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Úrdráttur 

!
Viðfangsefni ritgerðarinnar er listamaðurinn, listin sjálf og hlutverk hennar í regluverki og hraða 

nútíma samfélags. Hver er tilgangur listarinnar? Er hún ekki bara skraut, ónauðsyn, ofgnótt hluta 

eða jafnvel tímaeyðsla ef litið er til hagnýtrar iðju?  

 Ég fæ þessa spurningu oft. Og hún er góð og gild. Ég spyr sjálfa mig sömu spurningar í 

hvert sinn er ónytjungkenndin flæðir yfir líkt og stórfljót niður hina hæstu hyldýpisbrún. Þegar ég 

geng um í myrkrinu og fæ engann innblástur, þegar krafturinn sofnar á vaktinni og hin þurra tilvist 

tekur við sem kallar einungis á ábyrgð og dagleg störf. Af hverju er ég að þessu? Hver er 

tilgangurinn?  

!
Í þessari ritgerð mun ég kanna hugmyndir Friedrich Nietzsche og Carls G. Jung um listina. Ég mun 

leyfa mér að sökkva inn í ritverk þeirra og leita svara í samtali við aðrar raddir, aðra tíma og 

tíðaranda. Þetta er verðugt verkefni, ég varð ríkari og vonin er að aðrir fái innblástur til fórnfúsra 

dáða, að sköpunarorkan hrífi þá með sér, að þeir sjái hina daglegu tilvist með breyttu hugarfari, ekki 

verri, ekki betri, bara skýrar. Hvernig hefur manneskjan breytt yfir umhverfi sitt með yfirbragði 

slæðunnar,  blekkingarinnar, til þess að gera tilveruna bærilega, fagra, hrífandi og fyllta tilgangi? 

Sannleikurinn er oft erfiður að heyra, en á stundum hvíslar hann ljúfum andblæ í eyra 

mannssálarinnar, í draumi, í myndum og hið sanna hlutverk listarinnar vaknar til lífs. Hvert er hið 

sanna hlutverk listarinnar? 
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!

„Listin er líkt og hvöt sem hrífur manneskjuna til sín  

og gerir hana að verkfæri sínu.“   1

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Sigrún, hvað líkar þér best við í þeim verkum sem þú hefur þegar gert? Og af hverju? 

Mér líkar best við þau verk sem ég á erfitt með að skilgreina, útskýra og fjalla um. Það eru oftast 

verk sem birtast inní mér og fá að vaxa fram í ferli. Stundum drep ég verkin með ofhugsun, túlkun 

og niðurnjörfun, það er reyndar eitthvað sem ég geri of mikið af. Ég þrái augnarblikið í vinnuferli 

verks þar sem ég er líkamlega, andlega tekin af listinni. Þar sem ég mæti skugganum í sjálfri mér, 

þar sem ég er á mörkum tortímingar og sköpunar: 

 Vángamynd hennar er hlaðin ángurblíðu sem hefur ákenníngu af grimmilegri ákvörðun: tvísýnt jafnvægi.  
 Slíkur vángi vekur mér hugteingsl við remmu af kaldri rós sem er að bræða af sér héluna að morgni nær  
 haustnóttum. Hvar endar sköpun og upphefst tortíming? 

 2

Þau augnarblik þegar ég mitt dregst saman og til verður stemning verk-anda, tilrauna og athugunar. 

Þegar flæðið fer af stað sem engin orð ná yfir og jafnvægi sjálfs míns er storkað, verður tvísýnt. 

!
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�  „Art is a kind of drive that seizes a human being and makes him its instrument.“ C.G. Jung, The Spirit in Man, Art, 1

and literature 1966, translated by R.F.C. Hull, Princeton university press 1971. Bls. 101 (þýð.höf).

�  Halldór laxness, Kristnihald undir jökli, Helgafell, Reykjavík, 1968, bls 311.2



!
I. Leitin að tilgangi listarinnar 

!
Rödd nútímans virðist að litlu leyti jákvæð gagnvart listinni, allavegana þeirri list sem er annað en 

efnislegt skraut upp á vegg inn á nútíma heimili. Schiller orðar snilldarlega í riti sínu um 

fagurfræðilegt uppeldi mannsins að: „listin verði að yfirgefa raunveruleikann, hafa sig hugrökk yfir 

nauðsynjar og nauðþurft, þar sem listin er dóttir frelsisins og þarf ávallt að hefja sig yfir efnið“.    3

 Listin er án efa skraut lífsins og unaður ímynda; en á listin sér þýðingarmeiri hlið? Er við 

berum hana saman við hinar krefjandi nauðsynjar mannlegrar tilvistar, þá gæti listin virst munaður, 

ofgnótt, útreiknuð til þess að veikja hjartað með iðinni dýrkun á fegurðinni og þannig í raun hnekkja 

á hinum sanna áhuga á hagnýtu lífi. Þetta sjónarmið virðist hafa fylgi ríkjandi hópum nútímans og 

hagnýtar manneskjur virðast aðeins tilbúnar til þess að sjá tilgang listarinnar á þennan hátt. Margir 

hafa þó tekið þá afstöðu að verja listina og sýna fram á það að listin er mun meira en munaður, hún 

á sér þýðingarmikið hlutverk og mikla hagsmuni fyrir tilvist manneskjunnar. Nietzsche notar tvær 

Guða ímyndir úr Grísku goðsögnunum, Apollón og Díónýsus (sjá kafla um Nietzsche), til að 

persónugera margvísleg yfirskilvitleg stig, þann raunveruleika að heimurinn er stjórnlaus, verðandi 

eyðilegging og tilgangslaus áreynsla. „Sannleikurinn er ljótur“   skrifaði hann í The will to power. 4

Við eigum listina að til þess að glatast ekki í sannleikanum. Nietzsche sagði að gríman gegndi 

lykilhlutverki sem yfirbreiðslan sem felur sársaukann en leiðir hann um leið í ljós, því gríman 

afhjúpar alltaf það sem hún felur. 

