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Útdráttur

Í ritgerðinni er fjallað um myndlist höfundar út frá hugtökunum upplýsingavirkni, skynjun, leikur 

og  þekking.  Myndlist  er  útskýrð  og  greind  og  reynir  höfundur  að  varpa  ljósi  á  tengsl  á  milli  

meginhugtaka ritgerðarinnar og hvernig þau hafa áhrif á myndlist hans.

     Fólk notar mismunandi aðferðir til  að þróa með sér kerfi og skilning á umhverfi sínu sem  

nauðsynlegt  er  til  að  lesa  í  aðstæður.  Hlutir  hafa  mismunandi  áhrif  á  fólk  sem  orsakast  af  

persónuleika og aðstæðum hvers og eins og kerfið sem fólk þróar verður að nokkurskonar leikreglu. 

Höfundur gerir með myndlist sinni tilraunir til að kanna tengsl milli tiltekins leiks, skynjunar og 

þekkingar.
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    Intro

Upplýsingavirkni er grunnhugtak ritgerðarinnar. Hugtakið lýsir upplýsinganeti sem hlutur gefur frá 

sér í tilteknu samhengi. Þessari virkni er tvinnað saman við leikinn og hugmyndin um leik  er um 

leið framlengd. Leikurinn á sér stað ekki aðeins hjá börnum eða með íþrótt eins og fótbolta. Við 

myndlistarsköpun mína áttaði ég mig á birtingarmyndum leiksins og hóf að gera tilraunir til að móta  

eiginleika þeirra. Auðvelt var að tengja þessar athuganir við fræði Alva Nöe, Andy Clark og David 

Chalmers  ásamt  eldri  hugmyndum frá  Merleau-Ponty.   Þá  notaði  barnasálfræðingurinn  Donald 

Winnicott hugtakið leikur við að leysa sálfræðiflækjur barna. Hann lagði einnig til að leikurinn væri 

tilvalinn  til  meðferðar  á  fullorðnum einstaklingum.  Ég nefni  dæmi um birtingarmynd leiks  hjá 

fullorðnum, sem er þegar ljósmyndavélin er notuð sem þægindahlutur á óþekktum stað, til dæmis á 

ferðalagi  erlendis.  Leikurinn  er  þannig  tól  til  að  takast  á  við  raunveruleikann  og  afmynda 

skynjunina  á  honum.    Þetta  tengslanet  hefur  lengi  verið  til  staðar  hjá  mér  og  myndar 

einhversskonar kerfi sem myndlist mín byggist á. Myndlist býður upp á vettvang fyrir tilraunir á 

þessum fyrirbærum, á því hvernig skynjun birtist og hvernig hlutir og tungumál geta haft áhrif á  

hana. Skynjun er ekki bundin við það sem við sjáum, heyrum eða finnum með snertingu, heldur er 

tungumál og þekking stór eining í sambandi manns við umheiminn.
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I.  Upplýsingavirkni

 

Á lífsleiðinni má vera að einstaklingsbundinn lærdómur hafi mótað heilann þannig að hann reiði sig á 
framlengingar á vitsmunum sem höfðu áhrif á meðan við vorum að læra. Tungumálið er hér gott dæmi, sem 
og hin ýmsu hjálpartæki og tölvuforrit sem börn nota í skólum og starfsmenn í þjálfun fyrir hinar ýmsu 
starfsgreinar. Í þessum tilvikum þróast heilinn á þann veg sem nýtist best með þessum utanaðkomandi 
verkfærum, og lærir að leika sitt hlutverk innan skipulagðs og þéttofins kerfis. Þegar við skiljum hversu 
veigamikið hlutverk umhverfið spilar í að stýra þróun vitsmunalegs skilnings okkar, sjáum við að 
vitsmunalegar framlengingar eða hjálpartæki eru þungamiðjan í vitsmunaferlinu, en ekki aukahlutur.1  

Í  grein þeirra Andy Clark og David Chalmers benda þeir á  að rík ástæða sé til  að endurskoða 

kenningar um skiptingu á huga og líkama. Kenningarnar eiga það til að einfalda hlutskipti líkama 

og huga við umhverfið, og setja utanáiggjandi tól út fyrir það kerfi í stað þess að líta á það sem part 

af gagnvirku sambandi sem myndar heild. Hugmyndir um þessa skiptingu gefa til kynna að hugi og 

líkami séu algjörlega aðskildir. Í grein sinni benda þeir félagar á nokkur dæmi sem sýna fram á að 

hinar ýmsu kenningar eigi ekki við rök að styðjast enda verði ýmsir miðlar og tól hluti af heild. 

Þessar  hugmyndir  hafa  verið  til  staðar  um langt  skeið,  til  dæmis  þegar  talað  er  um sæborg  í  

vísindaskáldsögum. Sæborg er manneskja sem hefur blandast raftækjum, og er því að hluta til vél. 

