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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um Mop Shop, alþjóðlegar sumarvinnustofur listamanna, sem 

Magnús Pálsson starfrækti á níunda áratug síðustu aldar. Vinnustofuna hélt Magnús fjórum 

sinnum, hverja með sínu sniði og var sú fyrsta haldin á Íslandi árið 1981 og sú síðasta í 

Danmörku árið 1989. Þegar Magnús stofnaði til fyrstu sumarvinnustofunnar hafði hann um 

áratugaskeið verið leiðandi á sviði samtímalistar og nafn hans tengst alhliða breytingum í 

myndlist sem áttu sér stað hér á landi á sjöunda áratugnum.  

Markmið Magnúsar með sumarvinnustofunum var að miðla því nýjasta sem var að gerast 

í listum í hinum vestræna heimi. Hann vildi stuðla að samtali á milli listgreina, eyða 

fordómum sem til staðar voru í samfélaginu gagnvart nýlistinni og stofna til samskipta og 

vináttu á milli listamanna.  

Hanna Higgins listfræðingur bendir réttilega á í bók sinni Fluxus Experience að í 

listsköpun flúxuslistamanna sé ákveðin tilhneiging til tilrauna, samvinnu og samskipta. Hún 

ræðir um alþjóðlegt tengslanet flúxuslistamanna og tengsl hreyfingarinnar við menntunarfræði 

og kennslu. Hún bendir á að ákveðin samsvörun sé á milli hugmyndafræði heimspekilegrar 

verkhyggju, kenninga heimspekingsins og kennslufræðingsins John Deweys og hugmynda 

flúxuslistamanna um listina og lífið. Hér verður athugað hvort og þá með hvaða hætti 

kenningar Deweys og hugmyndafræði  verkhyggjunnar eiga sér samsvörun í framkvæmd og 

hugmyndafræði Magnúsar í Mob Shop, alþjóðlegum sumarvinnustofum listamanna. 
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Formáli 

Ritgerðin er 30 eininga lokaverkefni til MA-prófs í listfræði. 

Ég færi leiðbeinanda mínum, Æsu Sigurjónsdóttur, kærar þakkir fyrir góða leiðsögn og 

gagnrýni. Auk þess þakka ég Sólveigu Eyvindsdóttur fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar. 

Viðmælendur mínir, Magnús Pálsson, Ásta Ólafsdóttir, Hákon Már Oddsson, Kristbjörg 

Kjeld, Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir og allir þeir er aðstoðuðu mig við heimildaöflun 

ritgerðarinnar fá mínar bestu þakkir. Eiginmaður minn, Valþór Sigþórsson og börnin mín eiga 

einnig þakkir skildar fyrir þolinmæði, skilning og veittan stuðning. Síðast en ekki síst vil ég 

þakka vinkonum mínum, þeim Kristjönu Hákonardóttur og Eyrúnu Óskarsdóttur fyrir aðstoð 

og stuðning á ögurstundu. 
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Inngangur 

Hér verður sagt frá Mob Shop, alþjóðlegum sumarvinnustofum listamanna, sem Magnús 

Pálsson myndlistarmaður starfrækti á níunda áratug síðustu aldar. Magnús hélt vinnustofuna 

fjórum sinnum, hverja með sínu sniði og var sú fyrsta haldin á Íslandi sumarið 1981 og sú 

síðasta úti í Danmörku árið 1989. Með Mob Shop vildi Magnús skapa vettvang fyrir 

alþjóðlega samvinnu listamanna og kynna svokallaða nýlist fyrir almenningi, en vildi 

jafnframt ná til listamanna sem fengust við hefðbundin listform. Í fyrstu var þessi tilraun 

einungis ætluð listamönnum á Norðurlöndum, því honum fannst margur listamaður vera þar 

hálfgerð hornreka í þeirri nýju listastefnu sem þá var komin fram. Hann ákvað að bjóða til 

alþjóðlegrar sumarvinnustofu listamanna, sem gekk undir nafninu Mob Shop og er stytting á 

The summer mobile workshop. Þessi framkvæmd var viðamikil og er vitnisburður um stórhug 

Magnúsar, en hugmyndin að baki Mob Shop er ekki síðri. Markmiðið með þessari ritgerð er 

að athuga hvort tveggja í senn, framkvæmdina og hinn hugmyndalega grunn Mob Shop, 

hvaðan hugmyndir Magnúsar eru sprottnar, hvort og þá hvernig þær hafa áhrif og hvetja hann 

til stórra verka. 

Árin 1960-1980 voru ár mikilla umbreytinga innan íslensks myndlistarumhverfis, 

sýningarhalds, menntunar og alþjóðlegra samskipta listamanna. Þátttaka Magnúsar Pálssonar 

á þessu sviði hafði mótandi áhrif á alla ofangreinda þætti. Þegar hann stofnaði til fyrstu 

sumarvinnustofunnar árið 1981, hafði hann um áratugaskeið verið leiðandi á sviði 

samtímalistar og nafn hans tengst alhliða myndbreytingum sem áttu sér stað hér á landi á 

sjöunda áratug síðustu aldar. Hann markaði sér sérstöðu snemma á ferlinum með frumlegri 

listsköpun og óhefðbundnum og nýstárlegum hugmyndum um listina. Framan af listferlinum 

hafði Magnús ekki tök á því að helgað sig algjörlega myndlistinni. Hann vann við kennslu 

hérlendis sem erlendis við kunna listaskóla, hann vann við skrifstofu- og kynningarstörf og 

ýmis „peningaverkefni,“ t.d. í samvinnu við vini sína og kollega, Ragnar Kjartansson (1923-

1988) myndhöggvara og Dieter Roth (1930-1998), jafnhliða persónulegri listsköpun.
1
  

Í ritgerðinni verður sjónum beint að alþjóðlegum samskiptum, samvinnu og hópastarfi 

sem var snar þáttur í lífi Magnúsar Pálssonar og starfi hans sem listamanns sem og áhuga hans 

á að miðla því nýjasta sem var á döfinni í listum í hinum vestræna heimi á áttunda og níunda 

áratug síðustu aldar. Magnús var ábyrgur fyrir því að bera hingað til lands erlend áhrif og 

                                                 
1 Guðlaugur Bergmundsson, ,,Halla mér frekar að anarkistanum”, Helgarpósturinn, 23. janúar 1981, 12, og 

Magnús Pálsson, ,,Conversation 3.6.82.”, óútgefið efni, varðveitt á bókasafni Listasafns Íslands. 
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miðla þeim áfram m.a. til nemenda sinna er hann kenndi við MHÍ.
2
 Mob Shop 

sumarvinnustofurnar endurspegla ofangreinda þætti og er dæmi um þann dugnað Magnúsar að 

koma hugðarefnum sínum í framkvæmd, oft með hugsjónina eina að leiðarljósi.  

Miðlun, kynning, kennsla og samvinna var stór þáttur í starfi Magnúsar sem 

myndlistarmanns. Þessa þætti má að miklu leyti rekja til flúxushugmynda sem Magnús 

kynntist á sjöunda áratug síðustu aldar að tilstuðlan félaga síns, svissnesk-þýskættaða 

listamannsins Dieters Roth. Margir af kunnum flúxurum fengust við kennslu og litu á hana 

sem list líkt og Magnús opinberaði með sýningunni ,,Kennsla, geggjaðasta listgreinin” í 

Nýlistasafninu í tengslum við Listahátíð í Reykjavík árið 1984. Sjálfur telur Magnús að 

hugmyndir flúxuslistamanna hafi haft afgerandi áhrif á sig og að hann hafi unnið í þeim anda 

meira eða minna allan sinn listferil.
3
  

Ein helsta heimild mín um starfsemi og hugmyndir flúxushópsins er bók Hönnu Higgins, 

Fluxus Experience (2002). Higgins er prófessor í listasögu við Illinois-Chicago háskólann í 

Bandaríkjunum. Í bókinni veitir hún lesandanum innsýn í kjarna flúxuslistar frá fyrstu hendi; 

hún fjallar um efnið að hluta út frá persónulegri upplifun og reynslu enda tileinkar hún 

foreldrum sínum bókina, flúxurunum Allison Knowls og Dick Higgins (1938-1998). Í ritinu 

varpar Higgins ljósi á Flúxus, hvernig hópurinn starfaði og af hverju Flúxus skiptir máli í 

listsögulegu samhengi. Higgins bendir á að flúxuslist sé hvorki helguð ákveðnum stíl né 

miðli, en í Flúxus megi greina ákveðna tilhneigingu til tilrauna, samvinnu og samskipta. 

Higgins nefnir í þessu samhengi ,,viðburði” (e. event scors) og ,,flúxusbox” (e. fluxkit), þ.e. 

samsafn hversdagslegra hluta sem komið er fyrir í boxi og oft er um samvinnuverkefni að 

ræða. Higgins rannsakar m.a. þessar tvær leiðir flúxuslistamanna til tjáningar og telur að þetta 

tvennt veiti njótanda einhvers konar ,,Flúxus-reynslu”.
4
 Higgins telur að langlífi Flúxus megi 

þakka alþjóðlegu tengslaneti, tilraunamennsku í listsköpun sem og tengslum hreyfingarinnar 

við menntunarfræði og kennslu.
5
  Higgins telur jafnframt tengsl flúxuslistamanna við kennslu 

mikilvæg og því helgar hún einn kafla bókarinnar málefninu. Þau Higgins og Jeff Kelly, 

höfundur bókarinnar Essays On the Blurring Of Art And Life (2003), telja að sjá megi 

ákveðna samsvörun milli hugmyndafræði heimspekilegrar verkhyggju (pragmatisma) sem átti 

upptök sín í Bandaríkjunum seint á nítjándu öld, kenninga heimspekingsins og 

kennslufræðingsins John Deweys (1859-1952) og hugmynda listamanna sem tengdir voru 

flúxus. Kelly álítur t.d. að Dewey sé hugmyndalegur faðir Bandaríkjamannsins Allan 

                                                 
2 M.H.Í. er skammstöfun fyrir Myndlista- og handíðaskóla Íslands. 
3 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 17. apríl 2012. 
4 Hanna Higgins, Fluxus Experience, (California: University of California Press, 2002), 103. 
5 Sama heimild, 187-188. 
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Kaprows (1927-2009) og Higgins heldur því fram að margt af því sem Dewey skrifaði, t.d. 

um samþættingu listar og lífs, að í listinni felist tækifæri til samskipta, þátttöku og reynslu, 

samsvari hugmyndum og gæti allt eins verið höfundarverk franska flúxuslistamannsins, 

gestakennara í MHÍ og leiðbeinanda í Mob Shop I, Róberts Filliou (1921-1987).
6
 Hanna 

Higgins nefnir Filliou til sögunnar sem helsta hugmyndasmið flúxuslistamanna á sviði 

kennslufræða.
7
 Magnús kynntist Filliou árið 1969, en það ár dvaldi sá fyrrnefndi hjá vini 

sínum Dieter Roth. Roth og Filliou voru samkennarar við Listaakademíuna í Düsseldorf á 

þeim tíma er Joseph Beuys (1921-1986) veitti framúrstefnudeild skólans forstöðu.
8
 Þá var 

Filliou að leggja síðustu hönd á útgáfu ritsins, Teaching and Learning as Performing arts. Í 

ritinu fjallar Filliou um möguleikann á því að innleiða flúxuslist og skyld listform í 

tilraunakennslu, í þeim tilgangi að leysa vandamál sem upp koma í skólastofunni og auka 

virkni og sköpun nemendanna.
9
 Í bókinni eru m.a. viðtöl sem Filliou átti við helstu hugsuði 

flúxuslistamanna á sviði kennslufræða, þá John Cage (1912-1992), Joseph Beuys og Allan 

Kaprow. Magnús telur að þetta rit hafi haft mikil áhrif á sig og telur það tímamótaverk.
10

  

Hér verður sett fram sú tilgáta að vera Magnúsar í Düsseldorf, kynni hans af 

flúxuslistamönnum og hinni frjálslegu listkennslu sem viðhöfð var í akademíunni hjá Bueys, 

hafi m.a. haft áhrif til framtíðar á Magnús og hugmyndir hans til kennslu og kynningarstarfa, 

listarinnar og listhugtaksins. Mob Shop, hina alþjóðlegu sumarvinnustofu mætti þá skoða sem 

síð-flúxus í framkvæmd eða nokkurs konar framhaldsnám listamanna þar sem lýðræði, 

samvinna, þátttaka, virkni, og reynsla voru leiðarstef, en þessir þættir ganga eins og rauður 

þráður í gegnum skrif og kenningar Deweys. Samsvarandi hugmyndir má finna í riti Hönnu 

Higgins er hún fjallar um Flúxus enda bendir hún margoft á að hugmyndir flúxuslistamanna 

og Deweys byggi á sama grunni. Hér verður skoðað hvort og þá með hvaða hætti kenningar 

Deweys og hugmyndafræði hins heimspekilega pragmatisma (verkhyggju) eiga sér samsvörun 

í framkvæmd og hugmyndafræði Magnúsar Pálssonar í Mob Shop, alþjóðlegri 

sumarvinnustofu listamanna sem Magnús starfrækti og rak á níunda áratugnum. 

Fræðimenn hafa lítið fjallað um Mob Shop sumarvinnustofuna í ritum eða blaðagreinum, 

en finna má stutta umfjöllun í 5. bindi Nýju Íslensku listasögunnar. Höfundur ritgerðarinnar 

aflaði sér því frumheimilda með því að leita til þátttakenda. Skoðuð voru óútgefin gögn frá 

Magnúsi Pálssyni sem varðveitt eru á Nýlistasafninu og á heimili Magnúsar. Ásta Ólafsdóttir 

                                                 
6 Hanna Higgins, Fluxus Experience, 188 og 208. 
7 Sama heimild, 189. 
8 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 6. des. 2013.  

Að sögn Magnúsar kenndi Dieter við akademíuna í um eitt ár. 
9 Hanna Higgins, Fluxus Experience, 188. 
10 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 17. apríl 2012. 
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myndlistarmaður lánaði handrit af gjörningum og leikverkum sem flutt voru á Mob Shop IV 

og geisladiska með óunnum upptökum Helga Felixsonar úr heimildarmyndinni Deiglunni, 

listasmiðja á Jótlandi sem tekin var af viðburðinum. Þetta var mikið magn og fjölbreytt og 

afar áhugavert og skemmtilegt að skoða. Það reyndist mjög tímafrekt að fara í gegnum 

skjalasafnið sem varðveitt er í Nýlistasafninu. Úrvinnsluvandamál snéru að hinu mikla magni 

heimilda fremur en heimildaskorti. Vangaveltur voru uppi um hvað átti að velja og hverju að 

hafna og hvernig ætti að vinna úr því sem valið var.  

Á Nýlistasafninu eru varðveittir 10 kassar af ýmsu efni sem tilheyra Mob Shop 

sumarvinnustofunni. Í kössunum eru ljósmyndir, myndbandssnældur, geisladiskar, 

hljómplötur, handrit af gjörningum, teikningar sem unnar voru af þátttakendum í Mob Shop, 

reikningar, persónuleg bréf, bílaafsal og margt fleira. Af þessum gögnum nýttust vel 

ljósmyndir, persónuleg bréf, nafnalistar yfir þátttakendur í Mob Shop og ýmsar upplýsingar 

sem varpa ljósi á hið mikla þrekvirki og þá gífurlegu vinnu sem Magnús lagði á sig til þess að 

koma Mob Shop í framkvæmd. 

Á vinnustofu Magnúsar að Þingholtsstræti 30 mátti líta óvenjuvel skipulagt safn heimilda 

frá listamannsferli hans. Þar mátti finna upplýsingar um allar hans sýningar, 

fjölmiðlaumfjöllun, hugmyndir að listaverkum, handrit, ljósmyndir, skipulag náms frá 

kennsluárunum, reikninga og hvað eina sem Magnúsi fannst máli skipta varðandi ferilinn. 

Finna mátti kassa með heimildum um Mob Shop og frá hinu áhugaverða tímabili er Magnús 

dvaldi hjá vini sínum og listamanninum Dieter Roth í um fjóra mánuði í Düsseldorf í V-

Þýskalandi árið 1969. Magnús afhenti Listasafni Reykjavíkur skjalasafn sitt til varðveislu í 

árslok 2013 og eru nokkrar af þeim heimildum sem notaðar eru í ritgerðina nú varðveittar þar.  

Magnús færði höfundi að gjöf bókverkið Mob Shop Dummy, sem gefið var út sem 

heimild um Mob Shop I. Það bókverk verður hryggjarstykkið í umfjölluninni um fyrstu 

sumarvinnustofu listamanna sem haldin var árið 1981. Þar má finna ítarlega og fróðlega 

samantekt á verkum þátttakenda sem gefur góða mynd af því sem fram fór. Samantektin var 

unnin af  þeim Magnúsi Pálssyni og Ingólfi Arnarsyni myndlistarmanni og fyrrum nemanda 

Magnúsar. Þá gefur heimildarmynd Helga Felixsonar Deiglan, listasmiðja á Jótlandi sem 

gerð var um Mob Shop IV ágæta innsýn í starfsemina í Danmörku.
11

  

Höfundur ritgerðarinnar hafði áhuga á að heyra upplifun þátttakenda, sem hvergi er skráð 

á blaði og ómögulegt að meta ávinninginn af, ef einhver var, sem þeir töldu sig hafa öðlast 

með þátttökunni. Því var sá kostur valinn að styðjast við munnlegar heimildir. Það var gert til 

                                                 
11 Mob Shop III var samantekt heimilda frá Mob Shop I og úr varð bókverkið Mob Shop Dummy. 



   

 

12 

þess að fylla upp í þá mynd sem höfundur leitaðist við að draga upp af sumarvinnustofunni. 

Hlýtt var á viðtal við þá Magnús og Ingólf Arnarson myndlistarmann, þar sem þeir sögðu frá 

tilurð og framkvæmd Mob Shop. Viðtölin tóku þau Gunnhildur Hauksdóttir myndlistarmaður 

og fyrrverandi forstöðumaður Nýlistasafnsins og Sigmar Þórðarson. Viðtölin eru varðveitt á 

geisladiskum í Nýlistasafninu.   

Ákveðið var að taka einnig viðtal við Magnús Pálsson og fyrrum nemendur Magnúsar, 

þau Ástu Ólafsdóttur myndlistarmann og Hákon Má Oddsson kvikmyndagerðarmann. Bæði 

tóku þau þátt í Mob Shop I, Hákon sem þátttakandi en Ásta sem aðstoðarmanneskja 

Magnúsar, stoð hans og stytta við skipulagningu og framkvæmd vinnustofunnar. Auk þess tók 

Ásta þátt í Mob Shop IV í Viborg í Danmörku árið 1989. Þær Kristbjörg Kjeld leikkona og 

Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir leikmyndahönnuður, voru einnig þátttakendur í Mob Shop IV 

og féllust þær á að veita höfundi ritgerðarinnar viðtal og tjá sig um reynslu sína út frá 

sjónarhóli leikhúsfólks. 

Munnlegar heimildir hafa hlotið viðurkenningu sem sagnfræðileg rannsóknaraðferð. 

Þessi tegund heimilda verður til þegar rannsakandi tekur viðtal við heimildarmann. Vanda 

þarf vel til verka því rannsakandinn getur haft áhrif á heimildina og er því stundum hluti af 

henni. Því ber að fara vel með slíkar heimildir, fara rétt með og varast að spyrja leiðandi 

spurninga.
12

 Þessi aðferð kemur helst að góðu gagni þegar sögð er saga hóps eða einstaklings 

sem ekki hefur skilið mikið eftir sig af rituðum heimildum. Fræðimenn hafa lengi nýtt sér 

munnlegar heimildir sem uppistöðu í rannsóknum sem fjalla um minnihlutahópa, s.s. sögu 

verkafólks eða kvennasögu.
13

 Þetta er krefjandi og tímafrek, en jafnframt heillandi aðferð sem 

gefur möguleika á að tengjast rannsóknarefninu á nánari og persónulegri hátt en hægt er að 

gera þegar aðrar tegundir heimilda eru notaðar. Tilfinningar, upplifun og viðhorf, allt þetta 

glæðir frásögn meira lífi auk þess sem gagnlegt er að varðveita persónuleg blæbrigði 

raddarinnar og tungumálsins fyrir komandi kynslóðir. Hér er því miður ekki hægt að miðla 

blæbrigðum raddanna en þegar munnlegum heimildum er breytt yfir í ritað mál, er helsta 

hættan sú að þær glati hluta af töfrum sínum og hinum sterku tengslum sem hlustandinn nær 

oft við viðmælandann. Að skrásetja munnlega heimild í ritað mál má líkja við að þýða t.d. eitt 

tungumál yfir á annað.
14

 Vankantarnir sem fylgja þessari rannsóknaraðferð felast helst í hinu 

                                                 
12 Sigrún Sigurðardóttir, ,,Að bera kennsl á hið óvænta. Munnlegar heimildir: Möguleikar og sannleiksgildi”, 

Hvað er sagnfræði? Rannsóknir og miðlun. Ritstjórar: Guðbrandur Benediktsson og Guðni Th. Jóhannesson. 

(Reykjavík: Skrudda, 2008), 26-42. 
13 Skýrsla um undirbúning og stofnun Miðstöðvar munnlegrar sögu, vefslóð: munnlegsaga.is/uploads/ 

skyrslur/Skyrsla%20Miðstöð%20munnlegrar%20sögu.pdf (sótt 9. maí 2014). 
14 ,,Sársauki og sættir. Munnleg saga og samfélagsleg gagnsemi hennar. Unnur María Bergsveinsdóttir 

sagnfræðingur ræðir við finnsku fræðikonuna Ulla-Marija Peltonen.” (Reykjavík: Saga 46:2, 2008), 12. 
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brigðula minni okkar mannfólksins þegar rifja þarf upp löngu liðna atburði. Einstaklingar 

upplifa atburði á mismunandi hátt og taka þarf tillit til ýmissa atriða þegar um munnlegar 

heimildir er að ræða, t.a.m. aldurs, stöðu, stétt og upplifun, því það sem festist í minninu er 

mjög persónulegt. Stundum misminnir fólk og oft man það mjög tilviljanakennda hluti. Helst 

ber að varast tímasetningar og tímaröð atburða, þar ber að styðjast við aðrar heimildir en 

munnlegar. Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að ef atburður er mikilvægur fyrir einstaklinginn 

eru miklar líkur á að hann muni hann í langan tíma, sérstaklega ef atburðurinn er rifjaður upp 

endrum og eins.
15

 Í ritgerðinni koma munnlegar heimildir að góðu gagni þar sem fjallað er um 

efni sem lítið hefur verið skrifað um. Atburðirnir eru séðir að hluta með augum 

heimildarmanna, því þannig gefst tækifæri til að komast nær upplifun og reynslu viðkomandi 

af tilteknum atburðum. Þau vandamál sem mættu höfundi við heimildaöflunina voru þau 

sömu og fræðimenn höfðu varað við, þ.e. tímasetningar voru oft ónákvæmar hjá 

heimildarmönnum og það kom fyrir að heimildarmann misminnti um ákveðna viðburði en 

það leiðréttist þegar farið var að ræða við fleiri um sama efni. 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður kynnt hin fjölbreytilega listsköpun Magnúsar 

Pálssonar. Rædd verða áhrif hans á þróun leiklistar í landinu sem og áherslan sem hann hefur 

alla tíð lagt á samstarf, samvinnu og vináttu á milli listamanna sem mikilvægan þátt í 

sköpunarferlinu. Í öðrum kafla verða kenningar Deweys í kennslufræðum reifaðar sem og 

hugmyndir hins heimspekilega pragmatisma. Pragmatismi eða verkhyggja eins og stefnan er 

oft kölluð og verður framvegis nefnd í ritgerðinni, átti upptök sín í Bandaríkjunum seint á 

nítjándu öld og var upphafsmaður hennar Charles S. Peirce (1839-1914) en Dewey og 

William James (1842-1910) ruddu kenningunum braut.
16

  Kenningar Deweys leiddu til 

nútímalegri kennsluhátta víðsvegar um Bandaríkin, skólar voru stofnaðir með hugmyndafræði 

hans að leiðarljósi og bók hans Art as Experience var um miðja tuttugustu öld metin sem eitt 

merkasta framlag sem skrifað hafði verið um fagurfræði á öldinni. Til þess að sýna fram á 

samsvörun hugmynda Deweys við flúxuslist verður sagt frá tveim skólum sem hann kom að, 

Black Mountain School og The New Scool for Social Research; sem stofnandi annars þeirra, 

en lagði til hugmyndagrunninn að hinum. Þessa skóla má líta á sem útungunarstöðvar 

flúxuslistamanna og kemur tilraunatónskáldið John Cage að þeim báðum, annars vegar sem 

kennari og hins vegar sem mikilvægur áhrifavaldur í þróun flúxuslistar. Í þriðja kafla er 

ætlunin að sýna fram á hvernig kenningar verkhyggjunnar og Deweys virðast hafa áhrif á 

                                                 
15 Sigrún Sigurðardóttir, Hvað er sagnfræði? Rannsóknir og miðlun, 26-41. 
16 Gunnar Ragnarsson, ,,Inngangur”, í Hugsun og menntun eftir John Dewey, þýð. Gunnar Ragnarsson. 

(Reykjavík: Rannsóknarstofnun kennaraháskóla Íslands, 2000), 27. 
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tilurð Flúxus, fyrst í gegnum John Cage og síðan listamanninn og listakennarann Allan 

Kaprow.  Í fjórða kafla er kynning á flúxuslist, uppruna hennar og kjarna. Næstu fjórir kaflar, 

fimmti, sjötti sjöundi og sá áttundi verða helgaðir umfjöllun um Mob Shop, alþjóðlegar 

sumarvinnustofur listamanna. Sagt verður frá hverri sumarvinnustofu fyrir sig í tímaröð, 

listamönnum, listaverkum og viðburðum. Í níunda kafla verður niðurstaðan rædd og 

rannsóknarspurningunni svarað.   
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1 Magnús Pálsson 

1.1 Leikhúskempan Magnús Pálsson 

Magnús stundaði nám í leikmyndahönnun við The Crecent Theater School of Design í 

Birmingham á Englandi á árunum 1949-1951.
17

 Á árunum 1953-54 sótti hann nám við MHÍ 

og hélt síðan utan til Vínarborgar og til frekara náms í leikmyndahönnun við Die Universität 

für angewandte Kunst árin 1955-56.
18

 Að loknu námi í Vínarborg var hann fastráðinn 

leikmyndahönnuður hjá Leikfélagi Reykjavíkur auk þess sem hann sat í stjórn þess. Á 

námsárunum í Birmingham og Vínarborg hafði Magnús kynnst absúrdleikhúsinu og strax 

orðið fyrir áhrifum frá því, þó enn meiri áhrifum frá absúrdleikhúsunum í Vínarborg. Þar sá 

hann fyrst á sviði sýningarnar Beðið eftir Gododt eftir Samuel Beckett (1906-1989) og 

Sköllóttu söngkonuna eftir Eugéne Ionesco (1909-1994).
19

  

Absúrdleikhúsið eða „leikhús fáránleikans“ er framúrstefna í leiklist þar sem leitast er við 

að sýna fram á fáránleika eða merkingarleysi mannlegrar tilveru. Leikrit Ionescos, Sköllótta 

söngkonan, var sviðsett í París árið 1950 og því má segja að sú sviðsetning hafi markað 

upphaf absúrdleikhússins. Ionescu stefndi leikritinu gegn hinu staðnaða leikhúsformi þessara 

ára. Leikritinu var misjafnlega tekið, það átti sér fáa aðdáendur og vakti hjá fólki reiði og 

hneykslun, en þegar fram liðu stundir fór fólki að láta sér skiljast boðskapur þess, „um lífstóm 

okkar tíma og sambandserfiðleika nútímamanna“.
20

 Oddur Björnsson leikskáld heldur því 

fram í viðtali í Morgunblaðinu frá árinu 1985 að absúrdleikhúsið hafi sprottið upp úr tveimur 

heimstyrjöldum, annars vegar í tengslum við siðferðilegt gjaldþrot mannlegrar tilvistar og 

hins vegar siðferðisspurninga er vöknuðu í tengslum við kjarnorkuvána.
 
Hann segir einnig að 

„leikhús fáránleikans“ sé undir áhrifum frá dada- og súrrealistahreyfingunni.
21

  

Fljótlega eftir að Magnús hóf störf í leikhúsinu kom í ljós að hann þoldi illa listrænt 

metnaðarleysi. Á þessum árum einkenndist leikritaval leikhúsanna annars vegar af 

svokölluðum ,,kassastykkjum” og hins vegar af þjóðlegum rómantískum/natúralískum 

                                                 
17 Magnús Pálsson, ,,Menntun/education,” sýningarskrá v/yfirlitssýningar á Kjarvalsstöðum, (Rolfstorp og 

Reykjavík: Kjarvalsstaðir, Listasafn Reykjavíkur, Hong Kong Press, 1994), 102.  
18 Sama heimild. 
19 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 6. desember 2013. 
20Tom Bishop, „Ég er alltaf undrandi, lífið kemur mér stöðugt á óvart“, „Eugéne Ionescu“, Lesbók 

Morgunblaðsins, 2. ágúst 1970, 30. tbl. 45. árgangur, vefslóð: 

timarit.is/view_page_init.jsp?pageld=3293436&lang=4 (sótt 4. febrúar 2014). 
21 Oddur Björnsson, „Leikhús fáránleikans. Heimur absúrdismans“, Morgunblaðið, 16. júni 1985, 2c.  
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verkum sem voru líkleg til þess að bera sig fjárhagslega.
22

 Magnús vildi innleiða nýjungar í 

leikhúsið. Hann lagði til að sýndar yrðu metnaðarfyllri sýningar og ráðinn yrði erlendur 

leikstjóri.
23

 Magnúsi tókst að koma því til leiðar að leikrit S. Becketts „Beðið eftir Godot“ var 

tekið til sýningar og frumsýnt í apríl árið 1960, tíu árum eftir að leikrit Ionescus var frumsýnt 

í París. Leikhúsgagnrýnandi Alþýðublaðsins, Sveinn Einarsson, sem síðar varð 

þjóðleikhússtjóri, taldi að um tímamótasýningu væri að ræða og viðburð í íslensku leikhúslífi. 

