er ekki ólíkt því að vera í 

feluleik. Hugmyndirnar leynast allstaðar. Stundum spretta þær fram líkt og úr lausu 

lofti. Þær dúkka upp þegar ég á síst von á þeim og læðist aftan í hnakkann á mér. 

Aðra daga þarf ég að hafa fyrir því að leita að þeim og koma auga á þær. Fara í sund, 

hlusta á útvarpið eða á samtöl annara, sitja á vinnustofunni og hugsa.  

Rithöfundurinn Haruki Murakami líkir því að vera í skapandi starfi við að hlaupa 

langhlaup í bók sinni What I Talk About When I talk about Running.2 Við þurfum að 

venja vöðvana við að hlaupa lengra og lengra og við þurfum að hlaupa daglega til 

þess að halda þeim í æfingu.3 Þannig vill hann meina að jafnvel þó að hann hafi 

ekkert að skrifa um þurfi hann að setjast við skrifborðið sitt til þess að halda huganum 

í æfingu.4 Hugmyndasöfnunin er stór þáttur í listsköpun minni og því er það mér mjög 

                                                
1 „Conceptual artist are mystics rather than rationalists. They leap to conclusions that logic cannot 
reach” (þýð. höf.) - Sol LeWitt, „Sentences on Conceptual Art”, Sol LeWitt: Museum of Modern Art, 
Alicia Legg ritstýrði, Museum of Modern Art, New York, bls. 168 
2 Haruki Murakami, What I Talk About When I Talk About Running, Vintage, London, 2009, bls. 39 
3 Sama rit, bls. 71 
4 Sama rit, bls. 79 
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mikilvægt að halda huganum í æfingu og grípa í sífellu þær hugmyndir sem birtast. 

Líkt og Sol LeWitt segir hér að ofan eru hugmyndalistamenn dulrænir fremur en 

skynsamir. Ég lít þannig á það að sem listamaður hafi ég annarskonar áhuga á 

umheiminum. Það er orðið hluti af minni daglegu æfingu að safna hugmyndum með 

því að vera í sífellu að velta fyrir mér daglegu umhverfi mínu og rýna í þá töfra sem 

leynast í hversdagsleikanum. Þannig stend ég mig stundum að því að stara hugfangin 

á skilti sem vindurinn skellir taktfast í húsvegg eða á gufuský sem stíga upp úr 

heitavatnsleiðslum á köldum vetri. Venjulegum hlutum sem margir myndu líkast til 

leiða hjá sér. 

Að safna hugmyndum er mitt hlaup. Líkt og hlauparinn æfir sig og þróar sinn 

eigin hlaupastíl hef ég þróað með mér ákveðið hugmyndakerfi sem er eins og hugkort 

á að líta. Hugmyndir og skissur koma fram í formi hintmiðaðra setninga. Ég styðst 

lítið við teikingu og myndir, orðin eru mínar skissur. Ég flokka allar hugdettur í þrjá 

flokka eftir eðli; vangaveltur, spurningar og beinar hugmyndir. Hver flokkur hefur sitt 

eigið tákn og er þetta afar einfalt; vangaveltur eru táknaðar með upphrópunarmerki, 

spurningar með spruningamerki og hugmyndir með ljósaperu. Hvert tákn er í lítilli 

bólu og hver hugdetta í annari bólu, tengd þeim flokki sem hún tilheyrir. Stundum 

tengi ég bólur úr mismunandi flokkum saman. Ég gef hugdettunum ekki mikinn gaum 

þegar ég gríp þær fyrst en skil ætíð eftir svolítið rými í kringum þær. Ég hef þann 

háttinn á að fletta reglulega í gegnum skissubækurnar til þess að líta aftur yfir 

hugdetturnar og vinna frekar úr þeim.  

Þegar æft er fyrir langhlaup er oftast hlaupið styttri vegalengdir áður en lagt er í 

fulla vegalengd. Hugmyndasöfnunin er líkt og upphitun að endanlegu verki. 

Hugmyndirnar þurfa tíma til að gerjast og taka á sig mynd. Með þessum hætti get ég 

greint hvaða hugmyndir koma aftur og bætt við þær ef þurfa þykir. Tökum sem dæmi 

eina síðu úr skissubókinni frá því í september árið 2012.5 Á síðunni má sjá 

nokkurkonar yfirlitskort af hugmyndum. Enn er þó pláss á síðunni til þess að bæta við 

ef þess gerist þörf. Vangaveltur eru yfirleitt setningar sem ég heyri og þykir 

áhugaverðar til frekari rannsókna. „Stund ákvörðunar er augnablik sturlunar”. 

Spurningarnar koma frá eigin athugunum á umheiminum og ég leita svara við . „Er ég 

skilyrt? Skilyrt hvernig?” Hugmyndir eru svo þær hugdettur sem virðast í upphafi 

                                                
5 Sjá mynd eitt í viðauka. 
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vera fullbúin verk. Það kemur þó yfirleitt á daginn að það eru þær alls ekki heldur 

þarfnast frekari gerjunar og vinnu. 

 

 

Tímanleg afstaða 
 
Það hlýtur að vera ómögulegt fyrir listamenn að vinna með hluti sem ekki tengjast 

þeim sjálfum. Um leið og við tökum þá ákvörðun að vinna með ákveðið inntak þá 

ósjálfrátt höfum við tengst því persónulegum böndum. Listin mín er ekki persónuleg 

að því leyti að hún fjalli um mig sjálfa en vissulega vinn ég með mitt nánasta 

umhverfi, samfélagið í kringum mig og eigin upplifun á því.  

