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Okkur er gefið einstakt sjónarhorn í lífinu, við höfum getu til þess að sjá, heyra, 

snerta og þefa. Við ættum að nýta okkur það til hins ýtrasta, við þurfum ekki á 

neinum öðru að halda til þess að skoða heiminn. 

 Í þessari ritgerð er fjallað um skynjun mannsins á umheimi sínum, hvernig 

við skilgreinum umhverfi okkar út frá líkama og hug. Skoðað verður hvernig 

heimurinn birtist okkur út frá kenningum fyrirbærafræðinnar sem leggur áherslu á 

að sá heimur sem birtist hverjum og einum, hvort sem það er í skynjun, daglegu 

lífi eða með greiningu vísinda, sé eini heimurinn sem til er. Í því samhengi fjallar 

heimspekingurinn Alva Noë um hvernig list getur haft áhrif á daglega skynjun 

okkar og hversu mikilvæg líkamleg hreyfing og virkni er til þess að skynja og 

upplifa umhverfi til fullnustu. Ég mun skýra frá eigin verkum og hugsunum í 

tengingu við þessar kenningar. 

Í framhaldi fjalla ég um listamenn sem hafa lagt hug á að opna sýn sína á 

heiminum og finna nýjar sköpunarleiðir. Ég íhuga líka hvernig ofskynjanir hafa 

áhrif á hugsanir okkur um umheiminn og hversu samtengd við erum í raun.  
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Inngangur 
„Hvað ertu að mála?“  

Þessi spurning er algengasta spurning sem að ég hef fengið sem listakona. Framan 

af fannst mér þetta fráleit og einstrengingsleg spurning sem bæri vott um einfalda 

sýn spyrjandans á starfi listamannsins og væri varla var þess virði að svara af 

einlægni. En með tímanum áttaði ég mig á að margt býr í þessari spurningu. 

 Haft er eftir listamanninum Robert Irwin að „það sé alls ekki hlutverk 

listamannsins að búa til málverk og hluti. Það sem listamaðurinn er að fást við er 

meðvitund okkar og lögun skynjunar“.1 Það er afar misjafnt hvernig einstaklingar 

upplifa og skynja umheiminn út frá eigin líkama og hug. List er aðaláhrifavaldur 

lífs míns og ég miða  margt út frá henni, jafnt eigin list sem annarra. Ég hef með 

tímanum lært að hafa meiri umburðarlyndi fyrir þessari spurningu og þá 

sérstaklega vegna þess að hún gefur mér tækifæri til þess að svara henni fyrir 

sjálfa mig, hvað listin hefur gert fyrir mig og hvernig hún hefur endurskilgreint 

veruleika minn.  

 List getur verið mjög sterkt afl til þess að opna skynjun fólks á umheimi 

sínum. Listin getur beint fólki að því að skynja á ákveðinn hátt og í sumum 

tilvikum leitt það til þess að endurskilgreina hvernig þau hugsa raunveruleika sinn 

og upplifun sína.  

 

Í þessari ritgerð mun ég skoða og velta fyrir mér skynjun mannsins á heiminum 

og hvernig við notum skynfæri okkar á mismunandi hátt. Ég mun einnig fjalla um 

                                                
1 „To be an artist is not a matter of making paintings and objects at all. What we are really dealing 

with is our state of consciousness and the shape of our perception“(þýð.höf) Noë, Alva, 

„Experience and Experiment in Art ” í Journal of Consciousness Studies, 7, No. 8–9, 2000, bls. 

123. 
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skynjun út frá persónulegum hliðum mannsins og hvernig skynjun spilar saman 

með minni og rökhugsun. Í því samhengi mun ég skoða og greina eigin verk og 

skýra út hugsanir mínar og aðferðir. Ég styðst við ýmsar kenningar 

fyrirbærafræðinnar, sér í lagi kenningar heimspekingsins Alva Noë um hvernig 

list getur haft áhrif á daglega skynjun okkar og hversu mikilvæg líkamleg 

hreyfing og virkni er til þess að skynja og upplifa umhverfi til fullnustu. Ég mun 

líka fjalla um ofsjónir og hvernig þær hafa áhrif á hugsanir okkar um umheiminn. 

Því til stuðnings mun ég ræða um fræði taugafræðingsins Oliver Sacks, aðferðir 

súrrealistanna til þess að breyta sköpunaraðferðum sínum og skynjun. Að lokum 

mun ég skoða listakonuna Yayoi Kusama út frá upplifunum hennar á ofsjónum og 

hvernig hún hefur notað listina í lífi sínu til þess að takast á við ofsjónirnar.   

I.  

Listsköpun mín felst í því að gefa sjálfri mér leyfi til þess að stoppa og skoða 

umhverfi mitt án formerkja og fordóma. Þannig verður listin sjálfsskoðun og 

hjálpar mér við að vekja huga minn og opna sýn mína á heiminum. Hugvekjur 

geta leynst víða og oft geta þær leiðst út í að verða að verkum. Það hefur loðað 

við mig að rannsaka hugarástandið milli svefns og vöku, bæði leynt og ljóst. 

Þegar ég er í því ástandi virðast fyrirfram sett skilyrði samfélagsins ómerkileg. 

Þar er eins og hverdagsleikinn leysist úr læðingi og geti tekið á sig hvaða mynd 

sem er, þar fær innsæið og undirmeðvitundin að ráða.  