Þetta fyrirbæri er vissulega öfgakenndasta dæmi þess að nýta sér hluti sem part af líkamlegri sem og 

huglægri  virkni  sjálfsins.  Í  myndlist  minni tekst  ég á  við hvernig manneskjan tengist  hlutum á 

margvíslegan máta og notar hin ýmsu kerfi til að virka betur í daglegu lífi. Áherslan liggur því  

fremur í tengingu fólks við hluti en hugmyndina um sæborga í nútímasamfélagi. Þessar tengingar 

mynda svo tengslanet eða strúktúr sem heilinn nýtir sér við hin ýmsu verkefni. Clark og Chalmers 

setja þetta í samhengi við hvernig fiskur tekur til greina allar öldur og hreyfingar í sjónum þegar 

hann  er  á  hreyfingu  í  umhverfi  sínu.  Þessar  öldur  og  hreyfingar  eru  bæði  náttúrulegar  og  frá 

fiskinum sjálfum, enda notar hann sporðinn í samtali við náttúrulega umhverfi sitt, sér í hag. Í þessu 

1 „Within the lifetime of an organism, too, individual learning may have molded the brain in ways that rely on 
cognitive extensions that surrounded us as we learned. Language is again a central example here, as are the various  
physical and computational artifacts that are routinely used as cognitive extensions by children in schools and by 
trainees in numerous professions. In such cases the brain develops in a way that complements the external 
structures, and learns to play its role within a unified, densely coupled system. Once we recognize the crucial role of  
the environment in constraining the evolution and development of cognition, we see that extended cognition is a 
core cognitive process, not an add-on extra.” (Þýðing: Kristín Vala Breiðfjörð) Clark, Andy og David Chalmers, 
„The Extended Mind”, fyrst gefið út í Analysis, 58, bls. 10-23, 1998. Sótt 14. nóvember 2013, á vefslóð The 
University of Edinburgh, <http://www.philosophy.ed.ac.uk/people/clark/pubs/TheExtendedMind.pdf >
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samhengi  má  segja  að  umhverfi  hans  sé  partur  af  því  hvernig  hugsun  hans  í  samhengi  við 

sundhegðun hans er mótuð. Fiskurinn hrærist í kerfi sem greinir umhverfið á þann hátt sem nýtist  

honum best. Svipað ferli á sér stað hjá fólki, nema það tengist vissulega tungumáli og táknum í 

umhverfinu  en  ekki  bylgjum  og  öldum.2 Þetta  er  mjög  vélrænt  og  þegar  maður  stillir  upp 

mannskepnunni á þennan hátt er hugmyndin um sæborg ekki langt undan. Þegar við förum svo að 

telja og greina alla hluti sem við reiðum okkur á, hvort sem það er grunntól eins og gleraugu eða 

iPhone, þá er alls ekki svo langsótt að skilgreina nútímamanninn sem sæborg. Manneskjan er þó 

ekki svo einföld að hún verði skilgreind sem vél. Greining fólks á umhverfi sínu er ekki aðeins af 

tæknilegum eða rökrænum toga heldur hefur manngerð hvers og eins áhrif.

Einn af grunnþáttum myndlistar minnar er það sem ég kýs að kalla upplýsingavirkni. Hún 

fjallar um tengsl mannsins við hluti en er alltaf háð samhenginu og aðstæðum sem hlutur er í. Tala 

mætti um þessa virkni sem huglæga framlengingu sjálfs hlutarins. Hlutir  eru klæddir mannlegum 

eiginleikum, sem tala á margslunginn hátt við hin ýmsu skynfæri okkar. Það sem á endanum greinir 

okkur að sem einstaklinga er hvaða hlutir tala til okkar og hverjir ekki. 3

Einfalt dæmi er tekið í grein Merleau-Ponty, Sensory Objects, að velja gólfteppi fyrir íbúð. 

Allir litir gefa frá sér ákveðna tilfinningu og umlykja herbergið. Til dæmis ef teppið er skærgult þá 

er það sumarlegt og æpandi, en dökkbrúnt teppi gæfi herberginu hlýlegt og notalegt yfirbragð. 4 

Hlutir gefa almennt frá sér upplýsingar um mögulegar tengingar við þá, ekki bara tilfinningalega og 

smekklega, heldur  líka fyrir hvað þeir standa í tilteknu samhengi og aðstæðum. Þessi virkni er 

síbreytileg  og  þróast  eftir  því  hvernig  þekking okkar  á  raunveruleikanum er.  Þekking  okkar  á 

raunveruleikanum er þá þetta heildarkerfi sem Andy Clark og David Chalmers fjalla um.  Hugsa má 

um  upplýsingavirkni  sem  áru  sem  umlykur  hlut.  Þessi  ára  er  þó  ekki  af  andlegum  eða 

yfirnáttúrulegum toga heldur á sér stað í menningarlegu samhengi hlutarins.

Hlutir  geta  öðlast  ólíkt  hlutverk  þegar  þeir  eru  settir  í  annað  og  óvenjulegt  samhengi. 

Myndlistin hefur þennan mátt, en þegar hlutum er stillt upp í hlutverk listaverks missa þeir fyrri 

virkni. Verk Joseph Kosuth, One & Three Chairs (1965)5, er dæmi um þessa virkni. Stóllinn í þessu 

samhengi er formrænt séð stóll, í öllum merkingum orðsins. Þá á ég við að orðið stóll hefur ákveðna  

merkingu í tungumálinu þar sem um er að ræða hlut sem er til í raunveruleikanum. Ljósmynd af stól 

hefur sömu virkni, en stóllinn sem stendur þarna í raun og veru er jafn lítill (eða mikill?) stóll og 

hinar tvær skilgreiningarnar! Hann er nefnilega búinn að missa sína virkni sem stóll sem má sitja í  

og er því kominn á sama plan og hinar framsetningarnar á hugmyndinni um stól.

