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Þessi ritgerð fjallar um það hvernig rannsókn mín á svertunni hefur gefið mér aðra sýn á 

ljósið. Hugleiðingum um skynjun og firringu raunverunnar verða gerð skil út frá hugmyndum 

frumspekinnar. Upplifun mín á hlutum og umbreytingum þeirra verður sett í samhengi við 

spurningar er varða verufræðina. Hvaða hlutir eru lifandi, hvaða hlutir eru dauðir? Hvað er 

vera? Hvaða hlutir eru? Hvaða hluti eru ekki? Hvað er tómið? Hvernig umbreyti ég hlutum 

með mátti sköpunarinnar? Eru listaverk skuggamyndir eða frumlægar myndir tilfinninga 

minna? Mörk miðla og hvernig manni ber að beisla þá í formi ljóðrænnar fagurfræði. 

Ringulreiðin verður skilgreind út frá bókmenntum er fjalla um kosmós og kaos. 

Heimspekilegar vangaveltur samfléttast skilningi mínum á verunni ásamt spurningum er 

varða dulspeki og eðli raunveruleikans.  
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Inngangur 

 

 

Verufræði hluta, hvað eru hlutir? Hvaða hlutir eru dauðir og hvaða hlutir eru lifandi? 

Hvernig hefur hendi mannsins áhrif á hluti? En náttúran? Eru lífverur sannari sem hlutir? 

Hvað eru verur? Hvaðan koma hlutir sem eru og eru ekki, en eru í báðum tilfellum skynjaðir? 

Sjáum við allar verur? Hvernig birtist orsök og afleiðing? Hvað verður til í úrvinnslu 

sjálfsins? Hvað er hið sýnilega, hið ósýnilega, hversdagsleikinn, raunveruleikinn, draumveran, 

draumar, sýnir, skuggamyndir, óskýr frásögn af liðnum atburðum; hvað eru minningar?  

Er tjáning alltaf sótt í liðna atburði eða er hún sótt í aðra heima eða sjálf? 

Þetta eru spurningar sem ég fæst við og eru forsendur ritgerðarinnar. Ég hef sterk viðhorf 

gagnvart mannsandanum og náttúrunni. Á mig leita spurningar er varða mannskepnuna, 

hvernig hún skilur og skynjar heiminn í kringum sig. Ég vellti fyrir mér veru hluta í samhengi 

þess veruleika sem mér er einungis fært að skynja. Hér á eftir mun ég útskýra skilning á 

umhverfi mínu, skilningur sem er byggður á því hvernig ég skil veru mína. 

Máttur dreymandans til þess að öðlast nýja sýn sem mörgum þætti vera á skjön við það er 

okkur ber eðlislægt að skilja. Hér mun ég sýna að það býr sannleikur í hinni svokölluðu 

veruleikafyrringu. Þessi ritgerð byggir á mætti sköpunargáfunnar og frelsinu sem felst í því að 

leyfa sér að dreyma. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 
 

1.1 Veran í sjálfinu 

Ég vinn með tilfinningar, minningar og vitneskju í sköpunarferlinu sjálfu. Oft eru þessar 

upplifanir fjarri hversdagsleikanum eins og ég skilgreini hann. Fyrir mér eru þessar minningar 

tærari en aðrar. Tærleikinn er máttur ímyndunar, sannleikur sem felst í því að sjá og skilja 

minn ytri og innri heim í myndum. Sköpunarferlið er úrvinnsla á margvíslegum tilvistar-

sjálfum þar sem ég sé eða skynja hluti á vissan máta. Ég trúi því að hver hlutur í sínu 

samhengi gefi frá sér ákveðna orku sem áhorfandinn skynjar. Líkt og í leikhúsi, það eru ekki 

einungis leikarararnir sem skapa verkið, heldur felst galdurinn líka í þeirri sköpun sem var sett 

í umgjörð þess og smáatriði. Verkin mín eru ljóðræn sem stafar af því að ég þarf skáldskapinn 

til þess að skilgreina heiminn. Ég vill að áhorfandinn geti skilið án þess að þurfa að skilja.  

Að skilja með því að skynja og finna.1 Rétt eins og galdur ljóðsins geymir margar myndir í 

fáum orðum. Í ljóðinu erum við ekki jafn knúin til þess að móta hluti svo þeir birtist okkur 

sem skýr mynd, heldur hvetur það fremur til þess að leyfa því að vera óskilgreint í sínu 

marghliða sjálfi.2 

 Ef draga ætti fram myndræna skýringu á ferðalagi hugans, leitinni að skáldskap og 

tjáningu gæti myndhverfing Paul Klee um sköpunarferlið átt við í þessu samhengi. Hann líkir 

ferlinu við tré, þar sem maðurinn stendur með fætur sem róta sig ofan í jörðina, þar sækir 

hann næringuna sem hann færir síðan upp í krónuna þar sem listaverkið verður til. Þessi ferli 

nærast hvort á öðru. Sá sem skapar þarf að finna jafnvægið þarna á milli, þú sækir efniviðinn í 

jörðina, veraldlega þjáningu og dvelur í henni til þess að geta tekist á við flugið.3  

 Ég teiknaði skýringarmynd4 í skyssubókina mína þar sem ég velti því fyrir mér hvað 

felist í mínu ferðalagi. Ferlið er táknað sem hringur. Ég byrja á jörðinni, ferðast upp sveigjuna 

þar sem ég sæki í reynslu minninga vöku- og svefnsjálfsins. Vökusjálfið eru minningar, 

reynslur, hversdagsleikinn á meðan svefnsjálfið nærist á skáldskapnum, sýnum, draumum og 

óraunveruleikatilfinningum. Við neðri hlut hringsins fer af stað úrvinnsla í efnisheimi þar sem 

höndin stjórnast af huganum. Í brotnu línu hringsins spyr ég mig hvað verkin séu og 

hverskonar skilgreiningu þau þurfa til þess að vera.  

 

                                                 
1  Jakob, Mary Jane. „Experience as Thinking.” Í Art as a Thinking Process: Visual forms of Knowledge 
 Production, ritstýrt af  Mara Ambrozic & Angela Vettese, 100-112, (Berlin: Sternberg Press, 2013),  
 bls. 103. 
2  Heidegger, Martin. „Building, Dwelling, Thinking.” Í Basic Writing: Martin Heidegger,  ritstýrt af 
 David Farrel Krell, 343-364, (Bretland: Routledge, 1993), bls. 344. 
3  Lopez, Maria del Rosario Acosta. „Tragic Representation: Paul Klee on Tragedy and Art” 
 Research in Phenomenology, n.3 (2013): bls. 446-449. 
4  Sjá viðauka, mynd 1: Skýringarmynd úr skyssubók um ferðalagið (ferlið).  
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 Hvað eru listaverk ef þau eru bara manngerðir hlutir? Hvað skilur þau frá öðrum 

manngerðum hlutum? Standa verk alltaf fyrir reynslu mannsins? Byggjast þau á fortíð, nútíð, 

framtíð? Eða verða þau til í tímalausu rúmi? Er það alltaf vitund mannsins sem á í hlut eða eru 

sum þeirra sótt handan okkar skilnings? Eru sum verk á öðru plani en aðrir hlutir vegna þess 

að þau eru sótt úr öðrum heimum en standa síðan í hversdagsleikanum sem hlið fyrir okkur til 

þess að vekja hughrif okkar, til þess að finna, þroskast og skilja?  

