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Útdráttur

Hvert er mikilvægi áhorfandans í myndlist? Er hann mikilvægari en listamaðurinn sjálfur? Eða 

jafnvel mikilvægari en listaverkið sjálft? Til að komast að niðurstöðu á þessum spurningum 

skoða ég fyrst skrif listamannsinns Allans Kaprow sem var einn af upphafsmönnum 

Uppákomanna (e. Happenings) í New York í lok 6. áratugar síðustu aldar. Uppákomurnar voru 

myndlistaratburðir utan listastofnana sem stýrt var af listamönnum, áhorfendur voru settir inn í 

þær óvæntu kringumstæður sem mynduðust hverju sinni og urðu frekar að þátttakendum en 

áhorfendum. Þarna var mikilvægt stökk tekið fyrir áhorfandann, honum gefin ábyrgð og stjórn 

sem hann einn gat ráðið hvernig skyldi nýta. Þátttakendurnir þurftu að setja sig í nýjar 

stellingar til að upplifa verkin að fullu og urðu að vissu leyti að yfirgefa þau listgildi sem þeir 

þegar þekktu. Í listsköpun sinni var Kaprow einnig heillaður af því hvernig líf og list gætu 

blandast saman, hann vann mikið með hverdagslífið, því sem við tökum ekki sérstaklega eftir í 

daglega lífi okkar en getur heillað um leið og því er gefinn gaumur. 

Það leiðir okkur að því að skoða þátttökulist 10. áratugarins en þá fóru listamenn út í 

samfélagið og unnu verkefni ásamt þeim einstaklingum sem það mynda. Eðli 

þátttökulistarinnar gerir það að verkum að inntak hennar er oftast pólitískt og vilja 

listamennirnir þá beita sér fyrir því að bæta umhverfi og lífsgæði samfélagsins. Skiptar 

skoðanir fræðimanna á hvernig best sé að haga pólitískri list svo hún sé hvað áhrifamest verða 

athugaðar í seinni hluta ritgerðarinnar. Að lokum mun ég kynna mín eigin verk og hvernig þau 

tengjast inn í hugmyndir um samfélag, pólitík, list og lífið. 
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Inngangur

Hvernig verður list til? List verður til þegar ég sé eitthvað bogið við raunveruleikann eins og 

hann er. Ég vil breyta honum og aðlaga að minni draumsýn með því að opna huga þeirra sem 

hana upplifa að því sem ég upplifi. Ég vil leyfa þeim að koma inn til mín, inn í hlýjuna þar sem 

mér finnst gott að vera. Þar er oftast heitt á könnunni og flestir hlæjandi í eldhúskróknum en 

þar er mitt öryggi og þar get ég staðið fast á mínu. Þangað vil ég bjóða sem flestum, sumir 

stoppa aðeins við í stutta stund en aðrir fara aldrei. Þangað vil ég fá vini mína, vini vina minna 

og jafnvel vini þeirra, allir verða þeir vinir mínir sem kunna að meta samtíninginn og rykið í 

hornunum. En til þess að fá alla í heimsókn þarf maður að búa vel, hafa nóg upp á að bjóða og 

vera duglegur að halda sambandi við jafnvel sína fjarskyldustu ættingja. 

Það mætti í raun lýsa myndlist sem göldrum eða töfrum. Myndlist getur heillað mann 

alveg upp úr skónum og dvalið í huga manns mánuðum eða árum saman. Það þarf ekki mikið 

til, uppgötvun á verkum Louise Bourgois, kynning á framúrstefnulegri listbaráttu Dadaista eða 

plötuumslag Let it Bleed (1969) með Rolling Stones1. Þar kviknaði allavega eitthvað hjá mér, 

þegar ég lá á gólfinu heima og góndi á umslagið tímunum saman, rjómaterta ofan á hjóli ofan á 

pizzu, klukku og kvikmyndaspólu breytti mér þannig að ég verð aldrei söm aftur. 

Listin getur nefnilega fengið mann til að breyta viðhorfi sínu til lífsins og í sumum 

tilvikum getur hún heltekið huga manns allan, fengið mann til að yfirgefa alla rökhugsun og 

hreinlega ákveða að gerast myndlistarmaður. Eyða því sem eftir er af lífinu í hringiðu skapandi 

hugsunar, sjálfsefa, uppgjafar, alsælu og fullkomnunar. Já, í listsköpuninni býr eitthvað 

stórkostlegt sem vert er að kanna nánar.

Ég ætla að fjalla um mikilvægi áhorfandans í myndlist frá seinni hluta 20. aldarinnar að 

samtímanum. Hvernig listamenn fóru að vinna samfélagstengda list utan við stofnanir 

listheimsins, hvernig áhorfandinn varð að þátttakanda í listinni og svo velti ég fyrir mér hver sé 

besta leiðin til að skilaboð skili sér til áhorfenda. Allan Kaprow tók áhorfendur inn í verk sín 

sem beina þátttakendur í lok 6. áratugarins, leyfði þeim að upplifa listina sem hluta af þeim 

sjálfum og öðlast þannig nýjan skilning bæði á list og lífi. Á tíunda áratugnum varð þátttökulist 

afar vinsæl en þá fóru listamenn að vinna beint inn í samfélagið og vildu með því fá 

áhorfendurna til að vera virkir innan samfélagsins og hafa áhrif á það. 

1 Sjá myndir í viðauka, bls. 20-21.
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I. Komdu í kaffi

Í listsköpun minni hef ég alltaf heillast mest af þeim viðfangsefnum sem koma utan frá. Það er 

að segja sem eru ekki hluti af mínu persónulega tilfinningalífi eða listinni sem slíkri. List sem 

sprettur upp af list hefur það á hættu að verða eins konar úrkynjað afkvæmi hennar. Í hana 

vantar oft þá ástríðu eða hugmyndaflug sem stuðlar að frumleika og framþróun og sú list endar 

oft sem gömul tugga sem hefði átt að enda alla sína lífsdaga fyrir löngu. Ég horfi því út fyrir 

sjóndeildarhring myndlistinnar, sæki mér innblástur í hið daglega líf, pólitíkina og samfélagið. 

Ég reyni að túlka hlutina á minn eigin hátt með því að snúa út úr þeim og gefa þeim þannig nýtt 

líf.

