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Útdráttur 

 

 

Hér verður fjallað um valdið sem felst í sköpun átrúnaðar.  Hvort sem það sé trú á 

Jesús Krist eða ofsadýrkun á popp-stjörnu, þá hefur vald svo til kominna 

átrúnaðaragoða verið misnotað.  Það er alltaf hægt að græða, alltaf hægt að auka 

lífsgæði sín ef tækifærið gefst.  Við lifum ein að þessu leiti - ein í okkar samkeppni og 

metnaði, ein í græðginni.  En í söfnuðinum erum við partur af heild.  Við erum þar öll 

saman komin, hver einn og einasti allavega með það sameiginlegt að vera partur af 

heildinni.  Og það er í heildinni okkar sem valdið liggur, valdið sem hægt er að nota 

til góðs eða ills.  Við sameinumst og stöndum saman á mörgum mismunandi stöðum 

og aðstæðum hvar sem er í heiminum, en samstaðan sem myndast í trúarsöfnuðum 

jafnt sem og popp-stjörnu aðdáendahópum er sér á báti.  Rökhyggjan víkur fyrir 

heilögum sannleikum og óbrygðulu trausti tilbiðjenda þessara hópa.  Milljónir glepjast 

við síendurtekinni afþreyingarmenningu nútímans á sama hátt og trúræknir forfeður 

okkar leyfðu öflum kirkjunnar að hafa ráð yfir lífi sínu.  Sagna-, stjórnunar- og 

sölulist eru notaðar í þessum tilvikum til árangurs, verkfærin sem þarf til sköpunar 

átrúnaðar. 
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Inngangur 

 

Bakdyraöfl þessa heims hafa verið umfjöllunarefni mannkyns frá því að það man eftir 

sér.  Kenningar um tilurð þessara afla eru ótal margar, allt frá sköpunarsögum fornra 

trúarbragða til samsæriskenninga nútímans.  Birtingarmyndir þeirra taka sér bólfestu í 

menningarsálinni sem galdratákn, athafnir, ofsadýrkun, dæmisögur og svo mætti lengi 

telja.  Í þessari rigerð fer ég yfir tilurð trúarbragðanna og menningu fornsamfélaga, þá 

dulúð sem umlykur þau og svo leitast ég við að finna samsvörun með þessum þáttum í 

neyslu-og dægurmenningu nútímans.  Það er ákveðinn sameiginlegur kraftur í trúnni 

og neysluhyggju nútímans sem ég ætla að leita uppi.  Hann gefur okkur von, staðfestu, 

gleði og söknuð eða löngun til betri tíma.  Hvernig birtist hann í sköpun?  Samhliða 

þessum vangaveltum og kenningasmíðum mun ég tengja verk mín og þeirra stöðu í 

þessu öllu saman.  Varpað verður fram staðhæfingum skoðanna minna á mörkum 

listar og ólistar og eitthvað verður predikað.  En í heildina séð er ekki búist við hreinni 

niðurstöðu, tilgangurinn er frekar á þá leið að forvitnast ofan í höf leyndardóma 

upphafs og stjórnsýslu alheimsins - með samsvörun í trúarbrögð, kukl og poppstjörnur 

- og finna þar einhverja tengingu yfir í list mína.   
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I. Trúarbrögð 

 

 

Rómantíkerinn í mér vill trúa á einhvers konar æðra afl.  Það er eitthvað heillandi við 

að hugsa til þess að eitthvað hafi skapað okkur og alheiminn og leiði okkur í gegnum 

sköpunarsöguna.  Að eitthvað sé á bak við allt sem er að gerast.   

Alheimurinn er ein stór ráðgáta og í honum ríkja einhvers konar kjarnalögmál.  

Í mörgum vísindaskáldsagnaheimum og goðsögnum birtist dauðinn holdgerður; eitt af 

þeim öflum sem ekkert getur sloppið frá.  Lífverur, plánetur, alheimar, víddir:  Allt 

deyr.  Það er lögmál, og við erum óviss um hvað tekur við, einhverskonar eftirlíf 

kannski?  Hugmyndir um líf eftir dauðann eru örugglega megin ástæða þess að 

trúarbrögð hafa fengið að lifa eins lengi og raun ber vitni.  Fólk er upp til hópa mjög 

hrætt við dauðann og það sem tekur við af honum: helvíti, himnaríki, limbo eða bara 

alls ekki neitt.  Þetta er einn af þáttunum sem trúarbrögð eiga sameiginlegan, 

hugmyndir um líf eftir dauðann. En það er langt frá því að vera eina hliðstæðan í 

trúarbrögðum heimsins. 

Jesús Kristur er af mörgum talinn Messías gyðinga.  Þó telja gyðingar sjálfir 

að Messías þeirra eigi ennþá eftir að koma1.  Þennan Messías, bjargvætt mannkyns, 

boðara friðar, er að finna í fjölmörgum trúarbrögðum eldri en kristni.  Búddismi, 

hindúismi, gríska, rómverska og egypska goðafræðin; öll höfðu þau sögur af syni 

guðs sem bera svipleika til sögu Jesú Krists.  Þegar litið er yfir sögur þessara sona 

annarra guða er auðvelt hugsa til þess að Jesús Kristur hafi líklega verið búinn til af 

samsuðu þessara eldri goðsagna.  Að bera Krist saman við goð annara trúabragða 

hefur hins vegar tíðkast í svo langan tíma að orðatiltækið „parallelomania“, eða 

hliðstæðubrjálæði, var sett fram af fræðimönnum á 19. öld.2  Síðan þá hafa fleiri og 

fleiri fræðimenn tekið í þann taum að fara að afsanna hliðstæður eins og Dionysus, 

sem áður hafði haldið fram að hefði fæðst af hreinni mey 25. desember og var settur í 

jötu.  Lagt hefur verið kapp á að afsanna hliðstæður af þessu tagi, en mér finnst samt 

forvitnilegt að hafa þær til hliðsjónar.  Að halda því fram að sagan um Jesúm Krist sé 

                                                 
1 Maimonides, Mishneh Torah: Lög Konunga, 11:4, sótt 4. febrúar 2015, 

http://www.chabad.org/library/moshiach/article_cdo/aid/63607/jewish/Source-Texts.htm. 
2 Samuel Sandmel, „Parallelomania“, Journal of Biblical Literature, 81. tölublað, mars 1962, bls. 1-13, 

sótt 4. febrúar 2015, http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/parallelomania_sandmel.pdf, bls. 1. 
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fullkomlega sönn og óháð öllum innblástrum fyrri menningarheima er þröngsýnt og 

varasamt hugarástand. 

