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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð fjalla ég um hvernig ég nota kerfishugsun í minni listsköpun, og hvernig aðrir 

listamenn hafa notað opin kerfi í víðum skilningi í verkum sínum. Í því samhengi skoða ég grein 

Jack Burnham um kerfisfagurfræði frá 1968 og hvernig þær hugmyndir hafa meðal annars þróast 

yfir í fagurfræði vensla, eins og hún er skilgreind af Nicolas Bourriaud. Ég velti fyrir mér hvort 

og hvernig hreyfilist tengist kerfisfagurfræði og skoða í því samhengi verk annarra listamanna og 

mín eigin.  Ég fjalla einnig um skilgreiningu Jack Burnham á hlutverki listamannsins sem 

„hálfpólitískum provocateur“ og nefni hvernig þessi skilgreining á við listamenn á borð við 

Hans Haacke og Thomas Hirschhorn. Ég tæpi á hugmyndum um áhorfenda þátttöku í listum og 

reyni að skilgreina eigið heildarkerfi.  
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Inngangur 

 

„Vertu regluleg og skipulögð í þínu lífi, til að geta verið ofsafengin og frumleg í verkum þínum.“ 

1 Þessa setningu á franski 19. aldar rithöfundurinn Gustave Flaubert að hafa skrifað eitt sinn í 

bréfi. Ég hef alltaf skammast mín gífurlega fyrir að taka undir með Flaubert, enda á ég ekki 

mikið sameiginlegt með honum hvað varðar lífsstíl, en ég get ekki að því gert að finnast 

áhugaverður hugsunarháttur liggja í þessari setningu hans. Áhugi minn liggur eflaust í því 

hvernig hömlur geti mögulega af sér frumleika. Ef til vill spilar áhugi minn á vísindalegri aðferð 

og löngun til að skilja hluti á hlutlægan hátt þar inn. Þó daglegt líf mitt fylgi ekki endilega 

ráðleggingu Flaubert, þá hef ég reynt að nýta mér reglur, rannsóknir og skipulag sem tól í minni 

listsköpun, með von um að með því að leggja hömlur á einum stað skapist opnara rými annars 

staðar.    

 Í skoðun minni á reglubundnum aðferðum í myndlist hefur hugmynd um kerfi sprottið 

upp mörgum sinnum. Í víðum skilningi er öll myndlist einskonar kerfi. Upplifanir og áhugi úr 

umheiminum eru inntak (e. input) sem fer í gegnum nokkurskonar ferli eða umbreytingu (e. 

transformation) hjá listamanninum þar sem úttakið (e.output) verður að listverki.2 Með því að 

hugsa um kerfi sem miðil opnast einnig víðari sýn.  

Lítum svo á að hefðbundið listaverk sé ein heilafruma. Í stað þess að einblína á hvernig 

ein heilafruma virkar, þá er hægt að líta á hvernig margar heilafrumur tengjast saman og hver 

útkoma þess er. Ef leitað er eftir skilningi á því hvernig heil hugsunarferli virka þá þarf að fara út 

fyrir einn hlut eða eina frumu. Þá myndast skýrari heildarmynd, og þessi heildarmynd er best 

skilgreind sem kerfi.  

Auðvitað eru hvorki vísindi, lífið né listin byggð á skýrum samböndum inntaks, 

umbreytingar og úttaks, en í öngþveiti orsaka og afleiðinga getur nýtt og fróðlegt sjónarmið 

myndast með grófri einföldun eða skipulagði uppsetningu.  

 Hugmynd Jack Burnham um kerfisfagurfræði er hér mikilvægur byrjunarpunktur, en 

endurskoðun hugmyndarinnar, í samhengi við kenningu franska listgagnrýnandans og 

sýningarstjórans Nicolas Bourriaud um fagurfræði vensla,  dregur hana nær samtímanum. Til að 

                                                
1David Waller. The Magnificent Mrs Tennant: The Adventurous Life of Gertrude Tennant, Victorian Grande Dame. 

New Haven, Conn.: Yale University Press, 2011. Bls. 208. „Be regular and orderly in your life, like a bourgeois, so 

that you may be violent and original in your work.“ 
2 Sjá mynd nr. 1 í viðauka, bls. 20. 
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skýra betur þessa þróun verður fjallað um sýninguna Open Systems sem sett var upp í Tate 

Modern safninu árið 2005 og hugmyndirnar sem hún endurskoðaði. Þar voru meðal annars verk 

eftir listamanninn Hans Haacke. Fjallað verður sérstaklega um Haacke og dæmi tekin um verk 

hans í kaflanum þar á eftir. Tekin verða dæmi um verk listamanna tengd kerfisfagurfræði og 

fagurfræði vensla, en einnig reynt að finna tengingar hjá öðrum listamönnum í samhengi við mín 

eigin verk. Þá verður skoðað hvernig samblanda af hreyfingu, þátttöku og upplýsingamiðlun í 

ýmsum myndum grundvallar listsköpun mína.     

 

Kerfisfagurfræði  

 

Í greininni „Systems Esthetics“ eða „Kerfisfagurfræði“ sem birtist í Artforum árið 1968 skrifar 

Jack Burnham um myndlist á forsendum kerfisfræði. Kerfisfræði byggir á þverfaglegri skoðun á 

skipulagi fyrirbæra, innbyrðis kerfisbundnum samböndum og hvernig ýmis kerfi virka saman. 

