
HANDAN VIÐ TJALDIÐ 

 efnið, andinn, augað, trúin

Sigrún Hlín Sigurðardóttir

1



2



Listaháskóli Íslands 

Myndlistardeild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDAN VIÐ TJALDIÐ 

 efnið, andinn, augað, trúin
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigrún Hlín Sigurðardóttir

Leiðbeinandi: Jóhannes Dagsson

Vorönn 2014



Útdráttur

Í  þessari  ritgerð  fjalla  ég  um það  hvernig  ég  nálgast  það  að  nota  mína  eigin  reynslu  sem 

uppsprettu listsköpunar og hvernig listamenn nota sitt sjónarhorn sem er eitt af sjö milljörðum 

leiða til að sjá heiminn. Ég velti fyrir mér áhuga okkar á lífi annarra og löngunina til að setja sig 

í annarra spor. Ég mun fjalla um þörf mannanna fyrir að skyggnast bak við tjaldið, fara út fyrir 

eigin reynslu og leita þess ósýnilega og óskiljanlega og hvernig ég geri þessa þörf að yrkisefni 

mínu. Ég nefni þar sem dæmi gjörninginn Fermingu (2012) þar sem ég fjallaði um reynsluheim 

unglingsins með því að setja mig í hans vandræðalegu stellingar. Þá velti ég fyrir mér hvaða 

erindi áhugi Íslendinga í gegnum tíðina á skyggni og heimi framliðinna eigi við okkur í dag. 

Frásagnir og ljósmyndir af útfrymi gætu til dæmis borið vitni um skilning manna á líkamanum 

og sálinni – efninu og andanum. Ég mun fjalla um hugmyndir Luce Irigaray um andardráttinn, 

sálina og samband við innri heim annarra og hvernig þær tengjast orðaleik um anda og endur, 

sem  varð  mér  innblástur  að  sýningunni  Samband  við  andaheiminn  (2013).  Ég  tæpi  á 

hugmyndum mínum um ritskoðun og rökleysu í vinnuferlinu og hvernig æskilegt getur verið að 

beita  heilbrigðri  óskynsemi.  Loks  fjalla  ég  um  hvernig  andarnir,  endurnar,  útfrymið, 

líkamsvessar, fagurfræði úr geimnum og kvenleg líkamsvitund tengjast.
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Inngangur

Þetta byrjar með ljósmynd á vegg í Winnipeg. Myndin sýnir þátttakendur á miðilsfundi sem var 

haldinn  á  heimili  læknisins  T.G.  Hamilton  í  byrjun  20.  aldar  þegar  Winnipeg  var  einn  af 

miðpunktum sálarrannsókna.  Það  sem grípur  augað fljótt  er  að  kona  sem situr  fyrir  miðju 

fundarins  er  með  hvíta  klessu  út  úr  nefinu:  svokallað  útfrymi.  Ég  rakst  á  myndina  „fyrir 

tilviljun“ fyrir nokkrum árum, og ég vissi það ekki þá en þessi mynd og efni hennar átti eftir að 

koma upp aftur og aftur og ég get tengt myndina og það sem hún sýnir við eiginlega allt sem ég 

fékk áhuga á eftir þetta.

Ég gæti  farið  þá leið að fjalla  um listsköpun mína á ævisögulegan hátt:  áhugi  minn á 

geimverum væri þá sprottinn upp úr reynslu minni af því að ganga með barn, hafa ókunna veru 

inni í mér að sparka í innyflin á mér, „beama“ nýjum einstaklingi í gegnum mig, áhuginn á 

unglingum væri kominn til af reynslu minni af því að vera vandræðalegur unglingur með lítið 

sjálfstraust, áhuginn á miðaldra konum sprottinn upp úr ótta við líkamlega hrörnun og að missa 

félagslegan status. 

En það er gróf einföldun, lífið er ekki snyrtileg röð atburða sem eru rökrétt afleiðing hvers 

af öðrum, nær væri að túlka það sem óreiðukennt net orsaka og afleiðinga, því maður er jú alltaf 

að  túlka  lífið,  það  verður  til  í  túlkun og  frásögn okkar  af  eigin  ævi.  Ég  held  þó  að  þessi 

ævisögulega  túlkun  sé  ekki  besta  leiðin  til  að  greina  verkin  mín,  til  þess  er  of  djúpt  á 

ævisögulegu áhrifunum. Ég legg ekki upp með að fjalla um eigin reynslu en það verður ekki 

umflúið,  meðal annars vegna þess að ég get ekki annað en fjallað um fyrirbæri út  frá mínu 

sjónarhorni,  sem  er  mótað  af  reynslu  minni.  Það  getur  vissulega  varpað  ljósi  á  innihald 

listaverks og dýpkað merkingu þess að vita hvað hefur gengið á í einkalífi listamannsinsh en ég 

ætla ekki að taka það að mér að tengja saman mín eigin verk og ævisöguleg atriði.

Þegar  listamenn fjalla  um eigin reynslu í  verkum sínum er  einn af  mælikvörðunum á 

velgengni verkanna hvort þau hitti á einhvern tón sem fleiri kannast við, hvort listamaðurinn 

hafi náð að setja fingurinn á eitthvað sem áhorfendur tengja við og hjálpað þeim að fylla út í 

landakortið af ytri og innri heimum. Einhver sagði (sumir segja að það hafi verið Bertolt Brecht, 

aðrir segja Trotsky, en flestir eru sammála um að það hafi örugglega ekki verið Mayakovsky) að 

list eigi ekki að spegla samfélagið, heldur eigi hún að vera hamarinn sem mótar það. Mér finnst 

þessi yfirlýsing vanmeta mátt spegilsins, því við sjálf og heimurinn verðum til þegar við horfum 

í spegilinn og túlkum það sem við sjáum. Stundum þarf ekki að gera mikið til að hreyfa við 

fólki, það er nóg að taka eitthvað sem fólk lítur á sem sjálfsagðan hlut, það sem fólk tekur inn og  

skilar út, eiga örlítið við það eða snúa upp á, til að benda á: svona eruð þið. Nærtækt dæmi úr 

samtímanum,  sem er  reyndar  ekki  sett  fram sem listaverk,  er  tilvitnanasafn þar  sem Hildur 
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Lilliendahl hefur tekið saman ummæli á netinu og birt á vefsíðu undir titlinum Karlar sem hata 

konur.1 Í þessum ummælum afhjúpa karlar viðhorf sem litast af kvenhatri. Sumir reiddust þessu 

en augu margra opnuðust fyrir þessu munstri hatursfullrar orðræðu á netinu þegar þetta var tekið 

saman og birt á einum stað.

