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Tækni og vísindi hafa gríðarlega áhrif á nútíma samfélag. Hraði eykst með ári hverju í
framþróun þessara vísinda og heimurinn mótast og þróast með tækninni.
Ritgerð þessi fjallar að miklu leiti um mína sköpun, ferli og tilfinningar. Í henni fer ég
ofan í saumana á vísindalegum þáttum sem eru í verkum mínum. Einnig skoða ég
uppruna minn, hvaðan ég kem og hvernig ég nálgast myndlist út frá því. Ég velti líka
upp spurningum um hvernig ég lít á verkin mín og hvað ég vill að þau segi, hvernig
áhrif ég vill að þau hafi á áhorfendan.
Tæknilegir hlutir eru mikill partur af minni sköpun og fer ég því að mörgu leiti
ofan í tæknilega þætti og útskýringar á aðferðum sem ég nota í minni myndlist.
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Inngangur

Ímyndaðu þér að þú fljótir í myrkrinu. Alveg þyngdarlaus og það eina sem þú sérð er
Vetrarbrautin í heild sinni eins og perla sem sprungið hefur í mörhundurð milljón
hluti, stjörnuþokan mikla sem hefur alltaf verið og mun alltaf vera. Um geiminn
þeytist þú í geimgallanum þínum. Fyrir framan þig er geisistór hnöttur, alveg svartur
og kringum jaðarinn á hnettinum er bjarmi sem geislar ofurhituðu gasi. Þú færist nær,
ferð þinni hraðar því nær sem þú dregst. Í rauninni ertu ekki að dragast, þú ert að
detta. Alveg eins og hérna niðri á jörðinni þegar við dettum þá detturðu líka í
geimnum. Þú ert að detta inn um hið óþekkta. Nú ertu komin á svæði þar sem einginn
veit hvað skeður á, auðvitað eru til stærðfræðileg módel og tillögur um hvað gæti
verið að gerast en það hefur eignin farið inn og svarað þessum spurningum.
Ég tel það er mikilvægara fyrir mig að fara í sjálfsskoðun í þessari ritgerð
frekar en að tengja mig í víðara samhengi. Vinnuferli og aðferðir eru í brennidepli og
held ég að þannig geti ég betur staðsett mig ekki bara í listheiminum heldur einnig í
hinum heiminum. Ég er einhvernveginn alltaf að horfa í eigin barm og bera mig
saman við aðra eins og kannski margir aðrir. Í ritgerðinni skoða ég hvaða miðlar hafa
áhrif á mig og hvernig ég vinn út úr þeim upplýsingum sem gefa mér hvað mestann
innblástur. Ég skoða ákveð verk og hvað liggur á bakvið þau einnig snerti ég á
umræðu sem ég hef haft við sjálfan mig lengi en það er hvernig ég sé listheiminn og
hvað ég vill segja með verkum mínum, hvernig áhorfandinn bregst við og hvað ég
hvernig upplifun ég vill koma á framfæri.
Svarthol
Við þeytumst um geiminn á bláum hnetti. Í kringum sólina okkar siglum við
endalaust. Sólin okkar og sólkerfi þeytist um Vetrarbrautina en í miðju hennar er
fyrirbæri sem heldur brautinni saman og það er talið að svona fyrirbæri sé í öllum
stjörnuþokum. Ég er að tala um svarthol. Sú tegund svarthols sem er í miðju á okkar
vetrarbrautar er kallað „Super massive black hole“1 en er svo nefnt vegna stærðar
þess. Svarthol geta gleypt stjörnur og sameinast öðrum svartholum, sem gerir þeim
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kleift að stækka í massa. Sum svarthol (líkt og það sem er í Vetrarbrautinni, okkar
stjörnuþoku) hafa jafnvel massa á við milljón stjörnur. Massi svartholsins er svo
mikill að hann heldur allri Vetrarbrautinni saman. Ekki er hægt að sjá hvað er inni í
svartholinu þar sem massinn er svo mikill að engar bylgjur sleppa frá því, svo sem
ljósbylgjur eða fótónar. Samkvæmt vísindamanninum Kip Thorn2 er í rauninni ekkert
efni inni í svarholinu. Svartholið hefur orðið til út frá efni sem hefur verið svo þétt
pakkað og myndað svo mikinn massa að það hefur þjappast niður í ekkert og
algjörlega horfið. Þannig er ekkert eftir nema orka í mynd þyngdarafls.