 Ég reyni alltaf að komast að einhverju nýju með list minni eða finna ný 

sjónarhorn. Ég er ekki endilega að reyna að skapa eitthvað stórkostlegt eða 

fallegt, heldur reyni ég að skapa andrými til íhugunar og skynjunar. Oft eru það 

augnablik eða upplifanir sem krefjast íhugunar og frekari rannsóknar, til þess að 

ég skilji sjálfa mig og umhverfi mitt betur.  Í raun má segja að listsköpun mín 

felist í að afrugla sýnir mínar og setja þær í einfaldara form. Það getur oft reynst 

erfitt að færa upplifanir yfir á form sem eru skiljanleg öðrum. Upplifanir geta oft 

verið svo sterkar að ég vil helst skipa öllum að horfa og sjá það sem að ég sé. 

Nánast löngun til þess að predika. Enginn upplifir hins vegar umhverfið eins og 

sá næsti, við höfum öll mismunandi skilning á heiminum. Hvernig hafa þá mínar 

upplifanir áhrif á annað fólk? 

 Listamaðurinn Robert Irwin veltir fyrir sér svipuðum hugsunum við  
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upplifun sinni af eyðimörkinni. Hann var búin að leita lengi að innblæstri og 

keyrði út í eyðimörkina þar sem ekkert virtist gerast. Allt í einu virtist sem 

einhverjir töfrar væru að verki. Hann varð gagntekinn af upplifun sinni. Hann 

hafði engan áhuga á umhverfi eyðumerkurinnar eða dýralífi, það var bara eins og 

umheimurinn byrjaði að suða og titra. Það var einhver návist sem hafði djúpstæð 

áhrif á huga hans. Allt í einu hvarf tilfinningin.2 Það er ekki víst að einhverjir 

aðrir hefði fundið fyrir eyðimörkinni á sama hátt og Irwin, upplifun þeirra yrði 

allt önnur. Það sem skipti máli var upplifunin, ekki við hvaða aðstæður hún varð, 

heldur var það  skilningurinn á umhverfinu á  tilteknu augnabliki. 

 

Með verki mínu Sjónhimna3 (2013) vildi ég skoða hvernig verkið hefur áhrif á 

sjónskynjun. Ég reyndi rétt eins og Robert Irwin að finna leiðir til þess að setja 

túlkanir mínar á umheiminum inn í verkið.4 Ég reyndi að læra af upplifunum 

mínum til þess að verk mitt myndi krefjast meira af áhorfendum. Verkið vann ég 

sem innsetningu í lítilli byggingu með stórum gluggum. Inn í í rýminu var mikil 

dagsbirta og þakti ég glugga rýmisins með möttu plasti sem hleypti birtunni í 

gegnum sig en lokaði af ytra umhverfið. Plastið gerði það að verkum að athyglin 

beindist að miðju rýmisins og skapaði draumkennt andrúmsloft. Í miðjunni var 

stór hringlaga trélaug sem ég fyllti af vatni og fleytti glimmeri á. Agnirnar 

löðuðust hver að annarri og mynduðu þunna og þétta himnu á yfirborði vatnsins. 

Litur glimmersins var gylltur, blár, fjólublár og silfraður og áferð þess varð mött 

vegna útilokunar á beinni birtu.  

Þegar fyrst var gengið inn i rýmið virtist skúlptúrinn vera gegnheill, eins 

og steypa, þakinn glimmeri. Þungi glimmersins gerði það að verkum að 

yfirborðið var slétt og gaf engar tengingar við vatnsborð. Við minnstu hreyfingu 

fór vatnið að gárast og skúlptúrinn tók að hreyfast. Það var þetta augnablik sem 

ég sóttist eftir að ná, þegar einstaklingur hefur skynjað hlut og ákveðið eiginleika 

hans en verður svo var við að eiginleikar hans séu í raun allt aðrir. Tilfinningunni 

getur svipað til þeirrar sem kemur þegar maður býst við að stíga á neðsta þrep í 

                                                
2  Lawrence Weschler, „Seeing is forgetting the name of the thing one sees“, The Studio: 
Documents of contemporary art, ritstj. Jens Hoffmann, Whitechapel Gallery, London, 2012.bls. 
189-190. 
3 Sjá myndir 1 og 2 í viðauka. 
4 Lawrence Weschler, „Seeing is forgetting the name of the thing one sees“, bls. 189-190. 
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stiga sem reynist svo ekki vera til staðar. Verkið gæti í fyrstu virkað sem 

sjónhverfing en sýnir í raun bara hversu fljót við erum að ákveða umhverfi okkar 

út frá sjóninni. 

Verkið hafði fleiri eiginleika, þegar horft var nógu lengi á glimmerið varð 

það einlitt, sem gaf því aðra vídd hvað varðar skynjun og blekkingu.
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Skynjun mannsins á  umheimi 

I. 

Sjón, heyrn, lyktar-, bragð- og snertiskyn eru skilningarvitin okkar. Þau eru 

taugaviðtæki á yfirborði líkamans sem senda upplýsingar til frekari úrvinnslu í 

heila og taugakerfi. Afar flókið kerfi sem gerir okkur kleift að upplifa, greina, 

skoða og skilja umhverfi okkar og ekki síst bregðast við því.  Það er því afar 

margt sem hefur áhrif á lokaniðurstöðu skynjunar mannsins. Oft birtist einn og 

sami hlutur eða atburður á mjög mismunandi hátt og getur skynjunin t.d. farið 

eftir umhverfi, veðri, hitastigi, birtu, sjónarmiðum, tilfinningum, hugarástandi, 

lífsskoðunum, öðrum verkefnum dagsins og fleiru. Tíðarandi, þekking og fyrri 

reynsla skiptir því líka miklu máli. Heilinn í allri sinni flóknu mynd er því mikið 

túlkunartæki sem við verðum oft að skoða með gagnrýni og endurskoða. 