 Annar hugsuður sem hefur listina upp er sálfræðingurinn Carl Gustav Jung. Í riti sínu The 

Spirit in Man, Art, and literature segir hann leyndardóma listarinnar vera að: „…þýða tungumál 

nútímans sem á tilveru sína í sameiginlegu undivitundinni og gera okkur kleift að finna aftur leið 

okkar til uppsprettu lífsins“.   Nietzsche segir verkefni listarinnar vera að færa okkur sannleika í 5

gegnum listreynsluna, í gegnum sanna upplifun, og þannig dýpka skilning manneskjunnar um stöðu 

nútímans og spegla það sem öldina skortir. Áhrif listarinnar, samkvæmt Jung, eru mikilvæg 

�2!                                                                                                                                       

�  For art has to leave reality, it has to raise itself boldly above necessity and neediness; for art is the daughter of 3

freedom, and it requires its prescriptions and rules to be furnished by the necessity of spirits and not by that of matter. 
Frederick Schiller, Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins, Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavik, 2006, Bréf II. !

�  Friederich Nietzsche, The Will to Power, þýðandi: Walter Kaufmann and R.J.Hollingdale, ed., Walter Kaufmann, New 4

York: Vintage Books 1968, bls.101 

�  C.G. Jung, The Spirit in Man, Art, and literature 1966, translated by R.F.C. Hull, Princeton university press 1971.  5

Bls. 82



manneskjulegri tilvist. Sköpunarkrafturinn, ef við náum að fylgja honum eftir, er meðvituð 

viljaathöfn, framkvæmd og byggir á því að sækja hina frumlægu ímynd (sjá kafla um Jung) og móta 

hana í fullunnið verk. Þorsti listamannsins segir Jung eiga rætur sínar að rekja allt aftur til frumlægu 

myndarinnar sem birtist í undirvitundinni að þessi frumlæga mynd væri sniðin til að bæta upp 

vanhæfni og einstrengingshátt nútímans.   Er það þá verkefni listamannsins að grípa þessa ímynd og 6

hefja hana upp úr dýpi undivitundarinnar til að færa hana í samtal við meðvituð gildi og þannig 

umbreyta henni þar til samferðamenn hans í nútímanum geta samþykkt hana? 

 List sem er einvörðungu meðtekin einsog skraut eða fegurð þyrstir í sannleika og er líkt og 

þræll sinnar eigin tilvistar. Það er í listinni sem þjóðir og menningarheimar hafa innrætt sínar 

uppáhalds hugsanir og sitt mesta innsæi. Mörg eru dæmin um það, í skáldskaparlistinni, 

myndlistinni, tónlistinni og lengi má telja. Brunnur listarinnar í sögulegu samhengi er sem 

óþrjótandi streymi hugmynda, minninga, ímyndunarafls, sagna, innblástur og innsæis. Listin getur 

verið farvegur að landi þekkingarinnar: „Only through Beauty's morning-gate, dost thou penetrate 

the land of knowledge.“ líkt og Schiller orðar í ljóði sínu Die Künstler (The Artists).   7

 Er það nauðsyn, þörf, sem hefur yfirhöndina á okkar tímum og leiðir smánað mannkynið 

undir járnoki sínu? Fær hin andlega tilhögun listarinnar enga þyngd á þessum tímum nytseminnar 

og regluverksins? Eru listin og listamaðurinn rænd allri hvatningu? Er hún að hverfa vegna hégóma 

okkar tíma? Er hinn eiginlegi andi hinnar vísindalegu rannsóknar að ræna ímyndunaraflið hverju 

loforðinu á fætur öðru með þeim afleiðingum að landamæraverðir listarinnar þrengjast í 

stærðarhlutföllum er endamörk vísindanna eru víkkuð? Hvað merkja hugleiðingar og rannsóknir 

Jung um drauma, meðvitund og undirvitund í okkar samtíma?  Hvað er Nietzsche að boða er hann 

talar um hin tvö öfl sem hann kallar hið Apollóníska og hið Díónýsíska? Hvernig getum við komist 

nær tilgangi listarinnar í gegnum skrif annarra? Höldum áfram. 

!
!
!
!
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�  Ibid. Bls.82-836

�  Friederich Schiller, Die Künstler (The Artists), Verlag von E.H. Schroeder, Berlin,1875.7



II. Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

 Sá sem hefur eins og í þessu tilfelli, lagt eyra sitt á hjartastað alheimsviljans, sá sem finnur í sjálfum sér ólma 
 löngun til lífs sem fossar fram og út í allar æðar heimsins eins og skýfall eða lækjarsytra - myndi slíkur maður 
 ekki splundrast á staðnum? Myndi hann staðsettur í hinu volaða tilraunaglasi mannlegrar einstaklingshyggju 
 þola að skynja enduróm óendanlegra ákalla gleði og sársauka er koma frá „ómælisrými hins myrkvaða heims“. 
 Gæti hann staðist það án þess að flýja þennan hjarðsöng frumspekinnar og hverfa á náðir uppruna síns? Hvað 
 ef slíkt verk gæti engu að síður verið skynjað sem heild án afneitunar einstaklingsbundnar tilvistar, hvað ef  
 slíkt sköpunarverk yrði framkvæmanlegt án þess að ganga af skapara sínum í molum - hvar finnum við  
 lausnina á slíkri þversögn?   8

!!
Líkingarmál hins Apollóníska og hins Díónísíska 

!!
Hugtökin Apollóníski og Díónýsíski fær Nietzsche að láni frá Grikkjum sem leiða í ljós skarpa sýn 

sína á listinni með hinum mögnuðu leyndardómum. Ekki með hugtökum heldur með ímyndum 

Guða sinna; Apollóni og Díónýsusi. Apollon er guð sólarinnar, hann stendur fyrir heiðríkjuna, 

rökhugsunina, hið háleita og himneska. Dionysos stendur fyrir hið jarðneska, jarðbundna og hinn 

myrkari heim mannssálarinnar. Það er heimur vímunnar og náttúrukraftsins, heimur líkamans og 

hinnar óbeisluðu náttúru. Þessi sálrænu fyrirbæri, þessar myndlíkingar, lýsa andstæðu þess sem býr 

á milli þessa hugtaka. Nietzsche talar fyrir mikilvægi þess að virkja bæði hið Apollóníska afl og hið 

Díónísíska afl til að við verðum ekki þjáningu hversdags lífsins að bráð. Mótstaðan á milli þessarra 

tveggja grísku Guða er sambærileg þeirri stöðugu löngun sem á sér stað milli karlkynsins og 

kvenkynsins. Í upphafi ritsins The Birth of Tragedy segir Nietzsche:  