 Við ölumst upp í kringum ótal sögur af verum sem eru, en eru þó ekki. Valfrjálst er 

hvort maður trúi eða ekki. Tilvist þessara fyrirbæra, þó það sé aðeins sem saga hefur áhrif á 

það hvernig við skynjum veruleika okkar. Ímyndaðu þér borg. Þessi borg er tvískipt;  

á yfirborðinu geymir hún að því er virðist vera venjulega borg. En sögur segja að undir niðri 

sé nákvæm eftirmynd hennar, að undanskildri þeirri staðreynd að þar halda dauðir áfram að 

vera. Hettuklæddir menn hafa það að atvinnu að ferðast með þá dauðu niður, þar sem þeim er 

stillt upp við borð eða við þá iðju er þeir höfðu sem lifandi vera. Klukkusmiðir og 

viðskiptamenn halda áfram að viðhalda tilgangi sínum. Allt það sem hinir lifandi vita um 

heim hinna dauðu læra þeir af þessum hettuklæddu mönnum. Þjónar dauðans eru sagðir muni 

bera sama hlutverk þegar þeir deyja; vökufólkið spyr sig því hvort þeir sem eru á yfirborðinu 

séu í raun lifandi eða dauðir. Sögur segja að hinir dauðu haldi áfram starfi sínu við það að 

uppgötva nýja hluti og styðja við framþróun mannsins. Þeir sem lifa notast við vitneskju 

þeirra, þeir herma eftir hinum dauðu, því borgin speglar sinn tvískipta heim. Í rauninni 

sköpuðu hinir dauðu borgina; í þessari tvíburaborg er engin leið að vita hver sé lifandi og hver 

sé dauður.5  

 Heimurinn sem við skynjum er ekki ólíkur þessari borg. Við erum vígbúin óendanlegu 

magni af upplýsingum, umkringd hinum ýmsu boðberum. Okkur ber að efast en í senn trúa. 

Hvað er satt? Hvernig sjáum við? Skilningur þess að sjá er að verða vitni af sjáanlegum hlut í 

veruleika sínum. Oft þá hlut sem ber form er hefur verið skilgreint út frá ýmist huglægri eða 

verklegri gjörð mannsins. Þó takmarkast þessar skilgreiningar af tungumálinu. Regluverk sem 

við höfum útbúið til þess að skilgreina heiminn. Það er ýmislegt sem á sér sína veru handan 

tungumálsins. Við finnum það og skynjum en þó er okkur ekki kleift að skilja það í formi 

tungumálsins. Því er það traust okkar á innsæið sem þarf til þess að horfa aftur og skilja á 

frumstæðan hátt það sem liggur handan kerfisins. 

 

 

                                                 
5  Calvino, Italo. Invisible Cities. William Weaver þýddi. (Bretland: Secker & Warburg Ltd, 1974).  
 Bls. 109. 



 
 

 

4 
 

 

 Það að sjá er það sama og skilja. Í okkar trúsnauða samfélagi þar sem vísindin eru 

sannleikurinn halda hinir dauðu ekki áfram að vera því þeir ganga ekki í mannlegri mynd á 

meðal okkar. Er þá enginn sannleikur í því ósýnilega?  

 Einstaklingar hljóta að skilja, skynja og túlka heiminn á mismunandi máta,  

við höfum margvíslega skynjun gagnvart hlutum í umhverfi okkar. Þessi skynjun stjórnast af 

ólíkum samfélögum og þeim sem dvelja í kringum okkur. Túlkar maðurinn tré eða gróður sem 

hluti? Eða er allt sem er dautt hlutur? Eitthvað sem mun ekki halda áfram að breytast? 

Hvernig er þá með efni þar sem efnabreytingar eiga sér stað en þó bera þau hvorki hugsun né 

öndun með sér? Hvernig skynjum við orku hluta? Allir hlutir hljóta að gefa eitthvað af sér, 

hafa áhrif á þig. Lucy Irigaray veltir því fyrir sér í grein sinni, Being two, How many Eyes 

have we? Hvernig maðurinn skynjar hluti á ólíkan máta. Hún talar um það að hlutir sem eru á 

lífi, t.d. tré gefi frá sér annarskonar orku en til að mynda manngerður stóll eða borð úr við. 

Vegna þess að tréð er og það er að verða, vaxa, fylla upp í negatíft rúm með veru sinni. 

Vöxturinn heldur áfram að fylla upp í tómarúm þar til það deyr eða fellur undan hendi 

mannsins, en er það þá einungis náttúran eða höndin sem mótar hluti? 

 Hvað er þá að sjá án þess að skilja? Við sjáum í gegnum augun og hugann, en þó þarf 

það ekki alltaf að vera óþekkjanlegt, þó það komi okkur á óvart eða hreyfi við okkur. 

Jafnvel þó við getum ekki skilgreint það eða skilið með því að gefa því nafn eða stað í huga 

okkar. Að standa frammi fyrir einhverju óþekkjanlegu, án þess að geta gefið því form. Er það 

sem er óútskýranlegt, hið óþekkta, þá alltaf það sem við tengjum við hið yfirnáttúrulega?  

Er þetta tilfinning sem minnir okkur á sjálfið áður en það varð að meðvitaðri veru,  

er maðurinn svo sýktur af rökhyggju að allt sem er ekki hægt að skilgreina eigi ekki skilið að 

vera séð? 6  

 Ég hef þurft að takast á við það að ákveðnir aðilar sættu sig ekki við þau rök að verk 

mín væri túlkun á ljóðrænum sýnum. Bent var á að sú ástæða að treysta verkinu sem einungis 

sýn eða tilfinningu væri ekki fullnægjandi. Fyrir þeim þurfti listin alltaf að taka á einhverju 

samfélagslegu máli, þú þarft að finna þér málstað, hugmynd - konsept.  

