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Útdráttur 

 

Kvikmyndir hafa haft gríðaleg áhrif á nútímasamfélag og mótun einstaklingsins 

síðustu áratugi. Þar er myndlistin ekki undanskilin.  Myndlistarmenn í dag sýna 

ógrynni af vídeóverkum, listform sem orðinn er enn einn pensillinn í hönd 

myndlistarmanna. Kvikmyndir virðast tala tungumál sem er allt að því meðfætt okkur 

fólkinu og listamenn hafa teygt það og togað frá upphafi kvikmyndalistarinnar. En 

hver er munurinn á kvikmynd og vídeóverki? Á hverju byggist upplifun okkar og 

skynjun á hvoru um sig? Hvernig hafa miðlar áhrif á hvorn annan? Hvert stefnir 

vídeólistin? 

 Ég mun kanna áhrif myndlistar á kvikmyndir og öfugt. Skoða mynstur í nýrri 

vídeólist og hvernig það tengist hefðbundinni kvikmyndagerð.  Ásamt því mun ég 

fara yfir tengsl minninga og andrúmsloft við tímatengdu listmiðlana, kvikmyndir, 

vídeólist, tónlist og ljósmyndir. Hvert er samspil minninga og listsköpunar?  
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Inngangur 

 

Ég nýt þess að upplifa tímatengd listaverk eins og kvikmyndir, tónlist, gjörninga, 

vídeóverk o.s.frv. List sem fær að fljóta, líða, fara framhjá. Listaverk sem taka af mér 

stjórnina og ég sem áhorfandi þarf að treysta á hreyfinguna og líðandann í verkinu. 

Mér virðast þessar listgreinar hafa mótast hver á sinn hátt en í seinni tíð hafa þær 

smitast hver innan í aðra og nú stendur maður frammi fyrir því að meta stöðuna upp á 

nýtt. Spurning sem hefur verið að vefjast fyrir mér er: Hvert stefnir vídeólist í dag 

þegar tæknin til þess að taka upp kvikmynd er orðin nánast öllum ódýr og 

aðgengileg? Og hver er munurinn að sýna kvikmynd á listasafni eða bíósal? Er það 

ólík upplifun? Er einungis samhengið og samband áhorfandans sem skiptir máli? 

 Eftir því sem ég kemst næst eru margar kvikmyndir sem kalla mætti 

'myndlistalegar' og öfugt. Mig langar til þess að skilja og kanna betur mörkin á milli 

listmiðla.  Í dag eru vídeóverk mjög algengt listform og virðast vera á flestum stærri 

samtímalistarsýningum. Mörg verk af þeim toga sem ég heillast að minna um margt á 

kvikmyndir, en hvað er kvikmyndaleg myndlist?  Flest erum við kunnug kvikmyndum 

og flest öll höfum við séð allnokkrar. Við vitum að kvikmyndir hafa haft gríðaleg 

áhrif á samfélagið og einstaklinginn en hefur sú saga sömu áhrif þegar við upplifum 

vídeóverk? Hvernig þá? Getur þá verið að listform eins kvikmyndir, myndlist, 

ljósmyndir og hönnun séu með svo skýrar línur að við getum markað þar á milli á 

augnabliki eða eru listmiðlar farnir að smita hvern annan? Er það einungis formsins 

vegna eða er þetta allt einn grautur? 

Upplifun og skynjun hefur mikið með minningar og fyrri reynslu að gera og 

hvernig maður man sýningar og hvað þær skilja eftir í minninu? Eins og Sigurður 

Pálsson orðar svo skemmtilega í bók sinni, Minnisbók, frá árinu 2007, þá er það 

andrúmsloft og stemningin sem skilur mest eftir sig í minninu1. Í minni listsköpun 

skoða ég hvernig ýmsir miðlar verka hver á annan í sköpunarferlinu. Ég rannsaka 

hvað það er sem heillar mig við tímatengdu listmiðlana og hvort það eigi sér einhverja 

fyrirmynd.  

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sigurður Pálsson, Minnisbók, JPV útgáfa, Reykjvík, 2007, bls, 99. 
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I. þáttur: Yfir fyrsta þröskuldinn 

 

Eftir því sem ég kemst næst  þegar ég rannsaka kvikmyndasöguna þá voru nokkrar 

vörður lagðir strax í upphafi. Kvikmyndagerð hefur allt fram á þenna dag meira og 

minna byggt á þeim. 

Einn af þeim sem hafði mikil áhrif er rússneski leikstjórinn Sergei Eisenstein. 

Hann var fyrstur til þess að gera svokallaða Montage editing klippingu eða 

'samsetningar' klippingu (sú þýðing virkar ekki alveg þar sem franska orðið Montage 

þýðir í raun bara samsetning). Eisenstein mótaði spennu með þessari tækni og sagði 

frá atburðarrás á mismunandi stöðum og tíma2. Þessi tækni er ennþá mikið notuð og 

ekki lengra að líta en nýjustu bíómyndir sem hafa komið út síðasta ári. 

Eftir seinni heimstyrjöld kom svo Alfred Hitchcock og notaði fyrstur 

svokallaða POV skot eða (point of view.) Bjó hann þannig til sjónarhorn 

sögupersónunnar  með myndavélinni sjálfri þannig að áhorfandinn fékk innsýn í 

hugarheim viðfangsefnisins. Einnig endurspeglaði hann ótta úr daglegu lífi til þess að 

búa til spennu í myndunum sínum. Í þriðja lagi breytti hann uppröðun frásagnarinnar, 

hvernig við birtum og klippum saman kvikmynd. Í stað að byrja á víðu skoti og fara í 

nærmynd þá gerði hann það þveröfugt. Hann afhjúpaði hægt og rólega hvar 

myndavélin væri staðsett með því að sýna fyrst nærmynd og færði sig svo í víðari skot 

og afhjúpaði þannig umhverfið3. 