Áhorfendurnir hafa alltaf verið mikilvægur þáttur í verkum mínum. Ég vil að 

áhorfandinn sé þátttakandi í verkinu, þátttakandi hefur alltaf eitthvað við verkið að bæta. Hann 

horfir á verkið frá öðru sjónahorni og breikkar þannig skynjun sína á því. Það er því mikilvægt 

fyrir verkin mín að þau séu auðlesanleg eða að minnsta kosti skiljanleg. Það er óþarfa 

flækjustig að ráðast í dulkóðun hugmyndanna. 

Ég get ekki séð tilganginn í að skapa ef það er ekki fyrir aðra. Ég vil skapa til að opna 

augu annarra, ég vil að þeir geti séð inn í minn hugarheim fundið þar einhver skilaboð sem þeir 

geti svo tekið með sér, hvort sem þeir eru sammála skilaboðunum eða ekki. Aðalatriðið er að 

þau séu til staðar, búi til umræðu og vekji fólk til umhugsunar. Jafnvel fái einhvern til að kasta 

rökhugsun sinni út um gluggann og leggja stund á myndlist. 

Hvers vegna sprettur upp þessi löngun til að breyta veruleikanum, skapa eitthvað nýtt 

og hafa með því eitthvað að segja? Þegar ég finn hjá mér löngun til að skapa er það nær alltaf í 

kjölfarið á mikilli umræðu. Öll mín myndlist sprettur út frá umræðu og samneyti við aðra. Fólk 

er minn helsti innblástur, en út frá þeim kemur að sjálfsögðu málefnið. Það eru ekki öll málefni 

sem fara í það ferðalag að verða listaverk heldur þarf að vera einhver eldur í umræðunni. 

Spenna og æsingur sem myndast milli manna, andrúmsloftið fer að titra og maður finnur inni í 

sér eld sem ferðast um líkamann og heldur manni vakandi lengur en venjulega. Fólkið er 

lykillinn að því að finna það sem skiptir máli, finna hvað brennur á vörum þeirra og fær þau til 

að öskra. 

Að þessu sögðu fer ég að spyrja sjálfa mig spurninga er varða myndlist, listamenn, 

vettvang myndlistar á Íslandi og einnig í alþjóðlegu samhengi. Ber ég sem listamaður ábyrgð í 
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samfélaginu? Þarf ég að leggja mig alla fram við að þjóna stærra samhengi en aðeins því sem 

stendur mér næst? Eða ætti ég að láta mér nægja þá ánægju sem ég fæ út úr því að skapa 

eitthvað fallegt sem áhorfandanum finnst líka fallegt. Nei, það tel ég ekki vera mitt hlutverk, 

mitt hlutverk er að taka fulla ábyrgð á myndlistinni minni, miðla til annarra og senda 

samfélaginu skýr skilaboð.

Ég vil bjóða fólkinu í heimboð. Mitt heimboð er boð í myndlist. Myndlist þar sem ég ræð 

ríkjum. Ykkur er öllum boðið að koma og vera virkir þátttakendur í henni, upplifa hana, tala 

um hana og skoða hana með gagnrýnisgleraugum, því hvar erum við án þeirra? 

II. Ólistin og lífið

Listsköpunarlöngunin hófst innra með mér löngu áður en ég áttaði mig á henni, ein af 

frumþörfum mínum byrjaði að láta á sér kræla snemma á lífsleiðinni. Jafn mikilvæg og næring 

og svefn er fyrir ungabarn, það sem gaf lífi mínu tilgang. Dagarnir snerust um að vera og að 

leika sér og það kenndi mér fljótt að vera skapandi. Hvort sem það var að mála eða teikna, 

föndra í skólanum, setja upp leikþætti fyrir vini og fjölskyldur eða halda myndlistarsýningar í 

portinu bak við hús þá var þetta allt jafn lífsnauðsynlegt og allt jafn yndislega skemmtilegt. 

Drullukökur bakaðar í sólinni, skreyttar með fagurgulum fíflum, þvottaklemmur málaðar og 

límdar saman svo úr verða nýjar verur.

Oft hverfur þessi gleði og hvatvísi gagnvart hinu daglega lífi þegar við komumst á 

fullorðinsaldur. Við tökum á okkur ábyrgð og það þykir ekki ábyrgum, fullvaxta einstaklingi 

sæmandi að leika sér allan daginn. Hversdagsleikinn á það á hættu að verða grár og leiðinlegur 

og við hættum að fylgja eðlishvötinni. Listamanntvíeykið Peter Fischli og David Weiss eru 

dæmi um listamenn sem héldu í þetta barnslega eðli og leyfðu sér að gera listsköpun sína að 

miklum leik sem þeir unnu bæði innan vinnustofunnar og utan. Ljósmyndaserían 

Equilibre/Quiet Afternoon (1984-1987)2 er dæmi um fullkomin augnablik sem verða til í 

hversdagslegum leik þar sem hlutum á borð við vínflöskur, stóla, skó og grænmeti er raðað 

saman með jafnvægið eitt sem bindiefni. Þetta eru verk sem eru aðeins til á ljósmyndum og 

þurfa ekki að gefa okkur meira en það að við förum að velta fyrir okkur hvernig listamennirnir 

eyddu hljóðlátum eftirmiðdegi í að skapa andartak sem minnir okkur á hina barnslegu leikgleði 

sem leynist innra með okkur.

2 Sjá mynd í viðauka, bls. 22.
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Það sem er svo frábært við myndlist er að þar má allt. Ég má mála og teikna, setja upp 

leikþætti og halda myndlistarsýningu úti í porti og það sem meira er ég má ekki aðeins gera 

það heldur er það beinlínis það sem er ætlast til af mér, mér sem listamanni. En fyrst að allt má 

hvernig vitum við hvað er list og hvað er ekki list?

Ég leik mér oft að því að ganga eftir ísilögðum gangstéttum og reyni meðvitað að stíga 

þar sem líklegast er að klakinn brotni undan líkamsþunga mínum svo ég heyri brestina í ísnum 

eða ég flétta saman alla spottana á ullarteppinu sem ég hef vafið utan um mig svo þeir 

umbreytist á meðan ég sit undir því. Litlir leikir sem ég ein upplifi algjörlega út af fyrir mig og 

enginn mun fá að njóta með mér. Þeir eru ekki meðvituð listsköpun af minni hálfu, þeir eru 

ekki tilraun að merkilegum gjörningum en gætu þeir samt talist list? Geta gjörðir listamanns 

verið gjaldgengar sem list án nokkura vitna, áhorfenda og gagnrýnenda ? 