 Vegna fjölgunar utanaðkomandi áhrifavalda svo sem með tilkomu ýmissar 

tækni og aukins upplýsingaflæðis, hættir okkur til að vantreysta og missa tökin á 

eigin skynjun. Margt fer ósnert og óséð vegna þess að við látum viðteknar 

hugmyndir ákvarða skynjun okkar, þ.e. dæmum fyrirfram og látum fordóma 

okkar hafa áhrif.5  Hugsuðir fyrirbærafræðinnar hafa orð á að treysta eigi meira á 

hvernig hlutir, atburðir og umhverfi birtist okkur á hverri stundu og leyfa okkur 

sjálfum að skynja og öðlast skilning eins hlutlaust og hægt er. Eins og 

fyrirbærafræðingurinn Edmund Husserl (f. 1859) skrifar í Heimspeki sem 

kerfisbundin vísindi: „Ekki er nauðsynlegt að krefjast þess  að sjá með eigin 

augum heldur snýst málið um að láta ógert að ‘túlka burt’ það sem fyrir augu ber 

vegna þvingunaráhrifa fordómanna“.6  

 Áhugavert er skoða þetta í samhengi við sterka strauma í sálfræði og 

sjálfshjálparfræðum sem er gjörhygli eða árvekni, (e. mindfulness). Talað er að 

vera í vitund, veita athygli atburðum, tilfinningum, hugsunum og eigin 

viðbrögðum. Veita athygli og lýsa því sem við skynjum og skilja það frá 
                                                
5 Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, Björn Þorsteinsson þýddi, Heimspekistofnun-Háskólaútgáfan, 
Reykjavík, 2008, bls. 30. 
6 Sama rit. 
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viðbrögðum, lýsa skynjunum án þess að dæma (t.d. ljótt, fallegt, ósanngjarnt). 

Eftir þetta getum við svo valið okkur viðbrögð sem henta samhenginu og líkleg til 

að séu sannari og betri en viðbrögð sem eru byggð á ósjálfráðum viðbrögðum.7  

Dæmi um þetta er maður sem bregst reiður við einhverju sem við segjum og 

viðbrögð okkar flestra er að taka til varna, bregðast við með reiði á móti. Með 

ofanlýstri aðferð kemur sennilega í ljós að viðkomandi er sjálfur hræddur við 

eitthvað og árangursríkara að gefa honum tækifæri á að skýra sitt mál en ekki taka 

reiðina sem persónulega árás.   

 Fyrirbærafræðin (e. phenomenologi)  leggur áherslu á að sá heimur sem 

birtist hverjum og einum, hvort sem það er í skynjun, daglegu lífi eða með 

greiningu vísinda, sé eini heimurinn sem til er. Vísa þeir á bug því að til sé 

raunverulegri heimur sem sé sannari en það sem einstaklingurinn skynjar. Telja 

þetta frekar sama heim en með mismunandi birtingarmyndir.8 

 

Oft aðhyllist fólk að horfa á lífheim okkar í gegnum augu vísinda þar sem að 

ekkert er talið raunverulegt nema skýrt og greint eftir hugmyndum fræðinga 

(vísindi). Við þessu er varað sem og þeirri sterku tilhneigingu að treysta aðallega 

á sjón okkur til skilnings, eins og við værum að horfa á ljósmynd. Samkvæmt 

kenningum fyrirbærafræðinnar getum við aldrei tekið inn öll smáatriði 

umheimsins á þann hátt. Við öðlumst tilfinningu og dýpri skilning á umhverfinu 

þegar við upplifum það á margvíslegan hátt (með mismunandi skynfærum, 

hreyfingu og úrvinnslu), en getum þó aldrei skynjað það allt í einu.  

 Maurice Merleau-Ponty(1908-1961), einn af áhrifamestu 

fyrirbærafræðingunum, segir í kenningum sínum að líkaminn sé grundvöllur þess 

að hver og einn  hafi sitt sjónarhorn á heiminum, allir geta því bara haft 

sjónarhorn á heiminn með því að vera hluti af líkama sínum.9 Birting umheimsins 

er því alltaf háð áhorfandanum, þess sem er að skynja og skilgreina heiminn. Þótt 

við séum að skoða sama hlut eða umhverfi er ólíklegt að við skynjum hann á 

sama vegu. Og þó við reynum að setja okkur í spor annarra getum við aldrei séð 

heiminn fullkomlega frá öðru sjónarhorni en okkar eigin. Lífsskoðanir og minni 

                                                
7 Åsa Nilsonne, Vem är det som bestämmer i ditt liv?, Natur och kultur, Stockholm, 2004, bls. 20. 
8 Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, bls.15 
9 sama rit, bls. 17-21. 
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hafa áhrif á allt sem að við upplifum. Eins og skoðanir skilja á milli fólks getur 