Þetta eru bara örfá dæmi hvernig kvikmyndaformið mótaðist snemma en 

virðist ekki hafa tekið jafn stórum breytingum síðan. Þetta eru allt tæknilegar 

útfærslur og rétt eftir seinni heimstyrjöldina hafði kvikmyndaformið mótast fastlega í 

línulegri frásögn sem við sjáum í flestum kvikmyndum í dag. 

Kvikmyndalistin er mjög ung ef við berum hana saman við myndlist eða 

tónlist. Þegar kvikmyndagerðin var að mótast og öðlast sjálfstætt líf voru á sama tíma 

sálfræðivísindin að ryðja sér til rúms í Evrópu. Sálfræðingurinn og listfræðingurinn 

Rudolf Arnheim var áhrifaríkur kvikmyndagagnrýnandi og finnst mér áhugavert að 

sjá hvernig hann útskýrir áhrif myndlistar á kvikmyndir á sínum tíma. Sem dæmi sá 

hann greinileg áhrif þýska expressjónismans á kvikmyndalistina. Í tjáningaríkum 

leikmyndum, sjónarhornum og lýsingu sem áttu frekar tengingu við sálarlífið heldur 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ingibjörg Haraldsdóttir, „Sóvéskar kvikmyndir fram að lokum seinna stríðs", Heimur Kvikmyndanna, 
Guðni Elísson ritstýrði, Forlagið, Reykjavík, 1999, bls. 44-45.  
3	  Mark Cousins, The story of film an odyssey, heimildarmynd, Hopscotch Films, Bretland, 2011.	  
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en ytri raunveruleika. Einnig hafði expressjónismi áhrif á leikhúsið sem einkenndist af 

ýktum látbrögðum og leikhúsið síðan á kvikmyndirnar svo dæmi séu tekin. Arnheim 

virðist hafa verið sannspár því meðal þeirra sem hann fjallaði mikið um eru þekktustu 

kvikmyndagerðarmenn frá upphafi, þar á meðal Eisenstein, D. W. Griffith og 

Chaplin. Hinum síðastnefnda hrósaði hann í hástert fyrir samspil listrænnar 

útsetningar og ádeilu á samfélagið, hvort á sinn hátt, en annað má segja um danska 

leikstjórann Carl Theodor Dreyer sem hann gagnrýndi harðlega4. Mér finnst mjög 

áhugavert að sjá hvaða leikstjóra hann skrifar um og hvernig hann gagnrýnir þá því 

flestir þeirra eru meðal þekktustu leikstjóra í dag og vitnað reglulega til þeirra. 

Við fyrstu kvikmyndasýningarnar urðu viðbrögð almennings gríðarleg og urðu 

spekingar og fræðimenn forvitnir og vildu skilja áhrifamátt þessa forms. Viðbrögðin 

virðast hafa verið svo gríðaleg að fólk var hreinlega lafhrætt við stjórnleysi 

kvikmynda og áhrifamátt þess á alþýðuna. 

 Þegar fyrstu kvikmyndahúsin opnuðu í Bandaríkjunum urðu efri stéttir 

samfélagsins hneykslaðar og líktu kvikmyndahúsunum við hóruhús og rónabari. 

Hvers vegna? Jú kvikmyndirnar fjölluðum oftar en ekki um syndsamlegt hugarfar, 

kynhvötina, lostann, hatur, heiftina, frelsið og helsið. Ástand sem flestir óttuðust að 

myndi enda í algeru stjórnleysi. Kvikmyndir tala tungumál sem allir skilja; 

innflytjendur, ólæsir og ómenntaðir. Skömmu síðar bar framleiðslufyrirtækjum skylda 

að ganga í gegnum ritskoðun sem hefur haft gríðarlega áhrif á hvernig menn túlkuðu 

“það sem ekki mátti sýna.” Þannig er það enn þann daginn í dag þrátt fyrir að 

kvikmyndagerðamenn hafi sniðgengið ritskoðunarlögin og hefur það haft gríðarleg 

áhrif hvernig kvikmyndagerðamenn túlkuðu kynlíf og losta með klippingu og 

sjónarhorn5. Flest allar kvikmyndir ganga í gegnum ritskoðun en hvenær hefur það 

verið gert við myndlist eða ritlist í vestrænum heimi síðan á miðöldum? Rithöfundar 

virðast fá ótrúlegt frelsi og sömuleiðist myndlist þó svo að þau listform séu aldrei 

laust við gagnrýni. Kvikmyndir voru taldar það heilsuspillandi að þær gæfu fólki 

ranghugmyndir. Kannski voru þessar áhyggjur ekki ástæðulausar, hafa kvikmyndir ef 

til vill gefið samfélaginu ýmsar ranghugmyndir? Áhrifamáttur kvikmynda vekur 

þannig áhuga minn. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Arnheim, Rudolf, Um Kvikmyndalistina, Björn Ægir Norðfjörð þýddi, Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins, Reykjavík, Reykjavík, 2013, bls. 16-18.  
5 Björn Þór Vilhjálmsson, „Saga bandarískra kvikmynda", Heimur Kvikmyndanna, Guðni Elísson 
ritstýrði, Forlagið, Reykjavík, 1999, bls. 3-25. 
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 Eins og ég skil kvikmyndasöguna og áhrif hennar á samfélagið þá hafa öll þau 

atriði sem mótað hafa kvikmyndalistina verið samofin samfélagisvitundinni og erum 

við mettuð af dramantíkinni úr kvikmyndasalnum. Mannshugurinn þarf ekki að skilja 

formið til þess að upplifa sterk tilfinningaleg tengsl því kvikmyndin virðist búa í 

undirmeðvitundinni, „Kvikmyndir eru sterkari en raunveruleikinn," sagði Hitchcock6. 