 

  

 

 

                                                 
6  Irigaray, Lucy. „Being Two, How many Eyes have we?.” Paragraph,  n.3 (nóvember 2002):  
 bls. 142-144 
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Eftirfarandi málsgrein er brot úr stúdíó skrifum, september 2014: 

Þegar ég kom aftur í vinnustofuna fannst mér ég vilja umkringja mig með myndum frekar en orðum, 

allt í einu fannst mér myndin vera orðin svo mikilvæg og ég þurfti einhvernveginn að nota hana til þess 

að næra huga minn. Því fór ég að velta fyrir mér hvaða myndir það ættu að vera, hvað þær ættu að gera, 

hvað þær segja. Kannski var það vegna þess að ég vildi reyna að skilja og finna hvað býr í myndunum 

mínum. Þegar X benti mér á að ég ætti ekki að vera svona viss um að leyfa hlutunum bara að vera og 

þau rök að treysta einhverju, leyfa því að vera án þess að þurfa að rökstyðja það. Að sýn væri ekki nóg, 

heldur þyrfti alltaf stoðkerfi röksemda að vera til staðar svo að hluturinn, listaverkið ætti sér tilvistarrétt 

fannst mér ég vera ósámmála. En núna spyr ég mig aftur, hvað eru röksemdir? Getur skrifað svar sem er 

í jafn annarskonar veruleika og verkið sjálft átt rétt á sér? Hverskonar svar er það? Við erum vön 

ákveðnum veruleika, sem er skiljanlegur að einhverju leyti. Margir forðast hið óskiljanlega, því það er 

ekki skiljanlegt. Við erum vön því sem er skiljanlegt því það er eðlilegt.  

 Það er vandasamt að skilgreina ljóðrænar sýnir. Fegurðina sem hið óútskýranlega afl. 

Sýnir birtast í huga mér eins og minningar; örsnöggt ljós sem springur í nóttinni. Sem safnari 

mynda brengla ég hluti, umbreyti þeim og geri þá snauða af þeirri merkingu sem þeir báru í 

raunveru sinni. Þeir glata notagildi sínu, verða þess í stað tól tjáningar minnar.  

Safnarinn frelsar hlutina undan "hlekkjum nytseminnar". Hann ferðast í tíma og beislar rúmið 

til þess að hlaða hlutinn af nýrri orku sköpunar sinnar. Listaverkið nærist á uppsprettu dulúðar 

í birtingarmynd fagurfræðinnar.7 

Melankólía engilsins er meðvitundin sem hann hefur tileinkað sér sem hliðstæðu veruleika síns; 

fortíðarþrá raunveruleikans verður aðeins fönguð með því að gera hana óraunverulega.8 

Engillinn er hetjan sem dvelur milli þess sem er ekki lengur og því sem á eftir að verða.  

Hann leitar að sannleika í ljóðrænu ferli þar sem hann reynir að samræma hið nýja og gamla, 

öðlast jafnvægi með því að frelsa veruna undan minningum sínum með aðgerð sköpunar.9 

 

                                                 
7  Agamben, Giorgio. The Man without Content. Georgia Albert þýddi.  
 (California: Stanford University press, 1999). Bls. 105-106. 
8  „The angel's melancholy is the consciousness that he has adopted alienation as his world; it is the 
 nostalgia of a reality that he can possess only by making it unreal.“  
 Agamben, The Man without Content. Bls. 110. 
9  Agamben, The Man without Content. Bls. 112 og 114. 
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1.2 Veran í miðlinum 

Myndflöturinn er mér hugleikinn og hvernig hver miðill vekur upp ólíka nálgun á 

viðfangsefninu. Til að mynda á ljósmynd að vera hið vélræna auga skrásetningar, fólk trúir 

því að ljósmyndin segi satt. Þó er hægt að færa myndefnið yfir á annað veruleikastig, til þess 

að færa verkið nær skáldskapnum sem er þá tjáning listamannsins gæti hann til dæmis notað 

myndmál málverksins. Sem dæmi tek ég ljósmynd10 af manneskju sem birtist ekki sem portett 

af hans persónu heldur frekar afurð af þeim ákvörðunum sem ég tók í minni listrænu 

framsetningu á viðfangsefni myndarinnar. Þessi mynd minnir á klassískt málverk vegna þess 

að hún ber eiginleika nektarinnar og umhverfi hennar færir okkur í annan tíma.11  

 Hvar liggja mörk miðlanna? Í myndbandsverkum mínum finnst mér ljósmyndin alltaf 

hafa haft ákveðið undirliggjandi gildi. Það sem skilur myndband frá ljósmynd er fjöldi ramma 

í verkinu. Ljósmynd hefur einn ramma á meðan myndbandið hefur fleiri. Öll mín verk sem 

hafa verið unnin í myndbandsmiðlinum eiga það sameiginlegt að þau eru senur af augna-

blikum og sviðsettum aðstæðum hluta í rými. Einungis eitt sjónarhorn er til staðar, rammar 

sem ákvarða tíma og veru efnanna sem ég tileinka mér í hverju verki.  

 Ég spyr mig hvort að innsetning verði að sviðsetningu þegar myndavélin á í hlut?  

Ég sýni áhorfandanum eftirmynd af hlut sem átti sér stað í raunverunni. Þó notast ég við þá 

sýn sem auga myndavélarinnar gefur mér. Sú sýn finnst mér vera sannari en hið frumlæga 

augnablik sem átti sér stað í raunveruleikanum. Sú sena sem vélin gefur mér er nær þeirri sýn 

sem ég reyni að tjá. Með því að færa hlutinn úr rýminu yfir í myndflötinn verður til beinna 

samband milli áhorfandans og augnabliksins. Hlutirnir verða lausir við allt það 

utanaðkomandi áreiti er umkringdi þá í raunveru sinni. Ég næ að fanga það sem ég er að 

leitast eftir, með rammanum tekst mér að styrkja fagurfræðilega umgjörð verksins. 

 Í upphafi myndgerðar, á tímum frumstæðra samfélaga var myndin hagnýt í þeim 

skilningi að notast var við hana sem galdur. Með myndinni reyndi maðurinn að öðlast mátt 

yfir einhverju með því að fanga það í mynd. Munurinn milli mynda og raunveruleikans var 

óljósari og stóðu þessar tvær nálganir á veruleikanum sem jafningjar. Hvort tveggja átti rétt á 

sér sem sönn birtingarform á sama krafti eða anda þess sem var til staðar í þeim.12  

 

                                                 
10  Sjá viðauka, mynd 2: Dystópíuengill (2014) 
11  „Here was indubitably real human flesh, but since appearances of  nude figures were known only from 
 the vision of painters, the reality of the scene was transfigured into a dream.“ (Rudolf Arnheim)  
 Snyder, Joel. „Photography, Vision and Representation.“ Critical Inquiry. n.1 (1975): bls. 146-147. 
12  Sontag, Susan. „Myndheimurinn.“ Í Að sjá meira, ritstýrt af Hjálmari Sveinssyni, 60-89, (Reykjavík: 
 ReykjavíkurAkademían, 2005), bls.62. 
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Hvaða gildi hafa myndir í dag í samanburði við það hvernig við sáum þær til dæmis á tímum 

hellamálverksins? Verða myndir falskar því þær eru sagðar búa yfir sannleika? Geyma allar 

myndir einungis skuggamyndir af raunveruleikanum? Er ómögulegt að mynd sem á sér rót 

skáldskaparins geti verið sannari en raunveran?  