meira að segja sami litur verið mismunandi eftir því hver horfir, bæði vegna 

mismunandi líkamlegra skynfæra og úrvinnslu. Því er hver upplifun og birting 

umheims einstök fyrir hvern og einn. En í birtingu heimsins speglast alltaf 

sjálfsveran, einstaklingurinn sem er að skynja heiminn. Því ætti sjálfsveran að 

vera óhugsandi án tengingu sinnar við heiminn og öfugt. Hvorutveggja, 

sjálfsveran (einstaklingur) og umheimurinn, eru því á hverjum tíma skilgreind í 

samhengi við hvort annað en aldrei eitt sér.10 

 Heimspekingurinn Alva Noë (f. 1964) byggir fyrirbærafræðikenningar 

sínar um skynjun á líkamlegri hreyfingu og þurfum við að gæta okkur á að líta 

ekki á sem svo að við séum einfaldlega að taka við myndum af einhverju sem er 

fast og óbreytanlegt eins og í tilfelli ljósmyndarinnar. Hann segir heiminn gera sig 

tiltækan fyrir þann sem er að skynja gengum líkamlega hreyfingu og virkni.11 

Sjónin spilar samt mjög stóran þátt í því að við getum tekið gagnvirkan þátt í 

umhverfi okkar. Þrívíddarsjónin stjórnar hvernig við hreyfum okkur  í rými. 

Sögur fara af því hvernig fólk hefur hætt að þekkja umhverfi sitt þegar það hefur 

misst sjón á öðru auga og því misst þrívíddarskynjun.12 Við þekkjum og 

staðsetjum umhverfi okkar út frá líkamanum, en ef sjónin smættast í tvívíða er 

erfiðara að þekkja hluti, jafnvel hluti sem við notum daglega.  

 Í grein sinni Experience and Experiment in Art leggur Alva Noë fram 

hugsanir um hversu veigamikil list getur verið til þess að kanna meðvitund 

skynjunar. Skynjun getur verið okkur gegnsæ, þ.e. við gerum okkur ekki grein 

fyrir hvernig við skynjum vegna þess að við hugsum frekar um hvað það er sem 

að við erum að horfa á og sjá. En sum listaverk beina sjónum okkar beint að því 

hvernig við skynjun og gerir okkur kleift að upplifa hvernig við skynjum, frekar 

en að skynja það sem við sjáum. Alva Noë notar verk Richard Serra til þess að 

útskýra mál sitt frekar. Verk Serra segir hann búa yfir eiginleikum til þess að 

kanna meðvitund skynjunar. Verk Serra eru stór og þung, úr stáli. Oft eru verk 

hans staðbundin og er tilgangur þeirra að verða hluti af umhverfi sínu. Verkin 

hafa möguleika á að umbreyta umhverfinu sem þau eru í og krefjast þannig 

                                                
10 Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, bls.21 
11 Alva Noë, „Précis Perception as Action“, í Psyche, volume. 12, issue 1, 2006. bls.1-2.  
12 Oliver Sacks, The Mind´s Eye, Picador, Londond, 2011, bls. 117. 
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viðbragða frá fólki.  Verkin eru gerð til þess að veita okkur upplifun sem er ekki 

einungis sjónræn, verkin geta til dæmis ögrað jafnvægistilfinningu okkar og 

fjarvíddarsýn.13 

Annað dæmi um listaverk sem hefur áhrif á meðvitundina er verk John 

Cage, „4.33“. Tónverkið er samið fyrir píanó í þremur pörtum. Flytjandinn er með 

nótur og sest við píanóið, hann byrjar verkið á að loka píanóinu. Á milli kafla 

opnar hann lok píanósins, þegar verkinu er lokið, eftir fjórar mínutúr og 33 

sekúndur, opnar hann lok píanósins og stendur upp. Einu fyrirmæli flytjandans 

eru að búa ekki til nein vísvitandi hljóð á meðan flutningnum stendur. 

 Þegar verkið var fyrst flutt voru viðbrögð áheyrenda að flutningurinn væri 

hrekkur, fólk var í uppnámi og þótti Cage hafa farið of langt. Vissulega er ögrun 

að bjóða gestum á tónleika þar sem engin tónlist er flutt, en vilji Cage var 

einlægur. Tilgangur verksins var að opna á hlustun áheyrenda. Hvíla í núinu og 

hlusta, sama hvort að eitthvað sé að gerast, sama hvort að eitthvað er að sjá eða 

heyra. Því það er alltaf eitthvað að gerast, það er ekkert til sem er þögn, segir 

Cage.  

Athyglinni er varpað frá flytjandanum yfir á áheyrendur, þeir hafa valdið til þess 

að hlusta og taka eftir. Því það eru alltaf einhver hljóð sem heyrast, við veitum 

þeim hreinlega ekki athygli.14 

II. 

Skynjun er alltaf verðandi, það er á stöðugri hreyfingu sem byggist smátt saman 

upp í huga okkar. Vert er að íhuga hvernig minni og rökhugsun hefur áhrif á 

upplifanir okkar og skynjun.  