Bæði eru skoðuð sameiginleg lögmál allra kerfa og líkön til þess að lýsa þeim.3 Burnham hafði 

áður skoðað hvernig þróun tækni og vísinda á fyrri hluta 20. aldar hafði áhrif á skúlptúr þess 

tímabils4, en með kerfisfagurfræði fjallar Burnham um „sköpun sem kenna má við óhluti...þetta 

getur verið annað hvort umhverfi eða tilbúinn gripur“.5 Burnham telur að þrátt fyrir að þróun 

þessarar síð-formalísku listar fari stigvaxandi búi hún ekki yfir gagnrýnum orðaforða sér til 

varnar, né málstað sem slíkan. Burnham telur þetta stafa af því að viðtekin viðmið hvers tíma séu 

svo ráðandi að tilraunir innan þess ramma eru taldar ómerkar þar til ný yfirgripsmikill viðmið 

hafi þróast og þetta er hann að reyna að vinna úr. Hann fjallar um þróun okkar úr hlut-miðaðri 

menningu til kerfis-miðaðrar menningar þar sem breytingarnar spretta ekki frá hlutum heldur því 

hvernig hlutir eru gerðir,6 en upplýsingar og skipulag eru mikilvæg í þess konar samfélagi. Þá 

þarf alltaf að huga að stærra samhengi hverrar þróunar fyrir sig, í stað þess að einblína á hlutinn. 

Ennfremur telur Burnham að í „samfélagi sem er orðið firrt á þennan hátt hefur listin aðeins 

merkingu þegar hún hefur fræðsluhlutverk. Listamaðurinn starfar sem hálfpólitískur 

                                                
3 „System Theory“,University of Twente. Sótt 5. janúar 2015 á http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory 

Clusters/Communication Processes/System_Theory/. 
4Jack Burnham. Beyond Modern Sculpture: The Effects of Science and Technology on the Sculpture of This Century. 

New York: G. Braziller, 1987. 
5 Jack Burnham. „Systems Esthetics.“ Artforum, 1. september 1968, bls. 30-35. Hér er stuðst við óbirta þýðingu 

Margrétar Elísabetar Ólafsdóttur. 
6 Sama heimild, bls. 31. 

http://www.utwe/
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provocateur7 jafnvel þótt hann sé hvorki hugmyndafræðingur né siðapostuli í raunverulegri 

merkingu.“8 Þetta er frekar róttæk og órómantísk endurskilgreining á hlutverki listamannsins, en 

rúmar þó víðari skilgreiningu á listinni en mætti fyrst gera ráð fyrir. Síð-formalísk list, eins og 

Burnham skilgreinir hana, er sprottin úr ofangreindu samfélagslegu samhengi. Í leit sinni að 

nýjum orðaforða til að skilgreina og verja þessa óformlegu liststefnu telur Burnham hugtakið 

kerfisfagurfræði eiga betur við en síð-formalísk fagurfræði. Þar vitnar hann í þróun listarinnar frá 

því að framleiða listmuni sem slíka í að skapa kerfi sem upplifun fyrir áhorfanda eða sem 

vinnuferli listamannsins. 

Frá sjónarhóli kerfisins, útskýrir Burnham, eru engin tilbúin mörk. Þannig geta hvaða  

aðstæður sem er, innan eða utan myndlistar, verið hannaðar og metnar sem kerfi. Íhlutir í 

kerfislistaverkum hafa því ekkert einstakt gildi, heldur þjóna þeir tilgangi fyrir heildina. 

Konseptið og ferlis- eða aðferðatengd kerfi taka þar yfir hinn hefðbundna listmun. Burnham 

fjallar enn fremur um að flest kerfi séu dýnamísk og því ætti hreyfilist (e. kinetic sculpture) að 

vera eitt róttækasta mótvægið við formalíska fagurfræði, en það sé ekki raunin. Hann í raun 

afskrifar hreyfilist sem úrelt form, en nokkur samtímalistaverk (sem fjallað verður um neðar) 

sýna fram á sterk tengsl við hugmyndir kerfisfagurfræðinnar. 

Burnham dró síðar úr eigin áherslum á kerfi í skrifum sínum og sneri í raun baki við þeim 

hugmyndum sem hann taldi eiga svo merkilegt hlutverk í framtíð myndlistarinnar.9 Ekki verður 

farið ítarlega út í ástæður þess en ein hlið er sú að hann, og aðrir töldu hugmyndir 

kerfisfagurfræði of lokaðar og án svigrúms. Kerfisfræði þótti of samofin notkun kerfa í 

vísindalegum og hernaðarlegum skilningi og getur verið að skilgreiningin á kerfum hafi ekki 

verið nægilega opin og móttækileg fyrir breytingum eða hreyfingu, en kerfi sem slík þurfa að 

vera það til að lifa af. Ennfremur getur það hafa ollið Burnham vissum vonbrigðum að tæknilega 

miðuð list, sem var enn mjög tímafrek og erfið í útfærslu, hafi ekki tekist eins vel og hann 

vonaði. Skýrasta dæmið eru þau allmörgu tæknilegu vandamál sem upp komu á sýningunni 

Software sem hann sjálfur stýrði árið 1970.10  

 

                                                
7 Þýtt sem storkandi í ofangreindri heimild, á frönsku í frumtextanum. 
8 Sama heimild, bls. 31. 
9 Luke Skrebowski. „All Systems Go: Recovering Jack Burnham’s ‘Systems Aesthetics’.“ Tate Papers, 2006. Sótt 

5. janúar 2015 á http://www.tate.org.uk/download/file/fid/7301. 
10 Edward A Shanken. „The House That Jack Built: Jack Burnham's Concept of Software as a Metaphor for Art.“ 1. 

janúar 1998. Sótt 7. nóvember 2014.á http://www.artexetra.com/House.html. 

http://www.tate.org.uk/download/file/fid/7301
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Endurskoðun á „Kerfisfagurfræði“ Burnhams  

 

Sýningin Open Systems:Rethinking Art c. 1970 í Tate Modern árið 2005 var sýning sem tók 

saman verk listamanna frá 7. og 8. áratug síðustu aldar sem höfðu á einhvern hátt unnið með 

endurskoðun listmunarins sem slíks í gegnum fagurfræðileg kerfi í víðum skilningi.11 Meðal 

þeirra um 30 listamanna sem áttu verk á sýningunni var þýski listamaðurinn Hans Haacke. 

