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Útdráttur 

 

Sublime upplifun veldur því að einstaklingur verður hugstola af áhrifunum af því 

viðfangi sem hugurinn er heltekinn af á tilteknu augnabliki. Sá sem verður fyrir slíkri 

upplifun getur ekki annað en verið til í núinu. Sublime þvingar okkur því til að vera 

og segja einfaldlega „vá!“ Núið er afar dýrmætt því að það kemur aldrei aftur. 

Augnablikið er  örstutt, það er glufa á milli fortíðar og framtíðar. Í hversdagsasanum 

og rútínunni finnast fá „vá!“-augnablik en hlutverk listarinnar er einmitt að varpa nýju 

ljósi á það sem höfum nú þegar séð og vekja undrun á ný. Við þurfum við að vera 

meðvituð um að hætta aldrei að undrast, líkt og barn sem sér hlut í fyrsta sinn eða 

þegar við ferðumst á framandi slóðir. 

Í ritgerðinni eru skoðuð augnablik og skrásetning þeirra í myndlist, bæði þau 

sem ákalla sublime og þau sem eru „hversdagslegri“ en engu að síður merkileg. Ég 

beini sjónum að listaverkum sem hafa orðið til á slíkum augnablikum. Hafið, myrkrið 

og ferðalög koma við sögu sem uppsprettur sköpunar og fjallað er um hvernig þættir á 

borð við tímaleysi og tímabrenglun birtast í verkum eftir höfundinn sem og söknuður 

eftir fortíðinni, endurröðun á sögulegu samhengi og mikilvægi „mómentsins“.  
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Inngangur 

 

Hvernig er núið? Við hugsum í sífellu um fortíð og framtíð og skiljum núið oft 

útundan. Framtíðin er óljós og bundin við væntingar, fortíðin aðeins til í minningu og 

skrásetningu. Hversu langt er hvert „nú“? Er það augnablikið, þverskurður fortíðar og 

framtíðar? Um leið og það er komið er það farið og orðið að minningu. En hvernig 

skilgreinum við núið? Er það lengra en bara núna? Er það ákveðin tímarammi 

sitthvoru megin við hið eiginlega nú sem er ákkúrat núna? „Í dag“ er ákveðinn rammi 

til að styðjast við þegar við veltum fyrir okkur lengd nú-sins. Deginum í dag mun 

ljúka þegar kemur nótt, svo mikið er víst. Dagurinn er byggður upp af augnablikum, 

augnablik sem eru misjafnlega minnisstæð eða merkileg. Virginia Woolf kallar 

ómeðvitaðan rútínu- og doðakenndan asa hversdagsins „það að vera ekki“ og telur 

hversdaginn vera ástand þar sem við erum ómeðvituð um augnablikið, ómeðvituð um 

núið sem líður fram hjá okkur. Af einhverjum ástæðum munum við sum augnablik 

betur en önnur. Þá erum við meðvituð og í núinu.1  

 Andstætt við hversdaginn eru mikilfengleg eða stórbrotin augnablik, eða öllu 

heldur upplifun okkar frammi fyrir einhverju sem á því andartaki hefur djúp áhrif á 

okkur. Sublime („hið háleita“ eða „ægifagra“ á íslensku)2 er sálarástand sem á sér stað 

þegar hugurinn er svo gjörsamlega heltekinn af viðfangi sínu að öllum hugsunum er 

skotið á frest.  

 Á næstu síðum verða skoðuð augnablik og skrásetning þeirra í myndlist, bæði 

þau sem ákalla sublime og þau sem eru „hversdagslegri“ en engu að síður merkileg. 

Ég beini sjónum að listaverkum sem hafa orðið til á slíkum augnablikum. Hafið og 

myrkrið koma við sögu sem uppsprettur sköpunar. Einnig fjalla ég um hvernig þættir 

á borð við tímaleysi og tímabrenglun birtast í eigin verkum sem og söknuður eftir 

fortíðinni, endurröðun á sögulegu samhengi og mikilvægi „mómentsins“. Áður en að 

því kemur mun ég þó veita stutt yfirlit yfir merkingu og sögu hugtaksins sublime. 

 
 

 

 

                                                        
1 Virginia Woolf, „A Sketch of the Past“ í Moments of Being, Jeanne Schulkind ritstýrði, Sussex 
2 Höfundur hefur ákveðið að nota enska orðið sublime í ritgerðinni í stað íslenskra þýðinga. 
 



  5 

I. Sublime 

 

Byrjað var að nota hugtakið sublime í nútímamerkingu á 17. öld þegar það birtist í 

þýðingu Nicholas Boileau, Du Sublime, á textabroti á forngrísku eftir óþekktan 

höfund sem skrifaði undir nafninu Longínus. Sú útgáfa sem kom út árið 1674 hafði í 

för með sér endurvakinn áhuga á því að kanna öflug tilfinningaleg áhrif í list. 