 Minningar eru persónulegar myndir af upplifunum sem safnast fyrir í 

huga okkar, minninu. Við treystum því að myndin sem að sáum og upplifðum 

haldist í sínu upprunalega horfi. Við erum vel meðvituð um að minni okkar sé 

gloppótt og að við gleymum með tímanum, en við erum ekki jafn meðvituð um að 

                                                
13 Alva Noë, „Experience and Experiment in Art ” í Journal of Consciousness Studies, 7, No. 8–9, 
2000. bls. 123-35.  
14 Andrew Schulze, 4,33'', The Sound of Silence, Kalvos &Damian, sótt 16.janúar 2014 af 
http://kalvos.org/schuless2.html 
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skeikulleiki minnisins felist einnig í okkar eigin uppspuna.15 Minnið er hvorki 

áreiðanlegt upptökutæki né er þar einhver búnaður til staðar sem tryggir 

sannleikann. Minningar breytast í hvert skipti sem við lítum aftur á þær og við 

bætum og snúum þeim, endurupplifum og túlkum á nýjan hátt. Minningar verða 

því ekki bara til við upplifanir heldur breytast með tíma, úrvinnslu og samskiptum 

okkar við aðra.16 Ósjálfrátt vinnum við úr hugmyndum sem við söfnum saman við 

að lesa, horfa og hlusta, jafnvel þeim hugmyndum sem eru upprunalega ekki 

okkar eigin. 

 Rökhugsun er okkur alveg jafn nauðsynleg og skynjunin og meðvitundin 

til þess að gera okkur grein fyrir lífheiminum. Hún gerir það að verkum að 

einstaklingur notar þekkingu og kunnáttu til þess að vinna úr aðstæðunum sem 

hann er í hverju sinni. En rökhugsunin leggur líka miklar hömlur á okkur til þess 

að sjá það sem er þegar til staðar ef við höfum ekki fyrirfram vitneskju um það. 

Rökhugsunin getur staðið í vegi fyrir tengingu okkar við umheiminn og annað 

fólk.  

 Við búum í samfélagi sem byggir á rökréttri hugsun samkvæmt 

kenningum vísinda. Það þarf að vera ástæður og afleiðingar fyrir öllum atburðum 

og við þurfum að færa rök fyrir tilvist þeirra, oft talað um að sýna skynsemi. Við 

tölum oft um að víkka sjóndeildarhringinn okkar en þorum ekki endilega að stíga 

út fyrir þægindahringinn okkar til þess að ná lengra. Við lærum að þekkja það 

ástand líkamans sem er ekki talið eðlilegt, svo sem sjóntruflanir eða breytta 

vitund. Við gerum í fljótu bragði ráð fyrir að allir skynji á svipaðan hátt, en ef 

einhver sér eitthvað fyrir sér sem að aðrir sjá ekki hlýtur sá hinn sami að sjá 

skynvillu. Einhver samsuða heilans sem er ekki skynjanleg neinum öðrum.17  

Listamaðurinn Sol LeWitt skrifar í texta sínum „Sentences on Conceptual 

Art“ frá árinu 1969: „Konseptlistamenn eru dulrænir fremur en skynsamir. Þeir 

komast að niðurstöðum sem rökræn hugsun getur ekki náð til.“18  

                                                
15 Oliver Sacks, „Speak, memory“, í The New York Review of Books, árgangur 60, tölublað 3, 
febrúar 2013, The New Yorm Review of Books, 2014, sótt 13. Janúar 2013 af 
http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/feb/21/speak-memory/?pagination=false 
16 Sama rit. 
17 Oliver Sacks, Hallucionatins, Picador, London, 2012, bls. 9. 
18 „Conceptual artist are mystics rather than rationalists. They leap to conclusions that logic 
cannot reach” (þýð. höf.) - Sol LeWitt, „Sentences on Conceptual Art”, Sol LeWitt: Museum of 
Modern Art, Alicia Legg ritstýrði, Museum of Modern Art, New York, bls. 168. 
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Getum við sleppt rökhugsuninni til þess að komast lengra? Myndum við 

missa tökin? Hvað gerist ef að við eltum hið órökvissa? 

III. 

Ég vann verkið Drauja (2012)19 út frá hugmyndum mínum um hvernig hugurinn 

gæti liti út að innan. Nafnið, Drauja, er annað orð yfir tilfærslu og vísar í það 

hvernig við tengjum hugmyndir okkar saman, hvernig ein hugsun leiðir að þeirri 

næstu og svo framvegis. 

Ég vann verkið sem tímabundinn gjörningaskúlptúr. Ég bjó til sívalning úr 

hvítum böndum sem héngu úr lofti niður í gólf. Frá gólfinu voru svo bönd strengd 

í nærliggjandi veggi.20 Á meðan gjörningnum stóð var ég stödd inni í 

sívalningnum og tengdi böndin við sjálfa mig með litríkum doppulímmiðum. 

Sterkt, flöktandi stropljós fyllti  rýmið en allt var hljóðlaust. Ég vildi kalla fram 

tilfinningar mínar um innviði hugans, ógnarhraði taugaboða, ró og einsemd. En 

böndin sem strengd voru út í næstu veggi táknaði hvernig við erum alltaf tengd 

umhverfi okkar, út á við við aðra huga. Ég endurtók sömu hreyfingu, færði 

límmiðana til og frá og festi þá á andlit mitt og handleggi. Stropljósið vísaði líka í 

varnir hugans, hvernig við verjum hugsanir okkar og viljum ekki að allir sjá þær. 

Viðbrögð áhorfenda við verkinu voru mjög mismunandi vegna ljóssins, annað 

hvort varð fólk fyrir of miklu áreiti og þurfti að líta undan eða þá hafði það 

dáleiðandi áhrif og áhorfendur komu nær.  

Ég vildi líka vísa í endurtekningar hugans, hvernig sama hugsunin kemur fyrir 

aftur og aftur. Hugsunin breytist smátt saman án þess að við tökum eftir því.  