Hæfileikinn til að trúa

Það mótar afstöðu mína til andlegra málefna að ég hef alltaf verið viljug til að trúa en ekki 

megnug þess. Þegar ég var barn kom ég höndum yfir bók um spádóma og spásagnarlist og ég 

drakk hana í mig og lék mér að því heilt sumar að föndra rúnavölur úr pappír og spá fyrir mér og 

mínum nánustu. Síðar komst ég í bók um íslenska hjátrú, sem innihélt meðal annars upplýsingar 

um að ef maður bryti ekki saman fötin sín áður en maður færi að sofa á kvöldin kæmi djöfullinn 

og klæddi sig í þau og væri síðan í þeim alla nóttina að gera óskunda. Óttinn við að Satan kæmi 

og tæki fötin mín gerði það að verkum að ég braut þau saman þrjú kvöld í röð en síðan þegar ég 

fór að hugsa þetta nánar hnaut ég aðallega um tvennt: hvernig djöfullinn kæmist mögulega yfir 

það að fara heim til hvers og eins sem hefði ekki brotið saman fötin sín og klæða sig í fötin hans 

og gera í þeim einhvern smá skandal og hlaupa síðan yfir til næsta og svo koll af kolli, ég sá 

ekki  að  þetta  gæti  gengið  upp  meira  að  segja  þótt  hann  hlypi  ekki  á  milli  staða  heldur 

svartagaldraði sig og svo datt eiginlega botninn úr þessu þegar ég fór að sjá djöfulinn fyrir mér 

klæddan í eiturgrænan kisubol og adidasderhúfu.

Það er ekki nóg að kjósa að trúa, maður þarf að búa yfir hæfileikanum til þess. Indversk-

bandaríski taugafræðinguinn V. S. Ramachandran hefur skrifað um að menn hafi mismunandi 

hæfileika til að trúa á og upplifa yfirnáttúrulega hluti og það hafa verið gerðar rannsóknir sem 

benda til  þess  að  viss  heilasvæði  séu hreinlega ólík  eftir  því  hvort  fólk er  trúað eða  ekki.2 

Búnaður sem hefur verið kallaður guðshjálmurinn (e. god helmet)  örvar gagnaugablöð heilans 

með rafskautum utanfrá3 og þegar aðili íklæddur hjálminum er settur í myrkvað herbergi þar 

sem hann upplifir ekkert ytra skynáreiti og straumi hleypt á hjálminn er gríðarlega misjafnt hvað 

fólk upplifir. Sumir lýsa einhvers konar óljósri vanlíðan og tilfinningu fyrir óþægilegri nærveru, 

aðrir  sjá og heyra Guð eða yfirnáttúrulegar verur. Líffræðingurinn Richard Dawkins, sem er 

hvað frægastur fyrir að boða trúleysi af mikilli ástríðu, var látinn prófa svona búnað í þætti á 

1 Hildur Lilliendahl, Karlar sem hata konur, sótt 12. janúar 2014, http://karlarsemhatakonur.tumblr.com/.
2 V. S. Ramachandran og Sandra Blakeslee, „God and the Limbic System“, Phantoms in the Brain, Harper 

Perennial, London, 2005, bls. 175.
3 Michael A. Persinger, „The Sensed Presence Within Experimental Settings: Implications for the Male and 

Female Concept of Self“, Journal of Psychology, vol. 137, no. 1, janúar 2003, bls. 5-16, sótt 4. janúar 2013, 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=83c8922c-5598-4374-8988-
8e74cea2f9a0%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4209&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d
%3d#db=f5h&AN=9332812, EBSCO Host.
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vegum bresku sjónvarpsstöðvarinnar BBC og kvaðst ekki hafa fundið fyrir nokkrum sköpuðum 

hlut.4 Það er sennilega ekki bara meðvituð túlkun á upplifunum sem gerir það að verkum að 

sumir trúa því að yfirnáttúruleg fyrirbæri séu til og segjast jafnvel hafa komist í tæri við þau 

persónulega, en aðrir eru sannfærðir um að öll fyrirbæri í heiminum eigi sér „eðlilega skýringu.“ 

Myndlistarmaðurinn  Sigurður  Guðmundsson  hefur  sagt  að  hann  trúi  á  drauga  bara  „upp  á 

prinsipið“, vegna þess að það sé svo ógurleg þversögn fólgin í því að vera myndlistarmaður og 

að trúa ekki á eitthvað ómögulegt.5

Ég hef aldrei séð eða heyrt neitt sem mér hefur þótt nærtækt að túlka sem yfirnáttúrulegt 

og ég veit ekki hvað gerir það að verkum að þúsundir manna hafa aðra sögu að segja, en ég get 

ekki trúað nema gegnum aðra sem trúa.6 Það er ekkert fjær mér en að halda því fram að reynsla 

annarra sé röng. Ég hef bara aðgang að einu sjónarhorni af sjö milljörðum og þótt  ýmislegt 

bendi til þess að annað fólk, ef það er þá til, sjái ýmislegt í sama ljósi og ég, get ég aldrei skilið, 

og í mesta lagi vitað, hvaða forsendur annað fólk hefur fyrir skoðunum sínum, upplifunum og 

ákvörðunum. 

Að sjálfsögðu  geri  ég  mér  grein  fyrir  því  að  ekki  allar  frásagnir  af  yfirnáttúrulegum 

fyrirbærum „sannar“ að því leyti að þær séu einlægar lýsingar einstaklinga á þeirra reynslu. 

Sumar frásagnir eru meðvitað skreyttar til að auka skemmtanagildi þeirra og aðrar eru hreinlega 

upplognar til að skemmta og vekja athygli, og svo framvegis. Það væri leiðinlegt í heiminum ef 

allt  hlýddi  rökum  sem  við  skiljum,  sérstaklega  af  því  að  við  skiljum  svo  takmarkað  þótt 

þekkingu  fleygi  stöðugt  fram,  og  stundum  skiljum  við  eitthvað,  en  bara  ekki  á  grundvelli 

vitsmuna eða  á  einhvern hátt  sem við getum útskýrt  fyrir  öðrum.  Stundum held ég  að  við 

hefðum gott af smá heilbrigðri óskynsemi.

Í verkum mínum vil ég fjalla um þessa þörf fyrir að skyggnast bak við tjaldið, fara út fyrir 

eigin reynslu og reyna að finna hið ósýnilega og óskiljanlega, lífið eftir dauðann og líf annarra á 

eigin skinni. Ég hef rætt við marga sem muna eftir stundinni þegar það rann upp fyrir þeim að 

það væru til önnur sjónarhorn á heiminn en þeirra eigin. Pabbi minn segir að það hafi í fullri 

alvöru ekki hvarflað að honum fyrr en hann var orðinn tíu ára að heimurinn snerist ekki um 

hann, vegna þess að hann var einkabarn og efstur í bekknum sínum í Flúðaskóla og sá enga 

ástæðu til að halda að hann væri ekki miðpunktur alls. Bill Gates, forstjóri Microsoft, á að hafa 

velt vöngum yfir því opinberlega hvort heimurinn væri kannski bara til fyrir hann einn, rétt eins 
4 Vefsíða þáttarins Horizon á BBC, BBC, Bretlandi,  2005, sótt 3. janúar 2014, 

http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2003/godonbrain.shtml
5 Sigurður Guðmundsson, fyrirlestur í myndlistardeild Listaháskóla Íslands, 15. nóvember 2013.
6 Það er svo enn annar handleggur hvernig maður hugsar um eða skilgreinir það að trúa. Það er til dæmis 

mismunandi eftir mönnum og samfélögum hvaða fyrirbæri eru hafin yfir trú. Sumstaðar væri jafn fáránlegt að 
spyrja einhvern hvort hann trúi á drauga eins og okkur þætti fáránlegt að spyrja einhvern hvort hann trúi á 
internetið.
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og hann hafi ekki alveg vaxið upp úr þessari hugsun, eða að sem einn hinna alræmdu hvítu 

jakkafataklæddu karlmanna séu forréttindi  hans slík að hann hafi aldrei  fengið ástæðu til  að 

halda annað en að heimurinn snerist um hann sjálfan.7 Ég man sjálf skýrt eftir því að það hafi 

