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Útdráttur 

 
Undanfarið hefur umræða um „authentic“ sótt í sig veðrið og þá í ýmisskonar 

samhengi, hvernig skuli lifa ekta, borða ekta og vera hinn ekta þú. Ef eitt er ekta 

hlýtur annað að vera óekta, þ.e.a.s. falskt eða gervi. Það er stórt verk að ætla að flokka 

heiminn í ekta og gervi. 

Í þessari ritgerð eru hugtökin ekta og gervi tekin fyrir og hvaða þýðingu þau 

hafa í tengslum við upplifun. Orðin eru skoðuð út frá bókstaflegri merkingu og 

hvernig heimspekilegar kenningar Umberto Eco og Jean Baudrillard flækjast í málið. 

Kenningar þeirra um ofurraunveruleikann er rannsakaður og dæmi skoðuð. 

Menningararfur í mannkynssögunni í tenglum við hugtökin eru skoðuð, hvað þótti 

ekta og hvernig merking orðsins hefur breyst. Rýnt er í samfélagið, samfélagsástand 

og liðna atburði sem hafa haft áhrif á heimssamfélagið. Svo virðist orðinu ekta hafi 

verið gefin laus taumur sem markaðs- og söluvara. Að lokum eru tekin dæmi úr 

ólíkum áttum og orðin ekta og gervi notuð þess til stuðnings. Fjallað er um 

sýninginuna Fantoom eftir hönnunarstúdíóið Glithero, torfbæinn og menningarsetrið 

Íslenski bærinn og að lokum er listaverkið Riverbed eftir listamanninn Ólaf Elíasson 

tekið til skoðunar. Markmið ritgerðarinnar velta upp þeirri spurningu hvaða vægi 

orðið ekta hefur þegar hönnun er annarsvegar.  
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Inngangur 

Þegar ég er var barn var mér alltaf að sagt það ætti alltaf að segja satt. Ég ætti að vera 

heiðarleg því að sannleikurinn væri sagna bestur. En ég verð að viðurkenna að ég vissi 

ekki alltaf hver sannleikurinn væri. Þegar ímyndunaraflið tók yfir sameinaðist 

sannleikurinn og veruleikinn sem ég bjó til. Ég var viss um að ég hefði upplifað 

atburði sem hefðu í raun aldrei gerst. En samt sem áður leið mér sem það væri 

sannleikurinn. Ég bjó til sögur í hausnum sem ég sagði engum frá en þær voru svo 

sterkar að enn þann daginn í dag sitja þær í mér. Minningin sterk. Ég man vel eftir 

tilfinningunni sem fylgdi sögunum og „atburðunum“, ein upplifun sem ég man eftir 

var ferðamátinn minn. Ég stökk á milli ljósastaura. Ég var nánast eins og Spiderman. 

Rétt eins og hann getur sveiflað sér á milli bygginga þá stökk ég. Ég var vissi vel að 

þetta var ekki sannleikurinn en samt sem áður var tilfinningin sterk og svona 

blandaðist ímyndunarafl mitt við raunveruleikann. Ég einnig var viss um að þessi 

veröld væri ekki sú eina. Til væri veröld full af öðrum verum sem horfðu á og 

fylgdust með mér (og restinni af heiminum) í sjónvarpi. Mér leið eins og ég væri 

einhverskonar skemmtiþáttur. Þetta var fyrir tíma raunveruleikaþátta, en núna þegar 

ég hugsa tilbaka um þetta held ég að þessi hugsun hafi orðið tilvegna bíómyndarinnar 

The Truman Show.1 Sú bíómynd segir frá lífi manns sem hafði verið sjónvarpað allt 

hans líf án hans vitundar. Í raun og veru bjó hann í falskri veröld. Allt í kringum hann 

var gervi og öll hans veröld var staðsett í kvikmyndaveri. Mér leið því sem ég væri í 

einhverri platveröld og einhversstaðar væri til raunveruleg veröld. En ég sagði engum 

frá þessu vegna þess að það myndi staðfesta að einn heimurinn af þessu tvennu væri 

uppspuni og hinn raunverulegur. 

 Í dag búum við í heimi óendanlegs upplýsingaflæðis og skilaboða. Við fáum 

endalaus skilaboð um hvernig við eigum að hegða okkur og lifa. Undanfarið hefur 

farið að bera á greinum sem segja okkur hvernig við eigum að vera „authentic“. Til er 

ótrúlegt magn á netinu af greinum sem heita „authentic“ eitthvað. Þær segja hvernig á 

að vera á að vera ekta (e. authentic) þú, upplifa ekta hamingju, borða ekta mat, 

mikilvægi þessa að lifa ekta lífi, frelsa ekta þig o.fl. En það sem vekur upp efasemdir 

mínar er hvernig er „ekki“ hægt að lifa „ekta“? Er hægt að lifa gervi lífi og ekta lífi?  

 Ég held að ég hafi sótt um vöruhönnun vegna þess eins að mér finnst gaman 

að ímynda mér aðstæður sem eru ekki til. Að leyfa huganum að reika og búa til 

                                                
1 Peter Weir, The Truman Show, Paramount Pictures, Bandaríkin, 1998.  
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aðstæður í hausnum sem finn þeim svo stað í raunveruleikanum. Eftir að ég byrjaði í 

vöruhönnun hef ég fundið fyrir þörf fyrir sjálfskoðun og gjarnan átt í erfiðleikum með 

að staðsetja mig. Til að einfalda mér lífið ákvað ég að ég skyldi alltaf vera heiðarleg, 

rétt eins og mér var kennt í æsku. Ég bjó mér til reglu sem ég ætlaði að fylgja. Hún 

var eitthvað á þessa leið: Ég ætla alltaf að vera heiðarleg og vera sönn sjálfri mér og 

gera heiðarlega hönnun. En hvað er heiðarleiki í hönnun? Ég fór í rannsóknarvinnu til 

að komast að hvað heiðarleikinn fæli í sér.  

Til eru ýmsar greinar á netinu sem eiga að leiðbeina hvernig hægt er að vera 

heiðarlegur eða einlægur  og „authentic“. Margar þeirra eru leiðarvísir um hvernig 

eigi að lifa ekta lífi og vera hinn ekta þú. Ég hélt áfram að leita og leitaði að ekta 

hönnun. Ein grein sem ég tók eftir segir að ekta hönnun sé ekkert falið og ekkert sé 

„off-limits“. Þar er talað um sem að „einföld“ hönnun sé ekta.2  

Í áframhaldandi ferð minni um internetið í leit að ekta hönnun rakst ég á ADA, 

Authentic Design Alliance. Það er félag sem byggist á hönnun og viðskiptum. Þar er 

lagt mikið úr að hönnun sé ekta en ekki eftirlíking eða fölsuð.3 En mín tilfinning var 

sú að þetta væri meira viðskiptahliðin sem þessar skoðanir byggðust á. Því ruglaðist 

ég enn frekar í rýminu, hvernig á að flokka eitt sem ekta og annað sem gervi. Ég var 

ruglaðri því sem leið á. Er það ekki bara leið markaðsins til að selja meira. Hvað í 

heimi hönnunar er ekta og hvað eru eftirlíkingar. Hvernig á að flokka þetta? Í þessari 

ritgerð er leitast eftir að svara eftirfarandi spurningum: Hvernig má skoða þessi 

hugtök, ekta og gervi, í tengsum við upplifun og hvaða máli skipta þessi hugtök þegar 

hönnun er annarsvegar? 