 

 

II. þáttur: Uppreisnin og aftur heim 

 

Mér finnst áhugavert að sjá hvernig vídeólistin fetaði sín fyrstu skref löngu eftir 

upphaf kvikmyndalistarinnar. Lengi hefur verið fiktað með filmuna sjálfa með því að 

lita  og rispa á hana. Meðal annars voru þeir Marcel Duchamp og Oskar Fischinger að 

leika sér með filmuna sem efni og gerðu tilraunir með kvikmyndina sem tungumál 

löngu fyrir fyrsta vídeóverkið. Þrátt fyrir að filman hafði verið til í marga áratugi þá 

virðist eins og vídeólistamenn hafi viljað byrja ferskt með formið eins og listamenn á 

borð við Stan Vanderbeek, Nam June Paik og Yoko Ono voru að gera. Þessir 

listamenn ásamt mörgum öðrum voru að reyna fyrir sér með nýja miðla með tilkomu  

fyrstu vídeóupptökuvélanna sem komu á markað upp úr 1960. Það var mikil bylting 

fyrir listamenn því þá þurfti ekki að framkalla eins og tíðkast með filmuna heldur var 

hægt að sjá afraksturinn strax og var það einnig mun ódýrara en að taka upp á 8mm 

og 16mm filmu. 

 Í upphafi hafði tæknin, myndavélar og myndgervlar áhrif á mótun formsins 

t.d. með því að listamenn tóku upp mynd af monitor (sjónvarpinu) þannig það tekur 

sjálft sig upp og gátu þeir breytt myndinni með myndgervlum (synthesizer). 

Viðfangsefni margra þessa listamanna eru samt mjög ólík, allt frá Fluxus verkum 

Nam Jun Paik yfir í hákristilegar trúartilvitnanir í verkum Bill Viola og hómóerótísk 

tónlistarvídeó Kenneth Angers.  

 Upp úr 1960 eru ótrúlegar breytingar að eiga sér stað í heiminum. Kynslóðin 

eftir seinni heimstyrjöld var farin að láta í sér heyra og voru listamenn eins og Nam 

Jun Paik og Yoko Ono undir miklum áhrifum John Cage sem ögraði hefðbundnari 

tónlist og hljóðfæranotkun sem Nam Jun Paik endurspeglaði í meðferð sinni á  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Mark Cousins, The story of film an odyssey, heimildarmynd, Hopscotch Films, Bretland, 2011	  
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myndavélum og sjónvörpum sem voru komin inn á fjölmörg almenningsheimili í 

bandaríkjunum á þeim tíma7.   

 

Þegar ég geng inn tónleikasvæði þá hef ég ákveðna hugmynd hvernig viðburðurinn 

mun fara fram, alveg eins þegar ég fer í bíó. Ég geri ráð fyrir því að það verði nokkrir 

áhorfendur, popp og kók í myrkvuðum sal en þegar ég fer á listasafn þá hef ég ekki 

eins sterkar fyrirfram hugmyndir hvernig sýningin mun koma til með að vera. Þannig 

hefur mér fundist myndlistin koma mér á óvart. Það sem hefur samt sem áður verið 

áberandi á sýningum að mér finnst þar sem vídeóverk eru sýnd er að þau kalla gjarnan 

fram þessar 'kvikmyndlegu' væntingar. Slíkt má meðal annars útskýra með 

tækniframþróun síðustu ár. Myndavélar eru orðnar ódýrar og litlar þannig listamenn 

þurfa ekki lengur rándýrar vélar til þess að geta sýnt kristalskýra mynd og varpað á 

stóran vegg. En er það bara tæknin sem gerir suma vídeólist kvikmyndalega? Ég ekki 

viss en í þessari rannsókn minni virðast vídeólistamenn í upphafi verið að beina 

myndavélinni meira í átt að þeim sjálfum heldur en að segja sögu. Listamenn nota 

sjónvarpið eins og spegil eins og Rosalind Krauss skrifar um í ritgerð sinni Video: 

The Aesthetics of Narcissism, 1976. Þar talar hún um vídeólistina sem sálfræðilega 

frekar en hugmyndalega eða líkamlega heimild, að vídeólistamenn leiti inn á við8. 

Það virðist hafa breyst töluvert síðan t.d. má sjá verkið eftir Kanadíska 

listamanninn Mark Lewis, little tree, 20119. Þar sýnir hann tré við umferðargötu í 

borg. Myndavélin snýst hægt í hálfhring og staðnar á litlu tré sem er á milli tveggja 

stærri trjáa á meðan þeysast bílar og gangandi vegfarendur framhjá. Þetta verk minnir 

mig mikið á hefðbundna heimildarljósmyndun. Þar notar hann myndavélina eins og 

skrásetningartæki í ljóðrænni frásögn. 