Í greininni fer hann fögrum orðum um bæði leiktjöld og búninga sem Magnús sá um að hanna 

og sagði: „[h]ann treður ekki inn á sviðið óviðkomandi hlutum né heldur lætur táknsæið fara 

með sig út í öfgar.“
24

 Afskiptum Magnúsar af leikhúsi lauk þó ekki með uppsögn hans hjá 

leikhúsinu. Hann tók þátt í að hanna leikmyndir fyrir stóru atvinnuleikhúsin sem og hin ýmsu 

áhugamannafélög.
25

  

Á þessum tíma ríkti í landinu menningarleg einsleitni sem og þung undiralda í 

leikhúsinu; stór hópur listamanna krafðist breytinga. Oddur Björnsson skrifaði grein þann 30. 

sept. 1961 í Frjálsa Þjóð (málgagn þjóðvarnarflokksins), þar sem hann deilir áhyggjum sínum 

af íslensku menningarlífi og menningarstefnunni sem rekin var í landinu á þessum tíma og 

segir að ástandið sé bágborið.
26

 Magnús ásamt vel menntuðu leikhúsfólki, sem hafði áhuga á 

bættri leikhúsmenningu, tóku sig saman og stofnuðu Grímu árið 1961. Þetta var félag ungs 

leikhúsfólks sem hafði það að markmiði að sýna leikhúsverk eftir framsækna erlenda höfunda 

sem og verk eftir unga íslenska höfunda.
27

 Stofnendur Grímu höfðu allir lært erlendis og fluttu 

með sér heim bæði þekkingu og nýja strauma sem voru í deiglunni í Evrópu. Markmiðið með 

Grímu var einnig að breyta viðhorfi almennings til leikhúslistarinnar og jafnvel að ala upp 

nýjan áhorfendahóp.
28

 Líklegt má telja að stofnendur Grímu hafi farið af stað með þetta 

verkefni af einskærri hugsjón, dirfsku og krafti í þeim tilgangi að knýja fram breytingar í 

nafni listarinnar. Stofnun Grímu var einungis  forsmekkurinn af því sem koma skyldi hjá 

Magnúsi, því á þessum tíma var hann farinn að starfa sem sjálfstæður listamaður og þegar 

farinn að skapa list sem féll ekki allskostar að smekk almennings.  

                                                 
22 Kristbjörg Kjeld og Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir, persónulegt viðtal, 25. maí 2014. 
23 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 06. des. 2013.  
24 Sveinn Einarsson, „Leikfélag Reykjavíkur: „Beðið eftir Godot“, Alþýðublaðið, 1. apríl 1960, 4. 
25 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 6. des. 2013. 
26 Oddur Björnsson, „Dautt leikhús: Listir-bókmenntir“, Frjáls þjóð, 30. sept. 1961, 2. 
27 Stofnendur Grímu auk Magnúsar voru Erlingur Gíslason, Guðmundur Steinsson, Kristbjörg Kjeld, Þorvarður 

Helgason og frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands. 
28 ,,Gríma hefur sýningar í Tjarnarbíó”, vefslóð: http://www.leikminjasafn.is/annall/1961grim.html (sótt 22. mars 

2014). 
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1.2 Listamaðurinn Magnús Pálsson 

Sögulega séð var Magnús Pálsson í hópi umdeildra myndlistarmanna sem ruddu brautina fyrir 

byltingarkennda list sem á árdögum hennar var kölluð nýlist á Íslandi.  Magnús Pálsson hóf 

að feta listabrautina sem sjálfstæður listamaður á þessum umbreytingarárum og var í 

framvarðarsveit þeirra er rufu listhefðina með óvenjulegri listsköpun og hugmyndum um 

listina. Nýlistin var að miklu leyti runnin undan rifjum alþjóðlegrar hreyfingar 

flúxuslistamanna, sem barst hingað til lands með listamanninum Dieter Roth. Magnús segist 

fyrst og fremst hafa mótast sem listamaður af listhugsun flúxuslistamanna: 

Ég mótast sem myndlistarmaður frá fluxusárunum, náttúrulega tek inn áhrif frá 

konseptlistinni, en ég hopa aldrei frá hinni, maður gjörbreytist ekki svo. Ég raunar 

aðskil þetta ekki í sundur. Ég kannski læri eitthvað nýtt þarna á sjöunda 

áratugnum og efalaust, meðtek þessa list sem þá var orðin svo algeng í Evrópu, en 

ég hverf ekki frá hinu. Ég umvendist ekkert algjörlega þó ég tileinki mér nýja 

hugsun. En sá sem opnar dyrnar er Dieter Roth. Hann þekkti þessa menn þannig 

að við komumst í samband við þessa gæja. Kynntust þeim sumum. Það er opnunin 

sko. Það má kannski tala um áhrif frá list Dieter Roth, hann er raunar á undan mér 

inn í þetta. Hann kynnist þessu úti í Sviss og Þýskalandi og Danmörku. Hann var 

með dönsku flúxurunum úti í Danmörku, þekkti þá, þó honum félli ekki endilega 

vel við þá. Hann er kominn í tengsl við þetta þegar hann kemur til íslands 1957, 

þá er þetta byrjað að gerast. Listin hans var ekki flúxuskennd í byrjun, þetta var 

op-list, hún var mikið í Sviss. Hans list var nákvæm öll, skorin í svartan og hvítan 

pappír, mjög flott. Síðan fer hann að gera allt annað.
29

 

Leiðir Dieters Roth og Magnúsar lágu saman í kringum 1958 og varð þeim strax vel til 

vina.
30

 Þá var Dieter að gera op-list en Magnús fékkst við hreyfilist fyrir sviðsmyndir enda 

starfaði hann á þeim tíma í leikhúsinu.
31

 Eins og Magnús sagði, þá kom Dieter hingað til lands frá 

Danmörku árið 1957 og bar með sér áhrif erlendis frá, sem leiddu til hinna byltingarkenndu 

umskipta í listsköpun, sem án Dieters hefðu annars hæglega getað farið hjá garði.
32

 Á þessu 

tímabili í listasögunni hafði Flúxus ekki hlotið nafn en listamenn voru farnir að sýna ákveðna 

tilhneigingu til þess sem verða vildi. List Dieters þróaðist yfir í flúxuslist sem varð hvort tveggja í 

senn „öguð og óreiðukennd“ eins og Halldór Björn Runólfsson orðar það í fimmta bindi 

Íslenskrar listasögu (2011).
33

 Magnús laðaðist að hinu „óreiðukennda“ í list Dieters og hóf að 

vinna listaverk á svipuðum nótum en á persónulegan hátt. Dæmi um slíkt er verkið Erða nú borð 

(1962), sem er gott dæmi um hina ,,óreiðukenndu” list Magnúsar sem Halldór Björn talar um. 

                                                 
29 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 17. apríl 2012. 
30 Magnús Pálsson, Conversation 3.6.82.  Óútgefið efni, varðveitt á bókasafni Listasafns Íslands. 
31 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 17. apríl 2012. 
32 Steingrímur Eyfjörð Kristmundsson og Kristinn B. Harðarson, ,,Viðtal við Magnús Pálsson”, Svart á Hvítu, 

1978, 1. tbl. 2. árg., 9. 
33 Halldór Björn Runólfsson, „Magnús Pálsson”,  Íslensk listasaga, frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. 

aldar, IV bindi, ritstj.: Ólafur Kvaran. (Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands), 220. 
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Efniviðurinn eru fundnir hlutir að hætti Duchamps; plastræmur, dagblöð, gamlir pílárar, pappír, 

málning, lím og fleira.
34

 Magnús tileinkaði sér vinnulag flúxuslistarinnar á örfáum árum og sagði 

þetta tímabil afar spennandi. Á þessum árum gerði Magnús ,,Bestu stykkin” sem stundum eru 

kölluð ,,Frúöld.” Þau sýndi hann á fyrstu einkasýningu sinni árið 1967 í Ásmundarsal. Magnús 

sagði þessi verk afsprengi þessa tímabils, rótsins úr sjálfum sér og allra myndlistarviðhorfanna.
35

 

Tímabilið sem um ræðir kallar hann ,,gegnumbrotsárin.” Þau einkenndust af krafti, sköpunargleði, 

samstöðu og dugnaði fámenns en kröftugs hóps listamanna sem vildi láta reyna á ,,grensurnar” 

eins og Magnús kallaði það.
36

 Þá gjörbyltust öll viðhorf gagnvart myndlist. ,,Menn voru að lemja í 

klessu allt sem hafði verið hugsað á fyrri helmingi aldarinnar fram undir þennan tíma. Menn stilltu 

upp til efasemda öllum viðhorfum til myndlistar, tóku allar þessar gömlu teóríur til diskússjónar 

og niðurrifs. Það sem út úr því kom, í stórum dráttum, var samruni listgreinanna.”
37

  

Viðhorf Magnúsar til listsköpunar er mjög afdráttarlaus og er í raun hluti af myndlist hans. 

Hann lítur svo á að allar greinar listar séu af sama meiði og það sé ekki lengur hægt að kalla 

listamann myndhöggvara eða málara vegna allra þeirra listmiðla sem listamenn samtímans hafa 

tekið í þjónustu sína. Magnús komst svo að orði í viðtali sem birtist í tímaritinu Teningi árið 1987: 

„Hún [listbyltingin] opnaði fjölda tjáningarleiða og kollvarpaði viðteknum reglum og mörkum 

milli listgreina. Hefðbundin greinaskipting innan listarinnar riðlaðist. Listin sem „fag“ hætti að 

vera til. [...] Hugtakið myndlist tapaði merkingu sinni”.
38

 Magnús var andstæðingur formrænnar 

aðgreiningar og hafnaði fagurfræðilegu inntaki listarinnar í listsköpun sinni. Hann tileinkaði sér 

óvenjulegri leiðir, efnistök og hugmyndir og sótti út á jaðarinn, út fyrir hefðbundin landamæri 

listarinnar. Þarna var eitthvað alveg nýtt að koma fram, enda sagði Magnús að spennandi list sé 

vanalega sköpuð þegar hún geisar um sem stormur. Þá nái listin þeim ákafa, fanatík og 

beinskeytni sem gæðir listaverk lífi og merkingu.
39

 Popplistin hafði mikil áhrif á þessum tíma, en 

Magnús kolféll fyrir hinum æðandi stormi flúxuslistarinnar. Austurlensk heimspeki og lífsviðhorf 

lituðu þetta tímabil ,,og eitt sem setti mikinn svip á þetta, var tilviljunin. Hún var tekin inn og látin 

vinna með listamanninum. Jackson Pollock (1912-1956) var þekktur fyrir að notfæra sér hana og 

John Cage útfærði þetta svo frekar.”
40

  

Ekki er hægt að skilja við þetta tímabil án þess að nefna handrit Magnúsar og bókverk 

sem eru afar merk og eftirtektarverð, t.d. ,,Pappírsást” frá árinu 1965. ,,Gegnumbrots- og 

                                                 
34 Magnús Pálsson, sýningarskrá v/yfirlitssýningar á Kjarvalsstöðum árið 1994, 11. 
35 Guðlaugur Bergmundsson, ,,Halla mér frekar að anarkistanum”, Helgarpósturinn, 23. janúar 1981, 12.  

Hér er Magnús að vísa til ,,Bestu stykkjanna” sem hann sýndi í Ásmundarsal, nú Listasafn ASÍ. 
36 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal,  2012 og 2013. 
37 Guðlaugur Bergmundsson, ,,Halla mér frekar að anarkistanum”, 12. 
38 Magnús Pálsson, „List og kennsluList“, Teningur, 3. hefti, janúar, 1987, 19. 
39 Guðlaugur Bergmundsson, ,,Halla mér frekar að anarkistanum”, 12. 
40 Sama heimild, sama síða. 
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byltingarárin” spanna tæplega tíu ár. Þá vann Magnús oft hrátt, gróft, frekjulega og dálítið 

anarkískt að list sinni, að eigin sögn.
41

  

Líkast til hefur íslenskt myndlistarumhverfi þrengt að Magnúsi, því að í lok sjöunda 

áratugarins fór hann að horfa til V-Þýskalands, þar sem framsækið samfélag myndlistarmanna 

átti sér athvarf. Þangað var fluttur vinur hans Dieter Roth í boði Joseph Beuys sem þá var 

deildarstjóri framúrstefnudeildarinnar í Düsseldorf og var kunnur og áberandi persónuleiki í 

listalífinu í V-Þýskalandi og víðar.
42

 

1.3 Flúxustengsl í Düsseldorf og alþjóðlegir straumar 

Magnús fór til V-Þýskalands í september árið 1969 og dvaldi þar fram í desember sama ár. 

Hann var til húsa hjá Dieter og sambýliskonu hans, Dorothy Iannone, mest allan þann tíma. 

Þá kenndi Dieter við listaakademíuna hjá Joseph Beuys og var sá fyrrnefndi þegar orðinn einn 

af söluhæstu grafíklistamönnum Þýskalands að sögn Magnúsar.
43

 Í Düsseldorf kynntist 

Magnús nokkrum áhrifamiklum flúxurum sem þar dvöldu því Düsseldorf og Köln voru á 

þessum tíma að taka við af París sem mikilvægustu listaborgirnar í Evrópu. Þar söfnuðust 

saman framsæknir listamenn víða að úr heiminum. Magnús vildi hrærast í þessari ,,senu” sem 

var mjög sterk á þessum tíma og að eigin sögn hefði hann gjarnan viljað setjast þar að, en 

vegna fjölskylduaðstæðna hafði hann ekki tök á því.
44

  

Í Düsseldorf var Joseph Beuys mikill páfi og safnaði í kringum sig t.d. Dieter Roth og 

fleiri listamönnum.
45

 Þarna voru m.a. Robert Filliou, George Brecht (1926-2008), Wolf 

Vostell (1932-1998), Jan Voss, Daniel Spoerri, Dorothy Iannone og loks Emmett Williams 

(1925-2007) sem kom þangað nokkru seinna.
46

 Þá bjuggu þarna einnig Íslendingarnir 

Vilhjálmur Bergsson listmálari og Steinar Sigurjónsson skáld en hvorugur þeirra var þó 

tengdur inn í Flúxus.
47

 Magnús var í samskiptum við alla þessa menn, en mismiklum þó.
48

 

Tilgangur Magnúsar með dvölinni var m.a. að koma bókverkum sínum á framfæri í 

Þýskalandi.
49

 Það gerði hann í gegnum tengsl við bræðurna Walther og Kasper König sem 

ráku bókaverslun við Breitstrasse og bókaútgáfuna Verlag Gerb. König í Köln. Bókaverslunin 

                                                 
41 Guðlaugur Bergmundsson, ,,Halla mér frekar að anarkistanum”, 12. 
42 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 6. des 2013. 
43 Sama heimild. 
44 Sama heimild. 
45 Sama heimild. 
46 Magnús hitti Beuys og átti spjall við hann einstaka sinnum, en þeir urðu aldrei kunningjar. 
47 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 6. des. 2013. 
48 Sama heimild.  

Magnús gat ekki einbeitt sér eingöngu að því að koma list sinni á framfæri á meðan á dvöl hans í Düsseldorf 

stóð. Hann hafði fyrir fjölskyldu að sjá á Íslandi og því vann hann á módel-verkstæði við að búa til módel fyrir 

arkítekta. 
49 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 6. des. 2013. 
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er víðfræg og sérhæfir sig í verslun með listaverkabækur og bókverk listamanna. König hóf 

rekstur þessarar verslunar árið 1968 og var brautryðjandi á þessu sviði í V-Þýskalandi.
50

  

Í Düsseldorf bauðst Magnúsi að setja upp sýningu. Þar ætlaði hann að sýna ,,svolitlar 

skúlptúr objectir”, sem voru lítil módel inni í glerkössum, ,,einhvers konar aflokaður 

ævintýraheimur búinn til úr ýmsu drasli.”
51

 Magnús sagði skúlptúrana hugsaða sem ,,mineatúr 

skúlptúra” sem voru undir áhrifum frá vinnu hans í leikhúsinu.
52

 Líkönin sýndi hann á fyrstu 

einkasýningu sinni í Ásmundarsal árið 1967.
53

 Verkin voru send frá Íslandi en því miður 

eyðilögðust flest þeirra á leiðinni og ekkert varð af sýningunni. ,,[…] en ég kom bókunum 

mínum svolítið á framfæri og seldi dálítið af þeim,” sagði Magnús.
54

 Á meðan á dvölinni stóð 

kynntist Magnús listaakademíunni í Düsseldorf og að einhverju leyti kennsluaðferðum sem 

Beuyes innleiddi í skólann. Magnús hafði ekki mörg orð um kennsluaðferðirnar en sagði þær 

hafa verið mjög frjálslegar ,,og eiginlega bara frjálsleg vinna nemendanna.
55

  

Magnús nefnir tvær bækur til sögunnar sem voru í umræðunni á þessum tíma í 

Düsseldorf og höfðu mikil áhrif á hann til framtíðar. Þetta voru verk Daniels Spoerri, 

Anecdoted Topography of Chance (1962), og rit Roberts Filliou, Teaching and Learning as 

Performing Arts (1970). Daniel Spoerri hafði mikinn áhuga á mat og matargerð. Hann rak 

veitingastað með krá í kjallara og sýningarsal á efri hæð þar sem hann sýndi verkin sín. Bókin 

Anecdoted Topography of Chance var nýkomin út í V-Þýskalandi í þýðingu Dieters Roth 

(1968).
56

 Magnús taldi þetta rit ,,inspírerandi og svona groundbreaking”.
57

 Spoerri kortlagði 

brauðmola og mataráhöld sem lágu á tilviljunarkenndan hátt á morgunverðarborðinu hans. 

Umfjöllunarefni bókarinnar var tilviljunin og hvernig listamaðurinn gat fært sér hana í nyt í 

listsköpuninni. Magnús taldi það stóran þátt í þessu ,,að grípa augnablikið og vera ekki að 

                                                 
50  Hans Ulrich Obrist, Walther König Cologne, vefsíða: http://032c.com/2012/walther-koenig-cologne/ (sótt 16. 

júlí 20014) og Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 6. des. 2013.  

Kveikjan að bókabúðinni var Documenta, alþjóðlega listahátíðin í Kassel árið 1968. Þar komst Walther König í 

kynni við erlenda listamenn, t.d. þá Lichtenstein, Morris Louis, Barnett Newmann, Olifski og fleiri. Þetta leiddi 

til þess að hann ákvað að snúa sér að sölu á bókum listamanna sem ekki voru fáanlegar á þýskum bókamarkaði. 

Bókabúðin varð vel metin af mörgum og varð einskonar samkomustaður listamanna og áhugafólks um listir. 

Fyrsta bókin sem König gaf út var bók Allison Knowls, House of Salad (1968) og hann sá t.d. einnig um útgáfu 

á bók þeirra Gilberts og Georgs, Side by Side (1971). König sá um rekstur listrænnar útvarpsstöðvar (WRD) þar 

sem mikilhæfir listamenn á borð við Johan Cage og George Brecht tróðu upp. 
51 Steingrímur Eyfjörð Kristmundsson og Kristinn G. Harðarson, ,,Viðtal við Magnús Pálsson,” Svart á hvítu, 1. 

tbl. 2. árgangur, 1978, 6. 
52 Sama heimild, 6. 
53 Nú Listasafn ASÍ. 
54 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 6. des. 2013. 
55 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 17. apríl 2012. 
56 Bókin var fyrst gefin út á frönsku árið 1962. Síðan var hún þýdd yfir á ensku og gefin út af Something Else 

Press árið 1966.  

Magnús nefndi veitingastað Spoerris Altstadt, en netheimildir Restaurant Spoerri (1968), sem síðar hefur hlotið 

nafnið Eat Art Galerie (1970). 
57 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 6. des. 2013. 

http://032c.com/2012/walther-koenig-cologne/
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prédika einhverja estetík”, en það vinnulag tileinkaði Magnús sér snemma á ferlinum.
58

 Í 

viðtali sem tekið var við Magnús í tengslum við yfirlitssýningu verka hans á Kjarvalsstöðum 

árið 1994, tjáði hann sig um mikilvægi tilviljunarinnar í listinni og má sjá hana sem eina af 

aðferðunum í listsköpun hans.
59

 Gunnar J. Árnason listheimspekingur telur að Magnús noti 

tilviljunina sem leið út úr viðjum reglna og venja, sem leið til að sneiða hjá því sem honum 

finnst viðeigandi, satt eða rétt. Enn fremur telur hann að Magnús hafi beitt tilviljuninni í 

verkum sínum til þess að vinna gegn sjálfum sér og þeirri áráttu manna að hafa stjórn á öllu.
60

  

1.4 Robert Filliou, kennsla og þátttökulist 

Robert Filliou var að leggja lokahönd á útgáfu bókarinnar Teaching and learning as 

Performing Arts þegar þeir Magnús kynntust í Düsseldorf.
61

 Ekki hafði enn tekist að finna 

útgefanda, en bókin var tilbúin til prentunar þrem árum fyrir útgáfu og mikið í umræðunni.
62

 

Robert Filliou var samkennari Dieters við listaakademíuna og mikill áhugamaður um kennslu 

og samfélagsumbætur og deildi þessu áhugamáli með Joseph Beuys og fleiri 

flúxuslistamönnum.
63

 Í bókinni kynnti Filliou nýstárlegar og frumlegar hugmyndir sínar um 

það hvernig hægt sé að nýta Flúxus og skyld listform til tilrauna, m.a. í þeim tilgangi að bæta 

kennslu.
64

 Filliou taldi að ýmsar aðferðir þróaðar af listamönnum kæmu að gagni, svo sem 

uppákomur (e. happenings), viðburðir (e. events), atkvæða skáldskapur (e. action poetry), 

umhverfislist (e. environments), myndrænn kveðskapur (e. visual poetry), kvikmyndir, 

götugjörningar, gjörningar almennt, tónlistarflutningur án hljóðfæra, leikir og samskipti.
65

 

Dewey hélt því fram að góðir listamenn sköpuðu reynslu og afraksturinn yrðu virkir 

áhorfendur eða þátttakendur í sköpunarverki (með-höfundar).
66

 Filliou fylgdi þessum 

hugmyndum í bókstaflegri merkingu í bók sinni þegar hann bauð lesendum sínum að vera 

þátttakendur í bókverkinu.
67

 Filliou skildi einn þriðja hluta bókarinnar eftir auðan, en þannig 

vildi hann brúa bilið á milli höfundar og lesandans. Auða rýmið bauð upp á gagnvirkni. Þar 

gafst tækifæri til þess að taka þátt í gerð bókarinnar; að nýta auða rýmið til skapandi verka. 

Lesandinn hafði möguleikann á því að vera virkur þátttakandi í sköpunarverki í staðinn fyrir 

                                                 
58 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 6. des. 2013. 
59 Gunnar J. Árnason, fyrirlestur á málþingi um list Magnúsar Pálssonar í Listasafni Reykjavíkur, 17. ágúst 2013. 
60 Sama heimild. 
61 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 6. des. 2013. 
62 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 17. apríl 2012 og 6. des. 2013.  

Útgáfufyrirtæki Walthers og Kasper König, Verlag Gerb. König  í Köln gaf bókina út árið 1970. 
63 Robert Filliou, Teaching and Learning as Performing Arts, (König Verlag, Köln og New York, 1970). 
64 Hanna Higgins, Fluxus Experience, 188. 
65 Robert Filliou, Teaching and Learning as Performing Arts, 12. 
66 John Dewey, Art as Experience (1934), (London: Penguin Books Ltd, 2005), 39. 
67 Hanna Higgins, Fluxus Experience, 188. 
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að vera óvirkur og áhrifalaus lesandi.
68

 Filliou taldi að með þátttöku og að öðlast reynslu á 

þennan hátt virkjaði lesandinn sköpunargleðina þannig að hann héldi áfram að skrifa og skapa 

heima.
69

 Hér er á ferðinni einstakt þátttökuverk sem Filliou er hvað þekktastur fyrir. Það má 

segja að bók Fillious sé gott dæmi um það með hvaða hætti flúxuslistamennirnir reyndu að 

koma listinni inn í hið daglega líf, hvernig margir þeirra vildu virkja sem flesta einstaklinga til 

listsköpunar án alls hátíðleika fyrir utan þröngt skilgreindan listheim. Magnús hefur sagt að 

þessi bók hafi verið mjög mikilvæg á sínum tíma og haft djúp áhrif á sig, þó ekki nema fyrir 

það eitt að Filliou hafi komið þessum hugmyndum í orð.
70

  

1.5 Hugmyndalist og kórverk 

Þegar Magnús kom heim frá Düsseldorf gekk hann í gegnum ,,ládeyðutímabil” í listsköpun 

sem stóð allt þar til hann hóf kennslu við MHÍ árið 1975. ,,Þá fer hausinn á mér að komast í 

lag aftur”, sagði Magnús.
71

 Auk kennslunnar tók við yfirveguð alvara, agi og fágun í 

listsköpuninni, en húmorinn var sjaldan langt undan.
72

 Á þessu tímabili gerði Magnús sín 

sterkustu hugmyndaverk, t.d. ,,Flæðarmál” (1976), ,,Sekúndurnar þar til Sikorskyþyrlan 

snertir” (1976) og ,,Spenna/Suspence” (1977). Verkin eru unnin í gifs sem Magnús hefur 

sérstakt dálæti á, enda áberandi miðill í verkum hans á þessum tíma.
73

 Úr gifsinu efnisgerir 

hann óefniskennd fyrirbæri eins og tilfinningar, þoku og hljóð. Þetta tímabil kallar Magnús 

úrvinnsluskeiðið sem einkenndist af fágun hugmynda sem voru byggðar á þeim grunni sem 

lagður var á árunum á undan.
74

 Listsköpunin var að flytjast frá hinu sjónræna til hins 

heimspekilega og listamenn leituðust við að vera í nánari tengslum við heimspekihræringar 

þjóðfélagsins.
75

 Þetta voru konseptáhrifin sem þeir Hreinn Friðfinnsson, Sigurður og Kristján 

Guðmundssynir báru til landsins frá Hollandi.
76

 Upp úr 1980 fór áhugi Magnúsar að beinast 

frá hugmyndalistinni (konsept) í átt að hljóðverkum, textaverkum, gjörningum, innsetningum 

og leikverkum. Magnús vann mikið með tungumálið, þjóð- og fornsögurnar. Fyrst var það í 

tengslum við konseptverkin, en síðar við greiningu tungumálsins og þá helst talmáls í gegnum 

takt og hljómfall. Segja má að afrakstur þessara rannsókna séu ,,rjóður” sem er samblanda 

                                                 
68 Robert Filliou, Teaching and Learning as Performing Arts, 1. 
69 Hanna Higgins, Experience Fluxus, 188. 
70 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 17. apríl 2012. 
71 Steingrímur Eyfjörð Kristmundsson og Kristinn B. Harðarson, ,,Viðtal við Magnús Pálsson”, 9. 
72 Guðlaugur Bergmundsson, ,,Halla mér frekar að anarkistanum”, 12-13. 
73 Halldór Björn Runólfsson. ,,Magnús Pálsson, Hugmyndaverk”, Íslensk listasaga, frá síðari hluta 19. aldar til 

upphafs 21. aldar, IV bindi, ritstj., Ólafur Kvaran. (Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands), 220. 
74 Guðlaugur Bergmundsson, ,,Halla mér frekar að anarkistanum”, 12-13. 
75 Magnús Pálsson, ,,List og kennsluList”, Teningur, 3. hefti, janúar 1987, 20. 
76 Guðlaugur Bergmundsson, ,,Halla mér frekar að anarkistanum”, 12-13. 
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hljóðverka og innsetninga, þ.e. hljóðverk og raddskúlptúrar sem geta spannað allt frá tveggja 

radda gjörningi upp í tuttugu manna kórverk. 

Í þessu sköpunarferli notar Magnús aðferðir leikhússins og tónlistarinnar, hrynjandi, 

hraða og takt og í raun og veru nýtir hann listmiðla úr öllum listgreinum í verkin sín. Ekki 

verður þó grundvallarbreyting á hugmyndinni að baki verkunum sem skiptir öllu máli í list 

Magnúsar. Hann hóf að vinna enn frekar út frá rýminu og lítur á hljóð sem rýmisfyrirbæri og 

hóf að vinna með þessa hugmynd í hljóðverkum sem hann kallar raddskúlptúra. Þrætubálkur 

er dæmi um slíkan skúlptúr sem hann gerði árið 1990 með nemendum fjöltæknideildar 

M.H.Í.
77

 Í þessum verkum notar Magnús annars vegar lánaðan texta sem hann skeytir saman 

líkt og um klippimyndir (collageverk) sé að ræða og hins vegar frumsamda texta.
78

 Textinn er 

notaður eins og hver annar miðill, ýmist er teygt á orðunum eða þeim þjappað saman, oft í 

óskiljanlegum orðaflaumi sem rennur saman í ákveðinni hrynjandi. Þessi verk Magnúsar eru 

allsérstök og erfitt að lýsa áhrifum þeirra, enda telur Ólafur Gíslason listfræðingur þau varla 

eiga sér þekkjanlega fyrirmynd.
79

  

Árið 2013 stóðu Listahátíð í Reykjavík og Listasafn Reykjavíkur saman að 

yfirlitssýningu á verkum Magnúsar sem bar yfirskriftina ,,Lúðurhljómur í skókassa.” Þar voru 

endurgerð fimm verk í flutningi myndlistarmanna, tónskálda og leikara. Á sama vettvangi var 

frumflutt verkið ,,Stuna” sem Magnús byggði á ljóði Matthíasar Jochumssonar um Hallgrím 

Pétursson. Verkið er afrakstur áralangrar þróunar og er byggt á miðlum sem höfundi 

ritgerðarinnar virðast Magnúsi kærastir. Verkið er allt í senn; sviðsetning, saga, minning og 

ljóð, innsetning, hljóðverk, orgelverk og skúlptúr. Það sem einkennir helst verk Magnúsar að 

mati Ólafs Gíslasonar er að ávallt er stefnt á vit hins áður óþekkta í endurnýjun tungumálsins. 