 Myndavélin gerði okkur kleift að frysta augnablikið og menn treysta ljósmynd 

umfram teikningu. Ljósmyndin er sannari því hún á að vera nær raunveruleikanum.  

Það er í raun mjög afstætt sökum þess að ramminn sem er frystur er alltaf tekinn úr samhengi 

við umhverfi sitt og getur í raun verið mun meiri afbökun á raunveruleikanum heldur en 

raunsæ teikning. Um tíma velti ég því fyrir mér hvort augnablikið væri núið, þegar ég ákvarða 

rammann og horfi í gegnum linsuna. Í þeim aðstæðum gerir maður sér sterklega grein fyrir 

hverfulleika verunnar og hvernig hún samvefst tilviljunum, röðun atvika sem orsök og 

afleiðingu. Ég er ekki að reyna fanga heiminn, ég geri mér grein fyrir því að ég muni aldrei 

frysta lífið. En þessar myndir segja samt sitt, þær endurspegla sýn mína og skynjun í núinu 

þar sem ramminn er ákvarðaður. Það má vera að þessi augnablik séu snauð af raunverunni en 

samt sem áður gefa þau af sér brot af minni veru í núinu. Þessar myndir festa mína skynjun og 

tilfinningar gagnvart umhverfi mínu. Þær geyma veru sem er handan tungumálsins.13  

 Er mögulegt að túlka það sem er handan orða? Ber okkur ekki að treysta á frumkraft 

listarinnar og leita í okkur sjálf til þess að skynja veru verkanna? Susan Sontag skrifaði um 

eitrun túlkunar í ritgerð sinni Gegn túlkun og bendir þar á að raunveruleg list tekst að hreyfa 

við hjarta okkar án röksemdarfærslu túlkunar. Með túlkun reynir maður vitsmuna að temja 

listaverkið því hann er ekki hæfur til þess að treysta sannleika skilningarvitanna.  

Rétt eins og eiturgufurnar frá bílum og stóriðju liggja eins og mara á andrúmslofti borganna eitra 

dreggjar listtúlkunar fyrir skilningarvitum okkar í dag. Túlkunin er hefnd vitsmunana í garð listarinnar í 

menningarsamfélagi þar sem ofvöxtur vitsmuna á kostnað krafts og skynjunarhæfni er ekki lengur ný 

krísa. 

Fyrir henni byggist hlutverk listrýni á því að sýna hvernig vera verksins er það sem það er, 

hún krefst gagnsæis til þess að finna ljóma hlutarins í sjálfum sér í stað þess að firra veru 

verksins og sýna fram á hvað það merki umfram hvað það er.14 

 

                                                 
13  Sontag, „Myndheimurinn,“  bls. 71 og 87. 
14  Sontag, Susan. „Gegn túlkun.“ Í Að sjá meira, ritstýrt af Hjálmari Sveinssyni, 20-35, (Reykjavík: 
 ReykjavíkurAkademían, 2005), bls. 25-26, 32-34. 
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1.3 Veran í náttúru 

Lárétt og óttinn - lóðréttar línur sem eru ekki til staðar (2014)15 er innsetning sem var unnin 

úr ösp er hafði staðið fyrir utan húsið mitt í lengri tíma en ég hef lifað. Mér fannst ég knúin til 

þess að vinna með þessa veru vegna þess að ég fann svo mikið fyrir því að hún væri ekki 

lengur. Þetta tré hafði mikla veru sem var allaf staðsett á sama punktinum í lífi mínu frá því að 

ég man eftir mér. En núna var þessi staðfesta horfin, hún gnæfði ekki lengur fyrir utan húsið 

mitt og teygði greinar sínar yfir þakið, andrúmsloftið sem að þyturinn í laufunum skapaði var 

horfinn. Þegar ég kom að trénu eftir að búið var að fella það, þar sem því var dreift um allt 

bílastæðið varð mér brugðið. Ég stóð þarna um miðnætti, í myrkrinu og hugsaði með mér að 

þetta væri sennilega ekki ósvipað því að verða vitni af fjöldamorði. 

 Kannski vildi ég reyna að gefa leifunum af þessu tré einhvern tilgang með því að reyna 

nota þær í mína listrænu vinnu. Þó fannst mér þessi tilraun með því að tengja það við ákveðna 

brú vera frekar skrítin, ég fór enn og aftur að velta því fyrir mér hvað ég væri að hugsa og 

hvað þetta væri eða þýddi. Ég fylgdi einhverri tilfinningu eða innsæi eins og ég geri oftast.  

Á þessum tímapunkti í ferlinu finnst mér ekki vera viðeigandi að greina eða finna ástæður 

fyrir því hvers vegna ég dregst að þessum hlutum á þeim tíma.  

 Þó velti ég því fyrir mér hvað brú þýddi fyrir mér, hvort það væri þessi brú sem ég ætti 

við eða hvort það væri brú í sjálfu sér, fyrir það sem hún stendur fyrir. Mér fannst erfitt að 

gera mér grein fyrir hugsunum mínum. Ég gerði tilraun til þess að koma mér í ástand, 

tilgangurinn var að nálgast orð. Eftir þessar vangaveltur og ósætti við að finna ekki réttu 

framsetninguna á verkinu ákvað ég að hugleiða með því að taka mig upp á segulband þar sem 

ég hugleiddi þessa brú sem ég vann útfrá. Eftirfarandi eru brot úr hugleiðslu þar sem ég reyndi 

að kafa dýpra inn í sjálfa mig í þeirri ætlun að reyna að skilja hvað þessi brú þýddi fyrir mér.16 

Þetta er brú, en þó ekki brú. Djúpt niðri, geymd, staður þar sem enginn fer nema ég. Brú en ekki brú. 

Hún var einu sinni brú. Tvær lóðréttar línur, þær standa á tveim upphafspunktum, drumbar sem voru tré, 

en eru ekki lengur tré. Í kjarna sínum eru þeir tré, en ég sé að þetta er ekki tré. Rétt eins og ég vil sjá 

brúnna, vil ég geta treyst drumbnum en ég treysti honum ekki. Þeir virðast hafa elst og visnað.  

Eldast, morkna, breytast. Þessi brú er ekki brú. Tvær lóðréttar spýtur.  