 

 

                                                
2 Jarrett Fuller, „A few thoughts on authenticity“, Medium, 23. apríl 2013, 
https://medium.com/@jarrettfuller/a-few-thoughts-on-authenticity-2db9fe4d5603 
3 „What we are about“, Authentic design alliance: Supporting Original Design, án dagsetningar, sótt 5. 
nóvemeber 2014, http://authenticdesign.com.au/who/ 
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1) Ekta og Gervi – Merking og samhengi 

Bókstafleg merking 

Orðabókin er ágætis staður til að byrja að skilja merkingu orðins og til að komast að 

því hvað orðin „authentic“ og „authenticity“ fela í sér. Það er mikilvægt að komast að 

því hvernig má þýða orðin yfir á góða tungu og hvað það merkir. Þýðing orðanna 

tveggja yfir á íslensku eru báðar tvískiptar samkvæmt veforðabókinni Snara: 
Authentic: 1. Áreiðanlegur, óyggjandi sannur: / heard an authenic account of the 
wreck from one of the officers. 2. Ósvikinn, ekta, ófalsaður: A comparison of 
signatures showed that the letter was authentic. That painting is not a copy; it is 
an authentic Rembrandt. — Sh. 2. Genuine.4 
 
Au-then-tic-i-ty n. 1. Áreiðanleiki, trúverðugleiki, sannindi: to question the 
authenticity of a report. 2. Upprunaleiki, réttfeðrun (rits, listaverks o.s.frv.) , 
ósvikin tilkoma: Some of the paintings ascribed to Rembrandt are of doubtful 
authenticity, um sum málverk eignuð Rembrandt leikur vafi á, hvort þau séu 
eignuð honum með réttu.5 

 

Af þessu má dæma að orðin vísi í tvær merkingar annars vegar að eitthvað sé 

áreiðanlegt og sannindi liggja að baki og hins vegar að það sé ósvikið og ekta, þ.e.a.s. 

að upprunaleiki einhvers sé áreiðanlegur. Samkvæmt veforðabókinni Snara er 

„genuine“, samheiti yfir authentic. Skilgreiningin samkvæmt fyrrnefndri orðabók 

hljómar svo: „genuine: 1 ekta, ósvikinn:a ~ picture by Rubens 2 einlægur, hreinn: 

Were you being ~ when you said you loved me?“6 Orðin ekta og einlæg hafa því 

svipaða merkingu og eru á svipuð róli í daglegri orðræðu. Hér í þessari ritgerð verður 

stuðst við íslensku þýðinguna sem ekta. Mótsögnin við ekta og það mun vera „fake“, 

eða s.s. íslensku skýringunni fölsun, eftirlíking eða uppgerð.7 Hér verður að mestu 

leiti stuðst við orðið gervi fyrir orðið fake þar sem það er samheiti fyrir orðið 

eftirlíking.8 Til að geta haldið áfram í leit að merkingu orðsins í daglegu tali þarf að 

skoða meginmuninn á ekta og gervi. 

 

                                                
4 „authentic“, Snara, Ensk-íslenska orðabók með alfræðilegu ívafi, Snara ehf, án dagsetningar, sótt 5. 
desember 2014, snara.is 
5 „authenticity“, Snara, Ensk-íslenska orðabókin með alfræðilegu ívafi, Snara ehf, án dagsetningar, sótt 
5. desember 2014, snara.is 
6 „genuine“, Snara, Ensk-íslenska orðabókin með alfræðilegu ívafi, Snara hef, án dagsetningar, sótt 5. 
desember 2014, snara.is 
7 „fake“, Snara, Íslensk-ensk orðabók, Snara ehf, án dagsetningar, sótt f5. desember 2014, snara.is 
8 „fake“, Snara, Ensk-íslenska orðabókin, Snara ehf, án dagsetningar, sótt 5. desember 2104, snara.is 
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Ofurraunverulegt samhengi 

Í bókinni  Faith in Fakes: Travels in Hyperreality skoðar rithöfundurinn Umberto Eco 

hugtakið ofurraunveruleiki (e. hyperreality). Hann reynir að svara spurningunni um 

hvernig eitthvað sem er gervi eða eftirlíking geti jafngilt því sem er upprunalegt 

og/eða ekta. Hvernig getur eitthvað sem er ekki upprunalegi hluturinn verið sama 

upplifun fyrir áhorfenda eða neytenda. Hvernig getur eitthvað sem afrit af 

upprunalegum hlut eða upplifun verið það sama og hið upprunulega, getur það verið 

ekta?  

Orðið „meira“ tekur Eco sem dæmi. Í Bandaríkjunum er orðræðan sú að maður 

vilji meira. Það að fá sér meira kaffi frekar en að tala um að fá sér „annan“ kaffi. Er 

það sama kaffið sem hægt er að fá meira af eða er verið að fá sér annan bolla af kaffi. 

Er manneskjan að drekka sama kaffið og því að fá sér meira eða er hún að fá sér 

annan? Eco vill meina að í samfélaginu í dag er alltaf hægt að fá sér meira af öllu 

frekar en annan eða nýjan bolla. Það er til endalaust af því upprunalega. Hið nýja 

jafngildir því upprunalega. Það sem er gervi jafngildir því upprunalega. Hann segir 

þetta vera ástæðuna fyrir hugleiðingum og rannsóknum sínum: 

Þetta er ástæðan fyrir þessari ferð í ofurraunveruleikann, í leit að atvikum 
þar sem hin bandaríska ímyndunaraflið leitar að hinu raunverulega og til 
að ná því þarf að setja saman hið fullkomna gervi; þar sem mörkin milli 
leiks og sjónhverfingar eru afmáð, listasafnið er hertekið af hinu 
vanskapaða og ósannindanna er notins í uppfylltum aðstæðum, horror 
vacui[horror vacui er hugtak innan sjónlistar þar sem fyllt er út í allt rými 
með smáaatriðum].9  
 

Til að útskýra sama hugtakið skoðar Eco söfn í Bandaríkjunum. Þar eru settir upp 

atburðir í mannkynssögunni og úr skáldskap líkt og áhorfandinn sé viðstaddur 

augnablik sem er löngu liðið, eða aldrei var. Það skiptir ekki máli að því sem er 

miðlað sé sannleikurinn og ósvikið heldur eru það hvernig þeim er miðlað. 