2 Sama rit og 1.
3 Merleau-Ponty, Maurice, „Sensory Objects”, Oliver Davis þýddi,  í The world of perception, Routledge Classics, 

London & New York, 2008,  bls. 48.
4 Sama rit, bls. 46.
5 Sjá Viðauka 1.
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II. Leikurinn og áhrif hans á raunveruleikaskynjun

Hvað gerist  þegar hlutum, umhverfi  og fólki  er  stefnt  saman á stað? Í  Kvikmyndinni  Playtime 

(1967) eftir Jacques Tati er þessari spurningu einmitt varpað fram. Þar er margskonar fólk komið 

saman  í  Tati-ville,  borg  sem  leikstjórinn  byggði  fyrir  myndina.  Hreyfing  í  borginni  ásamt 

misskilningi milli fólks í þessu umhverfi er í aðalhlutverki, frekar en söguþráður og persónuþróun.6 

Viðfangsefni myndarinnar er hreyfingin sem á sér stað innan þessarar borgar, viðbrögð fólks við 

upplýsingavirkni  þessa  borgarskipulags.  Þar  eiga  módernískur  arkítektúr  og  smáir  atburðir  sem 

brjóta upp formið, sem hreyfingin á sér stað á, stóran þátt í því að koma fólkinu í ójafnvægi. Þarna  

er í rauninni gefið að borgin virki á ákveðin máta, að hreyfing fólksins sé sjálfvirk. Það kannast 

sjálfsagt flestir við það að muna ekki hvort þeir slökktu á eldavélinni áður en þeir fóru að heiman. Í  

flestum tilfellum hefur viðkomandi slökkt, en það var gert ómeðvitað enda veit maður að það þarf 

að  slökkva  á  vélinni  því  annars  gæti  kviknað  í.  Þarna  er  maður  búinn  að  stimpla  inn  hjá  sér 

eiginleika eldavélarinnar og bregst við á þennan máta.

Í myndlist minni hef ég  unnið með þetta sjálfvirka og ósjálfráða. Ég byrjaði að gera verk 

sem ég  kallaði  skynjunarleiki.  Ég  gerði  tilraunir  með  vídeó  og  fór  að  leika  mér  að  hlutum  í 

vinnustofurými mínu. Þegar ég tala um að leika, þá meina ég það mjög bókstaflega. Þetta byrjaði 

þegar ég tók upp myndband af mér að sparka bjórtappa um rýmið. Hreyfingin stjórnaðist af því 

hvernig ég sparkaði í tappann (ég reyndi að hugsa um það eins lítið og mögulega) og svo auðvitað á 

hvaða hlutum tappinn lenti á. Smátt og smátt fór ég að passa mig á því að tappinn lenti ekki undir  

einhverju, svo ég þyrfti ekki alltaf að leita að honum. Ég varð meðvitaður um nokkur álíka atriði 

sem ákvörðuðu svo í lokinn hreyfinguna, þannig að leikurinn varð háður óskrifuðum leikreglum. 

Þessi  vinna  varð  aldrei  beint  að  verki,7 því  ég  var  ekki  sannfærður  um  ágæti  þessarar 

myndbandsupptöku Upp úr þessu kemur þó flest sem ég vinn með um þessar mundir. Hlutir, myndir 

og hugmyndir, sem hafa jafnvel verið með mér lengi, þróast og með því að leika sér að þeim verður 

oft  til  eitthvað  sem ég  tel  vera  áhugavert.  Myndefnið  hefur  einhverja  sögn sem fer  í  gegnum 

greiningu og ferli. Á einhvern hátt hugsar maður upphátt með því að raða saman og flokka, spyrja 

sálfan  sig  spurninga  og  taka  ákvarðanir.  Þetta  er  óljóst  ferli  þar  sem  maður  virkjar  hluti  og 

umbreytir þeim í listaverk. 

Hugtakið leikur lýsir einhverju sem svipar til þess ferlis sem margir myndlistarmenn fara í 

gegnum í sköpun sinni. Leikur ungbarna er ferli þar sem það gerir sér grein fyrir virkni heimsins 

6 Tati, Jacques leikstjóri, Playtime, kvikmynd, Specta Films, Frakkland, 1967.
7 Eins og stendur fyrir ofan, þá varð þetta aldrei að verki heldur aðeins sem textalýsing í þessari ritgerð.
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fyrir utan sjálft sig og er fyrsta skrefið í þeirri þróun að læra og taka virkan þátt í umheiminum.

Fyrir fullorðna er augljóslega ómögulegt að leika sér eins og krakki myndi gera.  Fullorðnir 

hafa þróast of mikið frá því að vera barn sem eignast sitt fyrsta leikfang. Þeir hafa lært tungumál, 

farið í skóla, lært mannasiði og svo framvegis. Það eru samt aðrir eiginleikar til staðar sem falla  

undir það form sem leikurinn er en það birtist á annan hátt og í öðru samhengi. Til að mynda felst  

leikur í því að nota orð á hnittin hátt, notast við myndlíkingar eða krumpa blað og móta bolta sem 

maður hendir svo í ruslið. Sálgreinirinn D.W. Winnicott sem er þekktastur fyrir skrif sín um börn, 

nefnir  nokkur  dæmi af  börnum en hann  notaði  leik  til  að  róa  taugar  og  leysa  sálfræðiflækjur.  

Leikurinn er notaður frá degi til dags til að létta fólki lífið og hann tekur á sig margar myndir. 8  

Myndlist getur verið tól til að rannsaka hvernig þessi leikur virkar í víðara samhengi. Það 

hafa þó ekki allir aðgang að myndlist, eða áhuga á henni ef út í það er farið. Það er þó eitt sem 

flestir í hinum vestræna heiminum kannast við, myndavélanotkun í daglegu lífi. Í samantekt í lok 

greinarinnar,  Playing and reality, eftir Winnicott kemur mikilvægur punktur, sem mér finnst lýsa 

raunveruleika leiksskynjunnar: „Þetta leiksvæði er ekki innri andlegur veruleiki. 