 

 

                                                 
15  Sjá viðauka, mynd 3: Lárétt og óttinn - lóðréttar línur sem eru ekki til staðar (2014) 
16  Listamaðurinn Marcus Coates talar um svipaða tækni þar sem hann tekst á við spurningar með því að 
 kafa ofan í sjálfan sig. Draumveröld sem hann ræður ekki yfir en öðlast leiðsögn og svar við 
 spurningum sínum í skapandi ferli hugleiðslunnar.  
 Sheerin, Mark. „Marcus Coates, 2010.”  Í Nature: Documents of Contemporary Art, ritstýrt af Jeffrey 
 Kastner, 189-190, (London: Whitechapel Gallery and The MIT Press, 2012), bls. 190. 
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Ég ímynda mér að báðir endar þeirra liggi endalaust inn í jörðina. Brúa eitthvað, hvað er hinum megin 

við brúnna? Er þetta brú sem liggur að skilningi? Er þetta brú sem liggur að vitund? Brú sem liggur að 

ótta. Í láréttum, lóðréttum línum. Óttinn eru hinar ósýnilegu láréttu línur sem ættu að liggja þvert á hinar 

lóðréttu sem tákn um skilvirka brú. Þessar lóðréttu línur fara hringinn í kringum himininn, þær voru 

einu sinni tré. Tvær lóðréttar línur og óttinn eru láréttar línur sem eru ekki til staðar. 

 Brúin er staðsett í gamalli skógrækt sem hefur verið í órækt í langan tíma. Þessi brú er 

að einhverju leyti tenging í æskuminningar en olli mér líka blendnum tilfinningum þegar ég 

var á rölti í skógræktinni seint að kvöldi þegar tekið var að rökkva. Sú staðreynd að mér 

fannst ég ekki þora að fara yfir brúnna fylgdi mér inn í næsta verkefni sem ég þurfti að takast 

á við og urðu hugleiðingar mínar um hana að verki. Brúin er samansett af sverum drumbum 

sem fara sitthvoru megin inn í árbakkann. Ég notaði hvíta málningu sem ég málaði á láréttar 

greinar með jöfnu millibili til þess að tákna þær lóðréttu sem voru ekki til staðar.   

1.3 Raunvera / Draumvera  

Hvítur er litur sem ég er farin að tengja við hluti eða tilfinningar sem eru ekki til staðar.  

Hlutir sem mér finnst vera af öðrum heimi er tilheyrir ekki raunveruleikanum. Þeir heimar 

gætu verið ímyndaðir, draumheimar eða upplifanir sem mér finnst ekki vera partur af 

hversdagsleikanum. Ég tengi hvítt við vissa tilfinningu sem ég sæki aftur í endurtekin 

minningabrot. Upplifanir á ákveðnum veðuraðstæðum að vetri til í óbyggðum, í fjöllunum, 

hálendinu. Þessi upplifun hvítblindu er truflun á sjónskynjun þar sem veröldin rennur saman í 

hvíta heild, án skugga, tímaskynið brenglast sem og áttir eða skynjun á dýpt og þrívídd.  

Að líða áfram í tómi þar sem hver einasti steinn er maður kemur auga á dregur mann aftur inn 

í raunveruleikann.17 Veröldin virðist verða að yfirlýstri eða óljósri ljósmynd þar sem rökræn 

skynjun er einskis virði.18 

 Í skrifum Kandinsky um eðli lita talar hann um hvíta litinn, litleysu er táknar veröld 

þar sem við erum laus undan öllum þeim einkennum er við þekkjum, laus undan veru-

leikanum eins og við þekkjum hann. Hann talar um að þessi veröld sé of langt frá okkur til 

þess að samhljómur hennar geti snert við sálu okkar. 

 

                                                 
17  „Hvítblinda - skuggalaus birta á alhvítum svæðum (t.d. jökli eða snjóbreiðu) vegna endurkasts ljóss 
 fram og aftur þannig að engan mun sér himins og jarðar.” 
 Árni Böðvarsson, ritstj. Íslensk orðabók handa skólum og almenningi. (Reykjavík: Bókaútgáfa 
 Menningarsjóðs, 1983), bls. 434. 
18  Sjá viðauka, mynd 4: Skrásetning á hvítblindu, 35mm filma 2011. 
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Hvítur er þrunginn af þögn, liturinn er eins og tómið í lagi er brýtur bil á milli nótna.  

Samt sem áður táknar hann ekki dauðaþögn, heldur geymir hann frekar undanfara alls. Líkt og 

tómið er var á undan veruleikanum eins og við þekkjum hann, sbr. ísöld eða aðra 

upphafspunkta tímans.19  

 Hvítblinda (2014) 20 var unnið út frá þessari tilfinningu, fyrrnefndri skynvillu og 

óraunveruleikatilfinningu. Verkið var unnið með flúorljósum og glerplötum þar sem ég bar 

lag ofan á lag af ab mjólk þannig hún storknaði og máðist saman, brást við hverju lagi fyrir 

sig. Glerplötunum var stillt á hráan viðarbút sem lá þvert á vegginn með fræstri rönd er 

plötunum var stillt í. Flúorljósið baklýsti þær. Hugsunin var að bera hvítt við hvítt sem tengist 

einnig verkinu Hvítt á Hvítum ramma (2012).21 Sú hugsun að bera hvítt við hvítt er tilraun til 

þess að framkalla tærleika sem ég leitast eftir og framkallað þannig einskonar núllpunkt í 

verkinu.  

 Undanfari framantaldra verka er Dreymandi (2013).22 Verkið samanstóð af hörðum 

pinto baunum. Ég ákvað að búa til vissar aðstæður fyrir efniviðinn með því að staðsetja 

baunirnar í plastpokum með rökum þurrkum. Hið óvænta sá síðan um restina þar sem verkið 

orsakaði afleiðingu er var stjórnað af tilviljun. Pokunum var staflað saman og staðsettir í 

gluggakistu sem var síðan þakin með súrmjólk til þess að búa til draumkennda umgjörð fyrir 

innsetninguna.  

 Náttúran leitar á mig, að sjá verur vaxa, gera vindinn sýnilegan, sjá hluti gefa undan 

bruna eldsins, umbreytast og sameinast tóminu. Listhreyfingin Arte Povera fjallaði eins um 

þessa löngun til þess að takast á við sjálfan sig sem borgara og setja sig í samband við 

náttúruna á ný. Listamönnunum er líkt við alkemista vegna galdursins sem verður til þegar 

þeir tileinka sér efni í plöntum, dýrum og steinefnum; í þeim tilgangi að öðlast nýja sýn og 

uppgvöta kjarna hlutanna.23 

 Pier Paolo Calzolari var hluti af þessari hreyfingu. Hugsun hans leitar á svipuð mið er 

varða þætti sem ég hef velt fyrir mér varðandi það hvernig efni bregðast við aðstæðum sínum 

og jafnvel umbreytast yfir í einhvað annað. Calzolari gerði verk sem fjallaði um áhrifaþætti á 

tvær verur og togstreituna sem átti sér stað þeirra á milli. Albínóhund og rafdrifnar ísblokkir 

sem að lýstust upp, formi þeirra var viðhaldið með stanslausri kælingu. 