Samkvæmt honum er þeim miðlað sem ekta gervi. Að blanda saman gervi og hinu 

upprunalega sem er til sýnis í sögulegu safni: „ … samblanda af afriti og hinu 

upprunalegu …“.10 Hann vísar í hin í hin ótalmörgu vaxmyndasöfn Bandaríkjanna þar 

sem eftirlíkingar af sögulegum hlutum og listaverkum eru til sýnis. „Það sem samt 
                                                
9 „This is the reason for this journey into hyperreality, in search of instances where the American 
imagination demands the real thing and, to attain it, must fabricate the abolute fake; where the 
boundaries between game and illusion are blurred, the are museum is contaminated by the freak show 
and falsehood is enjoyed in a situation of “fullness”, of horror vacui.“ Eco, Umberto, Faith in Fakes: 
Travels in Hyperreality, Vintage, Surrey, 1998, bls. 8. 
10 „ … the fusion of copy and original … “. Umberto Eco, Faith in Fakes: Travels in Hyperreality, bls. 
9. 
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sem áður skiptir máli er ekki áreiðanleiki hlutar, heldur ótrúlegur sannleikur sem það 

skilar.“11 Áreiðanleiki vaxmyndasafnsins er því ekki sögulegur heldur sjónlegur. Það 

má því segja að hið ofurraunverulega verður hið raunverulega. Upplifun 

einstaklingsins á því sem er fyrir framan hann verða sannindin, eða ekta.  

Heimspekingurinn Jean Baudrillard fjallaði einnig um ofurraunveruleikann. 

Hann skoðaði samruna ofurraunveruleikans, eftirlíkingar og hins upprunalega í bók 

sinni Simulacra et Simulation. Í bókinni rannsakar Baudrillard samtímamenningu og 

eftirnútíma (e. postmodern) samfélagið.12 Til að útskýra kenningu sína um líkneskið er 

þremur stigum lýst. Fyrsta stig er fyrirmyndin eða raunveruleikinn. Þar lýsir hann 

landssvæði sem kortagerðamenn ætla að draga upp. Í öðru stigi er líkaninu lýst. Það 

mun þá vera kortið, kortið sem kortagerðamennirnir gerðu af landssvæðinu. Þriðja 

stigið er líkneskið sjálft. Það hefur orðið til þegar frummyndin og líkanið hafa runnið 

saman sem veldur því að frummyndin breytist.13 Hann útskýrir þetta nánar í bókinni: 

„Það er ekki lengur um eftirhermu að ræða, eða endurgerð, ekki einu sinni 

skopstælingu. Málið snýst miklu frekar um það að tákn veruleikans komi í stað 

veruleikans sjálfs.“14 Frummyndin er horfin og nýr raunveruleiki hefur tekið við, 

ofurraunveruleikinn. Það er enginn frummynd sem er vísað í lengur, aðeins 

ofurraunveruleikinn. Ofurraunveruleikinn vísar í sjálfan sig. Það er ekki hægt að draga 

mörkin á milli lengur. Því verður kortið vísun í sjálft sig.  Kortið verður ekki lengur 

afrit, eftirlíking né eftirherma af landssvæðinu. Það er tákn sem vísar í sjálft sig. 

Baudrillard útskýrir hvernig gjörðin að líkja eftir einhverju og gera sér eitthvað upp sé 

ekki það sama. Eftirlíkingar geri sér ekki eitthvað upp. „Hins vegar grefur eftirlíking 

undan mismuninum á því sem er „ósvikið“ og því sem er „falsað“, því sem er 

„raunverulegt“ og því sem er „ímyndað“.“15 

 

Rýnt í flokka 

Ekta upplifun eða vara er stimpill sem fyrirtæki sækjast eftir í dag segir ráðgjafinn og 

rithöfundurinn Joseph Pine. Það er eftirsóknarverð skilgreining. Þau vilja selja sig 

sem sannleikann, þau eru ekta og eru því eru vörur þeirra meira virði en annarra. Hann 
                                                
11 „What counts, however, is not the authenticity of a piece, but the amazing information it conveys.“ 
Umberto Eco, Faith in Fakes: Travels in Hyperreality, bls. 15. 
12 Jean Baudrillard, „Framrás líkneskjanna“, í Frá eftirlíkingu til eyðimerkur, Ólafur Gíslason þýddi, 
Geir Svansson ritstýrði, Bjartur og ReykjavíkurAkademían, Reykjavík, 2000, bls. 41. 
13 Jean Baudrillard,, „Framrás líkneskjanna“, bls. 42 - 44. 
14 Jean Baudrillard, „Framrás líkneskjanna“, bls. 44. 
15 Jean Baudrillard, „Framrás líkneskjanna“, bls. 45. 
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skoðar hugtakið vissulega með augum viðskiptamannsins þar sem hann syndir í 

hafstraumi viðskiptalífsins og starfar sem ráðgjafi fyrir fyrirtæki.  

Við búum í samfélagi þar sem upplifunin skiptir helsta málinu að við upplifum 

sé raunverulegt, þó svo í rauninni sé það ekki raunverulegt en tilfinningin sé 

raunveruleg16. „ … en allir þrá það sem er ekta. Því er ekta að verða hin nýja 

neytendaskynjun - neytendaviðmiðið sem neytendur velja af hverjum þeir versla, og 

hvað þeir munu versla!“17 Hann skoðar það sem er gervi (e. fake) og ekta (e. 

authentic) og flokkar vörur og þjónustu í fjóra flokka í því samhengi. Pine lýsir því að 

ekta feli í sér tvær merkingar; að vera sannur sjálfum sér og að vera það sem maður 

segist vera. Hér að neðan er mynd til útskýringar við það sem hann á við. 

 

 
Mynd 1: Mynd af flokkunarkerfi Pines 

 

Pine vill því meina að hér er hægt að setja upp fjórar meiningar með að bæta 

við orðinu „ekki“ við báðar merkingarnar. Í fyrsta lagi er til „ekta ekta“, þú ert það 

                                                
16 Joseph Pine, „What Consumers Want“, TED: Ideas worth spreading, febrúar 2004, sótt 10. 
nóvember 2014, 
http://www.ted.com/talks/joseph_pine_on_what_consumers_want/transcript?language=en 
17 „ … but everyone has this desire for the authentic. And authenticity is therefore becoming the new 
consumer sensibility – buying criteria by which consumers are choosing who are they going to buy 
from, and what they´re going to buy.“ Joseph Pine, „What Consumers Want“. 
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sem segist vera og ert sannur sjálfum þér. Í öðru lagi er til „gervi gervi“. Þú ert hvorki 

það sem það segist vera né sannur sjálfum þér. Í þriðja lagi er „ekta gervi“, þú ert það 

sem þú segist vera en ert ekki sannur sjálfum sér. Í fjórða og síðasta lagi er „gervi 

ekta“, þú ert ekki það sem þú segist vera en ert sannur sjálfum sér. Til að útskýra 

muninn þarna á milli vísar Pine í bók arkitektúrs gagnrýnandans Ada Louise 

Huxtable, The Unreal America. Þar er tekið dæmi um muninn á milli Universal 

Studios og Disneyland. Bæði eru þetta skemmtigarðar. Universal Studios er ekki að 

fela að það sé gerviveröld, það er auðvelt að sjá bakvið tjöldin og sjá að allt þar er 

gervi. Því er það ekta gervi. En Disneyland er skemmtigarður þar sem allt er gervi en 

er samt sem áður mjög satt sjálfu sér, þar er gengið alla leið í að sannfæra sig og gesti 

að það sé alvöru heimur sem býr útaf fyrir sig, það er því mjög sjálft sér samkvæmt. 