 Við lærum mikið varðandi vísindi fagurfræðinnar er við skiljum ekki aðeins með rökréttri hugsun heldur með 
 tafarlausri vissu um sýn, að framþróun listarinnar á allt sitt undir samruna hins Apollóníska og hins  
 Díónísíska, rétt einsog getnaður byggist á samruna beggja kynjanna, óslitinni löngun sem á stundum  
 samræmist á ferðalagi sínu.   9

 Það er ekki hjá því komist að gríma Apollóns tali máli Díónýsusar ef verk á að virka. Ef 

gríman á sér ekki rödd þá er verkið að halda okkur frá því að sjá sannleikann um lífið, við erum 

blekkt og enn meira blinduð fyrir veruleikanum. Hér er Nietzsche að tala um listupplifunina sem 

�4!                                                                                                                                       

�  Friedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy, New York: Vintage Books, 1966, bls. 127, ísl. þýð. Ólafur Gíslason8

�  „We shall have gained much for the science of aesthetics , once we perceive not merely by logical inference , but with 9

the immediate certainty of vision , that the continuous development of art is bound up with the Apollonian and 
Dionysian duality-just as procreation depends on the duality of the sexes, involving perpetual strive with only 
periodically intervening reconciliations.“  Ibid. Bls. 33. þýð.höf.



sanna reynslu. Nietzsche segir í fyrsta kafla bókar sinnar the Birth of Tragedy að við leggjum 

einskonar slæðu yfir raunveruleikann til að verja okkur frá honum. Þessa slæðu tengir Nietzsche við 

guðinn Apollon og sagði hina klassísku grísku harmleiki nokkurskonar snilldarlegt jafnvægi eða 

samtengingu milli þess að hleypa hinum Díónýsíska sannleika inn, en það er gert mögulegt með 

hinni Apollónísku tálsýn eða grímu.   Apollón verður líkt og miðill fyrir Díónísus, hann dregur úr 10

áhrifum þjáningarinnar með því að fegra hana. Það sem Nietzsche vildi var að listin yrði viðurkennd 

og umvafin í hlutverki sínu sem list, sem sýndi raunveruleikann sem raunveruleika. 

 Það sem hið Apollóníska afl gerir, samkvæmt Nietzsche, er að fleyta ákveðin ósannleika til 

þess eins að vernda okkur fyrir sannleikanum sem er okkur ofviða, hið díónýsíska er raunverulegur 

harmleikur . Hann getur gert það á ýmsa vegu, klætt hann í eins konar grímubúning sem virðist vera 

vit í. Allt í kringum okkur eru þessar tálsýnir sýnilegar. Í kvikmyndum, í fjölmiðlum, í fatnaði, í 

málverkinu, í tónlistinni, á heimilum okkar og í því hvernig við matreiðum líf okkar almennt. 

Spurningin er hvort manneskjan er meðvituð um þessa tálsýn? Nietzsche gerir miklar 

raunsæiskröfur til listarinnar og kennir okkur að horfast í augu við sársaukann en ekki fegra hann 

eða horfa framhjá honum. Til að geta gert það þörfnumst við, samkvæmt Nietzsche, hinnar 

Appolonísku grímu, gríman eða yfirbreiðslan, mun afhjúpa það sem hún felur, leiða sannleikann í 

ljós. Hinn Díonískíski harmleikur er óbærilegur en gríma Appolons gerir okkur kleypt að horfast í 

augu við hann. 

 Ef það yrði niðurstaða greiningar okkar að hinn apolloníski þáttur harmleiksins hefði borið sigurorð af hinum 
 upprunalega dionysiska þætti tónlistarinnar, og að hann hafi nýtt sér þann síðarnefnda í eigin þágu, það er að 
 segja til að hámarka skýrleika leiksins, þá þyrfti engu að síður að bæta við þýðingarmiklum fyrirvara:  í  
 hápunkti leiksins er þessi apollóníska blekking eyðilögð og henni eytt. Dramað sem þenst út fyrir   
 skilningarvitum okkar fyrir tilverknað tónlistarinnar í innri ljóma sem lýsir af sérhverri hreyfingu og sérhverfu 
 formi, rétt eins og við værum vitni að myndun vefsins í vefstólnum þar sem skyttan skýst fram og til baka, í 
 margbreytileik sínum miðlar þessi framsetning áhrifum sem ná langt út fyrir sérhver þau listrænu áhrif sem við 
 kennum við Apollon. Í heildaráhrifum harmleiksins nær hið dionysiska aftur yfirhöndinni, honum lýkur með 
 undirtóni sem aldrei gæti borist frá ríki hinnar apollonisku listar. Þannig sýnir hin apollónska blekking sitt rétta 
 andlit, það að hún er yfirbreiðsla sem felur undir yfirborði sínu í gegnum allan harmleikinn hin raunverulegu 
 díonysísku áhrif. Þau eru engu að síður svo áhrifamikil að þau þvinga hið apollónska drama út í horn, þar sem 
 það fer að tala af díonysískri visku, þar sem það afneitar sjálfu sér og sinni apollónsku birtingarmynd. Þannig 
 væri í raun hægt að tákngera hin erfiðu samskipti hins apollónska og díonysíska í harmleiknum í gegnum  
 bræðralag þeirra: Díonysos talar tungumáli Apollons, en undir lokin talar Apollon tungu Díonysosar. Þannig 
 væri háleitasta markmiði harmleiksins og listarinnar náð.   11
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�  Friedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy, New York: Vintage Books, 1966, bls. 3510

�  Friedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy, New York: Vintage Books, 1966, bls. 130, ísl. þýð. Ólafur Gíslason11



III. Carl Gustav Jung (1875-1961) 

Hlutverk listamannsins 

„Það eru varla undantekningar á því að einstaklingur þarf að borga sárlega fyrir hina dýrðlegu gjöf 

sköpunareldsins. Það er líkt og hvert okkar hafi við fæðingu verið búið takmörkuðu magni af orku. 

Sterkasta aflið, það er sköpunarkrafturinn, mun þrífa til sín og nýta þessa orku og skilja svo lítið 

eftir að ekkert merkingarbært getur fæðst af því. Á þennan hátt getur hinn skapandi hvöt þurrkað 

upp manneskjuna að svo miklu magni að hið einstaklingbundna sjálf er neytt til að þróa með sér alls 

kyns slæma eiginleika til þess eins að viðhalda eldmóðnum til lífsins og forðast það að missa allt. 