Longínus hélt því fram að með því að að mæta því óþekkta og hættulega fyndi 

maðurinn hið sanna göfuglyndi í listinni og lífinu. Hann leiddi athyglina að því í list 

sem reynir á getu okkar til að skilja og fyllir okkur undrun.3 

Um miðja 18. öld var byrjað að nota hugtakið á annan hátt sem endurspeglaði 

nýja menningarlega vitund, meðal annars um mörk sjálfsins. Þessi nýja vitund varð til 

þess að listamenn, rithöfundar, skáld og heimspekingar beindu augum í auknum mæli 

að mögnuðum upplifunum sem voru handan þess sem meðvitundin réð yfir. Edmund 

Burke hélt því fram að vissar upplifanir framkölluðu einskonar „spennu“ eða 

„skjálfta“ öfugsnúinnar gleði í huganum, sambland af ótta og ánægju.4 Hlutir eða 

fyrirbæri eru ekki sublime í sjálfum sér heldur upplifun áhorfandans á aðstæðum – 

eitthvað sem gerist innra með manninum. Burke taldi að þetta væri ein sterkasta 

tilfinningalega upplifunin sem einstaklingur gæti fundið fyrir vegna þess að engin 

tilfinning rænir hugann allri röksemd á jafn-áhrifaríkan máta og ótti. Ef að ótti 

blandast ánægju og undrun framkallar sublime tilfinningalega upplifun, sálarástand 

þar sem öllum hugsunum er skotið á frest.5 Á því augnabliki er hugurinn er svo 

gjörsamlega heltekinn af viðfangi sínu að hann getur ekki hugsað um neitt annað né 

velt því fyrir sér hvað það er sem heldur honum uppteknum.6 Okkur verður vanmáttur 

ímyndunaraflsins ljós og hin gríðarstóra gjá á milli upplifunarinnar og hugsana okkar 

um hana.7  

                                                        
3 Simon Morley, „Introduction“ í Documents of Contemporary Art: The Sublime, Simon Morley 
ritstýrði, Whitechapel Gallery, London, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2010, bls. 14. 
4 Edmund Burke, „A Philosophical Inquiry into our Ideas of the Sublime and Beautiful“ (1756) í The 
Works of the Right Honourable Edmund Burke, Vol. I. (of 12), John C. Nimmo, London, 1887, bls. 
132. 
5 Edmund Burke, „A Philosophical Inquiry into our Ideas of the Sublime and Beautiful“ (1756) í The 
Works of the Right Honourable Edmund Burke, Vol. I. (of 12), John C. Nimmo, London, 1887, bls. 
130-131. 
6 Edmund Burke, „A Philosophical Inquiry into our Ideas of the Sublime and Beautiful“ (1756) í The 
Works of the Right Honourable Edmund Burke, Vol. I. (of 12), John C. Nimmo, London, 1887, bls. 
130. 
7 Simon Morley, „Introduction“ í Documents of Contemporary Art: The Sublime, Simon Morley 
ritstýrði, Whitechapel Gallery, London, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2010, bls. 16. 
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Í umfjöllun sinni um hugtakið sublime benti Immanuel Kant á að stundum 

getum við ekki sýnt fram á áðurnefnda upplifun á nokkurn samhangandi hátt. Við 

náum ekki utan um hana í hugsunum okkar og þar af leiðandi verður hún ógreinanleg 

og óráðin þegar við reynum að útskýra hana. Samkvæmt Kant upplifir einstaklingur 

sublime þegar hann verður var við sín eigin vitsmunalegu takmörk.8 Sú angistarfulla 

nautn sem ógn náttúruaflanna kveikir vekur okkur til vitundar um sérstakar gáfur 

okkar sem siðverur, þ.e. um frelsið og mátt skynseminnar.9 Í slíku ástandi uppgötvum 

við að náttúran getur aðeins yfirgnæft líkamlegan styrkleika okkar ekki andlegan. 

Jane Forsey hefur orðað þetta svo:  

 

Okkur verður ljóst í þeirri andrá að þótt við getum farist líkamlega í ólgu 
sjó er hluti af okkur ósnertanlegur, jafnvel af hinum sterkustu 
náttúrukröftum. Sá hluti af okkur – siðferðileg vera okkar – er „afhjúpuð“ 
eða „kemur fram“ eða „er fundin“ í skynrænni upplifun á ákveðnu 
náttúrufyrirbæri. Það sem er raunverulega sublime er þá ekki viðfangsefni 
upplifunar heldur viðfangsefni hugsunar.10  

 

Ógrynni fyrirbæra í náttúrunni geta verið kveikja þessara upplifana en hið 

eiginlega viðfangsefni þess sem er sublime erum við sjálf.11 Slík upplifun hefur í för 

með sér skilvitlegan brest, þ.e. við hugsum ekki á meðan á henni stendur.12 Sublime 

afmarkar augnablikið þegar hugsuninni lýkur og við mætum því sem er „annað“.13 

Jean-François Lyotard nefnir þetta augnablik „spurningu þess sem ekki er hægt að 

sýna fram á“ og hann tengir það við sublime Kants; sublime sem á sér stað þegar 

                                                        
8 Simon Morley, „Introduction“ í Documents of Contemporary Art: The Sublime, Simon Morley 
ritstýrði, Whitechapel Gallery, London, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2010, bls. 16. 
9 Emily Brady, Hið háleita og fagurfræði samtímans, Egill Árnason þýddi, Landafræðistofnun 
Edinborgarháskóla, [ártal vantar], bls. 2. 
10„We become aware in that moment that while we may physically perish in a raging sea, there is a part 
of us that cannot be touched, even by the most natural forces. That part of us – our moral being – is 
„disclosed“ or „emerges“ or „is found“ in our sensory experience of certain natural phenomena. What 
is truly sublime, then is not an object of experience: it is an object of thought.“ (Þýtt úr ensku af 
höfundi ritgerðar), Jane Forsey, „Is a Theory of the Sublime Possible?“ í The Journal of Aesthetics and 
Art Criticism, vol. 65, nr. 4, 2007, bls 384. 
11 Jane Forsey, „Is a Theory of the Sublime Possible?“ í The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
vol. 65, nr. 4, 2007, bls. 385. 
12 Jane Forsey, „Is a Theory of the Sublime Possible?“ í The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
vol. 65, nr. 4, 2007, bls. 386. 
13 Simon Morley, „Introduction“ í Documents of Contemporary Art: The Sublime, Simon Morley 
ritstýrði, Whitechapel Gallery, London, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2010, bls. 17. 
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ímyndunaraflinu tekst ekki að sýna eitthvað sem gæti í einhverjum skilningi heyrt 

undir hugtakið.14  

 