Margar hugmyndanna í skissubókinni minni tengjast nærumhverfi konunnar og 

hversdagslegu lífi kvenna. Ég er femínisti, alin upp sem slíkur og því nánast 

óhjákvæmilegt að ég líti heiminn þeim augum. Til lengri tíma hafði ég aðskilið 

femínismann frá listsköpun minni. Á mig leituðu vissulega hugmyndir sem voru 

femíniskar í eðli sínu en ég vann þær undir öðrum forsendum. Ég var framan af ekki 

tilbúin til þess að setja fram verk sem var pólitískt að þessu leyti því að ég var ekki 

viss um að það ætti í raun og veru heima í minni listsköpun. 

Í vídjóverki mínu Í holdum6 frá því í desember 2010 tók ég nærmyndir af eigin 

líkamspörtum sem mér er yfirleitt illa við og reyni eftir fremsta megni að breiða yfir 

og fela. Í verkinu einblíni ég á þessa líkamsparta og dreg þá fram. Myndskeiðið er 

tekið svo nálægt líkamanum að erfitt er að greina um hvað ræðir í hverju skoti. Húðin 

teygist til og hristist á allt að því dáleiðandi hátt. Þannig umbreytti ég þessum daglega 

hlut, sem fylgir mér alltaf, í eitthvað annað, eitthvað fegurra og fyndara. Helst vildi ég 

ekki tengja verkið við augljósa ádeilu á útlistskröfur kvenna heldur einblíndi ég á 

umbreytinguna og það að gefa einhverju nýtt hlutverk. Tilurð verksins var þó sprottin 

út frá stöðugum auglýsingum um grennra holdarfar og hollara mataræði fyrir jólin. Ég 

veigraði mér hins vegar við að setja verkið fram sem femíniskt verk þótt það væri það 

vissulega. Ég óttaðist að það yrði lesið á fyrirfram ákveðinn hátt og að fólk myndi því 

vera búið að mynda sér skoðun á verkinu áður en það hefði gefið sér tíma til þess að 

horfa á það í heild. Af hverju hefur mér reynst svo erfitt að meðtaka femínisma í 

listsköpun minni?  
                                                
6 Sjá mynd tvö og þrjú í viðauka 
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Þrjár bylgjur femínismans 
Í dag erum við stödd á óræðu stigi femínismans. Við upphaf tuttugustu aldrarinnar 

hófst fyrsta bylgja femínismans sem snerist um að opna heim kvenna að samfélaginu. 

Kvennréttindahreyfingin spratt fram samhliða frönsku byltingunni og baráttunni gegn 

þrælahaldi.7 Fyrsta bylgjan barðist því fyrir mannréttindum í samfloti við aðra 

minnihlutahópa. Á sjöunda áratugnum hófst önnur bylgjan sem var öllu róttækari og 

einblíndi á frelsi kvenna.8 Konur vildu sjálfar taka ákvarðanir um eigið líf og vildu 

ekki tilheyra karlmönnum. „Hið persónulega er hið pólitíska”9 var slagorð annarrar 

bylgjunnar, þar sem hið persónulega var heimilið og heimur kvenna, en hið pólitíska 

var vinnumarkaðurinn og heimur karla. Femínistar vildu má út þessi skil á milli karla 

og kvenna.10 Á þessum árum komu fram margar listakonur sem í verkum sínum 

ögruðu fyrrnefndum skilum. Sem dæmi má nefna Hannah Wilke og Martha Rosler en 

þær kem ég til með að fjalla um síðar. Í annarri bylgjunni urðu hinsvegar margir 

femínistar öllu róttækari. Þær allra róttækustu gengu svo langt að segja karlmanninn 

óþarfan og boðuðu hreinlega útrýmingu karlkynsins. Á þessum árum var áherslan 

helst á hvítar millistéttakonur og var líkt og konur af öðru litarafti hefðu hreinlega 

gleymst. Á þessum tíma varð einnig til sú kredda að femínistar væru bálreiðir 

karlahatarar. Þetta gróf vissulega undan málstað og baráttu femínismans.11  

Á níunda áratugnum tók svo þriðja bylgjan við en sú bylgja snerist öðru fremur 

um frelsi og fjölbreytileika.12 Einnig reyndi þriðja bylgjan að leiðrétta bakslagið sem 

orðið hafði í annarri bylgjunni með of róttækum aðgerðum.13 Í dag er óvitað hvar við 

erum stödd. Við þurfum enn kvenréttindabaráttu, það er augljóst ef litið er á 

samfélagið sem við búum í. En í dag er enn svo í pottinn búið að femínisk list fellur 

misvel í jarðveginn þar sem hún er oft gerð með það í huga að ögra hlutverkum 

                                                
7 Mary E. Swigonski og Salome Raheim, „Feminist contributions to understanding women’s lives and 
the social environment”, Affilia, vol. 26, no. 1, 2011, bls. 11 
8 Sama rit, bls. 12 
9 „The private is the political” (þýð. höf.) – sama rit, bls. 13 
10 Sama rit, bls. 12 
11 Jane Switzer, „The ‘feminist’ stigma”, Queen’s Journal, vol. 134, no. 20, 2006, heimasíða Queen’s 
Journal, sótt 7. janúar, 2013, <http://queensjournal.ca/story/2006-11-10/postscript/feminist-stigma/> 
12 Mary E. Swigonski og Salome Raheim, „Feminist contributions to understanding women’s lives and 
the social environment”, Affilia, bls, 18 
13 Jane Switzer, „The ‘feminist’ stigma”, Queen’s Journal, heimasíða Queen’s Journal, 
<http://queensjournal.ca/story/2006-11-10/postscript/feminist-stigma/>, sótt 7. janúar 2013 
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samfélagins og benda á ójafnvægi í valdastrúktúr samstímans.14 Þetta má vissulega 

rekja til róttækra aðgerða annarrar bylgjunnar. Það er þetta viðhorf sem hefur haldið 

mér frá að segjast gera femíniska list. Er nauðsynlegt að vera öfgafullur í skoðunum 

sínum?  