                                                
19 sjá mynd 3 í viðauka. 
20 sjá mynd 4 í viðauka. 
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Breytt ástand 

I. 

Oliver Sacks er taugasjúkdómafræðingur og rithöfundur, hann hefur kannað huga 

mannsins, skynjun hans, ímyndun, minni og ofsjónir. Hann missti  sjálfur 

þrívíddarsjón sína um tíma og upplifði ofurmagnað lyktarskyn auk þess hefur 

hann sjálfur kannað hvernig ofskynjunarlyf hefur áhrif á líkama hans. Hann hefur 

því góða innsýn í upplifanir sjúklinga sinna út frá eigin upplifun. Hann hefur 

skráð sögu sjúklinga sinna og kemur mest á óvart í frásögnum hans í hversu 

ólíkum myndum ofsjónirnar birtast. Margir þora ekki að segja frá upplifunum 

sínum vegna þess að þeir eru hræddir um að þeir séu orðnir geðveikir, en það er 

oftast langt frá því. Ofsjónir virðast liggja mjög grunnt hjá okkur og auðvelt að 

kalla fram við mismunandi aðstæður. Það þykir meira að segja eftirsóknarvert í 

sumum tilfellum.21  

II. 

Það eru til hinir ýmsu menningarheimar og trúarhópar sem líta á ofskynjanir sem 

skynjun og skilning á hærra plani. Ástand sem er eftirsóknarvert og aðdáunarvert 

og er sóst eftir að ná því ástandi til dæmis með því að taka inn ofskynjunarlyf, 

hugleiða eða lifa í einsemd.22 Vestræni heimurinn lítur hins vegar hefðbundið svo 

á að ofsjónir og sýnir boði vitfirringu eða geðveiki og eru ofsjónir yfirleitt tengdar 

sjúkdómum eða annarlegu ástandi líkamans.  

 Nákvæm skilgreining á ofskynjunum er breytileg og er það kannski 

ástæðan fyrir því hversu vandasamt er að skilja hvað ofsjónir og sýnir eru. 

Almennt eru ofskynjanir skilgreindar sem skynjun án þess að efniskennd þess sé 

til staðar.  

                                                
21 Oliver Sacks, Hallucinations, Picador, London, 2012, bls. 90-121. 
22 Sama rit. bls. 14 
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William James gaf einfalda skýringu sína á ofsjónum í bók sinni Principles of 

psychology árið 1890: 

Ofskynjun er hrein skynjun meðvitundarinnar, jafn réttmæt og raunveruleg 

skynjun og þegar um raunverulegan hlut er að ræða. Það vill bara svo til að 

hluturinn er ekki á staðnum, það er allt og sumt.23–William James 

Ef skynjunin og tilfinningin er sönn, hver er þá til að skera út um hvað sé 

raunverulegt eða ekki? Forsenda okkar í þessum heimi er líkami okkar. 

 Ofskynjanir geta líka sagt okkur heilmikið um það hvernig heilinn virkar, 

því oft eru ofsjónirnar mismunandi eftir því hvar í heilanum þær myndast. 

Ofsjónir og skynjanir hafa oft verið útskýrðar með ímyndunarafli, sögum og 

tilbúningi. Ef rýnt er í ýmsar þjóðsögur og tilkomu trúarbragða, má oft rekja 

upphaf þeirra með stórum eða smáum hætti til ofsjóna.24 Til dæmis má nefna 

goðsagnir um litlar verur, sem sprottið hafa upp víðsvegar um heiminn. Verurnar 

kallast ýmist álfar, huldufólk,  eða búálfar (e. leprechaun) og svo mætti lengi telja. 

Sögurnar sem myndast spegla alltaf samfélagið sem þær verða til í því við 

skilgreinum upplifanir okkar út frá því sem við þekkjum nú þegar. 

III. 

Súrrealistarnir vildu frelsa anda mannsins og lögðu áherslu á að finna nýjar 

tjáningar- og hugsunarleiðir. Í fyrstu vildu þeir rannsaka og koma á framfæri 

tilfinningum fólks sem var utangarðs í samfélaginu, tilfinningum geðsjúkra, 

byltingarsinna og annarra útskúfaðra manna. Súrrealistar vildu róttækar 

breytingar í samfélaginu á sviði menningar og þjóðfélags. Bylting þeirra var bæði 

menningarleg og andleg til þess að losa manninn undan ríkjandi rökhyggju og 

öðrum fjötrum andans. Þeir beittu ósjálfráðum skrifum og teikningum til þess að 

opna fyrir eigin flæðiskenndu og skapandi hugsun og listsköpun. Markmið þeirra 

                                                
23 „An hallucination is a strictly sensational form of consciousness, as good and true a sensation as 
if there were a real object there. The object happens to be not there, that is all.“(þýð. Hallfríður 
Ólafsdóttir)-William James. Sama rit, bls.9 
24 sama rit. bls. 11. 
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var að virkja skáldlega og skapandi hugsun í lífi almúgans í mótvægi við 

hversdagslega rökhyggju.25  

 André Breton(1896-1966), upphafsmaður súrrealismans, sagði stefnuna 

standa fyrir þrá til þess að dýpka undirstöðu raunveruleikans og búa til skýrari og 