II. Hið eilífa haf 

 

Gamla haf, efnisleg stærð þín þolir ekki annan mælikvarða en þann sem 
menn gera sér um þann athafnamátt sem þurft hefur til að ná fangtaki á þér. 
Sjónin getur ekki fangað þig í einni hending. Til að virða þig fyrir sér verður 
augað að snúa hringsjá sinni án afláts í fjórar áttir sjóndeildarhringsins, rétt 
einsog stærðfræðingur, sem ætlar að leysa dæmi í bókstafareikningi, verður 
að athuga sérstaklega mismunandi leiðir, áður en hann leggur til atlögu við 
dæmið.15  

 

Comte de Lautréamont lýsir hér tilfinningu mannsins gagnvart hafinu; það er 

einfaldlega ekki hægt að ná utan um það í huganum. Hafið er ógurlegt og táknrænt, 

eilíft, fagurt og óskiljanlegt, óútskýranlegt, óútreiknanlegt og tímalaust. Upphaf alls 

lífs á jörðu. Hafið er voldugt og ógnarlegt, eins og mennirnir hafa lært af biturri 

reynslu. Óendanleg víðátta og feiknarstærð hafsins geta vissulega verið sublime og 

alla tíð hefur það verið mönnum að yrkisefni.  

Í verkinu Leit frá 2012 vildi ég fanga áhrif hafsins í ljósmyndum.16 Verkið 

samanstendur af átta filmuljósmyndum (6x6cm) af hafinu; fimm þeirra eru af 

sjóndeildarhringnum og á þremur sést glitta í órætt gult form í myrkrinu. Myndirnar 

eru hver um sig teknar þegar á þeim augnablikum þegar mér fannst ég vera að upplifa 

eitthvað verulega sterkt sem ég gat varla sett í orð. Þær sem eru teknar að degi til tók 

ég þegar ég var að synda í Miðjarðarhafinu með vatnshelda einnota myndavél. Mér 

fannst ég hafa fundið paradís um leið og ég hræddist óendanleikann; það sást ekki til 

botns né strandar, heldur einungis vatn svo langt sem augað eygði. Ég hugsaði með 

mér að ég gæti synt þangað sem ég myndi ekki lengur sjá ströndina. 

Mér varð hugsað til hollenska listamannsins Bas Jan Ader. 9. júlí 1975 lagði 

hann einsamall af stað í skútu frá vesturströnd Bandaríkjanna og ætlaði að sigla yfir 

Atlantshafið til Evrópu. Hann var að framkvæma listaverkið In Search of the 

                                                        
14 Jean-François Lyotard, „Answering the Question: What is Postmodernism?“ í The Postmodern 
Condition: A Report on Knowledge,  Geoffrey Bennington og Brian Massumi þýddu, Minneapolis, 
1984, bls. 77-79. 
15 Comte de Lautréamont, „Úr söngvum Maldorors“, Jón Óskar þýddi, úr Ljóðastund á Signubökkum, 
Bókaútgáfa Menningarsjóðs, 1988, bls. 85. 
16 Sjá myndir í viðauka I. 
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Miraculous (Songs for the North Atlantic July 1975-). 17  Hann komst aldrei á 

áfangastaðinn og hálfu ári síðar fannst skútan hans úti fyrir ströndum Írlands. Hann 

trúði því að sigling einstaklings yfir hafið á litlum báti væri æðsta pílagrímsför 

listamannsins og hafið væri síðasti staðurinn á jörðu þar sem hann gæti notið sín 

frjáls.18  

 In Search of the Miraculous er birtingarmynd hugmyndarinnar um rómantísku 

og tragísku hetjuna sem leitar að hinu mikilfenglega. Ader einangrar og hlutgerir 

hugmyndina með því að draga fram kjarnann: einstaklingur nálgast mörk samfélags 

og menningar þar sem borgin mætir náttúrunni, við strandlengjuna, og fer út yfir þessi 

mörk inn í hið óþekkta með því að ferðast yfir sjóinn einsamall á skútu.19 Ader gerir 

sinn persónulega hlut lítinn í verkinu og á myndum sjást aðeins útlínur karlmanns en 

ekki framan í hann.20 

Fyrsti þáttur heildarverksins In Search of the Miraculous heitir In Search of 

the Miraculous (One Night in Los Angeles) (1973)21 og samanstendur af átján svart-

hvítum ljósmyndum frá Los Angeles að næturlagi, af upplýstri borginni. Nokkrar 

myndanna sýna óljósa fígúru karlmanns andspænis ljós borgarinnar og vísa þær í hina 

klassísku ímynd ferðalangs á afskekktum stað, t.d. í málverkum eftir Caspar David 

Friedrich þar sem karlmaður stendur frammi fyrir stórbrotnu landslagi.22 Þriðji þáttur 

verksins var aldrei framkvæmdur en hugmynd Aders var að svara þessu verki í 

heimalandi sínu og taka ljósmyndir að næturlagi í Amsterdam.23  

Næturmyndirnar úr ljósmyndaseríunni Leit tók ég við Reykjavíkurhöfn þegar 

ég var að keyra seint um kvöld, markvisst í leit að einhverju fallegu í borginni. Ég ók 

um Reykjavík og sá allt í einu mikla ljósadýrð lengst úti á hafi. Við nánari athugun 

sást að þetta var heljarinnar skemmtiferðarskip, upplýst í myrkrinu. Á myndunum sést 

aðeins gult órætt form. Líkt og í myndum Aders ýtir óræðnin undir óskýrleika 

dimmunnar og brenglun heildarmyndarinnar vegna myrkursins.  