Sýningin dregur nafn sitt af þeim áhuga sem beindist að hugtökum eins og kerfi og strúktúr í 

kringum árið 1970, og endurspeglast í nokkrum sýningartitlum frá þessu tímabili, eins og 

Systems, í Whitechapel Art Gallery í London árið 1972; The Machine as seen at the End of the 

Mechanical Age í Museum of Modern Art í New York árið 1968; Information í Museum of 

Modern Art í New York árið 1970 og Software - Information Technology: Its New Meaning for 

Art, sem sett var upp í Jewish Museum í New York árið 1970. Sýningarstjóri hennar var einmitt 

Jack Burnham eins og áður var getið. Þess má geta að Hans Haacke átti verk á öllum þessum 

sýningum nema Systems í London, enda var hann þekktur fyrir sínar ýmsu útfærslur og stúdíur á 

allskyns kerfum. Í tengslum við Open Systems sýninguna voru gefnir út ýmsar greinar þar sem 

þessar sýningar, og skrif Jack Burnham, sérstaklega greinin „Kerfisfagurfræði“, voru 

endurskoðuð í samtíma samhengi.  

 

Í einni þessara greina sem ber titilinn All Systems Go: Recovering Hans Haacke's Systems Art, 

fjallar Luke Skrebowski, um hvernig Burnham myndaði hugmynd sína um kerfisfagurfræði út 

frá hugmyndum líffræðingsins Ludwig von Bertalanffy’s sem hann setti fram í bókinni General 

Systems Theory, sem kom út árið 1969. Til að byrja með dregur Skrebowski fram fimm atriði í 

„Kerfisfagurfræði“ Burnhams sem hann telur lykilhugtök.12 Þau eru:  

1. Í menningu og listum hafi orðið umskipti úr afstöðu miðaðri við hluti yfir í kerfis 

miðaða afstöðu.  

2. Að list býr ekki í hlutlægum einingum.  

3. Að list er ekki óháð fyrirbæri.  

                                                
11 „Open Systems | Tate.“ Tate. Sótt 5. janúar 2015 á http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/open-

systems. 
12Skrebowski. „All Systems Go: Recovering Jack Burnham’s ‘Systems Aesthetics’.“ 
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 4. Að fókus listar sé hugtakslegur (e. conceptual).  

5. Að engin kenning um list getur verið sögulega óbreytanleg.    

Skrebowski telur að það sé einna mikilvægast að skoða hvernig Burnham mistúlkaði 

kenningu Bertalanffy þegar hann yfirfærði hana yfir á myndlist. Kenning Bertalaffny byggist á 

áherslubreytingu innan raunvísinda sem fólst í því að skoða ekki einungis einstaka þætti eða 

einingar heldur sambandið þeirra á milli. Kerfi voru þannig skilgreind sem safn af samböndum 

milli hluta. Innbyrðis sambönd á milli kerfa voru þá skoðuð, ekki sem lokuð óháð kerfi, heldur 

opin kerfi vensla (e. relational open systems). Þetta hafði Burnham fjallað um í 

„Kerfisfagurfræði” en ekki gengið nógu langt í að aðskilja kerfishugsun og stýrifræði samkvæmt 

Skrebowski.13 Stýrifræði (e. cybernetics) fjallar um stýribúnað, til dæmis taugakerfi í lífverum og 

þróun hliðstæðra kerfa í rafeindatækjum og vélum.14 Þar sem kerfishugmyndin er opnari og nær 

lengra en til tæknilegra og vísindalegra vandamála, telur Skrebowski að kerfisfagurfræði sé enn 

réttmætt sjónarmið til þess að skoða myndlist, þó svo að Burnham sjálfur hafi afskrifað eigin 

hugmyndir. Það þarf einungis að hafa kerfin opnari, í stað þess að skilgreina þau á eins þröngan 

hátt og hann gerði og vara sig á að detta ekki í gryfju hinnar algjörlega tæknilegu stýrifræði.  

 

Francis Halsall fjallar nánar um opnari sýn á kerfisfagurfræði Burnham í bók sinni 

Systems of Art: Art, History and Systems Theory þegar hann skrifar um sýninguna Software sem 

Burnham var sýningarstjóri að.15 Á sýningunni voru ýmis ólík verk, flest byggð á tæknilegum 

nýjungum sem voru sett af stað með þátttöku áhorfenda. Meðal þeirra voru Visitor´s Profile og 

News bæði eftir Hans Haacke. Visitor‘s Profile byggir á því að gestir á sýningunni svara 

spurningum í tölvu, og svör þeirra eru svo birt sem stöðugt uppfært útprent af tölfræðilegum 

upplýsingum og skýringarmyndum sem tölvan framleiðir, en á sama tíma er upplýsingunum 

varpað á stóran skjá til að auka aðgengi að þeim. News samanstóð af tveimur fjarritaprenturum 

sem prentuðu stanslaust út fréttaefni frá ýmsum fréttaveitum. Önnur verk byggðu á upptöku og 

endurspilunar tækni og enn fleiri verk voru unnin í samstarfi við verkfræðinga og 

rannsóknarstofur. Með sýningunni var Burnham að eigin sögn að gera tilraun til að skapa 

                                                
13 Skrebowski, Luke. 2008. „All Systems Go: Recovering Hans Haacke's Systems Art.“ Grey Room no. 30, bls.54-

83. 
14„Stýrifræði“ Snara. Sótt 12. Janúar 2015 á https://snara.is/. 
15Francis Halsall. Systems of Art: Art, History and Systems Theory. Bern: Peter Lang, 2008. 

https://snara.is/
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fagurfræðilegar upplifarnir, án þess að hefðbundnir listmunir kæmu til sögunnar.16 Þetta var gert 

með því að nota hugtakið hugbúnaður (e. software) sem líkingu fyrir þessa tegund sköpunar. 