þyrmt yfir mig þegar ég hugsaði til þess að ég hefði bara eitt líf, eitt tækifæri, eitt par af augum 

til að sjá heiminn, og að ég gæti bara prófað að vera ég og lifa mínu lífi. Við missum stundum 

sjónar  á  því  að það  eru  sjö  milljarðar  annarra  manneskja  sem hafa  ekkert  nema sína  eigin 

skynjun til að byggja sína heimssýn á, heimurinn okkar inniheldur sjö milljarða heima og að svo 

margar dyr og gluggar og kýraugu og gægjugöt munu aldrei opnast fyrir okkur nema við reynum 

að minnsta kosti að ímynda okkur hvernig það sé að vera einhver annar. Í riti Maurice Merleau-

Ponty, Augað og andinn, fjallar hann um málverkið, sjónskynjun og líkamlega skynjun og kemst 

svo að orði: „Draugur spegilsins dregur fram hold mitt, og á sama tíma getur allur ósýnileiki 

líkama míns rekist á aðra líkama sem ég sé. Héðan í frá getur líkami minn falið í sér sýnishorn 

úr  líkömum annarra  rétt  eins og efnislíkami minn yfirfærist  á  þá:  maðurinn er  spegill  fyrir 

manninn.“8

Kíkt út um götin á grímunni

Í verkinu  Gægir  (2012)9 vann ég með þessa tilfinningu og birtingarmyndir áhuga fólks á lífi 

annarra, þar notaði ég bæði fundið vídeó og eigin upptökur, ásamt gægjugati sem var borað í 

vegginn andspænis sjónvarpi til að fjalla um þessa gægjuþörf, njósnir, og löngunina til að sjá 

með öðrum augum eða stýra annarra sjónarhorni. Vídeóin voru m.a. upptaka af vönkuðum presti 

að syngja popplag á kristilegri söngskemmtun, vídeó gert af áhugamanneskju um latex af fólki í 

latexheilgöllum, upptaka af konu sem hallar sér út í glugga og drekkur kaffi og reykir sígarettu 

og klippa úr myndinni Cocoon (1985) þar sem auga horfir á móti úr gægjugati í vídeóinu.

Verkið  hefur  ákveðin  líkindi,  bæði  hvað  varðar  útlit  og  innihald,  við  Channel  One,  

Channel  Two,  and  Channel  Three (1994)  eftir  Mike  Kelley10 sem samanstendur  af  þremur 

viðarkössum  á  búkkum,  þar  sem  horft  er  inn  um  gægjugat  á  hliðinni  inn  í  innvols  með 

blikkljósum og glansandi ál-innrabyrði og drón heyrist undir. Ljósin og hljóðin vísa til frásagna 

7 „When Bill Gates, who is in his forties but has the outward appearance of an adolescent, ventures to declare 
publicly, "It may be, you never know, that the universe exists only for me! If it were true, I have to admit I 
would enjoy that!", then you wonder whether the boss of Microsoft does not also suffer from a kind of 
dimensional derangement, and whether this universe of which he speaks is not, like that of the nursery, the 
scaled-down world of the toys and games of an overgrown spoiled child.“ Paul Virilio, The Information Bomb, 
Verso, London, 2000, bls. 93.

8 Maurice Merleau-Ponty, „Augað og andinn“, þýð. Ólafur Gíslason, textabrot úr ritgerð útg. hjá Gallimard 1964, 
úr ítalskri útgáfu SE SRL Milano 1989, bls. 17-28.

9 Vídeóinnsetning sem var sýnd á samsýningunni Orðið á Nýló í desember 2012. Sjá viðauka nr. 1, bls. 21.
10 Valentina Ravaglia, The Supernatural Powers of Plywood, Tate Modern, 2013, sótt 15. janúar 2014, 

http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/supernatural-powers-plywood, sjá viðauka nr. 2, bls. 23.
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fólks sem hefur verið numið brott af geimverum. Annað verk með svipuðum þáttum er  Étant  

donnés  (1946-1966),11 síðasta  stóra  verk Marcel  Duchamp,12 þar  sem áhorfendur  geta  kíkt  í 

gegnum gægjugöt  á  gamalli  hurð og séð þrívíða mynd af  nakinni konu sem liggur  eins og 

krossfiskur á víðavangi með klofið í áhorfendur, haldandi á gaslampa. Í öllum þessum verkum 

hefur gægjugatið þá virkni að plata áhorfendur til að koma og sjá það sem er handan við gatið, 

og láta þá þar með fá á tilfinninguna að þeir séu að horfa á eitthvað sem þeim er ekki ætlað að 

sjá, eitthvað sem er óþægilegt að verða vitni að. Mér finnst jafnvel ekki fráleitt að bera það 

saman  við  kvikmynd  Spike  Jonze,  Being  John  Malkovich  (1999)13,  en  hún  er  um 

leikbrúðustjórnanda sem finnur óvart göng sem leiða inn í höfuðið á kvikmyndaleikaranum John 

Malkovich og selur aðgang að þeim. Viðskiptavinirnir fá þannig að prófa að sjá heiminn með 

augum Malkovich og eru flugur á vegg í öllu hans einkalífi, nema hvað að þeir hafa sjónarhorn 

hans. Það má líkja tilfinningunni sem fylgir því að horfa inn um gægjugatið við tilhugsunina um 

að fá aðgang að sjónarhorni annars, sjá allt eins og hann sér það, lifa lífi einhvers annars. Það er 

eitthvað ómótstæðilegt og óhugnanlegt við það að fá að horfa út um götin á grímunni, að fá það 

á tilfinninguna að sjónarhornið sé ekki manns eigið. 

Sjónarhorn og reynsluheimur unglingsins var  yrkisefni  mitt  í  gjörningnum  Fermingu 

(2012),14 þar  sem ég  setti  á  svið  fermingarmyndatöku  í  Hjartagarðinum  í  Reykjavík. 