 

 

                                                        
17 Sjá mynd í viðauka II. 
18 Tacita Dean, „Bas Jan Ader“ í Documents of Contemporary Art: The Sublime, Simon Morley 
ritstýrði, Whitechapel Gallery, London, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2010, bls. 122. 
19 Jan Verwoert, Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous, Afterall Books, London, 2006, bls. 2-3. 
20 Sjá mynd í viðauka III. 
21 Sjá mynd í viðauka VI. 
22 Sjá mynd í viðauka V. 
23 Jan Verwoert, Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous, Afterall Books, London, 2006, bls. 2. 



  9 

III. Þegar ljósið hvarf 

„En myrkur er frjórra fyrir háleitar hugmyndir en ljós.“24 

 

„Lokaðu augunum og sjáðu,“25 segir James Joyce í Ódysseifi. Við sjáum í myrkri eins 

og við sjáum í ljósi, við sjáum með opin augu jafnt sem lokuð en skynjun okkar á 

öðrum sviðum verður sterkari í myrkri og með lokuð augu. Svarti liturinn krefst af 

okkur að við beitum sjón okkar á annan hátt; augun þurfa að venjast myrkrinu og við 

horfum inn í tóm. Við erum svipt ljósinu og hræðumst myrkrið. Að dómi Edmund 

Burke er nóttin sublime því að dimman gerir það að verkum að við sjáum ekki ógnir 

sem gætu leynst í myrkrinu og það leiðir af sér ótta.26 Þegar okkur léttir við það að 

vita að við séum ekki í hættu og hugurinn framkallar ánægju er slík spenna tveggja 

andstæðna sublime.27  

Kasimír Malevitsj sagði að nóttin hefði búið innra með sér og þannig hefði 

verkið Svartur ferningur (1915) orðið til.28 Árið 1913 hannaði hann leikmynd og 

búninga fyrir fútúrista-óperuna Sigur yfir sólinni, nafn sem gefur til kynna að myrkur 

sé æðri eiginleiki, fjarvera ljóss tengd nóttinni. Í hönnun sinni á leikmyndinni notaði 

hann í fyrsta sinn svartan ferning og er það upphafið að súprematisma-stefnunni sem 

Malevitsj sagði að yrði hin „nýja list“.29  

Söguþráður óperunnar er flókinn en hún fjallar í stuttu máli um hvernig 

samfélag fútúrista ætlar að upphefja tækni á guðlegan stall og fangelsa sólina. Hinn 

forni orkugjafi er hrifsaður niður af himnum og nútímamaðurinn býr til sinn eigin 

orkugjafa með tækninni sem hann hefur öðlast vald yfir.30 Svarti ferningurinn táknar 

algjöran sigur yfir sólinni. Hann var núllpunkturinn sem var nauðsynlegt að ná og 

upplifa áður en að það var hægt að ná súprematisma. Á þennan hátt er nóttin/svarti 

liturinn ekki aðeins staður sköpunar heldur táknar einnig umskipti í átt að nýju 
                                                        
24 „But darkness is more productive of sublime ideas than light.“ (þýtt úr ensku af höf. ritgerðar), 
Edmund Burke, „A Philosophical Inquiry into our Ideas of the Sublime and Beautiful“ (1756) í The 
Works of the Right Honourable Edmund Burke, Vol. I. (of 12), John C. Nimmo, London, 1887, bls. 
156.  
25 „Shut your eyes and see.“ (þýtt úr ensku af höf. ritgerðar), James Joyce, Ulysses, Penguin Books, 
Middlesex, 1960, bls. 42. 
26 Edmund Burke, „A Philosophical Inquiry into our Ideas of the Sublime and Beautiful“ (1756) í The 
Works of the Right Honourable Edmund Burke, Vol. I. (of 12), John C. Nimmo, London, 1887, bls. 
132. 
27 Jean-François Lyotard, „The Sublime and the Avant-Garde“ í Documents of Contemporary Art: The 
Sublime, Simon Morley ritstýrði, Whitechapel Gallery, London, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 
2010, bls. 35. 
28 Stephanie Rosenthal, Black Paintings, Haus der Kunst, Munchen, 2006, bls. 88. 
29 Stephanie Rosenthal, Black Paintings, Haus der Kunst, Munchen, 2006, bls. 87. 
30 Stephanie Rosenthal, Black Paintings, Haus der Kunst, Munchen, 2006, bls. 88. 



  10 

listrænu tungumáli. Ferningurinn sýnir í hnotskurn tengingar milli næturinnar, svarts 

flatar, listrænna tímamóta og sjálfsmyndar listamannsins. Malevitsj var svo 

hugfanginn af svarta ferningnum að hann málaði hann yfir sitt eigið andlit á málverk 

sem hét Sjálfsmynd frá 1910-11.31  

Ég reisti minnisvarða til heiðurs módernismanum, súlu úr hvítmáluðum 

pappakössum með svörtu þrykki ferninga, þríhyrninga og lína. Þrjár hliðar voru 

málaðar í grunnlitunum. Súlan, Monument I, var sýnd sem partur af innsetningunni 

Monumentality. 32 Auk hennar var stærðar blýantsteikning, Monument II, og 

svartmálaður strigi, Monument III. Öll þrjú verkin eru minnisvarðar um ákveðnar 

hugmyndir og hugsun, strauma og stefnur, leiðina frá raunsæinu í átt til nýrra vídda 

og nýrrar sýnar.33 

Súlan er fyrst og fremst óður til Kasimír Malevitsj og svarta fernings hans en 

einnig Piet Mondrian og grunnlitanna. Andstætt við orðið monument sem þýðir 

minnisvarði er súlan er gerð úr pappa og hægt er að fella hana á augabragði. Súlan býr 

yfir hráleika og léttleika í skemmtilegri mótsögn við grunnþátt verksins og 

meginskírskotun: „mónúmentið“ og hina ljóðrænu hugmynd um uppreisn 

mónúmentsins sem aldrei varð.  