Disneyland er gervi ekta. Allt verður ofurraunverulegt.  

2) Að selja ekta upplifun  

Ekta í gegnum mannkynssöguna 

Orðið ekta hefur hverfula merkingu. Hver kynslóð býr til sína merkingu fyrir orðið og 

hvað mætti teljast sem ekta. Það hefur enga ákveðna skilgreiningu eða reglur sem 

segja til um hvað mætti kalla ekta. Orðið er gamalt og á uppruna sinn að rekja til 

grísku og latnesku orðanna vald (e. authorative) og uppruni (e. original). Það sem 

þótti traustvert á miðöldum kom að ofan frá valdastofnun t.d. frá kirkjunni. Heilög 

ritning var ekta vegna valdsins sem hún kom frá. Kristnir helgidómar (leifar merkra 

manna) voru ekta vegna þess að þau leiddu af sér kraftaverk. Á þessum tíma voru 

mikið um helgi dóma sem áttu að vera af sömu hlutum í mismunandi kirkjum um 

Evrópu og þau voru samþykkt af almenningi. Það skipti ekki máli hvort helgi 

dómarnir voru falsaðir vegna þess að þeir gáfu til kynna að þeir gætu leitt af sér 

kraftaverk og við það var hægt að kalla þá ekta. Auðvitað spilar einnig sú staðreynd 

inn í að samgöngur voru minni í dag og því var ekki auðvelt að gera samanburð. 18 

Upplýsingaöldin er tímabilið í sögu vestrænnar menningar þegar áhersla var 

lögð á að menntun og fræðslu fyrir almenning.19 Heiðarleiki varð því almenn 

                                                
18 David Lowentahl, „Authenticity: Rock of Faith or Quicksand Quagmire?“, The Getty Conservation 
Institute, vol.14, no. 3 (1999), sótt. 6. desember 2014, bls. 5-6, 
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/14_3/feature1_2.html,  
19 „Enlightment“, History, án dagsetningar, sótt 7. desember 2014, 
http://www.history.com/topics/enlightenment 
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skilgreining á orðinu. Rökhugsun upplýsingaraldarinnar leiddi af sér að trúnaður á hið 

efnislega varð meiri vegna ritaðra orða og texta var auðveldlega hægt að falsa. Því 

urðu allir efnislegir hlutir sannir. Í kjölfar iðnbyltingarinnar og fjöldaframleiðslu kom 

krafan um uppruna og þekkingu.20 Þessi krafa var andsvar við hinu nýja. William 

Morris sem var mikill hvatningarmaður handverksins21 var á meðal þeirra sem leitaði 

aftur í þekkingu sem var og kallaði meðal annarra á verndun gamalla bygginga svo 

mætti nota tækni gamallar þekkingar við viðgerðar.  

 Í dag á enn sjá þessa hugsun og því er hugtakið menningararfur til. 

Menningararfur getur átt við fornminjar, listmuni eða hvað sem telst sem þýðingu 

fyrir sögu menningu samfélagsins.22 Það sem menningararfur gerir er greinamunur á 

uppruna samfélaga, hvaðan þau koma og hvernig þau lifðu. Út frá þessu er myndast 

sjálfsmynd heilla þjóða. Menningararfur hefur orðið alþjóðleg hugsun með tilkomu 

UNESCO.23 Á lista UNESCO yfir menningararf eru 1007 hlutir, bæði 

náttúrufyrirbæri og menningarfyrirbæri.24 Menningararfur myndast með tíma. Þegar 

samfélagsástand breytist í gegnum tímann og nýjar kynslóðir taka við endurmyndast 

hlutir, hugmyndir, byggingar og tákn.25 Það mætti segja sem svo að skilgreining á 

ekta breytist milli kynslóða og tilvísun í það sem  vargamalt og það sem þykir 

nútímalegt breytist eftir kynslóðum og er ávallt skilgreint eftir nútímanum og það sem 

er að gerast í dag.  

  

Eftir hrun og afturhvarfið til upprunans 

Í stuttum TED fyrirlestri fjallar markaðsfræðingurinn John Gerzema um áhrif 

kreppunnar á hegðun neytandans í bandarísku samfélagi. Hann lýsir því hvernig 

neytandinn hefur breytt kvíðahugafari sínu sem kom í kjölfar kreppunnar yfir í 

aðgerðarhugarfar. Hann hefur minnkað áhættuneyslu sína. Í því skyni á Gerzema við 

hann að neytandinn eyðir pening sem hann á, frekar en að eyða pening sem er ekki til 

staðar. Hann eyðir ekki pening hugsunarlaust. Almenningur íhugar frekar í hvað þau 

                                                
20 David Lowentahl, „Authenticity: Rock of Faith or Quicksand Quagmire?“ bls. 6. 
21 „Biography of William Morris“, Victoria and Albert Museum: The world’s greatest museum of art 
and design, án dagsetningar, sótt 10. desember 2014  
http://www.vam.ac.uk/content/articles/b/biography-of-william-morris/ 
22 „Menningararfur og menningarminjar“, Forsætisráðuneytið, án dagsetningar, sótt 10. desember 
2014, http://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/menningararfur/ 
23 David Lowentahl, „Authenticity: Rock of Faith or Quicksand Quagmire?“ bls. 6-7. 
24 UNESCO, World Heritage List, án dagsetningar, sótt 7. desember 2014, 
http://whc.unesco.org/en/list/ 
25 David Lowentahl, „Authenticity: Rock of Faith or Quicksand Quagmire?“ bls. 7. 
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vilja eyða peningum sínum í. Markaðurinn hefur breyst frá hinum kröftugu 

ofurfyrirtækjum sem auglýsa eins og þeir eiga lífið að leysa í lífgæðakapphlaupi sem 

yfir stóð, yfir í dulda markaðssetningu dagsins í dag á netinu á hinum ýmsu 

félagsmiðlum.  

Hann fjallar um skiptingu frá hinum blinda neytenda til hins meðvitaða 

neytenda. Fjórar breytingar hafa orðið á hinum almenna neytenda. Fyrsta er hið 

fljótandi líf, þ.e.a.s. þegar hinn almenni neytandi álítur það vera annarflokks að finna 

til þörf að sýna hversu vel stæður einstaklingur er í vörum og eignum. Önnur 

breytingin er hugarfarið til siðfræði og sanngirni. Fyrirtæki eiga að standa fyrir 

jákvæðum breytingum í samfélaginu, tengsl við samfélagið. Þriðja breytingin er 

hugarfar til hringrásar. Hlutir eiga sér líf og að nota líftíma þeirra til hins ýtrasta og 

sækja í sjálfbæran lífsstíl. Fjórða og síðasta breytingin er samband við fyrirtækið. 

Fyrirtæki eru virk í sambandi við kúnna sína í gegnum hina og þessa samfélagsmiðla. 