Ég vil ekki gera list sem hneykslar. Líklega er það heldur ekki hægt í dag eins og 

Jonathan Jones, menningarblaðamaður hjá Guardian bendir á. Á sjöunda áratugnum 

gátu listaverk hreinlega verið glæpsamleg. Þau hneyksluðu og gengu fram af fólki. 

Listamenn höfðu einhverju að mótmæla og það þurfti að taka áhættu til að ögra 

kerfinu. Í dag hefur ögrandi list hinsvegar verið tekin inn í galleríin og 

stofnanavædd.15 Þannig hefur hún í gegnum árin misst mark sitt til þess að hneyksla. 

Ég vil ekki þröngva ákveðnum skoðunum upp á áhorfendur. Það er leikur í verkunum 

mínum og heldur vil ég lokka áhorfandann inn í það sem ég vil segja. En vissulega 

þarf ég að horfast í augu við þessar efasemdir. Vil ég gera myndlist sem þóknast 

fjöldanum og gerir sem flestum til geðs? Eða vil ég segja eitthvað með listinni sem 

gerir hana pólitíska að einhverju leiti?  

Heimspekingurinn Walter Benjamin sagði í ritgerð sinni Listaverkið á tímum 

fjöldaframleiðslu sinnar (1936) að pólitísk hneigð listamannsins og listræn 

framleiðsla verksins gætu vel farið saman. Listamaðurinn má þó ekki beygja sig undir 

ákveðna framleiðsluhætti á listaverkinu. Pólitísk skoðun hans er einfaldlega hluti af 

hans listræna starfi.16 

 

 

Chiara Fumai 
Chiara Fumai (f. 1978) er ung listakona frá Róm á Ítalíu. Hún er femínisti og verk 

hennar upphefja gjarnan konuna. Skoðanir hennar eiga margt skylt við aðra bylgju 

femínismans. Hún hefur t.a.m. haldið fyrirlestra þar sem hún talar um ástæður þess að 

karlmenn séu óþarfir. Hún sýndi verkið Zalumma Agra: Shut Up. Actually, Talk á 

dOCUMENTA(13) í Þýskalandi í sumar. Verkið var gjörningur sem fór fram í litlum 

                                                
14 Peg Brand, "Feminist Art Epistemologies: Understanding Feminist Art", Hypatia, vol. 21, no. 3, 
2006, bls. 171 
15 Jonathan Jones, „ Joe Orton's defaced library books and the death of rebellious art”, í Guardian, 14. 
október, 2011, sótt 21. desember 2012 < http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/oct/14/joe-
orton-defaced-library-books> 
16 Gunnar J. Árnason, List og fagurfræði í heimspeki nútímans, Gunnar J. Árnason og Myndlistardeild 
Listaháskóla Íslands, 2011, bls. 163 
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kofa með um tuttugu áhorfendum. Áður en hún byrjaði spurði hún áhorfendur hvort 

þeir væru femínistar? Það kom mér á óvart að sjá fólk bregðast við með því að 

þvertaka fyrir að vera femínisti, sérstaklega eldri konur sem hafa uppskorið mikið úr 

jafnréttisbaráttunni. Þetta atvik sat í mér. Sjálf segist ég stolt vera femínisti en hafði 

þó hingað til ekki þorað að gera slíkt hið sama í listinni. Ekki gat ég hneykslast yfir 

fólki sem vildi alls ekki bendla sig við femínisma þar sem ég sjálf hafði mína eigin 

hentisemi á því hvenær ég sagðist vera femínisk.  

Ég rannsaka heiminn í kringum mig og kýs að rýna betur í það sem ég sjálf hef 

áhuga á. Áhugi minn einskorðast ekki við að hafa myndlistarlegan áhuga á hlutunum. 

Ég hef jafn mikinn áhuga á þeim hvort sem það er innan eða utan listarinnar. Það er 

skrýtið að staðsetja eina skoðun sem skoðun í lífinu og aðra sem skoðun í listinni. 

Listin og lífið hljóta að fylgjast að. Ég set mig ekki í ákveðnar vinnustellingar og vinn 

frá níu til fimm við að safna hugmyndum og vinna úr þeim. Þetta er stöðugt flæði sem 

gerist sjáfkrafa í daglegu lífi. Ég hef ekki flokkað hugmyndir eftir því hvort þær eigi 

heima í listalífinu eða lífinu sjálfu. Femínisminn hlýtur því að vera jafn mikill hluti af 

list minni og hvað annað í kringum mig. Walter Benjamin talaði um listræna 

framleiðslu verka. Í mínum huga þarf listamaðurinn að hafa vald á sinni eigin 

framsetningu áður en pólitískar skoðanir geta orðið að aðalinntaki verkanna. Þegar ég 

gerði Í holdum var fagurfræðileg sýn mín ekki orðin nógu skýr til þess að mér væri 

unnt að kynna verkið út frá pólitískum skoðun og fagurfræðilegu sjónarhorni. Ég var 

einfaldlega ekki kominn á þann tímapunkt að vera í stakk búin að takast á við 

verkefnið. 

 

Hannah Wilke 
Ameríska listakonan Hannah Wilke (f. 1940) vann mikið með konuna, stöðu hennar 

og birtingarmyndir í samfélaginu. Í ljósmyndaseríunni S.O.S. Starifaction Object 

Series frá árinu 1975 réð Wilke tískuljósmyndara til þess að mynda sig. Wilke stendur 

frammi fyrir hvítum bakgrunni, ber að ofan og með rúllur í hárinu. Hún stillir sér upp 

líkt og módel í tískumyndatöku. Wilke var falleg kona og alls ekki ólík módelum síns 

tíma. Þannig eru myndirnar keimlíkar þeim myndum sem við sjáum í tískublöðum - 

að undanskildu einu atriði. Á öllum myndunum hefur Wilke límt 

tyggjóklessuskúlptúra á líkama sinn. Skúpltúrarnir minna um margt á fyrri verk 

Wilke, 176 One-Fold Gestural Sculptures frá 1974 þar sem hún braut saman leir svo 
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form skúlptúranna líktust einna helst kvensköpum. Tyggjóklessurnar eru eins unnar 

og minna líka á sköp kvenna. Í ljósmyndaseríunni festir hún þær bæði framan í sig og 

á líkamann allt eftir því hvað hentar hverri stellingu best. 