Blýantsteikningin er af tilbúnum strúktúr sem vekur hugboð um skissu af 

módeli til minnis um konstrúktívismann og framtíðarsýnar hans. Eitt frægasta verk 

þeirrar stefnu er Minnisvarði þriðju alþjóðaráðstefnunnar (1920) eftir Vladímír 

Tatlin. Stórfenglegt fimm metra hátt módel af turni sem átti að vera byggður í 

Petrógrad (nú Sankti Pétursborg). Turninn átti að verða 400 metrar á hæð en varð 

aldrei að veruleika.34 Það heillaði mig að hugmyndin hefði aldrei verið framkvæmd 

og lifir nú sem hugmyndafræðilegur minnisvarði um eitthvað sem aldrei varð en 

einnig sem minnisvarði um hugsjónir og drauma heillar kynslóðar. 

Þriðja verkið í innsetningunni, málverkið, var ekki fest á blindramma. Striginn 

er hengdur upp á einum nagla og látinn hanga á veggnum. Hann er linur, ónotalegur 

og glansar slepjulega. Snertingin við sjóntaugarnar verður næstum bókstafleg, þykk 

lög af málningu mynda óreglulega áferð og maður finnur fyrir efninu með augunum. 

Listgagnrýnandinn Harold Rosenberg sagði að það væri eitthvað ákaflega macho 

                                                        
31 Stephanie Rosenthal, Black Paintings, Haus der Kunst, Munchen, 2006, bls. 88. 
32 Sjá myndir í viðauka VI. 
33 Sjá myndir í viðauka VII. 
34 Konstantin Mikhailovich Simonov, „An Extraordinary Man“ í Tatlin, Larissa Alekseevna Zhadova 
ritstýrði, Rizzoli Inc., New York, 1988, bls. 10. 
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fólgið í því að geta búið til sterkan svartan lit.35 Hann er að vísa í tímabil í 

Bandaríkjunum upp úr 1950 þegar málarar á borð við Mark Rothko, Ad Reinhardt, 

Robert Rauschenberg og Frank Stella máluðu allir málverkaseríur sem samanstóðu af 

svörtum ferhyrndum málverkum sem hafa síðar verið þekkt sem Black Paintings.36 

Með því að nota ekki blindramma og gera málverkið þar af leiðandi að mjúkri 

formleysu tek ég hugmyndina um hinn macho svarta lit niður af stallinum og stíg inn í 

þessa karllægu hefð sem verkið er í sjálfu sér minnisvarði um.  

Barnett Newman, samtíðarmaður málaranna sem nefndir voru að ofan, sagði 

að svarti liturinn væri hin fullkomna tjáning þess sem er sublime hvað varðar liti.37 

Svart er afleiðing þess að ljósið hefur verið gleypt. Svart er nóttin og myrkrið sem 

felur misfellur. Árið 1944 eyðilagði Newman öll listaverk sem hann hafði gert fram 

að því og árið 1948 málaði hann Onement I, sem var vendipunktur í ferli hans, 

einskonar yfirlýsing. 38  Í verkum sínum vildi Newman ná fullkominni athygli 

áhorfandans og láta verkin framkalla í honum sublime tilfinningar. Í ritgerðinni The 

Sublime is Now frá 1947 sagði Newman að sublime ætti að auka sjálfsvitund 

áhorfandans; að hver sem stæði frammi fyrir málverkum hans upplifir að lóðrétt 

hvelfing umlykti hann og það vaknaði í honum vitundin að hann væri lifandi í 

skynjun sinni á algjöru rými.39 

Er Newman óraunsær hugsjónamaður hvað varðar áhrifin sem hann vill 

framkalla með málverkinu? Getum við með sanni sagt upplifað þessa tilfinningu sem 

hann lýsir frammi fyrir listaverki? Eða frammi fyrir kraftmiklum fossi eða ljósadýrð 

stórborgar að næturlagi? Við höfum hugmyndir um eitthvað óendanlega mikilfenglegt 

eða magnþrungið en við getum ekki gefið dæmi um þetta eða gefið fullnægjandi 

lýsingar á þessum hugmyndum, eins og Kant benti á.40 Lyotard reynir að gera grein 

fyrir tilfinningunni sublime þegar áhorfandi stendur frammi fyrir málverki eftir 

Barnett Newman. Hann segir að tilgangur málverks eftir Newman sé að það sé 

viðburður, andartak sem er komið, „það er“. Ekki er hægt að taka inn viðburð heldur 

aðeins merkingu hans. Augnablikið er tafarlaust.41 Lyotard staðhæfir að til að upplifa 

                                                        
35 Stephanie Rosenthal, Black Paintings, Haus der Kunst, Munchen, 2006, bls. 13. 
36 Stephanie Rosenthal, Black Paintings, Haus der Kunst, Munchen, 2006, bls. 13. 
37 Stephanie Rosenthal, Black Paintings, Haus der Kunst, Munchen, 2006, bls. 66. 
38 Sjá mynd í viðauka VIII. 
39 Stephanie Rosenthal, Black Paintings, Haus der Kunst, Munchen, 2006, bls. 66. 
40 Simon Morley, „Introduction“ í Documents of Contemporary Art: The Sublime, Simon Morley 
ritstýrði, Whitechapel Gallery, London, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2010, bls. 16. 
41 Jean-François Lyotard, The Inhuman: Reflections on Time, Geoffrey Bennington og Rachel Bowlby 
þýddu, Cambridge, 1991, bls. 79 – 80. 
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sublime verði maður að vera frjáls frá hugsunum sínum og meðvitund, að listaverkið 

eigi að vera „sjónrænn viðburður“.42 Þar með gleymir áhorfandinn stað og stund og 

upplifir skilvitlegan brest sem hann reynir svo að greina frá á skiljanlegan máta eftir 

að augnablikið er liðið hjá. 