Hann telur slíka endurnýjun aldrei vera gerða í friði við ríkjandi hefðir sem var raunin í tilfelli 

Magnúsar. ,,Með dirfsku og áhættu, óþrjótandi ímyndunarafli, skarpri hugsun með meinlegan 

húmor að vopni hefur Magnúsi Pálssyni tekist að lyfta íslenskri myndlist upp úr þreyttri 

vanahugsun og koma henni á flug með fáum öðrum.”
80

   

1.6 Frumkvöðull og hugmyndasmiður 

Ef nefna ætti eitthvað eitt sem einkennir listferil Magnúsar öðru fremur þá væri það líkast til 

frumkvöðlastarfið sem hann vann á svo mörgum sviðum listarinnar og lífsins. Fríða Björk 

                                                 
77 ,,Raddskúlptúr í Borgarleikhúsinu”, Morgunblaðið, 1. des. 1990, 32. 
78 Ólafur Gíslason, Magnús Pálsson, ,,Minningin um myndlistina”, 73. 
79 Sama heimild, 74. 
80 Sama heimild, sama stað. 
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Ingvarsdóttir, rektor við Listaháskóla Íslands, hafði þetta að segja í viðtali sem tekið var við hana í 

tengslum við sýningu Magnúsar, Lúðurhljóm í skókassa, á Listahátíð Reykjavíkur árið 2013:   

[...] Magnús er frumkvöðull í því að vinna þvert á mæri, ekki bara hvernig hann 

vinnur með miðlana innan eigin listgreinar, myndlistar eða leiklistar, hann vinnur 

þvert á menningarleg mæri og landamæri, einnig mæri einstaklingsins. Hann deilir 

á eignarréttinn sem listamenn telja að þeir hafi á verkum sínum í myndlistinni, því 

hann kallar oft til sín fólk til samvinnu og oft aðra listamenn og hann hefur oft 

unnið þvert á þessa tilfinningu að listamaðurinn eigi einn höfundarverkið, það er 

dálítið merkilegt.
81

  

Hér bendir Fríða á mikilvægan þátt í listhugsun Magnúsar, m.a. samstarfið sem hann 

talar gjarnan fyrir og stendur vörð um. Magnús segir að hlutir og hugmyndir komi eins og úr 

loftinu og þar séu þær aðgengilegar öllum; það sem kemur í hugann og það sem sett er á 

pappír þarf alls ekki að vera eigið sköpunarverk. Samkvæmt Magnúsi er listin í loftinu og 

uppruni hennar er á huldu og því ekki höfundarverk neins.
82

 Áþekkar hugmyndir viðraði John 

Cage árið 1970 í viðtali við Robert Filliou í ritinu Teaching and Learning as Performing 

Arts.
83

  

Magnús hefur næstum alla starfsævi sína, sem spannar nú rúmlega fimm áratugi, lagt 

mikla áherslu á að listamenn vinni saman með vináttuna að leiðarljósi. Hann var með fyrstu 

listamönnunum hér á landi sem orðaði slíkar hugmyndir.
84

 Sérstaða Magnúsar sem listamanns 

felst einnig í sjálfboðastarfi að málefnum listamanna og áhuga hans á að ná listamönnum 

saman í þeim tilgangi að ,,smita hver annan,” deila hugmyndum sínum og auka þannig 

þekkingu og skilning listamannanna á miðlum og listhugsun hver annars.
85

 Brian Catling, 

prófessor við listaháskólann í Cambridge og þátttakandi í Mob Shop IV, spurði Magnús í 

viðtali sem hann tók við hann árið 2010, hvað hann myndi gera ef honum áskotnaðist óvænt 

mikið fé. Magnús svaraði hiklaust: ,,Ég þarf ekki þessa peninga núna, en hér áður fyrr hefði 

ég notað þá til þess að ná listamönnum saman og hafa áhrif á almenning, auka skilning 

almennings á list.”
86

 Samkvæmt þessu má sjá að Magnús er upptekinn af listinni sem 

                                                 
81 Fríða Björk Ingvarsdóttir, viðtal í tengslum við gjörningasýningu Magnúsar Pálssonar, ,,Lúðurhljómur í 

skókassa” í Listasafni Reykjavíkur, vefslóð: www.listasafnreykjavikur.is/desktopdefault.aspx/tabid-2182/13368-

read-1896/3374_view-5261 (sótt 20. apríl 2014). 
82 Gunnar J. Árnason. Fyrirlestur á málþingi um list Magnúsar Pálssonar í Listasafni Reykjavíkur, 17. ágúst 2013. 
83 Robert Filliou, ,,John Cage,” Teaching and Learning as Performinc Arts, 114-115.  
84 Fríða Björk Ingvarsdóttir, „Andstaðan var okkur innblástur”, Menningarblað/Lesbók Morgunblaðsins, 26. 

október 2002, 8. 
85 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 6. des. 2013. 
86 Brian Catling, viðtal við Magnús Pálsson, nóv. 2011, vefslóð: 

http://www.liveartarchive.eu/archive/artist/magn%C3%BAs-p%C3%A1lsson  (sótt 26. júl. 2014).   

Brian Catling: ,,If you were given endless money, how would you use it?”,  Magnús: ,,Well, I would not really 

be wanting it now, I pass that, - 30-40 years ago, yes indeed, I think getting artists together and influencing the 

public some way, use money for that – to create understanding of art among the mass”.   
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samskiptaform og listsköpunin er öxullinn sem samskiptin snúast um, enda trúir hann því að 

„í listinni felist lykilsamskipti fólks”.
87

 Mob Shop Magnúsar Pálssonar var vettvangur þar sem 

fólk hittist, stofnaði til vináttu, samskipta og þátttöku í verkum hver annars - eða ekki. Að 

vinna saman á vináttunótum má sjá sem eitt af leiðarstefjunum í list hans ef við skilgreinum 

listhugtakið á jafn frjálslegan hátt og Magnús gerir sjálfur. 

1.7 KennsluList í nýlistadeild   

Í stjórnartíð Hildar Hákonardóttur við MHÍ var Magnús fenginn til þess að stýra nýrri deild 

sem átti að bregðast við ákveðnum þrýstingi sem myndast hafði í röðum ungra 

myndlistarmanna sem vildu fást við svokallaða nýlist.
88

 Fyrsta árið sem deildin var starfrækt 

hlaut hún nafnið „deild í mótun“ en fékk síðar nafnið nýlistadeild.
89

 Magnús byggði 

kennsluna á lýðræðislegri kennsluháttum í listkennslu og meira jafnræði kennara og nemenda 

en tíðkast hafði við skólann. Hann mætti nemendum sínum á jafnréttisgrundvelli, miðlaði 

fremur en kenndi og stuðlaði að því að hver og einn nemandi fyndi sína fjöl, eða þann 

listmiðil og tjáningarmáta sem hentaði hverjum og einum best. Lýðræðislegir þættir eins og 

samvinna, umræður og hópastarf einkenndu kennsluna. Hann lagði einnig ríka áherslu á 

erlend tengsl og taldi að nemendur ættu að læra af fremstu og framsæknustu listamönnum 

samtíðarinnar.
90

 Magnús kom því til leiðar með samþykki Hildar að nokkrir af fremstu Flúxus 

(og konsept-) listamönnum í Evrópu komu hingað til lands og kenndu nemendum 

nýlistadeildar. Má þar nefna Robert Filliou, Allison Knowls, Philip Corner, Hermann Nietsch, 

Dieter Roth, Douwe Jan Bakker (1943-1997), Sigurð og Kristján Guðmundssyni.
91

 Áðurnefnd 

Fríða Björk Ingvarsdóttir telur að hafi einhver einn maður öðrum fremur mótað heila kynslóð 

myndlistarmanna í samtímanum, þá sé það líkast til Magnús Pálsson. Hún segir hann hafa 

kynnt stóran hóp þeirra myndlistarmanna sem setja nú svip sinn á umhverfið fyrir nýjum 

straumum og hugmyndum um hlutverk og möguleika myndlistar.
92

  

Allar götur frá því að listamenn hófu að stunda hina svokölluðu nýlist, átti hún undir 

högg að sækja. Svo var því einnig farið með nýlistadeildina. Það spunnust um hana deilur 

innan sem utan skólans og urðu þær það hatrammar að ákveðnir kennarar við aðrar deildir 

hótuðu að segja upp starfi sínu ef nýlistadeildin yrði ekki lögð niður.
93

 Hörðust var andstaðan 

                                                 
87 Fríða Björk Ingvarsdóttir, ,,Andstaðana var okkur innblástur”, 8. 
88 Hildi Hákonardóttur, persónulegt viðtal, 28. nóv. 2012. 
89 Sama heimild. 
90 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 17. apríl 2012.  
91 Magnús Pálsson, Ný list verður til, viðtal v/sýningar að Kjarvalsstöðum árið 2012. 
92 Fríða Björk Ingvarsdóttir, ,,Andstaðan var okkur innblástur”, 8. 
93 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 17. apríl 2012. 
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við þá hugmynd Magnúsar að búa til deild sem gekk þvert á öll mæri.
94

 Andstaðan var 

Magnúsi og nemendum hans innblástur. Þeir héldu áfram að skapa sína list og með tímanum 

náðu þeir með þrautseigju einni saman að brjóta sér leið inn í listaheiminn.
95

 Til marks um þá 

viðurkenningu var Magnúsi boðið að vera fulltrúi Íslands á Feneyjartvíæringnum árið 1980. 

Hann sýndi í boði Norðurlandanna í danska skálanum ásamt dönsku listamönnunum Birni 

Nörgaard og Per Kirkeby.
96

 Einnig má líta á styrkveitingu þá er Magnús hlaut í tengslum við 

Mob Shop sumarvinnustofurnar viðurkenningu listheimsins og stjórnvalda á nýlistinni. Þrátt 

fyrir þessa upphefð þótti Magnúsi andstaða og fordómar enn vera til staðar í garð 

nýlistamanna hér á landi og því vildi hann breyta.   

Listhugsun Magnúsar og viðhorf hans til listarinnar og lífsins á sér tæpast hliðstæðu hér á 

landi. Í ljósi þess er áhugavert að skoða hvaðan hugmyndir hans og viðhorf til listarinnar eru 

sprottnar svo og að rekja það hvernig hugmyndir og kenningar berast á milli manna og 

landamæra. 

 

                                                 
94 Fríða Björk Ingvarsdóttir, ,,Andstaðan var okkur innblástur”, 9. 
95 Sama heimild, sama stað. 
96 ,,Magnús Pálsson, listamannaspjall”, vefslóð: http://www.listasafnreykjavikur.is/desktopdefault.aspx/tabid-

2185/3362_read-25475/ (sótt 30. maí 2014).  

Feneyjartvíæringurinn (La Biennale di Venezia) er oft nefndur ,,sýning sýninganna” og er einn merkasti 

myndlistarviðburður í heimi. Þessi viðburður helgar sig samtímalist og hefur verið haldinn frá árinu 1895. 

Íslendingar tóku fyrst þátt árið 1960. Þá sýndu fyrir Íslands hönd þeir Ásmundur Sveinsson og Jóhannes Kjarval. 

Björn Nörgaard var meðal þátttakenda í Mob Shop IV. 

http://www.listasafnreykjavikur.is/desktopdefault.aspx/tabid-2185/3362_read-25475/
http://www.listasafnreykjavikur.is/desktopdefault.aspx/tabid-2185/3362_read-25475/
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2 John Dewey, kenningar og heimspekileg verkhyggja 

2.1 Skólamaðurinn John Dewey 

Á síðasta áratug nítjándu aldar og á fyrri hluta þeirrar tuttugustu urðu róttækar breytingar í 

menntamálum á Vesturlöndum líkt og á mörgum sviðum mannlífsins. Skólakerfið þótti ekki 

lengur vera í takt við tímann og kennsluaðferðunum var líkt við „sálarmorð.“ Hver 

skólastefnan rak aðra og umbætur í skólamálum urðu að veruleika þar sem áhersla var lögð á 

frelsi, framtak nemandans, virkni, áhugahvöt með skapandi sjálfstjáningu sem meginstef.
97

 

Bandaríski fræðimaðurinn John Dewey vakti athygli manna á því að með breyttri 

samfélagsskipan þyrftu skólarnir að fylgja með.
98

 John Dewey var prófessor í heimspeki auk 

þess sem hann tók gráðu í sálfræði og uppeldisfræðum við háskólann í Chicago. Hann er 

talinn faðir framsækinnar (e. progressive) menntunar og hefur haft mikil áhrif á uppeldis- og 

fræðslumál á Vesturlöndum. Frá honum er komin hugmyndin um að læra með því að 

framkvæma eða „learning by doing“ sem gengur út á það að fá nemendur til þess að virkja 

hug og hönd til lærdóms.
99

 

Bandarískt þjóðfélag var að breytast úr sveitasamfélagi í iðnvætt borgarsamfélag með 

áherslu á samkeppni, einstaklingshyggju og tilheyrandi sérhæfingu starfa. Dewey kynnti 

framsæknar hugmyndir í kennslumálum með það að markmiði að laga skólakerfið að hinu 

breytta samfélagsmynstri og slá á einstaklingshyggjuna og samkeppnina  sem hann leit á sem 

ógn við samfélagið. Hann taldi að nýjar áherslur í kennslu, viðhorfum og hugsunarhætti 

myndu skila sér á jákvæðan hátt út í samfélagið og bæta það.
100

 Menntunar- og kennslufræði 

var tiltölulega ný fræðigrein við bandaríska háskóla rétt fyrir aldamótin 1900 þegar John 

Dewey tók við forsæti heimspekideildar við Minnesota háskólann. Hann setti það sem skilyrði 

þegar hann tók við stöðunni að stofnuð yrði sérstök kennslufræðideild við skólann sem hann 

veitti forstöðu.
101

 Deildin var stofnuð árið 1896 í tengslum við kennslufræðideild háskólans í 

Minnesota og gekk almennt undir nafninu Deweyskólinn eða Tilraunaskólinn en hið eiginlega 

nafn hans var The University Elementary School. Dewey veitti skólanum forstöðu en 

                                                 
97 Reidar Myhre, Stefnur og straumar í uppelsdissögu, „Framtak og félagslyndi“, „Umbótaskólar í 

Bandaríkjunum“. Þýð. Bjarni Bjarnason, (Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, 2001), 163-

164 og 169. 
98 Gunnar Ragnarsson, „Inngangur“, Hugsun og menntun,26-27. 
99 Reidar Myhre, Stefnur og straumar í uppeldissögu, 170. 
100 Gunnar Ragnarsson, ,,Inngangur”, Hugsun og menntun, 21. 
101 Sama heimild, 26-27. 
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skólastjóri hans var eiginkona hans, Alice Chipman (1859-1927).
102

 Dewey taldi að einungis 

væri hægt að sanna gildi hugmynda með því að prófa þær. Í þessum skóla innleiddi Dewey 

hugmyndir sínar þar sem utanbókarlærdómur var kvaddur og nýrri og framsæknari 

kennsluhættir innleiddir sem fólust að miklu leyti í verklegum æfingum, samvinnu og 

verkefnavinnu. Kennarinn var ekki lengur einráður heldur leiðbeinandi í hópastarfi þar sem 

nemendur unnu saman að lausn verkefna. Hinar hefðbundnu greinar áttu að lærast um leið og 

þörf væri fyrir þær við lausn viðfangsefna. Þessar kennsluaðferðir voru mjög róttækar á sínum 

tíma og sættu gagnrýni þeirra sem töldu að skólar ættu að leggja áherslu á árangur 

einstaklingsins og hið bóklega. „Áhugi, virk reynsla, eigin athugun og könnun, samfella í 

vinnubrögðum og þroski eru nokkur lykilhugtök í kennslufræði Deweys“.
103

 Tilraunaskólinn 

starfaði samkvæmt hugmyndum Deweys í átta ár en þá vildi rektor háskólans sameina 

Tilraunaskólann og æfingaskóla fyrir kennara árið 1904. Það gat Dewey ekki sætt sig við og 

ákvað að segja starfi sínu lausu. Í framhaldinu sagði hann upp stöðu sinni við háskólann og 

fluttist til New York. Þar starfaði hann sem prófessor í heimspeki við Columbia-háskólann til 

ársins 1930 og The Teachers College.  

2.2 Lýðræði, samskipti og samstarf 

Dewey vildi tengja saman skóla og samfélag. Hugmynd hans var að búa til „samfélag í 

smækkaðri mynd“ inni í skólastofunni þar sem „samfélagið“ átti að byggjast á samstarfi og 

lýðræðislegum samskiptum.
104

 Samfélag og samvinna gengur eins og rauður þráður í gegnum 

flest allt það sem Dewey skrifaði um skóla og menntamál. Dewey telur að lýðræði sé lífsform 

sem felist í ábyrgð og reynslu. Hann sagði að lýðræðið sé „einstaklingsbundinn lífsmáti sem á 

rætur sínar í þátttöku og daglegum samskiptum og samvinnu við aðra“.
105

 Þannig verða 

samskipti og þátttaka samkvæmt Dewey forsenda fyrir lýðræðislegri samveru sem hann taldi 

að leiddi til þroska og menntandi samskipta. Dewey gerði samskipti miðlæg í heimspeki sinni 

og segir; „af öllu því sem á sér stað eru samskiptin það stórkostlegasta“.
106

 Dewey kemur 

fyrstur manna auga á að samskipti séu undirstaðan í menntun og lýðræði og að það sé 

kennarans að beita sér fyrir því að umhverfið stuðli að þroskandi reynslu.
107

 Dewey leggur 

áherslu á agaðar samræður með þátttöku allra, „þar sem hver og einn tekur afstöðu til mála 

                                                 
102 Gunnar Ragnarsson, „Inngangur“, Hugsun og menntun, 13-15. 
103 Sama heimild, 17. 
104 Sama heimild, sama síða. 
105 Halla Jónsdóttir, „Lýðræði og samræða“, John Dewey í hugsun og verki. Menntun, reynsla, lýðræði, ritstj.: 

Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, (Reykjavík: Rannung, Heimspekistofnun Háskóla Íslands, 

Háskólaútgáfan, 2010), 134. 
106 Halla Jónsdóttir, „Lýðræði og samræða“, John Dewey í hugsun og verki. Menntun, reynsla, lýðræði, 133-134. 
107 Sama heimild, 134. 
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með því að hlusta, ígrunda, leita raka og meta rök. Í samræðunni eiga öll rök, viðhorf og gildi 

rétt á sér“.
108

 Hinn félagslegi þáttur samræðunnar er afar mikilvægur. Samræðan leiðir af sér 

þátttöku og virkni sem Dewey telur einkar menntandi og samræðan eykur á reynslu fólks. 

Samspil manns og náttúru kallaði Dewey reynslu en hér kemur nánari útskýring Deweys sjálfs 

á hugtakinu reynsla.  

Hugtakið reynsla getur þannig vísað annaðhvort til hins reynslu-bundna viðhorfs 

eða tilrauna-viðhorfsins. Reynsla er ekki eitthvað ósveigjanlegt og lokað; hún er 

lífi gædd og þess vegna þroskast hún. Þegar fortíðin drottnar yfir henni, þegar hún 

er í fjötrum siðvenju og vana, er hún oft í andstöðu við skynsemi og hugsun. En 

reynslan felur einnig í sér þá íhugun sem leysir okkur úr viðjum áhrifa skynjunar, 

löngunar og hefðar sem takmarkar hugsunina. Reynslan kann að tileinka sér allt 

sem nákvæmasta og skarpasta hugsun uppgötvar og fagnar því. Reyndar mætti 

skilgreina hlutverk skóla og menntunar sem það að leysa reynsluna úr ánauð og 

víkka hana út. Skólinn tekur við einstaklingnum meðan hann er tiltölulega 

auðmótanlegur, áður en sundurlaus reynsla hefur sett hugsunarvenjur hans í 

rígfastar skorður. Afstaða bernskunnar er einlæg, full undrunar, hneigist til 

tilrauna; heimur manns og náttúru er nýr. Réttar náms- og kennsluaðferðir 

varðveita og fullkomna þessa afstöðu og flýta fyrir framförum með því að útiloka 

þá sóun sem stafar af sljóum vana og því að láta letilega stjórnast af fortíðinni. 

Óhlutbundin hugsun er ímyndunaraflið sem sér gamalkunnuga hluti í nýju ljósi og 

opnar þannig nýja framtíðarsýn. Tilraunin fer eftir leiðinni sem þannig opnast og 

prófar varanlegt gildi hennar.
109

 

Markmið Dewey var að búa til fordómalausan lýðræðislegan skóla sem væri opinn fyrir 

fjölbreytileika mannlífsins, um leið átti hann að stuðla að fjölbreytilegri reynslu. Að mati 

Deweys var lýðræði sá stjórnunarháttur sem tryggði best frelsi einstaklinganna og tækifæri 

þeirra til þátttöku í samspili manns og náttúru. Dewey var mikilhæfur skólamaður og ekki 

síðri heimspekingur. Eftir hann liggur fjöldi bóka og greina um heimspekileg málefni. Hann 

aðhylltist hina vestrænu heimspekihefð sem almennt er kölluð heimspekileg verkhyggja eða 

heimspekilegur pragmatismi.  

2.3 Heimspekileg verkhyggja 

Á sínum yngri árum fylgdi Dewey heimspekistefnu þýska heimspekingsins Hegels um 

hughyggju sem byggði á „að hugurinn eða hugsunin séu upprunalegri og raunverulegri en 

efnið“.
110

 Það sem heillaði Dewey við heimspekikenningu Hegels var afneitun hans á 

tvíhyggjunni; að tilveran skiptist í líkama og sál, efni og anda. Hin frumspekilega einhyggja 

sem Hegel boðaði, að allt í tilverunni væri í einu órofa samhengi, heillaði hugsuðinn unga. 

                                                 
108 Halla Jónsdóttir, „Lýðræði og samræða“, John Dewey í hugsun og verki. Menntun, reynsla, lýðræð, 135. 
109 John Dewey, Hugsun og menntun, þýð. Gunnar Ragnarsson. (Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla 

Íslands, 2000), 247.  
110 Gunnar Ragnarsson, ,,Inngangur” Hugsun og menntun, 26-27. 
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Með tímanum hafnaði Dewey þó að mestu hughyggju Hegels en eftir sat þó af kenningum 

hans hugmyndin um heildrænan heim sem þróaðist í gegnum „átök andstæðna“.
111

 Í stað 

hughyggjunnar kom fram viðhorf sem var byggt á kenningum um náttúru og þróunarhyggju 

(Darwinisma), tilraunahyggju og heimspekilegri verkhyggju.
112

 Dewey var einn þeirra 

fræðimanna sem ruddu heimspekilegu verkhyggjunni braut en stefnan átti upptök sín í 

Bandaríkjunum seint á nítjándu öld hjá Charles S. Peirce (1839-1914).
113

 John Dewey segir 

um verkhyggjuna: „Pragmatismi er sú kenning að upplag raunveruleikans sé verklegt og það 

birtist á skírastan hátt í vitsmunastarfi“.
114

 Gunnar Ragnarsson útskýrir grundvallarviðhorf 

heimspekilegrar verkhyggju (pragmatisma) í inngangi þýðingar sinnar á bók Deweys, Hugsun 

og menntun: 

Grundvallarviðhorf þessarar heimspeki er að maðurinn sé fyrst og fremst virk 

starfandi vera sem eigi rætur að rekja til náttúrunnar eins og aðrar lífverur á 

jörðinni. Hún hafnar yfirnáttúrulegum skýringum á uppruna mannsins. Þess vegna 

er náttúruhyggja snar þáttur verkhyggjunnar. Dewey er eindreginn 

náttúruhyggjumaður. Náttúran umlykur allt og enginn „veruleiki“ er til „handan“ 

hennar. Maðurinn þarf að berjast fyrir lífi sínu á jörðinni eins og aðrar lífverur og í 

þeirri baráttu skiptir umhverfið miklu máli. Þess vegna er „umhverfi“ lykilhugtak 

hjá verkhyggjuheimspekingum. Lífvera og umhverfi eru óaðskiljanleg 

hugtakatvennd. Þessir heimspekingar skoða manninn alltaf í einhverju umhverfi, 

náttúrulegu eða félagslegu og manngerðu, og eru samspilið og samskiptin við 

umhverfið grundvallaratriði hjá þeim. Þeir meðhöndla hugmyndir og merkingu frá 

sjónarmiði mannsins sem geranda. Vestræn heimspeki hefur litið á manninn sem 

áhorfanda heimsins frekar en þátttakanda í honum. Enda kallaði Dewey ríkjandi 

þekkingarfræði, sem á rætur að rekja til Forn-Grikkja, þekkingafræði 

áhorfandans.
115

  

Heimspekileg verkhyggja fæst hvorki við að útskýra vandamál heimsins né rannsaka 

takmörkun mannlegrar þekkingar, heldur fæst hún við að finna aðferðir og leiðir til þess að ná 

tökum á tilverunni og bæta hana. Viðhorfið er að endurskoða þurfi allt, allar 

grundvallarforsendur mannlífsins, athafnir manna og að engu skuli taka sem gefnu, því 

maðurinn lagar sig ekki eingöngu að umhverfi sínu heldur er hann hugsandi og skapandi vera. 

Menn eiga stöðugt að vera fúsir til þess að kanna – gera tilraunir með og endurskoða 

sannfæringu sína út frá reynslunni. Þetta er tilraunaviðhorf þar sem allt sem varðar 

manneskjuna og umhverfi hennar er í stöðugri endurskoðun. Verkhyggjumenn vísa 

                                                 
111 Gunnar Ragnarsson, „Inngangur“, Hugsun og menntun, 26-27. 
112 Sama heimild, 27. 
113 Sama heimild, sama stað. 
114 Jón Ólafsson, „Dewey og heimspekilegur pragmatismi“, John Dewey, í hugsun og verki. Menntun, reynsla og 
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ímyndunum á bug, en með ímyndunum er átt við að þær séu oft sprottnar af þrjósku, 

kennivaldi eða fordómum, en þá myndar fólk sér fyrst skoðanir og byggir svo undir þær með 

rökum og vísun í reynslu, t.d. þegar við myndum okkur skoðun á öðrum kynþáttum, 

menningu, listhreyfingu eða samkynhneigð, tökum viðteknar skoðanir og gerum þær að okkar 

án þess að skoða sjálf málin ofan í kjölinn. Þegar verkhyggjunni óx fiskur um hrygg í 

Bandaríkjunum um aldamótin 1900 var henni nokkuð vel tekið og talið mikilvægt að 

viðurkenna að taka þyrfti tillit til reynslu og einstaklingseðlis í kennslu. Það væri heppilegri 

leið en hefðbundin kennsla í bandarískum skólum. Dewey notaði helst ekki hugtakið 

pragmatismi í ritum sínum heldur taldi hann hugmyndum sínum og viðhorfum best lýst með 

hugtakinu instrumentalism eða verkfærishyggju.
116

 Í því hugtaki er áhersla lögð á það að 

hugsun og hugmyndir séu verkfæri og að lykilhugtök þurfa að eiga sér samsvörun í reynslu.  

Dewey er þekktur fyrir aðkomu sína að vísindarannsóknum, rökfræði og heimspeki 

menntunar en líklega er hann þekktastur fyrir aðild sína að skóla amerísku verkhyggjunnar 

eins og áður hefur verið nefnt. Það sem færri vita er að kenningar og skrif um listir og 

fagurfræði er stór þáttur í hugmyndum hans um heimspeki. Dewey hefur einnig haft mikil 

áhrif á fagurfræði og heimspeki listarinnar og er bók hans Art as Experience mikils metin af 

mörgum og þykir eitt mikilvægasta framlag í þessum málaflokki á tuttugustu öldinni.
117

 Þegar 

bókin kom út árið 1934 var Dewey á sjötugasta og fimmta aldursári og áhrif hans sem 

heimspekingur voru þá í rénun sem og áberandi staða sem hann hafði haft í samfélaginu.
118

 

Þrjátíu árum eftir að Art as Experience kom út, lét fagurfræðingurinn Monroe Beardsley 

(1915-1985) hafa eftir sér að þessi bók Deweys væri ef til vill merkilegustu skrif um 

fagurfræði sem skrifuð hefðu verið á öldinni á enska tungu (jafnvel á hvaða tungumáli sem 

er).
119

 

Í bókinni Art as Experience taldi Dewey reynslu jafngilda list, reynslu eins og hún kemur 

fyrir í kunnáttu læknisins, smiðsins, kennarans og svo framvegis. Hann taldi jafnframt að 

vísindi ættu uppruna sinn í listsköpun og hann sagði að listir gætu mögulega kennt okkur að 

lifa innihaldsríkara lífi. Í bókinni ræðir hann ekki beint um einstaka list, heldur listina 

almennt. Hann talar ekki um listhlutina sjálfa eða ákveðnar uppákomur heldur reynsluna sem 

listin getur stundum af sér. Dewey ræðir um samfélagsbreytingar í kjölfar iðnvæðingar, 

sérhæfingu starfsgreina og hvernig hlutir sem höfðu gildi í fortíð séu nú búnir að tapa 
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118 Philip W. Jackson, John Dewey and the Lessons of Art, (New Haven og London: Yale University Press, 

1998), xii. 
119 Sama heimild, xiv. 

http://plato.stanford.edu/entries/dewey-aesthetics/


   

 

32 

merkingu sinni. Í því samhengi sagði hann að Forngrikkir hefðu gert greinarmun á hagnýtri 

þekkingu og bóklegri, milli verka og upplifunar, milli kenninga og framkvæmdar, en í dag séu 

listaverk  búin að tapa eðlilegri stöðu sinni. Nú séu þau ekkert annað en gripir eða fyrirbæri 

hálistar, þau séu framleidd eins og hver annar hlutur (e. article), til sölu á markaði. Sem dæmi 

má nefna listhluti sem voru gildir og merkingarbærir í fortíð vegna samfélagslegrar stöðu 

sinnar, séu í nútímanum einangraðir frá öðrum greinum og þar með fjarlægðir uppruna sínum. 