Sjálf sagði Wilke að henni hafi verið gert að hafa samviskubit yfir því að hafa 

áhuga á sinni eigin fegurð sem þó er höfð í svo miklum metum í samfélaginu.17 Í 

seríunni S.O.S. Starifaction Object Series tekst henni að benda á þá byrgði sem konur 

bera, að eiga að hafa áhuga á útliti sínu, með því að setja sjálfa sig í stöðu módelsins. 

Hún sótti sér innblástur í hinn raunverulega auglýsingaheim. Þannig eru stellingarnar 

sem hún setur sig í fengnar beint af síðum tískublaða. Hún tók reglur og hefðir þessa 

heims og endurtók þær sjálf fyrir framan myndavélina.18 Myndirnar eru fyndnar á 

sama tíma og þær eru fallegar og kynþokkafullar. Wilke vildi vera bæði daðrari og 

femínisti og sýndi þannig báðar hliðar á peningnum.19  Hún sýndi á þann hátt að fyrir 

henni væru átök hluti af lífinu, líkt og hjá flestum konum í hinum vestræna heimi.20 

Það eru innbyrgðis átök að vilja berjast fyrir jafnrétti á sama tíma og að vilja hafa 

áhuga á sínu eigin útliti. 

 

Eternal 
Innsetningin Eternal var sýnd á Kaffistofunni haustið 2012. Þegar gengið var inn 

mættu áhorfendum tveir hátalarar á sitthvorum stöplinum í inngangnum. Úr þeim 

drundi nokkuð hátt dimm karlmannsrödd sem las ákveðið nöfn hrukkukrema. Röddin 

var leiðbeinandi og á tímum ögrandi. Rýmið á Kaffistofunni var hvítþvegið og hreint 

á að líta. Á veggjunum höfðu verið handskrifuð orð sem mynduðu einn hring í 

kringum rýmið. Truth, youth, firming o.s.frv. Á þremur stöðum á milli orðanna voru 

klukkur sem gengu aftur á bak. Inni í rýminu ómaði upplesturinn af gangnum svo 

hann var allt að því óþægilegur. Hann yfirgnæfði allt rýmið svo nánast var ómögulegt 

að halda uppi samræðum þar inni.21  

Verkið Eternal, er byggt á listanum sem lesinn er upp í andyrinu. Á listanum hef 

ég tekið saman öll hrukkurkem í Kringlunni og eru nöfn kremanna sett fram í 
                                                
17 Saundra Goldman, „Gesture and The Regeneration of the Universe”, Hannah Wilke: A 
Retrospective, Elisabeth Delin Hansen, Kirsten Dybbol og Donald Goddard ritstýrðu, Nikolaj, 
Kaupmannahöfn, 1998, bls. 27 
18 Sama rit, bls 28 
19 Sama rit, bls 50 
20 Sama rit, bls 28 
21 Sjá mynd fjögur í viðauka 
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stafrófsröð. Nöfnin eru stórfurðuleg; Immortelle Precious Serum og Visable 

Difference Optimizing Skin Cream svo dæmi séu nefnd. Ég greindi orðræðu listans 

og hvaða orð komu oftast fyrir í nöfnum kremanna. Mörg þeirra tengjast kremum og 

tilgangi þeirra lítið sem ekkert; liberator og prodigy eða frelsun og undrabarn. Magn 

kremanna er með ólíkindum og nöfnin beinlínis garga á okkur að við séum ekki nógu 

góð og ekki nógu ungleg. Við eigum að hafa áhuga á því að reyna að líta út fyrir að 

vera yngri en við erum og áhuga á útliti okkar. Orðræðan er ofbeldisfull en þó á mjög 

fíngerðan hátt. Upplesturinn er óþægilega hávær með vísun í auglýsingar sem okkur 

er ómögulegt að verjast. Röddin sem les er bæði leiðbeinandi en einnig skipandi á 

köflum og tekst þannig að smjúga inn í undirmeðvitundina. Ég vildi með verkinu rýna 

í orðræðu þessa snyrtivöruheims og skoða hið leynda ofbeldi sem þar má finna. 

Framsetning verksins minnti að mörgu leiti á grafíska hönnun. Orðin voru rituð með 

svörtu á hvítan vegginn, handskrifuð og hreinleg. Þannig reyndi ég að taka sjónræna 

hlið þessa auglýsingaheims og endurtúlka hann í eigin meðförum, líkt og Wilke gerir í 

ljósmyndaseríu sinni. Wilke notar sjálfa sig sem viðfangsefni en ég aðskil mig frá 

verkinu, að undanskilinni eigin skrift. 