Þessi neikvæða af listamanninum líkist óskilgetnum eða vanræktum börnum sem verða frá 

viðkvæmum árum sínum að verja sjálf sig frá eyðileggjandi áhrifum frá fólki sem hefur enga ást að 

gefa þeim, sem þróa slæma eiginleika í þeim tilgangi einum að verja sig. Hvernig getum við efast 

um það að það er list listamannsins sem útskýrir listamanninn, en ekki vanhæfni og átök hans 

persónulega lífs? Þetta eru ekkert annað en niðurstöður þeirra staðreynda að hann er listamaður, 

þ.e.a.s. maður sem alveg frá fæðingu hefur verið kallaður til æðra verkefnis en hinn venjulegi 

maður. Sérstakur eiginleiki gerir þá kröfu að meiri orka er notuð sem hefur þau áhrif að aðrar hliðar 

hins persónulega lífs hljóta hnekki.“    12

Undirvitundin 

!
Allt sem ég veit en í augnarblikinu hugsa ekki; allt sem ég áður var meðvit-uð/aður um en hef nú gleymt, allt 
sem ég skynja með skynfærum mínum en er ekki meðtekið af mínum meðvitaða huga. Allt sem ég ósjálfstætt 
og án þess að taka eftir því finn fyrir, hugsa, man, vil og geri; allir hlutir framtíðar sem taka form innra með 
mér og munu einhvern tímann verða meðvitaðir. Allt þetta er innihald undirvitundarinnar.“   13

!
Svæði meðvitundarinnar og undirvitundarinnar eru, samkvæmt Jung, hluti af einni heild sem hann 

kallar sálina (Psyche). Í bókinni Man and his symbols skrifar Jung: “sálin er hluti af náttúrunni, 

ráðgátum hennar og óendanleika.“   Hann hélt því fram að sálin væri samsett af þremur aðskildum 14

hlutum: meðvitundinni, persónulegu undirvitundinni og sameiginlegu undirvitundinni. Þrátt fyrir 
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ólíka þætti þeirra í sálinni þá eiga þær allar hlutverk í því að ákvarða mannlega hegðun. 

„Meðvitundin er skipuð skynjunum og minningum, hún er akur snertingarinnar við raunveruleikann 

og gerir okkur kleift að aðlagast umhverfi okkar.“  . Kjarni meðvitundar okkar samkvæmt 15

Jungískum fræðum er egóið, sem í meginatriðum fjallar um það hvernig maður sér sjálfan sig. Samt 

sem áður lagði Jung ekki mikla áherslu á meðvitundina. Hann trúði því að þetta svæði væri athugað 

of oft og valdi frekar að kafa í athuganir á undirvitundinni. Undirvitundin, að mati Jung, hafði meiri 

áhrif á hegðun en meðvitundin. 

!
Hin persónulega undirvitund 

!
Fyrsti flötur undivitundarinnar, hin persónulega undirvitund, er mun aðgengilegri en hin rótfasta 

sameiginlega undirvitund. Hin persónulega undirvitund er samasett af reynslum eða hugsunum sem 

á einhverjum tímapunkti voru meðvitaðar en hafa svo orðið ómeðvitaðar. Hin meðvitaði hugur getur 

aðeins innihaldið visst miklar upplýsingar á hverjum tíma. Þess vegna er persónulega undirvitundin 

líkt og geymsla í sál manneskjunnar. Hugsanirnar og minningarnar sem geymdar eru í persónulegu 

undirvitundinni eru auðveldlega framkallaðar með meðvitaðri ákvörðun. Jung sagði að þó að þær 

væru eiginlega í geymslu þá spila þessar háleitu skynjanir mikilvægt hlutverk í okkar daglega lífi. 

Án þess að gera okkur grein fyrir því þá hafa þær áhrif á það hvernig við bregðumst við  atburðum 

og fólki.   Þessi fyrri reynsla og minningar móta vefnað sem byggir upp og mótar heildstæðan 16

persónuleika, þessi vefnaður ákvarðar hvernig manneskja hagar sér í ákveðnum aðstæðum og þeim 

tilfinningalegu viðbrögðum sem kunna að rísa upp út frá vissum atburðum í lífi einstaklingsins. 

   

Hin sameiginlega undirvitund 

!
Jung þróaði kenningu um sameiginlega undirvitund. Hann hafði áhuga á því sammannlega og taldi 

vitund um það gefa lífi okkar dýpri merkingu. Þegar við þekkjum líf okkar sem hluta af 

mannkynssögunni skiljum við betur tilgang okkar sem þátt í henni. Jung taldi að hægt væri að finna 

dæmi um reynslu hinnar sameiginlegu vitundar manna í ævintýrum, goðsögum og trúarlegum 

bókmenntum. Með því að greina þessar frummyndir í sögum má draga af þeim mikilvæga lærdóma 

um eigið sálarlíf. 
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 Jung áleit hina sameiginlegu undirvirund vera öflugasti þáttur sálarinnar, þó svo að 

mannveran sé ómeðvituð um það. Vegna hinnar sameiginlegu undivitundar ályktaði Jung að sem 

viðbót við meðvitaðar minningar fortíðarinnar geta algjörlega nýjar og skapandi hugmyndir orðið til 

í undirvitundinni. Hugmyndir og hugsanir sem hafa ekki verið meðvitaðar fyrr.   Þetta er öfugt við 17

persónulegu undirvitundina þar sem meðvitað efni sekkur niður í hið ómeðvitaða dýpi. Jung  tengir 

listrænan, heimspekilegan og vísindalegan innblástur þeim hugmyndum sem geymdar eru í hinni 

sameiginlegu undirvitund.   18

!
!

Frumlægar myndir sameiginlegu undirvitundarinnar (Archetypes) 

!
 Jung áleit að fjórar frummyndir væru þær algengustu og mun ég fjalla hér um þrjár þeirra. Ástæða 

þess að ég tek bara þrjár fyrir er umfang þessarar ritgerðar en einnig það að ég sé sterkt samband 

milli þeirra þriggja og hinna tveggja hugtaka Nietzsche um Appólón og Díónýsus. 