Dewey sagði hina félagslegu þætti listarinnar hafa horfið með hinni ópersónulegu 

heimsmarkaðshyggju. Áhrifin frá módernismanum hafi gert fagurfræðina upphafna og að 

fyrirbæri hámenningarinnar.
120

 Dewey taldi að listhlutir væru slitnir úr tengslum við almenna 

reynslu og þjónuðu smekk og sem stöðutákn fyrir sérstaka menningarhópa.
121

 Dewey sagði 

list vera gæði sem sameinuðust í fagurfræði en taldi jafnframt fagurfræðilega reynslu alltaf 

mikilvægari en fagurfræðina sjálfa.
122

 

Í bókinni víkur Dewey sér undan því að ræða beint um málefni menntunar en gefur í 

skyn með skrifum sínum að listin gæti haft sérstakt gildi sem verkfæri á mörgum sviðum 

mannlífsins.
123

 Philip W. Jackson segir í bók sinni, John Dewey and the Lessons of Art, að 

ástæðan fyrir því að málefni menntunar í tengslum við listir séu lítið rædd í bókinni sé e.t.v. 

sú að Dewey hafi ekki haft fullmótaðar og fullnægjandi hugmyndir um málefnið þegar bókin 

var skrifuð. Hann bendir einnig á að svo stór málaflokkur hafi trúlega kallað á tilraunaskóla 

sem Dewey hafði ekki aðgang að á þessum tíma.
124

 

2.4 Framsæknir skólar 

Tveir af framsæknustu skólum tuttugustu aldar voru báðir stofnaðir eftir lok fyrri 

heimstyrjaldarinnar árið 1919, annars vegar  Bauhaus listaskólinn í Weimar í Þýskalandi og 

hins vegar The New School for Social Research í New York. Skólarnir brutu blað á tuttugustu 

öld í list- og þverfaglegri kennslu og eru fyrirmyndir margra skóla enn þann í dag. Þegar 

Bauhausskólinn var lagður niður árið 1933 vegna andstöðu nasistaflokksins, sem þá hafði náð 

völdum í Þýskalandi, fóru margir kennarar skólans til starfa í bandarískum lista- og 

arkítektaskólum en þar héldu þeir á lofti kennsluaðferðum Bauhaus sem m.a. fólust í 

lýðræðislegri stjórnun og tilraunamennsku hvað varðaði efni og form.
125

 John Dewey kom að 

stofnun tveggja framsæknustu skóla Bandaríkjanna, áðurnefnda The New School for Social 
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Research og svo Black Mountain School. Síðarnefndi skólinn byggði alfarið menntastefnu 

sína á hugmyndafræði Deweys og kenningum.
 126

 Alvin Johnson (1874-1971) var fyrsti 

skólastjóri þess fyrrnefnda. Hugmyndagrunnur skólans fólst í fjölbreytileika hugmynda og 

fræða, alþjóðlegum tengingum og fordómaleysi gagnvart þjóðerni og ólíkum trúarbrögðum. Í 

skólanum var tekin áhætta, vitsmunaleg, fræðileg og pólitísk. Lögð var rík áhersla á samvinnu 

nemenda, frið og réttlæti, enn fremur þverfaglegt nám, akademískt frelsi, tilraunir og 

rannsóknir.
127

 Hugmyndagrunnur skólans endurspeglar kenningar og hugmyndir Deweys um 

framsækna menntun og má segja að skólastefnan sé verkleg útfærsla hugmynda hans og 

heimspekikenninga verkhyggjunnar. Í dag gengur skólinn undir heitinu The New School og 

heldur enn í heiðri þeim gildum sem Johnson og upphafsmenn hans lögðu grunn að við 

stofnun hans. Upphaflega var skólinn einnig stofnaður til þess að stemma stigu við vaxandi 

þjóðernishyggju, útlendingaótta, aukinni ritskoðun og þöggun í samfélaginu í tengslum við 

þátttöku Bandaríkjamanna í fyrri heimstyrjöld. Allt frá upphafi skólans hafa framsæknir 

hugsuðir átt þar athvarf og honum tengdust margir af fremstu fræðimönnum og hugsuðum 

tuttugustu aldar, svo sem Franz Boas (1858-1942), Harold Lazki (1893-1950) og Bertrand 

Russel (1872-1970).
128

 Þarna komu menn saman úr ólíkum áttum og innleiddu ný fræði og ný 

viðmið sem urðu síðar að viðurkenndum fræðigreinum eins og til að mynda Gestaltsálfræðin 

sem Max Wertheimer (1880-1943) innleiddi í skólann.
129

  

Black Mountain College í Norður-Karolínu var stofnaður árið 1933, sama ár og Bauhaus 

var lagður niður. Skólann stofnaði John Andrew Rice (1888-1968) vegna óánægju með 

listkennslu í Bandarískum skólum. Hann vildi leggja áherslu á sköpunarkraft nemenda og 

byggði kennslu í skólanum á kennsluaðferðum og kenningum John Deweys í 

menntunarfræðum, með áherslu á lýðræði, og menntun sem reynslu.
130

 Skólinn hafði það að 

markmiði að vera leiðandi í þverfaglegri vinnu og tilraunastarfsemi og var einn mikilvægasti 

vettvangurinn sem leiddi til umbyltingar listarinnar og falls módernismans.
131

 Í skólanum 
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voru hagsmunir nemenda og sjálfstæði þeirra hafðir í öndvegi í skólastarfinu. List- og 

tilraunakennsla voru miðdepill námsskrárinnar. Margar aðrar menntastofnanir í 

Bandaríkjunum voru að taka upp svipaða stjórnun og kennsluhætti og Black Mountain 

háskólinn. Kennsluhættirnir grundvölluðust á framsækinni tilraunamennsku í námi sem 

byggði á áhuga og þátttöku nemendanna. Kennsluhættirnir áttu að þroska nemendur og búa þá 

undir ábyrgðafulla þátttöku í lífinu. Þar fengu nemendur að velja það námsefni sem hentaði 

áhuga þeirra og hæfileikum.
132

 Framsæknar hreyfingar á sviði menntunar urðu fyrir áhrifum 

af kenningum Deweys, aðrar innleiddu þær sem tilraunaverkefni í kennsluna. 

Við skólana, The New School for Social Research og The Black Mountain Scool kenndi 

tilraunatónskáldið John Cage. Á árabilinu 1948-1952 kenndi hann við Black Mountain 

College. Þar var hann samtíða fyrrum Bauhaus-kennurum, þeim Josef og Annie Albers.
133

 

Cage kenndi við The New School for Social Research árin 1956-1961, en kom fyrst þangað 

sem nemandi árið 1933.
134

 Ætla má að hugmyndafræði skólanna sem byggð var á fræðum 

Deweys og heimspekilegrar verkhyggju, hafi haft áhrif á hinn frumlega 

tilraunatónlistarkennara, því Cage lagði einmitt áherslu á þau gildi í kennslustofu sinni sem 

voru höfð í hávegum í báðum skólunum, þ.e. óhefðbundna og lýðræðislega kennslu, 

þverfaglegar greinar, rannsóknir og tilraunamennsku. Cage laðaði að sér skapandi fólk sem 

var opið fyrir nýjum hugmyndum og hafði hæfileika til að þróa þær áfram. Hanna Higgins 

telur að kennsluaðferðir hans hafi einmitt leitt til þess að listamenn hófu að innleiða nýja 

miðla í listsköpun sína, víkka út listhugtakið og innleiða hið hversdagslega í listina. Hún 

heldur því fram að rekja megi tilurð flúxuslistarinnar til Cage og nemenda hans skólaárin 

1957-1959. Einn þessara nemenda var Allan Kaprow. Kaprow var sá listamaður sem hafði 

áhrif á þróun umhverfis- og gjörningalistar á sjöunda áratugnum.  
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3 Tengsl heimspekilegrar verkhyggju og Flúxus 

3.1 Allan Kaprow  

Árið 1949 kynnti heimspekingurinn og listamaðurinn Allan Kaprow sér bók Deweys, Art as 

Experience. Jafnhliða listsköpun tileinkaði Kaprow hluta lífsstarfs síns og hæfileika 

menntunarfræðum og kennslu. Hann var prófessor við Douglas háskólasvæðið í Rutgers 

University þar sem hann var samtíða flúxuslistamönnunum Geoffrey Hendricks og Robert 

Watts (1923-1988). Margir af helstu vinum og samstarfsfélögum Kaprows í gegnum tíðina 

voru flúxuslistamenn, en hann var þó aldrei tekinn formlega í þeirra raðir af ástæðu sem rakin 

verður í lok kaflans. Kaprow kenndi einnig við California Institute of the Arts eða CalArt í 

San Diego.
135

 Kaprow er talinn einn helsti upphafsmaður uppákomu- (e.happenings) og 

umhverfislistar (e.environments) sem þróaðist seint á sjötta áratug síðustu aldar. Þá voru hinir 

ólíklegustu miðlar innleiddir í myndlistina, t.d. var mannslíkaminn notaður sem lifandi 

skúlptúr, einnig litir, hljóð, lykt, fundnir hlutir og uppákomur sem líkja áttu eftir sjónarspili 

hversdagslífsins.
136

  Síðan þá, segir Jeff Kelly, ritstjóri bókarinnar Essays On The Blurring Of 

Art And Life, hafa listamenn eins og Kaprow farið sínu fram þrátt fyrir mótlæti og fordóma. 

Kelly segir listsköpun Kaprows best lýst sem ,,lífsverkum”.
137

 Kaprow kynnti sér m.a. 

hugmyndir Deweys um listina; að hana ætti ekki að aðskilja frá reynslu daglegs lífs, um 

áreiðanlega eða ósvikna reynslu í tengslum við upplifun á list og að umhverfið sé gagnvirkt 

ferli.
138

 Þessar hugmyndir fóru ekki vel í alla. Talið var að Dewey væri að ýta listamanninum 

frá heimspekilegum viðhorfum og út á jaðarinn, en þar var hugsun Kaprows þegar farin að 

mótast.
139

 Dewey kom fram með nýja hugsun sem vakti athygli Kaprows. Kaprow tileinkaði 

sér hugmyndafræði heimspekilegrar verkhyggju og með því lagði hann ómeðvitað grunninn 

að komandi listamannsferli sem fólst í upphafningu hins hversdagslega, að tengja reynslu, list 

og ríka samfélagsvitund saman í eitt.
140

 Kaprow lýsti því yfir að ,,þegar list virðist ekki vera 
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list tekur hún fyrir hið heimspekilega hlutverk að skoða og gagnrýna samtímann”.
141

 Jeff 

Kelly heldur því fram að John Dewey sé vitsmunalegur faðir Allan Kaprow.
142

 

Vegna áhrifa Deweys var „reynsla” einn af miðlunum sem Kaprow notaði í listsköpun sína. 

Dewey talaði ítrekað um mikilvægi reynslunnar í hugmyndafræði sinni. Inntakið í list 

Kaprows voru hversdagslegar gjörðir daglegs lífs sem byggðar voru á upplifun, reynslu og 

þáttöku. Kaprow byggði list sína á samspili líkama og hugar, hann líkti eftir og endurspeglaði 

hversdagsleikann. Með því opnaði hann á nýja tjáningarmöguleika listarinnar og víkkaði með 

því hin hefðbundnu mörk myndlistar.
143

 Með því vildi Kaprow upphefja hið venjulega í 

uppákomum sínum og sameina á þann hátt listina og lífið. Tilgangur lífsins var mun 

mikilvægari í huga Kaprows en tilgangur sjálfrar listarinnar. List Kaprows hverfðist um það 

sem Dewey kallaði “the everyday events, doings, and sufferings that are universally 

recognized to constitute experience”.
144

 Jeff Kelley segir að þessi tími í lífi Kaprows hafi 

verið undirlagður leitinni að hinu áreiðanlega og hinu ósvikna. Hinn ungi pragmatisti var að 

leita að hliðstæðu listar í reynslu andlistar. Kelly telur að Dewey hafi haft þessi áhrif; tælt 

hann frá hinu „listræna” til móts við pragmatískar spurningar.
145

 Margir listamenn af sömu 

kynslóð og Kaprow voru leitandi að „raunverulegri” list sem koma átti í stað 

abstraktlistarinnar sem Clement Greenberg taldi æðsta allrar myndlistar. Skoðanir Greenbergs 

voru allsráðandi í ameríska listheiminum á þessum tíma, upphafning abstraktmálverksins var í 

hámarki og abstraktlistin nánast einkenndi ameríska fagurfræði.
146

  

Verki sem er lokið á fullnægjandi hátt, og svo vel af hendi leyst að nálgast fullkomnun, 

þannig reynsla veitir innri fullnægju, þannig hefur reynsla fagurfræðilega eiginleika, sagði 

Dewey. Kaprow var ekki upptekinn af fagurfræðinni eins og Dewey. Kaprow trúði því að 

reynsla gæti haft lögun, mynd, byrjun og endi, þ.e. söguþráð, hugarástand, stemningu, 

mynstur og þýðingu.  Þessar hugmyndir leiddu listamanninn að heimspekilegum spurningum 

um hið náttúrulega og félagslega form almennrar reynslu.
147

 Listformið happenings eða 

uppákomur virðast vera afsprengi þessara hugmynda Kaprows. 

Ef það er eitthvert miðlægt þema í verkum Kaprows, þá er það líkast til ,,miðillinn” 

reynsla sem verður til í félagslegu samspili í gegnum þátttöku. Menn öðlast reynslu með því 

að taka þátt, í tengslum við svokallaða þátttökulist. Dewey skilgreindi reynslu sem list, þannig 
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freistaði hann þess að tengja fagurfræðina hinu daglega lífi.
148

 Mikilvægustu áhrifin frá 

Dewey á list Kaprows birtust helst í því að Kaprow valdi sér hlutskipti tilrauna- og 

rannsóknarlistamannsins. Hann gerði hluti sem enginn hafði gert áður, með miðli sem enginn 

hafði notað áður, með ófyrirsjánlegri útkomu. Kaprow tengdi tilraunalist við reynslu utan 

listaheimsins í þeirri vissu að öll reynsla og öll list gæti hagnast á því.
149

 Ef færa ætti í eina 

setningu áhrif Deweys á Kaprow væri hún þessi: „Að vita er að gera” (e. doing is knowing) – 

þannig er verkhyggjan í framkvæmd. Verkhyggjan er ekki eingöngu verkfæri 

efnishyggjunnar, hún getur einnig verið kerfisbundin sönnun tilvistar og að mati Kelly er 

verkhyggjan undir áhrifum frá Zen búddisma. Verkhyggjan afneitar kreddum en hvetur til 

menntunar, hún viðurkennir hið líkamlega jafnt sem hið andlega, hvetur til aga en hafnar 

sjálfmiðaðri stýringu (e. ego-centered-control). Fyrir Kaprow var verkhyggjan tækni Zen og 

Zen var í anda verkhyggjunnar.
 150

 

Áhugi Kaprows á tilraunatónlist bar hann inn í kennslustofu John Cage í The New 

School for Social Research árið 1957. Þar hjálpaði Cage honum að styrkja þær hugmyndir 

sem þegar höfðu mótast, þ.e. að mynda tengsl við áhorfandann, nánar tiltekið hið óvirka eða 

virka (þátttöku) hlutverk áhorfandans gagnvart flytjandanum og saman lögðu þeir Cage 

grundvöllinn að því sambandi til framtíðar.
151

 Tilraunatónlist Cage var skírasta dæmið um 

samruna Zen og vísinda. Þar mættust óvirkar hugleiðingar og virk tilraunastarfsemi. Með því 

að hafna hefðbundnum tónsmíðum í gjörningum sínum, þá vísaði Cage til annars konar gilda, 

að bíða, hlusta með opinn huga og meðtaka.
152

 Þótt hlekkurinn á milli Zen og fagurfræði Cage 

sé vel þekktur í amerískri list, þá heldur Kelly því fram að það hafi verið verkhyggja Deweys 

sem fékk Kaprow til þess að meðtaka þessa aðferð.
153

 Hugmyndafræði Deweys hafi hvatt 

hann til þess að tileinka sér þolinmæði og þann aga að standa til hliðar og horfa á hlutina 

gerast. Dewey trúði því að hugmyndir væru verkfæri sem nota mætti á áhrifaríkan hátt við 

venjulegar kringumstæður. Kaprow (og flúxuslistamenn) innleiddi áþekkar hugmyndir í 

listsköpun sína, upphóf hið hversdagslega og hóf að virkja til þátttöku í uppákomum sínum 

hinn almenna listneytanda. Uppákomur eða happenings Kaprows eru gott dæmi um 
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ofangreint. Í fyrstu bjó Kaprow til ítarleg handrit sem hann fékk leikara eða kunningja sína til 

þess að æfa og flytja. Hann hvarf fljótlega frá því en byggði þess í stað uppákomuna á þeim 

mannafla sem til staðar var hverju sinni. Uppákomurnar voru ýmist tilviljunarkenndar og 

forskriftarlausar, eða þá að Kaprow samdi einfalda forskrift sem auðvelt var að læra. Hann 

sendi hana á undan sér til þeirra sem ætluðu að sýna með honum. Þegar hann var kominn á 

sýningarstað ræddi hann um dýpri merkingu og tilgang uppákomunnar við þáttakendur. Þá 

gafst samkomugestum kostur á því að taka þátt í uppákomunni. Kaprow lagði lítið upp úr 

gildi uppákomunnar fyrir áhorfendur, en því meiri áherslu á gildi hennar gagnvart 

þáttakendum og gerði áhorfendur með þessu uppátæki sínu að hluta listaverksins.  

Allan Kaprow var aldrei formlega tekinn inn í flúxussamfélagið. Í grein sem Kaprow 

skrifar árið 1996 segir hann frá því að hann hefði að öllum líkindum orðið ,,formlegur flúxari” 

ef aðstæður hefðu verið aðrar. Hann sagði það vel þekkt að hann hefði verið í samskiptum við 

flest alla listamennina sem upphaflega tengdust Flúxus og margir af helstu samstarfsfélögum 

hans og vinum hafi verið flúxara.
 154

 Flúxus hafi haft áhrif á hann og öfugt. Kaprow bar 

virðingu fyrir Flúxus og áleit það afl sem hreinsaði burtu óþarfa úr listinni; 

einstaklingshyggjuna, hinn háleita formalisma og markaðshyggjuna.
155

  

Kaprow sagði það lítt kunna staðreynd að arkítekt flúxushreyfingarinnar og sá sem gaf 

hreyfingunni nafn, George Maciunas (1931-1978), hafi hafnað sér í flúxussamfélagið og 

nefnir tvö atvik sem orsakavald. Í fyrsta lagi bauðst Maciunas til þess að verða umboðsmaður 

Kaprows og koma list hans á framfæri gegn því að fá til eignar höfundarrétt af verkum hans til 

lífstíðar. Það gat Kaprow ekki samþykkt, enda taldi hann að um grín væri að ræða og móðgaði 

meistarann með þessu viðhorfi sínu. Kaprow áleit að þetta samtal hafi litað öll samskipti 

þeirra eftirleiðis og skapað tortryggni þeirra í milli. Í annan stað réð Maciunas 

flúxuslistamönnum frá því að taka þátt í gjörningi Karlheins Stockhausens (1928-2007) árið 

1964 vegna pólitískra skírskotana af hálfu hins síðarnefnda. Kaprow hlustaði ekki á Maciunas 

frekar en fyrri daginn enda þótti honum þetta of mikil íhlutun af hans hálfu og tók þátt ásamt 

fleiri flúxurum. Í kjölfarið lagði Maciunas blátt bann við því að Kaprow tengdi sig við Flúxus 

og yfir höfuð að hann nefndi hreyfinguna á nafn opinberlega.
156

 Þrátt fyrir höfnun Maciunasar 

tengdist Kaprow Flúxus í gegnum vináttu og samstarf eins og sagt var hér fyrr í kaflanum. 

Kaprow lagði eitt og annað til flúxuslistarinnar, t.a.m. uppákomu- og umhverfislistina og sjá 

má hugartengsl á milli flúxushugmyndanna og hugmynda Kaprows til listarinnar og lífsins.  
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Það sem tíundað hefur verið hér um áhrif Deweys og heimspekilegrar verkhyggju á 

hugmyndir og listsköpun Kaprows má heimfæra upp á Flúxus og finna samsvörun í 

hugmyndagrunni flúxuslistar. 
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4 Flúxus 

4.1 Uppruni og kjarni Flúxuslistar 

Í bókinni Fluxus Experience telur listfræðingurinn Hanna Higgins að uppruna Flúxus megi 

rekja til tilrauna í listsköpun, menntunarfræðum og kennslu. Hún segir fyrstu vaxtarsprota 

hreyfingarinnar hafa sprottið inni í tilrauna-tónlistarkennslustofu hjá tónskáldinu John Cage er 

hann kenndi við The New School for Social Research í New York á árunum 1957-1959.
157

 

Meðal nemenda Cage sumarið 1957 voru nokkrir „tilvonandi“ flúxuslistamenn. Til að mynda 

má nefna þau George Brecht, Florence Tarlow (1922-1992), Al Hansen (1927-1995), Dick 

Higgins, Allan Kaprow og Scott Hyde.
158

 Þessir nemendur voru þeir listamenn sem síðar unnu 

þvert á alla viðurkennda listmiðla og margir þeirra voru upphafsmenn nýrra listforma sem nú 

eru mikilvægar greinar innan samtímalistar.
159

 Henry Flynt er talinn upphafsmaður 

hugmyndalistar (e. concept art), Dick Higgins þróaði (e. intermedia) listform þar sem  notaðir 

eru margvíslegir miðlar í einu og sama verkinu, t.d. dans, að mála, myndbandsupptaka og 

tónlist. Allan Kaprow þróaði uppákomur (e. happenings), myndbandslistin er talin skilgetið 

barn Nam June Paik (1932-2006) og flúxustónskáldið La Monte Young þróaði tónlist sem 

skóli minímalískra tónsmíða er byggður á. Flúxusljóðskáldin Jackson Mac Low (1922-2004) 

og Emmett Williams (1925-2007) þróuðu margvísleg form bókmennta og lista, t.d. 

áþreifanleg ljóð, hljóðverk, poésie visive, gjörningalist, bókverk, fjölfeldi og póstlist sem  má 

tengja við listamenn eins og Allison Knowles, George Brecht, Joseph Beuys, Ben Vautier og 

Jean Dupuy.
160

  

Magnús Pálsson hefur komið að flestum ofantaldra listforma enda segist hann fyrst og 

fremst hafa mótast af listhugsun flúxuslistamanna. Higgins bendir á að flúxuslist sé hvorki 

helguð ákveðnum stíl né miðli, en í listsköpuninni sé mjög ákveðin tilhneiging til tilrauna, 

samvinnu og samskipta. Hún nefnir í þessu samhengi ,,viðburðina” (e. event scors) og 

,,flúxusboxin” (e. fluxkit) sem eru samsafn hversdagslegra hluta sem komið er fyrir í boxi og 

oft er um samvinnuverkefni listamanna að ræða. Higgins rannsakar m.a. þessar tvær leiðir 
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flúxuslistamanna til tjáningar og telur að þetta tvennt veiti njótanda einhvers konar ,,flúxus-

reynslu”.
161

  

John Cage var áhrifamikill lærifaðir þessarar kynslóðar listamanna. Segja má að skólarnir The 

New School for Social Research og Black Mountain School hafi verið helstu útungunarstöðvar 

framsækinna listamanna og hugsuða á tuttugustu öld. John Dewey lagði til 

hugmyndagrunninn að báðum þessum skólum eins og áður hefur komið fram og kom að 

stofnun þess fyrrnefnda. Því má ætla að hugmyndafræði Deweys hafi svifið yfir vötnum í 

báðum skólunum og haft áhrif á nemendurna sem og kennara. Hanna Higgins telur að John 

Cage og kennlsuaðferðir hans í The New School for Social Research hafi verið afar 

mikilvægar í þróun flúxuslistar. Þar  komu saman listamenn úr ólíkum áttum, úr ólíkum 

greinum og víðsvegar að. Í kennslunni lagði John Cage áherslu á þverfaglega listsköpun. Þar 

voru t.a.m. tilraunir og tilviljunin tekin inn í listina sem miðlar, einnig gjörningar, tilrauna-

tónlist, ljóðagerð og fleira.
162

 

 Annan mikilvægan vaxtasprota „flúxusfyrirbærisins“ má rekja til óhefðbundins gallerís 

sem stofnað var í október árið 1960 þegar arkítektinn George Maciunas og Almus Salcius 

opnuðu AG Galleríið við Madison Avenue í New York. Maciunas komst í kynni við John 

Cage er hann sótti tíma hjá honum í tónsmíðum við The New School for Social Research. Þar 

kynntist hann La Monte Young og í gegnum þann kunningsskap kynntist hann m.a. George 

Brecht, Yoko Ono og Dick Higgins.
163

  

Maciunas skipulagði tónleikaröð í Þýskalandi árið 1962 sem bar yfirskriftina „Flúxus, 

alþjóðleg nýtónlistarhátið“. Nafnið Flúxus var ætlað á alþjóðlegt tímarit sem fjalla átti um 

„nýlist/andlist, tónlist/andtónlist og skáldskap/andskáldskap“.
164

 Tímaritið kom ekki út en 

nafnið varð að samheiti yfir samfélag manna og kvenna sem stóð fyrir margbreytilegri 

listsköpun sem gekk þvert á öll mæri og gegn öllum viðteknum gildum.
165

 Fræðimönnum 

hefur reynst erfitt að skilgreina fyrirbærið Flúxus vegna fjölbreytilegrar og víðtækrar 

listsköpunar innan þess. Óbein tengsl eru á milli Flúxus og framúrstefnuhreyfinganna, 

rússnesku LEF og konstrúktívistanna  annars vegar og dadahreyfingarinnar hins vegar. 

Flúxuslistamenn hafna þó öllum tengslum við anarkisma og niðurbrjótandi hugmyndafræði 

dadaistanna.
166
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Flúxus er best lýst sem „anart“hreyfingu í anda Marcel Duchamp (1887-1986).
167

 

Duchamp hafnaði öllum tengslum við andlist en var að eigin sögn „an-artist“ eða „no artist at 

all”, ,,that would be my conception“.
168

 Segja má að andi Flúxus sé „anart“ eða „ekki 

listhreyfing“ í anda Duchamps. Í samræmi við þessa hugmynd skipulagði og hugsaði 

Maciunas sér hreyfinguna, hina heimspekilegu og pólitísku stöðu, að lífið sé list og öfugt, 

afstaða sem miðaði að því að upphefja hið mannlega og hversdagslega sem einhvers konar 

andsvar við hefðinni og módernismanum. Maciunas lýsti því yfir að markmið Flúxus væri 

samfélagslegt (ekki fagurfræðilegt), sem útskýrir tilhneigingu Flúxus til að sniðganga bæði 

söfn og markaðsöfl innan listarinnar.
169

 Flúxus hafnaði listasöfnum og listhlutnum sem 

söluvöru líkt og Dewey boðaði áður. Flúxuslistamenn töldu að með því að loka listaverk inni 

á listasöfnum eða hengja þau á veggi hinna ríku sem stöðutákn, væri verið að taka listina úr 

samhengi og gera hana að dauðum hlut og þannig samfélagslega óvirka. Slíkt sýndi fram á 

tilgangsleysi listarinnar og benti jafnvel til tilgangsleysis sjálfrar manneskjunnar í 

heiminum.
170

 

Flúxuslistamaðurinn Ken Friedman segir Flúxus samvinnuvettvang listamanna, 

tónskálda, hönnuða og arkítekta jafnt sem hagfræðinga, stærðfræðinga, ballettdansara, 

matreiðslumanna, og jafnvel guðfræðinga. Hann sér Flúxus sem þverfaglegt samfélag manna 

og kvenna frá þrem heimsálfum, Asíu, Evrópu og norður-Ameríku.
171

 Friedman telur 

mikilvægt að því sé haldið til haga að Flúxus sé samfélag en ekki félagsskapur með 

sameiginleg listræn og pólitísk markmið. Tengsl Flúxus við kennsluaðferðir John Cage segir 

hann vel kunnar svo og heimspekihugmyndir tengdar Zen búddisma.
172

  

Friedman lítur á Flúxus sem hugmyndasmiðju (e. a laboratory of ideas) sem leiðir okkur 

á slóðir heimspekilegrar verkhyggju og forvera hennar, hughyggjunnar. Áhrifin frá 

kenningunum segir hann augljós á Flúxus því stefnan hafi innleitt hið hversdagslega í 

ameríska heimspeki og listir í mótvægi við evrópsku hugmyndina um hið háleita (e. sublime). 

Friedman sér hughyggjumanninn Ralph Waldo Emerson (1803-1883) sem tengingu við Cage 

og Flúxus en Emerson var fyrstur amerískra heimspekinga til þess að skrifa um austræna 

heimspeki í Bandaríkjunum. Enn fremur  telur Friedman verkhyggjuna og hughyggjuna 

fyrstar allra heimspekistefna hafa innleitt reynslu sem grunn í heimspeki. Þar telur hann að 
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172 Sama heimild, 36. 
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Cage hafi fundið raunhæfan hugmyndagrunn til þess að vinna eftir í takt við hina nýju tíma 

sem voru í sjónmáli.
173

 Um var að ræða hugmyndagrunn sem lagði áherslu á 

samfélagshugsun, táknrænar athafnir og virkni en einmitt þessir þættir tengjast 

hugmyndagrunni Flúxus.
174

  

Fluxuslistamenn unnu mikið saman og Flúxus varð sameiginlegur skurðpunktur fyrir 

marga listamenn, vettvangur samvinnu og vináttu. Flúxarar hittast gjarnan öðru hvoru og 

sumir hverjir hafa unnið náið saman í rúma fimm áratugi. Ætla má að langlífi Flúxus sé að 

þakka hinu margþætta neti samskipta og hinum alþjóðlegu tengingum sem komið var á. Í hinu 

íslenska samhengi var Magnús mikilvægur áhrifavaldur og átti stóran þátt í að miðla 

hugmyndum flúxushreyfingarinnar og gefa henni líf hér á landi, m.a. vegna alþjóðlegs 

tengslanets sem hann var í við flúxuslistamenn. 