Hugbúnaðurinn segir myndlistarmaðurinn Les Levine í sýningarskrá Software að sé „opið 

áframhaldandi kerfi“.17 Hann lýsir hlut eða listmun þannig að hluturinn sé endi kerfisins en 

hugbúnaður, eða hugsunin á bakvið, er opið kerfi sem heldur áfram. Hugmyndin um konsept sem 

hugbúnað eða grunnkerfi er ekki einungis bundin við þessa sýningu en Lev Manovich hefur 

nýlega sagt að myndlíkingin um hugbúnað eigi við mun víðtækara svið en tölvur, og geti 

skilgreint alla (mynd)list frá tilkomu módernismans.18 

Halsall fjallar einnig um Open Systems sýninguna, þar sem viðmiðið fyrir vali á verkum 

var einfaldlega kerfi. Kerfishugsun átti þar betur við en til dæmis minimalismi, hugmyndalist, 

flúxus og aðrar takmarkandi stefnu-skilgreiningar. Þá áttu verkin það sameiginlegt að skoða 

annað hvort sýningarkerfi, framsetningarkerfi, þýðingarkerfi eða stjórnunarkerfi á einhvern hátt. 

Þannig myndaðist á þeim grundvelli tenging á milli útlitslega ólíkra verka.19  

Hins vegar er kerfishugsun er ekki bara áhugavert tól til endurskoðunar á myndlist 

síðustu aldar heldur einnig fyrir sköpun samtímalistar. Halsall segir endurnýjaðan áhuga innan 

samtímamyndlistar á „sjálfsgagnrýnni listsköpun sem blæðir yfir í félagslegu-kerfin sem hún er 

hluti af“20 en þetta er einmitt skilgreining Nicolas Bourriaud á venslalist (e. relational art). 

Halsall telur fagurfræði venslalistar vera samrýmanlega kerfisfagurfræði að því leyti að bæði 

leytast eftir því að endurhugsa tilgang og afleiðingar listsköpunar, skapa aðstæður eða upplifun 

og efast um hlutverk listmunarins sem slíks. Sem dæmi um samtímaverk í anda kerfisfagurfræði 

nefnir Halsall verk Pierre Huyghe og Phillipe Parreno No Ghost Just a Shell (1999-2002) en 

báðir eru yfirleitt kenndir við venslalist. Verkið fólst í því að Parreno og Huyghe keyptu 

höfundarréttin að einfaldri japanskri manga-teiknimynda persónu, Annlee. Hún var hönnuð af 

fyrirtæki sem sérhæfir sig í að hanna persónur fyrir teiknimyndir og tölvuleiki, og eru 

persónurnar verðlagðar eftir því hversu áhugaverðar þær eru. Þess má geta að Annlee var af 

ódýrustu gerðinni, semsagt afar óævintýraleg persóna í formi venjulegrar unglingsstúlku. Parreno 

og Huyghe réðu svo 12 listamenn eða listahópa til að gera verk út frá persónunni. Verkin voru 

                                                
16 Software: Information Technology, Its new meaning for art, New York: The Jewish Museum, 1970, bls. 11. 
17 Sama heimild, bls. 61. 
18Lev Manovich. „Avant-garde as Software,“ Artnodes, Desember, 2002. Sótt 30 nóvember 2014 á 

http://www.uoc.edu/ artnodes/espai/eng/art/manovich1002/manovich1002.html . 
19 Halsall. „Systems Aesthetics and the System as Medium.“ 
20 Sama heimild. 
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allt frá plakötum og styttum og yfir í vídeóverk og teiknimyndir. Með því að setja persónuna í 

gegnum þetta ferli varð hún bæði „skel“ eða vinnurammi fyrir verkið og miðillinn sem verkið 

var unnið í.21 Hún varð að forskrift eða kerfi sem útfæranlegt var í ýmsa miðla. Kerfi af 

samböndum milli ímyndaðrar persónu og einkaleyfis á tilvist hennar, milli formsins og efnisins 

og milli listar og umhverfis. Kerfi af samböndum milli listar og umhverfis er eitt af frekari 

skilgreiningum Nicolas Bourriaud á venslalist, en til að sjá verk Parreno og Huyghe í víðara 

samhengi er vert að skoða betur fagurfræði vensla.   

Fagurfræði vensla 

 

Jack Burnham að „listin búi ekki í efnislegri heild heldur í tengslum milli fólks og samsettra 

þátta í umhverfi þess“22 en svipuð hugmynd grundvallar venslalist. Hugtakið fagurfræði vensla 

(e. relational aesthetics) var sett fram af Nicolas Bourriaud í samnefndri bók árið 1998. Hugtakið 

notar hann yfir verk og vinnuaðferðir listamanna sem komu fram snemma á 10. áratugnum og 

höfðu heild mannlegra vensla, og samfélagslegt samhengi þessa vensla sem útgangspunkt sinn. 

Fagurfræði vensla er verkfæri sem skoðar listaverk út frá þeim mannlegum tengslum sem þau 

knýja fram, skapa eða sýna fram á. Grundvöllurinn að þessari fagurfræði er því vensl manna á 

milli, og hvernig þessi vensl eru formgerð. Hlutverk listamannsins í samhengi venslalistar er að 

framleiða vensl milli fólks og umheimsins með tilstilli listhluta (e. aesthetic objects).23 Öll 

myndlist skapar að sjálfsögðu vensl milli áhorfenda og umheimsins að einhverju leyti en með 

venslalist er verið að gera þessi samskipti að útgangspunkti og tilgangi verkanna.  

Ef litið er til forms venslalistaverka skýrist nánar tengingin við kerfislist. Form er 

skilgreint sem búningur, eða ytra snið. Vensl hafa ekki efnislegt form en mætti skilgreina sem 

form tengsla á milli forma eða jafnvel kerfi tengsla, samskiptakerfi. Form venslalistaverks er því 

virkni listmunanna innan tengsla milli manna. Þetta gefur okkur, samkvæmt Bourriaud 

möguleikann á að skerpa sjálfsveru okkar í gegnum samskipti á annan hátt en hefðbundin 

hugmyndfræðileg stjórntæki gera ráð fyrir.24 

Claire Bishop er listfræðingur sem hefur (einna helst) gagnrýnt hugmyndir Bourriaud. 