Gjörningurinn var hluti af gjörningagöngunni Halarófu sem fór þannig fram að áhorfendur voru 

leiddir  um  og  stöldruðu  við  á  fyrirframákveðnum  stöðum  þar  sem  þeir  fylgdust  með 

gjörningum. Minn gjörningur krafðist þess þannig að þeir fylgdust með atburðarás sem fór fram 

á almannafæri en kom þeim samt strangt til tekið ekki við. Ég fór ekki í fermingarmyndatöku á 

sínum tíma, þótt ég hefði fermst, þannig að sviðssetningin byggðist á hugmyndum mínum eða 

ímyndun um hvernig slíkt færi fram. Ég klæddi mig í hvít og kremlituð föt sem fóru mér illa og 

málaði á mig bólur og setti upp vandræðalega svipi þegar ljósmyndarinn smellti  af. Ég fékk 

leikkonu  til  að  leika  móður  mína,  sem  klæddist  beislitaðri  dragt,  drakk  kaffi  úr  götumáli, 

ráðskaðist með mig og daðraði við ljósmyndarann. Það sem mig langaði að takast á við og vekja 

upp  í  verkinu  var  þessi  manndómsvígsla  sem er  komin  dálítið  á  skjön  við  margt  annað  í 

reynsluheimi unglinga. Orðasambandið „að komast í fullorðinna manna tölu“, sem haft er um 

það að fermast, er minnismerki um samfélag þar sem þjóðfélagshópurinn unglingar var ekki 

orðinn til.  Myndmál fermingarinnar afhjúpar líka hugmyndir um sakleysi og lífsreynslu, börnin 

klæðast hvítum kyrtlum en þegar athöfninni lýkur koma í ljós föt sem sýna lögun líkamans og 

11 Sjá viðauka nr. 3, bls. 24.
12 Julian Jason Haladyn, Marcel Duchamp: Étant donnés, Afterall, London, 2010.
13 Spike Jonze, Being John Malkovich, kvikmynd, Propaganda Films, Bandaríkin, 1999, sjá viðauka nr. 4, bls. 25.
14 Sjá viðauka nr. 5, bls. 25.
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skapa þeim fermdu tækifæri til að sýna hvort heldur sem er, einstaklingsbundinn smekk sinn eða 

hollustu við tískustrauma. Svo eru teknar fermingarmyndir sem unglingurinn vill helst aldrei sjá 

framar og eru aðeins dregnar fram til að hlæja að þeim, enda eru fáir á hápunkti fegurðar og 

tískuvitundar fjórtán ára. Unglingsaldurinn er svo pínlegur fyrir marga og upplifun fjórtán ára 

barns af líkama sínum er svo merkileg því það er allt að breytast svo hratt og hlutföllin brenglast 

og líffærin fá ný hlutverk og á sama tíma er heilinn baðaður í hormónum og ótrúlegustu hlutir 

verða  þrungnir  dramatískri  merkingu.  Mike  Kelley  gerði  mjög  sannfærandi  tengingu  milli 

unglinganna  og  drauganna  í  verki sínu  The  Poltergeist  (1979),15 en poltergeist  þýðir 

ærsladraugur,  það  eru  draugar  sem  sagt  er  að  fylgi  unglingum  af  því  að  þeir  hafi  svo 

óreiðukennd orkusvið, og svo slengja ærsladraugarnir til hlutum og gera hávaða og skemmta sér 

við að vera mönnum til ama. Kelley tók svarthvíta sjálfsmynd með útfrymi flæðandi frá vitum 

sínum16 og skrifar í  ramma kringum hana orð og setningar sem blanda saman orðræðu hins 

spiritúalíska  og  andlega,  og  þess  átakanlega  líkamlega:  „There  is  pain  in  birth  and  in  the 

discharge  of  ectoplasm“  „A spiritual  materialism –  a  spiritual  weight  loss“.17 Unglingurinn 

finnur  til  stjórnleysis  frammi fyrir  líkamlegum og andlegum breytingum eins og miðillinn í 

transi sem miðlar útfryminu. Útfrymið minnir á líkamsvökva eins og hor eða sæði, sem vekja 

bæði  kátínu  og  hrylling  fólks  sem  stendur  frammi  fyrir  dramatískum  breytingum  á 

líkamsstarfsemi sinni. Myndin vísar greinilega í andaljósmyndir á borð við þær sem voru teknar 

á fundum hjá Hamilton-fjölskyldunni í Winnipeg á 3. og 4. áratug 20. aldar, til að mynda af því 

þegar andlit rithöfundarins Arthur Conan Doyle, sem var þá nýlega látinn, birtist í útfrymi sem 

kom út um nef miðilsins Mary Marshall.18

„Andinn“ og „efnið“

Áhugavert  er  að  skoða það hvernig spíritismi og þá  sérstaklega  líkamningamiðlar,19 nálgast 

samband manneskjunnar við líkama sinn. Æfingar líkamningamiðla, sem voru mjög vinsælt efni 

á miðilsfundum, m.a. á Íslandi upp úr aldamótunum 1900, fólu í sér að andar komu í gegnum 

miðla og létu sér ekki nægja að taka sér bólfestu í líkömum þeirra heldur komu þeir frá sér 

áþreifanlegu og sjáanlegu efni, svokölluðu útfrymi, sem virðist á myndum af miðilsfundum frá 

þessum tíma eins og það gæti í sumum tilfellum hafa orðið til með hjálp frá slæðum, grisjum og 

15 John C. Welchman, Isabelle Graw, Anthony Vidler, Mike Kelley, Phaidon Press Limited, London, 1999, bls. 84-
86.

16 Sjá viðauka nr. 6, bls. 26.
17 „Það felst sársauki í fæðingunni og í losun útfrymisins“ - „Andleg efnishyggja – andlegt þyngdartap“ (þýð. höf.)
18 Hér er vitanlega verið að tala um myndina sem hrinti öllu af stað, þá sem minnst var á í byrjun ritgerðinnar. Sjá 

viðauka nr. 7, bls. 26.
19 Líkamningamiðlar höfðu þann hæfileika að hleypt í gegnum sig líkamningum eða útfrymi, sem kom út um vit 

þeirra á miðilsfundunum, og var einnig fest á filmu.
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grímum. Það er freistandi að líta á þennan áhuga fólks á líkamningu andanna sem einhvers 

konar  andóf  eða  útúrsnúning  á  hugmyndum  um  tvískiptingu  andans  og  efnisins,  þar  sem 

líkaminn er híbýli sálarinnar og sálin eða andinn er æðri líkamanum, sem eru áberandi í kristinni 

trú  og  mjög  rótgróin  í  tungumálinu.  Hlutverk  miðilsins  er  að  gera  andann  sýnilegan  og 

áþreifanlegan, því eftir allt saman erum við flest eins og lærisveinninn Tómas, sem þarf að setja 

fingurinn í sárið til að trúa á upprisu holdsins.20 Á sama tíma og spíritisminn var í sókn á Íslandi 

var nútíminn að ryðja sér til rúms með látum. Líkamningamiðlar eru nú horfnir af sjónarsviðinu, 

að minnsta kosti á Íslandi, en Þórhallur Guðmundsson, sem starfar enn sem miðill, hefur sagt að 

það sé vegna þess hve gífurlegt álag það er fyrir miðil að hleypa slíkum líkamningum í gegnum 

sig og að slíkt geti jafnvel valdið ótímabærri sykursýki.21 Skiljanlega finnst honum ekki á slíkt 

bætandi í okkar samfélagi ofgnóttar og stöðugrar ógnar lífsstílssjúkdóma, en núorðið má frekar 

líkja því við trúarbrögð hvernig siðferðislegt gildismat  er  lagt  á matarneyslu,  líkamsrækt og 

tamningu holdsins.