4.2 Samfélagsbreytingar með ,,kennsluList” að vopni 

Fyrstu áratugina eftir heimsstyrjöldina síðari höfðu menn þörf fyrir að bylta og brjóta niður 

gömlu kerfin og stofnanir þess, þar með talið skólakerfið. Byggja átti eitthvað alveg nýtt á 

rústunum, eitthvað sem byggðist á meira frelsi, jafnrétti og lýðræði. Kalda stríðið á milli 

austurs og vesturs, geimferðaáætlanir og kapphlaup um yfirráð í geimnum, sjónvarpið, 

hippamenning og Víetnamstríðið, allt setti þetta svip á Vestræn samfélög. Eftir miðjan 

sjöunda áratuginn bar á stúdentaóeirðum, jafnréttis- og kvennabarátta var ofarlega á baugi og 

anarkískt stjórnleysi gerði vart við sig í ýmsum myndum (t.d. Baader Meinhof-samtökin í V-

Þýskalandi). Magnús sagði að svipuð stemning hafi verið í samfélögum þegar Flúxus var að 

mótast og þegar dadaistarnir komu fram með sína list eftir fyrri heimsstyrjöldina.
175

  

Leiðir flúxuslistamanna til samfélagsbreytinga voru ögn friðsamari en t.d. leiðir 

stjórnleysingja. Filliou, Kaprow, Beuys og fleiri flúxarar álitu skynsamlegustu leiðina til 

samfélagsbreytinga vera þá að breyta einstaklingnum sjálfum og þar með breyta kerfinu innan 

frá með friðsamlegum leiðum.
176

 Þeir gátu ekki séð hvernig skólarnir, sem voru 

ólýðræðislegustu stofnanir samfélagsins, áttu að búa nemendur undir það að verða virkir og 

hugsandi borgarar í lýðræðissamfélagi. Rit Fillious Teaching and Learning as Performing 

Arts fjallar m.a. um möguleika kennara á að breyta kennsluaðferðum í gegnum leiðir sem 

þróaðar væru af listamönnum og þannig breytt einstaklingnum, gert hann meðvitaðri og 

                                                 
173 Ken Friedman, ,,Fluxus: A Laboratory of Ideas”, Fluxus, and the Essential Questions of Life, 36. 
174 Sama heimild, sama síða. 
175 Steingrímur Eyfjörð Kristmundsson og Kristinn G. Harðarson, ,,Viðtal við Magnús Pálsson”, Svart á Hvítu, 

2. árgangur, 1978, 8. 
176 Robert Filliou, Teaching and Learning as Performing Arts, (Köln og New York: Köng Verlag, 1970), 114-

118. 
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hæfari til virkrar þátttöku og samvinnu í lýðræðissamfélögum. Í ritinu er viðtal við John Cage 

þar sem hann segir að skólakerfið í heild sinni þurfi að breytast, þá helst skrifræðið og 

ofuráherslan á einkunnir og prófgráður.
177

 Hann taldi að byggja þyrfti námið upp á auknu 

sjálfsnámi. Hann trúði því að upplýsingar væru ekki einungis aðgengilegar í raunheimi heldur 

taldi hann mögulegt að nálgast þær í gegnum íhugun, þær væru í loftinu, auk þess væri 

eitthvað til sem hann kallaði sameiginlegt samfélagslegt minni sem væri aðgegngilegt öllum. Í 

kafla 1.6 reifar Magnús svipaðar hugmyndir þegar hann segir að hugmyndir séu í ,,loftinu”, 

þar séu þær aðgengilegar öllum og því sameign allra. Cage mælti með gagnvirku námi líkt og 

Dewey boðaði, hann lagði til að ýmsar tegundir sköpunar fylltu námsskrárnar, svo sem 

,,hugmyndasköpun”, tónlist, matargerð, dans og jafnvel samspil umhverfisins og mannsins. 

Hann taldi að í raun væru það verklegu greinarnar sem skiptu mestu í mannlegri sögu.
178

  

Bók Fillious hafði mikil áhrif á Magnús og einnig virðast kennsluaðferðirnar sem hann 

varð vitni að í akademíunni hjá Beuys vakið athygli hans.
179

 Frásagnir nemenda Magnúsar í 

MHÍ leiða í ljós að kennsluaðferðirnar sem hann innleiddi í skólann voru áþekkar þeim 

kennsluaðferðum sem hann kynntist í Düsseldorf, hugmyndum Cage og fleiri 

flúxuslistamanna um lýðræðislegri kennslu sem byggði á samvinnu, vináttu, frjálsri 

listsköpun, og umræðum.
180

  

Hugmyndir flúxuslistamanna um samvinnu og vináttu komu fram á skýran hátt á 

einkasýningu Magnúsar, „Kennsla geggjaðasta listgreinin“ (1984) í Nýlistasafninu og er gott 

dæmi um þessa speglun í íslenskum veruleika. Á þessari sýningu lét Magnús í fyrsta skipti 

þau orð falla opinberlega að kennsla væri list og sagði það jafnframt líka list að ,,skapa 

víttumgrípandi verk með þátttöku margra, þar sem allir leggja fram sinn sköpunarkraft í 

risastórar listsymfóníur, þar sem hinn svokallaði höfundur leggur aðeins til rammann að 

verkinu sem síðan einstaklingar taka þátt í”.
181

 Sýningin samanstóð af verkum nemenda hans 

hér á landi, í Hollandi og í Noregi. Á sýningunni stillti Magnús verkunum upp sem sínum 

eigin og gerði það á þeirri forsendu að kennslan væri fólgin í „prójektum“ sem hann fengi 

nemendur sína til þess að vinna, annað hvort með sér eða í hópum. Hugmyndin að verkinu 

kom frá honum, en síðan var um hópavinnu að ræða þar sem hver lagði til sína hugmynd sem 

                                                 
177 Robert Filliou, Teaching and Learning as Performing Arts, 115. 
178 Sama heimild, 114. 
179 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 17. apríl 2012. 
180 Óútgefið skjal, ,,Skýrsla um vinnu nýlistadeildar veturinn ´77-´78”. Skjalið er varðveitt á Listasafni 

Reykjavíkur, Hafnarhúsinu. 
181 Magnús Pálsson, Kennsla: Geggjaðasta listgreinin, hljóðsnælda gefin út í tilefni sýningarinnar í 

Nýlistasafninu 1984. 
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sameinaðist í einu allsherjar verki.
182

 Þetta framtak Magnúsar ber vott um það hversu mikið 

metnaðarmál kennslan hafi verið honum sem og áherslan á samvinnu sem hann lagði alla tíð 

ríka áherslu á. 

Í bókinni Fluxus Experience telur Hanna Higgins að Flúxus nái langt út fyrir það að 

listamenn skapi list. Hér á hún  t.a.m. við kennslufæðilega þáttinn og orðræðuna sem 

skapaðist í kringum Flúxus. John Cage, Dick Higgins, Joseph Beuys, George Brecht, Allan 

Kaprow, Robert Filliou, Dieter Roth og Magnús Pálsson komu allir meira eða minna að 

kennslu á starfsferlinum og litu á kennsluna sem annað og meira en að eiga fyrir 

lifibrauðinu.
183

 Flúxararnir Geoffrey Hendricks og Robert Watts unnu alla tíð að kennslu 

jafnhliða listsköpun.
184

 Kennslan skipti sköpum í lífsstarfi þeirra og litu þeir á hana sem 

listsköpun líkt og Magnús Pálsson staðfesti enn frekar í fyrirlestri sem hann hélt um 

,,kennsluList” í Osló árið 1987. Hann sagði: „Listkennsla er list og á að vera list. Hún færir 

sömu unun og lífsfyllingu og öll önnur list. Hún krefst sömu atorku, hugmyndaauðgi og hæfni 

til að hrífa aðra til sköpunar og önnur list og vera höfð í hávegum“.
185

 Þessi orð voru lokaorð 

á ráðstefnu um listkennslu í Henie-Onstad safninu og er niðurstaða hans af kennslutilraunum 

sem hófust árið 1975 með tilkomu nýlistadeildarinnar við M.H.Í.  

,,Flúxus-reynsla” eins og Hanna Higgins kallar hið kennslufræðilega módel sem 

flúxuslistamennirnir þróuðu, hafði einstakt gildi að hennar mati. Hún stuðlaði að kennslu sem 

var byggð á reynslu sem og þverfaglegum rannsóknum, sjálfsnámi og samvinnu þar sem 

skipst var á hugmyndum án hins viðurkennda stigveldis eða valdakerfis. Með tilkomu 

hugmynda Flúxus verða tilraunir ein aðferða í listkennslu og öfugt. Tilraunamennskan kom af 

stað hugmyndum um að tilviljunin megi koma inn í skólana. Með því að hlúa að og byggja 

kennslu á frelsi frá hinu hefðbundna námi þá forðaði það nemendum frá einhæfni hefðbundna 

skólakerfisins og akademískrar listkennslu. Higgins telur slíka nálgun menntunar ekki þýða að 

hún þurfi að vera óöguð eða byggða á veikum þekkingarlegum grunni. Higgins segir það 

skoðun Deweys og flúxuslistamanna að öll þekking geti skilað sér í gegnum einhvers konar 

reynslu í verki, í gegnum skapandi ferli sem við köllum list. Í slíkri kennslu skiptir öllu máli 

samstarf og samvinna.
186

 Í kafla 1.7 er kennsluaðferðum Magnúsar lýst og virðast þær 

samsvara kennslufærðilegu módeli flúxuslistamanna. Mob Shop I kom í rökréttu framhaldi af 

                                                 
182 Ingólfur Arnarson, Magnús Pálsson, „Kennsla“, sýningarskrá v/yfirlitssýningar á Kjarvalsstöðum, (Reykjavík 

og Rolfstorp: Listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir, 1994), 65. 
183 Hanna Higgins, Fluxus Experience, 188. 
184 Sama heimild, sama stað. 
185 Magnús Pálsson, „List og kennsluList“, 21. 
186 Hanna Higgins, Fluxus Experience, 189. 
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listkennslunni í nýlistadeildinni og brennandi áhuga Magnúsar á að ná listamönnum saman, 

miðla nýjum straumum og hugmyndum í listum. 
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5 Mob Shop I The Summer Mobile Workshop  

5.1 Nýlist kynnt norrænum listamönnum 

Mob Shop sumarvinnustofan á sér sögulegan aðdraganda. Frá því snemma á sjöunda áratug 

síðustu aldar hafði mikil barátta átt sér stað í röðum ungra myndlistarmanna sem fengust við 

nýlist. Þeir reyndu margir að koma list sinni á framfæri og finna henni stað í listumhverfinu. 

Skilningsleysi ríkti í samfélaginu á list þeirra sem og í röðum eldri myndlistarmanna sem að 

miklu leyti stjórnuðu listumhverfinu. Þegar hér var komið sögu þótti Magnúsi Pálssyni 

kominn tími til að samfélagið sýndi list unga fólksins skilning og léti af því að svokallaðir 

nýlistamenn væru „úthrópaðir asnar” en Magnús sagði það hefði verið tilfellið í mörg ár.
187

 

Um tilurð Mob Shop segir Magnús: 

Ég var fyrst og fremst að hugsa um Ísland og Norðurlöndin, og mig langaði bara 

að breyta þessu og vildi fá listamenn í smiðjuna sem voru ekki alveg klárir í því 

sem var að gerast og voru fastir í eldri tímanum, já og bara kynna þeim málin. 

Mig langaði að fá íslenska og útlenda listamenn til þess að vinna með – að þarna 

væri hópur sem kannski væri ekki allur, - sem væri ekki mikið ,,óríenteraður” í 

þessum nýrri listmálum, og fá þá til að vinna saman.
188

  

 

Magnús taldi einnig að listamenn á Norðurlöndum hefðu dregist aftur úr öðrum vestrænum 

þjóðum og einangrast hvað listsköpun snertir. Fyrsta verk Magnúsar var að kanna grundvöll 

þess að fá hingað erlenda listamenn aðra en norræna til þess að veita nútímanum til umræddra 

listamanna. Að þeim fengnum var norrænu listamönnunum boðið til ,,veislunnar”.
189

  

Fyrsta Mop Shop sumarvinnusmiðjan var haldin sumarið 1981 að Laugagerðisskóla á 

Snæfellsnesi og í Iðnskólanum í Reykjavík. Hún stóð samfellt frá því um miðjan júní og fram 

í ágúst þetta ár. Hugmyndin af vinnustofunni vaknaði veturinn 1978 og hófst undirbúningur 

það sama ár.
190

 Magnús sótti um styrki til verkefnisins og fékk að upphæð hundraðþúsund 

krónur frá Norræna Menningarsjóðnum (Nordisk kulturfond) og sextíuþúsund krónur frá 

                                                 
187 Gunnhildur Hauksdóttir, viðtal við Magnús Pálsson 30. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á geisladiskum  

á Nýlistasafninu.  
188 Gunnhildur Hauksdóttir, viðtal við Magnús Pálsson 30. Nóvember 2010 og Sigurður Hreiðar, ,,Járnsinfónía 

undir Jökli,” Vikan, 34. tbl. 1981, 34.  
189 ,,Fréttatilkynning um ,,Mob Shop“.” Óútgefið skjal, varðveitt á Nýlistasafninu. 
190 Óútgefið skjal stílað á skrifstofu Reykjavíkurborgar, c/o fjármálafulltrúi, Kristján Kristjánsson, dags. 15. 

október 1981. Efni: beiðni um fjárhagsaðstoð vegna starfsemi Mob Shop. Skjalið er varðveitt á Listasafni 

Reykjavíkur, Hafnarhúsinu. 
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Ríkissjóði Íslands. Að lokinni fyrstu Mop Shop sumarvinnustofunni var haldin sýning í 

Ásmundarsal þar sem gaf að líta verk listamannanna.
191

  

Mop Shop 1 skiptist í tvö tímabil. Fyrra tímabilið leiddu þau Philip Corner, Rhea Greisner og 

Magnús í Iðnskólanum í Reykjavík, en það seinna leiddu Douwe Jan Bakker og sérlegur 

aðstoðarmaður hans, Arnar Ingólfsson ásamt þeim Robert Filliou, Philip Corner og Magnúsi í 

Laugagerðisskóla. Meðal íslensku þátttakendanna  í Mop Shop 1 voru m.a. þau Ásta 

Ólafsdóttir, Ingólfur Arnarson, Ómar Stefánsson, Guðmundur Oddur Magnússon, Guðjón 

Ketilsson, Ólafur Lárusson, Tryggvi Hansen, Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir, Sólveig 

Aðalsteinsdóttir, Hákon Már Oddsson, Halldór Ásgeirsson, Lars Emil Árnason, Hulda 

Hákonardóttir og Sjón.  

Mop Shop sumarvinnusstofan hóf starfsemi sína í Iðnskólanum í Reykjavík í júní 1981, 

en leiðbeinendur og gestir höfðu aðsetur í húsnæði Hjúkrunarskólans. Í Iðnskólanum 

leiðbeindu þau Philip Corner, Greisner og Magnús listamönnum hvernig ætti að fremja 

gjörninga og vinna með tónlist. Síðan fóru námskeiðsgestir í Borgarfjörð og þaðan í 

Laugagerðisskóla. Þar unnu þátttakendur að hinum ýmsu verkum og viðburðum og þangað 

kom fólk sem ekki hafði verið í fyrri hluta smiðjunnar. Magnús mundi eftir þeim Guðrúnu 

Hrönn Ragnarsdóttur, Sólveigu Aðalsteinsdóttur og Ingólfi sem unnu öll með Douwe Jan 

Bakker í seinni hlutanum.
192

  

Í Mob Shop var mjög fjölbreytt listastarfsemi. Þar voru framdir gjörningar, búin til 

hljóðverk, gerðar kvikmyndir, stuttmyndir, tónverk, tilraunir með teikningar, fjallgöngu-

gjörningur þar sem gerð var umhverfislist og ýmislegt fleira. Leiðarljós Mob Shop byggðist á 

samstarfi, vináttu og samvinnu. Í þeim anda var framlag Fillious til sumarvinustofunnar, þ.e. 

eins konar hópeflisverkefni, „svona þátttökuverk sem hann skipulagði“, sagði Ingólfur 

Arnarson.
193

  

Magnús fékk Ástu Ólafsdóttur, myndlistarmann og fyrrum nemanda sinn úr MHÍ, til þess 

að aðstoða sig við skipulagningu og framkvæmd fyrstu sumarvinnustofunnar.
194

 Að sögn Ástu 

var það fyrir hálfgerða tilviljun að hún „lenti” í þessu hlutverk. Ásta segir svo frá: „Ég kom 

frá Hollandi um vorið og heyrði frá Magnúsi. Þá var hann búinn að senda út fyrsta fréttabréfið 

til útlanda, [...] en Magnúsi þótti viðbrögðin ekki nógu mikil og hafði áhyggjur af því að 

                                                 
191 Gunnhildur Hauksdóttir, viðtal við Magnús Pálsson, 30. nóvember, 2010. Viðtalið er varðveitt á geisladiskum 

í Nýlistasafninu. 
192 Gunnhildur Hauksdóttir, viðtal við Magnús Pálsson þann 30. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á 

geisladiskum á Nýlistasafninu. 
193 Sigmar Þórðarson, viðtal við Arnar Ingólfsson 22. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á geisladiskum á 

Nýlistasafninu.  
194 Magnús Pálsson, Mob Shop Dummy, (Gautaborg: Hong Kong Press, 1986), 2. 
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áhuginn væri ekki eins mikill og hann hafði vonast til. Og ég fer að gefa Magnúsi góð ráð, 

[...]. Ég segi við Magnús, af því ég vildi nú peppa hann upp, hann yrði bara að gefa út annan 

bækling og láta vita að þarna verði uppákoma. Þá segir Magnús svona: „Heyrðu, vilt þú ekki 

bara koma og aðstoða mig við þetta?“ Ásta var ekki í föstu starfi á þessum tíma þannig að hún 

sló til. ,,Ég man ekki hvort ég var kölluð aðstoðarkona, ég var allavega ekki þarna sem 

óbreyttur listamaður. Ég var í undirbúningnum og gaf út þetta nýja fréttabréf með Magnúsi og 

auðvitað var það hann sem var klárastur, en hann hélt kannski að ég myndi setja eitthvað nýtt 

þarna inn sem yrði meiri tálbeita.”
195

 

Eftir á að hyggja telur Ásta ástæðuna fyrir þessum dræmu viðbrögðum við Mob Shop 

vera þá að á þessum tíma hafi Ísland verið óskrifað blað í augum flestra útlendinga. „Þá var 

ekki komið þetta æði fyrir Íslandi eins og það er núna. Nú myndu þúsundir sækja um og þar 

að auki var þetta tiltölulega nýtt, fólk vissi ekki nákvæmlega hvað þetta var, þetta var jú 

vinnustofa listamanna og það var náttúrulega pínulítið fjarlægt. [...] Að fara kannski á þessum 

tíma frá Evrópu til Íslands [...].”
196

 Ásta nefndi einnig að flestir listamenn hafi verið að vinna 

með eitthvað sérstakt efni. Það hafi ekki verið algengt að stofna til performansa og 

uppákoma. Með öðrum orðum hafi þessi efnislausa list ekki verið svo vinsæl. ,,Þetta var 

náttúrulega eitthvað sem Magnús innleiddi í listina hér á landi, í nýlistadeildina. Ég var búin 

að vera í nýlistadeildinni hjá Magnúsi og útskrifuð þaðan”, sagði Ásta.
197

 Saman unnu þau 

Ásta og Magnús að undirbúningi Mob Shop á skrifstofu Magnúsar að Hvarfi í Mosfellssveit. 

Nýtt fréttabréf var gefið út og persónuleg bréf voru send út til listamanna. Samvinna 

Magnúsar og Ástu bar árangur. Fleiri og fleiri nöfn tóku að tínast inn, ekki eingöngu frá 

Norðurlöndunum, heldur kom fólk víðar að.
198

 Áður en Ásta kom að skipulagningunni hafði 

Magnús átt í mesta basli með að finna vinnustofunni húsnæði. Hann hafði séð það fyrir sér að 

auðsótt væri að fá skólabyggingu undir sumarvinnustofuna því engin starfsemi væri þar á 

sumrin. Óskum Magnúsar um húsnæði var hvarvetna hafnað, nema í Laugagerðisskóla á 

Snæfellsnesi. Þar var skólastjóri Sveinn Kristinsson. Ásta sagði svo frá: ,,Hann var ungur og 

treysti, [...], yfirleitt var fólk tortryggið gagnvart allri myndlist og myndlistarmönnum, hélt að 

það yrði öllu rústað. Laugagerðisskóli var alveg fullkominn staður, fín aðstaða, allir fengu 

herbergi, þarna var eldhús og borðsalur og æðislegt bókasafn sem við Íslendingarnir duttum 

stundum í.”
199

 

                                                 
195 Ásta Ólafsdóttir, persónulegt viðtal, 18. des. 2013. 
196 Sama heimild. 
197 Sama heimild 
198 Sama heimild. 
199 Sama heimild. 
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Um það bil 60 listamenn frá 7 löndum tóku þátt í Mob Shop I með einum eða öðrum 

hætti. Af þessum fjölda voru 20 erlendir gestir.
200

 Magnús taldi að það þyrfti að halda slíka 

sumarvinnustofu að minnsta kosti þrisvar sinnum til þess að ná fram markmiðunum, en alls 

var vinnustofan haldin fjórum sinnum og var hver þeirra með sínu sniði.
201

 

 Fjölmiðlum var send fréttatilkynning um starfsemi Mob Shop sem hljóðaði svo: 

Fréttatilkynning um ,,Mob Shop.” 

Sumarvinnustofa listamanna – Mobile Summer Workshop (stytt í Mob Shop) – er 

starfrækt á Íslandi í sumar. Listamönnum frá Norðurlöndum er boðin þátttaka og 

einnig koma aðrir erlendir gestir við sögu. 

Það er Magnús Pálsson listamaður sem á hugmyndina að Mob Shop. Honum segir 

svo frá aðdragandanum að þessu fyrirtæki: 

,,Sannleikurinn er sá, að Norðurlönd hafa verið talsvert einangruð frá 

umheiminum síðustu áratugi, hvað listsköpun snertir. Þótt þetta sé að breytast, 

langaði mig að fitja upp á einhvers konar starfsemi, sem efldi strauma nútímans til 

Norðurlandanna. 

Ég leitaði því til norræna menningarsjóðsins, eftir að hafa snúið mér til 

listastofnana og einstaklinga á Norðurlöndum um stuðning, og fékk fjárveitingu 

þaðan. Einnig fékk ég stuðning frá alþingi Íslendinga.” 

Næsta skref Magnúsar var að hafa samband við ýmsa erlenda listamenn, aðra en 

norræna, til að fá þá til að koma og veita straumum til hinna norrænu þátttakenda. 

Því næst sendi hann boðsbréf til norrænna listamanna og ,,bauð til veislunnar”. 

Gistiaðstaða var fengin í Hjúkrunarskólanum og aðstaða til vinnu í 

Laugagerðisskóla á Snæfellsnesi og Iðnskólanum í Reykjavík. 

Menntamálaráðuneytið veitti góða hjálp við útvegun þessarar aðstöðu [...].
202

 

 

Magnús sagði jafnframt að valdir listamenn hafi verið fengnir til hins ábyrgðarfulla verkefnis 

að veita þátttakendum innblástur og vera leiðandi kraftur fyrir  sumarvinnusmiðjuna. 

Fremstan nefnir Magnús flúxarann Robert Filliou frá Frakklandi, en hann hafði kennt hjá 

honum í MHÍ árið 1978 og var mörgum Íslendingum að góðu kunnur.
203

 Í 

fréttatilkynningunni er hann kynntur sem ljóðskáld, rithöfundur, myndlistarmaður, 

byggingalistamaður og heimspekingur.
204

 Fleiri gestir eru einnig kynntir til sögunnar.  

Þá má nefna Bandaríkjamennina Philip Corner, sem er uppákomumaður, tónskáld 

og hljóðfæraleikari, og Malcolm Goldstein, tónskáld og hljóðfæraleikara. Með 

þeim verður Rhea Greisner leikkona. Einnig er von á Douwe Jan Bakker, sem oft 

hefur komið hér áður og unnið, var m.a. með ljósmyndasýningu í Reykjavík í 

                                                 
200 Óútgefið bréf frá Magnúsi Pálssyni til Reykjavíkurborgar, dagsett 15. október 1981. Efni: Beiðni um styrk 

v/Mob Shop I. Bréfið er varðveitt á Nýlistasafninu. 
201 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 17. apríl 2012, og óútgefin skjöl sem nú eru varðveitt á Listasafni 

Reykjavíkur, Hafnarhúsinu. 
202 ,,Fréttatilkynning um Mob Shop”, skjalið er nú varðveitt á Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsinu. 
203 Gunnhildur Hauksdóttir, viðtal við Magnús Pálsson, 30. nóvember 2010.  Viðtalið er varðveitt á geisladiskum 

á Nýlistasafninu. 
204 ,,Fréttatilkynning um Mob Shop”, skjalið er nú varðveitt í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsinu, Reykjavík. 
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vetur sem leið. Loks er von á pólskum hjónum, sem hafa lagt stund á 

tilraunakvikmyndun (avant-garde). Þau heita Teresa og Michal Tarkowsky og 

standa vonir til að þau geri hér að minnsta kosti eina mynd [...].
205

 

Reah Greisner er einnig leikstjóri, dansari og „performanslistamaður“ í New York. Auk þess 

voru þau hjón á þessum tíma, hún og Philip Corner, en þau eru nú skilin.
206

 Douwe Jan 

Bakker myndlistarmaður tók þátt og leiðbeindi þátttakendum í Laugagerðisskóla og var 

Ingólfur Arnarson ráðinn sem sérlegur aðstoðarmaður hans eins og áður hefur komið fram. 

Magnús hafði boðið Allison Knowles, eiginkonu Dick Higgins, að koma en hún átti ekki 

heimangengt frekar en þýska gjörningalistakonan Rebekka Horn sem einnig var boðið.
207

 Frá 

Norðurlöndunum komu t.d. þau Beth Lauren, Marianne Agren og Claes Tellvid frá Svíþjóð, 

Helge Röed frá Noregi og Finn Nielsen frá Danmörku en Magnúsi þótti Nielsen mikilvægur 

fyrir smiðjuna og afar eftirtektarverður listamaður.
208

   

Í formála bókverksins Mob Shop Dummy segir Magnús að Mob Shop hafi verið 

tilraunaverkefni (e. workshop experiment) þar sem listamönnum frá ólíkum löndum hafi 

gefist tækifæri til þess að eiga í samskiptum og að vinna eða ekki vinna. Hann sagði 

samskiptin hafa farið fram á fjórum norrænum tungumálum, auk ensku. Allir þátttakendur 

hafi unnið að list með einum eða öðrum hætti. Sumir höfðu áhuga á landslaginu, 

myndböndum eða kvikmyndum, aðrir höfðu áhuga á tónlist, ljóðlist, eldamennsku eða 

gjörningum. Einhverjir tóku upp kvikmyndir og sumir voru einfaldlega að hvetja hina 

listamennina til dáða og „inspírera”. Aðrir óku bílnum milli staða og enn aðrir voru uppteknir 

af hinni göfugu list að eiga í samskiptum við annað fólk. Listhugtakið fékk víðari merkingu á 

Mob Shop I, því um stund fékk hin hversdagslega iðja eins og að gera við bílinn, hið 

umdeilda nafn ,,donky art”. Fljótlega var hætt að nota þetta hugtak vegna niðrandi merkingar 

þess.
209

 

Allir 60 þátttakendurnir léku þó mikilvægt hlutverk, einnig þeir sem stoppuðu stutt við 

eða voru fjarverandi, en þátttaka þeirra fólst í því að senda eða gera svokallaða póstlist.
210

 

Þátttakendur gátu stjórnað því sjálfir hversu lengi þeir dvöldu í sumarvinnustofunni. Nokkrir 

hinna erlendu gesta tóku þátt allan tímann en aðrir dvöldu skemur. Íslensku þátttakendurnir 

                                                 
205 ,,Fréttatilkynning um Mob Shop”, skjalið er nú varðveitt í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsinu, Reykjavík. 
206 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 6. des. 2013. 
207 Skjal sem hefur að geyma nöfn og heimilisföng listamanna sem Magnús sendi boð um að taka þátt í Mob 

Shop. Skjalið er varðveitt á Nýlistasafninu. 
208 Gunnhildur Hauksdóttir, viðtal við Magnús Pálsson, 30. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á geisladiskum 

á Nýlistasafninu. 
209 Magnús Pálsson og Ingólfur Arnarson, Mob Shop Dummy, 5. 
210 Sama heimild, sama síða. 
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tóku mismikinn þátt í námskeiðinu en þeim gafst kostur á helgardvöl sem margir listamenn 

nýttu sér því alltaf var hægt að finna pláss fyrir nýja gesti. 

Í Laugagerðisskóla ríkti athafnafrelsi og lýðræði var í hávegum haft. Hvorki var um 

skipulagða dagskrá að ræða né var ákveðinn stjórnandi sem sagði fólki fyrir verkum. Engar 

kvaðir voru á listamönnum um að þeir þyrftu að skila ákveðnu verki, enda sagði Ásta það 

ónauðsynlegt með öllu, því listamenn væru einfaldlega þannig að þeir vildu vinna og ynnu 

mikið. Í skólanum var stór salur þar sem listamenn gátu unnið og náttúran öll umhverfis 

skólann stóð listamönnunum til boða sem vinnusvæði og var það vel nýtt, enda voru mörg af 

áhugaverðustu verkunum sem unnin voru í Mob Shop I unnin utandyra.
211

 

5.2 Margvísleg listsköpun í Mob Shop 

Hér verður greint frá nokkrum verkum sem unnin voru í Mob Shop I. Ekki verður dæmt um 

mikilvægi eða gæði þeirra verka sem unnin voru, heldur er ætlunin að varpa ljósi á 

hópaverkefni, samvinnu og sköpunargleði þátttakenda sem og fjölbreytileika þeirra verka sem 

unnin voru í sumarvinnustofunni. 

5.2.1  A silent dialogue of drawings 

Hér kemur frásögn og hugleiðing Ástu Ólafsdóttur um tilurð og framkvæmd gjörningsins A 

silent dialogue of drawings er hún flutti ásamt Sólveigu Aðalsteinsdóttur á Mob Shop I úti í 

hinni mögnuðu náttúru við Laugagerðisskóla. Í myndaskrá má sjá myndir af verki Ástu sem 

listakonan sendi höfundi með frásögn sinni. 

Ég man að mér fannst hugmyndin að þessu verki svo einföld og sjálfsögð og 

mikill partur af listasögunni að ég hafnaði hugmyndinni sem fullkomlega 

ófrumlegri og asnalegri. Svo liðu vikurnar og ég var sífellt að leita að einhverju í 

huga mér sem væri nú alveg brilliant hugmynd en mér datt ekkert í hug. Alltaf 

varð þessi hugmynd um að „teiknast á yfir gil“, eins hallærisleg og mér fannst 

hún, öðrum hugmyndum yfirsterkari. Eina leiðin til að fá frið var að framkvæma 

hana. Ég fékk Sólveigu Aðalsteinsdóttur skólasystur mína í lið með mér. Á góðum 

degi gengum við saman með hvíta skólakrít í hendi upp með ánni vestan við 

bæinn Dalsmynni.  Þar sitt hvoru megin við fossandi ána teiknuðum við á klettana 

uppdiktuð þýðingarlaus tákn eftir eigin geðþótta. Þannig töluðum við saman og 

þurftum ekki að skilja hverrar annarrar teikningar, bara horfa á þær um stund. 

Teikningar er ekki hægt að þýða yfir á tungumál. Þær hafa ekki hljóð, heldur vídd 

og þögula dulúð.   