Áhugi
Ný tækni og vísindi, nýjar hugsanir. Framþróun mannkynsins. Það er ekkert jafn
áhugavert og að horfa á einhvern vísindamann koma upp á svið á einhverjum
fyrirlestir eins og TED. Vísindamenn eins og Eric Giler að sýna þráðlaust rafmagn í
fyrsta skiptið og útskýra hvernig það allt saman virkar3. Andre Geim og Konstatin
Novoselov frá háskólanum í Manchester unnu Nóbels verðlaunin fyrir uppgötvun á
efninu Graphine árið 20104. Það er efni sem er aðeins eitt atóm á þykkt og t.d er sagt
það sé einn besti hita og rafmagns leiðari sem til er og eins af huganlegu
notkunarmöguleikar eru batterý sem laðast hraðar. Út af því að Graphine er gert úr
kolefni þá er það algjörlega umhverfisvæn. Möguleikarnir eru endalausir5.
Ég hef að mínu mati alltaf verið mjög framsækinn í tækni og í rauninni alveg
græju sjúkur og það smitast yfir í listina mína. Ný tækni er eitthvað sem keyrir mína
listrænu vél og ég hef mikinn áhuga á því að prufa eitthvað nýtt og ég held að það
sjáist í verkum mínum þar sem að sjaldan eru hlutir eins og jafnvel ekki einu sinni
líkir .
2

3

4

5

Kip Thorne - Why Black Holes Are Astonishing, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=oj1AfkPQa6M&feature=youtube_gdata_player.

Wireless Electricity - WiTricity Showcase TED 2009 (Edit), 2009.
https://www.youtube.com/watch?v=MgBYQh4zC2Y&feature=youtube_gdata_player.
“Interview with Andre Geim and Konstantin Novoselov - Media Player at Nobelprize.org.” Accessed
January 15, 2015. http://www.nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1408.
Graphene Science | Mikael Fogelström | TEDxGöteborg, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=eh3dA8xnZ4Y&feature=youtube_gdata_player.
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Aðferðafræði
Aðferðirnar sem ég nota í vinnuferlinu eru margar og mismunandi. Í Svartholinu
(2014) t.d. kom hugmyndin mjög frjáls og opin og var ég mjög flæðandi í að vinna
með efnið, notaði innsæið og tilfinningar til þess að vinna hugmyndina ennþá lengra.
Aftur á móti notast ég við allt annað í verki sem fékk titilinn Flugan(2013).
Þar vann ég með klassískar kvikmyndunaraðferðir; skotlista og storyboard. Þegar
unnið er með storyboard er myndbandið teiknað upp í senur. Hver rammi táknar hvert
skipti sem skipt er um sjónarhorn eða klippt. Storyboard er í rauninni hugsað fyrir
tökumanninn sem þarf að gera sér grein fyrir því hvernig leikstjórinn vill hafa þetta,
en einnig svo leikstjórinn geti sjálfur séð fyrir sér myndina. Ég gerði líka skotlista
fyrir myndina, en það er aðferð sem er notuð til að stytta og skipuleggja tökudagana.
Það er bæði gott og vont að nota svona ferli, gott upp á skipulag og samvinnu að gera,
en vont vegna þess að oft þegar ég geri myndbönd vil ég bara hafa grófa hugmynd um
hvað ég er að fara að skjóta og fæ þannig að notast meira við innsæi og tilfinningar
frekar en eitthvað fyrirfram ákveðið. Skotlisti er aðferð sem ég nota sjaldan og er
eiginlega bara notuð þegar margir leikarar eru og mikil tímaþröng. Mér finnst mun
frjálslegra og meira skapandi að vinna í óhefðbundari kvikmyndagerð.