Í  ritgerð  Luce  Irigaray,  Being  Two,  How  Many  Eyes  Have  We?22 kemur  hún  inn  á 

hugmyndir okkar um sálina og minnir á að uppruni orðsins er í orðinu að anda, uppruni sem er 

vel á minnst ekki týndur í íslensku, við tölum ennþá um  andann, og í aðeins eldra máli eða 

skáldamáli öndina. Hún segir að andardrátturinn sé ósýnilegur en á óbeinan hátt og að þeim sem 

takist að endurfæðast með ræktun andardráttarins geti tekist að finna ósýnileika annarra (eða 

„The Other“) ekki sem skort á sjón heldur ósýnilega uppsprettu sjónar.23 Þannig segir hún líka að 

með því að horfa á hvert annað og bera virðingu fyrir muninum sem fyrirfinnst á hverjum og 

einum sé hægt að endurfæða sjónina og forðast að smætta þann sem horft er á niður í hlut eða 

viðfang eða mynd sem við getum innbyrt  í  okkar eigin heim eða sjálf.24 Þessi  hugsun lýsir 

mikilvægi þess að horfa hvert á annað og ímynda okkur innri heim hins. Hugmyndin um að 

20 Á 16. öld eða þegar  miðöldum var að ljúka á Vesturlöndum og kennivald kristinnar kirkju veik fyrir veraldlegri 
þekkingarleit voru málaðar nokkrar Tómasarmyndir, þeirra frægust sjálfsagt eftir Caravaggio (sjá viðauka nr. 8, 
bls. 27.) sbr. doktorsritgerð Erin Benay, Erin Benay, „The pursuit of truth and the Doubting Thomas in the art of 
early modern Italy“, doktorsritgerð við Rutgers University, New Jersey, 2009, sótt 12. janúar 2014, 
http://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/26632/.

21 Bjarni Guðmarsson og Páll Ásgeir Ásgeirsson, Ekki dáin – bara flutt: Spíritismi á Íslandi fyrstu fjörutíu árin, 
Skerpla, Reykjavík, 1996, bls. 145.

22 Luce Irigaray, „Being Two, How Many Eyes Have We?“, Paragraph, vol. 25, no. 3, nóvember 2002, bls. 149.
23 „The breath, as vital or spiritual matter of a human being, corresponds to this third ground from which we can 

appear as humans and cultivate relations between us. This breath remains invisible, except indirectly. Those who 
cultivate their own breath often have greater presence, even corporeal presence: they radiate, they have an aura.  
They also continue to become and they do not decline, having barely achieved their growth. They become from 
a second life, a life that the subject gives himself or herself, born again in an autonomous way, as Eastern 
masters say. From this rebirth – giving us a third ground - , the invisibility of the other is not longer felt as a lack 
of seeing but as an invisible source of seeing.“

24 „Our way of looking, our look itself can unceasingly be born again if we consider the other as other, with 
respect for the mystery of the difference existing between us. Indeed it prevents us from reducing him, or her, to 
an object or to an image that we can appropriate, take as a part of our own world, of our own self.“

10



andinn og andardrátturinn séu óaðgreinanleg fyrirbæri knýr líka dyra í  jógafræðum, en jóga 

grundvallast meðal annars á öndun, þar sem leitast er við að vinna með lífsandann eða „prana“ 

með hjálp öndunaræfinga. Í jóga er líka, öfugt við flest annað það sem má taka sér fyrir hendur í 

líkamsræktarstöðvum, unnið eftir þeirri  hugmynd að hugur og vöðvar og líffæri  sé einhvers 

konar heild þar sem samstarf og jafnvægi eigi að ríkja, en ekki að hugurinn sé meistari líkamans 

og að líkamann eigi að beygja og móta eftir höfði hvers og eins, stundum með innblæstri (sástu 

þetta, Irigaray?) frá tískustraumum.

Í leit að sambandi við andaheiminn

Í sýningunni  Samband við andaheiminn (2013)25 sýndi ég fyrstu niðurstöður athuganna minna 

um andarannsóknir, meðal annars í formi teikninga og fundinna ljósmynda auk ýmissa hluta, og 

hljóðrásar  sem  innihélt  upptökur  af  miðilsfundum  sem  amma  mín  sótti  með  nokkurra  ára 

millibili, en allt tengdist þetta myndmáli og frásögnum af spíritisma og draugagangi. Þar kom 

meðal annars fyrir andaglas og útfrymi og auk þess fléttaðist inn í þetta brandari sem ég tók 

mjög  alvarlega,  orðaleikurinn  með  anda  og  endur,  sbr.  titilinn:  Samband  við  andaheiminn. 

Andaheimurinn vísaði þá bæði til andanna sem fyrirfinnast á öðru tilverusviði og spíritistarnir 

reyna  stöðugt  að  ná  sambandi  við  á  andafundum  og  með  öðrum  tilraunum,  og  líka  til 

andaheimsins sem birtist í sögum af Andrési Önd. Þessi orðaleikur er auðvitað orðsifjafræðileg 

óskhyggja en hver segir að íslensk þjóðarsál sé ekki mótuð af því að hafa í æsku misskilið 

sálminn Faðir andanna, orðtakið  að gefa upp öndina og furðað sig á því að vera uppálagt að 

leggja bæði líf og önd í drottins hönd þegar farið var með bænirnar fyrir svefninn. Hér er því í 

vissum  skilningi  um  að  ræða  framhald  af  því  sem  Irigaray  fjallar  um  í  sambandi  við 

andardráttinn og andann. Ég sótti efni í myndmál myndasöguhöfundarins og teiknarans William 

van Horn, sem gerði myndasögur26 sem tóku að birtast þýddar í íslenskum Andrésblöðum á 10. 

áratugnum og fjölluðu um Andrés Önd í ýmsum hversdagslegum aðstæðum sem hann klúðraði 

einatt hræðilega, frekar dæmigerðir „slapstick“-brandarar, og teikningarnar hans sýna heim sem 

er gúmmíkenndur og teygjanlegur, fastir hlutir dúa og hvers kyns subb og sull og vesen gegnir 

lykilhlutverki.  Heimur  þessara  sagna  minnir  á  skúlptúra  eftir  Erwin  Wurm,  ss.  Fat  house 

(2003)27 og skúlptúra  í  seríunni Sculptures  about  Mass  (1992-2001)28,  ýkt  og  grallaraleg 

hversdagsleg eyðilegging minnir jafnvel á verk eftir Roman Signer eins og t.d. Suitcase (1985).29 

25 Sjá viðauka nr. 9, bls. 28.
26 Sjá viðauka nr. 10, bls. 30 og nr. 11, bls. 31.
27 Sjá viðauka nr. 12, bls. 31.
28 René de Guzman, „The End of a Minute“, í Erwin Wurm: I Love My Time, I Don't Like My Time, Berin Golonu 

ritstýrði, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, Þýskalandi, 2004, bls. 12.
29 Sjá viðauka nr. 13 og 14, bls. 32.
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Snertifleti Signers við andaheiminn lýkur ekki þar, verk hans þar sem hann setur borð í ýmsar 

aðstæður ríma við borðdansana sem spíritistarnirnir stunduðu: Table (2009) þar sem hann festir 

borðfætur  í  spotta  og  lætur  iðnaðarblásara  blása  undir  það  og  halda  því  uppi,  Table  with 

fireworks  (1993) þar sem hann festir rakettur í borðfæturnar og kveikir í  svo borðið svífur í 

smástund og brotlendir svo, og auðvitað Table (1985)30 þar sem hann blæs upp blöðrur, festir við 

borð og lætur andardráttinn bera það burt.31

Rannsóknin  á  öndunum  og  efninu  hélt  áfram  í  sýningunni  Líkamningar  (2013).32 