!
Personan/gríman/slæðan 

!
Jung gerði þá sálrænu athugun að í daglegu lífi í öllum menningarsamfélögum gengur fólk með 

einskonar grímu sem hann kallaði PERSÓNU okkar. Upprunalega merking latneska orðsins persona 

var “gríma leikarans”. Persónan, að mati Jungs, er að hluta til afleiðing þeirra krafa sem samfélagið 

gerir á okkur. Á hinn bóginn er hún málamiðlun á því sem manneskjan vill vera eða sem fullorðin 

einstaklingur vil lýta út fyrir að vera. Þetta er ekki hinn raunverulegi persónuleiki þrátt fyrir þá 

staðreynd að fólk er öruggt um að svo sé og að hún sé frekar heiðarleg. En það er hún ekki. Jung 

telur slíka framkomu vera eðlilega svo framarlega að manneskjan viti að hún er ekki eins að innan 

og hvernig hún kemur fram út á við. Hérna eiga Jung og Nietzshe í samtali. Hugmyndir Nietzsche 

um hið Appólóníska speglast hér í hugmynd Jung um persónuna, grímuna eða slæðuna sem við 

breiðum yfir líf okkar. 

!
!
!
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Skugginn 

!
Önnur frumlæg mynd Jung er skugginn, sem er í kjarna sínum hin myrka hlið manneskjunnar. Jung 

tengdi þessa hlið við frumstæðar og dýrslegar kenndir sem leyfa manneskjunni að gefa sig að 

ósiðferðilegum eða myrkum hvötum.   Hann taldi einnig að skuggahlið manneskjunnar væri 19

vöruhús sköpunareldsins og ástríðunnar, nauðsynlega eiginleika til að skapa list.  

!
Sjálfið/jafnvægið? 

!
Sú frumlæga mynd sem Jung taldi þá mikilvægustu í persónuleika manneskjunnar er Sjálfið (Self). 

Þegar Sjálfið er fullmótað og þroskað, myndast tenging milli meðvitundarinnar og 

undivitundarinnar. Þetta verður til þess að ferli fer af stað þar sem manneskjan getur viðurkennt 

sínar frumlægu myndir í einingu persónuleikans.“   Þetta ferli er oft nefnt sjálfsþekking í nútíma 20

sálarfræði. Að mati Jungs er samrýming Appolons og Díónýsusar sálræn framkvæmd, hugsýn 

sprottin frá sameiningu andstæðna og málamiðlun meðvitundarinnar og undirvitundarinnar sem er 

kjarni hans sálræna kerfis: 

!
 Ef, þá, við setjum undirvitundina í stað hins yfirskilvitlega (metaphysical), í kenningum Nietzsche, þá myndi 
 hinn ákjósanlegi lykill að vandanum vera ómeðviltað „kraftaverk“. „Kraftaverk“ er órætt, vegna þess er  
 gjörðin ómeðvituð óræð gjörð, sem mótar sjálfa sig án aðstoðar skynseminnar og hins meðvitaða tilgangs. Hún 
 gerist af sjálfu sér, hún vex bara, líkt og fyrirbæri hinnar skapandi náttúru og án nokurrar kunnáttu hins  
 mannlega vits; hún er ávöxtur löngunarfullrar væntingar trúar og vonar.   21

!
!
!
!
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VI. Spennitreyjan 

Þessi langa gata tilbaka: hún varir um eilífð. Og þessi langa gata framundan - það er önnur eilífð. Þessar leiðir eru í 
mótsögn við hvor aðra; hausar þeirra rekast saman: - og það er hér í þessu hliði sem þær mætast. Nafn hliðsins 
stendur skrifað fyrir ofan „augnarblik“   22

!
Velkomin/nn í þetta augnarblik þessarar ritgerðar. Tilraun er gerð til að færa þig inn í textann, vekja 

þig og hrista aðeins til. Teygðu nú aðeins úr þér og leitastu við að vera í þæginlegri stellingu, ekki er 

vilji listamannsins að það fari illa um þig. Vilji listamannsins er að nálgast þig, eiga við þig samtal 

úr einu augnarbliki í annað. Höldum áfram og hittum listina mína.  

 Á þessu augnarbliki í tíma er hlutverk mitt það að vera vakandi, gera tilraunir og vaxa. 

Vonandi vex annað fólk með mér, það vex allavegana þrátt fyrir mig. Ég vil reyna á mörk mín, 

framkvæma innri myndir sem eru á mörkum míns eigin skilnings og fara í gegnum þá þjáningu sem 

umbreyting innra lífs felur í sér. Leitast við að vera sannur fjallgöngumaður líkt og Friedrich 

Nietzsche lýsir í riti sínu Svo mælti Zaraþústra: „Til að sjá mikið er nauðsynlegt að horfa framhjá 

sjálfum sér: sérhver fjallgöngumaður verður að búa yfir slíkri hörku.“ 
 Harkan til að vakna hvern 23

morgun og koma vinnuferlinu af stað, vera vakandi, á tánum, hlustandi. Hlutverk mitt sem 

manneskja er það sem raunverulega skiptir máli. Hvernig manneskja er ég, hvert augnarblik.  

 Mig langar helst að skila auðum blöðum er ég þarf að fara að skilgreina listina sem kemur 

frá mér. Það er hin eiginlega spennitreyja, hún þrengir að og gerir mig ráðvillta og önuga. Af hverju 

þarf ég að tala um listina? Af hverju má hún ekki bara standa sem list, án útskýringa og mötunar. 

Það er margt líkt með andlegu ferðalagi mínu,  Edward Munch og Friedrich Nietzsche, öll knúin 

áfram af forvitni á hinum ómeðvituðu lögum skynjunar og blekkingar. Munch og Nietzsche tókust á 

um vanda siðferðisins, eftir dauða Guðs, sem hornstein lífsins og Munch nefndi rit sitt, Mad Peot´s 