Ég hlaut kristilegt uppeldi til að byrja með, fór í sunnudagaskólann, Vatnaskóg 

og allt það, en kristnin náði aldrei almennilega til mín.  Ég græddi samt góð gildi og 

viðmið útfrá þessu öllu saman(vill ég halda fram), vegna þess að ég leit alltaf á þetta 

sem dæmisögur til að læra af.  Og það er það sem kristni er, og öll trúarbrögð í sjálfu 

sér, safn dæmisagna sem eiga að leiða okkur á betri stað andlega.  Sögurnar eru allar 

ævafornar og aðlagaðar að ríkjandi straumum í þáverandi samfélögum, eða þá að 

þröngum skoðunum fárra manna sem vildu koma sínu valdi fram.  Klassísk saga með 

réttan boðskap virkar svo rosalega vel á múginn.  Safnaðu saman góðu búnti þess 

konar sagna, hentu inn einhverri sköpunarsögu og heilögum reglum og sko!:  Þú ert 

komin/n með trúarbrögð.  Gott dæmi úr samtímanum um skilvirkni þessarar strategíu 

er Vísindakirkjan, öflug samtök sem kalla sig trúarbrögð; umlukin mikilli leynd og 

vafasamri umfjöllun um misnotkun valds hæstráðenda á söfnuðinum3.  Kirkjan var 

stofnuð af vísindaskáldsagnahöfundinum L. Ron Hubbard á sjöunda áratug seinustu 

aldar4.  Svona sci-fi trúarbrögð, hversu yndislega fáránlegt.  En er það ekki einmitt 

málið?  Til þess að skapa ný trúarbrögð á okkar tímum, þurfum við ekki að ganga 

lengra og lengra með goðsagnirnar?  Allavega til þess að skapa alveg splunkuný 

trúarbrögð eins og Vísindakirkjan gerði.  Það er alltaf hægt að koma með eitthvað 

afsprengi af einhverju, en það er bara frekar slappt í dag.  Selur ekki neitt.  Við 

verðum bara að gera eins og Hubbard, skáldum eitthvað alveg sér á báti sem selur.  

Það þarf spennu, dramatík, yfirnáttúruleg fyrirbæri, yfirlýsingu æðra afls á almætti  

sínu yfir alheiminum, vonda kallinn og sköpunarsöguna, svo eitthvað sé nefnt.   Þetta 

er vitaskuld einföldun hjá mér á sköpun heilla trúabragða, uppfullum af 

séreinkennandi hugmyndafræði og dæmisögum og hvaðeina, en ef nógu miklum tíma 

og vinnu er varið í verkefni af þessu tagi er sköpun trúarbragða hægur leikur.   

 

Sköpun trúarbragða 

 

Það er óskýrt hver skóp alheiminn í byrjuninni þegar ekkert var.  En það var einhver, 

eða eitthvað, sem bjó til raunveruleikann og allar hans víddir, það er fyrir víst.  Í 

                                                 
3 Richard Behar, „Scientology: The Thriving Cult of Greed and Power“, Time Magazine, 6. Maí 1991, 

bls. 50-57, sótt 14. janúar 2015, http://www.cs.cmu.edu/~dst/Fishman/time-behar.html 
4 Richard Behar, „Scientology: The Thriving Cult of Greed and Power“, bls. 50. 
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þessum trúarbrögðum er ekki örvænt þessa fjarveru hins sanna ʻföðurʼ alheimsins – 

henni er fagnað sem þeirri göfugu hugsjón að við, sem manneskjur, getum ekki 

(a.m.k.  ekki enn) að fullu skilið þennan og aðra helstu leyndardóma tilverunnar.  Með 

því að tileinka okkur þetta hugarfar, að sannur uppruni okkar sé okkur óviss, erum við 

að öðlast eitt af kjarnagildum trúarinnar:  Ekkert er fyrir víst, hugur þinn er tómur og 

þar af leiðandi er það skylda þín að fylla hann af visku og kærleik.  Eltingarleiknum 

við að afhjúpa þessa leyndardóma er fagnað í helgiritum trúarbragðsins, en þó ætti að 

vara sig á því að falla ekki í þær gildrur sem sá leikur mun leggja fyrir þig.  Þráhyggja 

yfir þessari þekkingarleit leiðir aðeins í geðveiki, og tækifæri eðlis græðgi og hégóma 

munu gera vart við sig á leiðinni í átt að hinum hreina sannleika.  Þess vegna þarf 

viðkomandi, sem velur sér þessa leið í lífinu, að hafa fyrir löngu tileinkað sér 

áðurnefnt kjarnagildi trúarinnar:  Ekkert er víst og þú munt aldrei geta vitað allt.  Það 

eina sem þú getur gert er að reyna að stuðla að framþróun mannkynsins í átt að 

auknum skilning á tilveru sinni.   

 Hér hef ég skapað og predikað hugmyndir að ákveðnum trúarbrögðum.  

Kjarnagildi þessarar trúar er ólíkt útbreiddustu trúarbragðana að því leiti að iðkendur 

hennar eru ekki fullvissaðir um skapara tilveru okkar.  Fyrir utan það er hægt að koma 

inn öllum þeim helstu þáttum sem trúarbrögð þurfa til að slá í gegn.  Þó ætla ég ekki 

að fara út í þá í ritgerð þessari, þar sem það tæki líklegast of mikið pláss.  Með 

þessum spuna hér að ofan vildi ég aðeins sýna hversu auðvelt væri að byrja að skálda 

upp ný trúarbrögð og alla þá hugmyndafræði, goðafræði, dæmisögur og þess háttar á 

litlum tíma.  Það tók mig t.d. ekki langan tíma að skrifa þennan litla spuna, en ég væri 

til í að halda áfram með að skapa þessi trúarbrögð og koma þeim til skila í verki af 

einhverju tagi.  List sem vitnar að einhverju leyti í trúarbrögð er mér ekki ókunnug, en 

hingað til hef ég aðallega unnið með trúarbrögð sem fyrirfinnast í veruleikanum, 

frekar en að spinna þau upp úr sjálfum mér.  Þar ber helst að nefna bókverk sem ég 

hef unnið að í rúmlega tvö ár.   

 

Fótspor Meistarans  

 

Fótspor Meistarans er bókaröð gefin út af Bókaforlagi Aðventista, fyrst gefin út árið 

1967.  Árið 2012 fann ég fyrsta bindi þessarar bókaraðar á ruslahaug Seyðisfjarðar.  