Mín tilfinning fyrir vídeólistasögunni er að í upphafi hafi listamenn viljað 

brjótast frá klassískri kvikmyndagerð og byrja ferskt þótt óneitanlega væru listamenn 

undir áhrifum kvikmyndasögunnar. En hvernig hefur þetta breyst? Í dag virðast 

vídeólistamenn gera mjög 'kvikmyndaleg' verk eins og danski listamaðurinn Jesper 

Just eins og sjá má í verkinu hans Bliss and Heaven, 200510. Vitnar hann í The Beaver 

Trilogy, 200111 sem eru þrjár myndir eftir leikstjórann Trent Harris, heimildarmynd 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Fyrirlestur, Ragneiður Gestsdóttir, 16. Janúar, 2014. 
8 Rosalind Krauss, ,,Video: The Aesthetics of Narcissism" Oktober, New York, 1976, bls. 51-53. 
9 Lewis, Mark, „Little tree", vídeóverk, 2011. 
10 Just, Jesper, ,,Bliss and heaven", vídeóverk, 2005. 
11 Harris, Trent, ,,The Beaver Trilogy" Heimildarmynd, Harris, Trent, bandaríkin, 2001. 
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um sérstakan strák sem heldur tónleika í smábænum sínum og syngur lög Olivia 

Newton John í kvennmannsfötum. Trent Harris ákveður svo gera tvær leiknar 

kvikmyndir eftir heimildarmyndinni sú fyrri með Sean Penn í aðalhlutverki, 1981 og 

seinni með Crispin Glover, 1985. Verkið hans Jespers Just, Bliss and Heaven, 2005, 

er línuleg saga af ungum manni sem gengur inn um skott á trukki og er komin inn í 

stóran tónleikasal þar sem maður í kvennmannsfötum syngur uppi á sviði. Þetta er 

grunnsagan í Beaver þríleiknum, tökumaðurinn og ungi söngvarinn og sambandið á 

milli þeirra. Þannig vitnar hann í þríleikinn með verki sínu Bliss and Heaven, 2005 og 

setur það upp sem sjálfstætt verk. Þetta er stuttmynd með söguhetju, upphaf og endi, 

en er það ekki bara kvikmynd?  Og skiptir það einhverju máli? 

Mér finnst skipta máli hvernig við komum fram við kvikmyndaformið. Mér 

finnst mikilvægt að koma fram við kvikmyndalistina eins og myndlist eða aðra list en 

ekki sem iðnað; sem enn eitt tannhjól í efnahagskerfinu. Kvikmyndir líkt og aðrar 

listir bera líka siðferðislega og samfélagslega ábyrgð en það er önnur ritgerð. Mér 

finnst hinsvegar ekki skipta neinu máli hvort myndlistamaður gerir meðvitað 

kvikmynd og sýnir hana í listasafni því ég vil láta koma mér á óvart. Þegar ég fer í 

bíó, þá vil ég sjá eitthvað áhugavert. Eitthvað sem vekur áhugan minn um formið og 

hvernig er hægt að beyta því. T.d. með þeirri tæknilegri framþróun sem hefur þróast 

gríðarlega hratt síðustu 20 ár. Mér finnst mjög spennandi að sjá skapandi listamenn 

nýta sér tæknina, þannig finnst mér mikilvægt að ögra forminu, bæði tæknilega og 

huglægt. Mér finnst margir ungir listamenn gera 'kvikmyndaleg' verk ef svo má segja 

t.d. Jesper Just, Guido Van Der Werve og Salla Tykkä svo nokkrir séu nefndir. Verk 

sem hafa sögu, ferðlag, upphaf og enda. En hver er munurinn í stuttu máli? Hvenær er 

um kvikmynd að ræða og hvenær vídeóverk? 

Að mörgu leyti virðist það fara eftir samhenginu t.d. í verkinu 24 Hour 

Psycho, 1993 eftir Douglas Gordon12 sýndi hann hina heimsfrægu mynd Alfreds 

Hitchcock; Psycho frá árinu 196013. Hann varpaði myndinni í tuttugu og fjórar 

klukkustundir, teygði myndina þannig að hver rammi varir í eina sekúndu. Þannig 

sýnir hann nákvæmlega sömu kvikmynd en í allt öðru samhengi.  

Svo virðist það vera að tengsl áhorfandans við viðfangsefnið skipti máli. Eftir 

því sem ég kemst næst er að ef kvikmynd hefur ekki aðalsöguhetju þá tengist 

áhorfandin ekki myndinni eins og ef það væri söguhetja, þannig virkar stuttmyndin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Douglas Gordon, ,,24 hour Psycho, vídeóverk, 1993, Glasgow.	  
13	  Hitchcock, Alfred leikstjóri, ,,Psycho", Kvikmynd, Shamley Productions, bandaríkin, 1960.	  
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Lasso, 2000 eftir Salla Tykkä fullkomlega í kvikmyndaformið og verkið The Passing, 

199114 eftir Bill Viola sem fjallar um dauða móðir hans. Hið síðarnefnda verk er í 

raun heimildarmynd í draumkenndum búningi sem ef til vill nær betur utan um 

dauðann heldur en fræðileg heimildarmynd. Ég held að hún gæti gengið fullkomlega 

sem kvikmynd15 En myndaseríurnar hans Matthew Barney, Cremaster16 ganga ekki 

eins vel upp því mér finnst myndirnar hans Barneys vera meiri skúlptúr, líkamleg og 

efniskennd nálgun frekar en frásagnarkennd kvikmynd. Þar er samhengislaust 

ferðalag sem býr til einskonar óútskýranlegt ástand sem birtist í ýmsum efnum og 

flæði. Niðurstaðan er  ekki einföld því mörkin virðast frekar óskýr. 

 

 

III. þáttur: Ný nálgun 

 

Þegar við reynum skilja eða ná utan um listaverk grípum við oft í samanburðar. T.d. 

getur verk verið 'kvikmyndalegt', 'málaralegt' eða jafnvel 'hönnunarlegt'. Þannig getur 

miðillinn haft áhrif á mótun skynbragðs hvers og eins sem upplifir eða skapar. 

Hvernig fær okkur þá til þess að álíta að gjörningur eða innsetning sé 'kvikmyndaleg'? 