                                                 
19  Kandinsky, Wassily. Concerning the Spiritual in Art. M.T.H. Sadler þýddi. (New York:  
 Dover Publications, 1977), bls. 39. 
20  Sjá viðauka, mynd 5: Hvítblinda (2014) 
21  Sjá viðauka, mynd 6: Hvítt á hvítum ramma (2012) 
22  Sjá viðauka, mynd 7: Dreymandi (2013) 
23  Celant, Germano ritstj. Art Povera. (London: Studio Vista  Ltd. 1969), bls. 225. 
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Ljósið hafði áhrif á hundinn, tilraun var gerð til þess að framkalla tryllingslegt viðbragð hjá 

hundinum sem átti að blinda hann og framkalla brjálæði vegna þess að hann gat ekki sett sig í 

jafnvægi við þær aðstæður sem áttu sér stað.24 

 Sú staðreynd að 'dauður hlutur', ísblokk geti haft svona gríðarleg áhrif á lifandi veru er 

áhugaverð. Þessi samskipti í gegnum tíma og rúm, hvað var að gerast í þessum gjörningi? 

Hvað var til staðar sem augun skynja ekki? Á ferðalagi sínu um Japan upplifði Bill Viola 

hátíð hinna dauðu á einum af heilögustu stöðum landsins; Osoresan fjallinu. Athöfn sem 

samanstóð af hvítum, blindum kvennkyns töfralæknum (e. shaman). Eftir að hafa orðið vitni 

af þessari athöfn gerði hann sér grein fyrir því, að þrátt fyrir að vera í framalandi við þróun á 

rafrænum fjarskiptum lægi sannleikurinn ekki í snúrunum, heldur hefði fólkið á fjallinu 

forskot í tíma og rúmi.25  

 Ég tengi Albínóhundinn og hvítu, blindu kvennkyns töfralæknanna við verk mitt 

Frumvera (2014) þar sem ég gerði tilraun til þess að vinna með hljóð undir myndbandið útfrá 

lit og tilfinningu. Ég vildi vinna með sínustón sem hvítan, tilfinningu óraunveruleikans.  

Þar sem veröldin virðist verða tærari, hvítari og óskýrari. Þar sem allt er svo skýrt að það 

verður manni yfirþyrmandi. Í þessari veru er allt mýkra og manni finnst sem afl togi í mann, 

veran mín virðist hærra uppi. Hljóðið byrjar sem hreinn sínustónn sem fer frá því að vera 

hreinn yfir í tón sem ber fleiri yfirtóna. Verkið átti að vekja upp þetta ástand tímaleysis þar 

sem rými sjálfsins verður afstætt. Áhorfendur brugðust við hljóðinu með misjöfnum hætti og 

mörgum þótti það yfirþyrmandi. Minnst var á að hljóðið svipaði til ástands sem virtist vera 

eins og eftir mikla hljóðbylgju eða þegar maður er við það að falla í yfirlið.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
24  Bakargeiv, Carolyn Christov ritstj. Arte Povera (New York: Phaidon Press Limited,  2005),  
 bls. 241, 291. 
25  Violette, Robert ritstj. Bill Viola - Reasons for Knocking at an Empty House: Writing 1973-1994 
  (USA: The MIT Press. 1995), bls. 100. 
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2.1 Sköpun í tómi 

Fyrir mér er listferlið sjálft eins og að leggja af stað í ferðalag, inn í myrkrið og óvissuna í leit 

að svörum. Heimspekingurinn John Dewey talaði um að einn af þáttum hins listræna ferlis 

væri sköpun í ringulreið. Þar sem listamaðurinn leitar að svörum í myrkrinu, þar lægi leiðin að 

uppljómun. Í ferlinu flettast svörin fram, í þessu ástandi verða hugsanirnar til.  

„Hugleiðingar verða til þegar hlutir eru óskýrir, flóknir eða fullir af efa.“ Þannig verður 

viskan ekki til með kerfisbundnum hætti heldur í sjálfskapaðari spennu glundroðans.26  

 Teikniserían Krabbamein og blóm (2014)27 varð vegna tilurðar hringsins, form 

jafnvægis. Ég notast við hringformið og leyfi teikninguni að verða til út frá endurtekningu 

þessa forms. Frævur og frumur hafa hringformið sem samnefnara á milli þeirra heima sem 

sjást og sjást ekki. Unnið er með tvö fyrirbæri sem eru táknmyndir fyrir líf og dauða. 

Krabbameinið byggist á eyðandi eðlisþætti frumna sem virka á gagnstæðan hátt við það sem 

þær myndu eðlilega gera, að endurskapa líf. Frævur blóma geyma líf, þannig bý ég til 

jafnvægi með andstæðum. Í fornri heimspeki á borð við Súfisma sem og vísindum þar sem 

hver einasta ögn eða atóm á að geyma upplýsingar um ástand veraldarinnar. Tekist er á við 

hugmyndina um microkosmós og macrokosmós, þessir tveir heimar eiga að endurspegla 

hvorn annan. Hin guðdómlega tilvist eða skali er líka geymdur í hinum jarðlæga veruleika.28  

 Hugleiðingar um kosmósinn birtast í ljóði Miltons, Paradise Lost. Í því er Kaos 

kynntur sem forfaðir náttúrunnar. Heimurinn birtist okkur sem endalaust haf án nokkurra 

marka, án rúms né lengdar, breiddar eða hæðar. Hvorki tími né staður er til staðar.  

Tiviljunin er allsráðandi í vídd hinnar eilífu regluleysu. Í þessu ríki ríkja forfeður náttúrunnar. 

Atómin eru kynnt sem rætur hinna fjögurra frumkrafta; eldur, jörð, vatn, loft.29  

 Kosmósinn hefur verið mönnum hugleikinn allt frá vitund hans. Í ljóði Ovid's 

Metamorphoses frá 1. öld eftir Krist veltir hann fyrir sér sýn sinni á heiminn á svipaðan máta 

og Milton gerir á 17. öld. Ovid kveður um formleysuna og fæðingu náttúrunnar. Fyrir tíma 

sjávarins, sólarinnar og mánans, þar sem vatn, jörð og loft var eitt.  