Fallega myndskreytt bók, með málverkum af vissum atburðum í lífi Jesú Krists og 
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ljósmyndum af „landinu helga“5.  Mér fannst sniðugt að mála yfir og ʻbætaʼ 

myndirnar í bókinni.  Þetta minnti mig á að vera að krota í skólabækurnar mínar í 

grunnskóla, það mátti ekki en það var gaman að komast upp með það.  Krotið í 

barnæsku var gert til skemmtunar og það sama gildir um það sem ég er að gera í 

Fótsporum Meistarans[sjá myndviðauka nr. 1].  Ég fæ eitthvað út úr því.  Það gæti 

verið einhver gremja og biturleiki djúpt að baki þessum verknaði, sem ætti þá rætur að 

rekja til hins fyrrnefnda kristilega uppeldis, en það hefur alls ekki verið minn fókus-

punktur að móðga eða gera lítið úr kristintrú með því að „saurga“ Fótspor Meistarans 

á þennan hátt.  Þannig séð er ákveðinn samnefnari með þessum hugsunarhætti mínum 

og samvinnuverki Hannesar Lárussonar og Ásmundar Ásmundarsonar, Fallegasta bók 

í heimi[sjá myndviðauka nr. 2], sem hlaut talsverða gagnrýni og vakti upp umræðuna 

á eignar-og sæmdarrétti þegar bókin var til sýnis á samsýningunni Koddu í 

Nýlistasafninu árið 2011.6  Bókin Flora Islandica, samansafn blómamálverka Eggerts 

Péturssonar listmálara við texta Ágúst H. Bjarnasonar7, er „saurguð“ í þessu tilviki 

með þeirri aðferð að koma mat alls konar á milli síðna bókarinnar og leyfa honum að 

rotna á meðan sýningu stendur.  Samsýningin hafði skýra afstöðu: „...sögð fjalla um 

„íslensku leiðina, uppganginn, hrunið og þjóðarsjálfið“ og spanna allt frá „tilurð 

þjóðlegs myndmáls, virkni ímynda í samtímanum til birtingarmynda og tákngervingu 

góðærisins og hrunsins.““8  Eggert Pétursson og fleiri viðloðnir útgáfu Flora 

Islandica voru ekki sáttir.  Að vera bendlaður við góðærið og efnahagshrunið sem átti 

sér stað sökum þess fór illa í Eggert, hann tók þetta persónulega.  Kristján B. 

Jónasson, útgefandi Crymogea, fór jafnvel fram á að verkinu yrði beinlínis eytt.  Aðal 

rök þeirra voru þau að Flora Islandica hafi verið sérútgefin í 500 eintökum með 

undirskrift listamannsins, og að þannig væri ekki aðeins verið að brjóta á höfundarrétti 

heldur einnig sæmdarrétti listamannsins.  En réttur sá varðar atvik þar sem brotið er á 

höfundarrétti á þann hátt er skerðir heiður höfundarins.  Eins og ég skil það er átt við 

að ef upprunalegur höfundur er ósáttur við það sem gert er við sköpunarverk hans, 

getur sá hinn sami farið í lögfræðinginn sinn og kært tilvonandi sakborning í fleiri 

                                                 
5 W.L. Emmerson, Fótspor Meistarans 1. bindi: Frá bernsku til manndómsára, Bókaforlag aðventista á 

ísland, 1967, bls. 1. 
6 Helgi Snær Sigurðsson, „Skemmdarverk eða betra verk?“, Morgunblaðið, 98. tölublað, 28. febrúar 

2011, bls. 34, sótt 14. janúar 2015, 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=341476&pageId=5367813&lang=is&q=Fallegasta%20b%F3

k%20%ED%20heimi%20%ED  
7 Tilv. rit, bls. 34. 
8 Tilv. rit, bls. 34. 
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ákæruliðum en hinum hefðbundna höfundarrétti.  En það er einmitt í undirskrift 

listamannsins sem munurinn á bókverkum okkar er fólginn í.  Fótspor Meistarans er 

fjöldaframleidd bók sem hægt er að finna hér og þar (ef leitað er) en Flora Islandica 

var gefin út í takmörkuðu upplagi, merkt og sýnd sem listaverk í galleríi.  Þá varpa ég 

fram spurningu: Skilgreinir þessi munur á upprunalegu bókunum notagildi þeirra sem 

hráefnis í bókverk annarra listamanna?   

Svar mitt er nei, allt þarf að leyfast.  Þannig verður það að vera til þess að list 

af þessu tagi, yfirkrotslistin, fái yfir höfuð að þrífast.  Ef ein bók fær að vera í friði frá 

krotinu á meðan aðrar eru notaðar óspart þá skapast algjör hræsni.  Afhverju ætti ein 

bók að vera merkilegri en önnur aðeins vegna þess  að hún er merkt með undirskrift 

og kölluð „listaverk“?  Hvernig yfirkrotslistaverk koma út er auðvitað háð hverju 

verki fyrir sig og skoðunum hvers og eins, en það er alltaf list.  Ég tel það hafa komið 

vel út með Fallegustu bók í heimi, á meðan Eggert Pétursson móðgaðist (skiljanlega) 

sökum þess að vera bendlaður við góðærissukk.  Viðbrögðin sem verkið voru áætluð 

eða ekki áætluð, en hverju sem því líður urðu þau stór partur af ástæðunni fyrir því að 

verkið gekk upp.   

Aðalatriðið í yfirkrotslist minni hefur alltaf verið þessi leikur, að krassa yfir og 

bæta ofan á gamlar, fallegar myndir.  Þrátt fyrir það hefur auðvitað komið einhver 

gagnrýni á trúarsamfélög, eins og í VA-VOOSKA opnunni[sjá myndviðauka nr. 3] þar 

sem risaskrímsli er að leggja Nasaret í rúst, með eldi úr munni sínum.  Skrímslið hefur 

langt nef og gleraugu og klæðist einhvers konar skyrtu sem virkar dálítið heilög, en 

það var ekki fyrr en löngu eftir gerð myndarinnar að ég áttaði mig á því að þetta gæti 

auðveldlega vísað í meðferð landtökufólks í Ísrael á innfæddum í Palestínu.  Skrímslið 

er með dálítið staðalímyndar gyðinga útlit, auk þess sem það er klippt beint út úr ALF 

myndasögu, en ALF er sjónvarpskarakter út úr Bandaríkjunum, og Bandaríkin eru 

þekktir fyrir að styðja óbrygðulir við bakið á Ísraelsmönnum.  Auk þess er trésmiður 

með Kippah (höfuðfatið) á síðunni á móti, að dunda ser eitthvað í rólegheitunum.  

Ekkert af þessum pólitísku skírskotunum  skutu upp í kollinn á mér við gerð 

myndarinnar - mér fannst hann bara passa svo vel inn á þessa mynd sem risaskrímsli.  

Kuflarnir eru svo þarna í hæfilegri fjarlægð, traustir tilbiðjendur skrímslisins, en þeir 

eru endurtekið þema í þessu bókverki auk þess að koma fram í mörgum öðrum 

verkum mínum.   
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II. „Occult“ 

 

 

Kuflarnir og satíran á „occultið“  

 

Ég bjó til lítinn söfnuð/költ.  Meðlimir költsins klæðast allir svörtum kuflum með 

svörtum oddmjóum hettum.  Hetturnar hafa engin göt fyrir munn eða augu.  Ermarnar 

á kuflunum eru síðar.  