Diary, af virðingu við hugmynd Nietzsche´s um brjálæðinginn: Guð er dauður, af hverju hegðar 

fólk sér enn líkt og hann væri lifandi?  Það var einnig Nietzsche sem bar Munch í gegnum 

heimspekilegar hugmyndir hans, hann hvarf frá trúleysi “barns aldarinnar” (enfant du siécle), sá 

sem trúir á ekkert og á enga framtíð. Rit Nietzsche Svo mælti Zaraþústra með þeirri forsendu að 

baki að handan efnisheimsins er hugmynd sem á heima í hinum stórkostlega heimi á sér hliðstæðu í 

hugmynd Munchs að skapa “sálarmálverk”. Að hvert efnislegt málverk sækist í ímyndina, sína 
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eilífu frummynd, sem mætti kalla sál þess. Þetta merkti að eitt af hlutverkum Munch sem 

listamanns, einsog hann sá það sjálfur, var að láta sál hvers málverks verða sýnilega, sál hvers barna 

sinna. Þetta er ein ástæða þess að Munch endurtekur sömu mótívin með því að mála þau 

síendurtekið á margra ára tímabili. Á milli Munch og Nietzsche býr andlegur skyldleiki. Þeir deildu 

einmanaleika, skorti á viðurkenningu og óttanum við brjálæði. Ég deili þessum ótta með þeim. Þeir 

deildu afstöðu sinni á listamanninum sem fórnarlambi, félagslega úthýstum og nánar tiltekið sem 

spámanni án heiðurs í sínu heimalandi.     24

 Munch þjáðist ekki aðeins af fordómum síns eigin tíma heldur er hann enn látinn sæta anda 

afneitunnar klæddri í mismunandi dulargervi. Í tímaritinu The journal of Psychohistory skrifar 

Carol Ravenal, prófessor í listum, að strokur,  útstrikanir, breytingar og eyðingar í list hans eigi 

rætur sínar að rekja til hvata hans til að ráðast á brjóst móður sinnar og áreynslunni að endurheimta 

þetta brjóst sem honum var upphaflega neitað um. Þessari barnslegu sálfræði, með sinni einföldu, 

afoxandi, krufningu á list Munch, er hemjulaus árás á ímyndunaraflið sjálft, á ímyndunaraflið sem 

líffæri sálarinnar. Einsog Jung orðaði svo snilldarlega: “Þessi ímynd hinnar persónulegu móður 

tekur svo stóran sess í persónulegri sálarfræði að, einsog við vitum, þeir komust aldrei handan 

hennar.“   25

 Það skiptir ekki máli hvort listamaðurinn veit að list hans er fæðing, að hún vex og þroskast innra með honum, 
 eða hvort hann ímyndar sér að hún sé hans eigin uppfinning. Í raunveruleikanum þá vex hún úr honum líkt og 
 barn frá móður sinni. Hið skapandi ferli á sér kvenlæg gildi og hið skapandi verk rís úr djúpi   
 undirvitundarinnar, við gætum sannlega sagt frá svæði mæðranna.  

!
Hlutverk mitt 

Ég vil trúa því að listin megi vera laus við mig. En ég er ekki svo frjáls. Þess vegna held ég áfram 

að skrifa og geri nú tilraun til að athuga mína eigin list. 

!
!
!
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Undirvitund/Díónýsus? 

Eitt verfæri mitt fyrir listina eru orð. Er ég leyfi þeim að flæða líkt og ósjálfráðri skrift þá virðist 

sem listin taki yfir. Hinar innri myndir koma jafnvel sjálfri mér á óvart og skilningur minn á þeim er 

oft takmarkaður. Hér kemur slíkur texti, skrifaður í flugvél á milli þess staðar sem ég var á og þess 

staðar sem beið mín: 

 Það er allt svart. Þú ert staddur á myrkum grunni, hann er kaldur, duftkenndur, svartur. Hluti 

af þér líkt og blýfylltur, kyrfilega staðsettur á jörðinni. Allt í kringum þig tóm. Þú finnur að hér eru 

engir veggir, ekkert sem ákvarðar mörk rýmisins. Þú beitir vilja þínum til að lyfta upp öðrum 

fætinum til að kanna þetta óskilgreinda rými. Undan fætinum birtast leyfar ilja þinna, spor skrifað í 

áferð kolanna sem eru jarðvegurinn. Hvert skref er þungt, en er þú lítur tilbaka á grunninn þá sérðu 

mark þitt, gráhvíta áferð. Þú lítur undir iljarnar, þær eru svartar, smitaðar af hverju skrefi. Þú gengur 

áfram. Fyrir framan þig birtist hvítur angi sem teygir sig einsog mistur upp í myrkt rýmið. Myrkrið 

hættir að vera svart, það litast af gráhvítum hreyfingum. Líkt og taugakerfi sem fæðist og umvefur 

veru þína í rýminu. Þú teygir út hendina, þig langar að fanga þetta nýja flæði, en jafnóðum að þú 

reynir að snerta það verður það að engu, líkt og reykur, sýnilegt en ósnertanlegt.    

 Þú staðnæmist og áttar þig á því að þú ert nakinn inn í þessu rými, án líkama, án húðar, án 

marka. Angarnir fara að mynda fast efni. Gagnsæ hulstur flæða allt í kringum þig. Þú lokar 

augunum eitt augnarblik til að beita þeim skynfærum sem þú gleymdir að vekja. Þú þefar, þú 

hlustar. Þú opnar augun og sérð hvernig blóðrauður vökvi byrjar að streyma úr hæðunum sem eiga 

sér engan endi. Þær streyma hægt, líkt og tíminn hafi hægt á sér, inn í gagnsæju hulstrin og 

umbreytast í eitthvað sem minnir á æðar. Að ofan myndast æðakerfi, að neða brjótast úr myrkum 

grunni kalrík bein. Allt í kringum þig verða til árvegir, þeir umbreytast í taugar. Þú finnur beinin 

stingast upp í iljarnar, taugarnar flæða inn í hnakkann og æðarfarvegina brjótast inn í fingurna. Það 

er sem rýtingur haldi þér uppréttum, sársaukinn er óbærilegur, stingandi, svíðandi. Þú getur ekki 

grátið, þú getur bara fundið. Form þitt tekur á sig sterkari mynd. Þú beitir viljanum sterkar, gengur 

áfram inn í þetta landslag hreyfingar og rýmis. Allt byrjar að hreyfast hraðar, líkt og stórfljót sem 

kastar þér til og frá, rýmið fyllist af vökva, þú fyllist af vökva. Þú finnur þig aðskiljast rýminu, ert 

líkt og þú hafir verið klædd í korsilett sem er hert þannig að þig skortir rými, en ert engu að síður að 

verða rými. Lag af frumum byrjar að myndast, húðin fæðist. Þú byrjar að heyra þinn eigin slátt. 