Viktor Shklovskíj taldi tilgang listarinnar vera að gera hluti framandi og gefa 

tilfinningu fyrir hlutum eins og við skynjum og sjáum þá en ekki eins og við 

könnumst við þá.43 Sjón er staðfesting á minningu, að hafa séð eitthvað, en oftast 

sjáum við ekki með tilstyrk fyrirmynda sem við höfum þegar. Ef við höfum séð hlut 

nokkrum sinnum förum við að þekkja hann. Hluturinn er fyrir framan okkur við vitum 

af honum en sjáum hann ekki lengur. Til að lifa af þurfum við að vera meðvituð um 

að hætta aldrei að undrast, líkt og barn sem sér hlut í fyrsta sinn eða eins og við þegar 

við komum í nýtt og framandi umhverfi. Hér gegnir listamaðurinn mikilvægu 

hlutverki í að skrásetja augnablik, varpa nýrri sýn á það sem við þekkjum og búa til 

hvatann fyrir upplifanir. 

 

IV. Paradís sem var 

 

Eitt vandamál samtímans er að sögulegt samhengi okkar er í sjálfu sér írónískt. Ekkert 

þýðir það sem það virðist þýða. Við lifum í heimi tilvísanna, stælinga, eftirlíkinga og 

bölsýni: í allsherjar og alltumlykjandi íróníu.44 Umberto Eco heldur því fram að þegar 

módernisminn gat ekki gengið lengra í nýbreytni hafi hið póstmóderníska svar verið 

að viðurkenna tilvist fortíðinnar, því fyrst ekki sé hægt að hafna fortíðinni þá verði að 

endurskoða hana, með íróníu og án sakleysis. 45  Við þráum oft eða söknum 

fortíðarinnar, kannski var allt betra þegar við vorum yngri, en við getum einnig þráð 

eða saknað fortíðar sem er ekki okkar eigin.  

Sýningin mín Sjóndeildarhringir í nóvember 2012 snerist um þrá og 

fjarlægðina á milli okkar og „paradísar“, en einnig snerist hún um að finna eða skapa 

                                                        
42 Jean-François Lyotard, The Inhuman: Reflections on Time, Geoffrey Bennington og Rachel Bowlby 
þýddu, Cambridge, 1991, bls. 79 – 80.  
43 Viktor Shklovskíj, „Listin sem tækni“ úr Spor í bókmenntafræði 20. aldar, Árni Bergmann þýddi, 
Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir ritstýrðu, Bókmenntafræðistofnun 
Háskóla Íslands, Reykjavík, 1991, bls. 29. 
44 Claire Colebrook, Irony, Routledge, New York, 2004, bls. 1. 
45 Umberto Eco, Reflections on The Name of the Rose, William Weaver þýddi, Minerva, London, 1994, 
bls. 67-68. 
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skurðpunkt í tíma og tilbúning eða fölsun á sögulegu samhengi.46 Gilles Deleuze 

kemst svo að orði um fortíðina og nútíðina í riti sínu Bergsonism:  

 
Við eigum afar erfitt með að skilja hvernig fortíðin sjálf lifir áfram af því 
að við trúum að fortíðin sé ekki lengur, að hún hafi hætt að vera. Við 
höfum þannig ruglað saman því að vera og að vera til staðar. Samt sem 
áður er nútíðin ekki; öllu heldur er hún hrein verðandi, alltaf fyrir utan 
sjálfa sig. Hún er ekki heldur er hún er virk. Eiginlegt atriði hennar felst 
ekki í verunni heldur í virkni og gagnsemi. En hún er ekki hætt að vera.47 

 

Sýningin fjallaði um þá hugmynd að nútíðin sé aldrei án fortíðarinnar, tíðirnar 

eru ávallt samliggjandi og samfelldar. Eins og Deleuze sagði eigum við erfitt með að 

skynja fortíðina en hún er ekki hætt að vera þótt hún sé liðin. Virginia Woolf er á 

svipuðum nótum og Deleuze hvað varðar tímann og segir að fortíðin láti aðeins á sér 

kræla þegar núið líður svo lygnt áfram eins og yfirborð djúprar ár; þá sé hægt að sjá í 

gegnum yfirborðið. Hún segist á þeim augnablikum finna hvað mest til ánægju, ekki 

að hún sé að hugsa um fortíðina heldur að þá sé hún fullkomlega í núinu. Woolf 

bendir á að nútíðin sem stutt sé af fortíðinni sé þúsund sinnum dýpri en ella.48 Í hverri 

minningu eru allar minningar. 