Þegar komið var að því að klippa myndbandið saman og vinna hljóð fór
lífrænna ferli í gang þar sem ég notaði innsæi og tilfinningar til þess að vinna það
áfram, ég klippti nokkrar útgáfur af myndbandinu og fór það í margar áttir. Ég
hljóðsetti flest allt, en í endanlegri útgáfu var lítið af hljóðum.
Þrjár leiðir

Það eru tvær til þrjár leiðir sem ég vinn út frá. Leiðirnar eru mismunandi, það er engin
spes rútína sem ég fer eftir. Sumar leiðirnar eru mjög beinskeittar og vinn ég út frá
einhverri hugmynd sem ég fæ og er yfirleitt frekar full mótuð.
Hugmyndirnar koma yfirleitt út frá umhverfi mínu, frá einhverju sem ég skoða
eða heyri, og oft spretta hugmyndir frá aðferðum í myndvinnslu eða tæknilegum
þáttum í ljósmyndun og video. Til nánari útskýringa gæti ég tekið dæmi úr
kvikmyndinni Children of Men (2006) sem hafði áhrif á mig. Þar framkallaði
kvikmyndatökumaðurinn Emanuel Lubezki skot í myndinni þar sem fjórir
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einstaklingar eru að keyra saman í bíl, myndavélin er í miðjunni á bílnum og flæðir
milli fólksins eins og hún sé í lausu lofti inni í bílnum. Það þurfti að taka þakið af
bílnum og smíða myndavélina inn í bílinn svo hægt væri að taka skotið. Það var ekki
endilega skotið sjálft sem hafði mikil áhrif heldur voru það frekar aðferðirnar og
lausnirnar sem voru áhugaverðar.6 Þetta hafði sérstaklega áhrif mig þegar ég var að
gera Fluguna því þar nota ég mikið af dolly skotum, en það er aðferð þar sem
myndavélin situr á bretti sem situr á nokkurs konar járnbrautarteinum. Þetta gefur
skotinu mjög stöðuga og fljótandi áferð.
Í ljósmyndun eru það aðallega aðferðir sem heilla mig frekar en einhver
tiltekin ljósmyndari. Oftast er það ákveðin myndvinnsla sem ég hef áhuga á og er ég
alltaf að leita að nýjum aðerðum til að nota. Hingað til hef ég notað, samsetning á
myndum í panorama, þá eru margar ljósmyndir teknar í röð og settar saman hlið við
hlið itl að mynda eina stóra mynd. Timelaps, aðverð til að gera myndbönd. Samsettar
myndir, hérna er ég að tala um myndir sem eru gerðar úr ljósmyndum en eru í ruanini
starfæn list sem gerð er í Photoshop eða sambærilegum forritum. Það má deila um
hvort þetta sé í rauninni ljósmyndun en það er kannski efni í aðra ritgerð
Í verkinu Heimili (2013) var ég að vinna með timelaps.Tekin er mynd á
þrífæti með ákveðinu millibili af einhverju sem er að gerast á löngum tíma.
Myndunum er svo skeytt saman í forriti og þær spilaðar á 24 römmum á sekúndu og
verður þá til kvikmynd úr römmunum. Þessa aðferð er oft að finna í vísindatengdu
efni, t.d. í heimildamyndum David Attenborough þar sem er verið að sýna hluti sem
gerast á of löngum tíma til að manneskjur geti komið auga á breytingaferlið, svo sem
rannsóknum á skriðjöklum og þróun þeirra eða blóm að vaxa, rotnun. Þá er tekin
mynd með ákveðnu millibili, t.d. á dags fresti í nokkra mánuði eða jafnvel ár, og sett
svo saman til að sjá þróunina. Þá er verið að spila atburði sem gerast á þessum langa
tíma á nokkrum mínútum. Heimili(2013) fjallaði mikið um mína tilfinningu fyrir
heimili mínu; nostalgíu, tilfinningunni að vera krakki og fylgjast með vondu veðri í
gegnum gluggann heima hjá sér. Ég tók timelaps video út um eldhús-, stofu- og
svefnherbergisgluggann heima hjá mér. Myndböndin voru öll af snjóbyljum. Einnig
tók ég upp hljóð af byljunum. Myndbandinu var síðan varpað á vegg í litlu rými
vegna þess að mér fannst verkið vera of fíngert til að varpa því upp eins og bíómynd.