Hún veltir fram spurningunni um hverskonar mannleg samskipti myndist með venslalistaverkum, 

                                                
21„No Ghost Just A Shell.“M/M (Paris). Sótt 6. janúar 2015 á http://www.mmparis.com/noghost.html. 
22 Burnham. „Systems Esthetics.“ bls. 31. 
23 Nicolas Bourriaud. Relational Aesthetics. Dijon: Les Presses Du Réel, 2002, bls.42. 
24 Sama heimild, bls. 81. 
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fyrir hvern og hvers vegna? Hún dregur einnig í efa að tengslin geti verið þess eðlis að eiga 

pólitískt erindi, eins og Bourriaud heldur fram, heldur séu þau of samhljóða og án ágreinings til 

þess.25 Í því samhengi fjallar hún um val Bourriaud á listamönnum til umfjöllunar og nefnir 

Thomas Hirschhorn sem dæmi um myndlistamann sem vinnur skýrar með pólitískt erindi 

venslalistar en þeir listamenn sem Bourriaud nefnir, svo sem Pierre Huyghe og Phillipe Parreno.   

 

Kerfi 

„Það getur berið mjög áhrifaríkt að setja fram upplýsingar á réttum stað og á 

réttum tíma. Það getur haft áhrif á samfélagslegar undirstöður…Forsenda 

vinnunar er þá að hugsa í kerfum: framleiðslu á kerfum, afskiptum af kerfum 

og afhjúpun núverandi kerfa. Kerfi geta verið áþreifanleg, líffræðileg eða 

félagsleg; þau geta verið gerð af manna höndum, náttúruleg eða samblanda af 

hinu framangreinda.“ 26  

 

Svona svaraði Hans Haacke þegar stórsýning hans í Guggenheim safninu var aflýst og 

sýningarstjórinn Edward J. Fry rekinn eftir að Haacke neitaði að fjarlægja verkið Shapolsky et al 

Manhattan Real Estate Holdings, A Real-Time Social System as of May 1, 1971. Verkið felst í 

skráningu á eignarhaldi á íbúabyggingum í New York borg sem Haacke tók saman, og sýnir 

hversu samþjappað eignarhald á fasteignum var. Það birtist í ljósmyndum sem Haacke tók af 

öllum 142 byggingunum í eigu fyrirtækja með bein tengsl við Skapolsky fjölskylduna, og 

skýringarmynd þar sem Haacke sýndi fram á þessi tengsl, í gegnum undirfyrirtæki o.fl. Verkið 

var fyrsta svokallaða rauntíma kerfi Haacke þar sem hann var að vinna með greiningu á 

félagslegum kerfum frekar en sköpun líffræðilegra kerfa. Thomas Messer, þáverandi stjórnandi 

safnsins taldi verkið ósamrýmanlegt starfi listasafns, þó stundum hafi verið haldið fram að hann 

hafi verið að verja eigin hagsmunatengsl án þess að það hafi verið sannað.27    

Hans Haacke hefur lengi unnið með hreyfingu, notkun tölfræðilegra upplýsinga, 

                                                
25Claire Bishop. „Antagonism and Relational Aesthetics,“ October (110, Haust 2004), bls. 51–79. 
26„Information presented at the right time and in the right place can potentially be very powerful. It can affect the 

general social fabric ... The working premise is to think in terms of systems: the production of systems, the interface 

with and the exposure of existing systems ... Systems can be physical, biological, or social.“ Skrebowski. „All 

Systems Go: Recovering Hans Haacke's Systems Art“ bls. 67. 
27Arthur Danto. „Art.“ The Nation, 14. Febrúar 1987, bls. 190. 
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rannsóknir og einna mikilvægast kerfi.28 Haacke sjálfur segir að forsenda vinnu hans sé að hugsa 

í kerfum.29 Skilningur á gagnkvæmum tengslum kerfa á sviði efnahagslegrar, félagslegrar og 

pólitískrar samsetningu heimsins er grunnþáttur í list Haacke.30 Verk Haacke hafa einnig haft 

sem útgangspunkt að knýja fram, skapa eða sýna fram á vensl milli manna, og á milli 

áhorfenda/þáttakenda og umhverfi þeirra. Skýrt dæmi um þetta er Visitor‘s Profile, sem áður var 

fjallað um í sambandi við Software sýninguna.  

 

Ein af kerfisbundnari tilraunum mínum hingað til, Verg Landsframleiðsla, magnbreyting 

frá fyrra ári 2012-1944 er verk sem byggir á úrvinnslu upplýsinga á óhefðbundinn hátt. Það er 

tilraun til að fá útkomu úr tölulegum upplýsingum sem er lýsandi fyrir upplýsingar á einn eða 

annað hátt en skýrir þær ekki með venjulegum skýringarmyndum eins og stöpla- eða skífurit. 

Þessi tilraun formgerðist í innsetningu sem innihélt teikningar á veggfóðri og tónverki, þar sem 

graf er teiknað upp og spilað í gegnum spiladós og hvert tölulegt gildi er einn tónn.31 Við gerð 

teikninganna byggði ég á kerfi, þar sem tölfræðileg söfn (hagvöxtur eða lambakjötsneysla á 

ákveðnu árabili) voru flokkuð niður eftir stærð gilda og sett í samhengi við skýjategundir, eftir 

því í hvaða hæð yfir sjávarmáli skýin finnast. Með þessu var ég að taka tvo óskylda hluti og setja 

þá í samhengi byggðu á tölulegu gildi en ekki raunverulegum tengslum. Eftir þessu kerfi gerði ég 

svo bæði veður og hagvaxtarspár. Þetta verk var tilraun til að búa til greiningarkerfi, en útkoman 

var ekki neins konar sannleikur heldur gagnrýni á því hvernig upplýsingar eru birtar almenningi 

og meint sannleiksgildi þeirra. Ég rannsakaði einnig upplýsinga skýringarmyndir og fór 

vísvitandi í öfuga átt. Verkið var svo skýrt eftir því upplýsingasafni sem það var unnið úr, svipað 

og eitt verk Sirru Sigurðardóttur á sýningunni Flatland frá árinu 2014.  