Við þurfum þá að vita, hvað er kvikmynd og hvernig hefur hún sjálfstætt yfirbragð 

eða túlkun? Til dæmis sagði Rudolf Arnheim: „Lýsingarorðinu kvikmyndalegur er 

ætlað að koma þessu til skila: að leikjstórinn nýtir sér eiginleika kvikmyndamiðilsins 

við listsköpun sýna.17“ Það sem við er átt er að með því að tala um að nýta sér 

eiginleika kvikmyndamiðilsins eða eiginleika leikhússins á einungis við þegar 

listamenn nýta sér tækni úr öðrum miðlum til þess að koma einhverju til skila, ná 

einhverjum sögn eða stemningu fram óháð hvaða listform er stuðst við. 

Samband tæknilegra eiginleika hvers miðils var eitt af helstu hugðarefnum 

Walter Benjamins, menningargagnrýnanda, , eða eins og hann orðaði það; „Miðillinn 

mótar skynbragðið…, Miðlar fleyta oft fram ákveðinni skynjun með sjálfvirkum hætti, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Viola, Bill, ,,The Passing", vídeóverk, 1991, bandaríkin. 
15 Tykkä, Salla, ,,Lasso", stuttmynd, Five Years Production, Finland, 2000. 
16	  Barney, Matthew leikstjóri, ,,Cremaster 3", Kvikmynd, Glacier Field LLC Production, bandaríkin, 
2002. 
17	  Arnheim, Rudolf, Um Kvikmyndalistina, Björn Ægir Norðfjörð þýddi, Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins, Reykjavík, Reykjavík, 2013, bls. 19-20.	  
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en skynjunin hefur einnig alla burði til að verka á miðilinn, sveigja hann og til að 

opna fyrir nýja sýn18“  

Þannig hafa listmiðlar öðlast táknkerfi og tungumál. Þannig verður eitthvað; 

'kvikmynda-legt', 'hönnunar-legt' o.s.f.v. 

Sjónarhorn, hljóðheimur, linsuvídd, lýsing, myndbygging, eftirvinnsla, 

leikmynd og lengd klippingar í vídeómiðlinum o.s.f.v eru allt tæki sem margir 

listamenn nýta sér í listsköpun sinni. Þetta er allt möguleikar og hlutir sem er búið að 

kryfja til mergs í klassískri kvikmyndagerð og eru ýmsar “reglur” sem fylgja því að 

segja línulega sögu. Þegar möguleikar eins og þessir eru nýttir  í öðrum listgreinum er 

hægt að segja að eitthvað sé 'kvikmyndalegt'. Einnig fer það eftir innviðunum, 

viðfangsefninu, þ.e.a.s. ef það er línuleg frásögn, narratíva, sögupersóna, ferð 

aðalhetjunnar. Eins og Kerry Tribe gerir í narratívu stuttmyndinni sinni There Will Be 

________ / Greystone, 2012 19 . Þar gerir hún sýna eigin útgáfu af Greystone 

sjálfsmorðinu/morðinu sem er tekin á sama stað sem atburðirnir áttu sér stað árið 

1929. Hún tekur upp stuttmyndina og notar samtöl úr öðrum Hollywood myndum sem 

hún setur saman í eigin sögu. Þannig nýtir hún kvikmyndatæknina og vitnar í formið 

sjálft, kvikmyndina. Þannig hefur hún brotið reglur kvikmyndarinnar og greinir 

þannig á milli myndlistar og kvikmynda. 

Í verkinu mínu Afhverju er Kristján feiminn, 201120 gerði ég stóran skúlptúr úr 

nokkrum pappakössum sem notaði til þess að búa til einn risa stóran kassa sem stóð á 

gólfinu og innan í kassanum voru tvær sængur, kista, bók og vasaljós sem var kveikt 

á. Þessi sýning var í gömlu netaverkstæði út á Granda í stóru og hráu iðnaðarhúsnæði 

og fékk rýmið mig til þess að vilja búa til öðruvísi stemningu og viðkvæmari. Ég 

ákvað að gera verk útfrá sögu sem á hafði verið að skrifa en það er saga af ungum 

strák sem heitir Kristján. Sagan gerist á einum sunnudegi snemma á sjötta áratugnum 

í smábæ á Suðurnesjunum. Þetta er línuleg saga sem sem ég hafði mikið verið að 

hugsa um að gera handrit upp úr en endaði svo í innsetningu á þessari samsýningu. 

Þrátt fyrir að hafa gert skúlptúr þá er sagan ennþá til og hver veit nema úr verði 

kvikmynd í náinni framtíð. Mér fannst áhugavert að sjá eftir sýninguna, hversu mikið 

kom úr því að skrifa sögu sem hafði þau eðlilegu áhrif að verkið varð mjög narratíft. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Fagurfræði og miðlun, Walter Benjamin, þýðandi Benedikt Hjartarson, inngangur Ástráður 
Eysteinsson Á miðils fundi, bls. 24.  
19	  Tribe, Kerry leikstjóri, ,,There Will Be ________ / Greystone", 2012, kvikmynd, Metahara 
Productions, bandaríkin, 2012.  
20	  Sjá mynd nr. 1 í viðauka.	  
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Ómeðvitað, þá nýttist frásagnartæknin mér í að koma stemningu verksins til skila 

hvort sem það heppnaðist algerlega eða ekki, þá fann ég fyrir ákveðnum þroska og 

upplifun sem mig langaði til þess að ná aftur.  

 

 

IV. þáttur: Að sleppa taki 

 

Þeir listamenn sem ég tengi hvað mest við að svo stöddu eru: Chantal Akermann, 

Eija-Liisa Ahtila, Salla Tykkä, Mark Lewis og Jesper Just, til þess að nefna nokkra. 