Það er fyrir utan einstaklinginn, en þó ekki ytri veruleiki.”9

Winnicott á við huglægt rými sem verður til milli barns og leikfangs. Þessi hugmynd um 

leikinn tengist þarna hugmynd Andy Clark og David Chalmers um vitsmunalegri framlengingu, sem 

ég útskýrði í stuttu máli fyrr í ritgerðinni. Leikurinn verður framlenging skynjunar á mjög ósýnilegu 

stigi. Það er einhver strúktúr til staðar sem gefur til kynna leikreglur. Maður verður var við þessar  

leikreglur  og horfir  því  öðruvísi  í  kringum sig.  Þetta  er  ekki  til  staðar  sjónrænt  nema fyrir  þá  

mannveru sem hefur  tiltekna kunnáttu eða vitneskju.  Þar má nefna ímyndunarafl,  sérkunnáttu í 

einhverju fagi eða tilgang.

Ljósmyndavélin er gott dæmi um leiktæki sem fullorðnir nota til að búa sér til huglægt rými 

milli sjálfs síns og raunveruleikans. Það er mikill máttur fólginn í því að vera með myndavél á sér, 

og þegar verið er að taka myndir má segja að rýmið umbreytist. Meðvitund verður til um að það sé 

verið  að  taka  mynd,  og  að  maður  sé  staddur  í  henni.  Myndavélin  verður  framlenging  á  sjálfi  

einstaklingsins  sem  heldur  á  henni,  en  ekki  á  jafn  einfaldan  hátt  og  til  dæmis  sjónauki  er 

framlenging  á  auganu.  Sjálf  þess  sem  heldur  á  myndavélinni  umbreytist.  Það  verður  til 

einhversskonar  fjórði  veggur  milli  ljósmyndarans  og  raunveruleikans.   Einn  smellur  á  vélinni 

yfirfærir augnablik í fast form. Í því felst einhver skrásetning sem ber að flokka, og er tekin sem 

framlenging raunveruleikans og stundum sem sönnun á liðnum atburðum. Ljósmyndavélin  hefur 

upplýsingagildi  sem gefur  frá  sér  orku  til  að  breyta  öllu  í  kringum  sig.  Til  dæmis  eru  sumir  

8 Winnicott, D.W., „Playing: A Theoretical Statement” í Playing and Reality, Routledge, London & New York, 1989, 
bls. 31-52.

9„This area of playing is not inner psychic reality.  It is outside the individual, but it is not the external world.” (Þýðing: 
Ívar Glói Gunnarsson) Winnicott, D.W., „Playing and reality” bls. 51.
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viðkvæmir  fyrir  því  að  láta  taka  mynd  af  sér,  og  hjá  þeirri  manneskju  yfirfærist  athyglin  á 

myndavélina.

Síðastliðinn  október  var  haldin  einnar  nætur  sýning  í  Nýlistasafninu,  Bring  Your  Own 

Beamer, en það er sýningarhugmynd sem hver sem er getur og má framkvæma. Hugmyndin er sú 

að listamenn mæti á stað með varpa eða einhvern ljósgjafa og sýni það sem þeir kjósa. Útkoman er  

mjög kaótísk og mörg verkin stangast á og blandast saman.10 Ég fékk boð um þátttöku og var þá 

nýbúinn  að  gera  verk  sem smellpassaði  í  þessa  sýningu.11 Ég  hafði  verið  að  skoða  hin  ýmsu 

myndlistarblogg á netinu, þar sem fólk tekur einfaldlega myndir af sýningum, til dæmis í New York.  

Á einu blogginu sá ég verk eftir Donald Judd sem ég hafði aldrei séð áður, en það sem vakti áhuga  

minn  var  myndavélin  sem  endurspeglaðist  í  verkinu.  Þessi  ljósmynd  lýsir  fullkomlega  þessu 

fyrirbæri, þegar nærvera skúlptúrs framlengist yfir á umræddan miðil, bloggið. Græjan sem tekur 

myndina, ásamt manneskjunni, eru þarna á nákvæmlega því augnabliki sem myndin er tekin.

 Einstaklingar sem blogga um list finna sig án efa í hlutverki blaðamanns. Bloggarar velja og 

hafna verkum, taka ljósmynd af því sem þeim finnst áhugavert og birta12. Meðal bloggara er líka 

hópur fólks sem skoðar þessar síður reglulega, án þess að endilega sjá verkin með berum augum. Ég 

fékk þá hugmynd að varpa skúlptúr Judds. Varpinn, rýmið á milli hans og veggjarins og flöturinn 

sem vörpunin þekur var þá orðin raunveruleg skúlptúrísk upplifun og myndefnið auðvitað skúlptúr. 

Á þessum fleti  er  skuggalíki,  eða  silúetta  mannveru,  sem virðist  vera  að  skoða skúlptúrinn og 

stendur fyrir vörpuninni.   Þarna er þó engin manneskja heldur um einfalda tæknibrellu að ræða. Á 

sýningunni í Nýlistasafninu var þó ekki ljóst að um tæknibrellu var að ræða. Skugginn féll alveg inn 

í umhverfið,  enda ekki oft né lengi sem að enginn stóð fyrir vörpuninni. 

Skúlptúrinn sem ég notaði í verkið er auðvitað ekki bara einhver skúlptúr heldur eftir sjálfa 

minimalisma-stjörnuna,  Donald Judd. Það hefur sjálfsagt vísanir  sem ekki  er hægt að neita.  Ég 

ákvað samt  sem áður  að  nota  skúlptúr  Judds  þar  sem kveikjan  var  í  myndavélasímanum sem 

speglast á yfirborði skúlptúrsins. Ég get þó ekki fullvissað mig um það að ég hefði gert þetta verk ef 

það væri ekki fyrir þá staðreynd að Judd gerði skúlptúrinn. Einhver sagði að ég væri myndbrjótur en  

skoðun mín er hinsvegar sú að sjálfsagt sé að nota verk annarra með þeim hætti sem ég gerði. Verk 

mitt snérist þó ekki um neitt slíkt, heldur frekar eðli þess að taka myndir af verkum sem maður sér  

og heillast af. Ekki aðeins ég heldur fjölmargir aðrir taka myndir í söfnum og galleríum erlendis. 