                                                 
211 Ásta Ólafsdóttir, persónulegt viðtal, 18. des. 2013. 
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Verkið vísar til fyrstu teikninga mannkynssögunnar sem voru ristar eða teiknaðar 

á kletta. Heimfært upp á íslenska menningu vísar verkið til smalanna sem kveðast 

á yfir lækjargilið.
212

 

5.2.2 Five days in the mountains 

Helge Röede og Hákon Már Oddsson gerðu báðir verk í tengslum við sömu fjallgöngu sem 

farin var á Snæfellsjökul og fjöllin þar í kring snemma á tímabilinu. Áhugavert var að kynna 

sér ólíka nálgun þessara tveggja listamanna á viðfangsefninu. Frásagnir þeirra af gjörningnum 

eru jafn ólíkar og verkin sjálf, því var afráðið að birta báðar lýsingarnar. 

Hákon Már Oddsson kvikmyndagerðarmaður, betur þekktur sem Manni, var þátttakandi í 

Mob Shop I. Hann var nýkominn heim frá Ameríku þar sem hann hafði stundað nám í eitt og 

hálft ár í Experimental avant garde kvikmyndagerð og í video-performance við hinn listræna 

háskóla San Francisco Art Institute.
213

  Manni gat ekki munað hvers vegna hann tók þátt í 

Mob Shop, en eftiráskýring prófessors Godds (Guðmundur Oddur Magnússon) og þátttakanda 

í Mob Shop I er sú að Magnús hafi boðið honum til ,,veislunnar” vegna nýfenginnar kunnáttu 

þess fyrrnefnda í experimental kvikmyndun og myndbands-upptökum sem var svo til ný af 

nálinni hér á landi. Manni fór á vit minninganna og rifjaði upp eftirfarandi:  

Svo var þarna dálítið partý minnir mig, þetta var dálítið skemmtilegt. Ég gerði 

mér ekkert frekar grein fyrir að þetta væri eitthvað svona list-eitthvað og var ekki 

inni í hugmyndafræði Magnúsar yfir höfuð. Ég gerði mér ekki grein fyrir því 

þarna að þetta væri einhver sérstök hugmynd, það var ekki þess vegna sem ég 

valdi að fara þarna. Þetta var dálítið svona, við lifðum í þannig heimi á þessum 

tíma, það var bara project og happening og maður var þátttakandi eða ekki. Það 

var ekkert mikið meira skipulag á hlutunum sko.
214

  

Manni vann mikið við kvikmynda- og myndbandsupptökur á meðan á Mob Shop I stóð. 

Hann tók m.a. upp gjörninga Róbert Fillious, Tryggva Hansen, Claes Tellvid, Járnsinfóníu 

Philip Corners og ,,erótískar” upptökur af fjöllum fyrir móður sína Hildi Hákonardóttur. 

Viðamesta verkefnið sem hinn verðandi kvikmyndagerðarmaður tók þátt í var trúlega hinn 

mikli fjallgöngugjörningur sem Norðmaðurinn Helge Röed kallaði ,,Peninsula Walk – First 

Settlement of Man 1981 – A vision of Creativity”, en Manni gaf kvikmyndaverki sínu af sama 

viðburði heitið ,,Five days in the mountains”.
215

  

                                                 
212 Ásta Ólafsdóttir, tölvupóstur, sent 18. mars. 2014. 
213 Hákon Már Oddsson, persónulegt viðtal, 16. janúar 2014.  
214 Sama heimild. 
215 Helge Röed kallaði gönguna ,,Peninsula Walk” en kvikmynd Manna af gjörningnum heitir ,,Five days in the 

mountains”. 
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Magnús sagði gjörning þennan mjög mikilvægan og í viðtali við höfund taldi hann að sá 

sem hefði staðið fyrir honum hafi verið listamaðurinn Helge Röed. „Hann (Helge) myndaði 

hóp sem fór í gönguferð um Snæfellsnes og eftir Snæfellsnesfjallgarðinum og þar lentu þeir í 

dálitlum ævintýrum, dálitlum harðræðum reyndar, og tóku mikið af myndum – gerðu 

landslagslistaverk víðsvegar, bæði úr snjó og landi og í fjörum – og við (nokkrir þáttakendur í 

Mob Shop) – það var gerð ferð upp á Snæfellsjökul, við gengum upp á topp í 

miðnætursólinni“, sagði Magnús.
216

 Þeir sem tóku þátt auk Helge voru þeir Finn Nielsen frá 

Danmörku, Hákon Már Oddsson, Halldór Ásgeirsson og Lars Emil Árnason.  

Undirbúningur hófst þann 16. júní í Laugagerðisskóla þar sem gerður var listi yfir útbúnað 

sem þurfti til göngunnar.
217

 

Manni segir svo frá tilurð gjörningsins og ferðalagi þeirra félaga. 

Svo mjög snemma þarna, ákváðum við nokkrir að gera projekt, það held ég hafi 

bara verið búið til á staðnum. Ég var dálítil fjallageit og Dóri líka.
218

 Við ákváðum 

með Norðmanninum Helge og Dananum Finn að gera projekt sem við kölluðum 

„Five days in the mountains”. Við ætluðum að labba frá vestasta tanga 

Snæfellsness eftir fjallgarðinum. Þetta kom til vegna þess að við vorum að hlaupa 

upp á jökulinn á þessum árum. Þú fórst kannski í partý í Reykjavík og vaknaðir 

uppi á jökli eða í Landmannahelli! Það var allavega rosa aksjón og engar 

hindranir. Það var ekkert mál að gera eitthvað, drífa í hlutunum og vakna uppi á 

fjalli.
219

 

Hafist var handa við undirbúninginn þann 16. júní með því að útvega ýmsar nauðsynjar til 

verkefnisins, svo sem viðleguútbúnað, kvikmyndvélar, filmur, vistir og fleira. Manni var með 

16 mm kvikmyndavél og sjálftrekkta Bolex sem hugsanlega var fengin að láni hjá Páli 

Steingrímssyni og 8 mm bjúgvél með litfilmu. Þegar félagarnir voru ferðbúnir hófst ferðin á 

því að fjölmennur hópur fylgdi þeim út að Djúpalónsfjöru þar sem Járnsinfónía Philips Corner 

var framkvæmd og tekin upp. Þaðan var farið út í Dritvík. Manni segir svo frá: 

Ég tók upp þarna. Sú upptaka er glötuð, en ég á fjallgönguna á diskum [...]. Ég 

veit að ég á filmuna af Five days in the mountains, ég veit bara ekki hvar, ég var 

að nota hana í heimildarmyndina sem við vorum að gera um Halldór Ásgeirsson 

(myndlistarmann). En sem sagt, ég filmaði alveg frá ströndinni [...], þar löbbuðum 

við bara beint upp jökulinn í snjó á sólskinsdegi og upp á topp og gerðum alls 

kyns listaverk á leiðinni. Dóri var með fullt af málningu og við máluðum jökulinn 

alveg út og suður, ég á það bæði í lit og svarthvítu og þeir gerðu eflaust einhverja 

performansa. [...] Við fórum upp á topp og niður hinum megin [...].
220

 

                                                 
216 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 17. apríl 2012. 
217 Magnús Pálsson og Ingólfur Arnarson, ,,Helge Röed: Pages from diary”, Mob Shop Dummy, (Gautaborg, 

Hong Kong press, 1986), 49.  
218 Þarna á Manni við vin sinn Halldór Ásgeirsson myndlistarmann. 
219 Hákon Már Oddsson, persónulegt viðtal, 16. janúar, 2014. 
220 Hér er Manni að tala um Járnsinfóníuna sem Philip Corner stjórnaði í Djúpalónsfjöru. 
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Dauðþreyttir eftir göngu dagsins var gist í skála Ferðafélagsins við Náttmálshnjúka sem var 

óhrjálegt hreysi að hruni komið. Þarna í skálanum voru göngumenn með ,,jökulinn undir sér 

og miðnætursólina í augum” eins og Manni orðaði það. Þetta var í kringum Jónsmessu og 

gjörningalistamennirnir nutu þess að horfa á sólina setjast til hálfs og rísa svo aftur.  

Á degi tvö gengu garparnir yfir Flókárheiði og við neyðarskýli á veginum mættu þeir 

alveg óvænt félögum sínum úr Mob Shop.  

Þar kom hópurinn og hitti okkur, það sést í myndinni, þar komu allir og það var 

sól og rosa gott veður þarna. 

Allir stoppuðu og fengu sér kaffi og það var rosa stemning þarna í skálanum þegar 

hópurinn kom til okkar. Þarna voru náttúrulega engir gsm símar, hvort við 

hittumst fyrir tilviljun, ég veit það ekki.
221

  

Í neyðarskýlinu gistu þeir svo aðra nótt og fóru stutt þann daginn, enda iðnir við að búa til list. 

Manni heldur sögunni áfram:  

Síðan á þriðja degi löbbum við áfram upp fjallgarðinn og þarna á leiðinni upp 

fjallið þá spændi hann Finn, sem var hjólreiðarmaður, hann spændi upp fjallið 

langt á undan okkur, og Helge sem var sterkur Norðmaður, þeir voru hæfilega 

heilbrigðir útivistarmenn, og við Dóri (og Lars Emil) vorum hlaupandi á eftir 

þeim á strigaskónum. Það var ekki þessi goritex kúltúr í gangi þarna, við vorum 

bara einhvern veginn og einhvern veginn. Ég filma og filma en var ekki að búa 

mikið til sjálfur, en ég sé það á filmunum að ég hef eitthvað verið að gera. Ég leit 

aldrei á mig sem performans artist, ég leit á mig sem kvikmynda- og 

vídeólistamann. Ég var ekki á sama stað og þau mörg. Ég hef ekki þessa miklu 

þörf að nota sjálfan mig í listaverkum.
222

  

Svo á þriðja degi fer að rigna. Og við löbbum og löbbum og svo kemur alveg 

svartaþoka eins og gerist á fjöllum. Við sjáum ekki neitt, og það var ekki hægt að 

nota kort í bleytunni. Við vorum blautir og vorum orðnir hraktir, svo nennum við 

þessu ekki lengur og tjöldum þarna einhvers staðar, horfum á kortin og veltum 

fyrir okkur hvar við eigum að fara, það var þverhnípi á báða bóga, við stoppum 

bara af því Finn, hann gafst bara upp, hann þoldi ekki þokuna sko. Eins og hann 

var fljótur, ... hann settist bara niður og fór að gráta. Hann var bara búinn á því. 

Helge var að reyna að stjórna okkur eitthvað, en hann réði heldur ekki neitt við 

þokuna, við vorum þarna bara íslenskir sveitastrákar. Fyrir okkur var þoka bara 

þoka, og maður hélt bara áfram, það skipti engu máli. Þetta tók alveg pústið úr 

þessum heljarmönnum og Daninn fór að gráta og hinn bara tapaði sér líka og eftir 

voru þrír íslenskir tvítugir strákar, sem þurftu að halda uppi spiritinu. 

Við sofnum svo og vöknum á fjórða degi í grenjandi rigningu. Þú ert að fara 

hundblautur í grenjandi rigningu að labba í heilan dag, í þoku, í fjöllum sem við 

þekktum ekki fyrir fimm aura. Stemningin var einhvern veginn búin, hálfgrátandi 

Dani og hann var orðinn hálf vitstola, formaðurinn. Við ákváðum bara, partíið er 

búið! Og við hendum okkur niður, fundum einhverja leið niður úr fjöllunum, það 

eru brattar hlíðar þarna, við vissum varla hvar við vorum, en sáum Lýsuhól, 

þekktum það, förum niður og komumst inn í félagsheimilið, náum að þurrka 
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okkur og gistum þar örugglega eina nótt. Þar var sundlaug og kannski höfum við 

hringt og látið vita að við værum þar. Ég filma eitthvað þar fyrir Lars Emil, 

,,Prinsessuna á bauninni”... og sýndum og gerðum eitthvað og þar lauk ferðinni. 

Það var ekki stemning fyrir því að fara aftur upp á fjallið og okkur eiginlega bara 

rigndi niður má segja.  

Síðan tek ég þetta filmuefni með mér til Ameríku, þar sem ég var í 

kvikmyndanámi, framkalla þetta, og átta millimetra hlutinn af náminu mínu var 

svona að blanda saman miðlum og öðru, þannig að ég tek 8 mm filmuna og í 

svona optical printer sem ég gerði sjálfur, set 8 mm öðrum megin og 16 mm 

hinum megin, ég blæs þetta upp í 16 mm litafilmu, orginalinn er 16 mm. Þessi 

filma heitir, hún er 15 mín. löng minnir mig, og heitir ,,Five days in the 

mountains”. Ég sýndi þetta einu sinni á Íslandi, svo lenti þetta í filmudós inni á 

kvikmyndasafni og við vorum að ná í þetta bara núna í vetur og láta yfirfara þetta 

og var að sjá þetta í fyrsta sinn núna eftir einhverja áratugi.
223

  

 

Líta má á fjallgönguverkefni þeirra félaga sem einn frækilegasta og lengsta gjörning 

Íslandssögunnar. Auk gjörninganna sem unnir voru var gerð heilmikil umhverfislist á 

göngunni sem Manni skrásetti með upptökum. 

Verkefnið sem Helge vann út frá fjallgöngunni fólst í dagbókarskrifum sem finna má í 

bókverkinu Mob Shop Dummy. Þar kemur fram að upphaflega ætluðu þeir félagar að leggja af 

stað þann 22. júní en þurftu að fresta för um einn dag vegna veðurs. Í dagbókinni talar Helge 

um undursamlega náttúru, andstæðurnar sem birtast í henni og vinnusemi og sköpunargleði 

ferðafélaganna. Hann talar um samfellda tjáningu og samkennd á meðan á göngunni stóð. Á 

fyrsta degi sagði hann Manna m.a. hafa gert brú og gjörning úr skugganum sínum. Halldór 

hafi málað persónuleg tákn í snjóinn og týnt steina sem hann lagði á jörðina. Þeir hafi myndað 

mynstur, eins konar kennileiti sem átti að lýsa upp hugi þeirra. Lars Emil málaði táknrænan 

stiga sem átti að hjálpa honum að ná upp í hin eftirsóttu gildi; trú, von og kærleika. Af 

verkefnunum má sjá að þeir félagar hafa verið nokkuð upphafnir og snortnir, trúlega af 

mikilfengleika náttúrunnar. 

Uppi á Snæfellsjökli upplifði Helge sig í einskismannslandi. ,,Fyrirheitna landið” var 

kannað, skrifaði hann í dagbókina, land vonar og eftirvæntingar, þar sem steinar vöknuðu til 

lífsins. Þarna var uppspretta takmarkalausrar sköpunargáfu. Á þessum tímapunkti sagði Helge 

gönguna eins góða og hægt væri að hugsa sér, útsýni til allra átta, fegurðin ólýsanleg; svartir 

steinar, hraun og mosi gerði landið þögult og dautt, en um leið væri það fullt af lífi. Og engu 

líkara en að umhverfið allt tæki þátt í listsköpun þeirra. 

Jökulþúfur í fimmþúsund fetum, í stillu í kvöldsólinni, var áfangastaður félaganna á 

öðrum degi ferðalagsins, útsýni til allra átta og birtan undursamleg að sögn Helge. Upphafnir 
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af fegurð umhverfisins gerðu þeir gjörning Roberts Filliou, ,,Telephatic Music no 2“. Þeir 

einbeittu sér að þögninni og sendu jákvæða strauma út í umhverfið, sendu heillaóskir, von um 

gott veður og heill til handa konum og körlum, einkum og sér í lagi til þeirra sem tóku þátt í 

,,The Eternal Network”.
224

  

Hinn 25. júní vöknuðu þeir ferskir í morgunsólinni, skrifuðu í dagbækur sínar, hugleiddu 

og nutu góða veðursins og náttúrunnar. Haldið var af stað að Mælifelli. Þar voru teknar 

ljósmyndir og mikið kvikmyndað með það fyrir augum að yfirfæra landslagið inn í þeirra 

einstaka tengslanet. Helge lýsir því að í suðri hafi þeim birst gífurlegur steinadalur, dulúðugt 

svæði, þar sem öll jarðfræðisaga Íslands varð ljóslifandi fyrir hugskotssjónum þeirra. 

Skyndilega, eins og hendi væri veifað, brast á þoka og kaldir vindar. Þokan og kuldinn 

umluktu ferðalangana og fjöllin hurfu þeim sjónum. Þeir voru algjörlega villtir. Ákveðið var 

að fara niður á sléttlendi og tjalda þar um nóttina, í ausandi rigningu, þoku og kulda. Að 

morgni 26. júní var ákveðið að halda niður af fjallinu. Enn var svartaþoka og rigning, 

ferðafélagarnir bæði kaldir og hraktir. Sauðatraðir og vörður voru eini vegvísirinn og haldreipi 

þeirra niður fjallið. Varast þurfti gljúfur og hála steina. Tjald, svefnpokar, bakpokar og föt, allt 

var rennandi blautt. Á fáum dögum kynntust hinir erlendu gestir annars vegar fegurð og 

töfrum íslenskrar náttúru og hins vegar þeirri hættu sem stafar af vályndum veðrum og vosbúð 

í óbyggðum. Allt fór vel að lokum, ófarirnar gerðu gönguna eftirminnilegri og skemmtilegri 

til frásagnar því engum varð meint af volkinu. Í lok dagbókarinnar segir Helge: ,,Nature itself 

states the references to life, the sound of waves in our mind.”
225

 

5.2.3 Járnsinfónían og EN KÆDEREAKTION, tegnet med solen í arkitektur 

Magnús segir svo frá öðrum gjörningi sem hópurinn framkvæmdi:  

Einn daginn fór hópurinn í Djúpalónsfjörur, gerði þar útisinfóníu (sem Philip 

Corner stóð fyrir, innskot höf.). Þar var gamalt togaraflak sem hafði rekið á land – 

og bútar úr togaranum, málmstykki stór, lágu víðs vegar um fjöruna. Fólkið fann 

sér steina eða annað til að berja þessi stykki og mynda mismunandi hljóm. Og 

þarna var gerð sinfónía sem hljómaði þarna um þessa allstóru fjöru. Þetta var 

ákaflega fallegt verk. Því miður var það ekki tekið upp – svo víðfeðmt, en 

sennilega hafa einhver vídeó verið tekin þarna.
226

  

Blaðamaður Vikunnar nefnir hljómkviðu þessa í blaðagrein er birtist í tímaritinu Vikunni. 

Þar segir hann frá upplifun sinni af viðburðinum, meðal annars því að honum hafi verið boðin 

þátttaka en hann hafi hafnað henni. Þegar „hljómlistarmennirnir“ hófu tónsmíðar sínar hafi 

                                                 
224 ,,The Eternal Network “, gjörningur sem Robert Filliou leiddi í Mob Shop. 
225 Magnús Pálsson og Ingólfur Arnarson, ,,Helge Röed: Pages from diary”, Mob Shop Dummy, 54. 
226 Sama heimild, sama stað. 
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hann óðara séð eftir ákvörðun sinni, því hann dáðist að innlifun þátttakenda og sérkennileika 

þessa verks. Hann nefnir það einnig í sömu grein að hann hafi hlýtt á hljómkviðuna í annað 

sinn á sýningu tileinkaða Mop Shop I í Ásmundarsal. Þar taldi hann að ,,Járnsinfónían” hafi 

ekki hljómað jafn vel,
 
trúlega vegna þess að búið var að slíta hana úr samhengi, þ.e. 

sjónarspils magnaðrar náttúru og hinna einbeittra hljóðfæraleikara.
227

  Þegar listaverk er 

fjölfaldað þá álítur heimspekingurinn Walter Benjamin að verkið missir það sem má kalla 

„hér og nú” listaverksins, hina einstöku tilvist þess þar sem frumverkið verður til, þaðan sem 

það er upprunnið.
228

 

Magnús talaði einnig um „ákaflega fallegt verk“ eftir lítt kunnan Dana, Finn Nielsen, 

þann sama og tók þátt í Snæfellsnessgöngugjörningnum. Laugarnesskóli er þriggja hæða 

bygging með stigapöllum. Listamaðurinn Finn Nielsen staðsetti fólk með spegla á alla 

stigapallana. Magnús sagði svo frá: 

Hann gerði þetta mjög frábæra verk í sterku sólskini. Hann var með svona litla 

spegla, einn á útidyratröppunum, annan innst inni á ganginum eða altso við rót 

stigans, næsta spegil upp á annan pall og svo framvegis. Svo tók hann sjálfur 

ljósgeislann á spegilinn hjá manninum innst í herberginu sem síðan sendi hann 

áfram, og áfram fór geislinn upp á þriðju hæð og síðan var hann sendur niður aftur 

og út í sólina.
229

  

Í viðtali sem höfundur tók við Magnús árið 2012 sagði hann frá ofangreindum gjörningi.  

Þegar hann lauk frásögninni mátti sjá hvernig augu hans ljómuðu og fölskvalaus aðdáun lýsti 

upp svipinn þegar hann rifjaði atburðinn upp. Síðan spurði hann með nokkurri áherslu: 

„Finnst þér þetta ekki fallegt?“   

Finn Nielsen gerði einnig gjörning sem hann kallaði ,,Sóldansinn”.  Það verk var byggt á 

þátttöku margra og fólst í (geometrísku) samspili sólar, spegla, skugga og manna. Finn tók 

einnig þátt í útgáfu bókar sem Claes Tellvid gaf út árið 1981 um verk sem hann vann í Mob 

Shop, ,,Have you seen Claes?”. Þetta var upphaflega 10 mínútna myndbandsverk sem Manni 

tók upp. Hugmyndina að verkinu fékk Claes úr íslenskum þjóðsögum um álfa og hvernig 

þeim tókst að láta fólk hverfa inn í steina. Claes gerði því allstóran stein, holan að innan og 

fékk þrjá álfa (Ingólf Arnarson, Halldór Ásgeirsson og Guðmund Odd Magnússon) til 

aðstoðar. Gjörningurinn gekk út á það að listamaðurinn sat á stól úti í náttúrunni og hinn 

                                                 
227 Sigurður Hreiðar, „Járnsinfónía undir jökli“, Vikan, 34. tbl. 1981, 36. 
228 Walter Benjamin, Listaverkið á tíma fjöldaframleiðslu sinnar, þýð.: Árni Óskarsson og Örnólfur Thorsson, 

Svart á Hvítu, 2. árgangur, 1978, 1. tbl., vefslóð: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=5386791 (sótt 7. 

júní, 2014). 
229 Magnús Pálsson, persónulegt viðtal, 17. apríl 2012. 
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manngerði steinn með þrjá álfa innanborðs færðist hægt og rólega í átt að listamanninum sem 

að lokum hvarf inn í steininn og ,,sameinaðist álfheimum.”
230

   

5.2.4 „Fridays adventure“ og fleiri verk 

Beth Lauren og Hildur Hákonardóttir unnu saman að verkefni sem þær nefndu ,,Fridays 

Adventure”. Verkefnið byggðist á samvinnu hópsins eins og svo mörg önnur verk í Mob 

Shop. Beth fékk þá hugmynd að gera línurit sem byggðist á því að allir miðluðu einhverri 

reynslu eða upplifun sem menn öðluðust með veru sinni á þessum einangraða stað. Horfið var 

síðan frá hugmyndinni en þess í stað var önnur hugmynd Hildar framkvæmd sem fólst í að 

gera línurit yfir viðveru og dvalartíma allra þátttakenda sem voru að minnsta kosti einn dag á 

staðnum. Yfirlýsing þeirra varðandi verkefnið hljóðar svo: ,,Everybody in the Mob Shop 

participates in this project whatever they want it or not, because of their very presence – or 

absence”. Þær útbjuggu viðverukort þar sem allir skráðu sig inn og út alla 46 dagana sem Mob 

Shop stóð yfir. Þær færðu niðurstöður inn á línurit og notuðu svartan og bláan lit til að 

aðgreina annars vegar mynstur yfir komu og brottför og hins vegar yfir fjölda fólks, hvenær 

það kom og hve lengi það dvaldi. Lengd línuritsins samsvaraði lengdinni á landakorti frá 

upphafspunkti, ,,Peninsula Walk” til Laugagerðisskóla á skalanum 1:100 000. Útkoma 

línuritsins líktist skörðóttum fjallgörðum og borgarlandslaginu á Manhattan. Titillinn var m.a. 

vísun í fyrsta dag Mob Shop I vinnustofunnar í Laugagerðisskóla.
231

 Þetta verk átti sér 

framhaldslíf á sýningu Beth Lauren í Gallerie Ahlner í Stokkhólmi árið 1982. Þar gaf hún 

verkinu heitið ,,MA RIA incl. Friday´s Adventure” sem var eins konar endurtekning á 

línuritinu sem varð til í Mob Shop en á öðru formi. Beth yfirfærði línuritið yfir á plexigler. 

Hún útbjó eins konar öxul úr glerinu, lárétt borð þar sem hún gerði rauf í miðjuna og kom þar 

fyrir lóðréttu plexigleri. Helmingurinn stóð upp úr og hinn vísaði niður. Grafið teiknaði hún á 

lóðrétta flötinn ofan borðs. Þar speglaðist teikningin á skemmtilegan hátt á borðplötunni. Í 

sýningarskránni segir hún frá Mob Shop I og fjallar um upplifun sína af gjörningi Roberts 

Filliou, ,,Dictionary as Scenario” og ýmsum tilviljunum honum tengdum. Þessi gjörningur 

Fillious gekk út á það að þátttakendur áttu að velja af hendingu eitt orð úr orðabók og gera 

myndbandsverk sem túlka átti orðið. Með lokuð augun benti Beth á orðið pebble eða 

smásteinn. Fyrir algjöra tilviljun lágu fyrir framan hana á borðinu litlir fallegir steinar sem 

þeir Halldór og Lars Emil sendu Filliou með heim rétt áður en þeir héldu til fjalla, ,,bara 

svona til vonar og vara ef einhver skyldi þarfnast þeirra í Mob Shop”. Þetta fannst Beth 

                                                 
230 Magnús Pálsson og Ingólfur Arnarson, ,,Claes Tellvid: Disappearance as a fine art”, Mob Shop Dummy, 81. 
231 Magnús Pálsson og Ingólfur Arnarson, ,,Hildur Hákonardóttir og Beth Laurin: Friday´s Adventure”, Mob 

Shop Dummy, bls. 87-89. 
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Lauren afar sérstakt og benti á fjölmörg önnur tilvik svipuð þessu í tengslum við gjörning 

Filliou.
232

 

Vera listamannanna í Laugagerðisskóla spurðist um sveitina. Húsfreyjan í Dalsmynni, 

Margrét Guðjónsdóttir, sendi listamönnunum ljóð um nýlistamenn sem hljóðar svo: 

,,Nýlistarmenn” 

Nýrri stefnu stefnu völdu vist/ á vorri feðra grundu/ það er best að léleg list/  

lifi ögurstundu. 

Fljótt er hverjum gerning gleimt/ ef gjörandinn er hlíðinn/ öllu lokið ekkert geimt/  

til ama fyrir lýðinn.  

 

Víst er hörðum heimi er/ hugljómun í standi/ ef listamenn þeir leika sér/ sem lítil 

börn í sandi.
233

   

Margrét í Dalsmynni 

 

Ljóðið lýsir vel þeim viðhorfum sem enn voru við lýði í samfélaginu gagnvart nýlistamönnum 

og greinilegt á innihaldi ljóðsins að lítil virðing var borin fyrir listsköpuninni þótt samið sé í 

gamansömum tón. Skömmu eftir að ljóðið barst nýlistamönnunum í Mob Shop, var þeim 

hjónum í Dalsmynni og fleiri sveitungum boðið í kvöldkaffi í Laugagerðisskóla þar sem 

gestum gafst kostur á að kynna sér nýlist og rabba við þátttakendur. Þar var Margréti svarað 

með ljóði sem Robert Filliou orti á ensku en Tryggvi Hansen snéri á íslensku. Þeir félagar 

Robert og Tryggvi fluttu síðan ljóðið saman fyrir samkomuna, en það hljóðar svo:
234

 

,,Söngur fyrir Margréti í Dalsmynni sunginn fram af sjálfu sér:” 

Gærdagurinn liðinn/ og hvað um það?/ en búskapurinn lifir enn/ veiðarnar ganga 

vel, hei/ listin lifir áfram, hei/ langt langt inn í komandi tíma 

 

Í gærmorgun rakst ég á túristabækling/ þessi tegund sem þú kannast við/ sem 

segir þér hvað ber að gera/ hvað ber að sjá og hvað ber að segja/ eins og þú ratir 

ekki út úr sundlauginni/ eins og þú sér bölvaður blábjáni 

 

Ég fór á sveitaball í gærkvöldi/ þú þekkir þesskonar hátíðarhöld/ dætur og synir Íslands 

koma saman/ syngja og dansa langt fram á nótt/ eða inn í daginn/ með hlátrasköllum 

drykkju og hressilegu svingi              

 

Það er ekki auðvelt að segja á réttan hátt/ og á réttri stundu/ ,,Dætur og synir Íslands 

þau eru falleg”/ þegar þú kannt ekki tungu þeirra/ ég vil reina samt núnaakkúrat núna/ 

frammi fyrir þér/ með engan annan vegvísi en þig og mig/ ,,Dætur (þær eru fallegar) og 

                                                 
232 Beth Lauren, sýningarskrá vegna sýningarinnar ,,MA RIA incl. Friday´s Adventure”, í Galerie Ahlner 

Stockholm, 1982. 
233 Stafsetningin er Margrétar, höf. sér ekki ástæðu til að leiðrétta hér. 
234 Magnús Pálsson og Ingólfur Arnarson, ,,Margrét í Dalsmynni”, Mob Shop Dummy, 47. 
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synir Íslands, /sum stunda búskapinn hei/ sum fiska hei/ sum dansa hei/ og sum þeirra 

leika sér í sandinum hæ/ eins og lítil börn/ þau eru falleg hei hei!
235

                     

Robert Filliou. 

Marianne Agren tók viðtal við Robert Filliou sem hún nefndi ,,Phallocrat Anonymous”.  

Þar skeggræddu þau um femínisma og stöðu konunnar, einnig var farið í andaglas og Filliou 

kom fram með lausnir á orkukreppunni. Helgi Skúta Helgason gerði áhrifaríkt myndverk með 

Búðarklett í aðalhllutverki sem hann nefndi ,,Propsal for earth spiral”. Sólveig 

Aðalsteinsdóttir vann með lopavettlinga í bland við afurðir náttúrunnar og Douwe Jan Bakker 

fyllti box með ,,bómullarblómum”, ,,Box with landscape stuff for my daughter” sem hann 

tileinkaði dóttur sinni. Tryggvi Hansen átti hugmynd að afar fallegri uppákomu sem unnusta 

hans tók þátt í við heita lind á Snæfellsnesi. Nakin máluðu þau hvort annað með bláum, 

rauðum, svörtum og hvítum lit. Síðan blönduðu þau litunum saman með strokum og þvoðu 

síðan af í lindinni.  