Hann minnist á hina listhneigðu stefnu sem lýsir þessu vel, staðbundnu þjónustu og 

vöruframleiðslu. Að lokum talar hann um hvernig þessar breytingar og kröfur um 

gagnsæi kalli á markaðsbreytingar og því sé markaðurinn að fylgja.26  

Þetta sama má yfirfæra á Ísland. Haustið 2008 er minnistætt flestum 

Íslendingum og líf margra umturnaðist. Þá gerðist það sem hefur síðan verið kallað 

„Hrunið“. Hrunið leiddi af sér byltingu, Búsáhaldabyltinguna. Landsmenn fóru fram á 

hreinskilni, sanngirni og gagnsæi í kerfum landsins. Fólk skyldi segja satt og ekkert 

ætti að vera haldið leyndu. Mikið mátti heyra orðið spilling á þessum tíma, sérstaklega 

í tengslum við bankalandslagið. Í könnun sem gerð var stuttu eftir hrun tengdu margir 

svarendur ímynd bankanna við spillingu og ótraust.27 Þessa orðræðu um spillingu og 

reiði má lesa í hnyttnu atriði úr Skaupinu sem var sýnt í lok árs 2008. Þá telur Jón 

Gnarr upp atriði sem fóru úrskeiðis í samfélaginu í kjölfar hrunsins og endar með því 

að hann er staddur í Búsáhaldabyltingunni með spjald sem segir „Helvítis Fokking 

Fokk“.28  

Sem andsvar við spillingu var því kallað á eitthvað ekta og afturkall til 

fortíðar. Hreinskilni og gagnsæi urðu aðalþemu landsins eftir hrunið. Rétt sem 

                                                
26 John Gerzema, „The post-crisis consumer“, TED: Ideas worth spreading, , ágúst 2009, sótt 20. 
nóvember 2014, 
http://www.ted.com/talks/john_gerzema_the_post_crisis_consumer/transcript?language=en 
27 Þórhallur Guðlaugsson, Áhrif bankahruns banka og sparisjóða, án dagssetningar, sótt 7. desember 
2014, http://stjornvisi.is/greinar/4 
28 Arnarz, „Jón Gnarr – Helvítis Fokking Fokk !“, Youtube, dagsetning, sótt 9. desember 2014 , 
https://www.youtube.com/watch?v=Ik66THWLlM4&spfreload=10 
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Gerzema bendir á þá var kallað á samfélagslega ábyrgð og hreinskilni og afturhvarf til 

gamalla tíma. Um þetta segir Steven Poole: „Miðstéttar aðdáunin á ekta er forspá um 

yfirlætislegt ástand að litli maður ætti ekki að verða of stór fyrir sína stöðu.“29 Hér er 

einnig hægt að endurtaka það sem Pine segir. Ekta er neysluviðmið í dag. Neytendur 

velja sér hvaða fyrirtæki þeir vilja versla við vegna ímyndar þeirra og hvað þeir miða 

við.30 Það er nánast sem ekta og gervi missi merkingu sína í þessu samhengi og hangi 

í lausu lofti. Um það hefur Baudrillard þetta að segja: 
Þegar raunveruleikinn er ekki eins og hann var vanur að vera, öðlast fortíðarþráin sína 
raunverulega merkingu. Við sjáum hvarvetna haldið á lofti merkjum raunveruleikans 
og goðsögnum um upprunann. Við sjáum hvarvetna haldið á lofti fjölnota sannleika, 
hlutlægni og upprunavottun. Hið sanna breiðir úr sér og lífsreynslan; við sjáum upprisu 
hins fígúratíva í myndinni þar sem viðfangið og inntakið eru horfin. Það er í gagni 
örvæntingafull framleiðsla á raunveruleika og því sem á sér viðmið og viðafang, 
framleiðsla sem á sér einungis hliðstæðu í hinni örvæntingafullu framleiðslu á 
efnislegum hlutum. Þannig birtist eftirlíkingin á því þróunarstigi sem að okkur snýr; 
hertækni raunverunnar, ný-raunverunnar og ofurraunverunnar sem fjölfaldar 
fælingarkerfi sín hvarvetna. […] 31 
 

Þá má velta þeirri spurningu upp hversu ekta það er að markaðssetja sig sem ekta. 

Vísun aftur til fortíðar missir marks og verður aðeins eitthvað nýtt sem vísar í sjálft 

sig. Það kaldhæðnislega er að til eru heilu greinarnar á netinu sem segja fyrirtækjum 

hvernig þau geta verið ekta vörumerki. Ein grein í Marketing Week heitir „Hvernig 

skal vera ekta vörumerki“ (How to be an authentic brand). Þar er rekið í gegn hvernig 

er best að skapa ímynd fyrirtækja svo þau flokkist sem ekta. Þar er minnst á könnun af 

markaðssetningarfyrirtækinu Firefish. Samkvæmt þeim eru grunngildi þess að vera 

ekta er; uppruni, hreinskilni, hugsjón, tilgangur og trúverðugleiki. Þau fyrirtæki sem 

skoruðu hæst í könnun þeirra voru Heinz, Disney, Ferrari, Google og Cadbury. 

Samkvæmt könnuninni hefur það að neytendur álíti eitthvað sem ekta mikið gildi á 

hvað er til sölu. Núna má gera ráð fyrir núna að ekta vörumerki sé orðið að 

markaðsstefnu. Hugtakið er orðið að nýrri leið í sölumennsku.  

 Kaffihúsið Harris + Hoole í Bretlandi lagði upp með það að markmiði að gefa 

af sér tilfinningu sem sýnist vera allt það sem var nefnt að ofan. En í raun er þetta stórt 

fyrirtæki í eigu Tesco og þar með ekki lítið sjálfstætt fyrirtæki. Það er því rétt eins og 

hver önnur gervi. Að gefa sig út fyrir að vera sjálfstætt og í eigu nokkurra eigenda 

                                                
29 „The middle-class admiration for authenticity is predicted on the patronizing condition that the little 
man shouldn’t get too big for his boots.,“, Steven Poole, „Why are we so obsessed with the pursuit of 
authenticity?,“ New Statesman, 7. mars 2013, sótt 20. nóvember 2014, 
http://www.newstatesman.com/culture/culture/2013/03/why-are-we-so-obsessed-pursuit-authenticity. 
30 Pine, Joseph, „What Consumers Want“. 
31 Baudrillard, Jean, „Framrás Líkjeskjanna“, bls. 50. 
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sem láta sér annt um framtíð þess.32 Þetta er í það sama og Baudillard ræðir um, 

líkneskið. Þetta er mynd af mynd af mynd. Það er svo gervi að það verður 

raunverulegt. Það mætti því orða það sem svo að kaffihúsið leggur upp með að gera 

sig svo gervi verður ekta. Ofurraunveruleiki hefur verið skapaður sem lýsir sér í formi 

upplifunar neytandans sem raunveruleg er.  