Listamaðurinn Allan Kaprow kallaði sig gjarnan ólistamann og helgaði listsköpun sína 

að miklu leyti vangaveltum um muninn á hverdagslífinu og listinni. Hann skilgreindi ólist sem 

hvað eina sem ekki hefur verið samþykkt sem list en hefur fangað athygli listamanns með þann 

möguleika fyrir hendi. Hann segir ólist enn fremur hverfula og í hvert skipti sem slíkt 

augnablik sé sett fram opinberlega verði það sjálkrafa að einhvers konar list.3 Þannig verða 

gjörningarnir tveir sem ég nefni hér að ofan að list um leið og þeir eru skilgreindir og birtir sem 

slíkir fyrir allra augum en hafa áður orðið að ólist á þeirri stund sem þeir voru framkvæmdir og 

urðu til sem hugmynd.

Með hugtakið ólist í huganum getur þó verið erfitt að skera úr um hvað sé einfaldlega 

hluti af daglegu lífi og hvað sé þess vert að velta fyrir sér hvort það geti mögulega orðið að list 

eða ekki. Kaprow notaði hverful efni í verkum eins og rusl, dagblöð, tuskur, pappakassa og 

fleira sem frekar mætti telja til daglegs lífs frekar en listar. Hann vann með lífið og listina sem 

eitt og beitti sér fyrir því að láta okkur sjá að þar er ekki alltaf munur á. Kaprow taldi 

hversdagslegustu efni og athafnir geta orðið að eða leitt af sér list. Í greininni Art Which Can't 

Be Art lýsir hann einni slíkri athöfn og því hvers vegna honum finnst hún geta talist list:

Til dæmis að bursta tennurnar á morgnana þegar ég er varla vaknaður, horfa á taktinn í 

hreyfingum olnbogans í speglinum þegar hann hreyfist upp og niður... [...] Ég ákvað að 

fylgjast með því þegar ég burstaði tennurnar, horfa á olnbogann hreyfast. Ég yrði einn inni á 

baðherberginu mínu án áhorfenda. Það væri ekkert gallerí, enginn gagnrýnandi til að dæma, 

ekkert opinbert. Þetta var sú afgerandi breyting sem fjarlægði hversdagslegan gjörning frá 

öllu nema minningu um lífið. Ég hefði að sjálfsögðu getað sagt við sjálfan mig, „Núna er ég 

3 Allan Kaprow, „Education of the Un-Artist, Part I“, Essays on the Blurring of Art and Life, Jeff Kelley 
ritstýrði, University of California Press, Berkeley, 2003. Bls. 98.
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að búa til list!“ En í raun hugsaði ég ekki mikið um það.4

Þessi meðvitaði gjörningur Kaprows sem stóð yfir í tvær vikur, var ekki hugsaður sem 

listaverk heldur snerust hugsanir hans um ómeðvitaðar hreyfingar, hversdagslegar venjur sem 

eru hluti daglegs lífs flestra. Það er að segja ekki list í hefðbundnum skilningi heldur það sem 

Kaprow kallaði ólist. Það var í raun ekkert merkilegt, aðeins hluti af lífinu sem allir kannast 

við, er ekki sérstaklega spennandi í sjálfu sér og hefur ekkert með list að gera. Þetta leiðir af sér 

þversögn, því þegar listamaðurinn er búinn að skrifa niður lýsinguna á athöfninni, vangaveltur 

og hugsanir sem tengjast henni verður þessi svokallaða ólist að list. 

Kaprow er ekki síður þekktur fyrir Happenings, eða Uppákomur, sem hann hélt ásamt fleiri 

listamönnum á 6. og 7. áratug síðustu aldar. Uppákomur voru samkomur þar sem tilviljun, 

hvatvísi, áhorfendur, rými og leikmunir komu saman, þær einfaldlega gerðust. Kaprow lýsir 

því best sjálfur í ritgerðinni Happenings from the New York Scene frá 1961 þar sem hann 

útskýrir Uppákomu:

Þú kemur inn sem áhorfandi og kannski áttarðu þig á því að þú ert lentur í henni 

[Uppákomunni] eftir allt saman þegar þú ýtir við hlutum eins og húsgögnum einum saman. 

Orð þeytast fram hjá, hvíslandi, dída, barúm, elskaðu mig, elskaðu mig, skuggar titra á 

skjám, rafmagnssagir og sláttuvélar ískra alveg eins og neðanjarðarlestirnar á Union Square. 

Áldósir hringla og þú stendur upp til að sjá eða skipta um sæti eða til að svara spurningu sem 

var kölluð til þín frá drengjunum sem pússa skó eða gömlum konum. Langar þagnir þegar 

ekkert gerist, og þú ert sár út af því að þú borgaðir einn dollara og fimmtíu senta framlag, 

þegar bang! Þarna stendurðu og starir á sjálfan þig í spegli sem hefur verið troðið framan í 

þig. Hlustaðu. Hóst berst frá sundinu. Þú flissar út af því að þú ert hræddur, ert með 

innilokunarkennd, talar frjálslega við einhvern en allan tímann ertu þarna, að taka þátt í 

leiknum...5

4 „Brushing my teeth for example in the morning when I'm barely awake; watching in the mirror the rhythm of 
my elbow moving up and down... [...] I decided to pay attention to brushing my teeth, to watch my elbow 
moving. I would be alone in my bathroom without spectators. There would be no gallery, no critic to judge, no 
publicity. This was the crucial shift that removed the performance of everyday life from all but memory of life. 
I could of course, have said to myself, "Now I'm making art!" But in actual practice, I didn't think much about 
it.“ Allan Kaprow, „Art Which Can't Be Art“, Essays on the Blurring of Art and Life, Bls. 219-221.