Með verkinu Eternal steig ég þetta skref sem ég hafði hræðst. Ég steig inn í 

pólitískan heim með það markmið að skoða hluti sem ég hafði afgerandi skoðun á og 

setja hana fram í listinni. Innsetningin er í beinu samtali við verk listakonunnar 

Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, frá árinu 1975. Í verkinu, sem er vídeóverk, 

er Rosler stödd í eldhúsi þar sem hún telur upp eldhústæki í stafrófsröð og sýnir á 

hlægilegan en á sama tíma ofbeldisfullan hátt notkun tækjanna. Vídeóverkið snýr út 

úr stöðluðum hugmyndum um táknfræði húsmóðurhlutverksins auk þess að nýta sér 

fjölmiðilinn, þ.e.a.s. vídeóið, til þess að koma þessum skilaboðum áleiðis.22 Martha 

Rosler segir að list sé pólitísk ef verið er að beina sjónum að meðvitund um stærra 

mengi en sjálfan sig og spurningum varpað fram sem tengjast frelsi einstaklingsins, 

ekki einungis eigin frelsi.23 Í Eternal geri ég einmitt þetta. Heimurinn sem ég skoða 

tengist ekki mér einni heldur samfélaginu sjálfu. Hann snýr ekki einungis að konum, 

þó að sjónum sé beint að þeim, heldur að okkur sem heild og samfélagi. Verkið fjallar 

ekki einungis um heim kvenna því það snýr að þeirri öfgakenndu útlitsdýrkun sem 

                                                
22 Helen Molesworth, „House Work and Art Work, 2000” The Everyday, Stephen Johnstone ritstýrði, 
Documents of Contemporary Art, Whitechapel Gallery & The MIT Press, London/Cambridge, 2008, 
bls 172 
23 Martha Rosler, „Well, is the Personal Political? (1980)”, Feminism Art Theory: An Anthology 1968-
2000, Hilary Robinson ritstýrði, Blackwell Publishing, Oxford/Victoria/Massachusett, 2006, bls. 96 
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hefur fest sig svo rækilega í sessi í samfélagi okkar í dag og snýr jafnt að konum sem 

körlum.  

Í verkinu, þótt frekt sé, er áhorfandum þó gefið rými fyrir sína eigin túlkun og 

upplifun. Það er fínlegur leikur í verkinu og skilaboðum er ekki otað að 

áhorfandanum heldur er það hans að átta sig á því hver þau eru. Þannig reyni ég að 

lokka áhorfandann inn í verkið.  

 

Rétt tímasetning 
 

LeWitt segir í Sentences on Conceptual Art að fylgja eigi eftir öllum óskynsamlegum 

hugsunum til fullnustu og á sem skynsamlegastan hátt.24 Hugmyndir hafa sjálfstæðan 

vilja og oft skil ég þær ekki sjálf. Sumar dúkka upp einu sinni og gleymast í 

skissubókinni. En aðrar koma upp aftur og aftur í mismunandi útgáfum. Þær leggjast á 

mig og í þann tíma sé ég fátt nema hluti sem tengjast hugmyndinni. Þannig fæddist 

vídeóverkið Og aftur.25 Til lengri tíma hafði ég lagt í vana minn að taka upp allar 

vatnsrennibrautir sem ég fór í, án þess þó að vita hvað yrði um þessi myndskeið. Í 

verkinu Og aftur endurtók ég eina beygju úr vatnsrennibraut í sífellu, líkt og 

áhorfandinn sé fastur í eilífri beygju. Verkið er kómískt en ógnvekjandi í senn. Við 

fyrsta áhorf er vídeóverkið hlægilegt. Við þekkjum öll vatnsrennibrautina, hún er tákn 

um hið barnslega og leikgleðina. En þegar áhorfandinn staldrar við og horfir á verkið 

þá tekur við alvarlegri tónn. Hann er fastur og það er engin undankomuleið. 

Auðveldlega má yfirfæra þessa eilífu beygju á femíniska umræðu sem virðist oft föst í 

sömu sporum. Það er eins og enginn framvinda eigi sér stað.  

Örn Alexander Ámundason flutti Singer/Songwriter fyrst árið 2011. Verkið er 

gjörningur þar sem Örn kemur fram á svokölluðum „open-mic” kvöldum. Hver sem 

er getur komið fram og flutt tónlistaratriði. Örn segist vera söngvari og lagaskáld og 

kemur sér fyrir á sviðinu með gítar. Hann byrjar að slá hljóm á gítarinn og reynir að 

syngja með en stoppar. Hann ræskir sig og byrjar aftur en stoppar nánast um leið. 

Svona heldur gjörningurinn áfram. Hann spilar aldrei nokkuð sem hljómar eins og 

heilt lag. Í fyrstu sitja áhorfendur stjarfir án þess að vita hvernig þeir eigi að bregðast 

                                                
24 Sol LeWitt, „Sentences on Conceptual Art”, Sol LeWitt: Museum of Modern Art, Alicia Legg 
ritstýrði, Museum of Modern Art, New York, bls. 168 
25 Sjá mynd fimm í viðauka 
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við en svo fara þeir að hlæja. Svo líður tíminn og engin framvinda verður á 

flutningnum. Söngvarinn er fastur í sama fari. Alveg eins og í Og aftur, þá virðist sem 

endirinn muni aldrei koma. Þú vilt að verkin taki enda. Það hlægilega við athafanir 

Arnar og ofsagleði vatnsrennibrautarinnar í Og aftur hefur á augnabliki snúist upp í 

andhverfu sína. Það getur enginn hlegið að sama hlutnum að eilífu. 

 

Trúðslegur hversdagsleiki 
Samkvæmt Roman Signer á kómíkin í verkum hans skilt við sorgina í trúð Buster 

Keaton. Það er ekkert fyndið við verkin hans. Listamaðurinn sjálfur hlær ekki. Það er 

áhorfandinn sem hlær.26 Mikilvægt er að muna að trúðurinn sem hér um ræðir er ekki 

trúður sem fær framan í sig rjómatertur. Hér ræðir um trúðinn sem hefur það hlutverk 

að lina mannlegan breyskleika okkar með hlátrinum. Trúðurinn dregur fram 

staðreyndir úr hversdagsleikanum sem við getum öll samsvarað okkur við og setur 

þær fram á þannig hátt við hlæjum að þeim.27 Hann heldur á spegli sem endurspeglar 

hræðslu okkar, oflátungshátt og veikleika. Listamenn sem vinna eins setja fram þessar 

staðreyndir í verkum sínum af sjálfsöryggi.28 Þeir hafa traust og vald yfir eigin miðli 

og vinnulagi.  