Hin ekta upplifun hefur ferðast víða um viðskiptaheiminn og kemur sterkt inní 

ferðamannabransann. Hann hefur tekið á móti kröfum neytandans og hafið að selja og 

skapa ekta upplifanir:  
„Reynslu ferðalög eru heitasta orðið í bransanum, en það er sannleikurinn, “ sagði Chad 
Clark, ábyrðaraðli Chad Clark Travel Ventures í Phoenix Ariz. „Fólk vill snerta það, 
finna það og lifa því. Allir vilja vita hvernig það er að vera heimamaður, hvort sem það er 
í París, Sydney, Jaipur, Beijing eða Kathmandu. Þeir vilja þessa einstöku, staðbundna og 
ekta upplifun í hverju sem þau gera“33  
 

Ísland var engin undantekning í ferðamannabransanum og var gerð stór 

auglýsingaherferð, Inspired by Iceland, sem skyldi auka ferðmannaflæði til landsins, 

þar með peninga í landið. Þar er gert uppúr hinu „leynilega“, það sem almennir 

túristar upplifa ekki á Íslandi. Leyndarmál sem aðeins innfæddir vita af eru afhjúpuð 

og auglýst sem íslensk leyndarmál. Þar með verður upplifunin einstök fyrir þá sem 

nýta sér Inspired by Iceland. Á heimasíðu þeirra er hægt að uppgötva íslensk 

leyndarmál. Þar er hægt að sjá stuttar myndklippur úr viðtölum við hina og þessa 

Íslendinga. Hinir innfæddu benda svo á leyndarmál sem er ferðalangurinn getur 

upplifað ef sótt er í það. Ferðamaðurinn getur því fengið að upplifað landið á þann 

máta sem Íslendingur gerir.34 Með því að auglýsa það sem heimamenn þekkja og nota 

er verið að auglýsa það sem raunverulegt, eitthvað ekta. Leyndarmálin eru opinberuð 

og ferðamenn fá að upplifa hið ekta, hið upprunalega. Þetta mætti segja að væri eins 

og hið ekta gervi sem Pine lagði fram í útskýringu sinni á ekta og gervi. Landið og 

staðirnir sem er verið að auglýsa eru vissulega til og eru sannir og ekta. En þá er 

spurningin með leyndarmálin sem eru auglýst. Eru þetta leyndarmál? Leyndarmál 

                                                
32 Steven Poole, „Why are we so obsessed with the pursuit of authenticity?,“ 
33 “Experiental travel is the latest industry buzzword, but it´s the truth,” said Chad Clark, principal of 
Chad Clark Travel Ventures in Phoenix Ariz. “People want to touch it, feel it, live it. Everyone wants 
to feel what it´s like to be a local, whether that´s in Paris, Sydney, Jaipur, Beijing or Kathmandu. They 
want that unique, local and authentic experience in whatever they do.” Diane Merlino, „Travel Trends 
Reflect changing consumer values“, Travel Age West, 28. apríl 2014, 
http://www.travelagewest.com/Travel/Trending/Travel-Trends-Reflect-Changing-Consumer-
Values/#.VIReCYfZfdk. 
34A string of secrets, Inspired by Iceland, án dagsetningar, sótt 20. nóvember 2014, 
http://www.inspiredbyiceland.com/secrets/ 
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merkir það sem skuli fara með leynt um.35 Þá er mótsögn komin fram og leyndarmálin 

eða herferðin að því leyti orðin ósönn sjálfri sér. Ferðamenn og þeir sem skoða 

heimasíðuna þeirra hljóta því að sjá á bakvið tjöldin og gera sér grein fyrir að þetta er 

aðeins auglýsing. Þetta verður því ekta gervi.  

 

3)  Ekta eða gervi upplifun  

Fantoom eftir Studio Glithero  

Nýverið var haldin sýning í Broelmuseum bar titilinn Fantoom. Hönnunarteymið 

Glithero sem stóð á bakvið sýninguna samanstendur af breska hönnuðinum Tim 

Simpson og hollenska hönnuðinum Sarah van Gameren. Safnið sjálft, Broelmuseum, 

er stofnun menningararfs og sögulegra hluta. Hönnunarteymið hefur einskonar 

yfirlýsingu á síðu sinni þar sem þau segja;  
Úr stúdíó þeirra í London skapa þau vörur, húsgögn og tímabundnar innsetningar sem 
gefa einstökum og frábærum vörum líf. Vinnu þeirra er komið til skila í ólíkum miðlum 
en fylgir ávallt huglægri vinnu; að fagna og kynna fegurð augnabliksins þegar hlutir eru 
gerðir.36 

 

Fantoom var sýning á hlutum safnsins, í fyrstu hljómar hún ekkert öðruvísi en hver 

önnur sýning á safngripum. En það sem það er ólíkt öðrum sýningum er að í raun er 

hluturinn ekki til sýnis. Áhorfandinn upplifir ekki hlutinn í raun og veru. Það sem 

hann upplifir er ljós og gler sem býr til mynd af hlutnum. Mynd af safngripunum er 

varpað fyrir framan áhorfandann.37 Í viðtali við Disegno. magazine. Segja þau nánar 

frá tækninni:  
Hluturinn sjálfur er í kassa. Til dæmis ef vasi úr safninu er lagður flatur í kassann. Við 
höfum búið til endurkastandi yfirborð sem stendur skáhallt á kassanum. Á því yfirborði 
færðu spegilmynd af hlutnum liggjandi í kassanum og með ákveðnum ljósaáhrifum getur 
þú nánast skapað þrívíða mynd á stöpli í rýminu hinum megin við glerþynnuna.38 

                                                
35 „leyndarmál“, Snara, Íslensk orðabók, Snara ehf., án dagsetningar, sótt 9. desember 2014, 
https://snara.is 
 
36 „From their studio in London they create product, furniture, and time-based installations that give 
birth to unique and wonderful products. The work is presented in a broad spectrum of media, but 
follows a consistent conceptual path; to capture and present the beauty in the moment things are made.“ 
About Glithero, Glithero, án dagsetningar, sótt 2.desember, http://www.glithero.com/ 
37Fantoom, Glithero, án dagsetningar, sótt 2. desember 2014, http://www.glithero.com/Fantoom 
38 “The actual object will be in the crate. So, for instance, a vase from the collection will be put in that 
crate as if it’s just laying flat. Then we’ve made a reflective surface that stands diagonally on the crate. 
On that surface you get a reflection of the object lying in the crate and with a particular light effect you 
can create that image almost three-dimensionally on a plinth in the space beyond the glass sheet.” Oli 
Stratford, „Fantoom by Glithero“, Disegno. Daily, 17. október 2014, sótt 20. desember 2014, 
https://www.disegnodaily.com/article/fantoom-by-glithero 
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Mynd 2: Hlutur til sýnis 

 
Mynd 3: Hlutur með sjónarhorni í botn grindarinnar og brotin mynd af hlut. 
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Hér hefur verið skapað eitthvað sem er ekta gervi. Rétt eins og með Universal Studios 

ekki að fela þá staðreynd að þau eru ekki að skapa raunveruleikann heldur er þetta 

bæði einskonar upplifun. Þau eru ekki að fela að þetta sé eitthvað sem það er ekki því 

það er auðvelt að sjá bakvið, einungis með að breyta um sjónarhorn áttar áhorfandinn 

sig á því hvernig þetta er gert. Hér má einnig skoða Baudillard í samhengi. Þegar 

hlutirnir sjálfir missa fótfestu í raunveruleikanum og verða táknmynd sem vísar í sína 

upplifun. Hluturinn er jafn raunverulegur og hann var. Myndvörpunin verður að leik 

sem vísar í sjálft sig. 