ástríðufyllri meðvitund af heiminum í gegnum skilningarvit okkar.26  

Skilningur minn á þeirri yfirlýsingu er að efla þurfti sjálfstæða og 

gagnrýna hugsun hvers og eins út frá einstaklingnum sjálfum. En Breton stjórnaði 

alltaf súrrealistahreyfingunni með harðri hendi og rak þá úr stefnunni sem fylgdu 

ekki stefnu flokksins. Hvörf verða í stefnu súrrealismans vegna tengsla við 

róttæka vinstristefnu. Það leiddi til þess að andlega bylting súrrealismans þurfti að 

lúta í lægra haldi fyrir pólitísku byltingu stefnunnar, sem þó var sögð vera 

nauðsynleg fyrir andlega frelsun mannsins. Súrrealistarnir fengust mikið við 

pólitíkina og mynduðu tengsl við kommúnistastefnuna. Þeir voru þó sakaðir um 

tvískinnungshátt í stjórnmálaviðhorfum sínum af því að þeir vildu aldrei sleppa 

tökum á hugmyndum sínum um andlega frelsun mannsins.27 

 Súrrealistarnir sóttu hugmyndir sínar um hreina sköpun í drauma, 

dáleiðslu, alsælu og óráð og einnig í  ósjálfráða teikningu og skrift. Það kann því 

að virðast undarlegt hve viðamikil ljósmyndin var í verkum súrrealistanna. Við 

hugsum og notum ljósmyndir sem eftirmynd að raunveruleikanum. Einmitt þess 

vegna er ljósmyndin mjög gott verkfæri til þess að færa sjónir að því hve 

breytilegur raunveruleikinn getur verið og háður áhorfendum.  

Lítum á ljósmynd eftir Man Ray, Minotaure (1934)28. Ljósmyndin er af 

bringu manns sem að lyftir upp handleggjum sínum til hálfs. Skuggarnir í 

ljósmyndinni sveipa dulúð yfir myndina og í fyrstu þegar litið er á myndina þá 

virðist hún vera af nauti, eða goðsagnaóvætti í mannsmynd með nautshaus.29 

                                                
25 Yfirlýsingar-Evrópska framúrstefnan, þýðendur Áki G. Karlssin, Árni Bergmann og Benedikt 
Hjartarson er jafnframt ritaði inngang, ritstj. Vilhjálmur Árnason, Hið Íslenska Bókmenntafélag, 
Reykjavík, 2001, bls. 379-382. 
26 “A desire to deepen the foundations of the real, to bring about an even clearer and at the same 
time ever more passionate consciousness of the world perceived by the senses.” –Andre 
Breton(þýð. höf) The Surrealists manifesto. (e.d.). The Surrealists Website. Sótt 16. janúar 2014, 
af http://www.surrealists.co.uk/surrealist_manifesto.php 
27Benedikt Hjartarson, Yfirlýsingar-Evrópska framúrstefnan, bls.383-385. 
28 Sjá mynd 5 í viðauka. 
29Krauss, Rosalinda og Jane Livingston, „Photography in the service of Surrealism“, í L'amour 
fou, Alan Axelrod ritstýrði,  Corcoran Gallery of Art, Abbeville Press, Washington, D.C., 1985, 
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Þetta er að vísu einskonar sjónhverfing en á sama tíma tvær myndir saman í einni, 

því ómögulegt er í raun að horfa á þetta sem „annað-hvort-eða“. Myndin er bæði 

af bringu manns og af nautshaus. Hver er þá raunveruleikinn? Ljósmyndin getur 

fest augnablik sem að við tökum vart eftir en getur sýnt okkur möguleika 

meðvitundarinnar. Þessi ljósmynd gæti talist framsetning, þar sem að þetta er ekki 

raunveruleiki, heldur myndblekking því að þetta er ekki ljósmynd af alvöru nauti 

heldur bringa á manni. En ef að við sjáum nautshaus út úr myndinni er það þá 

ekki raunveruleikinn?  

 Fyrirbærafræðinni segir okkar að allt sem birtist okkur sé sá eini heimur 

sem til er, sama hvort að það er skynjun, dagleg athöfn eða greining vísinda.30  

IV. 

Japanska Listakonan Yayoi Kusama (f. 1929) hefur þjáðst af geðrænum 

veikindum frá barnsaldri þar sem hún hefur haft sállíkamleg einkenni, 

þráhyggjuröskun og ofskynjanir. Hún hefur notað listsköpun til þess að ná 

andlegu jafnvægi í lífi sínu og þrátt fyrir veiki sína hefur hún orðið ein af 

mikilvægustu listamönnum samtímans. Þegar Kusama ferðaðist til New York 27 

ára gömul til þess að vinna að listsköpun sinni málaði hún stórar munstraðar 

myndir -infinity net. Hún málaði lítil sveigð pensilför sem mynduðu net á einlitan 

bakgrunn. Hún nýtti þráhyggjuna í að endurtaka sömu hreyfinguna og munstur 

aftur og aftur - í nánast óendanlegri endurtekningu. Með þeirri aðferð tókst henni 

að vinna gegn veiki sinni, sjálfsmeðferð kallar hún það.31 Um þráhyggju sína 

hafði hún þetta að segja: 