Verkin sem ég hef talið upp hér að ofan eru öll rannsókn á hversdeginum sett fram 

á nýjan máta. Í þeim má finna leik og húmor sem kastar á hversdaginn nýju ljósi. 

Hold sem hristist og teygist en bendir þó á að fegurðin felist ekki einungis í einni 

líkamsgerð. Afkáraleg og undarleg heiti hrukkukrema sem við fyrstu virðast hlægileg 

og allt að því fáránleg. Við nánari athugun verða þau ofbeldisfull og ásakandi. Eilíf 

vatnsrennibraut, ofsagleði sem aldrei tekur enda. Með húmornum er hægt að hrófla 

við einhverju á sama tíma og maður dregur áhorfandann til sín.29 Þannig hafa t.d. 

femíniskir listamenn nýtt sér húmorinn til þess að brjóta niður staðalímyndir 

samfélagsins30 eins og  Hannah Wilke gerir í S.O.S. Starifaction Object Series.  

                                                
26 Gerhard Mack, Paula van den Bosch og Jemery Millar, Roman Signer, Phaidon, London, 2006, bls 
30 
27 Beryl Hugil, Bring on the Clowns, David & Charles, London, 1980, bls. 18 
28 Tom Morton, „Maurizio Cattelan: Infinite Jester”, The Artist’s Joke, Jennifer Higgie ritstýrði, 
Documents of Contemporary Art, Whitechapel Gallery & The MIT Press, London/Cambridge, 2007, 
bls. 206 
29 Linda Yablonsky, „What’s So Funny About Contemporary Art?”, ARTnews, vol. 103, no. 9, 2004, 
heimasíða ARTnews, sótt 20. desember, 2012, <http://www.artnews.com/2004/09/01/whats-so-funny-
about-contemporary-art/> 
30 Peg Brand, "Feminist Art Epistemologies: Understanding Feminist Art." Hypatia, bls. 168 
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Allt er þetta spurning um rétta tímasetningu. Þannig hefðu t.d. skopmyndir af 

Hitler ekki þótt við hæfi í seinni heimstyrjöldinni þegar skopmyndir voru þó hvað 

vinsælastar.31 Að sama skapi olli verk Maurizio Cattelan Him frá árinu 2001 ekki 

miklum ulsa þegar það var sýnt fyrst. Verkið er vaxmyndastytta af Hitler og sýnir 

hann á hnjánum að biðja með spenntar greipar. Hann er varnarlaus á að líta, allt að því 

aumkunarverður. Verkið virðist í fyrstu hlægilegt en alvarleiki þess læðist aftan að 

áhorfandanum ef hann staldrar við í stutta stund og veltir því fyrir sér.32 Ætli hann 

biðji til sama Guðs og aðrir í hans trú? Trú sem áhorfandinn tilheyrir mögulega 

sjálfur. Hvers gæti Hitler mögulega verið að biðja fyrir og hvað gerist ef hann verður 

bænheyrður?33 Með örfáum vangaveltum umbreytist aumkunarverð vaxmyndin í 

eitthvað annað. Nú er hún líklega ekki jafn hlægileg á að líta. Öllu heldur er hún orðin 

ógnvænleg.  

Breski málarinn Taylor McKimens segist ekki lengur hafa þörf til þess að ganga 

fram af fólki. Hann nýtir sér heldur húmorinn til þess að sykurhúða annars illskeytt 

verk sín svo áhorfendum sé unnt að melta verkin hans.34 Þannig nýti ég mér einnig 

húmorinn. Í honum felst viss leikgleði sem ég nýti mér í verkum mínum. Samt er 

húmor vandmeðfarinn. Getur list haft þann eina tilgang að vera fyndin? Svo tel ég 

ekki vera. Fimmaurabrandari er oftast ekki mikið meira en það. Ein setning sem ætluð 

er til þess að kveikja hlátur, skemmtun.35 Heill brandari getur hinsvegar falið í sér 

mun meira en einungis að skemmta öðrum. Hann þarfnast söguþráðs, aðstæðna eða 

árekstra.36 Trúðurinn þarf að finna hárrétt andartak til þess að setja hápunkt 

brandarans fram. Hann getur ekki byrjað á honum heldur þarf að vinna sig að honum. 

Að sama skapi tel ég ekki nóg að setja fram verk sem einungis hafa þann tilgang að 

vera fyndin. Eitthvað meira þarf að liggja að baki. Ádeila á samfélagið sem við búum 

í eða skoðanir og viðhorf sem eru varhugaverð en við höfum vanist. En allt verður þó 

að vera sett fram á réttum tíma. 

 

                                                
31 Wendy Wick Reaves, „The Art in Humor, the Humor in Art” Americna Art, Vol. 15, No. 2, 2001, 
bls. 6 
32 Tom Morton, „Maurizio Cattelan: Infinite Jester”, The Artist’s Joke, Jennifer Higgie ritstýrði, 
Documents of Contemporary Art, bls. 208 
33 Sama rit, sama bls. 
34 Linda Yablonsky, „What’s So Funny About Contemporary Art?”, ARTnews, heimasíða ARTnews, 
sótt 20. desember, 2012, <http://www.artnews.com/2004/09/01/whats-so-funny-about-contemporary-
art/> 
35 Sama grein 
36 Sama grein 
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Mannleg nærvera 
 

Ég er ekki bundin við ákveðinn miðil í list minni heldur nýti ég mér þann miðil sem 

að mér finnst henta hugmyndinni best. Ég vinn með vídeóverk, ljósmyndir, gjörninga, 

texta og teikningar, allt eftir því sem við á. Líklega á það við um marga 

myndlistarmenn í dag. Það má frjálslega fara á milli miðla án þess að festa sig í sessi í 

einum fremur en öðrum. Við suma miðla mátast maður þó einfaldlega betur en við 

aðra. Mér líkar t.a.m. mjög vel við gjörningaformið. Það á einnig svo vel við þá þætti 

sem ég hef rætt hér að ofan, húmorinn og femínismann. Margir femíniskir listamenn 

nýttu sér gjörningamiðilinn, t.d. báðar þær Hannah Wilke og Martha Rosler. Roman 

Signer er svo gott dæmi um listamann sem nýtir sér húmorinn og gjörninga til jafns.  