                                                 
26  „Thinking occurs when things are uncertain or doubtful or problematic.“ (John Dewey) 
  Jakob, „Experience as Thinking,“ bls. 102. 
27  Sjá viðauka, mynd 8: Krabbamein og Blóm (2014) 
28  Violette, Bill Viola - Reasons for Knocking at an Empty House: Writing 1973-1994, bls. 42. 
29   Í viðauka við ljóðlínu 890 er eftirfarandi tilvitnun; „Before the sea was, and the land, and the sky 
 that hangs over all, the face of Nature showed alike  in her whole round, which state have men called 
 chaos: a rough, unordered mass of things, nothing at all save lifeless bulk and warring seeds of ill 
 matched elements heaped in one. [...] No form of things remained  the same; all objects were at odds, 
 for within one body cold things stove with hot, and moist with dry, soft things with hard, things having 
 weight with weightless things.“  
 Milton, John. Paradise Lost, ritstýrt af Scott Elledge, (USA: Norton & Company, 1993), bls. 57. 
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Náttúran bar aðeins eitt formlaust andlit, ef það var þá andlit. Óformuð lífleysa þar sem allt 

var ringlað og truflaði hvert annað. Þá ríkti loftið án ljóssins, jörðin var óstöðug og vatnið var 

endaleysa myrkurs og áttleysu. Heitt og kallt var eitt, mjúkt, hart og ljós sameinað í einum 

þungum massa. Svo reis eldurinn fyrstur í sköpun reglunnar þar sem hann vakti atóm hinnar 

ókyrru jarðar. Ljós stóð með vindi sem markar upphaf þess er Guð eða náttúra skapaði smátt 

og smátt reglu og lögun heimsins.30 

 En hvenær tekur reglan við af kaosinu? Hvernig tekst maðurinn á við stjórnleysið? 

Hvers vegna er það okkur hugleikið? Í skrifum mínum tala ég um hið djúpstæða, óstjórnan-

lega, umbreytingarlega ástand. Ég sætti mig við það að sleppa tökunum á rökhyggjuni,  

ég samþykki skilningsleysið og leyfi mér aðeins að skynja, vinna og hugsa þar til hlutirnir 

fara að skýrast. Þetta ástand er annarskonar meðvitund þar sem mér finnst ég líða áfram í 

transi fjarri hverdagsleikanum. Ég bregst við takti lífsins líkt með dansi þar sem ég skapa 

linnulaust í offlæði31 sem lýkur ekki fyrr en ég hef fengið útrás á tilfinningum mínum.  

 Í fyrstu einkasýningu minni, Ringulreið í Hvítagulli (2014)32 fjalla ég um innvols í 

líkama, örverur í smásjá, sköpunina sem varð til í ringulreiðinni, óravíddina þar sem ekkert 

ber fast form, tímaleysið og óraunveruleikatilfinningu. Eftirfarandi ljóðabútur varð til við 

vinnu á sýningunni, ljóðið virkaði sem lykill fyrir áhorfandann til þess að túlka annars 

óhlutbundin form; 

Í örsmásjá sé ég rót heimsins, 
í augunum sé ég frumdýrin. 
Þúsundsjóa fellibylur, 
ringulreið í hvítagulli. 

 Svart ástand (2013) 33 er svipað verk er fjallar um sársauka, tímann í tímaleysi.  

Verkið samanstendur af myndfleti sem raðast upp af svörtum polli, í honum eru hlutir sem 

brenna upp og ákvarða þannig ákveðinn tímaramma í verkinu. Svartur vitnar í tímaleysið, 

þögn án nokkurra möguleika. Ef við skoðum hvað Kandinsky skrifaði um svartan í tónlist 

líkir hann honum við hina magnþrungnu þögn í tónverki sem virkar á mann eins og að 

tónarnir er taka við henni séu sólarupprás í nýrri veröld. Svartur er brenndur og hreyfingarlaus 

líkt og lík. Þögn hins svarta er þögn dauðans.34  

 

                                                 
30  Ovid. „Metamorphoses by Ovid: Book the First - Creation of the World.“ The Internet Classics Archive, 
 sótt  31.12.15. http://classics.mit.edu//Ovid/metam.1.first.html 
31  Sjá viðauka: Ljóð um offlæði.  
32  Sjá viðauka, mynd 9: Skjástilla úr Frumvera (2014) hluti af  einkasýngunni Ringulreið í Hvítagulli. 
33  Sjá viðauka, mynd 10: Skjástilla úr Svart ástand (2013) 
34  Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art, bls. 39. 
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Reykurinn birtist sem eyðandi hreinsunarform brunans sem rýkur úr svertunni og verður 

sjáanlegt sem líðandi form er fyllir upp í tóm loftsins, í senn hverfur hann þegar hann 

sameinast hinu ósýnilega rúmi. Verkið er því táknmynd þess er þungi umbreytist í létti. 

 Svartur er þunginn, ringulreiðin sem ég samvefst í trönsuðum dansi offlæðisins.  

Þessi dans er hugleiðsluform þar sem augun verða opnari og skilningurinn verður annar. 

Sköpunin vex og þróast í litrófi tilfinninga minna. Ég tekst á við andstæðupóla og leitast um 

leið eftir jafnvægi með aðgerðum mínum. Til að skilja hvítan, verð ég að skoða svartann. 

Allar orkur eiga rétt á sér og með því að skapa dveljum við í margbreytilegum 

birtingarmyndum þeirra.  
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Lokaorð 

 

 

Ég upplifi ferlið eins og tónverk þar sem hátt tekur við af lágu, þungt tekur við af léttu;  

eldur, vatn, loft og jörð. Hvert nærist á öðru en í senn halda efnin og tilfinningarnar alltaf 

áfram að vera, breytast í tíma er stendur hliðstætt hinu tímalausa tómi. Vera mín flakkar á 

milli heima þar sem ég tekst á við að skilgreina þær upplifanir sem móta mig.  

Tíminn umbreytist í ljóðrænar frásagnir, myndir sem standa fyrir sjálft sig. Ljóðrænan sem 

fagurfræðileg framsetning á raunveruleikanum. Sannleikurinn er geymdur í hverfulleika 

lífsins.  

 

Dulúðin er uppspretta sköpunar minnar. Ferlið er ferðalag þar sem ég steypi mér á kaf í 

svertuna. Ég er vígbúin, notast við mátt sköpunargáfunnar til þess að beisla hina 

óútskýranlegu veru er dvelur milli svefns og vöku. Traust mitt á innsæið hvetur mig til þessa 

að skynja og finna, umfram það að skilja. Hvort sem að túlkun mín á verunni birtist sem 

skuggamynd eða frumlæg mynd tjáningarinnar. Ég verð að treysta á skynjun mína. 

Vangaveltur mínar um það hvort hún geymi raunveru eða firringu hans er hulin ráðgáta. 

Draumveran birtist mér sem tær vera, hér er allt skýrt og mjúkt. Í draumveruni dvelur 

léttleikinn, ég flakka og umbreyti. Í senn treysti ég á ringulreiðina sem rót hugsana minna. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

16 
 

Heimildaskrá 

 

Agamben, Giorgio. The Man without Content. Georgia Albert þýddi.  

 California: Stanford University press, 1999. 

 

Árni Böðvarsson, ritstj. Íslensk orðabók handa skólum og almenningi.  

 Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs, 1983. 

 

Bakargeiv, Carolyn Christov ritstj. Arte Povera. New York: Phaidon Press Limited, 2005. 

 

Calvino, Italo. Invisible Cities. William Weaver þýddi.  