Hrynjandi hjartans spilar þig áfram líkt og peð á spilaborði. Allt í kringum þig byrjar landslag að 

mótast. Steinar, jurtir, efnisheimurinn tekur á sig þá mynd sem býr í huga þér. Þú beitir viljanum til 

að halda áfram. Rýmið hefur eignast himinn og jörð. Þú teygir þig upp í skýin og dregur þau yfir 
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axlir þínar, þú vilt hlýju. Reimar korsilettsins taka sér bólfestu við taugakerfi þitt og skjótast einsog 

eldingar upp í himininn og toga þig uppréttann. Þú finnur að þú ert orðin að brúðu hins 

harðneskjulega heims. Vilji þinn dugar ekki lengur, þú ert orðinn viljalaust verfæri efnisheimsins. 

Strengjabrúða föst inní hanska hins vélræna heims. 

 Ég hef öðlast nýjan skilning á þessum texta við vinnslu þessarar ritgerðar. Það tóm, þjáning 

og vonleysi sem verður til í mér er svona myndir birtast innra með mér er kæfandi. Ég þarfnast 

yfirbreiðslunnar, slæðunnar, grímunnar til að hafa af þessa tilvist. Hún er þungbær og þess vegna er 

mikilvægt að glæða hana fegurð. 

!
The speed of the subconsciousness 

Sýning mín The speed of the subconsciousness var afsprengi allra þeirra þátta sem Jung talar um að 

sálin innihaldi. Hún hófst í Vínarborg vorið 2012 er ég vaknaði upp undir morgun við draum. Mig 

dreymdi djúpa holu í jörðinni. Á botni holunnar var vökvi sem í draumnum hét hin kosmíski vökvi. 

Ofan í holuna gekk strengur, líkt og samsettur af æðarkerfi sem bar hólk sem minnti á getnaðarlim. 

Ofan í botni holunnar var svo hnífur sem skar á strenginn, sem ávallt endurnýjaðist, með þeim 

afleiðingum að hólkurinn skaust upp úr jörðinni á ógnarhraða og sameinaðist yfirborði jarðar og 

kosmósinu. Ofan í þessari holu lá ég hálfnakin, umlukin myrkrinu og reyndi að forðast hnífinn er 

hólkurinn nálgaðist djúpið. Næst sat ég með karlmanni við lítið borð og var að eiga með honum 

kvöldmáltíð. Allt í einu færði ég hönd mína undir borðið, greip mjúklega og nærgætið um eistu hans 

og sagði: „Hér býr eilífðin.“ Upp úr þessum draumi komu margar skissur og að lokum teikning af 

hendi sem heldur um eistu (sjá mynd 1 bls. 20). Á þessu tímabili frá vori að næsta vori varð ég 

meðvituð um allskyns greinarskrif um pungsekkinn og eilífðina, um hlutverk karlmannsins og 

konunnar. Haustið 2013 hóf ég svo að vinna úr þessum hugmyndum og myndum. Mótaði þær í gifs, 

í kolateikningar, býantsteikningar (sjá mynd 2 bls.20) og orð. Ein mynd birtist mér svo skyndilega 

aftur, líkt og ákallaði mig. Hún hafði fyrst heimsótt mig í byrjun árs 2012. Það var ímynd ballerínu 

sem hélt á Butterfly hníf og reyndi að halda jafnvægi á táskóm á milli þess að handleika hnífinn.   

 Haustið 2013 framkvæmdi ég svo þessa ímynd í videomiðilinn, óslípaða, einsog hún birtist 

mér og setti saman sýningu úr öllum þessum hugmyndum; The Speed of the subconsciousness (sjá 

myndir bls. 21-22). Það sem mér þykir áhugaverðast er að sýningin var sem þrískipt. Einn hluti 

hennar var sóttur í draumalífið og slípaður og mótaður meðvitað og breytt eftir því sem formið 
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kallaði á. Annar hluti hennar var fenginn úr reynsluheimi mínum í hinu daglega lífi og sá þriðji var 

nákvæmlega einsog undirvitundin birti mér hann. Ég velti fyrir mér hvort að það skipti máli hvort 

ég er meðvituð um ferlið sem á sér stað eður ei? 

 Það skiptir ekki máli hvort listamaðurinn veit að list hans er fæðing, að hún vex og þroskast innra með honum, 
 eða hvort hann ímyndar sér að hún sé hans eigin uppfinning. Í raunveruleikanum þá vex hún úr honum líkt og 
 barn frá móður sinni. Hið skapandi ferli á sér kvenlæg gildi og hið skapandi verk rís úr djúpi   
 undirvitundarinnar, við gætum sannlega sagt frá svæði mæðranna.    26

 Viðbrögð áhorfenda voru áhugaverð og kenna mér ýmislegt um listina. Sá hluti 

sýningarinnar sem fékk að flæða frjáls og án minna afskipta var sá hluti sem áhorfendur töluðu um 

og upplifðu sterkast. Það er einnig sá hluti sýningarinnar sem ég get ekki útskýrt eða fært rök fyrir, 

þar fékk listin sitt eigið líf og notaði mig sem verkfæri. 

Löngunin	


Löngunin til að hefja vængi mína yfir viljaleysið, inn í kraft sköpunarinnar og finna styrk minn í 

eigin frelsi er það sem knýr mig áfram. List mín er ekkert annað en löngun til að vera frjáls og 

skapa frjálst og óhikað það sem vil flæða í gegnum mig og taka sér bólfestu í hinum efnislega 

heimi. Ameríski listamaðurinn Joseph Beuys fjallar m.a. í list sinni um frelsið og ábyrgð 

manneskjunnar til að umbreyta þróun manneskjunnar í samhljómi við heiminn, náttúruna og 

bræðralagið. Hann fjallar um þá ábyrgð sem fylgir því að vera manneskja á okkar tímum. Að taka 

ábyrgð á gjörðum sínum og dyggðum: 

 On the contrary, the concept of freedom burdens human beings with full responsibility. This concept of  
 freedom expresses the fact that no longer is everything done for people by others; but rather that is human  
 beings who must now act out of their own freedom and responsibility.   27

Að smita af mér. Að vekja. Að eiga í samtali. Að hafa áhuga, raunverulegan áhuga á samferðafólki 

mínu í þessum heimi. Inter-esse; á latínu: að vera eða liggja á milli, það eru hvatar mínir í 

listsköpunnni. Líkt og að sameina hið Appólóníska og hið Díónísíska afl innra með mér og færa það 

í búning listarinnar svo að ég brenni ekki upp og kafni sem verkfæri listarinnar.    