Það skiptir mig máli að áhorfandinn finni fyrir mannlegri nærveru, sama hvaða 

miðil ég nota. Hvort sem um ræðir handskrift, myndir af manneskju, hljóðupptökur 

eða einfaldlega beint samtal við áhorfandann. Tilvist áhorfandans í vinnuferlinu mínu 

er skýr og því finnst mér nauðsynlegt að áhorfandinn finni á sama máta fyrir tilvist 

minni í verkum mínum. Það er eitt að setja fram verk en annað er að fá að setja það 

fram og upplifa það með áhorfendum um leið og þeir upplifa það sjálfur líkt og 

mögulegt er í gjörningum.  

 
Andartök 
Roman Signer segir að sprengingar hans hafi alltaf verið eins og andleg frelsun. Fyrst 

er þrýstingurinn og svo kemur hræðslan. Eftir sprenginguna líður honum eins og hann 

sé óstjórnlega frjáls.37  Það er eins og það myndist ákveðin spenna við að framkvæma 

gjörninga. Verkið er framkvæmt á staðnum og því er um annarskonar listræna vinnu 

að ræða heldur en þá sem fer fram í eigin stúdíói listamannsins. Að gjörningnum 

loknum er ekki ólíklegt listamaðurinn finna til þessa áðurnefna frelsis sem Roman 

Signer minnist á og upplifi jafnvel adrenalín sjokk.38  

Í leiklistinni er talað um fjórða vegginn, ósýnilega vegginn sem skilur að 

áhorfandann og leikarann við enda sviðsins. Í leikhúsinu stendur leikarinn þó á 

sviðinu frammi fyrir áhorfendum. Honum má ekki mistakast. Í gjörningnum get ég 

                                                
37 Gerhard Mack, Paula van den Bosch og Jemery Millar, Roman Signer, bls 28 
38 Sjá texta úr skissubók minni á bls. 23 í viðauka 



14 

staðið frammi fyrir áhorfendum og fundið fyrir nærveru þeirra líkt og þeir geta fundið 

fyrir nærveru minni. Ég er að framkvæma eitthvað fyrir áhorfandann ætlað honum til 

upplifunar. Það er svo heillandi að listaverk geti átt sér stað á einungis einum 

tímapunkti. Gjörningarklúbburinn minnist á þetta í viðtali frá árinu 2002 „Gjörningar 

geta náð til fólks með beinni máta. Líkt og í tónlist eða leikhúsi þar sem viðbrögðin 

gerast á staðnum”39 Breyskleikinn verður sýnilegur og hvort sem mér tekst eða 

mistekst þá er engin leið fyrir mig að fela það fyrir áhorfendum. Þessi viðburður á sér 

einungis stað á þessu eina andartaki og enginn nema ég og áhorfendur fáum að 

upplifa hann í raun og veru.  

Mistökin eru samt leyfileg og verða oft þáttur í verkunum mínum. Í 

ljósmyndaseríunni Attempting to Dissapear I&II40 reyni ég að láta sjálfa mig hverfa 

með því að nota flórsykur og blása honum í ský sem eiga að fela mig. Ég framkvæmi 

einnig gjörning sem kallast Attempting to Dissapear III og gengur út á hið 

nákvæmlega sama nema í stað þess að festa atvikið á ljósmynd stend ég frammi fyrir 

áhorfendum og blæs flórsykurský. Það er augljóst frá upphafi að mér mun ekki takast 

að hverfa. Þarna get ég ekki stuðst við að frysta andartakið líkt og á ljósmyndunum. 

Þetta verk kallast á við marga þætti. Ský og reykur heilla mig óstjórnlega, fátt í 

veröldinni finnst mér jafn fagurt. Í gjörningum vil ég líka gefa áhorfendum tækifæri á 

að sjá ský myndast í andartak rétt áður en flórsykurinn fellur til jarðar. Þannig eigum 

við saman þetta andartak í tíma sem er einungis framkvæmt fyrir áhorfendurna. 

Gjörningurinn sjálfur verður hlægilegur í fáránleika sínum. Grafalvarleg manneskja 

treður upp í sig lúku af sykri til þess eins að spýta honum út úr sér aftur er. Verkið 

smitar frá sér, dísætur flórsykurinn er svo léttur að hann svífur um loftið svo það 

verður einnig dísætt og ef áhorfendur gleyma sér og horfa með opinn munninn finna 

þeir bragðið af honum.  

Attempting to Dissapear III kallast einnig á við verkið Eternal. Ég er að reyna að 

gera eitthvað sem er mér ómögulegt. Í Eternal fjalla ég um hrukkukremin sem eiga að 

koma í veg fyrir öldrunina. Sama hvað við reynum er okkur mannfókinu ómögulegt 

að stjórna hringrás lífsins. Við getum mögulega litið út fyrir að vera yngri en við erum 

í stutta stund en enginn stöðvar tímann. Og sama hversu mikið ég reyni að fela mig í 

mínum eigin flórsykurskýjum þá tekst mér á sama máti ekki að stöðva tímann líkt og 
                                                
39 Francis McKee, Gjörningaklúbburinn = The Icelandic Love Corporation, NIFCA publication, 
Helsinki, 2002, bls. 35 
40 Sjá mynd fimm og sex í viðauka  
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ég geri á ljósmyndunum, Attempting to Dissapear I&II. 