 Bretland: Secker & Warburg Ltd, 1974.  

 

Celant, Germano ritstj. Art Povera. London: Studio Vista  Ltd, 1969. 

 

Heidegger, Martin. „Building, Dwelling, Thinking.” Í Basic Writing: Martin Heidegger, 

 ritstýrt af David Farrel Krell, bls. 343-364. Bretland: Routledge, 1993. 

 

Irigaray, Lucy. „Being Two, How many Eyes have we?.” Paragraph, n. 3 (nóvember 2002): 

 bls. 143-151.   

 

Jakob, Mary Jane. „Experience as Thinking.” Í Art as a Thinking Process: Visual forms of 

 Knowledge Production, ritstýrt af Mara Ambrozic & Angela Vettese. Bls. 100-112.  

 Berlin: Sternberg Press, 2013. 

 

Kandinsky, Wassily. Concerning the Spiritual in Art. M.T.H. Sadler þýddi.  

 New York: Dover Publications, 1977. 

 

Lopez, Maria del Rosario Acosta. „Tragic Representation: Paul Klee on Tragedy and Art.”

 Research in Phenomenology, n. 3 (2013): bls. 443-461. 

 

Milton, John. Paradise Lost, ritstýrt af Scott Elledge. USA: Norton & Company, 1993. 

 



 
 

 

17 
 

Ovid. „Metamorphoses by Ovid: Book the First - Creation of the World.” The Internet 

 Classics Archive, sótt  31.12.15. http://classics.mit.edu//Ovid/metam.1.first.html 

 

Sheerin, Mark. „Marcus Coates, 2010.” Í Nature: Documents of Contemporary Art,  

 ritstýrt  af Jeffrey Kastner, bls. 189-190. London: Whitechapel Gallery and  

 The MIT Press, 2012. 

 

Snyder, Joel. „Photography, Vision and Representation.” Critical Inquiry, 

 n.1 (1975): bls. 143-169.  

 

Sontag, Susan. „Myndheimurinn.” Í Að sjá meira, ritstýrt af Hjálmari Sveinssyni, bls. 60-89.  

 Reykjavík: ReykjavíkurAkademían, 2005. 

 

Sontag, Susan. „Gegn Túlkun.” Í Að sjá meira, ritstýrt af Hjálmari Sveinssyni, bls. 20-35. 

 Reykjavík: ReykjavíkurAkademían, 2005. 

 

Violette, Robert ritstýrði. Bill Viola - Reasons for Knocking at an Empty House:  

 Writing 1973-1994. USA: The MIT Press. 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

18 
 

Viðauki 

 

 

 

Mynd 1: Andrea Aðalsteins, skýringarmynd um ferðalagið (ferlið), skönnuð mynd úr     

    skyssubók. Reykjavík, Ísland, 2014. 
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Mynd 2: Andrea Aðalsteins, Dystópíuengill, 35mm filma. Leipzig, Þýskaland, 2014. 
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Mynd 3: Andrea Aðalsteins, Lárétt og óttinn - lóðréttar línur sem eru ekki til staðar, ösp, hvít 

    málning, svört málning, svartir klessulitir, vaselín, orðarenningar, svartar            

    teiknibólur. Reykjavík, Ísland, 2014. 
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Mynd 4: Andrea Aðalsteins, Skrásetning á hvítblindu, 35mm filma. Við Skjaldbreiður,  

    Ísland, 2011. 
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Mynd 5: Andrea Aðalsteins, Hvítblinda, viður, fundið gler, flúorljós, ab mjólk. Seyðisfjörður, 

    Ísland, 2014. 
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Mynd 6: Andrea Aðalsteins, Hvítt á hvítum ramma, hvítur stálrammi, ljósar gardínur,  

    hvítur dúkur. Reykjavík, Ísland, 2012. 
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Mynd 7: Andrea Aðalsteins, Dreymandi, kefir, múrsteinar, plastpokar, pinto baunir,  

    rakar þurrkur. Tallinn, Eistland, 2013. 
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Mynd 8: Andrea Aðalsteins, Krabbamein og blóm, kol, penni, túss og klessulitir á pappír. 

    Leipzig, Þýskaland, 2014. 
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Ljóð um offlæði: 

það kom til mín maður 

hann breytti hraða lífs míns 

 

frumeindir tímans færðust 

úr sekúndum yfir í ljóshraða 

ég stjórna ekki flæði lífsins 

 

ég reyni að finna mig í flæðinu 

það flæðir yfir mig 

umkringir mig  

mér finnst sem ég drukkni 

í takti tímans 

 

ég næ ekki að halda mér 

snýst í stjórnleysi aldanna 

þær hrifsa mig dýpra 

og dýpra 

 

engin stjórn 

ég flæði í faðm hafsins 

finn hana ná tökum á mér 

ég sleppi 

fell í faðminn 

ró hennar 

umlykur mig 

 

ég finn þetta í 

draumum mínum 

 

hugsa um orð hins ókunnuga 

orka verlaldarinnar magnast 

tíminn hreyfist hraðar 

víddirnar titra 

svo óþekktar 

þær þrá að finnast 

 

ég finn kraftinn 

einhvern kraft innra með mér 

hann er sem ólgusjór á úthafi 

hann vill sleppa, flæða um allt 

gleypa alla 

umlykja heiminn 

 

hringiður innra með mér 

aðeins einn flötur þurr 

flöturinn sem berst fyrir jafnvæginu 

sá er reisir múrinnn til varnar mér 

úlfurinn í mannslíki 

ég vill fella múrinn  

hlaupa í burt 

 

ég veit ekki hvar ég er 

stari á njólubauga, 

tunglið, 

dansandi spákonur himinsins 

grænar rauðar bláar 

 

ég öskra á hafið um svör 

ég grátbið sandinn um að segja 

en ég er engu nær 

 

annað hvort skil ég ekki 

eða þá að hafið hlær í takt  

við alla fylgimenn sína 

 

stend í fjöruborðinu 

horfi til baka á taktfastan úlfinn 

framm á við á úfinn sjóinn 

 

aflið togar mig til beggja heima 

hvert fer ég? 

 

yfirgef aldrei þennan úlf 

en um leið og hann fer 

nær sjórinn mér 

 

ég vill týnast í algleymi um stund 

 

fá frið frá þeim heimum 

sem ég er ein um að þekkkja 

 

ég reyni að beisla kraftinn yfir á flöt 

en hann tæmist aldrei 

næ ekki að tappa af honum 

hausinn á mér er að springa  

 

ármilljónir 
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Mynd 9: Andrea Aðalsteins, Frumvera, jarðaberjagrautur, blek. Reykjavík, Ísland, 2014. 
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Mynd 10: Andrea Aðalsteins, Svart ástand, svartur vökvi, reykelsi, mótaleir. Reykjavík, 

      Ísland, 2013. 
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