 

Hreyfing 

 

Tengsl Sirru Sigrúnar Sigurðardóttur og Hans Haacke grundvallast í notkun hvorutveggja á 

upplýsingum, en þar sem Haacke setur þær oft fram án neinnar fagurfræðilegar úrvinnslu, þá 

                                                
28 Skrebowski. „All Systems Go: Recovering Hans Haacke's Systems Art.“, bls. 67. 
29 Sama heimild, bls. 67. 
30 Jane Livingston,  „Thoughts on Art and Technology.“ í Maurice Tuchmann, A Report on the Art and Technology 

Program of the Los Angeles County Museum of Art 1967-1971 , Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art, 

1979. 
31 Sjá mynd nr. 2 í viðauka , bls. 21. 
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byggja verk Sirru á þessari úrvinnslu. Sirra vinnur einnig mikið með áhrif vísindakenninga á 

upplifun okkar af heiminum og margskonar skynjun mannsins í verkum sínum. 32 Hún vinnur oft 

með upplýsingar sem hún tekur í gegnum einskonar kerfi, eins og í sýningunni Óvissulögmálið 

(2008). Þar segist hún hafa byggt á mynd af stöplariti sem hún hafi svo fært yfir í teikningu,yfir í 

þrívídd, aftur yfir í teikningu,og þaðan aftur í þvívíða litaða plexígler stöpla, með eigin 

breytingum á litum og stærðum. Sjálf segist hún vinna myndina þangað til hún hafi fengið annað 

samhengi og farið í gegnum mörg samhengi á leiðinni.33  

Annað verk eftir hana sem felur einnig í sér einskonar ferli byggt á skýringarmyndum er 

verkið Annaðhvort, eða…kannski (teikning).34 Þar sést stór glær plexígler kassi þar sem þrír 

hringir sem líkjast skífuritum með misstórum sneiðum af skautunarfilmu (e. polarizing film) 

snúast hægt og skarast á mismunandi stöðum og mynda mismunandi liti. Þessi tækni, þ.e. 

skautunnarfilman er yfirleitt notuð til að skoða spennu í plasti í vinnuvélum. Hringirnir þrír 

snúast hægt og filman leiðir ljósið eftir einni átt í gegnum sig en þar sem mörg lög eru notuð 

myndast nýir litir og þegar hringirnir skarast mynast eitthvað sem þeir geta ekki tjáið einir og sér. 

Verkið fjallar um möguleikana í samblöndunum, möguleikanna sem er til staðar í öllu. Í henni er 

einnig skýr tilvísun í skífurit.  

 Verkið þykir mér vera gott dæmi um hreyfilistaverk sem hægt er að lýsa vel með 

kerfisfagurfræði. Það eru litirnir sem myndast við hreyfingu hringjanna sem eru fagurfræðilega 

upplifun verksins, kyrrstætt myndi það ekki virka. Einnig er verkið sjálft lítið tölvukerfi, það er 

knúið áfram af mótorum sem stýrast af örtölvu og einföldum pörtum sem halda því gangandi, 

þannig í raun er það einnig sjálfstætt kerfi í lokuðum skilningi orðsins.  

 Hans Haacke hefur einnig gert hreyfiverk, sem hann segir renna saman við umhverfi sín í 

sambandi sem er best útskýrt sem kerfi.35 Þá hefur hreyfingin áhrif á umhverfið og umhverfið 

áhrif á hreyfinguna og myndar saman heildar upplifun.  

Jean Tinguely, einn þekktasti hreyfilistamaður 20. aldar sagði árið 1956 að hreyfingin 

sjálf væri hið eina sem væri stöðugt. Þessi hugmynd hans var ekki einungis um sjáanlega 

hreyfingu gangverks, heldur var hún einnig hugmyndafræðilegs eðlis. Hann talaði um að allt sem 

                                                
32 Margrét Elísabet Ólafsdóttir. „Sirra Sigrún Sigurðardóttir.” í Icelandic Art Today, Christian Schoen ritstýrði, 

Ostfildern, Germany: Hatje Cantz, 2009. 
33 „Sirra Sigrún Sigurðardóttir-2008-Óvissulögmálið.“ Kling&Bang. 1. maí 2008. Sótt  8. janúar 2015 á 

http://this.is/klingogbang/archive_view.php?lang=is&id=151. 
34 Sjá mynd nr.3 í viðauka, bls. 22. 
35Christina Chau. „Kinetic Systems: Jack Burnham and Hans Haacke“ Contemporaneity: Historical Presence in 

Visual Culture, Volume 3, 5. júní 2014. 

http://this.is/klingogbang/archive_view.php?lang=is&id=151
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virtist stöðugt væri í raun breytilegt, allt nema hreyfingin sjálf, og því hélt hann því fram að 

umbreytingar væru eina leiðin til að þróast áfram og að ekki væri rétt að halda í neins konar 

hugmyndir eða hluti, að fegurðin lægi í hverfulleikanum.36 Þetta sagði hann að væri pólitísk 

hugsun í sjálfu sér, sem grundvallaði alla hans listsköpun, en spurningin er hvort Jack Burnham 

hafi þekkt til þessara hugmynda Tinguely þegar hann afskrifaði hreyfilist hans sem staðnaða.  

Með klukkuverkum/gangverkum mínum hef ég verið að skoða hreyfingu í einfaldri 

mynd, eða hvernig hreyfingar hafa áhrif á hvor aðra. Einnig hef ég skoðað hvernig 

utanaðkomandi geta haft áhrif á tilbúin gangverkskerfi t.d. með hreyfiskynjara. Verkið 

Avenir/Futur37 vinnur með slíkan hreyfiskynjara sem færir óþarflega flókið gangverk sem lyftir 

tjaldi. Tjaldið lyftist þó einungis örlítið í hvert sinn sem áhorfandi gengur framhjá og er því erfitt 

að taka eftir þessari breytingu nema verkið sé skoðað í langan tíma í senn.  

 Önnur verk mín sem eru tengd þessum í hugsun eru óróar. Meðfram þeim skrái ég 

óreiðukennda og ófyrirsjáanlega hreyfingu þeirra, aðallega með því að teikna hreyfingu ákveðins 

punkts innan óróans með aðstoð leysibendils. Þar hef ég verið að búa til skrásetningarkerfi til að 

skrá hreyfingu, sem er ekki útreiknanleg vegna of margra óvissuþátta; vindur, margir 

byrjunarpunktar hreyfingar innan óróans, umhverfisáhrif, umferð fólks.  