Þeir komu fyrst fram í gjörning hjá mér, lokaverkefninu mínu í gjörninga-

áfanganum hjá Ingibjörgu Magnadóttur vorið 2013.  Sá hlaut nafnið Innvígsla[sjá 

myndviðauka nr. 4].  Við byrjuðum sem sex manna hópur  í svörtum kuflum inni í 

stóru rými – drukkum rauðvín og spjölluðum með lyftutónlist í bakgrunninum.  Á 

einhverjum tímapunkti gengur inn maður í alveg eins kufli og við, nema alveg hvítum 

– tónlistin hættir samstundis og við störum öll á hvíta kuflinn.  Það sem tekur við næst 

er að hinir svörtu taka að hella rauðvíni sínu yfir hinn hvíta, sumir með nokkrum 

ákafa, þetta fer að verða niðurlægjandi athöfn.  Þar til að ég stoppa þau af.  Þá berum 

við hvíta og rauða kuflinn inn í mitt rýmið og við tekur frekari athöfn: Þau setjast í 

kringum liggjandi hvíta kuflinn á meðan ég stend yfir honum og sker djúpt í hendi 

mína og læt blóðið drjúpa yfir hettu hans.  Svo reisi ég hann upp og tek að klæða hann 

í svartan kufl, eins og við erum í, á meðan hinir ganga í kringum okkur.  Þegar þessu 

er öllu lokið klappa ég tvisvar og lyftu tónlistin fer aftur í gang og við fáum okkur 

meira rauðvín og spjöllum.   

Hér eru að takast á nokkurs konar andstæður:  Sértrúarsafnaðarstemmning og 

þess konar athafnir í bland við hversdagsleikann.  Þessar andstæður koma aftur saman 

í verkum sem hafa hingað til haft yfir sér frekar húmorískan brag vegna þessarar 

blöndu.  Fagurfræði gráa og hreina hversdagsleikans í bland við þá myrku, dularfullu 

fagurfræði occultsins - það skapast einhver æðisleg íronía þegar blandan gengur upp.  

Ef það væri ekki fyrir hversdagslega elementið myndi þetta vera eitthvað allt annað.  

Að setja drungalega kuflaklædda költista inn í saklausar félagslegar aðstæður í byrjun 

gefur komandi ritúal mjög svo óalvarlegan blæ, gerir allt athæfið fyndið og skrítið.  

Þess vegna tala ég um andstæðurnar sem birtast  í þessu verki – stemmingin sem 

skapast er einhvern veginn í þversögn við sjálfa sig.  Hversdagslegar aðstæður – 

rauðvínsdrykkja á meðal kollega og kósí tónlist í bakgrunni – verða svo absúrd þegar 
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aðilarnir í þeim eru allir klæddir upp í samskonar drungalegum svörtum kuflum; 

stemmningin verður steikt.  Það sem þau í kuflunum eru að gera er ekki beint það sem 

maður hefði búist við af þeim við fyrstu sýn.  Það er þessi steikta samsuða venjulegra 

athafna og drungalegra kuflanna sem hreif mig við Innvígslu, frekar en ritúalinn sem 

fylgdi eftir á, og ég hef eftir það unnið gjörninga af þessu tagi með þessa samsuðu að 

leiðarljósi.  Í eitt skiptið hélt ég tombólu á bakvið rafstöð íklæddur kufli í 

hellirigningu[sjá myndviðauka nr. 5].  Kuflarnir hafa síðan verið að birtast í mörgum 

mismunandi verkum mínum allt frá því að þeir komu fram í þessum fyrsta 

hópgjörning mínum. 

Kuflarnir eru ekki einstaklingar heldur einingar í heild, partar af költinu.  Þeir 

tilbiðja eitthvað stærra, einhvers konar dómsdags pælingar eru þeim hugleiknar.  Oft 

eru þeir að koma fram þar sem þeir hafa safnast saman í hæfilegri fjarlægð frá 

einhverju risaskrímsli (sbr. VA-VOOSKA).  Þeir dást að eyðileggingunni sem 

skrímslin láta dynja yfir saklausan lýðinn.  Ef þeir svipast til einhverra annarra 

sértrúarsöfnuða dettur mér strax í hug vitfirrta költista sem aðhyllast hina gömlu guði í 

skrifum H.P. Lovecraft, þá einkum guðinn Cthulhu sem liggur í dvala á botni hafs.9 

Ég fann sjálfan mig augliti til auglitis við nöfn og hugtök sem ég heyrt hafði annars 

staðar í hinum ljótustu samhengjum – Yuggoth, Mikli Cthulhu, Tsathoggua, Yog-

Sothoth, R‘lyeh, Nyarlathotep, Azathoth, Hastur,Yian, Leng, Hali Stöðuvatnið, 

Bethmoora, Gula táknið, L‘mur-Kathulos, Bran og Magnum Innominandum - og var 

dreginn til baka í gegnum nafnlaus tímaskeið og óhugsandi víddir til heima forns, 

utangarðs afls sem hinn vitstola höfundur Necronomicon hafði aðeins giskað til á hinn 

óljósasta hátt....  Það er heill leynilegur sértrúarsöfnuður samanstandi af illum mönnum 

(maður af þínum andlega skilning skilur mig þegar ég tengi þá við Hastur og Gula 

táknið) helgaður þeim tilgangi að finna þá og særa þá fyrir hönd ógnaraflanna frá 

öðrum víddum.10 

                                                 
9 H.P. Lovecraft, „The Call of Cthulhu“, Weird Tales, 11. árg., 2. tölub., febrúar 1928, bls. 15, sótt 2. 

febrúar 2015, https://archive.org/stream/CallOfCthulhu/The_Call_of_Cthulhu_-

_Lovecraft#page/n13/mode/2up/search/city, Internet Archive: Digital Library of Free Books, Movies, 

Music & Wayback Machine. 
10 H.P. Lovecraft, „The Whisperer in Darkness“, The Completa Cthulhu Mythos Tales, Fall River Press, 

New York, NY, 2013, bls. 154, Anton Logi Ólafsson þýddi, „I found myself faced by names and terms 

that I had heard elsewhere in the most hideous of connections—Yuggoth, Great Cthulhu, Tsathoggua, 

Yog-Sothoth, R'lyeh, Nyarlathotep, Azathoth, Hastur, Yian, Leng, the Lake of Hali, Bethmoora, the 

Yellow Sign, L’mur-Kathulos, Bran and the Magnum Innominandum—and was drawn back through 

nameless aeons and inconceivable dimensions to worlds of elder, outer entity at which the crazed 

author of the Necronomicon had only guessed in the vaguest way.... There is a whole secret cult of evil 

men (a man of your mystical erudition will understand me when I link them with Hastur and the 

Yellow Sign) devoted to the purpose of tracking them down and injuring them on behalf of the 

monstrous powers from other dimensions.“, 

http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/wid.aspx. 

https://archive.org/stream/CallOfCthulhu/The_Call_of_Cthulhu_-_Lovecraft#page/n13/mode/2up/search/city
https://archive.org/stream/CallOfCthulhu/The_Call_of_Cthulhu_-_Lovecraft#page/n13/mode/2up/search/city
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Að tilbiðja og stuðla að endalokum þessa heims; þetta er skyldleiki hugarfars meðal 

Lovecraft-költistanna og minna svörtu kufla.  Hvort þeim svipi til einhverra 

sértrúarsafnaða í raunveruleikanum er ég ekki viss um, en mér finnst það líklegt.  