Sjá má á viðfangsefnum listamannanna í Mob Shop að þjóðlegar hefðir og náttúran voru 

oftar en ekki í aðalhlutverki í listsköpuninni. Listamennirnir gerðu blóm og lopa að miðli í 

listsköpun sinni, einnig steina, járnarusl, sólina, álfatrúna og hina gömlu hefð að kveðast á, á 

milli bæja eða bara yfir lækjarsprænu eins og smalarnir gerðu forðum. 

5.3 Viðtökur og umræða í fjölmiðlum 

Magnús bauð Svíanum, listamanninum og listgagnrýnandanum, Sune Nordgren í Mob Shop 

með það í huga að hann skrifaði um viðburðinn í sænskum dagblöðum.
236

 Þá var Sune 

listgagnrýnandi fyrir Dagens nyheter og birti þar blaðagrein þann 4. september 1981 um Mob 

Shop I undir fyrirsögninni ,,Kunstexperiment pa fjallet”, auk þess sem hann skrifaði í sama 

blað þann 4. Ágúst 1981 um íslenska samtímalist. Þar kallaði hann Magnús guðföður 

samtímalistar á Íslandi og birti myndir af ,,Gifsbörnum” Magnúsar og ,,Cul-de-sac II” Ólafs 

Lárussonar. Hann fór jafnframt lofsamlegum orðum um báða listamennina og hinn frjóa 

jarðveg samtímalistar í landinu.
237

  

                                                 
235 Magnús Pálsson og Ingólfur Arnarson, ,,Margrét í Dalsmynni”. Robert Filliou samdi ljóðið, þýð. Tryggvi 

Hansen, 48.  

Ljóðið er stafsett hér á sama hátt og í bókinni. 
236 Ásta Ólafsdóttir, persónulegt viðtal, 18. des. 2013. 
237 Sune Nordgren, Biography, vefsíða: www.sunenordgren.com/?page_id_10. (sótt 21. mai 2014).  

Sune lauk prófi frá Grafikskolan Forum í Malmö árið 1974 og starfaði að list og hönnun í 10 ár eftir útskrift, auk 

þess sem hann stofnaði tímaritið Kaljedoskop (1975), stofnaði og ritstýrði Kalejdoskop Förlag frá árinu 1978 og 

starfrækti það til ársins 1990.  Forlagið sá um útgáfu á bókum um samtímalistaverk og listamenn. Hann var 

listgagnrýnandi fyrir Sydsvenska, Dagens Nyheter og í sænska útvarpinu P1, auk þess sem hann stýrði lista og 

menningarþáttum í sænska sjónvarpinu. Síðan var hann safn, sýninga – og verkefnastjóri á hinum ýmsu söfnum í 

Svíþjóð og í London. Nú er hann Arts Advisor og sýningastjóri (curator) hjá Nordic Art and Design í Osló. 

http://www.sunenordgren.com/?page_id_10
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Tímaritið Vikan fjallaði um Mop Shop vinnustofuna eins og áður hefur komið fram í 

nokkuð ítarlegri grein þar sem blaðamaður segir skemmtilega frá því sem fyrir augu bar og 

birtir óviðjafnanlegar myndir af viðburðum. Í greininni er Robert Filliou titlaður 

heimspekingur, rithöfundur og myndlistarmaður. Auk þess sagði blaðamaðurinn hann 

„líflegan karl og glaðbeittan“.
238

 Philip Corner var titlaður tónlistarprófessor, 

uppákomumaður, tónskáld og hljóðfæraleikari frá New York. Einnig nefndi hann að 

íslandsvininum Douwe Jan Bakker frá Hollandi hafi verið boðið hingað sem og þeim Michal 

og Theresu Tarkowski, pólskum hjónum sem fengust við tilraunakvikmyndun. Þau komust 

ekki sökum þess að aðeins annað þeirra fékk vegabréfsáritun frá pólskum yfirvöldum til 

fararinnar en hitt ekki. Þau ætluðu að stunda hér tilraunakvikmyndun og gera heimildarmynd 

um starf vinnustofunnar.
239

 

5.4 Sýningin í Ásmundarsal 

Mob Shop lauk með því að sett var upp myndlistarsýning í Ásmundarsal við Freyjugötu með 

vinnu þátttakenda. Sýningin stóð yfir frá 9.–11. júlí og samanstóð af listhlutum, 

myndbandsverkum og sérstökum gjörningasýningum sem fluttar voru öll sýningarkveldin. Ásta 

Ólafsdóttir opnaði sýninguna að viðstöddum forseta Íslands, frú Vigdísi Finnbogadóttur, 

þátttakendum í Mob Shop og miklum fjölda sýningargesta. Sýningin var vel sótt, reyndar var 

stöðugt rennsli alla dagana því almenningur virtist hafa áhuga á Mob Shop ,,menningunni”. 

Manni hafði veg og vanda að uppsetningu sýningarinnar og lagði nótt við dag ásamt Magnúsi og 

fleiri þátttakendum að koma sýningunni upp fyrir opnunardag. Að sögn Ástu var þetta góð sýning, 

áhugaverð og margþætt. Reyndar kom það henni dálítið á óvart hve mikil vinna kom út úr Mob 

Shop I og hve verkin voru mörg og fjölbreytt því henni fannst á stundum lítið vera að gerast. Ásta 

talaði um að þátttakendur, aðallega hinir erlendu gestir, hefðu gert sér mat úr smæstu atriðum og 

hinum hversdagslegustu. Sem dæmi nefnir hún rímur Tryggva Hansen, ljóðagerð Margrétar frá 

Dalsmynni og Roberts Filliou. Járnsinfóníu Philips Corner sem Manni tók upp segir hún hafa 

verið áhrifaríka og komið mjög vel út á myndbandi. Marianne Agrean frá Svíþjóð týndi fallega 

steina í Djúpalónsfjöru og raðaði þeim í mynstur á gólf. Þetta þótti Ástu hversdagslegt og lítið 

spennandi en í sýningarrýminu ,,var þetta allt ofsalega flott!”. Ásta sagði ,,þetta allt saman” í anda 

Magnúsar og kannski Flúxus, ,,að listin spretti upp úr engu, það skiptir miklu máli”.
240

 

                                                 
238 Sigurður Hreiðar, ,,Járnsinfónía undir Jökli”, Vikan, 34. tbl.  20. ágúst 1981, 34. 
239 Sama heimild, 34. 
240 Ásta Ólafsdóttir, persónulegt viðtal, 18. des. 2013. 
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6 Mob Shop II 

6.1 THINGUMMY 

Í framhaldi af Mob Shop I fór Magnús þess á leit við Ingólf Arnarson að taka að sér að 

skipuleggja næstu sumarvinnustofu, Mop Shop II.
241

 Mob Shop II var samvinnuverkefni 

fyrrum nemenda Magnúsar við MHÍ og Steve Beresfords, þekkts spuna-, tónlistar- og 

gjörningameistara frá Bretlandi. Íslensku listamennirnir sem tóku þátt voru þau Ingólfur 

Arnarson, Daði Þorbjörnsson, Pétur Magnússon, Sólveig Aðalsteinsdóttir, Helgi Þorgils 

Friðjónsson, Eggert Pétursson, Kristinn G. Harðarson, Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir og Tumi 

Magnússon.
242

  

Á þessum tíma hafði Ingólfur áhuga á tónlist sem samin var af myndlistarmönnum. Hann 

trúði því að margt skemmtilegt gæti komið út úr því að nokkrir myndlistarmenn ynnu að 

músík saman. Í því samhengi fékk hann Steve Beresford til samvinnu. „Steve er þekktur 

spunakall, hann er svona digital – fjölhæfur tónlistarmaður, þekktur í spunahreyfingunni 

ensku fyrir að vera með óvænt útspil. Hann spilaði mikið á barnahljóðfæri – kom á óvart – 

braut svona upp. Hann gaf t.d. út plötuna Bath of surprise“, sagði Ingólfur.
243

 Beresford var 

vanur að vinna með hinum ýmsu hópum sem voru ekki vel að sér í tónlist, bæði börnum og 

ólærðum.
244

 Ingólfur taldi Beresford einhvern áhugaverðasta tónlistarmann Bretlands. Hann 

væri góður píanóleikari og hefði unnið með tilraunatónlistarmönnum, ,,spunahreyfundinni” og 

rokkhljómsveitum. Enn fremur væru tónleikar hans í ætt við performansa og ætlaðir auga ekki 

síður en eyra.
245

 Ingólfur vildi fá þennan mann hingað til lands til þess að vinna með 

íslenskum myndlistarmönnum sem allir höfðu einhverja nasasjón af tónlist.
246

 Ráðist var í að 

fá lánuð hljóðfæri og æft var í kjallara MHÍ að Skipholti 1. Ingólfur sagði Einar Örn 

Benediktsson hafa lánað orgel og ,,þetta var í svona Dieter Roth anda, en náði popp-

klassík“.
247

 Samin voru stutt lítil lög og tónleikar með Steve Beresford voru haldnir í Norræna 

húsinu. Þeir voru umdeildir og blaðadeilur spunnust um þá þar sem gagnrýnandi sagði t.d. að 

                                                 
241 Sigmar Þórðarson, viðtal við Ingólf Arnarson 22. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á geisladiskum á 

Nýlistasafninu. 
242 Gunnhildur Hauksdóttir, viðtal við Magnús Pálsson 30. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á geisladiskum 

á Nýlistasafninu.  
243 Sigmar Þórðarson, viðtal við Ingólf Arnarson 22. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á geisladiskum á 

Nýlistasafninu. 
244 Þ.S.,,Ekki síður fyrir augað en eyrað“, Þjóðviljinn, 20. júlí 1983, 2. 
245 Sama heimild, sama síða. 
246 Sama heimild, sama síða. 
247 Sigmar Þórðarson, viðtal við Ingólf Arnarson 22. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á geisladiskum á 

Nýlistasafninu. 
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píanóvirtúós (Steve Beresford) hefði verið með fíflaskap.
248

Afrakstur Mop Shop II var rautt 

box með 47 svart hvítum teikningum sem allir þátttakendur verkefnisins voru höfundar af sem 

og lögunum á hljómplötunni sem gefin var út.Verkefnið fékk hið undarlega nafn Thingummy, 

en þetta orð er notað í ensku slangurmáli og þýðir eitthvað á þessa leið: „Æ, hvað heitir það 

nú aftur?“
249

 Thingummy var gefið út af Kaljedoskop í Svíþjóð. Magnús kom ekki mikið að 

þessari útgáfu, en var svona viðloðandi verkefnið.
250

 Til eru tvö eintök af Thingummy á 

Nýlistasafninu.  

                                                 
248 Sigmar Þórðarson, viðtal við Ingólf Arnarson 22. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á geisladiskum á 

Nýlistasafninu. 
249 Gunnhildur Hauksdóttir, viðtal við Magnús Pálsson þann 30. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á 

geisladiskum á Nýlistasafninu. 
250 Sigmar Þórðarson, viðtal við Magnús Pálsson 22. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á geisladiskum á  

Nýlistasafninu. 
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7 Mob Shop III  

7.1 Mob Shop Dummy 

 Nokkru eftir að Mop Shop I lauk hafði Magnús samband við Ingólf Arnarson og bað hann að 

aðstoða sig við að gera bók um verkefnið þar sem hann hefði hlotið styrk til þess arna.  

Magnús og Ingólfur flokkuðu og fóru í gegnum efni sem nothæft þótti í bókverkið en það var 

hugsað sem heimild um viðburðinn. Bókin hlaut nafnið Mop Shop Dummy þar sem verk og 

viðburðir voru teknir saman og gaf hún góða mynd af því sem fór fram í Mob Shop I. 

Mop Shop Dummy var því þriðja Mob Shop sumarvinnustofan. Útgáfa efnisins dróst því 

ekki fékkst útgefandi af verkinu. Því ákvað Magnús árið 1985 að stofna forlagið Hong Kong 

Press ásamt vinkonu sinni Carinu Héden og gefa verkið út sjálfur sem hann og gerði. Mob 

Shop Dummy var fyrsta bókin sem þetta forlag gaf út.  

Vinnan fór fram að sumarlagi hér á Íslandi. Þeir sem tóku þátt í verkefninu ásamt 

Magnúsi voru þau Ingólfur Arnarson, Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir og Steingrímur Eyfjörð 

Kristmundsson. Steingrímur var fenginn til þess að gera teikningar í bókina og skreyta 

forsíðuna. Hann teiknaði myndir í grænu hér og þar inn á auð svæði á blaðsíðunum. Bókin er 

appelsínugul og forsíðan var fengin að láni úr gamalli stílabók með mynd af nashyrningi. 

Fremst og aftast í bókinni eru teikningar sem Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir handlitaði inn í 

flest handritin sem gefin voru út. Bókverkið kom út árið 1986. Að eigin sögn var Magnús 

mjög ánægður með útgáfuna þótt hún hefði ekki vakið mikla lukku á sínum tíma. Hann telur 

að bókin veki meiri athygli nú í dag en hún gerði þegar hún kom fyrst út. Á Nýlistasafninu eru 

til tvö eintök af bókinni.
251

 

                                                 
251 Gunnhildur Hauksdóttir, viðtal við Magnús Pálsson þann 30. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á 

geisladiskum á Nýlistasafninu. 
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8 Mob Shop IV 

8.1 Performance-Language-Theatre 

Árið 1989 fékk Magnús raunsnarlegan styrk úr Norræna menningarsjóðnum sem gerði honum 

kleift að starfrækja fjórðu, en jafnframt síðustu Mop Shop sumarvinnustofuna. Norræni 

menningarsjóðurinn styrkti framkvæmdina um 2.4 milljónir sem mun vera eitt af stærri 

framlögum hans. Auk þess veitti hinn danski bær, Viborg, tvöhundruð og áttatíu þúsund 

krónur í styrk svo og Menntamálaráðuneytið um tvöhundruð þúsund.
252

 Í þetta sinn valdi 

Magnús að halda vinnustofuna í Danmörku, nánar tiltekið á greifasetrinu Hall Hovedgaard 

sem nú er rekið sem menningarmiðstöð nálægt bænum Viborg á Jótlandi. Hugmyndina að 

Mob Shop IV fékk Magnús 10 árum áður, þá er hann hafði gestavinnustofu til afnota í sex 

mánuði sumarið 1979 í Hall Hovedgaard á vegum Norrænu listamiðstöðvarinnar í Sveborg. 

Magnús hafði þetta að segja um tilurð hugmyndarinnar í viðtali sem tekið var við hann í 

heimildarmynd Helga Felixsonar um Mob Shop IV, Deiglunni, listasmiðja á Jótlandi. 

[...] Þá fékk ég þessa hugmynd, að það þyrfti að ná saman þessum listamönnum 

sem annars vegar fást við þessa svokölluðu performanslist, sem eru flestir 

upphaflega myndlistarmenn, oft myndhöggvarar sem hafa byrjað að líta á eigin 

líkama sem skúlptúr. Og þannig komið að performanslist sem er og liggur 

ákaflega nærri leikhúsi, en raunin hefur orðið sú að performanslistamenn og þeir 

sem í leikhúsi starfa hafa raunar ákaflega lítið unnið saman. Það hefur ríkt 

megnasta tortryggni á milli og menn hafa ekki getað nálgast og menn hafa ekki 

getað auðgað hver annan að hugmyndum og inspírasjónum.
253

 

Hugur Magnúsar stóð því lengi til þess að tengja saman leikhúsið og myndlistina. Magnús 

hafði unnið í leikhúsum í mörg ár sem sviðsmyndahönnuður áður en hann hóf að stunda 

frjálsa myndlist og telur sig síðan þá tilfinningalega tengdan leikhúsinu. Í raun og veru telur 

Magnús að sambandsleysið á milli listgreinanna, leiklistar og myndlistar, hafi háð honum og 

valdið einhvers konar listrænni ófullnægju, sem hann lýsir svo í sama viðtali og greint er frá 

hér ofar:   

Mér finnst raunar að þetta grundvallist dálítið á því sem kallast frústrasjón, - 

vöntun á útrás – vöntun á fullnægju, sem hefur háð mér ákaflega mikið þegar ég 

                                                 
252 Þessar upplýsingar koma fram í sendibréfi dags. 13. sept. 1989, sem Magnús sendi til Vátryggingafélags 

Íslands, c/o Ingi R. Helgason forstjóri, v/beiðni um styrk úr listasjóði Brunabóta-Vátryggingafélagsins v/Mob 

Shop IV. Óútgefið efni sem varðveitt er í Nýlistasafninu. 
253 Magnús Pálsson í viðtali í heimildarmyndinni Deiglunni, listasmiðja á Jótlandi, handrit og stjórn: Helgi 

Felixson, framleiðandi IDÉ Film, 1989, og ,,Sjónvarp á sunnudag, Deiglan, Leikhús, tungumál og gjörningar”, 

DV, 8. des. 1989, vefsíða: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2565950 (sótt þann 21. júlí 2014). 
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hef starfað annars vegar í leikhúsi og hins vegar í myndlist, að finna ekki að það 

sé hægt að beita leikhúsinu, sem er makalaust tæki, tæknilega og með makalausu 

starfsliði, sem eru leikarar og tæknimenn leikhúsanna – byggingum, allri þessari 

þjálfun – allri þessari reynslu. Að það sé ekki hægt að beita þessu tæki eins og 

maður vill. Ég hef fundið mjög sterkt til þess og ég hugsa að þetta sé raunar 

kveikjan að þessu öllu saman og ég veit að það eru margir sem eru eins settir og 

ég í þessu efni.
254

 

Eins og Magnús sagði, þá voru fleiri listamenn með þessar hugmyndir í kollinum, að sameina 

krafta leikhúss- og myndlistarfólks. Kári Halldór Þórsson var efnilegur leikstjóri á þessum 

tíma og fannst framtak Magnúsar afar þarft: 

Það sem maður hefur fundið fyrir í gegnum árin er það að maður er bundinn í 

einhverjar ákveðnar vinnuaðferðir, á ákveðinn máta, og það einhvern veginn fær 

að taka yfirhöndina. Ég held það sé svolítið gott að vera með öðrum listamönnum 

sem sjá vinnuferlið á annan hátt, og ég held að þá komi maður til með að rekast á 

ýmis vandkvæði sem maður hefur haft og ekki getað almennilega áttað sig á. ...  

Ég er búinn að bíða eftir því í mörg ár að þetta gerðist sko! Og það sem er svo 

spennandi er – að maður hefur heyrt frá mörgum sem hafa verið í öðrum 

listgreinum sem hafa komið inn í leikhúsið, að það sé tiltölulega erfitt, því það séu 

bara reglur og vinnulögmál leikhússins sem ráði og þ.a.l. þá sé ekki tími til þess 

að taka tillit til reynslu og þekkingar annarra listgreina.
255

 

Með Mob Shop IV fékk Magnús tækifæri til þess að uppfylla drauminn um samtal 

myndlistar og leiklistar. Hann náði saman leikhúsfólki, leikstjórum, leikurum, 

leikritahöfundum og myndlistarmönnum sem höfðu fengist við gjörninga og fékk þetta fólk til 

þess að vinna saman. Myndlistar- og gjörningalistamenn brugðu sér í gervi leikara og 

leikstjóra og fengu tækifæri til að reyna eigin hugmyndir á leiksviði. Ætlunin var að snúa baki 

við gömlum leikhúshefðum og veita gjörningalistinni aðgang að leikhúsinu. Listamenn 

nálguðust verkefni sín með texta og talað mál sem samnefnara og því var yfirskriftin 

Gjörningar – tungumál – leiklist.
256

  

Styrkinn úr Menningarsjóðinum notaði Magnús til þess að greiða allan kostnað 

þátttakenda, gistingu, fæði og fargjöld til og frá námskeiðsstað.
257

 Aðstæður á Hall 

Hovedgaard voru allar hinar ákjósanlegustu, rúmt var um alla þátttakendur, máltíðir voru 

framreiddar, æfingaaðstaða var fyrir hendi á herrasetrinu sem og í útihúsum í kring. 

                                                 
254 Magnús Pálsson, í viðtali í heimildarmyndinni Deiglunni, listasmiðja á Jótlandi, 1989. 
255 Kári Halldór Þórsson, í viðtali í heimildarmyndinni Deiglunni, listasmiðja á Jótlandi, 1989 . 
256 Þorgeir Ólafsson, Deiglan, listasmiðja á Jótlandi, 1989 . 
257 Finna má greiðsluseðla fyrir flugfarmiðum, kvittanir fyrir fæðiskostnaði og gistingu fyrir þátttakendur í Mob 

Shop IV í kassa sem varðveittur er á Nýlistasafninu. 
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Umhverfis var afar falleg náttúra sem þátttakendur í Mob Shop notuðu sér óspart, ýmist til 

útivistar, jógaástundunar eða sem leiksvið fyrir gjörninga og leikverk.
258

  

Magnús bauð listamönnum frá Þýskalandi, Bretlandi, Hollandi, Ítalíu, Danmörku, Noregi, 

Svíþjóð, Finnlandi og Íslandi. Magnús valdi til leiks gjörningalistamenn sem höfðu frekar en 

aðrir nálgast leikhúsið og höfðu sýnt einhverja tilburði í þá átt ,,og á hina hliðina hef ég valið 

leikhúsfólk sem hefur valið að nálgast performanslist”, sagði Magnús.
259

 

Frá Íslandi komu þau Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir leikmyndahönnuður, Kristbjörg 

Kjeld leikkona, María Kristjánsdóttir leikstjóri, Kári Halldór Þórsson leikstjóri, Eyvindur 

Erlendsson leikari og leikstjóri, Ásta Ólafsdóttir myndlistarmaður og rithöfundur, Steinar 

Sigurjónsson rithöfundur, Þorgeir Ólafsson listfræðingur, Helgi Felixson 

kvikmyndagerðarmaður og Helgi Skúta Helgason sá um ljósmyndun.  

Af erlendu þátttakendunum komu frá Bretlandi þau Brian Catling prófessor og 

gjörningalistamaður, Clear Catling myndlistamaður, Rod Summers hljóð-, ljóð- og 

gjörningalistamaður og Gary Stevens gjörningalistamaður en hann rak eigin gjörningahóp á 

þessum tíma. Einnig kom Minna Thornton, listmálari og blaðamaður og Frances Cowan. Frá 

Danmörku komu þau Eric Andersen flúxuslistamaður og Kirsten Justesen, skúlptúr- og 

gjörningalistamaður, Björn Norgaard, skúlptúr- og gjörningalistamaður, (Magnús og Björn 

sýndu saman í Norræna skálanum á Feneyjartvíæringnum 1980), Lena Adler Petersen 

myndlistarmaður, Mogens Brynjolf og Sören Brynjolf leikarar, flúxarinn Henning 

Christiansen tónskáld og gjörningalistamaður og fl. Þarna voru einnig Norðmennirnir Kjetil 

Sköien, gjörninga-, leikhúslistamaður og dansari og Marianne Bratteli rithöfundur og 

listmálari. Frá Svíþjóð komu m.a. Leif Elgren en hann stundaði á þessum tíma gjörninga- og 

bókagerðarlist, Claes Camnert leikstjóri og Bengt Adlers fjöllistamaður. Frá Finnlandi tóku 

þátt þau Jukka Hallmann sem sá um kvikmyndatöku á heimildarmyndinni Deiglunni, Tuija 

Kankus, leikkona og sagnfræðingur, og Satu Kiljunen gjörningalistamaður. Frá Þýskalandi 

komu þau Wolfgang Müller og Käte Kruse, tónlistar- og gjörningalistamenn, þau voru á 

þessum tíma meðlimir í síð-pönkhljómsveitinni, Die Tödliche Doris, og Stefan Wewerka 

arkítekt, myndhöggvari og grafíklistamaður sem stundaði einnig kvikmynda- og gjörningalist. 

Frá Ítalíu tók þátt leikkonan Nadia Scapoli en hún staldraði stutt við.
260

 

Alls tóku þátt um 65 manns, þar af voru 35 búandi á Hald Hovedgaard allar þrjár 

vikurnar, en 10 komu til skemmri dvalar. Auk þess komu um 20 leikarar og leikstjórar úr 

                                                 
258 Ásta Ólafsdóttir, 9. janúar 2014, og Kristbjörg Kjeld og Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir, 25. maí 2014, 

persónuleg viðtöl. 
259 Magnús Pálsson, í viðtali í heimildarmyndinni Deiglunni, listasmiðja á Jótlandi, 1989. 
260 Óútgefið efni, listi með nöfnum þátttakenda í Mob Shop IV, eigandi: Ásta Ólafsdóttir. 
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nágrenni Viborgar til þátttöku.
261

 Að sögn viðmælenda höfundar, Ástu, Kristbjargar og 

Þórunnar Sigríðar, myndaðist á Hall Hovedgaard kærleiksríkt samfélag þar sem 

sköpunarkraftur var virkjaður í samstarfi á ,,vináttunótum” við aðra listamenn, í hópastarfi þar 

sem menn deildu reynslu sinni og lærðu hver af öðrum. 

Ásta Ólafsdóttir lýsir stemningunni í Mob Shop og veru sinni þar á þessa leið:  

Svo komum við að staðnum [...] sem var í ægilega fallegu húsi. Þar hittum við 

fólkið. Að vera þarna í Viborg í þrjár vikur, var alveg hörkuvinna. Þetta var svo 

skemmtilegt tímabil og við urðum öll, komin frá sitthvorum löndunum, við urðum 

öll svo góðir vinir [...]. Það var svo mikið rými þarna, þar sem allir gátu verið þeir 

sjálfir. Óhuggulega góður matur sem þær bjuggu til, hún Frances Cowan og 

vinkona hennar Sara. Þær lentu í matreiðslunni, doktorinn og lögfræðingurinn 

vinkona hennar. [...] Við vöknuðum snemma, það var yndislegt veður allan 

tímann og hægt að borða morgunmat úti. Svo var farið inn að vinna, þetta var allt 

professíonalt fólk. Það var unnið allan daginn. Maður varð að vera rosalega fljótur 

að búa til sitt leikrit. Ég hef aldrei verið eins fljót að, það var bara pressa, þú 

varðst bara að koma með leikrit á sólarhring. Allir voru alveg rosalega creatívir, 

það var pressa og þetta endaði á sýningu, [...] og á kvöldin sátum við uppi í stofu, 

og fengum okkur rauðvínsglas. Allir fóru snemma að sofa til þess að vakna 

snemma, allir voru jafn eftirsóknarverðir borðnautar, maður kynntist öllum vel. 

Þetta var ótrúlega skemmtilegt og ég man þegar þetta var búið ætluðum við varla 

að geta farið. Við vorum mörg samferða til Kaupmannahafnar. Í Kaupmannahöfn 

gistum við öll saman og vorum áfram saman í tvo sólarhringa. Við ætluðum varla 

að geta slitið samvistum man ég. Þetta var yndislegt! Þegar við hittumst núna þá 

kyssumst við öll í bak og fyrir.
262

  

Að mati Ástu var minnisstætt hið mikla ævintýri að fá að vera með gjörninga í leikhúsi og fá 

tækifæri til þess að vinna í verkum annarra listamanna. Kristbjörg tók í sama streng: ,,í Mob 

Shop vorum við náttúrulega að vinna með dásamlegu listafólki”.    

Listamennirnir sem þarna voru mynduðu hópa og unnu saman að gjörningum, viðburðum 

eða litlum leiksýningum, en tilviljunin ein réði því hvaða listamenn unnu saman. Hver 

þátttakandi vann í fjórum hópum og oft þurfti að hafa hraðar hendur við að skipta um 

hlutverk, t.d. frá því að vera leikstjóri í einni sýningu yfir í það að vera leikari í þeirri næstu. 

Magnús valdi að bjóða einstaklingum til leiks frekar en  skipulögðum gjörningahópum til þess 

að forðast að hóparnir endurtækju það sem þeir hefðu gert áður.
263

 Allir voru að vinna með 

eitthvað, ýmist kom fólk með eitthvað tilbúið eða vann á staðnum. Umhverfið veitti 

                                                 
261 Þessar upplýsingar koma fram í bréfi dags. 13. sept. 1989, sem Magnús sendi Vátryggingafélagi Íslands, c/o 

Ingi R. Helgason forstjóri, v/beiðni um styrk úr listasjóði Brunabóta-Vátryggingafélagsins v/Mob Shop IV, 

Óútgefið efni sem varðveitt er á Nýlistasafninu. 
262 Ásta Ólafsdóttir, persónulegt viðtal, 9. janúar 2014. 
263 Gunnhildur Hauksdóttir, viðtal við Magnús Pálsson, 2010. Viðtalið er varðveitt á geisladiskum á 

Nýlistasafninu. 
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þátttakendum einnig innblástur og var uppspretta sköpunar hjá sumum þeirra. Á daginn unnu 

þátttakendur að handritum og æfðu verkin af kappi. Á kvöldin sýndu svo listarmennirnir litlar 

gjörningasýningar, voru með uppákomur og lítil leikrit. Svo var valið úr það sem hægt var að 

flytja yfir í leikhús, því tvisvar á tímabilinu sýndu hóparnir verk í hinu litla fallega 

áhugamannaleikhúsi, Viborg Teater í Viborg. Bornar voru fram 12 sýningar eða þættir fyrir 

áhorfendur og síðan var hluti dagskrárinnar endurfluttur í Malmö Konsthall í Svíþjóð. Þar 

voru fluttir gjörningar þeirra Magnúsar, ,,Op over maven eller brystet”, í leikstjórn Maríu 

Kristjánsdóttur, ,,Milky Way” Ketils Sköien og tónlistargjörningur þeirra Wolfgangs Müller 

og Käthe Kruse.
264

 Einnig var endurflutt verk Ástu Ólafsdóttur, ,,Whose house is this?” og var 

hún beðin að lýsa tilurð verksins, lesendum til glöggvunar á sköpunarferlinu sem átti sér stað í 

Mob Shop IV: 

“Whose house is this?” Flytjendur voru: Ásta Ólafsdóttir, Gary Stevens og Kjetil Sköien.  