 

Upplifun, arkív og heild 

 

Svissneski listamaðurinn Thomas Hirschhorn er meðal annars þekktur fyrir ofurmettaðar 

innsetningar sínar gerðar úr algengum, ódýrum efnum svo sem bylgjupappa og límbandi.38 Í 

greininni „Doing art politically: what does this mean“ segir hann að myndlist í hans skilningi sé 

tól til þess að mæta heiminum, til þess að takast á við raunveruleikann og lifa innan þess tíma 

sem maður lifir.39 Verk hans er hægt að líta á sem kerfisbundna skoðun á ákveðnum hugmyndum 

eða fyrirbærum, en einnig skapar hann aðstæður sem geta verið metnar sem kerfi. Kerfi, 

skilgreint sem aðstæður sem eru skapaðar af listamanninum í ákveðnu umhverfi, og þar sem 

einstakir hlutir hafa ekkert einstakt gildi heldur þjóna þeir tilgangi í heildinni.  

                                                
36Tinguely, Jean  „Untitled Statement“ Í Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists' 

Writing, Kristine Stiles og Peter Selz ritstýrðu. Los Angeles: University of California Press, 1996. 
37 Sjá mynd nr.4 í viðauka, bls.23. 
38 Sjá mynd nr.5 í viðauka, bls.24. 
39 Anna Dezeuze og Thomas Hirschhorn. Thomas Hirschhorn: Deleuze Monument. London: Afterall Books, 2014. 
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Einnig má koma aftur að áðurnefndri skilgreiningu Burnham á starfi listamannsins sem 

„hálfpólitískum provocateur“ sem á vel við Hirschhorn, sem er hvorki að útskýra né boða 

neinskonar hugmyndafræði heldur setur hann upp aðstæður og upplifanir sem blæða yfir í þau 

félagslegur kerfi sem þær eru hluti af. Að því leyti tengist hann einnig fagurfræði vensla en verk 

hans koma upp samskiptum og tengslum, ekki einungis milli áhorfenda/þáttakenda heldur einnig 

með þeim sem vinna með honum í að setja upp sýningarnar, og er því mun víðtækari hópur sem 

tekur þátt í sýningum hans. Claire Bishop orðar það þannig í gagnrýni sinni á hugmyndir 

Bourriaud um venslalist, að verk Hirschhorn myndi samskipti og vensl án þess að þessi 

samskipti falli inn í verkið sjálft. Þá skapist spenna í samskiptunum sem innsetningar hans skapa, 

sérstaklega með samstarfi hans við fólk af mismunandi félagslegum uppruna þar sem það ögrar 

þeirri hugmynd að samtímalist sé opin fyrir breyttri félagslegri og pólitískri uppbyggingu.40   

Verk Hirschhorn eru oft sett upp sem tímabundin arkív eða skjalasöfn, eins og verkið 

Deleuze Monument (2000). Arkív hugsunin felst í þeirri tilraun til að gera sögulegar eða annars 

konar upplýsingar efnislegar. Verkið var annar af fjórum minnisvörðum Hirschhorn, og felur í 

sér stóra styttu úr plasti, einskonar altari og bókasafn með upplýsingum, myndböndum og textum 

um og eftir Gilles Deleuze. Hirschhorn byggir ekki einungis á óformlegum skjalasöfnum við 

gerð verka sinna, heldur er útkoman einnig arkív sem slíkt.41 

 Í verkinu Madonna (2011) byrjaði ég vinnuferlið á því að vinna upp arkív af vefjasýnis 

myndum úr ýmsum hlutum líkamans sem ég skannaði inn úr læknisfræðilegu uppflettiriti og 

flokkaði niður eftir því hvort þær væru úr heilbrigðum eða sjúkum vef. Þegar hingað var komið 

ákvað ég að vinna einungis með sjúka vefinn og stækkaði myndirnar upp og prentaði á glærur, 

og úr varð anatómísk klippimynd af fígúru þar sem hver líkamspartur er myndaður úr 

óheilbrigðu vefjasýni úr þeim líkamspart.42 Ég bjó svo til helgimyndaaðstæður úr tilfallandi 

hlutum í kringum uppsetningu verksins, með ljósum, reykelsum, innkaupakörfum, plexigleri, 

límbandi o.fl. Aðal inntak verksins var þó vinna með upplýsingasafn sem ég byggði upp með 

vali mínu á ákveðnum upplýsingum, og setja það í gegnum skipulagt ferli. 

 

Carsten Höller er myndlistarmaður, belgískur að uppruna sem er oft kenndur við 

venslalist. Verk hans byggja á tilraunum til að gera grundvallar breytingar á hvernig við 

                                                
40 Claire Bishop. „Antagonism and Relational Aesthetics,“ Október (110, Haust 2004) bls. 53. 
41 Hal Foster. „An Archival Impulse.“ October no. 110 (Haust2004): bls. 5. 
42 Sjá mynd nr.6 í viðauka, bls. 25. 
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upplifum heiminn.43 Það er yfirleitt gert með því að skapa aðstæður fyrir áhorfendann til þess að 

upplifa. Þetta hefur tekið ýmis form; mjög hægt snúandi hringekja í Amusement Park (2006), risa 

rennibrautir í Test Site (2006), eða postúlíns diskar málaðir með „Benham‘s Top“ sjónhverfingu 

sem áhorfandinn getur látið fljúga í hringi á vegg, með handfangi í verkinu Flying City 

Tableware (2010).44 Listhlutirnir, eins og þeir eru skilgreindir af Bourriaud, spila hér ekki jafn 

stórt hlutverk og fagurfræðileg upplifun áhorfandans, eða heildarmyndin. Hegðun okkar innan 

félagslegra kerfa er þannig formgerð og svo eru litlar breytur í jöfnunni sem geta haft áhrif á 

hvernig við upplifum ákveðnar aðstæður. Með því að skapa áþreifanlega upplifun myndast, 

samkvæmt Bourriaud, einskonar glufa í hefðbundnum valdasamböndum eða valdakerfum.45 