Þessir listamenn eiga það sameiginlegt að þau vinna öll með vídeólistformið og sum 

alveg á mörkum kvikmynda og myndlistar. Rétt eins og Chantal Akermann og verkið 

hennar D´Est (From The East21) frá árinu 1993 sem fjallar um ferð sem foreldrar 

hennar fóru eftir fall Sovétríkjana og Austur Evrópu. Þar vinnur hún með opið sár og 

tímamót sem höfðu áhrif á hana sem ég tengi mig sterkt við. Í verki mínu Hópsnes 

(2013)22 sem var sýnt á Ljósmyndasafni Reykjavíkur er ljósmyndasería sem fjallar um 

tanga við innsiglinguna í heimabænum mínum, Grindavík. Þar hafa yfir 80 skip 

strandað síðustu 100 ár og 47 manns farist, þar á meðal föðurbróður minn sem lést 

ásamt fjórum öðrum. Á sýningunni er stuttur texti sem útskýrir helstu staðreyndir af 

staðnum og hvernig ég vinnuferlið var en ég nefni ekki sjóslys föðurbróður míns, 

einungis að ég tók myndir af heimaslóðum mínum sem hafa sterk áhrif á mig. Þetta 

eru fjórar ljósmyndir af tanganum eins og hann er í dag, ein af skipsbraki, önnur af 

drasli sem hefur skolað á land, þriðja af vitanum og síðasta af opnu úthafi sem gefur 

verkinu ljóðrænum blæ. Þetta er persónuleg saga ásamt því að fjalla um samfélagið. Á 

svipaðan hátt og Chantal Akerman gerir í verki sínu D´Est (From The East) um fall 

Sovétríkjana og tengsl fjölskyldu sinnar við það. Þótt verkið hennar sé í mun stærra 

samhengi en í mínu tilfelli.  

Kveikjan að Hópsnesi voru óljósar minningar sem sóttu á mig án þess að vita 

hvort þær voru raunverulegar eða ekki. Ég tengi mig tilfinningalega við þennan stað, 

þennan atburð jafnvel þrátt fyrir að hafa einungis verið rétt rúmlega tveggja ára þegar 

slysið verður. Mér finnst ég vita hvernig veðrið var og hvar bílarnir voru staðsettir 

sem fylgdust með, ég ímynda mér hvernig fötum fólkið klæddist og andrúmsloftið 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Akerman, Chantal leikstjóri,  ,,D´Est", heimildarmynd, Lieurac Productions, Paradise 
Films, Radiotelevisão Portuguesa, Belgía, 1993. 
22	  Sjá mynd nr. 2 í viðauka.	  
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eins og það væri frosið í loftinu en ég man samt ekkert. Mig langaði til þess að fanga 

þetta andrúmsloft ásamt því að segja frá þessum stað. Þetta er hefðbundin 

ljósmyndun, heimild um ákveðin stað á landinu. Ég tók beina afstöðu: þetta er heimild 

um Hópsnes. Frásögninni fylgir ekki mikil dulúð önnur en merkin, minningarskilti og 

minjar um tíma sem aldrei kemur aftur, sorgin sem fylgir ljósmyndinni. Mér hefur 

fundist eins og kvikmyndir geti haft svipuð áhrif því kvikmyndir kjósa hvað 

áhorfandin sér líkt og þegar maður rifjar einstaka minningu upp þá er atburðarrásin 

samanþjöppuð þannig við finnum fyrir dramantíkinni sem fylgir glötuðum tíma. Eins 

og í bók um helstu verk Walter Benjamins þar sem hann vitnar í Marcel Proust um 

minnið og minningar finnst mér það viðeigandi tenging: 

 
  ,,Einnig hjá Proust erum við gestir, við stígum yfir 

þröskuld undir skilti sem bærist til og frá og fyrir 
innan bíða okkar eilífðin og víman…. 
Þessi eilífið er þó ekki hreint platonsk eða útópísk; 
hún er vímukennd…. Með því að rekja togstreituna 
á milli öldrunar og endurminningar er hægt að ná 
inn í hjarta proustísku veraldar, inní geim skörunarinnar….“23 

 

 

Þessi lýsing finnst mér eiga ágætlega við verkið Mitt Hópsnes og D´est eftir 

Akerman. Þessi vímukennda tilfinning sem fylgir því að velta sér upp úr fortíðinni og 

hræra í minningum, ferðast á ógnarhraða í huganum, hoppa á milli tíma og rúms. 

Máltakið “fróðleikur er uppistaða viskunnar” er ágætis tenging við skynjun 

mannsins við kvikmyndir, vídeóverk, ljósmyndir o.s.f.v, í öðru máli; minningar eru 

uppistaða skynjunar og samtengingar fyrir upplifanir. Hér lýsir Benjamin mjög 

skemmtilega frá pælingum Proust: 

 
„Hann er gagntekin af þeim sannleika að ekkert okkar hefur tíma 
til að lifa þá ósviknu dramantísku atburði í tilverunni sem okkar 
er ætluð. Þetta er það sem lætur okkur eldast -  ekkert annað. 
Hrukkurnar og skorurnar í andliti okkar eru rúnarristur þeirrar 
þekkingar, þeirra miklu ástríðna að lasta sem leituðu til okkar - 
en við húsbændurnir, vorum ekki heima.“24 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Benjamin, Walter, Fagurfræði og miðlun, Benedikt Hjartarson 
þýddi, Háskólaútgáfan: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 2008, bls. 47.  
24 Sama rit, bls. 49.  
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Undirstrikaða setning Walters um skrif Prousts líkir við sérstöðu kvikmynda þar sem 

við fáum saman þjappaðar minningar á skömmum tíma og fljótum með þeim í 

tímaleysi kvikmyndasalsins. Kvikmyndin gefur okkur leyfi til þess að upplifa 

dramatíska viðburði tilverunnar á skömmum tíma. Að endurupplifa tengingar okkar 

við söguhetjuna og andrúmsloftið. Þetta er samanþjöppun lífsins og minninga. Jafnvel 

þótt við séum ekki í eigin sagnarheimi eigum við það sameiginlegt að vera til, finna 

til, velta okkur uppúr tilfinningum sem snerta okkur. Kannski er það afmörkun 

kvikmynda að einhverju leyti? Sameiginleg tilvera sem við tengjum okkur öll við. 