Það er upplifun þar sem fólk er nálægt manni, maður stendur fyrir framan verk sem maður er að 

skoða, og svo tekur maður mynd til að muna eftir því að maður hafi skoðað það. Myndin ein og sér 

nægir þó ekki fyrir mig né þann sem ég sýni verkin. Það er margt annað í spilunum en bara þessi 

10 Af vefsíðu Nýlistasafnsins, Nýlistasafnið, Reykjavík,  2013,  sótt 11. janúar 2014, <http://nylo.is/index.php?
option=com_content&task=view&Itemid=328&id=948 > 

11 Sjá viðauka 2.
12 theTuesdayafter, myndlistarblogg, Tumblr, sótt 11. janúar 2014, <http://thetuesdayafter.com>.
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eina ljósmynd nær að koma fram. 

Til  að koma aftur að leikskynjuninni  og tengingunni  við ljósmyndavélina,  þá er  gott  að 

skoða skrif Susan Sontag í bókinni On Photography. Þar er ferðamennska tekinn fyrir í samhengi 

við ljósmyndavélina. Sontag rökstyður hvernig ljósmyndir búa til óraunsæja mynd af fortíðinni, og 

hvernig þessi tækni hjálpar fólki að takast á við rými sem það finnur til óöryggis í, og á einhvern 

hátt eigna sér það.  Fólk finnur hjá sér hvöt að beita sjónarhorni myndavélarinnar sem vegg milli sín 

og þess sem því þykir merkilegt myndefni. Myndirnar sanna einnig að viðkomandi hafi farið í frí,  

og að það hafi verið gaman. Fólk sem er vant mikilli vinnu finnur fyrir þörf til að gera eitthvað 

meira en að ferðast bara og njóta. Það að smella af einni mynd kemur þannig í staðinn fyrir að vinna  

og yfirvinnur tómið sem fólk finnur  fyrir þegar það er ekki í vinnunni.13 Það sem er mikilvægt í 

þessari tengingu er bæði umbreyting rýmisins í ljósmyndatöku einstaklings,  hvernig myndavélin 

verður framlenging ástands ferðamanna (meðal annars í því hvernig þeir leita alltaf að því sem er 

vert að taka mynd af), og hvernig þessir eiginleikar hafa þau áhrif að létta á kvíða. Í stuttu máli þá 

fellur ljósmyndavélin í þessu samhengi undir hugmyndina um þægindahlut (Comfort Object) og það 

sem Winnicott kallar  „Transitional Phenomena”. Þetta fyrirbæri er leiksvæðið sem verður til milli 

barns og hlutar. Leiksvæðið felst ekki aðeins í því að raunverulega leika sér heldur líka í því að pota 

eða borða sandinn í sandkassanum. Í þessu ferli áttar barnið sig á sjálfinu og því sem er ekki hluti af 

sjálfinu.  Barnið mun smátt  og smátt  skilja að það sé ekki eitt  með móður sinni,  heldur sé það 

sjálfstæð  vera  í  raunveruleikanum.14 Þetta  ferli  má  segja  að  eigi  sér  stað  alveg  þangað  til  að 

manneskja flytur að heiman, og má jafnvel teygja það lengra.

Ég legg til að við lítum á hugtakið að leika eins borðliggjandi í greiningu á fullorðnum og það er í sambandi 
við greiningu okkar  á  börnum. Það sýnir  sig  til  dæmis  á  vali  orða, á  því  hvernig röddinni  er  beitt,  og  
augljóslega í kímnigáfu.15

 
Þó sálgreining sé ekki mitt sérsvið er ég engu að síður meðvitaður um hvernig hægt er að 

setja hugtakið leikur í víðara samhengi en bara til dæmis það að spila fótbolta, eða að spila borðspil  

og svo framvegis. Leikurinn er heldur betur hluti af  hversdagsleikanum. Þá er ég meðal annars 

búinn að setja ljósmyndavélina í þetta samhengi. Það er hægt að líkja hvaða rými sem er við leikvöll  

þar  sem ákveðnar  reglur  gilda  og  ákvarða  hegðun  okkar.  Bókasafn  til  dæmis  gefur  frá  sér  þá 

upplýsingavirkni  að  maður  hefur  hægt  um  sig  og  hvíslar  þegar  maður  talar.  Andstæða  við 

bókasafnið  væri  til  dæmis  pönk  tónleikar,  en  þar  fær  maður  augljóst  leyfi  til  að  sleppa  sér  í  

hávaðaðanum. 

13 Sontag, Susan, „In Plato's Cave ”, On Photography, Penguin Classics, London,  1977, Bls. 9-10.
14 Winnicott, D.W., „Transitional Objects and Transitional Phenomena” í Playing and Reality, Tavistock Publications, 

1971, bls. 1-2.
15 „I suggest that we must expect to find playing just as evident in the analyses of adults as it is in the case of our work 

with children. It manifests itself for instance, in the choice of words, in the inflections of the voice, and indeed in the 
sense of humour.”(Þýðing: Ívar Glói Gunnarsson) Winnicott, D.W., „Playing: A Theoretical Statement” í Playing 
and Reality, Routledge, London & New York, 1989, bls. 40.
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III. Konseptskynjun

Duchamp bauð myndlistinni birginn með yfirlýsingu sinni um að útrýma sjónlistinni í sinni sköpun. 