Augljós útlits-svipleiki er til klæðaburðar Ku Klux Klansins, og fáránleikinn sem 

skapast í gjörningum kuflanna minna gæti verið ómeðvituð skírskotun frá mér í 

fáránleika KKK samtakanna í heild sinni.  Það er einungis pæling sem ég hef íhugað 

löngu seinna, kuflarnir mínir voru ekki skapaðir einungis til þess að gagnrýna 

einhverja ameríska rasista.  Það fylgir bara óhjákvæmilega með.   

 

 

Framsetning - Samsvörun 

 

Drungaleikinn í leynisamtökum og fornir leyndardómar þeirra; það er eitthvað 

ótrúlega heillandi við „occultið“.  Hingað til hef ég að mestu tileinkað mér fagurfæði 

þess fremur en hugmyndafræði og sögu þess.  Það hefur reynst mér erfitt  að staðsetja 

uppruna „occultsins“ á tímalínu mannkyns, þar sem að þau sem lögðu kapp á 

rannsóknir og iðkun á dulspeki og göldrum gerðu það vanalega ein í leynd eða innan 

veggja leynifélaga og musterisreglna.  En hægt er að álykta að „occultið“ hafi fylgt 

manninum frá fyrstu trúarbrögðunum, þar sem að þeim fylgir alltaf einhver leynd 

viska og helgiathafnir.  Ég gæti reynt að þylja upp alls konar forn trúarbrögð í réttri 

tímaröð og þannig gefa þér, lesanda, skýra mynd af upphafi og undirstöðu 

„occultisma“, en það tæki of langan tíma og of mikið pláss í ritgerðinni.  Í staðinn 

ætla ég að taka fyrir tvo fræga „occultista“ og bera þá saman:  Aleister Crowley og L. 

Ron Hubbard.  Crowley er líklegast þekktasta nafnið þegar kemur að „occultistum“ 

almennt, á meðan Hubbard stofnaði Vísindakirkjuna, eins og ég tók fram hér á undan.  

En þeir voru uppi á ólíkum tímum og voru ólíkir menn.   

Alesteir Crowley fæddist 1875 og var haldinn rótgrónu hatri á kristindómi og 

tvíhyggju hans sökum erfiðs uppeldis af höndum strangtrúaðra foreldra.  Hann komst 

ungur inn í sitt fyrsta leynifélag, hélt síðar sjálfur út í heim að sanka að sér fornri 

þekkingu, tók upp á því að notast við hugvíkkandi- og sálhrifalyf í tengslum við 

helgiathafnir og almenna nálgun við æðra afl, og skrifaði Rit lögmálsins11.  Ritið er 

                                                 
11A Nicholas Packwood, „ The nature of the Beast: He may seem shocking but Aleister Crowley was 

just a product of his age“, National Post, 3. desember 2000, bls. B7, sótt 2. febrúar 2015, 

http://search.proquest.com/docview/329779143?accountid=150764, Proquest LLC. 

http://search.proquest.com/docview/329779143?accountid=150764
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trúarrit, túlkun Aleisters á því sem hann vildi meina að egypskur guð, Aiwass, lét 

hann skrifa í þrem aðskildum atrennum.  Þannig varð Crowley höfuðsmaður 

hugmyndafræðibanka sem setur sig fram sem höfuð-trúarrit Þelema trúarinnar.  Þar 

sjáum við líkindi hans og L. Rons Hubbards, en það er einnig í þessari stöðu 

höfuðsmanns sem stór munur á þeim er fólginn.  Hubbard tókst þar sem Crowley fór á 

mis við: að koma trú sinni á fastan stall í menningunni.  En afhverju ætli það hafi 

verið?  Hubbard var einnig á kafi í svartagaldri áður en hann stofnaði sína kirkju, hann 

notaðist við kynlíf í helgathöfnum sínum líkt og Crowley, hann kom þekkingu sinni úr 

leynifélögum og galdrareglum inn í hugmyndafræði Vísindakirkjunnar12.  Það sem 

hann gerði líklegast rétt til þess að koma stalli undir kirkju sína var að fjarlægja 

svartagaldur úr sínu opinbera lífi og að markaðssetja trúarbrögðin sín rétt.  Auk þess 

hefur hann og söfnuður hans verið sakaður um heilaþvott á ʻhjörðʼ sinni.  „Við getum 

heilaþvegið hraðar en Rússarnir – 20 sekúndur til algjörs minnisleysis.“13 er haft eftir 

Hubbard. 

Annar mikilvægur samnefnari með Hubbard og Crowley var tilbeiðsla þeirra á 

„Rauðu Konunni“, en hún er sígilt tákn í satanisma(og þ.a.l. occultisma).  Hún hefur 

mörg nöfn að bera og er á mismunandi stöðum í mismunandi trúarbrögðum.  Crowley 

kallaði hana Babalon, en það nafn dregur hann frá hórunni af Babylon úr biblíunni, 

móðir hórkvenna og afstyrma jarðar14, á meðan Hubbard kallaði hana Hathor, nafn 

frjósemisgyðjunnar úr egypsku goðafræðinni.  En hvernig þeir tilbáðu hana var 

gjörólíkt; Crowley taldi sig eilífan þræl hennar á með Hubbard leit á hana sem 

verndarengil sinn og reyndi jafnvel að temja hana á sitt vald með fornum 

kynlífsathöfnum.15  Rauða konan í almennri túlkun hefur víða merkingu; hún getur 

táknað kvenleikann, syndina, Móðir Jörð, kvenkyns kynhvöt.  Við rannsókn á þessu 

tákni áttaði ég mig á því að ég hef óafvitandi unnið verk sem getur vísað sterklega í 

þetta tákn, en það er silkiprentið KONAN nr. 9/13[sjá myndviðauka nr. 6] frá 2013.  

Þar hef ég breytt forsíðu á Conan myndasögu á þann hátt að C-inu í CONAN er skipt 

                                                 
12 Dr. Christopher Newcomb, The Occult Masonic Temple God: Volume I The Occultic Masonic 

Temple God Study Compiled, 2003, sótt 28. janúar 2015, 

http://www.themeasuringsystemofthegods.com/The-Occult-Masonic-Temple-God.pdf,, bls. 140-147. 
13 Dr. Christopher Newcomb, The Occult Masonic Temple God ..., sótt 28. janúar 2015, bls. 147, Anton 

Logi Ólafsson þýddi, „we can brainwash faster than the Russians – 20 seconds to total amnesia.“ 
14 Biblían: 17. Opinberunarbók, sótt 28. janúar 2015, 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+17&version=KJV. 
15 Dr. Christopher Newcomb, The Occult Masonic Temple God ..., sótt 29. janúar 2015, bls. 143. 

http://www.themeasuringsystemofthegods.com/The-Occult-Masonic-Temple-God.pdf
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fyrir K og Conan fær á sig brjóst.  Í þessu eintaki KONAN er hún alveg rauð.  