 Hvað er fegurðin í samtalinu milli siðferði og listar? Kannski hefur listamaður nútímans 

tekið skref í burtu frá fegurðinni af ótta við vanhæfni sína til að túlka hana og sýna án þess að vera 
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dæmdur af listheiminum inn í flokk hinna óæðri listamanna. Það þykir ekki mjög fínt að vera 

talsmaður fegurðarinnar á okkar tímum. Nekt, kynlíf, ofbeldi, dauði, hamfarir og hörmungar virðast 

vera vinsælt efni í list til að ýta við siðferðiskennd manneskjunnar og fá hana til að hneykslast. Við 

erum jú flest orðin fangar stöðugs óttaáróðurs og myrkurs. Umhverfi okkar virðist miða að því að 

gera húð okkar svo þykka að ekkert nær í gegnum hana; að hjartanu. Nema jú, fegurðin. En það er 

hættusvæði, þar finnum við til, þar verðum við viðkvæm, þar gætum við vaknað. 

 Er ég gangandi speni! Líkt og æðarkerfi þakið í brjóstum, geirvörtur um allt og allir sem nálgast mig eru  
 komnir á spena. Á meðan mjólka ég og mjólka, úr mér allan þrótt, verð sjálf að slöppu hrúgaldi sem hefur ekki 
 neitt að gefa sjálfu sér. Sjálfur leið þú sjálfan þig, öskrar innri röddin. Það er best að hefjast handa við að  
 sauma spenakerfið, máta það út úr mínum eigin líkama og koma því inn í listina. Myndin er skýr. Korsilett  
 þakið brjóstum.   28

!
VII. Leitin heldur áfram 

Hlutverk hvers listamanns hlýtur að vera ólíkt, eins ólíkt og listamenn eru margir. Sumir listamenn 

leitast við að ögra og brjóta upp hluti sem samfélagið er að takast á við hverju sinni, þeir nota listina 

sem tilraun til að vekja fólk til umhugsunar um stöðu þjóðfélagsins og þá þróun sem á sér stað í 

heiminum. Aðrir listamenn framleiða listaverk sem hafa það hlutverk að fegra umhverfið, breiða 

yfir tómleikann, líkt og slæðu, sem gerir lífið bærilegra og tilgangsríkara eða öllu heldur mýkra. 

Enn aðrir listamenn leitast við að vera verkfæri listarinnar, gera sig að miðli sem listin fær að flæða 

óheft í gegnum, óritskoðuð og laus við sérstakar hugmyndir um fyrirfram gefin vandamál 

samfélagsins og sögu þess. Þeir eru sem farvegur fyrir veru sem er frjáls og óháð, talar sinni eigin 

tungu. Hlutverk þessa listamanns getur verið íþyngjandi, hann verður sem verkfæri listarinnar og 

hún getur tært hann upp og heft hann í að takast á við hið daglega líf. Hann verður heltekinn af 

listinni sem afli.  

!
 Hver skapandi manneskja er samsett af mótsagnakenndu viðhorfi. Á einn bóginn er hún manneskja sem á sér 
 persónulegt líf en á hinn bóginn þá er hún ópersónuleg líkt og skapandi ferli… - Listamaðurinn er ekki  
 einstaklingur búinn frjálsum vilja sem leitar eigin tilgangs, heldur einstaklingur sem leyfir listinni að uppgötva 
 tilgang sinn í gegnum hann. Sem manneskja þá hefur hann líklega skap, vilja og persónuleg markmið, en sem 
 listamaður er hann „maður“ í æðri skilningi; hann er sameiginlegur maður, maður sem ber og skapar hið  
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 ómeðvitaða sálræna líf mannkyns. Til að framkvæma þetta erfiða verkefni er stundum nauðsynlegt fyrir hann 
 að fórna hamingjunni og öllu því sem gefur hinni venjulegu manneskju tilgang.    29

!
 Engin ein aðferð eða leið getur talist sú eina rétta. Listin er jú miðill sem er líkt og tungumál 

þess sem gefur henni líf. Tíðarandi kemur þar sterkur inn. Hvenær er rétti tíminn fyrir ákveðið verk 

að fæðast? Er eitthvað til sem getur talist rétti tíminn? Oft er sagt að listamaðurinn hafi það hlutverk 

að vera á undan samtíma sínum og fara lengra, handan hinnar núlíðandi stundar til að spegla von 

eða ótta framtíðar innra með mannssálinni. „Á þennan hátt er það vinna listamannsins að mæta 

sálrænu þörf samfélagsins sem hann býr í og af þessari ástæðu táknar list hans meira fyrir honum en 

það að vera persónuleg örlög, hvort sem hann er meðvitaður um það eða ekki“   Stórfenglegt 30

listaverk er líkt og draumur. Það á sitt eigið líf og þarf ekki að útskýra sig. Það læðist inn í 

mannssálina og er alltaf tvírætt. „Draumur segir aldrei „þú ættir“ eða „þetta er sannleikurinn“. Hann 

kynnir ímynd á nokkurn vegin sama hátt og náttúran leyfir plöntunni að vaxa og það er okkar 

hlutverk að draga ályktanir.“   31

!
!

!!!!!!!!!!!!!!
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1. Án titils (2012) 

Teikning úr draumi 

Blýantur á karton 
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2. Án titils (2012) 

Teikning úr draumi 

Blýantur á karton 
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The Speed of the Subconsciousness (2013) 

Sýningarskrá 

!
The cosmic Fluid (2012) 

Teikning upp úr draumi 

Kol á pappa 

        Crossing (2013) 

        Stilla úr video og hljóðverki 

        Ballerína og butterfly hnífur 
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�21!                                                                                                                                       



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

�22!                                                                                                                                       



Sence of Self (2012) 

Blýantur, jarðleir, vír, texti, vinnuborð!
Fyrirlestur í formi gjörnings!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Portal/restraint (2011) 

Ljósmyndasería 
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Videóerk án hljóðs 
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  Consumed (2012) 

  Gjörningur 

  Tími 2 klst.   
  stálbali, vatn, koparrör. 

  Háskólinn í Reykjavil 
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  Lair/Layers (2010) 

  Videoverk með hljóði 

  Varpað á ryðgað stálborð 

  Grysja, mold og keðjur 
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