Sýningin Sjóndeildarhringir var þríþætt. Hún samanstóð af tveimur 

vídeóverkum og Kodachrome-ljósmyndum, eða slides-myndum. Fyrsta vídeóverkið 

sem mætti áhorfandanum sýnir eldri mann og ungan strák í badminton á óþekktri 

sólarströnd, það er hljóðlaust og heitir Badminton í flæðarmálinu.49 Við fyrstu sýn 

virðist það vera gamalt Super-8-myndband en áhorfandinn fær að vita að það er tekið 

á iPhone árið 2012. Það sem tók við næst var vörpun slides-mynda á vegg og setti 

hljóðið í slides-vélinni svip á sýninguna. Þetta eru myndir sem ég valdi saman úr 

einkasafni ömmu minnar frá fyrstu sólarlandaferð fjölskyldunnar til Spánar árið 1970 

og heitir verkið Spánn 1970.50 

                                                        
46 Sjá myndir í viðauka IX. 
47„We have great difficulty in understanding a survival of the past in itself because we believe that the 
past is no longer, that is has ceased to be. We have thus confused Being with being-present. 
Nevertheless the present is not; rather, it is pure becoming, always outside itself. It is not, but it acts. Its 
proper element is not being but the active or the useful. But it has not ceased to be.“ (Þýtt úr ensku af 
höf. ritgerðar), Gilles Deleuze, Bergsonism, Hugh Tomlinson og Barbara Habberjam þýddu, Zone 
Books, New York, 1988, bls. 55. 
48 Virginia Woolf, „A Sketch of the Past“ í Moments of Being, Jeanne Schulkind ritstýrði, 
Sussex University Press, Sussex, 1976, bls. 98. 
49 Sjá myndir í viðauka X. 
50 Sjá myndir í viðauka XI. 
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Í Badminton í flæðarmálinu á sér stað stæling og tímabrenglun tækninnar. Í 

dag viljum við að myndirnar okkar líti út fyrir að vera tímalausar og gamaldags. Með 

tilkomu forrita eins og Instagram er léttara nú sem aldrei fyrr að slípa mynd, bæta við 

smávegis gulum tónum og framkalla þetta vintage-útlit sem er í tísku nú um stundir. 

Slides-myndirnar eru hins vegar ekta og vídeóið gæti verið tekið á svipuðum tíma og 

þær en af því að vitum að svo er ekki er nostalgían sem myndast við slides-myndirnar 

fjarlægð og jafnvægi næst í rýminu. Samt sem áður mega „effektarnir“ ekki bera 

augnablikið ofurliði því bak við hið þykka sjarmalag Super-8-útlitsins er fallegt 

augnablik þar sem tvær ólíkar kynslóðir koma saman í badminton á ströndinni: 

kynslóðin sem tók slides-myndir og sú sem mun nota Instagram. 

Í Spánn 1970 er ákveðin sviðsetning, „myndamóment“ sem flestir ættu að 

kannast við. Oft finnst okkur við taka myndir af „engu sérstöku“ í fríum en 

ákvörðunin var tekin og smellt var af til að varðveita ákveðna minningu. Slides-

myndirnar eru dæmigerðar myndir úr fríi Norður-Evrópubúa á suðlægum 

ferðamannaslóðum. Umhverfið virðist tilbúið og líkamarnir færðir inn eins og leikarar 

í bíómynd, sviðsettir inn í þessum sjóndeildarhring. Við sjáum t.d. nokkrar myndir af 

hótelinu að utan eins og til að passa upp á að gleyma ekki hvernig það leit út. Ekkert 

er of mikið smáatriði til að það sé ekki myndað. Allt er nýtt fyrir sjónum. Þegar við 

erum í fríi erum við meðvitaðri um að lifa í núinu, við bregðum út af vananum, 

rútínunni, reynum að njóta líðandi stundar og varðveita augnablikin. 

Þriðja verkið, Rok í Reykjavík/Santa Monica, var í litlu rými inn af 

aðalsýningarrýminu og þaðan bárust rokhljóð og stundum heyrðist andardráttur í 

manneskju.51 Það samanstendur af fundnu vídeói af Y ouTube, sem er tekið út um 

glugga í Santa Monica í Bandaríkjunum, af pálmatrjám í miklu roki og af ströndinni. 

Vídeóinu er síðan varpað á þrjár 35mm ljósmyndir (10cmx15cm) sem ég tók af 

sjóndeildarhringnum í Reykjavík. Myndavélin er á hreyfingu og hefur vídeóið yfir sér 

látlaust yfirbragð. Við og við mætast sjóndeildarhringurinn í Santa Monica og 

sjóndeildarhringurinn í Reykjavík. Það tengir staðina saman og á sama tíma verða þeir 

að ákveðnum staðleysum sem gætu verið til einungis í hugum okkar. 

Í verkunum þremur er tilfinning fyrir manneskjunni á bak við linsuna. Það 

kemur sterkt fram í Rok í Reykjavík/Santa Monica þegar heyrist í lágum andardrætti. 

Það glampar á glerið sem manneskjan er bakvið og glugginn getur vísað í ákveðna 

                                                        
51 Sjá myndir í viðauka XII. 
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einangrun og einmanaleika. Fylgst er með veröldinni líða fram hjá fyrir utan. Það er 

rok úti en andardráttur inni. Það er einnig ákveðið rok í ljósmyndunum sem eru teknar 

að vetrarlagi.  

 Einhver ákvað að setja þetta vídeó á Y ouTube og það stafar af sýniþörf 

manna. Mörg höfum við ákveðna þörf fyrir að sýna öðrum augnablik úr einkalífi 

okkar, til dæmis hvað við vorum að gera á tilteknu augnabliki og hvað var gaman. 

Fyrir tæpum fjörutíu árum hafa amma og afi haldið sérstakt kvöld fyrir vini og 

ættingja til að sýna myndirnar frá Spáni á slides-vél. Í dag setjum við myndirnar okkar 

á Facebook eða vídeó á Y ouTube og sýnum vinum og umheiminum.  

Ég valdi titilinn Sjóndeildarhringir því að sjóndeildarhringurinn er fullkomlega 

tímalaus og allar kynslóðir manna hafa alltaf séð hann eins. Ólíkt verkum 

sýningarinnar, þar sem tíminn og brenglun tímans skipta miklu máli, minnir titillinn á 

það sem er alveg óháð tímanum og mun alltaf vera. Nafnið virkar þó á fleiri vegu því 

að það er bara einn sjóndeildarhringur. Orðaleikurinn felst í því að vísa í grunnformið 

en einnig í mörg sjónarhorn (e. perspectives) og þekkingu og reynslu sem fæst með 

tíma og ferðalögum. Samanber orðasambandið „að víkka út sjóndeildarhringinn“. 