6

“▶ Camera Movement Children of Men - YouTube.” Accessed January 15, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=cBfsJ7K1VNk.
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Heimili kom í kjölfarið á öðru verki sem ég gerði nokkrum árum áður þar sem ég
notaði svipaða aðferð.
Sjórinn(2011) er verk sem ég gerði með sömu aðferð en þar var ég að fást við
allt aðra hluti. Verkið fjallaði um sjómenn að vinna vinnu sína úti á sjó. Í rauninni var
ég að reyna að skrásetja þessa starfsgrein þar sem að tvíburabróðir minn var að vinna
á sjó. Ég vissi að þetta var búið að gera áður en mig langaði að sjá þetta frá mínu
sjónarhorni. Ég fékk að fara með í einn túr á skipi sem gerir út frá Grindavík.
Upphaflega átti þetta að vera ljósmyndaverk sem ég ætlaði að gera seríu úr. Þetta var
dagstúr sem hófst klukkan sex að morgni um hávetur. Ég tók mikið efni, ljósmyndir,
video og hljóð. Ég hafði farið upp á húsið á skipinu þar sem ég gat setið með
myndavélina og tekið margar myndir í svipuðum ramma. Það gerði það að verkum að
ég gat sett myndirnar í myndband. Útkoman var myndband sem sýndi mikinn velting,
ég var með víða linsu þannig að sjóndeildarhringurinn sást vel og var frekar bjagaður.
Verkið fór í kjölfarið að snúast um veltinginn á sjó, sjóriðu og hreyfingu. Ég notaði
hljóðið sem ég hafði tekið úr vélarsal skipsins. Verkið var svo sýnt á samsýningu í
Hinu Húsinu. Myndbandið var á litlu sjónvarpi en ég valdi þrjár myndir af máfum
sem ég hafi náð í sömu ferð. Myndirnar af mávunum voru teknar í rigningu, í
rökkurbyrjun, þannig að þær voru frekar dimmar og bláar. Þær voru drungalegar og
mér fannst þær sýna kulda og miskunnarlausan kraft náttúrunnar. Ég fann að þessir
hlutir, veltingur skipsins, hljóðið í vélinni, fuglarnir og mennirnir að vinna gáfu
verkinu mikinn contrast.
Seyðisfjörður
Hugmyndir að verkum koma oft á tíðum upp þegar ég er kominn inn í rýmið, það
hefur alltaf áhrif á mig að komast inn í rýmið sem kemur til með að hýsa verkið. Það
getur verið að ég komi með einhverja hugmynd og jafnvel tilbúið verk en rýmið fær
alltaf að ráða einhverjum hlutum. Þannig held ég að það hafi mikil áhrif á hvernig
verk ég geri eins og gerðist á samsýningu á Seyðisfirði.
Ég fór þangað með fyrirfram ákveðna hugmynd um að gera svarthol. Þetta átti
að vera verk númer þrjú í seríunni og ætlaði ég að gera hluti sem voru of
kostnaðarsamir og tímafrekir enda hafði ég bara tvær vikur. Ég henti frá mér þeirri
hugmynd og var ég þá allt í einu mættur á Seyðisfjörð með enga hugmynd varðandi
útfærslu, bara grunnhugmyndina og vissi í rauninni ekkert hvað ég ætlaði að gera. Í
10

þessu samhengi varð ég að skipta um vinnuaðferð. Fyrri vinnuaðferðin var þannig að
ég var búinn að skissa upp verkið, sá það þokkalega vel fyrir mér þó að efnislega væri
ég ekki kominn langt. Ég var búinn að hanna verkið á blaði og vinna það frekar mikið,
bæði í skissubók og í höfðinu. Ég var kominn með grófa hugmynd um hvernig ég ætti
að smíða þetta og úr hverju. En þar sem að þetta var of mikið þá einfaldaði ég verkið.