5 „You come in as a spectator and maybe you discover you're caught in it after all, as you push things around 
like so much furniture. Words rumble past, whispering, deedaaa, baroom, love me, love me; shadows joggle on 
screens; power saws and lawn mowers screech just like the I.R.T. at Union Square. Tin cans rattle and you 
stand up to see or change your seat or answer questions shouted at you by shoe shine boys and old ladies. Long 
silences when nothing happens, and you're sore because you paid $1.50 contribtution, when bang! There you 
are facing yourself in a mirror jammed at you.  Listen. A cough from the alley. You giggle because you're 
afraid, suffer claustrophobia, talk to someone nonchalantly, but all the time you're there, getting into the act.“ 
Allan Kaprow, „Happenings in the New York Scene“, Essays on the Blurring of Art and Life, bls. 15-16.
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Af þessu má sjá að Uppákomurnar voru ekki fyrirfram ákveðnar heldur algjörlega 

tilviljunakenndar eða það er að segja eins tilviljanakenndar og mögulegt er með þá 

fyrirframgefnu þætti sem þegar voru til staðar í rýminu hverju sinni. Þáttur áhorfandans var því 

orðinn gífurlega mikilvægur eins og lesa má úr lýsingunni hér að ofan. Uppákomurnar voru 

miðaðar að áhorfendunum, yfirleitt var hópurinn fámennur og oftast voru það sömu 

einstaklingar sem sýndu þeim áhuga. Áhorfendur fengu hvorki ákveðin sæti né var sérstakur 

áhorfendapallur til staðar. Uppákoman gerðist ekki á sviði heldur allt í kring um þá sem hana 

sóttu. Áhorfendurnir voru þar með orðnir partur af verkinu, þátttakendur sem veltust um í 

hringiðu sem við Kaprow köllum Uppákomu. Kaprow lýsir því hvernig „Uppákomurnar bjóða 

okkur að afneita um stund almennum mannasiðum og taka fullan þátt í raunverulegu eðli 

listarinnar (og vonandi) lífsins. Þannig er Uppákoma gróf og óvænt og virkar oft „skítug“. En 

við gætum byrjað að átta okkur á að skítur er einnig lífrænn og frjósamur og allt, þar með talið 

gestirnir, geta vaxið örlítið í slíku umhverfi.“6

Kaprow talar um að „áköfustu og nauðsynlegustu Uppákomurnar hafi myndast í 

gömlum risum, kjöllurum, tómum verslunarhúsnæðum, náttúrunni og á götunni, þar sem litlir 

hópar áhorfenda eða gesta blandast á einhvern hátt saman við viðburðinn, flæða inn í og milli 

þátta hans.“7 Hver Uppákoma varð að nýrri lífsreynslu fyrir hvern og einn sem aðeins var hægt 

að upplifa einu sinni. Þær kröfðust þess að áhorfandinn breytti líkamlegri afstöðu sinni 

gagnvart því sem á gekk, áhorfandinn varð að gera sjálfan sig að þátttakanda ef hann átti að fá 

sem sterkasta upplifun úr viðburnum.

Uppákomurnar voru tilraunir Kaprows til að umbreyta áhorfanda yfir í þátttakanda en á 

sama tíma og hann vann að Uppákomum utan gallerírýmisins vann hann einnig svokölluð 

Umhverfisverk (e. Environments) sem féllu frekar inn í gallerírými. Samkvæmt Kaprow var 

afar mikilvægt að listaverk tilheyrði sínu umhverfi til að það gæti gengið upp. Sá staður þar 

sem verk er unnið á, hvort sem það er vinnustofa listamanns, gallerí eða náttúran verður að 

heimili verksins. Verkið myndar ákveðið samband við staðinn og andrúmsloft sem tengir 

aðeins við þann stað. Sé verk tekið úr sínu náttúrulega umhverfi fæðist það andvana.8 

Umhverfin voru því hugsuð inn í rýmið þar sem þau yrðu sýnd. Kaprow sýndi verk sitt Yard9 

árið 1961 í galleríi Mörthu Jackson í New York. Hann fyllti rýmið af gömlum bíldekkjum sem 

var hrúgað upp í stafla þannig að ekki sást í gólfið. Gestir sýningarinnar urðu að klifra og 

6 Sama rit, bls. 18.
7 Sama rit, bls. 17.
8 Sama rit, bls. 18.
9 Sjá mynd í viðauka, bls. 23.
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klöngrast yfir dekkin þegar þeir komu inn í rýmið og náðu þannig að verða að hluti af verkinu.

Þetta stökk áhorfandans yfir í þátttakanda finnst mér áhugavert. Að leyfa honum að 

verða virkur þátttakandi í verki og öðlast þannig upplifun sem getur verið mjög áhrifamikil og 

hreyft við honum á djúpan hátt. Verk Kaprows innihéldu hvorki pólitískan boðskap né deildu á 

samfélagið á nokkurn hátt. Verk hans snérust um að breyta afstöðu manns og hugsunarhætti 

gagnvart því hvernig við lifum og öllu því sem við fáumst við dagsdaglega. Þessi fyrstu spor 

listarinnar yfir í þátttökulistina voru mikilvæg og opnuðu fyrir það að listin færi að einbeita sér 

enn frekar að áhorfandanum og þar af leiðandi að samfélaginu öllu. Það er einmitt samfélagið 

og áhrifin sem hægt er að hafa á það í gegn um myndlistina sem heillar mig. Myndlist á ekki að 

vera hrædd við að taka skýra afstöðu, vera frek og jafnvel ganga svo langt að kalla megi hana 

áróður. Óður til hversdagsins verður leiðigjarnur ef hann er allsráðandi, listheimurinn þarf á 

miklum fjölbreytileika að halda og stöðugri hreyfingu svo hann haldist áhugaverður.

Ég hef alltaf leyft tilfinningum að stjórna vegi mínum í gegn um flest það sem ég hef 

tekið mér fyrir hendur. Það hefur oft reynst erfitt, ég hef tekið feilspor og lært af reynslunni. 

Margir í kring um mig hafa eflaust talið að ég væri ekki alveg í tengingu við raunveruleikann, 

sé ef til vill með barnalega sýn á heiminn. Ég tel þó að þvert á móti þá hafi ég leyft mér að 

upplifa heiminn á annan hátt en ég hefði annars gert. Það hefur leyft mér að öðlast dýpri 

skilning á raunveruleikanum heldur en ég hefði nokkurn tíman getað með því að leyfa 

rökhugsuninni að stýra för minni í gegn um lífið. Þegar talað er um raunveruleikann er oftast 

átt við það sem tilheyrir hlutveruleikanum og það sem vísindin geta útskýrt fyrir okkur. 

Raunveruleikinn er að vinna fyrir sér, öðlast fjárhagslegt sjálfstæði, sparireikning, 

lífeyrisreikning og fleira sem ég hef ekki vit á. Ég tel hins vegar að allt það sem við skynjum 

hvort sem það er huglægt eða hlutlægt sé hluti af mínum raunveruleika. Að skynja sýnir, 

drauma, vitranir, trúarbrögð, dulspeki og allra helst tilfinningar sínar verður allt að teljast til 

raunveruleikans. Ég upplifi veruleikann í gegn um tilfinningarnar, hugann og sálina. Með 

þessum skilningi á umhverfi mínu get ég leikið mér með það og mér gefst tækifæri til að breyta 

því eftir mínu höfðu og það reyni ég að gera í minni myndlist.