Áhugavert að finna þetta tákn svona löngu seinna.    

 

 

Táknin í „Occultinu“ 

 

„Occultið“ inniheldur aragrúa af táknum og symbolisma, þar sem að skilgreiningin á 

„occult“ er að vera eitthvað leynilegt, falið úr augsýn og þekking varðandi 

yfirnáttúruleg fyrirbæri.   Öll hefðbundin trúarbrögð, satanismi, gnostisismi, alkemía 

og fleiri táknkerfi falla þannig séð öll undir „occultið“, þar sem að þau innihalda öll 

einhverja leyndardóma, visku sem er framar skilningi venjulegra manna16.  Þannig að 

ætla sér að takast á við allan þann symbolisma sem fyrirfinnst í occultinu gæti reynst 

full mikið verk, en ég mun leitast við að fjalla um þetta efni að einhverju marki .  

T.a.m. eru tákn sem skjóta oftar upp kollinum en önnur þegar þessi höf eru könnuð, 

gott dæmi um það væri fimmarma stjarnan/pentagramið sem flestir þekkja.  Fornt 

galdratákn,sem er stundum snúið á hvolf í athöfnum satanista.  Upprunalegar rætur 

þess eru óþekktar, en elstu dæmi um notkun táksins ná til menningar Súmeranna17.  

Það tók sér síðar bólfestu í vestrænu menningarsálinni á miðöldum sem kristið tákn, 

þar sem hver armur á að tákna hin fimm sár Krists18.  Með tímanum fékk það á sig orð 

sem galdratákn og occultistar tóku að skilgreina það frekar.  Rithöfundurinn, 

galdramaðurinn og occultistinn Eliphas Levi tók þann pól að túlka öfuga pentragramið 

sem illt í eðli sínu.   

Logandi stjarnan, sem, þegar snúið er á hvolf, er hið híeróglyfíska (hieroglyphic) tákn 

fyrir geit Svarta Galdurs, og haus hennar má teikna í stjörnuna, hornin tvö uppi, eyrun 

til hægri og vinstri, skeggið á botninum.  Hún er tákn fjandskapar og dauða.  Þetta er 

geit lostans að ráðast á himnaríki með hornum sínum.19 

                                                 
16 Collinsdictionary.com, Harper Collins Puplishers Ltd, Glasgow, sótt 3. febrúar 2015, 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/occult?showCookiePolicy=true 
17 Frater Gregory H. Peters, The Sacred Pentagram, PADRAK: Personal Assistence and Development 

Through Research and Acquired Knowledge, sótt 3. febrúar 2015, 

http://www.padrak.com/gscsricf/peters_111404.pdf, bls. 2-3 
18 Frater Gregory H. peters, The Sacret Pentagram......, sótt 3. febrúar 2015, bls. 3. 
19 Eliphas Levi, The Key of the Mysteries: According to Enoch, Abraham, Hermes Trismegistes and 

Solomon, Weiser Books, Boston, 2002, sótt 23. janúar 2015, 

http://www.hermetics.org/pdf/Levi_Mysteries.pdf, bls. 69, Anton Logi Ólafsson þýddi, „The flaming 

star, which, when turned upside down, is the hieroglyphic sign of the goat of Black Magic, whose head 

may be drawn in the star, the two horns at the top, the ears to the right and left, the beard at the bottom.  

It is the sign of antagonism and fatality.  It is the goat of lust attacking the heavens with its horns.“ 



 

12 

 

Fleiri skilgreiningar eru til á þessari stjörnu – Aleister Crowley sagði að stjarnan 

stæði fyrir Baphomet20, gnostíska gyðju21 – en frá degi til dags lítum við hana 

augum í miklu mæli.  Stjörnusnakk, Walmart, Ísland got talent, stjörnugangstéttin í 

Hollywood, alls konar dæmi eru til um þessa fimmarmastjörnu í neyslu- og 

poppmenningu heimsins.  Alveg eins og við sjáum Rauðu Konuna í Game of 

Thrones þáttaröðinni og kvikmyndunum the Matrix og Who Framed Roger Rabbit.  

Það er áhugavert að pæla í merkingunni að baki  notkunar þessara tákna; margir 

vilja meina að það sé einhvers konar samsæri leynireglna hæstráðandi fjárafla í 

heiminum í gangi og þeir komi galdratáknum sínum á framfæri með þessum hætti, 

en ég tek ekki afstöðu til þess, veit ekki alveg með það.  Fimmarma stjarnan er góð 

hönnun á stjörnu til þess að nýta á margskonar hátt í alls kyns hluti, og Rauða 

Konan þarf alls ekki alltaf að vera vitnun í eitthvað satanískt.  En það er áhugavert 

að velta þessu fyrir sér, svona samsæriskenningar eru ótrúlega margar og misvel 

útfærðar.  Kenningasmiðir þeirra vilja oft bendla Hollywood- og- poppstjörnur við 

samsæri af þessu tagi.  Tónlistakonan Lady Gaga kemur oft til umræðu þessa efnis, 

en hún kom t.a.m. eftirminnilega fram á tónlistarverðlaunahátíð í óhugnalegum 

rauðum kjól22; Rauða Konan.  Hún er dugleg að blása undir þennan 

samsæriskenningaeld sem virðist umlykja hana, með sérkennilegum og táknrænum 

tónlistarmyndböndum23 og í opinberum yfirlýsingum. Sumir vilja jafnvel meina að 

hún haldi út sínum eigin sértrúarsöfnuði24.   

 Ég efast um að Lady Gaga sé æðstiprestur safnaðar helguðum sjálfri sér, en er 

ekki hægt að líkja aðdáendum hennar - jafnt sem og margra annarra popp-„íkona“ - 

við sértrúarsöfnuð?  Þessar stjörnur eru í guðatölu hjá sumum aðdáendahópum sínum 

og þau fylgja þeim í einu og öllu.  Allur skandall fýkur sem vindur um eyrun á þeim 

og leita þau frekar að öðrum sökudólgum í þeim atvikum, fremur en að viðurkenna 

                                                 
20 Aleister Crowley, Magick in Theory and Practice: Book 4 Part III, Leeds, 2004, sótt 3. febrúar, 

http://hermetic.com/93beast.fea.st/files/section1/ABA/Book%204%20Part%20III%20MiTaP.pdf, bls. 