Tengsl Höller við kerfisfagurfræði felast í að endurhugsa tilgang og afleiðingar listsköpunar með 

því skapa upplifun eða nýtt kerfi.46 

 

Þar sem ég tengi við verk Höller er í gegnum virkjun áhorfandans. Í sýningunni 

Appelsínugulur47 sýndi ég niðurstöður óformlegrar rannsóknar sem ég gerði á litinum 

appelsínugulum, meðal annars í formi teikninga og með stóru handknúnu litahjóli. Þar var það 

áætlun mín að skapa lifandi arkív af lit, sem og að reyna að mynda tengsl milli áhorfenda og 

verksins með einföldu gangverki. Ég var að reyna að miðla ákveðnu sjónarhorni, eða opnun á 

sjónarhorni með því að skoða hvað fyrirbæri eins einfalt og litur getur þýtt í daglegum lífi og í 

stærra samhengi. Ég sá hvað undirliggandi hugmyndir geta tekið stórt pláss og hversu mótuð við 

erum af umhverfi okkar og þekkingarsviði. Ég notaði skilgreiningu Wikipedia á öllum 50 tónum 

appelsínuguls sem grundvallarkerfi til að byggja á og fann svo dæmi um valda liti í heiminum. 

Nokkrir litatónar sem ég fann og greindi eru litur fangasamfestinga í Guantanamo Bay 

fangelsinu, ljós appelsínuguli tónn kuflanna sem Hare Krishna munkar klæðast, einkennislitur 

Hollensku konungsfjölskyldunnar, liturinn á vörum frá merkinu Himneskt, og ein tegund af 

appelsínugulum gulrótum sem eru upprunar í Hollandi á 17. öld. Hugmyndin var að skýra, með 

kerfisbundinni uppsetningu og flokkun, hugmyndfræðileg og menningarbundin tengsl við 

appelsínugulan lit, á myndrænan hátt. Handknúna litahjólið, þar sem hægt er að skoða allar 50 

                                                
43 „Carsten Höller  1961, BE.“ Carsten Höller - Biography. Sótt  6 janúar 2015 á 

http://www.artfacts.net/index.php/pageType/artistInfo/artist/1903. 
44 Sjá mynd nr. 7 í viðauka, bls. 26. 
45 Bourriaud. Relational Aesthetics. 
46 Kerfi í skilningi mynd nr.1, í viðauka, bls. . Inntakið er verk Höller en úttakið er upplifun áhorfandans, umhverfið 

er svo rýmið sem þetta á sér stað í. 
47 Sjá mynd nr.8 í viðauka, bls.27. 



 

17 
 

tegundirnar af appelsínugulum, er tilraun til að skapa tengsl milli hvernig upplifunin af litunum, 

og upplifunin af því hvar litirnir finnast í hversdagslegu samhengi verði að leik. Með því að snúa 

handfangi er áhorfandinn orðin beinn þáttakandi í verkinu og getur haft áhrif á hvernig hann 

sjálfur upplifir það, en allt þetta er að sjálfsögðu bundið því að sá áhugi sé til staðar.   

 

Lokaorð 

Þátttaka áhorfanda, hvort svo sem með beinum hætti, eins og í Visitor‘s Profile eftir Hans 

Haacke eða rennibrautum Carsten Höller, eða óbeinum, svo sem í verki Sirru Sigurðardóttur eða 

í innsetningum Thomas Hirschhorn, er sameiginleg listaverkunum sem hér hefur verið fjallað 

um. Kerfisfagurfræðin snertir á þessu með sinni áherslu á að list búi ekki í hlutlægum einingum 

og að list sé ekki óháð umhverfi sínu, og fagurfræði vensla með því að lýsa hlutverki 

listamannsins sem framleiðslu vensla milli fólks og milli fólks og umheimsins með tilstilli 

listhluta og með því að gera þessi samskipti að útgangspunkti og tilgangi verkanna. Ef við 

horfum einnig á hlutverk listamannsins samkvæmt skilgreiningu Jack Burnham sem 

hálfpólitískur provocateur, þá eru öll þessi verk sett fram í þeim tilgangi að vekja umhugsun um 

skynjun, upplifun, upplýsingar eða félagsleg kerfi. Þetta samaband er þó aldrei einfalt. Thomas 

Hirschhorn segist aldrei fjalla um verkin sín sem þáttökulistaverk þar sem sú einfalda athöfn að 

horfa á málverk geti talist þátttaka í listaverkinu. Verk hans, að eigin sögn, eru hvorki fræðslulist 

né samfélagslist, né hafi þau neitt að gera með fagurfræði vensla. Vegna þess að hann miðar ekki 

að sérstökum áhorfendahóp heldur mætir veruleikanum eins og hann birtist honum, þá eru 

mistök, misheppnuð verk og áhugaleysi hluti af ferlinu og því leyti getur þátttaka, eða sköpun 

vensla milli fólks og umhverfi þess, aldrei verið markmið, heldur einungis farsæll fylgifiskur.48 

 Hér hef ég fjallað um hvernig kerfishugsun í myndlist getur lýst sér, og hvað hún á 

sameiginlegt með myndlist sem reynir að skapa upplifun. Ég tengdi saman hugmyndir 

kerfisfagurfræði við hugmyndir venslalistar og velti fyrir mér sameiginlegum einkennum þeirra 

og greinarmun. Ég tæpti á því hvernig ég reyni að byggja verk mín á tilraunum til að örva 

þátttöku áhorfenda, stöðugleika hreyfingarinnar og möguleikum upplýsingamiðlunar.  

 

 

                                                
48Thomas Hirschhorn. „«Gramsci Monument» at Forest Houses, « Presence and Production ».“ Gramsci Monument. 

1. febrúar 2013. Sótt 5 janúar 2015. http://www.diaart.org/gramsci-monument/index.php. 
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