Hryggjarstykkið  í  sýningunni  var  bútasaumsteppi,  saumað  úr  fötum  og  efnum  af  ýmsum, 

ættingjum mínum og ókunnugum, og upptaka af miðilsfundi þar sem ég hef samband við sama 

miðilinn og miðlar til ömmu minnar í upptökunum sem ég notaði í áðurnefndri sýningu, en hann 

er hlutmiðill, það er að segja hefur hæfileika til að finna orku eða söguna að baki hlutum með 

því að snerta þá, og ég fékk hann til að handleika teppið og lýsa því með sínum aðferðum. Hann 

talaði meðal annars um litina í teppinu og handbragðið og að ég hefði með því að setja saman 

þessa búta úr fötum og klæði úr ýmsum áttum búið til sameiningartákn. Miðillinn var þannig 

settur í hlutverk listfræðings, og það er ekki langsótt að líkja saman störfum hlutmiðilsins og 

listfræðingsins, því starf beggja er að notfæra sér innsæi sitt og þekkingu til að lesa í orku og 

ásetning og koma túlkun sinni í orð.

Það var óljós hugmynd um orku eða sögu í gömlu efni sem rak mig til að nota það sem 

efnivið í verk, mér fannst einhver lógík í því að teppi úr bútum gæti ekki verið úr nýju efni sem 

er keypt til þess eins að klippa það niður. Ég tengi bæði við þræði úr verkum og hugmyndum 

Mike Kelley og Louise Bourgeois,  sem höfðu gjörólíka nálgun á  þetta  viðfangsefni:  Kelley 

gerði verk (eins og til dæmis More Love Hours Than Can Ever Be Repaid or The Wages of Sin 

(1987)33) þar  sem hann notaði  handgerð  leikföng sem hann fann í  verslunum með notaðan 

varning, til að fjalla um fagurfræði bandarískrar lægri miðstéttar og hvernig umhyggja er bundin 

í hluti, og sektarkenndina sem viðtakandi handverks getur átt á hættu. Louise Bourgeois gerði 

hinsvegar textílverk úr fötum af sjálfri sér og ástvinum sínum, (t.a.m. Ode à l’Oubli (2004)34) og 

í  öllum sínum verkum var  hún að  vinna  með sínar  eigin tilfinningar  og persónulegu sögu. 

Kvenlíkaminn  og  móðurhlutverkið  er  mikið  til  umfjöllunar  og  textíllinn  er  hýðið  utan  um 

líkamann, húðin, það sem skilur að innvolsið og umhverfið.

Teppið og hljóðið tók ég síðan með mér inn í  rýmið ásamt öðrum efnum og verkum, 

skúlptúrum, teikningum og ljósmyndum. Útgangspunktur minn við uppsetningu sýningarinnar 
30 Sjá viðauka nr. 15 og 16, bls. 33.
31 Corinne Schatz, Roman Signer: Skulptur, Verlag Vexer, St. Gallen, Sviss, 1988, bls. 49.
32 Sýning í Slímskúrnum, 2013, sjá viðauka nr. 17, bls. 34.
33 Sjá viðauka nr. 18, bls. 35.
34 Sjá viðauka nr. 19, bls. 36.
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var  valdajafnvægi hita og kulda sem birtingarmynd eða valdur að draugagangi. Það er kalt að 

liggja í  gröfinni  en hlýtt  undir  sæng, en hið síðarnefnda er sjónarhóll  margra sem segja  frá 

viðskiptum sínum við drauga. Brak og brestir í húsum og hrollköld nærvera sem er rakin til 

drauga á sér kannski í raun upptök í hitabreytingum. Brakið í ofnunum í rýminu og bútar úr 

upptökunni  af  miðilsfundinum,  þar  sem miðillinn  lýsir  meðal  annars  litunum í  teppinu  og 

eiginleikum  þeirra  með  tilliti  til  hita  litanna  og  kulda,  urðu  uppistaðan  í  hljóðmynd 

innsetningarinnar.  Textílupphengi og skúlptúrar vísuðu í  hlýjuna og teppið og bólstrað klæði 

sem vörn gegn kulda, eða vegg sem heldur hita líkamans inni og kuldanum úti, og undirstrikar 

þannig hitann sem eiginleika lífsins og hins lifandi líkama. Tjöldin og teikningarnar flöktu í 

vindinum sem kom inn um gluggann, en þannig birtust hitabreytingar í umhverfinu á efnislegan 

hátt,  sem vísar einnig í öndunina og andardráttinn. Aðrir þættir sýningarinnar, litasamsetning 

myndanna,  gervikerti  og  gerviefni  kölluðu  fram  tilfinningu  fyrir  fagurfræði  ýmiss  konar 

nýaldarstarfsemi, jóga, miðilsstörf og ýmiss konar heilun.

Vissir þættir verksins minna á verk eftir Steingrím Eyfjörð,  Varpanir  (2001),35 þar sem 

hann  vinnur  verk  út  frá  hlutum sem vinkona  hans  finnur  af  tilviljun,  kvenmannsundirkjól, 

nærbuxum og lítilli gardínu, með því að fá miðla til að handleika hlutina og segja sér hver saga 

hlutanna  gæti  verið.  Hann  setur  m.a.  á  svið  ljósmyndir  þar  sem  hann  sjálfur  er  íklæddur 

flíkunum,36 í því skyni að leita að póetískum sannleika. Verkið fjallar meðal annars um það að 

þegar við búum til frásögn, hvort sem það er með viðurkenndum vísindalegum aðferðum eða 

kukli, mótast hún alltaf af sjónarhorni okkar, við vörpum okkar heimssýn á atburði eða ástand 

sem við sækjumst eftir að segja frá.

Heilbrigð óskynsemi

Þegar ég vann að sýningunni  Líkamningar  sá ég mig knúna til að endurskoða aðferðir mínar. 

Stundum spretta listaverkin fram nánast fullbúin í hugum listamannanna og ferlið snýst að stóru 

leyti um að gefa þeim form eða setja þau fram á þann hátt sem best þjónar hugmynd verksins og 

lógík. Ég hef lagt mig fram um að líta á vinnuferlið sem jafnvægisæfingu, sem snýst um að 

„hugsa“ ekki of mikið áður en ég tekst  á við efniviðinn og hugmyndirnar.  Það að hugsa er 

kannski í þessu tilfelli skrauthvörf fyrir að efast. En það þarf að fínstilla sig dálítið stundum til 

að finna hvort það sé endilega til góðs að vita hvers vegna maður er að gera eitthvað, áður en 

maður framkvæmir það, eða hvort það sé hjálplegt í listsköpun að ritskoða hugmyndirnar áður 

en þær líkamnast. Það væri eflaust hægt að skipta listamönnum (og öðrum líka) upp í hópa eftir 

35 Sjá viðauka nr. 20, bls. 37.
36 Haraldur Jónsson, „Viðtal við Steingrím Eyfjörð“, Steingrímur Eyfjörð, Steingrímur Eyfjörð, sýning í Listasafni 

Íslands, 12. maí til 25. júní 2006, bls. 19.
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því hvort þeir skipuleggja og kortleggja verkefnin sem þeir standa frammi fyrir og láta svo til 

skarar skríða eða hvort þeir hrúgi bara upp alls konar efni án þess að spyrja sig við hvert skref 

nákvæmlega hvað þeir ætli að gera við það og velji síðan úr og raði upp eftir á. Kannski er þetta 

spurning um einhvers konar frumlæga persónugerð – hvort listamaðurinn hafi meiri tilhneigingu 

til að hegða sér eins og veiðimaður eða safnari. Stillir hann upp myndavél og miklum búnaði og 

bíður eftir að ná á filmu einhverju stórbrotnu, sem hann getur lifað á í marga daga, eða skottast 

hann um allt með snjallsímann sinn og tekur myndir af atburðum sem virðast hversdagslegir, en 

velur síðan úr efninu og setur það í samhengi til að upphefja það? 