34. 
21 M. Michelet, History of France, Volume 1, New York, 1860, 

http://books.google.is/books?pg=PA375&id=drQMAQAAMAAJ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

, BLS. 375. 
22 Donna McConnell, „Feathers, a red lace mask and bridal headdress... Lady GaGa stuns in five 

outrageousoutfits at the MTV VMAs“, The Daily Mail, 14. september 2009, sótt 4. febrúar 2015, 

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1213289/Lady-GaGa-stuns-outrageous-outfits-MTV-

VMAs.html. 
23 Lady GaGa, G.U.Y. – An ARTPOP Film, tónlistarmyndband, Rocket in my Pocket Productions, New 

York, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=PNu_-deVemE. 
24 Pattie Crider, „Lady GaGa Religious Movement“, The York Review, 19. tölublað, vor 2013, sótt 4. 

febrúar 2015, http://www.yorkreview.org/lady-gaga-religious-movement/. 
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galla hins heilaga popp-„íkons“.  Þessari poppstjörnudýrkun gerði ég  skil í verki 

mínu Would you believe in what you believe in if you were the only one who believed 

it?[sjá myndviðauka nr. 7].  Gylltur leirskúlptúr af höfði tónlistarmannsins Kanye 

West, titill verksins er tilvitnun í hans eigin orð.  Inntakið er auðséð gagnrýni á 

hvernig við, manneskjur, erum alltaf að finna einhvern nýjan „gullkálf“ til að tilbiðja.  

Kanye West verður þá að einhverju meira en hann var áður, hann er orðin guðdómleg 

vara sem selst og selst fyrir tilstilli múgæsings yfir hæfileikum hans.  Við tilbiðjum 

vörur í stað guða þessa dagana, og ég sem listamaður kem sífellt að mér í vinnu við þá 

hlið manndómsins á okkar tímum.   

 

 

III. Popp- og neyslumenning 

 

Táknfræðin í poppinu 

 

Ef Would you believe in what you believe in if you were the only one who believed it? 

er skot á ofurdýrkun okkar á poppstjörnum, þá er verkið Kók [sjá myndviðauka nr 8] 

óður til yfirburða Coca-Cola á heimsmarkaðnum.  Coca-Cola er einn útbreiddasti 

drykkur í heimi, seldur í öllum löndum heimsins nema í Kúbu og Norður-Kóreu25.  

Kókflaskan kemur fram í verki mínu sem meters hátt skurðgoð úr trédrumb.  

Ofurstjarna neyslumenningarinnar, guð gosdrykkjanna - því var löngu orðið tímabært  

að reisa líkneski til heiðurs þessum markaðsrisa.  Í byrjun átti hún að vera máluð í stíl 

við klassískar framsetningar á glerflöskunni í auglýsingum fyrri hluta síðustu aldar, en 

á endanum virkaði betur að hafa hana sem hrátt, dularfullt skurðgoð.  Þá komu líka 

þrír litlir tré-kubba-kuflar inn í þetta sem tilbiðjendur kóksins þegar ég sýndi verkið 

sem innsetningu.  

Kókflaskan er orðin að tákni út af fyrir sig; hún stendur fyrir hnattvæðingu 

markaðsaflanna, vestrænan lífsstíl og meðalmennsku.  Alþjóðlegar vörur eins og 

Coca-Cola ná þessu stigi, að verða tákngervingar fyrir eitthvað stærra en þær sjálfar, 

en hægt er að finna fjölda dæma um slíkar vörur.  Það þekkja t.d. allir Duracell, með 

brúnan hatt og svartan búk.  Kanínuna þekkja einnig flestir, úr fjölda auglýsinga sem 

                                                 
25 Leon Stafford, „Coca-cola to spend $30 billion to grow globally“, Ajc.com: Atlanta news, Sports, 

Atlanta Weather, Business News, 2012, sótt 22. janúar 2015, http://www.ajc.com/news/business/coca-

cola-to-spend-30-billion-to-grow-globally/nR6YS/ 
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byrjuðu 197326 og síðan þá hefur Duracell merkið fest sig inn í neyslusálina.  Kanínan 

stendur fyrir óendanlega, ofvirka orku.  Hún virkar eins og spíttfíkill, það er einhver 

neikvæður ímyndarbragur yfir henni skynja ég.  Þrátt fyrir þessa neikvæðu mynd sem 

ég hef á þessari kanínu þá sést oft til hennar iðkandi alls konar íþróttir í auglýsingum 

sínum, jú auðvitað til þess að selja þá staðhæfingu að „Ekkert batterí er sterkara 

lengur“27.  Batteríin og kanínan komu fram í innsetningu á einkasýningunni minni 

Heilséuði [sjá myndviðauka nr. 9]í svona geim innsetningu  í  litla herberginu á 

Kaffistofunni Nemendagallerí.  Mér hafði áskotnast þessi Duracell kanína í 

geimfarabúning og ríðandi á einhverskonar einstaklings Duracell geimfari.  Svo 

safnaði ég ógrynni af batteríum frá stofnunum og bensínsstöðvum og lét kanínuna 

hvíla ofan á þeim.  Það er einhver leikur í þessu, þessi sami barnslegi leikur og á sér 

stað í Fótsporum Meistarans: einfalt og sniðugt og tært og töfrarnir í því að vera barn, 

fara að leika. 

 

Leikföng 

 

Það er einhver kraftur í leikföngum sem mér finnst eiga rétt á sér í samhengi 

myndlistar.  Eins og ofurhetju-leikföng.  Þegar ég var lítill tilbað ég þessar ofurhetjur 

eins sumir tilbiðja Lady Gaga og Kanye West, og að eiga uppáhalds ofurhetjuna mína 

í formi leikfangs var ótrúlega seðjandi.  Hann kallar fram einhverja ákveðna 

tilfinningu í okkur öllum þegar við erum á þessum stað í lífi okkar, þessi eignarréttur 

okkar á persónu upp úr ímyndunarafli einhvers annars.  Hvort sem það er ofurhetja, 

tuskudýr, barbí-dúkka eða brunabíll, þá skapast einhverjir töfrar á milli okkar og 

leikfangsins.  Þessa töfra barnæskunnar er vert að kanna og sjá hvort hægt sé að nýta 

þá til sköpunar af einhverju tagi.   

 Leikföng hafa komið fram í nokkrum verka minna.  Jói og lorturinn[sjá 

myndviðauka nr. 10] er skúlptúr úr fundnum leikföngum, leir og vír.  Þessi Jói er 

Jóhann Ludwig Torfason, listamaður og stjórinn á prentverkstæðinu í Laugarnesi, en 

verkið er nokkurs konar óður til hans.  Glímu-aksjónkall, sem ber fyrir tilviljun andlit 

skuggalega líkt Jóa, ríður á Battle-Cat - hinum trausta kattarfák He-man og heldur hátt 

á lofti sverði úr kúk.  Kúkurinn er síendurtekið mótíf í verkum Jóa.  Að auki hefur 

                                                 
26 Duracell.com, Internet Archive: Wayback Machine, 2010, sótt 22. janúar 2015, 

http://web.archive.org/web/20100505135025/http://www1.duracell.com/power/za/bunny-history.aspx 
27 Ad-Mad.com, Drupal.org, sótt 22. janúar 2015, http://www.ad-mad.com/slogans?page=2 
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hann unnið mörg leikfangatengd verk, eins og t.d. Frumherjarnir[sjá myndviðauka nr. 