Eftir fyrri heimsstyrjöldina  kom hann fram með harða afstöðu gegn list félaga sinna, sem hann áleit 

vera aðeins til þess gerð að þóknast auganu.  Hann vildi koma listinni aftur  í hlutverk þess að 

þjóna heilanum.16 

Ég átti nýlega samtal við Ólöfu Nordal um tvö verk sem ég gerði síðastliðið sumar. Við 

bárum þessi verk saman þar sem þau voru unnin út frá sömu upptöku. Í vídeóinu spilar grænn 

skúlptúr aðalhlutverk innan rýmis sem er upplýst með stúdíóljósum. Ég held á myndavélinni og 

labba í kringum þennan skúlptúr, skoða hann með myndavélinni. Græni liturinn er í báðum verkum 

tekinn út með tæknibrellu sem gerir litinn gegnsæjan. Þetta er oft notað í kvikmyndum og kallast 

„Green Screen”. Eftir stendur autt svæði sem hægt er að bæta myndum inn í. Segja mætti að þessi  

skúlptúr missi eðlismassa sinn.17 Í fyrra verkinu notaði ég gömul kyrralífsmálverk sem ég tók af 

handahófi upp úr bókinni  Delights for the senses. Ólöfu fannst það vera heilsteyptara en seinna 

verkið. Ástæðan fyrir því var að það virkaði betur sjónrænt, myndefnið var fallegra og þéttara.18 Þar 

komum  við  að  afstöðu  Duchamps  gegn  „sjónlist”.  Seinna  verkið  sem  ég  vann  upp  úr  sömu 

upptöku19, er sama vídeó nema með öðru myndefni í auða svæðinu. Hugmyndin fór lengra og ég 

hafnaði  fagurfræðinni  sem réði  ríkjum í  fyrra  verkinu.  Verkið  snérist  alls  ekki  um að þóknast 

auganu. Það snérist um leggja fram mögulegar leiðir í skynjun skúlptúrsins sem er miðjupunktur 

upptökunnar. Auðvitað er þetta sett fram sem myndbandsupptaka, en titillinn gefur í skyn að þetta 

væru nokkur dæmi um virkni verksins. Dæmin eru meðal annars málverk eftir Bridget Riley og 

Giacomo Balla, skúlptúr eftir Franz West og myndskot úr tölvuleik.  Þessi verk gætu virkað eins og 

algjört kjaftæði í samhengi við hvort annað, en þau hafa öll tengingu við þessa myndbandsupptöku 

sem myndefni, skúlptúr, málverk og upplifun. Inn í þetta raunverulega rými sem er tekið upp bætist 

þannig  við  nýtt  lag  af  skynjun.  Græni  skúlptúrinn  missir  eðlismassa  sinn  og  tekur  á  sig  flatt  

yfirborð. Myndefnið snýr alltaf að myndavélinni og breytist eftir sjónarhorni hennar á skúlptúrnum. 

Þarna notaði ég verk annarra til að yfirfæra þeirra hugmyndafræði (eða öllu heldur skynjun) 

á þessa vídeóupptöku.  Ég er að leggja fram, huglægt, að áhorfandi skynji þessa eiginleika í verkinu.  

Auðvitað gengur það ekki fullkomlega upp sem slíkt, en það skapast myndlíking fyrir þetta eðli 

16 Rosenthal, Nan, „Marcel Duchamp (1887–1968)". í Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan 
Museum of Art, 2000–. síðast uppfært október 2004, sótt 22. október 2013, 
<http://www.metmuseum.org/toah/hd/duch/hd_duch.htm > 

17 Sjá viðauka 3 og 4.
18 Viðtal höfundar við Ólöfu Nordal, 16. september, 2013.
19 Sjá viðauka 4.
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skynjunnar, þar sem hugurinn býr til ósýnilegt lag með tilliti til upplýsinga sem eru til staðar hverju 

sinni. 

Upptakan, eins og ég nefndi áður, er af hreyfingu minni umhverfis þennan græna skúlptúr. 

Hreyfingin er raunveruleg, ég held á myndavélinni og horfi á skjáinn sem er á henni. Þannig má 

segja að ég sé að horfa í gegnum myndavélina og þar af leiðandi er þetta algjörlega mitt sjónarhorn 

(því ég er væntanlega búinn að yfirfæra sjónarhornið yfir á græjuna). Ég stend frammi fyrir hlut 

sem ég hef ákveðið að taka upp, hann er upplýstur og ég er einn í þokkalega stóru herbergi. Þetta er 

nokkuð óvenjuleg staða til að vera í. Hvert er ferðinni heitið? Framkvæmdin verður auðvitað algjör 

spuni og ég geri nokkrar tilraunir.  Það er enginn rétt leið til að nálgast verkefnið. Ég reyni bara að 

gera gott úr þessu, nálgast og fjarlægast hlutinn og ná fram einhverri teikningu. Ég gæti þess að 

skuggi minn fari ekki á græna litinn, svo að áhrif myndtækninnar skaðist ekki. Að mínu mati er 

þetta mjög líkamlegur skúlptúr, ég þarf að vera mjög meðvitaður um nærveru mína og að passa að 

sjónarhornið  sé  sæmilega  áhugavert  fyrir  þann  sem  skoðar  verkið.  Þessar  aðstæður  svipa 

óneitanlega til verka Bruce Nauman á 7. áratug 20. aldar þar sem hann stóð frammi fyrir upptökuvél 

í galtómri vinnustofu sinni. Eitt af hans fyrri verkum sem ég tengi best við er Flour Arrangements  

(1966).20 Fyrir það verk tæmdi hann vinnustofu sína og setti hveiti á gólfið. Hann mætti á hverjum 

degi í heilann mánuð til að búa til skúlptúr úr hveitinu og ljósmyndaði afrakstur hvers dags. Það 

sem eftir stendur eru svo sjö ljósmyndir, og nafnið á verkinu,  Flour Arrangements. Þessu verki 

fylgir einnig orðagrín, sem er í raun kjarni verksins, en það er leikurinn á orðinu Flour, þ.e.a.s. 