Hluti  af  þessum  jafnvægisæfingum  hefur  kannski  líka  verið  að  sætta  mig  við  að 

jafnvæginu verður  aldrei  náð endanlega,  ferlið  hlýtur og verður  alltaf  að vera  breytilegt  og 

sniðið að verkefnum og persónulegum aðstæðum hverju sinni.

Þá hef ég haldið áfram að beita þeim aðferðum sem ég byrjaði að tileinka mér ekki alls 

fyrir löngu - og fannst ég þá vera helst til undanlátssöm við sjálfa mig - að vinna það sem mér 

datt í hug hverju sinni í hvern þann efnivið eða með þeirri aðferð sem var tiltæk eða heillandi á 

hverri stundu. Það var kannski nauðsynleg tilbreyting frá frekar konsept- eða niðurstöðumiðaðri 

nálgun sem ég hafði einblínt á fram að því. Eða kannski var það hlýðni við verkefni og skil sem 

hélt aftur af mér, tilhneiging til að leysa verkefni eins vel og auðið er á þeim forsendum sem mér 

hafa verið gefnar af öðrum í stað þess að nota mér forsendurnar í eigin þágu og víkja frá þeim 

eða beygja þær þegar það þjónaði verkinu.  Það mætti  þá segja  að það væri  einhvers konar 

afskólun sem ég stefni að, að létta af sjálfri mér kröfunni um að vera hlýðin og gáfuð og stefna 

frekar að því að fylgja innsæinu og treysta eigin tilfinningu og hugboðum, sem ég hef fram að 

þessu verið hrædd um að gæti orðið skelfilega væmið. Og ótti er kannski lykilorð því það að 

treysta eigin hugboðum snýst líka um hugrekki, að geta tekið áhættu og ekki gera bara það sem 

maður veit að maður verður ánægður með og hefur virkað áður.

Kvikmyndaleikstjórinn  David  Lynch,  sem  er  frægur  fyrir  myndir  sem  einkennast  af 

draumkenndum óhugnaði og frásögn sem hlýðir ekki línulegum og skynsamlegum lögmálum, 

hefur talað um mikilvægi þess að beita innsæinu frekar en vitsmununum í skapandi vinnu. Hann 

notar í því samhengi líkingu um „auga andarinnar“37 og hvernig öndin er þannig „hönnuð“ af 

náttúrunnar hendi að augað, fegursti hluti andarinnar, er á einmitt réttum stað, rétt eins og form 

eru  endurtekin  í  málverki  til  að  leiða  augað  um  myndflötinn.38 Á  svipaðan  hátt  geti 

listamaðurinn komist að því hvaða hluti listaverksins er ómissandi og sett hann á alveg réttan 

stað, en til þess þurfi hann að beita innsæinu.

37 David Lynch, Story of the Duck (vídeó með frásögn hans sjálfs), David Lynch Foundation, sótt 15. janúar 2014, 
http://dlf.tv/2009/story-of-the-duck/

38 Ég hlýt að gera ráð fyrir að hann hafi lesið Augað og andann eftir Merleau-Ponty.
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Ég  fann  á  ákveðnum  tímapunkti  að  ég  vildi  vinna  án  þess  að  hafa  neina  ákveðna 

niðurstöðu í huga og láta frekar tilraunir og flæði stjórna ferlinu. Ég var upptekin af ákveðinni 

efniskennd og fann að ég gæti ekki unnið úr því á algjörlega meðvitaðan hátt, ég þyrfti að fá 

aðgang  að  einhverju  öðru  en  meðvituðum  hugsunum,  til  dæmis  með  því  að  notfæra  mér 

þekkinguna í taugafrumunum sem eru ekki í heilanum heldur annars staðar í líkamanum. Það 

tók mig langan tíma að leyfa mér þetta, að samþykkja gjörðir sem eiga sér ekki skynsamlegan 

uppruna eða tilgang. Það er engin leið að svara því í eitt skipti fyrir öll hversu mikið maður á að 

hugsa um viðtakandann, hvenær maður þarf að rétta áhorfandanum fleiri lykla og hvenær færri 

til að verkið sé læsilegt, hvort áhorfendur hafi forsendur til að tengja við það sem maður ber á 

borð fyrir þá. Það gafst vel fyrir mig að hafa að minnsta kosti ekki áhyggjur af þessu fyrr en ég 

er komin með eitthvað efni sem er hægt að festa hönd á, kannski til þess að hafa fleiri skynfæri 

til að nota við að vinna úr efninu.

„Gak“ fyrir mig

Þessi efniskennd sem ég var svo upptekin af hefur fengið heitið „gak“ þegar ég tala um hana við 

sjálfa mig, og ég held að Andrésblaðasögurnar sem segir frá hér að framan hafi verið kveikjan 

að því að ég fór að hugsa um þetta sem fagurfræðilegt fyrirbæri. Skúlptúrar eftir Erwin Wurm, 

Fat house (2003), Fat Car (2001), og Mind Bubble – Sex Bubble (2008) virtust smellpassa inn í 

þessa  tilfinningu  fyrir  efni,  og  mér  fannst  hún  líka  birtast  í  auglýsingum  fyrir  bandarísk 

barnaleikföng frá 10. áratugnum og hétu nöfnum eins og  Gak,  Smud,  Sqweez,  Squishy Baff, 

Zzand,  Zubber,  og höfðu ekki fast form heldur voru þau einhvers konar skræpótt gums, sem 

hafði ekki síst þann tilgang að vera ógeðslegt. Börnin í auglýsingunum hrylla sig alsæl og maka 

gumsinu út um allt.39 Það minnir auðvitað á lífrænan úrgang, hor, ælu, vessa sem eru „tabú“, en 

þessi  efni  eru  sterilíseruð  og  gerð  meinlaus  og  „snyrtileg“  söluvara  (þ.e.  ekki  full  af 

sóttkveikjum!).