Hvernig er hægt að aðskilja það sem býr í huga manns frá því sem maður upplifir 

líkamlega? Er þörf á að aðskilja það eða á maður einfaldlega að leyfa huga og líkama að vinna 

saman sem eitt? Það sama gildir um listina og hversdagslegt líf manns, á maður að reyna að 

aðskilja listina frá lífinu? Slíta þau í sundur og greina sem tvo aðskilda hluta? Það er ekki hægt 

að meta list ef maður þekkir ekki lífið. Öll sú þekking sem maður sankar að sér bindur mann 

saman og leyfir manni að upplifa bæði list og líf út frá heildarskynjun sinni. 
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III. Þátttökulist

Á seinni hluta 20. aldarinnar fóru listamenn að taka myndlistina út úr galleríum og söfnum í 

stórum stíl, út fyrir ramma skúlptúra, málverka og innsetninga og inn í umhverfi umræðunnar 

þar sem einstaklingarnir sem mynda samfélagið fengu að spila stórt hlutverk. Þátttaka 

áhorfandans sem Kaprow hafði lagt ríka áherslu á náði útbreiðslu og varð almennt viðhorf 

innan myndlistarinnar. Þátttökulist varð til sem einkenndist af margs konar samskiptum 

listamanna við samfélagslegt rými ef svo mætti kalla. Claire Bishop hefur lýst þátttökulist sem 

list sem byggir á tímabundnum verkefnum sem hvetja áhorfendur, sérstaklega þá sem teljast til 

jaðarhópa, til að taka virkan þátt í framkvæmd á ferlamiðuðum, pólitískt meðvituðum 

samfélagsviðburði eða dagskrá. Í slíkum verkefnum verða huglæg samskipti milli þátttakenda 

að megináherslu og miðli listrænnar rannsóknar.10 Þátttökulist spannar stórt og loðið svæði 

innan myndlistarinnar og það er því mismunandi frá hvaða útgangspunkti hver og einn 

listamaður vinnur innan þess. Allir listamenn sem fást við þátttökulist vinna þó í samvinnu við 

samfélagið en á mispólitíska vegu. 

Á tíunda áratugnum mynduðust margir myndlistarhópar sem vildu fyrst og fremst skapa 

umræðu og inngrip inn í samfélagslegt rými, þeim var annt um mannréttindi, viðurkenningu á 

fjölbreytileika innan samfélags og að borin væri virðing fyrir öðrum.11 Þeir vildu ná beinni 

tengingu við áhorfandann, hafa áhrif á hann og opna umræðu fyrir samfélagshópa sem oft voru 

utangarðs, bæði frá listheiminum og samfélaginu í heild sinni. Þeir vildu skapa vettvang sem 

myndi skipta sköpum í lífi fólks og þeir gerðu það með því að taka áhorfendurna inn sem 

þátttakendur í listsköpun sinni. Dæmi um slíka listamenn eru austurríski listahópurinn 

Wochenklausur sem árið 1994 leiddi saman þingmenn, fréttamenn, vændiskonur og aktivista í 

þeim tilgangi að fá þau til að opna umræðu um eiturlyfjastefnu yfirvalda í Zürich og reyna að 

leita úrlausna. Þessir hópar fengu að hittast þar á grundvelli sem þau hefðu annars ekki fengið 

tækifæri til, laus undan kröfum sem opinber eða félagsleg staða þeirra hafði.12

Þátttökulistin á margt skylt við framúrstefnulist en getum við flokkað þátttökulist sem 

framúrstefnulist? Var þátttökulist framúrstefnulist tíunda áratugarins? Við skulum skoða 

hugtakið framúrstefnulist aðeins nánar. Samkvæmt Grant Kester þurfum við að tileinka okkur 

10 Claire Bishop, „The Social Turn: Its Collaboration and Discontents“, Artforum, febrúar 2006, bls. 179.
11 Sama rit, bls. 180.
12 Grant Kester, „Conversation Pieces: The Role of Dialogue in Socially-Engaged Art“, 2005, sótt 14. janúar 

2014. <http://grantkester.net/resources/Conversation+Pieces_+The+Role+ of+Dialogue+in+Socially-
Engaged+Art.pdf>, bls. 1-2.
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nýjan hugsunarhátt og skilgreiningu á fagurfræðilegri skynjun og þeim listgildum sem við 

þekkjum til þess að upplifa og skilja framúrstefnulist. Hann segir hlutverk 

framúrstefnulistarinnar vera að hneyksla okkur og þar með losa okkar undan þeirri ánægju sem 

við fáum út úr fagurfræðilegri skynjun, að fá okkur til að öðlast nýjan skilning á listinni. 

Skilningurinn felst í uppljómun sem við verðum fyrir fyrir tilstilli listamannsins sem hrindir 

okkur inn í nýtt samhengi sem hann bendir á með list sinni. Vandi framúrstefnulistarinnar er sá 

að samband hennar við áhorfandann getur orðið árásargjarnt og hún upphefur listamanninn í 

hlutverk eins konar spámanns þeirra gilda sem hann boðar. Kester telur þátttökulistamenn hins 

vega kanna hvort hægt sé að leita nýrra leiða sem ekki eru jafn ágengar en geta þó komið til 

skila þeirri gagnrýnu innsýn sem framúrstefnulistin hefur.13

Claire Bishop telur hins vegar „að þessi hræðsla við sundrungu [milli áhorfanda og 

listamanns] gæti hugsanlega táknað endalok nýrrar og hugrakkrar hugsunar og leiði af sér 

sjálfsritskoðun á grunni efa um hvað aðrir gætu hugsað og hvernig þeir gætu brugðist við.“ 

Hún segir því þvert á móti Kester að „hneykslun, óþægindi eða gremja ásamt fáránleika, 

sérvisku, efa eða hreinni ánægju séu nauðsynleg fyrir fagurfræðileg og pólitísk áhrif verks“.14

Hlynur Hallsson er einn af þeim íslensku myndlistarmönnum sem hafa tekið pólitíska afstöðu í 

list sinni. Á undanförnum árum hafa mörg verk hans einkennst af textaverkum spreyjuðum á 

veggi, slagorð eða setningar sem vekja áhorfandann til umhugsunar og umræðu. Árið 2002 

vann hann verkið USA-EEU (2002)15 í sýningarsal Chinati Foundation í Marfa í Texasfylki í 

Bandaríkjunum. Á veggi sýningarrýmisins hafði hann spreyjað fjórar setningar: „George W. 