„Flower  Arrangements”.21 Nálgun  hans  á  að  gera  skúlptúr  hafði  með  það  að  gera  að  nota 

tungumálið sem einingu í verkinu. Einnig yfirfærist skúlptúrinn á ljósmyndamiðilinn, sem heimild 

um skúlptúr sem var gerður á vinnustofu undir mjög ákveðnum aðstæðum. Gjörningurinn við að 

gera skúlptúrinn er ekki hluti af því sem áhorfandi fær að sjá heldur aðeins ljósmyndirnar og svo 

frásögnin af því hvernig verkið var gert. Það nýtir sér skúlptúr hugtakið sem einingu í tungumálinu 

frekar en að bjóða uppá alvöru líkamlegan skúlptúr sem áhorfandi fær að upplifa beint. Að því leiti  

tengist það hvernig ég nota fyrri skúlptúrhefðina sem tungumál frekar en að bjóða upp á sjálfan 

skúlptúrinn. Skúlptúrinn sem var notaður í myndbandinu er semsagt ekki sá sem áhorfandi fær að 

sjá, heldur fær hann aðeins að upplifa upptöku af honum þar sem bent er á önnur verk sem dæmi um 

mögulegar skynjunarleiðir.

20 Sjá viðauka 5.
21 Kraynak, Janet, „Bruce Nauman's Words” í Please Pay Attention Please: Bruce Nauman's Words, The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts, 2005, bls. 12.
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IV. Verkferli 

Verkferlið felur í sér margslungnar hugsanir, margar spurningar sem ég svara játandi eða neitandi. 

Það er samhengi til staðar sem ég þarf að taka til greina, til dæmis myndlistarsagan.   Burtséð frá 

ofangreindum viðfangsefnum og hugmyndum, þá þarf ég að velta fyrir mér hvað er í raun og veru 

að gerast þegar verkin mín standa frammi fyrir áhorfanda. Verkin byggja óneitanlega á skilningi 

mínum á raunveruleikanum, en þá er sömuleiðis mikilvægt að átta sig á því hversu langt maður 

getur  gengið með sinn eigin  skilning.  Það er  því  mikilvægt  að  átta  sig  á  hugsunarferlinu sem 

myndlistin verður til í.

Í grein Gregory Minissale, Conceptual Art: A Blind Spot for Neuroaesthetics22 skrifar hann 

um áskorun konseptlistar á hugmyndir um fegurðarskynjun mannsins.  Þar kemur hann með fjóra 

meginpunkta sem hann greinir og útskýrir hvar áskorunin liggur.  Fyrsta svæðið er að konsept list  

örvar okkur því hún virkar eins og orðaleikur eða ráðgáta sem maður þarf að leysa. Maður verður 

forvitinn og vill skilja. Annað svæðið er að sumum finnst hressandi hvernig hugmyndalist spilar 

með sjónræna eiginleika án þess að vekja upp hina klassísku fegurðarskynjun forma og lita. Þriðja 

svæðið er hvernig þetta form býður upp á að búa til tengslanet milli hugmynda og verka frá ýmsum 

listamönnum. Þannig verður til samspil minnis og færni heilans til að tengja eitt við annað. Fjórða 

og síðasta svæðið sem hann fer inn á er hvöt konseptlistar til  að endurraða    „hugmyndalegum 

flækjustigum” og þannig búa til nýjar hugmyndir þar í kringum og sjá á annan hátt. Þetta samhengi, 

sem myndlistarheimurinn er, er æði oft búinn að flækjast og mikill núningur hefur átt sér stað síðan 

ljósmyndavélin kom til bjargar (og breytti hlutverki listmálarans). Ekki þarf að gera mikið til að 

komast á næsta núningsstig. Samhengið er orðið svo þétt að erfitt er að gera eitthvað, án þess að það 

feli í sér einhverja sögn. Segja má að listin sé eins og að spila mjög flókinn leik af tetris, þar sem 

formin og hugmyndavíddirnar eru orðnar talsvert margslungnari en í upprunalega leiknum.

Það er alltaf bil milli samskipta sem miðast við núverandi stöðu mála  og liðinna  samskipta sem mynda 
undirstöðu þess sem við upplifum í núinu. Vegna þessa bils er öll meðvituð skynjun áhættusöm; það er 
áhættuspil inn í hið óþekkta, því þegar nútíðin samlagast fortíðinni hefur það líka í för með sér 
endurbyggingu á þeirri fortíð.23

22 Minissale, Gregory, „Conceptual Art: A Blind Spot for Neuroaesthetics?” í Leonardo Journal, vol. 45, No.1, 2012, 
Bls. 43-48.