Þetta verður einskonar líkneski í ofurraunveruleikanum. Hér einhverskonar 

táknmynd sem vísar í sjálft sig en notast á við. Ofurraunveruleikinn er til staðar. Eins 

og Eco sýnir með sögu sinni um vaxmyndasafnið þá er það ekki sannleiksgildið sem 

skiptir máli heldur er það hin sjónræna upplifun áhorfendans. Hann upplifir það sem 

hann upplifir og úr verður raunveruleiki. Í fyrrnefndu viðtali nefna þau að þetta 

byrjaði með óvissri framtíðarsýn safnsins og hvað yrði um safngripi þess.39 Í raun 

mætti þá segja að þessi sýning sé framtíðarsýn þeirra með þeirra fantasíu til sýnis. 

Fantasía sem sýnir hvernig söfn framtíðarinnar verða. 

 

Íslenski bærinn 

Það er löngu vitað að Íslendingar eru uppteknir af því sem telst íslenskt og er ekta 

íslenskt. Við viljum ekki tapa einkennum okkar og því skrásetjum við allt og búum til 

söfn í kringum ýmislegt sem við getum kallað menningararf. Samkvæmt Benný Sif 

Ísleifsdóttur eru Íslendingar með felst söfn á við höfðatölu. Söfn leitast við að 

endurskapa upplifun til að miðla sögu eða upplýsingum.40 

Að Austur-Meðalholtum í Flóa, stutt frá Selfoss, hefur nýverið verið opnað 

nýtt safn, Íslenski bærinn. Þar má finna ýmsa starfsemi; menningar- og 

upplýsingamiðstöð, sýningar- og samkomustað, tilraunavettvang og leikvöll fyrir 

íslenska torfbæinn , græna byggingarlist og hönnun. Aðstandendur stofnunaninnar eru 

hjónin Hannes Lárusson og Kristín Magnúsdóttir.41 Í viðtali við Bændablaðið bendir 

Hannes á að það hafi verið einkennandi fyrir íslenska bæi að þar hafi verið til staðar 

                                                
39 Oli Stratford, „Fantoom by Glithero“ 
40 „Eru Íslendingar safnaóðir?“, RÚV, 7. mars 2012, sótt 20. nóvember 2014, 
http://www.rokkland.ruv.is/frett/innlent/eru-islendingar-safnaodir 
41 Vilmundur Hansen, „Austur-Meðalholt í Flóa: Íslenski bærinn“, Bændablaðið, 9. október 2014, bls. 
24, http://www.bbl.is/files/pdf/bbl-19.-tbl.-2014-web.pdf 
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mikil húsaþyrping. Nokkur hús eru til sýnis á staðnum; gamli torfbærinn, safnahúsið, 

sýningasalurinn sem er í því og bárujárnshús sem kallað er Vöðlakot. Það 

síðastnefnda var flutt á staðinn vegna þess að það sýnir síðasta stig þróunar 

torfbæjarins.  

 
Mynd 4: Gamli bærinn í Austur-Meðalholtum 

Hannes bendir á í viðtalinu að algengur misskilningur sé að gullöld hins íslenska 

torfbæjar hafi verið stuttu eftir landnám. Hér hafi blandast aðferðir víða af og aðlagast 

íslenskum aðstæðum og teljast því einstakar sem verk- og byggingarlag sem hvergi er 

að finna nema á Íslandi. 42 
Íslenski bærinn fóstraði þjóðina í aldanna rás og var um leið vagga innlendrar 
menningar, allt í senn fallegur, frumlegur og fínlegur í sinni náttúrulegu 
mýkt. Menningarsetrið Íslenski bærinn er húsaþorp, sýningarstaður, samkomustaður og 
leikvöllur sem hverfist um íslenska torfbæinn og græna byggingalist. Þar munu gestir 
upplifa einstakan staðaranda, jafnframt því að skoða sýningar sem útskýra samhengi, 
þróun og tilbrigði íslenskra torfbæja með það að leiðarljósi að túlka aldagamlan og 
einstakan arf inn í samtímann með samþættingu, fræðimennsku, listrænni nálgun og 
varðveislu verkmenningar.43 
 

Þessa tilvitnun má finna á heimasíðu þeirra. Þarna er sagt frá í stuttu máli frá tilgangi 

staðarins og hvernig upplifunin skal vera. Bærinn er byggður á gömlum bæjargrunni 

og byggður samkvæmt hinum gömlu byggingaraðgerðum með hinum gömlu 

byggingarefnum sem tilheyra hinni íslensku torfbæjarhefð. Þar má upplifa íslenskan 

staðaranda en einnig á sama tíma má skoða tilraunarými í samhengi við hinn gamla 

bæ. Svæðið býður upp á aðstöðu til grænnar byggingarlistar. Í sumar fór fram 

                                                
42 Vilmundur Hansen, „Austur-Meðalholt í Flóa: Íslenski bærinn“, bls. 25. 
43 Íslenski bærinn Turf house, án dagsetningar, sótt 20. nóvember 2014, http://islenskibaerinn.is. 
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vinnusmiðja sem hleypti fram tilraunastarfsemi. Vinnusmiðjan kallaðist Archaism, 

amnesia and anarchy in/of architecture. Þar voru nýtt staðbundin efni, þekking á 

hefðbundnum byggingaraðferðum og tilraunagleði. Nýtt voru endurunnin efni og 

staðbundin efni í nýju samhengi.44 Sköpuð var aðstaða til nýsköpunar á ekta og gervi. 

Að blanda saman því sem áður var og nýta til að gera eitthvað nýtt. Hér hefur verið 

skapað rými til að nota efni sem til eru í dag og með þekkingu þess gamla og varpa 

því í framtíðina.  

 

Riverbed eftir Ólaf Elíasson  

Listamaðurinn Ólafur Elíasson hefur nýlega sett upp sýningu í Louisana Modern 

Museum of Art sem kallast Riverbed. Sýningin er náttúran endursköpuð. Sýningin er 

lækur sem leiðir gesti í gegnum rýmið, milli herbergja og þar með í gegnum hluta 

byggingarinnar þar sem sýningin er. Allt eru þetta steinar og sandur, enginn gróður. 