 

Í verki mínu Hugrenningar, 201225, tók ég upp nokkur myndbrot af sumarbústaðarlóð 

afa míns. Ég tók upp yfir vetrartímann þegar engin var búinn að koma í langan tíma. 

Frostið hélt öllu grafkyrru, frosin laufblöð í gulu grasinu, garðyrkjuverkfæri úti á túni, 

allt bundið kyrrfilega og frosið. Það myndaðist einmannaleg stemning en falleg og 

innhverf. Fyrr um sumarið hafði ég tekið upp samræður á hljóðupptökutæki við afa og 

vinafólks á næsta bæ að þeim óvörum. Ég klippti upptökurnar í samhengislausar 

umræður sem varð til þess að orð eins og: plöntur, ösp, skítur, skólfa, óx, mold, 

áburður mynduðu kjarna umræðunnar sem var um garðræktun. Þetta var spilað í 

heyrnartólum á meðan vídeóverkið var sýnt á stórum skjávarpa í Nýlistasafninu. 

Þetta varð mjög rólegt verk og krefst athygli áhorfandans. Það er rýmið og 

núningur á milli myndar og hljóðs þar sem verður pláss fyrir andrúmsloftið og 

líðandann, tímann. Ásamt rythma og takt klippingarinnar. Þar sem umhverfið er 

lágstemmt þarf áhorfandin að setja sig og sína reynslu inn í verkið. Þessi rannsókn á 

skynjun finnst mér áhugaverð og spennan á milli hljóðs og myndar. 

Eins og í verki Steve McQueens á Feneyjatvíæringnum 2009, Giardini 

(Gardens)26. Verkið tók hann upp í Feneyjum að vetri til í kringum breska skálann þar 

sem mikið af svæðinu var tómlegt, hundar og dýr hlaupandi laus um, kirkjuklukkur, 

lauflaus tré og runnar. Myndin er 30 mínútur og með tvær varpanir í einu á sama 

vegg. Áhorfendur þurftu að skrá sig á fyrir fram á vissum sýningartíma til þess að sjá 

verkið því ekki var hægt að ganga inn og út um skálann sem líkist því hvernig 

bíósýningar og leikhús eru skipulögð. Verk McQueens og mitt eru ekki ósvipuð í 

uppsetningu þó svo að viðfangsefnið sé gjörólíkt. Það sem er hægt að kalla 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Sjá mynd nr. 3 í viðauka. 
26 McQueen, Steve, Giardini, vídeóverk, 2009.	  
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'kvikmyndalegt' er það sameiginlega við að nýta tækni miðillsins til þess að ná fram 

því sem óskað er, a.m.k. reyna það. 

Kvikmyndin þjappar minningum saman þannig við getum upplifað tilfinningar 

sem við vananlega myndum ekki gefa okkur tíma til þess að velta okkur upp úr; 

tilfinningalegri tilvist hversdagsins. Eins og Marcel Proust sem vakti á nóttunni til 

þess að velta sér upp úr minningum sínum og horfa yfir samanþjappaðar minningar í 

hverfuleika hamingjunarinnar sem virðist alltaf vera horfinn eða felast í einhverju. 

Hamingjan felst í frelsinu, í ástinni, í auðæfum o.s.f.v. Í stað þess að vera bara hér og 

nú, hamingusamur27. 

 

 

V. þáttur: Heimkoman 

 

Án minninga er líklegast ekki hægt að tengjast, ná sambandi. Við byggjum mat, 

dóma, hugsunarferli, ákvarðanir á eigin reynslu eða minningum. Upplifun okkar á 

umhverfinu hlýtur að vera gjörólík. Það erum við sjálf sem búum til stemninguna í 

rýmnu, það erum við sem upplifum verkið - ekki verkið sem gefur okkur 

tilfinningarnar. Minningar og fyrri reynsla hafa mikil áhrif á skynjun okkar að sögn 

Sigurðar Pálssonar eins og hann skrifar reglulega um í bók sinni Minnisbók, 2005. Þar 

skrifar hann um upplifun okkar á tíma og rými. Hvað man maður eftir leikriti, 

gjörning, kvikmynd, myndlistasýningu og tónleikum? Gæti það einungis verið 

andrúmsloftið? Það er stemningin sem situr eftir í minninu en ekki plot, sögulína eða 

framvinda atburða. Þannig held ég að við getum stýrt því og gefið listaverkum skýrari 

sýn.  Það er þá andrúmsloftið, stemningin sem við tengjum okkur við. Ég tengi mig 

sterkt við þessa lýsingu hjá honum og hefur það gefið mér mjög mikið í listsköpun 

minni eins og ég er nú að vinna að næsta verki. Uppsprettan er andrúmsloft sem mig 

langar til þess að ná fram í stuttmynd sem verður líklegast lokaverkið mitt úr 

Listaháskóla Íslands. Þar sameina ég tæknilegu eiginleika kvikmyndarinnar eins og 

teiknari sem æfir færni sína með blýanti þá eru tólin til staðar til þess að ná fram því 

sem ég sem listamaður vill ná fram. Myndlistin gefur mér tækifæri til þess að þreyfa 

mig áfram og gera tilraunir. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Benjamin, Walter, Fagurfræði og miðlun, Benedikt Hjartarson 
þýddi, Háskólaútgáfan: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 2008, bls. 48.  
	  