Þá breytti ég um vinnuaðferð. Ég fór að finna til efni og tæki sem ég gæti notað,
leitaði í verkfærakistuna og fann þar hugmyndir frá fyrri verkum og vann út frá þeim.
Það má kalla þetta eina aðferð sem er hægt að brjóta niður í þrjá þætti; forrétt, máltíð
og meltingu.
Sýningin á Seyðisfirði var í Skaftfelli sem er listagallerýið þar í bæ. Rýmið er
frekar lítið en í því er nóg pláss fyrir samsýningu. Verkið mitt var í vegg sem hafði
verið settur upp áður, en hann var upplagður fyrir verkið mitt. Ég tók vegginn í sundur
og allar spýtur af öðrumegin. Tók blíant, nagla og band og bjó til hring á vegginn sem
var eftir og sagaði. Inn í vegginn setti ég hljóðverk sem samanstóð af hátölurum og
mic. Ég lokaði veggnum þegar allt var komið inn, Eftir það var hitt gatið sagað. Ég
setti steinull á milli, bæði til að fela græjurnar og líka til þess að gefa þessu tilfinningu
um að eitthvað hafi birst þarna og búið til þessa holu. Fyrir mér átti það að vera
svarthol þannig að þetta átti að vera einskonar eftirmynd af pínulitlu svarholi sem hafi
myndast þarna inni í rýminu og sundrast síðan. Það var enginn texti með verkinu, bara
titillinn Svarthol. Hljóðverkið var þannig að hljóðnemi var settur í gatið neðarlega og
nam hann allt hljóð sem var þar í kring. Hljóðið var svo keyrt inn í gítareffect sem
brenglaði hljóðið og þaðan inn í mixer og svo út. Útkoman var hola í vegg með um
það bil 120 cm að þvermáli sem ómaði, endurvarpaði og nötraði.
Tvö verk
Þegar hugmyndir koma til mín fyrst geta þær verið mjög einfaldar og barnalegar.
Þegar hugmynd að einhverju mjög einföldu verki er komin - sem gæti verið t.d.
einhver hlutur sem ég hef verið að skissa upp eða hugmynd að myndbandi eða
ljósmynd - þá fer vinnuferli í gang sem felur í sér að bæta utan á hugmyndina. Fer
hugmyndin þá í gegnum prófanir eins og að finna staðsetningu og vinna myndband
inn í rými eða vinna með efni, búa til skúlptúra, taka í sundur tæki og leita að hlutum
sem ég gæti nýtt mér. Þá er hugmyndin alltaf aftast í höfðinu að krauma.
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Á þessu stigi máls hefur verkið breyst mikið. Verkið sem var skissað niður og
unnið með í byrjun er alveg orðið afmyndað og brenglað. Þá er tími til að staldra við
og bakka aðeins og setja hlutina á ís. Skoða í kringum sig og athuga hvað gæti verið
að gerast með það og reyna að stýra því í þá átt sem það á að fara.
Svartholsserían mín er gott dæmi um hvernig hlutirnir þróast. Í byrjun var ég
mikið að skoða fræðitexta sem ég fann í gegnum heimildir sem gefnar voru upp á
Wikipedia síðunni um svarthol. Ég hafði ekki verið að pæla í svartholi sem verki
heldur hafði ég haft áhuga á þessu fyrirbæri í langan tíma. En einhverra hlutavegna
var ég að skoða svarthol og afstæðikenningu Einsteins mikið á þessum tíma, sem er
ekkert svo skrítið því ég hef mikinn áhuga á stjörnufræði og þá sérstaklega á þessum
hlutum sem eru óútskýrðir. Ég var að fara að sýna í Nýlistasafninu mánuði seinna þar
sem að tími og rými var þemað. Hugmyndin kom síðan þegar ég var að ræða svarthol
við eðlisfræðing sem var að kenna einn kúrs í Listaháskólanum. Hugmyndin var
einföld; ég ætlaði að gera svarthol. Grunnhugmyndin var komin, ég ætlaði að gera
vörpun fyrir aftan vegg í Nýlistasafninu. Það átti að vera nóg pláss fyrir aftan vegginn
svo að ég gæti verið með bakvörpun. Ég ætlaði að smíða vegg sem væri með hvítu
efni sem hleypti ljósi í gegnum sig. Í miðjum veggnum yrði hringlaga gat sem átti að
tákna svarholið, klætt með svörtu efni sem spíralar inn á við til að tákna þyngdarafl.