Þetta landslag vísar sterkt til íslensks landslags, sem er ekki skrýtið þar sem Ólafur 

Elíasson er íslenskur ásamt því að vera danskur. Landslagið er hrátt og kalt. Grjót og 

vatn. 45 

 
Mynd 5: Riverbed eftir Ólaf Elíasson 

                                                
44 „Mind/hand and the habitat as critical statement“, Archaism, amnesia and anarchy in/of architecture, 
án dagsetningar, sótt 5. desember 2014, http://aaaa-workshop.hi.is/description/ 
45 Quddus, Sadia, „Olafur Eliasson Creates an Indoor Riverbed at Danish Museum“, ArchDaily, 22. 
ágúst 2014, sótt 9. desember 2014, http://www.archdaily.com/540338/olafur-eliasson-creates-an-
indoor-riverbed-at-danish-museum/ 
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 Hér er hægt að skoða verkið út frá mörgum kenningum sem hafa verið minnst 

á í þessari ritgerð. Þetta er líkneski rétt eins og sem Baudrillard ræðir um. Hér er verk 

sem er dregið upp eftir íslenska landslaginu en stendur vissulega eitt og sér. Verkið 

mun áreiðanlega hljóta mikla athygli og verða þekkt sem verkið. Það verður tákn fyrir 

sjálft sig. Rétt eins og með vaxmyndasafn Ecos, verður nóg að koma á safnið frekar 

en að fara í náttúruna. Þarna er fengin sama upplifun og í náttúrunni, lækjarniður og 

tilfinningin fyrir steininum og grjótinu undir skónum þegar það er gengið í gegnum 

verkið. Þetta er nánast eins og framtíðarsýn. Þegar litið er inní framtíðina, munu mörk 

manns og náttúru afmást? Hvað verður um náttúruna í framtíðinni, mun maðurinn 

taka yfir allt og verður hún hverfandi?  

 

Niðurlag 

Til að átta sig á hugtökunum ekta og gervi hefur verið skoðað hvernig ekta hugtakið 

er skilgreint og hvernig nokkrir fræðimenn hafa fjallað um það. Eco og Baudillard 

fjölluðu báðir um hugtakið ofurraunveruleiki í samhengi við orðin ekta og gervi. Eco  

fjallaði um upprunaleika og hvernig nokkuð sem er afritað, í öðrum orðum gervi, 

jafngilt því sem er upprunalegt. Þá myndast ástand eða heimur sem er 

ofurraunverulegur. Það sem er gervi og það sem er ekta blandist saman og verður 

ofurraunverulegt. Upplifun einstaklingsins er jafn raunveruleg samt sem áður. 

Baudrillard skoðaði einnig ofurraunveruleikann. Hann lýsir því sem líkneski. 

Eftirlíkingin hefur öðlast sitt eigið líf og er ekki vísun í hið upprunalega heldur verður 

það jafn ekta og undanfari þess. Joseph Pine skoðar hvernig má flokka fyrirtæki og 

þjónustu í flokka þar sem gervi og ekta skarast á. Ekta gervi og gervi ekta verður til. 

Til verður markaður fyrir ekta, fyrirtæki selja ferðalög sem ekta upplifanir. Vísað er í 

hvernig það er afturhvarf til uppruna. Baudrillard segir að þegar raunveruleikinn er 

ekki eins og hann var, rétt og gerðist í hruninu, verður sókn í hið sanna og ekta en 

viðfangsefnið og inntakið hverfur. Dæmi voru tekin úr bæði ferðamennsku og 

fyrirtækjarekstri þar sem mörkin milli ekta og gervi blandast og úr verða líkneski og 

ekta gerviheimar. Skoðuð voru nokkur dæmi um upplifanir sem blanda saman hinu 

gervi og ekta. Studio Glithero gerir það markvisst og skapar því nýja upplifun og á 

hlutum sem eru mynd af hlut. Það er ekki er um að ræða raunverulega upplifun en 

engu að síður upplifun. Íslenski bærinn vinnur að skapa tíma sem áður var. Hann 
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leyfir gestum að upplifa hvernig var að búa í hinum íslenska torfbæ og hvernig sú 

byggingarlist hefur þróast í gengum aldirnar en er um leið vettvangur til nýsköpunar. 

 Þegar þetta er allt dregið saman má sjá að það er ekkert til sem heitir ekta 

upplifun. Aðeins það sem er augnablikið og það sem birt er. Upplifun er alltaf 

upplifun. Sama hvernig hún er sköpuð. Það er kaldhæðnislegt að ætla að markaðssetja 

eitthvað sem ekta upplifun því um leið og það er gert missir hún inntakið og 

meininguna. Um leið og skilgreiningin á ekta og gervi eru afmáð og verður óskýr, 

skapast eitthvað nýtt sem stendur á eigin fótum og öðlast fótfestu í raunveruleikanum. 

Hvort sem við viljum skilgreina þann raunveruleika sem ekta eða ofurraunveruleika.  

 Með að hafa leikvöllinn á gráa svæðinu milli þess sem hægt væri að kalla ekta 

og gervi skapast ný tækifæri. Tækifæri til að horfa til framtíðar og hvernig heimurinn 

og hlutir gætu verið. Það skapast rúm fyrir fantasíur og ímyndaða heima. Þessir 

heimar vekja svo upp spurningar og samtal sem vekja upp nýjar hugmyndir.  

 Fantasíur í heimi hönnunar eiga vissulega rétt á sér. Eftir þessi ritgerðarskrif 

hefur mín sýn og skilningur breyst og aukist. Ég hef áttað mig á því að það er ekkert 

til sem getur kallast ekta. Það er að eins innantómt orð. Orð sem gefur til kynna 

einhver hlutur eða hugmynd eigi meiri rétt á sér en önnur. Það er aðeins tíminn sem 

gefur til kynna að eitthvað sé ekta. Sagan hefur sýnt að þeir sem hafa verið nógu 

brjálaðir til að spá fyrir framtíðinni og leyfa sér að ímynda sér framtíðina hafa alloft 

haft rétt fyrir sér. Framtíðarspár eru oftar en ekki lestur í nútímann og hvað má gera 

við þá tækni og þekkingu sem þegar er til staðar. Rétt sem í dag er verið finna upp 

tækni sem var í framtíðinni samkvæmt kvikmyndinni Back to the Future, þar flaug 

aðalhetja kvikmyndarinnar um á flughjólabretti.46 Fantasía kvikmyndarinnar var 

kveikja og innblástur fyrir manninn í dag til að finna upp þessa tækni. Við búum í 

framtíðarsýn Robert Zemeckis í dag.47 Fantasían verður raunveruleg. 

 Hvað mun gerast ef hönnuðir fá að vera framtíðarspámenn? Þeir hanna 

framtíðina og  koma því sem gerist í hugarheimi þeirra á framfæri og það dreifist og 

kveikir í nýrri hugmynd og nýjum tækifærum hjá fleira fólki. Hugmynd er ekki bara 

eitthvað sem einn á. Hugmynd verður alltaf til í kjölfar samtals eða sem viðbragð við 

umhverfinu. Tíminn líður hratt og við erum lífverur sem eigum stuttan líftíma miðað 
                                                
46 Hendo Hover, „Hendo Hoverboards – World’s first REAL hoverboard“, Kickstarter, án 
dagsetningar, sótt 9. desember 2014,  https://www.kickstarter.com/projects/142464853/hendo-
hoverboards-worlds-first-real-hoverboard 
47 Robert Zemeckis, Back to the Future, Universal Pictures, Bandaríkin,1985. 
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við restina af heiminum, horfum í kringum okkur reynum svo að ímynda okkur 

hvernig framtíðin verður og höldum áfram frá þeim útgangspunkti. 
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