Bush is an idiot,“ „and Iceland is banana republic number one,“ „The real axis of evil are 

Israel, USA and The UK“ og „Ariel Sharon is the top terrorist.“ Verkið féll ekki í góðan 

jarðveg í Marfa, enda staðsett í Texas, heimafylki Bush þáverandi Bandaríkjaforseta. Móðgaðir 

bæjarbúar kvörtuðu ákaft til bæjarstjórnar og í framhaldi af því ákvað Hlynur að gera róttæka 

breytingu á verkinu. Hann skrifaði á veggina upp á nýtt fullyrðingar sem tóku annan pól í 

hæðina: „George W. Bush is a good leader,“ „and Iceland is not a banana republic,“ „The axis 

of evil is North Korea, Iraq and Iran“ og „Osama Bin Laden is the top terrorist.“ Verkið var 

vísvitandi ögrandi og með því vonaðist Hlynur eftir því að umræða myndi skapast um 

málefnin.16

Listamaðurinn hefur fengið á sig ýmsa gagnrýni eftir að hann breytti verkinu og telja 

13 Sama rit, bls. 4-5.
14 Claire Bishop, „The Social Turn: Its Collaboration and Discontents“, Artforum, 2006, bls. 181.
15 Sjá myndir í viðauka, bls. 24.
16 Hlynur Hallsson, af heimasíðu listamannsins um verkið USA-EEU, sótt 11. janúar 2014. 

<http://hallsson.de/works/10.html>

12



margir að Hlynur hafi gefið undan með því að láta ritskoða sig. Gunnar J. Árnason telur að 

Hlynur hafi „lært sína lexíu“ á umfjölluninni sem fylgdi sýningunni og hafi á næstu sýningum 

ekki viljað taka afstöðu frá ákveðnum sjónarhóli og þess í stað leyft verkum sínum að vera 

tvíræðum.17 Ég held að Hlynur hafi hins vegar ekki látið „ritskoða“ sjálfan sig heldur hafi 

fundið í þessu ferli annan útgangspunkt en hann hafði upphaflega lagt upp með. Þessi nýi 

útgangspunktur er einnig áhugaverður en þar er hann einmitt búinn að snúa áhorfendum upp á 

móti sjálfum sér þar sem þeir voru enn ósáttir með sýninguna og fannst Hlynur vera að gera 

lítið úr þeim. Það er spurning hversu mikil umræða skapaðist í raun um textann sem skrifaður 

var á veggina eða hvort hún fór að snúast að áhorfendunum sem við getum jafnvel kallað 

þátttakendur enda þeir sem urðu hvatinn að seinna verkinu. Verkinu tókst því að vekja athygli á 

hversu mótsagnakenndar skoðanir bæjarbúa voru, hvorug sýningin var þeim til geðs en þrátt 

fyrir það tel ég að pólitísk ádeila Hlyns hafi verið sterk  og ekki um hana að villast.

Í grein sinni um Hlyn talar Gunnar um þrjá kosti sem vænlegir eru þegar kemur að því 

að skapa pólitíska list fyrir utan þátttökulistina, þeir eru boðskapslist, módernísk list og 

framúrstefnulist. Hver þessara anga hefur sitt aðdráttarafl fyrir listamenn sem iða í skinninu að 

láta til sín heyra í samfélaginu. Framúrstefnulistin setur sig upp á móti ríkjandi gildum og 

ástandi hverju sinni og liggur því frekar beint við að hún nýtist vel sem pólitískur vettvangur. 

Nú hafa bæði Bishop og Kester komið með sinn hvorn pólinn í umræðuna um hvort 

framúrstefnulist sé fýsileg aðferð þegar kemur að list sem á að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. 

Kester er efins um að aðferðir sem listamenn hafa beitt með því að setja sig upp á móti ríkjandi 

gildum virki á jákvæðan hátt þar sem gjá geti myndast milli listamanns og áhorfanda. Bishop 

segir hins vegar að það sé nauðsynlegt fyrir pólitíska list að taka sterka afstöðu, listamenn eigi 

að ögra samfélaginu með framlagi sínu en ekki að hræðast mögulegar mótbárur frá því. Gunnar 

veltir því fyrir sér hvar þátttökulistin standi í þessu samhengi, hvort hún sé „afbrigði af 

framúrstefnulist eða hvort hún sé nýr möguleiki, fjórða leiðin, og valkostur til viðbótar við þá 

þrjá sem hér voru nefndir.“18 Þátttökulist getur nýtt sér alla þessa valmöguleika sér til 

framdráttar vilji listamaðurinn taka pólitíska afstöðu í verkum sínum. 

Það sem er mikilvægt í pólitískri list hvernig sem hún er flokkuð er eins og Claire 

Bishop minntist á að vera ekki hræddur við viðbrögð annarra við list sinni. Það er mikilvæt að 

hrista upp í samfélaginu og hneyksla það, koma skoðunum sínum á framfæri og vonast til að 

þær myndi umræður um það sem skiptir mann máli. Að búa til pólitíska list er eins og að vera 

minnsti krakkinn í bekknum sem enginn tekur eftir, það er stundum nauðsynlegt að standa upp 

17 Gunnar J. Árnason, „Hlynur Hallsson og þátttökulist“, Skírnir, 182. árg, Hið íslenska bókmenntafélag, 
Reykjavík, 2008, bls. 517-518.

18 Sama rit, bls. 524-525.
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á stól, baða út öllum örmum og öskra svo hlustað sé á mann. 