11], röð prentverka og myndasagna þar sem íslenskum myndlistarmönnum er komið í 

hlutverk ofurhetja og ofurhetjuleikfanga.  Jói og lorturinn var ekki unnið með töfra 

barnæskunnar í tengslum við leikföng að sjónarmiði.  En það eru töfrar í þessu verki.  

Ég hafði átt þennan glímukall um dálítið skeið þegar ég áttaði mig á því að andlit hans 

var líkt andliti Jóa.  Þessari hugljómun man ég vel eftir, en hugmyndin að verkinu 

spratt fram á augabragði, það var svo einfalt.  Það meikaði bara sens.  Að hugsa sér, 

andlit listamanns sem unnið hefur í stórum stíl að verkum tengdum 

leikfangamenningu birtist á haus leikfangs í eigu eins aðdáenda hans!  Kraftaverk, 

myndu sumir segja.  Svona Jesús-í-ristaða-brauðinu-kraftaverk.   

 En krafturinn í leikföngum, er hann einsettur aðeins við leikföngin sjálf?  

Stafar þessi kraftur ekki frekar út frá barninu og hinum hreina leik þess?  Eins mikið 

og ég tala samt um hann þá held ég að ég finni ekki lengur fyrir honum.  Gamli 

leikurinn er meira og minna runninn úr mér, og held ég flestum öðrum þegar aldurinn 

sækir ár.  Þó er hægt að taka gamlan leik upp að nýju þrátt fyrir svo til komið ástand 

ellinnar.  Rifja upp gamla tíma, láta hugann reyka.  

 

 

Kraftur nostalgíunnar 

 

Við höfum öll upplifað nostalgíuna á einn hátt eða annan, þennan söknuð til hluta og 

atburða fortíðarinnar sem við lítum á með rósrauðum gleraugum.  Af hverju upplifum 

við flestöll nostalgíu?  Er nostalgía sem afl jákvæð eða neikvæð fyrir hugarlíf 

mannsins?  Er kannski óhollt að vera að velta sér uppúr einhverju sem var en er ekki 

lengur.  Nostalgía var eitt sinn flokkuð læknisfræðilega  sem afbrigði þunglyndis28 - 

eða er það kannski bara jákvætt að muna eftir að hlutirnir voru eitt sinn öðruvísi?  Sá 

sem lærir ekki af sögunni er dæmdur til að endurtaka hana?  En ef ég vissi ekki af 

þessum hlutum, væri ég þá ekki líklegri til að vera frumlegri í minni eigin listsköpun, 

í stað þess að ʻendurnýtaʼ verk annara (þannig séð arðræna þau) þannig að þau komi 

flott út?  Það er a.m.k.  athugasemd  sem mætti bera fram gegn verkum mínum þar 

sem ég nota popp-kúltúrs skírskotanir (Fótspor Meistarans) og þegar ég nota hluti 

                                                 
28 Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, New York, BNA, 2001, sótt 22. janúar 2015, 

http://www.google.is/books?hl=en&lr=&id=7BbTJ6qVPMcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=nostalgia+melan

choly&ots=XVwH6J4gWD&sig=ZRgDZp0I2QnLzIGyd_xap9Jn6Sw&redir_esc=y#v=onepage&q=no

stalgia%20melancholy&f=false, bls. 4-5. 
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sem ég bjó ekki sjálfur til og set fram sem mitt eigið listaverk (Duracell).  Ég er 

a.m.k. að reyna að dansa á mörkum listar og arðráns, en það er nú ekki beint nýtt í 

listinni.  Ready-made list er t.a.m. búin að vera til í nærri því heila öld, ef við teljum 

frá Gosbrunninum hans Marcels Duchamps[sjá myndviðauka nr. 12].  Hann var 

náttúrulega að reyna að reyna á þolmörk myndlistar síns samtíma og tókst svo vel til 

að Gosbrunnurinn hefur verið hylltur sem áhrifamesta listaverk 20. aldarinnar29.  En 

Duchamp var ekki að vinna með nostalgíuna í þessu verki sínu, nema að það hafi 

verið einhver persónulegur söknuður af hans hálfu í garð þessarar tegundar 

klósettskálar.  Ég efast um það.  Ástæðan fyrir því að ég tala um Duchamp yfir höfuð 

er sú að hann ýtti línunni lengra fyrir okkur hin.  Nú er kannski kominn aftur tími til 

þess að ýta línunni og mér finnst að krafturinn í nostalgíunni sé nógu mikill til þessa 

verks.  Sjálfur misnota ég nostalgíuna til þess að mögulega snerta við einhverri djúpri, 

gleymdri tilfinningu eða minningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 „Duchamp‘s urinal tops art survey“, BBC News, BBC, 1. desember, 2004, sótt 22. janúar 2015, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4059997.stm. 
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Lokaorð 

 

Líkt og trúarbrögð og goðsagnir eru leikföngin og poppstjörnurnar partur af fortíð 

okkar og sögu.  Almennt séð horfum við á þessi tvö fyrirbæri, annars vegar trúarbrögð 

og goðsagnir og hins vegar leikföng og poppstjörnur, sem gjörólíka hluti.  En 

samnefnari þeirra er að mínu mati þessi óbrigðula tilbeiðsla og dýrkun sem falla til 

leikfanga, „íkona“ og guða okkar: Þessi barnslega og tæra upplausn æru.  Nostalgía 

fyrirfinnst einnig í báðum fyrirbæra-hópunum:  Minning og söknuður til einfaldari 

tíma Törtles (Teenage Mutant Ninja Turtles™) teiknimynda og leikfangakalla annars 

vegar og þorstinn til frekari þekkingar á leyndardómum fornra galdrareglna í Babýlon 

hins vegar eru dæmi um samsvarandi tilfinningar innan rófs nostalgíunnar.  Fornu 

minnin, goðsagnirnar, helgisiðirnir, athafnirnar og klassísku dæmisögurnar birtast 

síendurtekin í mis miklu mæli í gegnum sögu trúabragða og hafa með tímanum mótað 

siðferði mannsins á einn hátt eða annan.  En að lokinni rannsókn tengingar þessara 

mótunar-verkfæra í bæði trúarbrögðum og dægurmenningu finnst mér ég knúinn til að 

varpa fram spurningu: Munu gildi neysluhyggju og dýrkun á popp-íkonum taka við 

þar sem trúarbrögð hafa skilið við okkur?  Er ekki hægt að túlka það þannig að búið sé 

verið að haga til gildum og hegðanaminstri mannsins með tilkomu uppfinninga eins 

og sjónvarps, internets og auglýsingahléa, hvort sem það sé gert vísvitandi eða án 

allrar hugsunar?  Í einhverri fjarlægri framtíð munu rannsakendur mögulega kanna 

tilurð þessara afla sem ríkja á okkar tímum.  Kannski sjá þau einhver leynd munstur í 

tilskipan þessara afla, einhver goggunarröð guða eða illra afla jafnvel.  Eða kannski 

sjá þau ekkert merkilegt, aðeins einfaldar mannverur að velta sér upp úr sömu 

einföldu hlutunum. 
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