Í tilviljanakenndum gjörningum Bas Jan Ader lætur hann sig m.a. sig detta í 

vindinum og hjólar út í á. Í bókinni In Search of the Miraculous þar sem Jan Verwoert 

fjallar um verk Ader segir hann að líkt og gamanmyndaleikari framkvæmi Ader stutt 

skilyrt áhættuatriði fyrir augu áhorfandans.41 Það er áhorfandans að sjá það augnablik 

sem hann vill sjá, bæði í verkum Ader og mínum eigin verkum. Augnablikið þar sem 

áhorfandinn heldur að mér takist að hverfa í eitt andartak eða þá gjörninginn sem 

heild þar sem mér mistekst í sífellu. Það er bæði eitthvað kómískt við mistökin en 

undirliggjandi er líka alvarlegri og sorglegri tónn. Verwoert segir að hinir sorglegu 

þættir í verkum Ader komi fram vegna þess að þau andartök sem Ader einangrar eru 

illskiljanleg á hinn hefðbundna hátt.42 Þetta á einnig við um verkin mín. Þó svo að þau 

séu dregin undan rifjum hversdagsleikans þá eru þau oft undarleg og yfir þeim liggur 

dulúð. Þau eru umbreyting á einhverju sem við þekkjum vel og því verða hlutirnir 

ókunnugir áhorfandanum í nýju ljósi.  

Í gjörningnum geta gerst töfrar. Það umbreytist eitthvað við að sjá viðbrögð 

áhorfenda um leið. Sú staðreynd að þeir gefi sér tíma til að staldra við og að minn tími 

sé ætlaður þeim sérstaklega gefur gjörningnum ákveðna sérstöðu í mínum huga. 

Þannig er gjörningaformið í milliliðalausu samtali við þá sem miðla á til. Á einum 

tímapunkti verður upplifunin sameiginleg og einmitt það kann ég svo vel að meta við 

gjörninginn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Jan Verwoert, Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous, Afterall Books, London, 2006, bls 38 
42 Jan Verwoert, Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous, bls 48 
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Niðurlag 
 
Það tekur tíma að vinna sér upp þol og styrk til þess að geta hlaupið maraþon. Að 

sama skapi tekur listsköpun tíma og æfingu. Fyrst þarf að átta sig á hvaða hugmyndir 

ganga upp og hverjar eiga aldrei eftir að verða meira en orð á blaði. Finna þarf 

hugmyndum sínum réttan farveg og máta þær við mismunandi framsetningar. Sem 

listamaður þarf maður sjálfur að gefa sér tíma til þess að ná valdi á sínu eigin listræna 

tungumáli.  

Ég vil að verkin mín séu margþætt á hverjum tímapuntki �. Þau eru tvíræð í eðli 

sínu. Þau eru gagnrýnin og femínisk um leið og þau eru gædd húmor og leikgleði. 

Líkt og verk Hannah Wilke sem vildi fera femínisti og daðrari á sama tíma. Ég set 

alvarlega hluti fram svo í fyrstu virðast þeir léttvægir. Ekki ólíkt Bas Jan Ader í 

gjörningum sínum. Ég leik mér með samfélagið í kringum mig og þann 

hversdagsleika sem ég hrærist í hverju sinni. Verkin mín tala við þann umheim sem 

umlykur mig á hverri stundu og fjalla þau um samtíma minn og samferðafólks míns. 

Hafi verkin mín náð því flugi sem ég óska þeim þá tekst þeim að fá fólk til að staldra 

við og gefa sér tíma til að hugsa. Takist þeim það þá hefur þeim tekist að gefa 

áhorfandanum frí frá hversdagleikanum jafnvel þó ekki nema í eitt stundarkorn. 
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30. nóvember, 2011 

Ég geng ákveðnum skrefum að hurðinni. Áhorfendur hafa raðað sér upp 

við glervegginn sem umlykur þennan undarlega garð og bíða átekta. Ég 

held á reyktunnunni í annari hendinni og opna hurðina með hinni. Skrefið 

niður á jörðina er hátt og það hefur snjóað yfir steinana í garðinum. Ég 

reyni að ganga eins ákveðið og ég get að borðinu. Ég er hrædd um að detta 

en ég vil ekki að neinn sjái það. Það suðar í eyrunum af einbeitingu og ég 

legg reyktunnuna frá mér á borðið og fjarlægi lokið. Ég set á mig grímuna 

og gleraugun. Svo toga ég plastskaftið úr tunnunni svo að nú er lítið op 

ofaná henni. Ég stíg aftur og bíð. Ég finn hverning allra augu beinast að 

mér og að þessari litlu dós til skiptis. Það gerist ekkert. Ætli hún sé ónýt? 

Án þess að taka eftir því held ég niðri í mér andanum. Ég stari svo stíft á 

dósina að mig verkjar í augun. Ég vona að enginn sjái að ég skelf í 

hnjánum. Örlítill appelsínugulur reykur stígur upp um gatið. Hann sést 

varla, hann er svo þunnur. Hjartað slær örar og mér finnst að 10 mínútur 

hafi liðið frá því að ég togaði skaftið uppúr tunnunni, þó að varla sé liðin 

hálf mínúta. Hægt og smátt fer aumingjalegur reykurinn að þykkjast. 

Innan skammst gengur appelsínugulur reykstrókur uppúr tunnunni. Það er 

kalt og veðrið er stillt svo hann liðast beint uppá við. Inni horfa áhorfendur 

hljóðir á reykinn fylla útgarðinn. Ég brosi undir grímunni án þess að 

nokkur sjái. 
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Mynd sex 
Attempting to Dissapear I, 2012, ljósmynd, 43 x 29,7 cm. 
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Attempting to Dissapear II, 2012, ljósmynd, 43 x 29,7 cm. 

 