Eftir því sem ég best veit komu allir óundirbúnir á Mob Shop 4 á Hald Hovedgård 

á Jótlandi. Flestir voru að hittast þarna í fyrsta sinn. Allir voru metnaðarfullir og 

vildu gera sterk og myndræn verk. Tíminn var naumur.  Maður varð bara að ná 

fullri einbeitingu og finna strax inn í sér, með augun opin inn og út, hvað verkið 

manns skyldi fjalla um. Því fyrr sem æfing gat hafist því betra. 

Danskur Herragarður eins og Hald á sér langa og merka eigendasögu. Á veggjum 

hanga myndir af þeim sem um salina gengu hér áður fyrr. Í garðinum eru 

fornleifar grafnar í jörð. Það að detta inn í fortíðina er heillandi. Ég gerði mér mat 

úr því og ruglaði dáldið í tímanum með því að gera ekki greinamun á okkur, mér, 

Gary og Kjetil sem nú gengum um salina og því fólki sem var á málverkunum og 

höfðu í lifanda lífi búið á herragarðinum.   

Ég var líka nýbúin að sjá í sjónvarpi þátt um fólk sem hafði minningar um fyrra líf 

og gat lýst gömlum byggingum eins og þær voru í upphafi. Bæði Gary og Kjetil 

voru vanir að læra texta utanbókar og flytja þá á sviði. Ég hins vegar treysti mér 

ekki til þess.  Þetta olli mér nokkru hugarangri því í leikverkinu mínu þurfti að 

fara með texta. Ég leysti málið með því að kaupa 3 litla bolta sem ég skrifaði 

setningar okkar á. Þannig gátum við, aðallega þó ég, lesið textann af boltanum á 

meðan við gengum um sviðið. Ekki sérlega góð lausn en gerði mig aðeins 

öruggari á sviðinu.
265

 

Gerðar voru lítilsháttar breytingar á atriðunum þegar á safnið var komið og þau búin í 

,,listasafnssamhengi” eins og Þórunn Sigríður orðaði það. ,,Í Malmö Konsthall var sýnt fyrir 

fullum sal af fólki og verkin sýnd hvert á eftir öðru. [...] Þetta var mjög skemmtilegt. 

Leikhúsið og gjörningalistin á svo vel saman, það var þetta sem Magnús var að hugsa”, sagði 

                                                 
264 Kristbjörg Kjeld og Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir, persónulegt viðtal, 25.maí 2014. 
265 Ásta Ólafsdóttir, tölvubréf, 18. mars 2014. 
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Þórunn Sigríður.
266

 Þrátt fyrir að sýningin í Malmö Konsthall hafi verið sett fram sem uppkast 

eða skissa (Work in progress var yfirskrift sýningarinnar) vakti hún allnokkra athygli því 

Magnúsi var boðið að halda fyrirlestra og sýna verk sín í Statens Teaterskole og Statens 

Museum for Kunst í Kaupmannahöfn.
267

  

Til þess að skrásetja viðburðinn var Helgi Felixson kvikmyndagerðarmaður fenginn til 

þess að gera heimildarmynd sem var styrkt af Danmarksradio og sænskri menningarstofnun. 

Þorgeir Ólafsson listfræðingur var honum til aðstoðar og sá um talsetningu og textaskrif. 

Magnús var mjög óánægður með frumútgáfu heimildarmyndarinnar. Honum fannst Helgi 

draga upp þá mynd að þarna væri „fólk í sumarfríi að leika sér, sem var langt frá því að vera 

tilfellið“.
268

 Magnúsi fannst að verið væri að draga upp kolranga mynd af starfseminni sem 

þarna fór fram, því allir þátttakendur hefðu lagt mikið á sig og unnið „mjög alvarlega 

vinnu“.
269

 Heimildarmyndina átti að frumsýna í byrjun desember árið 1989. Magnús fór fram 

á það við Helga að hann endurgerði myndina áður en til frumsýningar kæmi og tæki út atriði 

sem honum fundust óviðeigandi og bætti öðrum við, því honum fannst hvorki koma fram hið 

alþjóðlega yfirbragð Mob Shop, né nöfn og verk þátttakenda. Einnig óttaðist Magnús að ef 

myndin yrði sýnd óbreytt gæti það skaðað áframhaldandi starfsemi Mob Shop og hugsanlega 

komið í veg fyrir styrkveitingar í framtíðinni. Ekki náðist í Helga til þess að grennslast fyrir 

um málalok, en þegar höfundur sá myndina var ekki að sjá á efnistökum að þar færi um 

iðjulaust fólk í sumarfríi og búið var að bæta við texta með nöfnum þeirra sem verið var að 

mynda og ræða við. 

Fyrir utan umfjöllun í íslenskum fjölmiðlum, þá fjölluðu dönsk og sænsk dagblöð 

nokkuð um framkvæmdina, þau dönsku í formi fréttatilkynninga og umfjöllunar um hið mikla 

framtak Magnúsar, en samnorræna listtímaritið Siksi, með umfjöllun um sýningu hópsins í 

Malmö Konsthall. Greinin bar yfirskriftina ,,Mob Shop Show” og höfundur hennar, Knut Ove 

Arntzen, sem er leiklistar-, bókmennta- og fagurfræðingur að mennt, hóf umfjöllunina á því 

að ræða þann vanda sem listamenn kljást við er þeir blanda saman listgreinum og hversu 

vandmeðfarið það sé þegar þeir fara út fyrir eigin ramma þekkingar og ofmeti getu sína á 

öðrum sviðum en þeirra eigin. Leikrænir þættir séu þá oft auðveldlega yfirdrifnir ef skilningur 

á leikhúsi og leiklist er ófullnægjandi. Þá taldi hann hættu á yfirdrifnum oftúlkunum, sem 

                                                 
266 Kristbjörg Kjeld og Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir, persónulegt viðtal, 25. maí 2014. 
267 Þessar upplýsingar koma fram í afriti af bréfi sem Magnús sendi Vátryggingafélagi Íslands, Inga R. Helgasyni 

forstjóra, v/beiðni um styrk v/Mob Shop IV, úr listasjóði Brunabóta-Vátryggingafélagsins, dags. þann 13. sept. 

1989. Óútgefið efni sem varðveitt er á Nýlistasafninu. 
268 Gunnhildur Hauksdóttir, viðtal við Magnús Pálsson þann 30. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á 

geisladiskum á Nýlistasafninu. 
269 Sama heimild. 
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hefðu átt sér stað hjá sumum í sýningarhópunum. Niðurstaða Arntzens var á þá leið að 

sýningin hafi heppnast nokkuð vel þegar þátttakendur fóru ekki yfir mörk eigin getu og 

hæfileika.
270

 

8.2 Vinátta og samstarf  

Vinátta skapaðist á milli listamannanna sem tóku þátt í Mob Shop og í mörgum tilfellum varir 

hún enn í dag. Einnig opnuðust tækifæri sem annars hefðu ekki gefist. Þátttaka Kristbjargar í 

Mob Shop varð til þess að Brian Catling prófessor bauð henni til Oxford til þess að taka þátt í 

gjörningi sem hann stóð fyrir þar. „Svo var mér einnig boðið til Berlínar til þess að koma fram 

með honum Wolfgang Müller í Roder Salong Volksbune Theatre í Berlín,” sagði 

Kristbjörg.
271

 Wolfgang hafði hug á að kynna leikkonuna fyrir umheiminum. Í því skyni tók 

hann upp á myndband hina ýmsu ,,karaktera” sem Kristbjörg hafði leikið í gegnum tíðina. 

Þetta var mikið og skemmtilegt efni, að sögn Þórunnar Sigríðar, sem klippt var saman og sýnt. 

Mikil vinna var lögð í þetta en Kristbjörg sagði þetta myndband því miður glatað. ,,Ég hefði 

náttúrulega ekkert hitt þessa menn nema af því ég fór til Danmerkur, svo náttúrulega hef ég 

unnið mikið með Magnúsi hér heima. Þetta hefur víkkað út allan sjóndeildarhringinn. Maður 

er þá ekki alltaf í þessu gamla, að læra einhverja rullu, heldur eitthvað allt annað. [...] Við 

höfum verið svolítið samferða í gegnum lífið, við Magnús,” sagði Kristbjörg.
272

 Hún hefur 

unnið með Magnúsi að ýmsum verkefnum allar götur frá því þau kynntust fyrst árið 1960.
273

  

Þær Þórunn og Ásta Ólafsdóttir sögðu þau Käthe Kruse og Wolfgang Müller góða vini 

sína síðan í Mob Shop IV. Þórunn Sigríður hitti Käthe Kruse í Berlín fyrir stuttu (2014) og 

sagði sú fyrrnefnda að Käthe Kruse væri að koma til landsins nú á haustdögum. Þær Ásta og 

Þórunn skipulögðu sýninguna ,,Fyrir ofan garð og neðan” á vegum Listahátíðar í Reykjavík 

árið 1990. Þangað buðu þær Wolfgang Müller og fleiri listamönnum sem höfðu verið með 

þeim í Viborg til þátttöku. Til verkefnisins fengu þær ýmsa styrki og komu þessari sýningu á í 

gegnum Nýlistasafnið. Síðan þá hefur Müller komið alloft til landsins og hefur hann verið 

með einkasýningar hér á landi. Auk þess sýndi hann með þeim Eric Andersen og Magnúsi 

                                                 
270 Knut Ove Arntzen, ,,Mob Shop Show”, Malmö Konsthall, 27. ágúst 1989, Siksi no. 4., 39-40.  

Höfundur greinarinnar er Norðmaður, fæddur árið 1950. Hann hefur skrifað fjölda greina og bóka um 

óhefðbundin listform, en á þessum tíma skrifaði hann leiklistargagnrýni í dagblöð og tímarit. 
271 Kristbjörg Kjeld og Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir, persónulegt viðtal, 25. maí 2014. 
272 Sama heimild. 
273 Magnús og Kristbjörg kynntust fyrst er þau unnu saman í leikriti Guðmundar Kambans um Ragnheiði 

Brynjólfsdóttur. Síðan stofnuðu þau ásamt öðrum leikfélagið Grímu. Kristbjörg hefur leikstýrt gjörningum fyrir 

Magnús og tekið þátt í nokkrum þeirra auk þess að leika í uppsetningu Alþýðuleikhússins á leikriti Magnúsar, 

,,Sprengd hljóðhimna vinstra megin”. Hugmyndin að þessu leikriti kviknaði reyndar á Hall Hovedgaard. 
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Pálssyni í Nýlistasafninu árið 2002.
274

 Þá tók Magnús þátt í sýningu í Berlín síðastliðið sumar 

sem Müller skipulagði. Müller hefur unnið mikið með álfaþemað að sögn Þórunnar Sigríðar. 

Wolfgang Müller er margt til lista lagt. Hann gefur út bækur, gerir myndlist, syngur og dansar 

og vill ekki láta bendla sig við ákveðinn listmiðil frekar en Magnús Pálsson. Svona til gamans 

má geta þess að í sameiningu réðust þau Müller og Ásta Ólafsdóttir í það stórvirki að 

endurreisa Göthe stofnunina þýsku á Íslandi, en hlutu bágt fyrir þar sem þeim var m.a. hótað 

málssókn.
275

  

Þáttur Magnúsar í Mop Shop IV var annars vegar að sjá um skipulagningu og umsýslu og 

hins vegar að vera með í gjörningum (lítilsháttar), auk þess sem hann  lagði fram frumsamið 

leikhandrit sem var sett upp og leikstýrt af Maríu Kristjánsdóttur. Aðspurður um gagnsemi 

þessa verkefnis taldi Magnús að vinnusmiðjan hefði verið einstaklega gagnleg 

myndlistarfólkinu, það væri dýrmætt fyrir það að fá að vinna með leikhúsfólkinu.
276

 Brian 

Catling naut þess mjög að vinna með atvinnuleikurum og leikhúsfólki og taldi það einstaka 

reynslu.
277

 

Mop Shop IV var mjög í anda Magnúsar þar sem hann hefur talað mikið fyrir samruna 

listgreina og samvinnu og vináttu á milli listamanna. Væntumþykja Magnúsar til 

leikhússlistformsins er augljós þeim sem hafa kynnt sér list Magnúsar. Segja má að með Mob 

Shop IV hafi Magnús fundið þeim listgreinum sem honum eru hvað hugleiknastar farveg í 

listafólkinu sem á einhvern hátt ,,opnaðist” eins og Kristbjörg orðaði það, fólki sem bera 

hugsjónir hans áfram um vináttuna, leikinn, lífið og samruna listgreina. Magnús hefur 

ódrepandi áhuga á því að kynna og miðla list á milli manna. Eins og hann sagði sjálfur í 

viðtali við Brian Catling myndi hann eyða stórum fjárhæðum til þess að ná listamönnum 

saman og kynna list fyrir almenningi. Segja má að Mop Shop hugmyndin sé framhald af 

kennsluárum Magnúsar þar sem óhætt er að segja að kennsluaðferðir hans hafi einmitt byggst 

á frelsi í aðferðum og hugsun, samvinnu og vináttu. 

 

                                                 
274 Fríða Björk Ingvarsdóttir, ,,Andstaðan var okkur innblástur”, 8. 
275 Ásta Ólafsdóttir, persónulegt viðtal, 9. janúar 2014. 
276 Sama heimild. 
277 Brian Catling, í viðtali í heimildarmyndinni Deiglunni, Listasmiðja á Jótlandi 1989. 
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9 Niðurlag 

Hér hefur verið reynt að sýna fram á að hugmyndafræðin og framkvæmdin að baki Mob 

Shop, alþjóðlegum sumarvinnustofum listamanna sem Magnús Pálsson átti hugmyndina að og 

starfrækti á níunda áratug síðustu aldar, byggi á hugmyndafræði verkhyggjunnar og kenninga 

John Deweys um listina og lífið. Segja má að hugmyndafræði flúxuslistamanna séu sprottnar 

af sama meiði. Magnús hefur lýst því yfir að hann hafi tileinkað sér listhugsun 

flúxuslistamanna sem hann kynntist á sjöunda áratugnum í gegnum vin sinn Dieter Roth.  

Hugmyndin að baki Mob Shop sumarvinnustofu Magnúsar mótaðist af einlægum áhuga 

hans á samvinnu og virkri þátttöku listamanna. Markmið hans var að sameina listamenn úr 

mismunandi listgreinum og löndum, þvert á ,,mæri” eins og Fríða B. Ingvarsdóttir hefur 

komist að orði. Tilgangurinn var að auka skilning almennings á hinum nýrri liststefnum og 

kynna þær fyrir listamönnum, einkum frá Norðurlöndum og stuðla þannig að samvinnu, 

skilningi og vináttu á milli listamanna.  

Líta má á Mob Shop sem nokkurskonar síð-Flúxus í framkvæmd, lítið samfélag þar sem 

allt hverfðist um (alþjóðlega) samvinnu, samveru, vináttu og þátttöku listamanna í verkum 

hvors annars. Magnús var sá listamaður hér á landi sem fyrstur orðaði ofangreindar 

hugmyndir og deildi þannig á eignarréttinn sem listamenn telja að þeir hafi á verkum sínum. 

Samfélag, samvinna, samvera, þátttaka og virkni ganga eins og rauður þráður í gegnum skrif 

og kenningar Deweys, hugmyndafræði verkhyggjunnar sem og hugmyndagrunn flúxuslistar. 

Hanna Higgins bendir á í bók sinni Fluxus Experience, að flúxus, heimspekileg verkhyggja og 

kenningar Deweys séu byggðar á sama meiði. Það hafa einnig þeir Jeff Kelly og Ken 

Friedman reifað í skrifum um hugmyndafræði Flúxus. Jeff Kelly telur að Dewey sé 

hugmyndafræðilegur faðir Allan Kaprows og Ken Friedman hefur í skrifum sínum sýnt fram á 

að verkhyggjan hafi leitt John Cage á þær brautir er hann fetaði í kennslunni og 

listsköpuninni. Báðir þessir menn lögðu sitt af mörkum til flúxuslistarinnar. Hanna Higgins 

telur fyrstu vaxtarsprota flúxushreyfingarinnar hafa sprottið inni í kennslustofunni hjá Cage er 

hann kenndi við The New School for Social Research skólaárið 1957-58. Þá var Allan 

Kaprow nemandi hans ásamt öðrum tilvonandi flúxuslistamönnum er rufu hin hefðbundnu 

mörk listarinnar með óvenjulegum aðferðum og listmiðlum. Ken Friedman og George 

Maciunas litu báðir svo á að Flúxus væri alþjóðlegt samfélag manna frá þremur heimsálfum, 

frekar en félagsskapur sem sameinaðist um pólitískar meiningar eða fagurfræðileg viðhorf.  
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Kenningar Deweys leiddu til nútímalegri kennsluaðferða víðsvegar um Bandaríkin og hin 

nýja heimspekistefna, verkhyggjan, innleiddi nýja hugsun með því að upphefja hið 

hversdagslega og líta á reynslu sem viðfangsefni heimspekinnar. Talið er að kenningar þessar 

hafi leitt þá John Cage, Allan Kaprow og fleiri listamenn á nýjar ókannaðar slóðir í 

listsköpun. Kaprow innleiddi hversdagslegar gjörðir, líkti eftir og endurskapaði 

hversdagsleikann í verkum sínum. 

Hanna Higgins nefnir tvo skóla til sögunnar sem áhrifavalda að nýrri samfélags- og 

listhugsun í Bandaríkjunum, annars vegar Black Mountain School og hins vegar The New 

School for Social Research. Báðir skólarnir byggðu hugmyndagrunn sinn á kenningum 

Deweys um aukið lýðræði, þverfaglegt nám, tilraunahyggju, fordómaleysi og akademískt 

frelsi. Kennsluhættir í Black Mountain School eru taldir hafa leitt til nýrrar listhugsunar og 

jafnvel hnignunar módernismans. Tilraunatónlistarkennarinn John Cage kom að báðum 

þessum skólum, bæði sem kennari og mikilvægur áhrifavaldur. Í kennslunni lagði Cage 

áherslu á þverfaglega listsköpun, tilraunir og tilviljunin var tekin inn í myndlistina sem 

listmiðill svo og gjörningar, tilraunatónlist og fleiri óhefðbundnir miðlar. Skólastefnan sem 

var undir áhrifum frá Dewey og kennsluaðferðir Cage höfðu afgerandi áhrif á listhugsun 

nemenda er sóttu tíma hjá honum og sér Hanna Higgins, The New School for Social Research 

og John Cage, sem mikilvæga tengiliði sem leiddu til hinnar óhefðbundnu listhugsunar 

flúxuslistamanna. Higgins bendir einnig á þá Allan Kaprow og Robert Filliou sem mikilvæga 

hugmyndasmiði flúxushreyfingarinnar. Þeir sáu listina í samhengi þátttakandans en ekki 

áhorfandans. Grundvallarviðhorf verkhyggjunnar eru fyrst og fremst þau að manneskjan sé 

starfandi vera í samspili við umhverfi sitt. Samspil umhverfis og manneskjunnar gegna þar 

lykilhlutverki. Dewey taldi hina ríkjandi þekkingarfræði Vesturlanda, sem á rætur að rekja til 

Forn-Grikkja, þekkingarfræði áhorfandans. Hugmyndafræði verkhyggjunnar meðhöndlar 

hugmyndir og merkingu út frá sjónarmiði mannsins sem geranda, ólíkt þeirri vestrænu sem 

hefur litið á manninn sem áhorfanda heimsins frekar en þátttakanda í honum. Flúxuslistamenn 

tóku þetta viðhorf verkhyggjunnar og gerðu það að sínu með því að virkja áhorfandann, 

umbreyta honum úr áhorfanda í þátttakanda eins og John Cage virðist hafa átt frumkvæðið að 

og síðar Allan Kaprow og fleiri flúxuslistamenn í uppákomum sínum, viðburðum og 

gjörningum. 

John Dewey er talinn faðir framsækinnar menntunar og hafa kenningar hans haft mikil 

áhrif á fræðslumál á Vesturlöndum. Hann taldi að skólarnir þyrftu að mótast með 

samfélaginu. Dewey hafði áhuga á að bæta samfélagið og taldi að það yrði best gert með því 

að breyta hinu fullkomlega ólýðræðislega skólakerfi sem var við lýði í skólum fram eftir 
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tuttugustu öldinni í virka og skapandi stofnun með lýðræðið haft í hávegum. Hann skrifaði 

fjölda fræðirita með framangreint að markmiði. Hann skrifaði um leiðir til þess að auka 

lýðræðisvitund barna og undirbúa hina verðandi þjóðfélagsþegna til virkni og þátttöku í 

lýðræðissamfélagi. Margir flúxuslistamenn höfðu þennan sama áhuga á umbótum í 

skólakerfinu. Þeir töluðu fyrir samþættingu listar og lífs líkt og Dewey gerði í bók sinni Art as 

Experience og deildu með Dewey áhuganum um gildi samskipta, samvinnu og um virka 

þátttöku. Lykilhugtök í kenningum Deweys eru áhugi, virk reynsla og tilraunir. Samfélag og 

samvinna er miðlægt þema enda sagði Dewey að ,,af öllu því sem á sér stað eru samskipti það 

stórkostlegasta”. Flúxuslistamenn voru uppteknir af listinni sem tækifæri til samskipta og 

samfélagsumbóta. Það var Magnús einnig, enda hefur hann haldið því fram ,,að í listinni felist 

lykilsamskipti fólks”.   

Engum blöðum er um það að fletta að kynni Magnúsar af listamönnum innan 

flúxushreyfingarinnar höfðu mikil og varanleg áhrif á listhugsun hans. Dvöl hans í Düsseldorf 

fyrir atbeina Dieter Roth kom honum í tæri við marga helstu forvígismenn og höfunda er 

störfuðu í anda Flúxus og má þar nefna Robert Filliou. Sá síðarnefndi kom sem gestakennari í 

nýlistadeildina og síðar sem leiðandi kraftur og þátttakandi í Mob Shop I. Í samhenginu má 

benda á tvennt. Í fyrsta lagi skal nefna kennsluaðferðina sem Magnús innleiddi í 

nýlistadeildina, en samkvæmt nemendum er stunduðu þar nám svipar þeim aðferðum er þeir 

lýsa til aðferða er Magnús kynnti sér í Düsseldorf og þeirri er Filliou kynnti í bók sinni 

Teaching and Learning as Performing Arts. Í öðru lagi er það ,,tilviljunin” sem aðferð í 

listsköpun er Magnús kynntist hjá Daniel Spoerri og hóf að tileinka sér í sinni listsköpun sem 

leið út úr viðjum reglna og skipulags samkvæmt Gunnari J. Árnasyni listheimspekingi. 

Magnús er óumdeildur frumherji flúxuslistar á Íslandi og hefur alla tíð unnið í þeim anda 

þó hann hafi orðið fyrir áhrifum frá öðrum liststefnum. Magnús gerir tilraunir í listsköpun 

sinni, leggur áherslu á alþjóðlegar tengingar og samruna listgreina. Hann er talsmaður  

samskipta og samvinnu listamanna sem er í anda verkhyggjunnar og Flúxus. Samhliða 

listsköpun vann hann frumkvöðlastarf á ýmsum sviðum og innleiddi hið hversdagslega í 

listsköpun sína. Allt ofantalið er í anda verkhyggjunnar og kenninga Deweys og segja má að 

Mob Shop endurspegli þá hugmyndafræði, þar sem reynsla, samvinna og virkni mynda 

einhvers konar grunn í listsköpun. 
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The New School, ,,The new Music: John Cage Centenary Consert”, vefslóð: 

http://www.newschool.edu/eventdetail.aspx?id=82383 (sótt 2. ágúst 2014). 

 

Unnur María Bergsveinsdóttir, vefslóð: http://hugsandi.is/articles/munnleg-saga/ (sótt 9. maí 

2014).  

10.4 Geisladiskar og hljóðsnælda 

Gunnhildur Hauksdóttir, viðtal við Magnús Pálsson, 30. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt 

á geisladiskum á Nýlistasafninu. 

Magnús Pálsson, Kennsla:Geggjaðasta listgreinin, hljóðsnælda, 1984. 

 

Sigmar Þórðarson, viðtal við Ingólf Arnarson, 22. nóvember 2010. Viðtalið er varðveitt á 

geisladiskum á Nýlistasafninu. 

http://032c.com/2012/walther-koenig-cologne/
http://032c.com/2012/walther-koenig-cologne/
http://www.newschool.edu/eventdetail.aspx?id=82383
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Magnús Pálsson, viðtal v/sýningarinnar ,,Ný list verður til” á Kjarvalsstöðum 2012. 
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Mob Shop I 

 

Mynd 1: Þátttakendur í Mob Shop I: Aftari röð frá vinstri: Finn Nielse, Ólafur Lárusson, Helge Röed, Claes 

Tellvid, Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir, Robert Filliou, Hákon Már Oddsson, Magnús Pálsson. Fremri röð frá 

vinstri: Guðmundur Oddur Magnússon (Goddur), Philip Corner, Rhea Graisner, Marianne Agren og Malcolm 

Goldstei. (Mynd: Dagblaðið, 22. jún. 1981, ljósm. Gunnar Örn). 

 

 

Mynd 2: Philip Corner stjórnar tónlistargjörningi í Ásmundarsal (Mynd: Nýlistasafnið, 1981). 
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Mynd 3: Gjörningur Ástu Ólafsdóttur,,Silent dialogue of drawings,” flytjandi með henni var Sólveig 

Aðalsteinsdóttir. (Mynd: úr bókinni Mob Shop Dummy, 1981) 

 

 

Mynd 4: Fjallgöngu-garparnir áður en haldið er á Snæfellsnesfjallgarðinn: Lars Emil Arnarson, Halldór 

Ásgeirsson, Hákon Már Oddsson, Helge Röed og Finn Nielsen. (Mynd: Nýlistasafnið, 1981). 
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Mynd 5: Finn Nielsen og Hákon Már Oddsson. (Mynd: Nýlistasafnið, 1981). 

 

 

Mynd 6: Umhverfislist Halldórs Ásgeirssonar á Snæfellsjökli (Mynd: Nýlistasafnið, 1981). 
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Mynd 7: Listin og lífið á jöklinum. (Mynd: Nýlistasafnið, 1981). 
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Mynd 8: ,,EN KEDERAKTION tegnet med solen í arkitektur”, verk Finn Nielsen (Teikning: úr bókinni Mob 

Shop Dummy,1981). 

 

 

Mynd 9: GEOMETRISK SOLDANS I, efniviður: sól, spegill, fólk,  (Mynd:. Vikan 34. tbl. 1981, ljósm. 

Álfheiður Guðlaugsdóttir.  
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Mynd 10: Spjallað um landsins gagn og nauðsynjar, frá vinstri: Magnús Pálsson, Helge Röed, Finn Nielsen, 

Robert Filliou (Mynd: Nýlistasafnið, 1981). 

 

Mynd 11: Magnús Pálsson og Robert Filliou á góðri stundu. (Mynd: Nýlistasafnið, 1981). 
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Mynd 12: Innlifun í Djúpalónsfjöru, Járnsinfónían flutt, 

Magnús Pálsson (Myndir 12 og 13: Vikan, 34. tbl.1981, 

ljósm. Álfheiður Guðlaugsd). 

 

Mynd 13: Enn meiri innlifun í Djúpalónsfjöru, 

Philip Corner (1981). 

 

 

Mynd 14: Claes Tellvid: ,,HAVE YOU SEEN CLAES? (Mynd: Nýlistasafnið, 1981). 
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Mynd 15: Sýningarskrá v/sýningar Beth Lauren MA RIA ... sýninguna byggði hún á verkum er unnin voru í 

Mob Shop I (1982). 

 

Mynd 16: Rod Summers yfirfærði hljóðupptökur frá Mob Shop I yfir á geisladisk. (Varðveitt á Nýlistasafninu). 
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Mop Shop II 

 

Mynd 17: Thingummy, 47 samvinnuteikningar og hljómplata  (Mynd: Nýlistasafnið, 1983). 

 

Mynd 18: Á textanum á umslaginu má sjá nöfn listamannanna er að verkinu komu (1983). 
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Mynd 19 Ein af 47 samvinnuteikningunum í verkinu Thingummy. Þáttakendur í Mob Shop II og höfundar 

samvinnuteikninganna voru Daði Þorbjörnsson, Eggert Pétursson, Finnbogi Pétursson, Helgi Þorgils 

Friðjónsson, Ingólfur Arnarson, Kristinn H. Harðarson, Pétur Magnússon, Sólveig Aðalsteinsdóttir og Tumi 

Magnússon. (Verkið Thingummy er varðveitt á Nýlistasafninu. Mynd: Nýlistasafnið, 1983). 
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Mob Shop III 

 

Mynd 20: Hér má sjá  útlit bókverksins Mob Shop Dummy. Aftan á kápunni hægra megin má sjá stimpil sem 

var sérstaklega útbúinn fyrir Mob Shop I.  

 

 

Mynd 21: Hér má sjá sýnishorn af bókaskreytingum Steingríms E. Kristmundssonar. (1985). 
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Mob shop IV  

 

Mynd 22: Greifasetrið sem nú er menningarsetur: Hald Hovedgaard í Danmörku (Mynd: Nýlistasafnið, 1989).  

 

 

Mynd 23: Kvikmyndatökumenn að störfum. Aftast, vinstra megin við dyrnar fyrir miðju má sjá höfund 

heimildarmyndarinnar ,,Deiglan, listasmiðja á Jótlandi, Helga Felixson og kvikmyndatökumanninn Jukka 

Hallmann. Magnús og fleiri þáttakendurí Mob Shop IV fylgist vel með gangi mála (Mynd: Nýlistasafnið, 1989). 
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Mynd 24: Magnús Pálsson flytur gjörning sinn ,,Op over maven eller brystet” í Viborg Teater (Mynd: 

Nýlistasafnið, 1989). 
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Mynd 25: Flytjendur eru, taldir frá vinstri: Käthe Kruse, Ásta Ólafsdóttir, Wolfgang Müller, Gary Stevens og 

ónefnd kona lengst til hægri (Mynd: Nýlistasafnið, 1989).  

 

 

Mynd 26: Brian Catling og Gary Stevens (Mynd: Nýlistasafnið, 1989) 
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Mynd 27: Steinar Sigurjónsson, Kristbjörg Kjeld, Eyvindur Erlendsson og Gary Stevens (1989). 

 

 

Mynd 28: Magnús í góðra vina hópi á Hall Hovedgaard 1989 (Myndir 27 og 28 eru varðveittar á Nýlistasafninu, 

1989). 

 