Í mínum skilning tekur þátttökulist á sig hlutverk rannsóknar þar sem mannfræði og 

félagsfræði blandast inn í myndlistina. Myndlistarmaðurinn verður rannsakandi og fræðimaður 

frekar en hinn hefðbundni fagurfræðimiðaði listamaður, hann vinnur með fólki og við fyrstu 

sýn getur reynst erfitt að sjá fagurfræðilegt gildi verkanna, þá tala ég um verk eins og það sem 

Wochenklausur vann í Zürich 1994. Gunnar J. Árnason skrifar í grein sinni í Skírni: „Það má 

lýsa þátttökulist sem svo að hún sé tilraun til að skapa ramma þar sem hægt er að kanna 

mynstur í mannlegum samskiptum á svipaðan hátt og myndflöturinn var rammi sem afmarkaði 

tilraunir listamanna til að kanna innbyrðis tengsl forma og lita“.19

Það er einmitt rannsóknin sem fylgir þátttökulistinni sem kveikir áhuga minn, rannsókn 

á samfélaginu og einstaklingunum sem koma þar saman. Ég hef mikinn áhuga á fólki og 

mannlegri hegðun. Ég hef gaman af að rannsaka viðbrögð fólks við mismunandi 

kringumstæður eða við því sem er sagt og því sem er í samfélagsumræðunni hverju sinni. Allir 

hafa sína skoðun og kannski ekkert sem kemur þar á óvart en skoðanirnar sjálfar og umræða 

sem fylgir þeim geta oft komið á óvart. Í verki Hlyns í Texas komu viðbrögð áhorfenda honum 

líklegast í opna skjöldu, hann hafði ekki séð þau fyrir og úr varð nýtt verk. Að skoða viðbrögð 

annarra er algjörlega ómetanlegt í mörgum tilvikum og eina leiðin til þess að verða vitni að 

þeim er að koma áhorfandanum í opna skjöldu, vinna með honum og leiða hann í gegn um 

listina. Í þessu áhugamáli mínu felst alltaf einhvers konar rannsókn.

IV. Komdu og upplifðu með mér

Seinustu árin hefur list mín færst meira og meira yfir í að vera samfélagstengd. Listsköpunin 

hefur þróast mikið og áhorfandinn verður æ mikilvægari fyrir mig. Ég hef uppgötvað að ég get 

ef til vill nýtt mér myndlistarvettvanginn til að skila hugsjónum mínum til samfélagsins, eða 

allavega hluta af því. Að hleypa áhorfandanum inn í verkin er nauðsynlegt, líkt og Kaprow vil 

ég gjarnan gefa áhorfandanum upplifun sem hann hefur ekki orðið fyrir áður. Að gefa frá sér er 

það sem vegur þyngst. Ég hef alltaf haft mikla ástríðu fyrir því að huga vel að fólki og þar held 

ég að hugmyndir mínar um upplifanir og þátttökulist eigi rætur sínar. 

Árið 2012 opnaði ég ásamt Helenu Aðalsteinsdóttur dansstúdíó20 á vinnustofu okkar í 

Listaháskólanum í Laugarnesi. Dansstúdíóið var opið í tvær vikur í klukkutíma á dag og var 

19 Sama rit, bls. 524.
20 Sjá mynd í viðauka, bls. 25.
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öllum frjálst að koma og dansa eins og þeim lysti. Aðdragandi verksins var sá að svæði á 

vinnustofunni rýmdist okkur til óvæntrar ánægju og fannst okkur því kjörið að nýta þetta 

tækifæri til upplyftingar samnemenda okkar. Við spiluðum lifandi tónlist sem breytti frjálslega 

um strauma og stefnur og í kjölfarið fylgdi dansinn í takt við tónlistina. Það sem vakti fyrir 

okkur var að veita þátttakendum upplifun, leyfa þeim að fá útrás á miðjum vinnudegi og létta 

þeim lund. Dansinum var ekki stýrt á neinn hátt nema af tónlistinni og fengu því þátttakendur 

að tjá sig í gegn um dansinn eftir eigin höfði. Að týna sér í dansi er unaðsleg tilfinning sem að 

mínu mati er ekki hægt að öðlast með annari hreyfingu.

Sumarið 2012 vann ég verkið Astmi fyrir lífstíð21 með Unu Björg Magnúsdóttur í 

Kaffistofunni, nemendagalleríi myndlistardeildarinnar sem staðsett er á Hverfisgötunni. Við 

þökktum loft sýningarrýmissins með villtum plöntum sem uxu sem illgresi í Reykjavík. Kerfill 

og hvönn voru meginuppistaða gróðurhafsins sem hékk yfir hausum manns þegar komið var 

inn í rýmið. Sterkur ilmur af gróðrinum, frjókorn og klórlykt blönduðust saman í rýminu og 

gerðu mörgum erfitt fyrir að staldra lengi við. Þessa innsetningu mætti einnig kalla umhverfi 

líkt og Allan Kaprow gerði á sínum tíma. Þetta umhverfi hjúpaði áhorfandann og voru margir 

sem lifðu sig enn betur inn í verkið með því að leggjast á gólfið eða snúa hausnum á hvolf til 

að upplifa sýninguna frá öðru sjónarhorni. Áhorfendurnir urðu, líkt og í verkinu Yard, 

þátttakendur sem fóru að leika með líkama sinn til að skynja verkið hver á sinn hátt. 

Þessi tvö verk, Dansstúdíó Helenu og Nínu og Astmi fyrir lífstíð, voru verk sem tóku 

ekki neina pólitíska afstöðu heldur var inntak þeirra að veita áhorfandanum einstaka upplifun 

sem og örlítið uppbrot á hversdagsleikanum. Áhorfandanum gafst þar tækifæri til að lifa í 

núinu á meðan á þátttöku þeirra stóð án frekari túlkunar eða lestri á verkunum. Ég hef svolítið 

horfið frá því að vinna verk af þessum toga upp á síðkastið og farið að beita mér meira á 

pólitíska vegu í gegn um list.

Finndu mig í fjöru22 (2012) samanstóð af 30 geometrískum hlutum sem voru steyptir í 

steinsteypu og dreift í náttúrulegar fjörur Reykjavíkurborgar. Hlutirnir voru steyptir úr sandi 

sem tekin var úr fjörunni á Laugarnestanga. Útlit þeirra minnti á einhvers konar krossfiska eða 

ígulker en litu þó næstum út fyrir að vera ójarðneskir. Verkið var eins konar minningarverk eða 

óður til þeirra fjara sem eru nú horfnar úr borginni eftir að landfyllingar fóru að verða æ tíðari 

til að hægt væri að stækka landsvæði borgarinnar. Ég syrgi það að geta ekki lengur farið niður í 

fjöruna sem ég var vön að fara í sem barn þar sem hún er horfin í dag. Hafið hefur gífurlegt afl 

og ég sakna þess ef ég sé það ekki í lengri tíma. Hlutina staðsetti ég í þær fjörur Reykjavíkur 

21 Sjá mynd í viðauka, bls. 26.
22 Sjá mynd í viðauka, bls. 27.
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sem enn eru óspilltar þar sem gangandi vegfarendur gætu óvænt rekist á þá. Verkinu var þannig 

háttað að inntakið kæmist sennilega ekki til skila til þeirra sem urðu þess varir en þeir gætu þó 

upplifað augnablik í fjöruborðinu sem vonandi vekti þá til umhugsunar um verðmæti þess. 