Í  ritgerð  sinni  Foul  Perfection  (Notes  on  Caricature)  sem  fjallar  um  skopmyndir, 

skopstælingu og hið  gróteska  í  list  segir  Mike  Kelley  frá  leikjaþætti  í  sjónvarpi  sem heitir 

Double Dare, þar sem börn sem eru að komast á unglingsár keppa á móti liðum af gagnstæðu 

kyni í íþróttaleikjum og þurfa að maka ýmiss konar gumsi yfir hvort annað. Kelley segir að 

þessir leikir séu aðlaðandi fyrir börn vegna þess að þau óttast breytingar á eigin líkama og það 

að  verða  kynverur  og  tengja  það  við  „tabú“  og  „ógeðsleg“  efni,  þ.e.  líkamsvessa,  og 

líkamsstarfsemi.40 Íslensk börn sem uxu úr grasi á 10. áratugnum muna eflaust eftir þætti af 

39 Sjá viðauka nr. 21, bls. 37.
40 Mike Kelley, „Foul Perfection: Notes on Caricature (extracts)“, Mike Kelley, John C. Welchman, Isabelle Graw 

og Anthony Vidler ritstýrðu, Phaidon Press Limited, London, 1999, bls. 125-126.
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þessum toga  sem hét  SPK og gekk út  á  að  börnum var  gert  að  leysa  ýmsar  þrautir,  svara 

spurningum og kasta körfubolta, éta kókosbollur og svo var hellt yfir þau grænu slími.

Þessi efniskennd er líka til umræðu í grein Kelleys,  On the Aesthetics of Ufology, þar sem 

hann fjallar um fagurfræði geimverutrúar,41 og vísar meðal annars í skrif George Bataille þar 

sem hann talar um að hið ógeðslega og hið heilaga séu í raun sambærilegir eiginleikar því það 

séu  bæði  líkamlegir  eiginleikar  sem  samrýmist  ekki  einsleitri  sýn  samfélagsins  á  líkama. 

Upprisa Krists kalli til dæmis fram báða þessa eiginleika, líkami sem ætti að vera rotinn og 

„ógeðslegur“ er  í  raun birtingarmynd heilagleika.  Kelley sér samskonar  spennu í  fagurfræði 

spíritisma og geimverutrúar. 

Þá segir í grein Söru Heinämaa  um hugmyndir Simone de Beauvoir um líkamann,  The 

Body as Instrument and as Expression,42 að konur eigi greiðari aðgang að framandi lífsorku (e. 

alien vitality) þ.e. upplifa líkama sinn sem eitthvað annað en sig sjálfa, sem líkama sem er ekki 

bara verkfæri til að hafa áhrif á heiminn, eins og einhver vilji sé að verki sem samræmist ekki 

hennar eigin.  Slíkt  upplifi  karlar  ekki  nema í  gegnum veikindi,  þreytu og annað „óeðlilegt“ 

ástand, en konur upplifi þetta í gegnum blæðingar, meðgöngu og brjóstagjöf, og séu því betur í 

stakk búnar til að líta svo á að heimurinn sé undirorpinn kröftum sem eru mystískir og flóknir. 

Karlmenn geti betur valið að hunsa heilan heim mannlegrar reynslu með því að hugsa ekki um 

hana, en konur geti ekki annað en lifað þessa reynslu.

Og það er eiginlega of freistandi tilviljun til að ég geti hunsað hana, að þessi efniskennd 

sem ber með sér sýn á heiminn sem óeinsleitan og bólginn og fullan af gumsi, varð áleitnari eftir 

því sem ég varð óléttari að fyrsta barninu mínu, og var kannski óhjákvæmileg aukaverkun af 

dramatískustu breytingum sem hafa orðið á líkama mínum á svo stuttum tíma, þegar ég upplifði 

svo litla  stjórn yfir  svo ólýsanlega skrýtnu,  flóknu og merkilegu ferli  sem tilurð manneskju 

hlýtur að teljast – og þess vegna hafi ég fengið svona mikinn áhuga á að teikna fölgrænt gums 

og sauma skúlptúra af formleysum.

Svo mín er enn freistað að beita orðsifjafræðilegri óskhyggju og tengja saman fagurfræði 

geimverunnar og þessa framandi lífsorku eða „alien vitality“ þótt auðvitað sé ekki hægt að setja 

samasemmerki milli allra þeirra merkinga sem enska orðið „alien“ getur haft. Það er þó hægt að 

benda  á  að  í  geimmyndum hefur  verið  notast  við  myndmál  móðurlífsins  og  móðurinnar,  á 

eftirminnilegastan  hátt  í  Alien-myndum  Ridleys  Scott43.  Geimurinn  er  líka  borðleggjandi 

41 Mike Kelley, On the Aesthetics of Ufology, Blastitude (veftímarit), 2002, sótt 5. janúar 2013, 
http://www.blastitude.com/13/ETERNITY/ufology_kelley.htm. (Upphaflega birt í tímaritinu World Art 1997 en var 
endurbætt af Mike Kelley og birt í veftímaritinu Blastitude árið 2002.)

42 Sara Heinämaa, „The Body as Instrument and as Expression“, The Cambridge Companion to Simone de 
Beauvoir, Claudia Card ritstýrði, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, bls. 80-81.

43 Ridley Scott, Alien, kvikmynd, Brandywine Productions, Bandaríkin, 1979.
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sögusvið  fyrir  slíkar  myndir  því  tómið  og  auðnin  vekur  upp  með  okkur  tilfinningu  fyrir 

fallvaltleika og viðkvæmni lífsins. Og nú sýnist mér ég hafa ljóstrað upp um ómissandi herbragð 

í vopnabúri mínu: óþreytandi áhuga á að tengja saman allt sem hönd er á festandi.

Lokaorð

Hér hef ég fjallað um það hvernig ég nálgast það að nota mína eigin reynslu sem uppsprettu 

listsköpunar og komst að því að hvort sem listamenn fjalla um sjálfa sig eða ekki í verkum 

sínum notast þeir alltaf við sitt eigið einstaka sjónarhorn. Ég velti fyrir mér áhuga okkar á lífi 

annarra og að setja sig í annarra spor. Ég fjallaði um þörf mannanna fyrir að skyggnast bak við 

tjaldið, fara út fyrir eigin reynslu og leita þess ósýnilega og óskiljanlega og hvernig ég geri þessa  

þörf að yrkisefni mínu. Ég nefndi sem dæmi verk mitt Fermingu (2012) þar sem ég fjallaði um 

reynsluheim unglingsins. Þá velti ég fyrir mér hvaða erindi áhugi Íslendinga í gegnum tíðina á 

skyggni og heimi framliðinna ætti við okkur í dag. Frásagnir og ljósmyndir af útfrymi gætu til 

dæmis borið vitni um skilning manna á líkamanum og sálinni – efninu og andanum. Ég tengdi 

saman hugmyndir Luce Irigaray um andardráttinn, sálina og samband við innri heim annarra, 

við  orðaleik  um  anda  og  endur,  sem  varð  mér  innblástur  að  sýningunni  Samband  við 

andaheiminn (2013). Ég tæpti á hugmyndum mínum um ritskoðun og rökleysu í vinnuferlinu, 

og hvernig  maður  getur stundum þurft  að beita  smá heilbrigðri  óskynsemi.  Loks reifaði  ég 

hugleiðingar um efniskennd sem ég með sjálfri mér gefið heitið „gak“, en hún ber í sér tengingu 

milli andanna, útfrymisins, líkamsvessa, fagurfræði úr geimnum og kvenlegrar líkamsvitundar.
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