Mér líður eins og ég sé að keyra á hraðbraut eða berast áfram á færibandi án þess 

að stoppa þangað til ég dey. Þetta er eins og að drekka stöðugt þúsundir kaffibolla 

eða borða þúsundir metra af makkarónum. Ég er lafhrædd við að þráhyggjan skríði 

yfir mig alla, hvort sem að þær koma að utan eða innan frá sjálfri mér. Ég sveiflast 

milli raunveruleika og óraunveruleika.32 

                                                                                                                                
bls. 15-19 
30 Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, bls. 15. 
31 Laura Hoptman, Akira Tatehata og Udo Kultermann, Yayoi Kusama, Phaidon Press Limited, 

London, 2000, bls. 8-23. 
32 „I feel as if I were driving on the highways or carried on a conveyor belt without ending until 
my death. This is like continuing to drink thousands of cups of coffee or eating thousands of feet 
of macaroni.. I am deeply terrified by the obsessions crawling over my body, whether they come 
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Kusama tengir upphaf málverka sinna til ákveðins atviks. Þegar hún var 

barn sá hún veggfóðursmunstur herbergis síns allstaðar. Hún sá það á gólfinu, í 

andlitum fjölskyldu sinnar og víðar. Aðferð hennar að mála munstur og færa það 

síðan yfir á gólf, veggi og sjálfa sig var til þess að hafa stjórn á veruleika sínum. Í 

fyrstu gerði hún aðeins stóru netmálverkin en seinna fór hún að búa til gjörninga 

og stórar innsetningar með húsgögnum og fötum alsettum doppum og munstrum.  

Yayoi Kusama hefur búið til nokkrar innsetningar þar sem herbergi eru 

alsett speglum, þannig að innan um herbergið myndist enn stærra rými. Hún hefur 

fyllt þessi herbergi með ýmsum munum eða ljósum. Hún kallar þessu verk 

Infinity Room. Síðasta og jafnframt stærsta herbergið sem hún hefur gert var sett 

upp í safninu Tate Modern í London fyrir tveimur árum. Nafn verksins er Infinity 

Mirrored Room – Filled with the Brilliance of Life (2011)33. Herbergið er dimmt, 

alsett speglum. Það er gengið inn um herbergið á einum stað og út á öðrum, á 

milli er speglalagður gangvegur. Í kringum gangveginn er grunnt vatn. Úr lofti 

herbergisins hanga litlar ljóskúlur sem skipta hægt um lit. Rýmið breytist í algeim 

smárra ljósdepla. Þegar gengið er inn í rýmið er eins og hugurinn þenjist út og 

maður er einn, einn í víðáttunni.34  

V. 

Verkið, Astmi fyrir lífstíð (2012)35, var samstarfsverk mitt við listakonuna Nínu 

Óskarsdóttur. Niður úr lofti gallerísins héngu hvönn og kerfill. Gróðurinn hékk 

yfir áhorfendum og átti að gefa  tilfinningu um óendanleika þegar mænt var upp í 

gróðurhafið. Verkið átti að reyna á skynfæri líkamans, við böðuðum gólfið upp úr 

klór og varð það sterk mótsetning við ilm gróðursins. Lyktin frá gróðrinum og 

klórnum fyllti rýmið og óvænt myndaðist molla inni í rýminu. Á vissan hátt voru 

eiginleikar efnisins andstæður, en þau verkuðu vel saman og mynduðu 

andrúmsloft sem var annars vegar róandi eða óbærilegt.  

 Verkið var  tímabundið, eftir nokkra daga var gróðurinn fölnaður og þurr.  

                                                                                                                                
from within me or from the outside. I fluctuate between feelings of reality and unreality.-Yayoi 
Kusama (þýð. höf.) Akira Tatehata, Yayoi Kusama, bls.18. 
33 Sjá mynd 6 í viðauka. 
34 Eigin upplifun, Tate modern, London, 2012. 
35 Sjá mynd 7 í viðauka. 
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Lokaorð 
Okkur er gefið einstakt sjónarhorn í lífinu, við höfum getu til þess að sjá, heyra, 

snerta og þefa. Við ættum að nýta okkur það til hins ýtrasta, við þurfum ekki á 

neinum öðru að halda til þess að skoða heiminn. Enga vitneskju eða önnur 

formerki, en það er mikilvægt að veita athygli. Hvort sem að það eru stór 

athyglissjúgandi fyrirbæri sem krefjast þess að við veitum því athygli eða eitthvað 

svo lítið að við finnum varla fyrir tilvist þess. 

 Listsköpun er þörf til þess að svara umhverfi sínu. Við speglumst alltaf í 

umheimi okkar og hann í okkur eins og fyrirbærafræðin segir, en ég tel list vera 

stíga skrefinu lengra. Listin skapar samtal við umheiminn, í öllum þeim formum 

sem hún verður til. Spurningar hafa engin svör, við búum þau til. Þess vegna er 

ekkert svar við spurningunni sem ég velti oft fyrir mér -„hvað ertu að mála?“. 
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Mynd 2 

Sjónhimna, 2013 
Innsetning 

 viður, plast, vatn og glimmer 
stærð laugar 120x120 cm 
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Mynd 3 

Drauja, 2012 
Gjörningur/skúlptúr  

bönd, stropljós, límmiðar 
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Man Ray 
Minotaur, 1936 

Ljósmynd 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6 
Yayoi Kusama 
Infinity Mirrored Room– Filled with the 
Brilliance of Life, 2011. 
Innsetning 
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Mynd 7 

Samstarfsverk við Nínu Óskarsdóttur  
Astmi fyrir lífstíð, 2012 

Innsetning 
Hvönn, kerfill og klór 

 

 