	  16	  
	  

 

Ég tengi persónulega miklu frekar við andrúmið heldur er plot og sögu en það getur 

alltaf styrkt upplifunina ef sagan er sterk. Það er tækni kvikmyndarinnar og tengingin 

við alþýðuna sem heillar mig við kvikmyndalistina. Í myndlist eru möguleikarnir 

endalausir en kvikmyndir eru aðgengilegri. 

Partur af þessari ástríðu við tímatengdu sjónmiðlana er komin frá tónlist. 

Tónlist hefur samstundis áhrif á fólk og ég er persónulega er mjög hrifnæmur 

gagnvart tónlist. Ég vill fá áhrifin strax. Einn af mínum stærstu áhrifavöldum sem 

hugmyndasmiður frekar en listamaður er Brian Eno. Nálgun hans á hljóð og tónlist 

finnst mér mjög áhugaverð. 

Brian Eno tónlistamaður/hljóðlistamaður sagði frá í viðtali við BBC hvernig 

hann þróaðist út í tónlist og listnám sitt, hvernig hann tengir myndlist við hljóð og 

gerir það myndrænt. Hann talar um sín helstu verk og verkferlið sem hefur þróast í 

gegnum árin. Áhugaverðast finnst mér hvernig hann sér áhorfandan, hlustandann. Þá 

sem vilja láta sig fljóta með tónlistinni í aðra veröld. 

Hann nefnir samfélagið, sem hvetur okkur til þess að vera sjálfsmeðvituð, hafa 

og taka stjórn á okkar eigin lífi t.d. sjálfstjórn, ábyrgð. Að við sem manneskjur með 

þarfir getum haft val og verið með algera stjórn á lífinu, og með því að geta stjórnað 

umhverfi okkar, erum við stjórnendur í eigin lífi. Eno nefndi hinsvegar hið öfuga: að 

fólk vilji líka sleppa stjórninni, við viljum vera leidd áfram, að fá að fljóta í 

þyngdarleysi28. Eins og ég skil hann þá notum ólík orð til þess að lýsa þessu ástandi, 

hvort sem það sé uppgjöf, fullnæging eða uppljómun. 

Fólk gefur tónlist leyfi að halda sér uppi og fara með sig á ókunnar slóðir. 

Þetta er samspil ímyndunaraflsins og rýmis í tónlistinni sem fær fólk til þess að fljóta 

um í eigin heimi eða öðrum heimi. 

Þetta finnst mér spennandi viðfangsefni, hve margt er líkt með þessu og samspili 

hljóðs og myndar. 

Í vídeóverki mínu Love Poem, 2012,29 tók ég upp videó af mér að spila á gítar tvo 

hljóma og sést inn í baðherbergið þar sem Hrönn, kærastan mín, er að baða sig og 

leika sér með baðsvamp. Í þessu verki þarf ekki plot, sagan er í myndinni sjálfri. 

Kvikmyndir, ljósmyndir, vídeóverk eru eins og minningar, ég get tekið litla óskýra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Roberts, Nicola leikstjóri, Arena: Another Green World, Viðtal við Brian Eno, Heimildarmynd, BBC 
FOUR, 22. Janúar 2012. 
29 Sjá mynd nr. 4 í viðhengi. 
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minningu og dregið upp úr henni sögu, andrúmsloft og varpað henni á skjá inní rými. 

Með vissu má draga úr þessu verki nokkrar klisjur; par í sitthvora herberginu, hvor í 

sínum heimi, og svo nakin stelpa í baði. En með tónlistinni sem ég spila á gítar, tvær 

nótur, léttist undir stemninguna og gerir hana ekki jafnt dramantíska. Það vekur áhuga 

minn þegar vídeóverk hafa þann eiginleika að vera narratív án þess að hafa upphaf og 

endir heldur tímalaust flæði sem virkar eins og líðandi hljóð sem umlykur líkamann 

og gefur okkur leyfi til þess að fljóta með. Ég hef trú að kvikmyndir og vídeóverk geti 

búi yfir sömu eiginleikum. 

 

 

VI. þáttur: Upphaf og endir 

 

Hvort sem það heitir kvikmynd, vídeóverk, leikhús eða gjörningur þá finnst mér ekki 

skipta eins miklu máli undir hvaða listform það fellur, heldur hvað kemur út úr 

listaverkinu og hvernig áhorfandin tekur við verkinu. Hvernig kemur áhorfandin að 

verkinu? Þannig finnst mér uppsetning og samhengi skipta miklu máli því það virðist 

gefa áhorfandanum gleraugu til þess að nálgast verkið og hefur þannig áhrif á skynjun 

og upplifun verksins.  

 Þegar listamenn brjóta reglurnar að þá virðast þær koma í ljós. Myndlistin 

gerir ekkert annað en að stækka og þenjast út og það vekur áhugan minn hvernig 

listamenn geta notað ólík tól til þess að varpa sköpunarkrafti sínum áfram. Ég nota 

kvikmyndatæknina til þess að koma andrúmslofti og stemningu til skila í mínum 

verkum. Uppsprettan er tilfinningin í andrúmsloftinu, allt um kring sem ég sækist 

eftir, reyni að ná taki á, og hugsanlega, varpa fram á stóru tjaldi í bíósal eða í 

innsetningu á listagallerýi. Hvort sem er, kemur í ljós.  
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