Þetta hafði því tvöfaldan útgangspunkt, bæði að geta gefið áhorfandanum fallegt augnablik og 

gjöf úr fjörunni sem hann gæti tekið með sér og þess að taka afstöðu gegn þeim framkvæmdum 

sem óðfluga ræna af okkur náttúrulegum ströndum innan borgarinnar. Ég hafði því ekki 

áhyggjur af því að inntak mitt kæmist til skila því án þess getur verkið enn staðið og vonandi 

glatt þá fáu sem verða þeirra varir.

Verkið Listamenn LIST!23 er verk sem ég og Freyja Eilíf Logadóttir unnum saman 2013. 

Hugmyndin spratt út frá mótmælum við þingsetningu Alþingis haustið 2013. Okkur fannst 

listamenn ekki vera nógu áberandi í að krefjast sinna réttinda og standa vörð um þau málefni 

sem þá varðar innan samfélagsins. Niðurskurður til lista og menningar á Íslandi er orðinn að 

veruleika sem ætti ekki að vera samþykktur af listamönnum þegandi og hljóðalaust. Við 

ákváðum því að útbúa mótmælaskilti með áróðurslagorðum til stuðnings listum, listamönnum 

og menningu. Við gerðum samtals fimm skilti sem á stóð: „Listamenn LIST!,“ „List er Season-

All krydd tilverunnar,“ „List, kjölfesta á heimilum Íslendinga í áratugi,“ „Lærum að teikna 

menningu“ og „Listpulsa á útsölu!“ Við höfðum safnað grunlausum samnemendum okkar 

saman, dreifðum skiltunum á meðal þeirra og héldum í örstutta kröfugöngu frá Laugarnesinu út 

að Sæbraut. Þar stóðum við á vegarkantinum og beindum skiltunum að umferðinni sem þaut 

hjá. Við listamennirnir ákváðum að fólkið skyldi mótmæla, þeim var ekki gefið neitt val um 

það, þeir urðu óhjákvæmilega að þátttakendum í þessu verki hvort sem þeim líkaði eða ekki. 

Við vonuðum að þeir myndu vakna til vitundar um mikilvægi þess að vera áberandi í 

samfélaginu, láta í sér heyra. Í því umhverfi sem við vorum í var búið að vera of mikil 

lognmolla og því vildum við breyta.

Dýr að borða skyndibita (2013)24 var verk sem samanstóð af teikningum og 

sérsmíðuðum pylsustandi. Teikningarnar, alls tíu talsins, voru af ýmsum dýrum að borða 

mismunandi skyndibita og í pylsustandinum stóð ég og bauð gestum sýningarinnar upp á 

pylsur. Þannig varð verkið að þátttökuverki þar sem áhorfandinn varð að þátttakanda með því 

að borða pylsuna. Þetta verk er ólíkt þeim verkum sem Grant Kester og Claire Bishop tala um 

þar sem þetta verk er ekki unnið á neinn hátt í samvinnu við þátttakendurna heldur má segja að 

þeir lendi hreinlega í verkinu óafvitandi, svipað og í verkinu Listamenn LIST! Með þátttöku 

sinni umbreyttust þátttakendur í dýr að borða skyndibita líkt og titill verksins segir til um. Það 

23 Sjá myndir í viðauka, bls. 28.
24 Sjá myndir í viðauka, bls. 29.
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var áhugavert að sjá hvernig fólk breyttist við það eitt að vera boðið upp á ókeypis mat, almenn 

kurteisi og mannasiðir fuku út í veður og vind og varð línan milli dýra og manna enn óljósari. 

Verkið var ádeila á matarmenningu okkar Íslendinga og hins vestræna heims. Það er enn 

einstaklega lítil meðvitund um hvaðan maturinn okkar kemur hér á landi og telja margir að 

svínin sem verða að beikoni og pylsum séu hamingjusöm að velta sér upp úr leðju á sveitabýli 

liðlangan daginn. Já, ég þekki í alvöru fólk sem telur sér trú um að sú sé raunin. 

Takk fyrir komuna

Myndlist fyrir mér er fyrst og fremst upplifun. Ég vil sjálf verða fyrir hughrifum þegar ég 

skoða myndlist annara listamanna. Stundum er nóg að sjá eitthvað sem höfðar til mín á 

sjónrænan hátt eða til barnslegs eðli míns. Oftar gefur það mér þó enn meira að fá að upplifa 

eitthvað sem ögrar mér og fær huga minn til að fara á flug. Eitthvað sem hreyfir við hugsunum 

mínum, býr til samtal innra með mér og fær mig til að sjá eitthvað sem ég hef aldrei séð áður, 

spyrja sjálfa mig spurninga sem hafa ekki hvarflað að mér. Í stuttu máli sagt er það listin sem 

við erum búin að vera að ræða um. List sem lætur sig umhverfi sitt og samfélag varða. List sem 

er ekki alveg sama og vill ekki heldur leyfa mér að vera alveg sama.

Inntak myndlistar skiptir meira máli en ásjóna hennar. Það getur verið erfitt að koma 

auga á samfélagslega og pólitíska myndlist ef við gefum henni ekki sérstakan gaum. 

Fagurfræði hennar er vissulega ekki jafn mikilvæg og inntak hennar og lætur því oft í minni 

pokann fyrir boðskapi listarinnar. Sjónrænn þáttur myndlistar er þó alltaf ómissandi að mínu 

mati, vandað útlit á verki getur aðeins gert það sterkara, það er að segja svo lengi sem inntak 

þess fellur ekki í skuggann fyrir útlitinu.

En hvað með mikilvægi áhorfandans? Er hann í raun mikilvægari en listamaðurinn eða 

listaverkið sjálft? Áhorfandinn eða þátttakandinn í myndlistinni er algjörlega lífsnauðsynlegur 

fyrir verk af þeim toga þar sem upplifunin er útgangspunktur þess. Hvort sem það á að vekja 

upp hughrif eða tilfinningar eða áhorfandinn eigi að taka með sér hugleiðingar um málefni sem 

hreyfa við honum. En að reyna að svara því hvort sé mikilvægara í þessu samhengi, listamaður 

eða áhorfandi, er ómögulegt þar sem hvorugur hefði tilgang án hins. Þátttökuverk er ekki til ef 

enginn tekur þátt í því og sömuleiðis er enginn áhorfandi til að taka þátt í verki ef 

listamaðurinn hefur ekki skapað það.
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