Elizabeth Price, sem nýlega vann til Turnerverðlaunanna, vinnur á svipaðan 

hátt með gamalt vídeóefni sem hún klippir saman og býr til aðra frásögn sem kallast á 

við nútímann á óvæntan hátt. Í vídeóverki sínu The Woolworths Choir of 1979 (2012) 

blandar hún saman þremur ólíkum þáttum: ljósmyndum af kirkjum frá miðöldum og 

upptökum frá kirkjukórum; upptökum af sixtís-hljómsveitinni The Shangri-Las; og 

upptökum af eldsvoða árið 1979 í Woolworths-búð í Manchester í Englandi.52 Hún 

klippir efnið saman og augljósa tengingin er handa-látbragð, endurtekið úr öllum 

þremur áttum: handleggur stelpu sem er veifað í eldinum, æfðar danshreyfingar 

hljómsveitarinnar og handleggir óljósra fígúra inni í kirkjum. Þótt verkið virki 

ruglingslegt í fyrstu gerir ljóðræn og myndræn frásögn og það öryggi sem stafar af því 

það að verkum að það orkar sterkt á áhorfandann.53  

 Ákveðin sviðsetning myndast í The Woolworths Choir 1979; atburðir sem áttu 

sér stað í raun og veru verða á einhvern hátt sviðsettir og fólkið verður eins og 

leikendur í sínum raunveruleika, líkt og í verkinu Spánn 1970. Price hefur einstakt lag 

á því að ferðast á milli ólíkra aðstæðna og skapa heildarmynd og nýtt samhengi úr 
                                                        
52 Sjá myndir í viðauka XIII. 
53 Charlotte Higgins, „Elizabeth Price on her Turner prize 2012 win“, The Guardian, 4. desember, 
2012, sótt 11. desember 2012, http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2012/dec/04/elizabeth-price-
turner-prize-2012 
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sögulegu efni, nýjan gerviheim úr raunveruleikanum sem nær að vera rómantískur í 

hráleika sínum. 

 

V. Lokaorð 

 

Að standa á endanum á öndinni, líta um öxl og inn í myrkrið en einhvern veginn hefur 

hinn þokukenndi óskýrleiki dimmunar skýrst og ljósglæta er í fjarskanum. Á síðunum 

að ofan hef ég gert tilraun til að kryfja andartakið og spá í núið, hvort sem að það er 

sublime eða ósköp venjulegt. Ég hef gert grein fyrir tilurð minna eigin verka og 

fjallað um aðra listamenn sem tengjast listhugsun minni, á borð við Bas Jan Ader og 

Elizabeth Price. Þótt þau séu ólíkir listamenn finn ég samnefnara í rómantískri nálgun 

þeirra á hugmyndir í myndlist. Sum verka minna eru sprottin af endurskoðun á 

listasögunni, sérstaklega innsetningin Monumentality. Ég tek sögulega atburði úr 

samhengi þeirra og set þá í nýtt. Ég vinn með að brengla tímann og línulega stefnu 

hans, eins og á sýningunni Sjóndeildarhringir. Nútíðin er aldrei án fortíðarinnar, 

tíðirnar eru ávallt samliggjandi og samfelldar. Ég vitna aftur í Deleuze um að fortíðin 

sé ekki hætt að vera þótt hún sé liðin.54  

Fortíðin hefur kennt okkur margt og hið aldagamla hugtak sublime er í 

stöðugri þróun og á enn við. Sublime upplifun hefur í för með sér að á því augnabliki 

verður einstaklingur hugstola því að hugurinn er heltekinn af viðfangi sínu og nær 

ekki utan um neitt annað. Sublime þvingar okkur því til að vera, standa með báða 

fætur í núinu og segja einfaldlega „vá!“ Núið er afar dýrmætt því það kemur aldrei 

aftur. Augnablikið er tafarlaust, það er glufa á milli fortíðar og framtíðar. Í 

hversdagsasanum og rútínunni finnast fá „vá!“-augnablik en hlutverk listarinnar er 

einmitt að varpa nýju ljósi á það sem höfum nú þegar séð og vekja undrun á ný, eins 

og ég hef reynt að gera grein fyrir hér að ofan með tilstyrk hafsins, myrkursins og 

ferðalags á vit hins ókannaða.  

Í samræmi við hugmyndir Shklovskíjs sem nefndar voru að ofan megum við 

aldrei hætta að undrast ef við eigum að lifa af. Listamaðurinn gegnir lykilhlutverki í 

að skrásetja augnablik, varpa nýrri sýn á hið þekkta og stuðla að nýrri upplifun. Þessi 

hugmynd er fönguð í eftirfarandi orðum Shklovskíjs: „Og það sem við köllum list er 

                                                        
54 Gilles Deleuze, Bergsonism, Hugh Tomlinson og Barbara Habberjam þýddu, Zone Books, New 
York, 1988, bls. 55. 
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til svo unnt sé að endurheimta tilfinninguna fyrir lífinu, til að menn séu næmir á 

hlutina, til að steinnin sé sannarlega úr steini.“ 55 

 

 

                                                        
55 Viktor Shklovskíj, „Listin sem tækni“ úr Spor í bókmenntafræði 20. aldar, Árni Bergmann þýddi, 
Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir ritstýrðu, Bókmenntafræðistofnun 
Háskóla Íslands, Reykjavík, 1991, bls. 29. 
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