23 „There is always a gap between the here and now of direct interaction and the past interactions whose funded result  
constitutes the meanings which we grasp and understand what is now occuring. Because of this gap, all conscious 
perception involves a risk; it is a venture into the unknown, for as it assimilates the present to the past it also brings 
about some reconstruction of that past.” (Þýðing: Ívar Glói Gunnarsson) Dewey, John, „Art as Experience”, Art and 
its Significance: An Anthology of Aesthetic Theory, Stephen David Ross ritstýrði, State University of New York 
Press, Albany, New York, 1994, bls.218.
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Í grunninn er því listaverkið alltaf  framhald af meiningu sem er nú þegar til  staðar. Það 

mætti kalla það tillögu í tungumálinu, eða tillögu til áhorfanda. Það á vel við að líkja listaverki við 

nótnablað,  þar  sem  línurnar  og  nóturnar  mynda  upprunalega  verkið.24 Vissulega  er  það  mikil 

einföldun á því hvernig skynjun á myndlist virkar, og það er aldrei vissa fyrir því að áhorfandinn 

skilji verkið. Hlutverk listamanns skilgreini ég þó ekki þannig að hann sé að segja manni eitthvað,  

að kenna manni lífsreglurnar eða vera með áróður. Hlutverk listamanns er a hrinda af stað ferli í 

huganum, þar sem að áhorfandi skynjar og veltir fyrir sér eiginleikum verksins. Þessir eiginleikar 

eiga það til að mynda tengingar, sem listamaðurinn hefur þá tvinnað saman á vinnustofunni. Út frá 

þeirri raunveruleikaskynjun sem ritgerðin hefur hingað til unnið út frá, þá er viðhorf mitt gagnvart 

myndlistarsköpun kannski best lýst með orðum Robert Irwin: „Starf listamannsins snýst ekki um 

það að gera málverk eða hluti. Það sem við erum í raun og veru að fást við er meðvitund okkar og 

lögun skynjunnar.”25

24 Dewey, John, „Art as Experience”, Art and its Significance: An Anthology of Aesthetic Theory, Stephen David Ross 
ritstýrði, State University of New York Press, Albany, New York, 1994, bls. 213.

25 „To be an artist is not a matter of making paintings or objects at all. What we are really dealing with is our state of 
consciousness and the shape of our perception.” (Þýðing: Ívar Glói Gunnarsson) Nöe, Alva, „Experience and 
Experiment in Art” í Journal of Consciousness Studies, 7, No. 8–9, 2000, Bls. 123.
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V. Niðurstöðuleysi

Það er mér mikill léttir að enginn lokaniðurstaða hafi náðst eftir að hafa skrifað þessa ritgerð. Þessi 

skrif tvinna saman og nálgast kjarna myndlistar minnar. En þessi kjarni er aðeins byrjunarreitur. 

Manneskjan notar hinar ýmsu aðferðir og tól til að þreyfa sig áfram í lífinu. Heilinn lærir að notfæra 

sér þessar aðferðir og hjálpartæki, og les þannig í umhverfið. Skynjun er því ekki aðeins að skynja 

með líkamanum, heldur eru hlutir og umhverfið stór partur af kerfinu sem við skynjum út frá. Þessa 

kenningu þeirra Andy Clark og David Chalmers, sem vinnur gegn gömlu hugmyndinni um að skipta  

skynjun  í  tvennt,  huga  og  líkama,  nota  ég  í  samhengi  við  það  hvernig  umhverfið  er  hlaðið 

svokölluðum leikreglum. Í  samhengi  fótboltaleiks  eru ákveðnar  reglur  til  staðar  og þeim fylgir 

ákveðin greining á því sem er skynjað. Viðbrögð til að þjóna leiknum í kjölfar þess eru ósjálfráðar. 

Þessar reglur eiga einnig við í hversdagsleikanum við hinar ýmsu aðstæður. Hlutir gegna mikilvægu 

hlutverki  í  því  hvernig  við  skynjum  umhverfið  og  hvaða  leikreglur  eiga  við  í  tilteknu  rými. 

Upplýsingarnar sem hlutir gefa frá sér í þessu tengslaneti sem mynda svokallaðar leikreglur kalla ég 

upplýsingavirkni, en það hugtak á sér rætur hjá Merleau-Ponty.

 Skynjunin hefur því nokkur lög. Þau fara eftir hjálpartólum og samhengi og því hvernig 

maður beitir athyglinni út frá aðstæðum. Mikilvægt er að skoða í þessu samhengi huglæga rýmið 

sem  myndast  við  leik  milli  barns  og  hlutar,  en  það  rými  er  líka  til  staðar  hjá  fullorðnum.  

Ljósmyndavélin er ein birtingarmynd þess hvar þetta huglæga rými getur myndast hjá fullorðnum. 

Ég nota dæmi frá Susan Sontag máli mínu til stuðnings en í grein sinni,  In Plato's Cave (1977), 

ritar hún um ferðamenn sem notfæra sér ljósmyndavélina í þeirri óþægindatilfinningu sem felst í því 

að vera á ókunnugum stað. Það má segja að ljósmyndavélin sé þægindahlutur fullorðna fólksins, líkt 

og bangsi fyrir börn. Upplýsingavirkni þessa hlutar sem manneskjan sér í gegnum, ljósmyndavélin, 

brenglar umhverfið og þannig verður til svokölluð leikskynjun.

Skynjun er ekki óháð tungumálinu og hinum og þessum hugmyndafræðum. Þarna kemur 

Duchamp og konseptlistin til sögunnar, en myndlist af þeim toga hefur það í sér að gefa okkur nýja 

innsýn á hinum og þessum þáttum raunveruleikans.  Marcel Duchamp bjó til nýja leið til að nálgast 

myndlist sem felst í því að gera tilraunir með skynjun. Svæðið sem skynjun þekur er óendanlegt, og 

það mun þenjast út lengra með tímanum, án þess að komast nokkru sinni að beinharðri niðurstöðu. 
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