Áhorfandinn átti þá að geta farið alveg upp að svartholinu án þess að hafa áhrif á
vörpunina. Ég hélt áfram að vinna með þessa hugmynd inni í Nýlistasafninu og hún
breyttist mikið í vinnslunni. Ég endaði á því að sleppa veggnum og notaði
hreyfanlegan vegg sem ég setti út á mitt gólfið. Hann var um það bil 2,5 m x 3 m og 1
m á þykkt. Áfram hlóð ég utan á hugmyndina: Ég fór að vinna með hljóð sem notað
var til að tákna þá brenglun sem tíminn og þyngdaraflið hefur áhrif á. Inn í vegginn
setti ég tölvu, mixer, hátalara og hljóðnema sem nam allt sem gerðist við og inni í
holunni. Hljóðið var keyrt inn í tölvuna í gegnum hljóðkort og út í hátalarana. Ég
notaði forrit til að brengla bylgjurnar, setti á þær reverb og delay. Í rauninni var
hljóðið það brenglað að þegar fólk talaði í hljóðnemann þá skildist það ekki. Eins og
margir vita þá er ekkert loft í geimnum. Þar sem ekkert loft er þá er ekkert fyrir
hljóðbylgjur til að ferðast á. Þannig að þetta hljóðverk var í rauninni ekki til að tákna
eitthvað tiltekið hljóð sem svartholið gefur frá sér heldur meira til að undirstrika
tímabrenglunina sem á sér stað í svona miklu þyngdarafli. Það voru ákveðinir þættir
sem gæti verið hægt að túlka á línulegan hátt. Þar má t.d. tala um myndverkið sem var
varpað á stöpulinn. Ég vann útfrá myndum frá Hubble sjónaukanum sem NASA hefur
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gefið út. Ég notaði forrit sem heitir After Effects til þess að animate-a þrjár myndir
sem voru settar á sitthvoran layerinn. Ég bjó til svartan hring í miðju myndarinnar þar
sem vörpunin átti að hitta á gatið á stöplinum. Ég lét svo þessar þrjár myndir snúast á
mismunandi hraða og áttum þannig til var einskonar línuleg tjáning þar sem
áhorfandinn gæti fundið fyrir ferðalagi inn í svartholið.
Flugan
Flugan var verk sem í rauninni spratt uppúr hugmyndinni að loopu. Ég hafði verið að
skoða verk eftir listamanninn Graham Rodney sem heitir Vexation Island7. Þar er
sögð línuleg saga um sjóræningja sem er fastur í stöðugri loopu þar sem byrjunin og
endirinn eru alveg eins. Sjóræninginni liggur rotaður á ströndinni og ekki er vitað
hvað hafi komið fyrir. Hann vaknar úr rotinu og þar er hvít strönd, blár himinn,
pálmatré og páfagaukur. Hann er alveg týndur og veit ekkert, horfir í kringum sig og
skimar eftir einhverju ætilegu en þá sér hann kókosinn uppi í trénu. Hann fer að hrista
tréð en þá fellur ein kókoshnetan úr tréinu á hann, með þeim afleiðingum að hann
rotast aftur á nákvæmlega sama stað. Kókoshnetan rúllar út í sjó og þannig er það
gefið til kynna að hann sé stöðugt að vakna, hrista tréð og fá kókos í hausinn. Þetta
fannst mér mjög áhugavert og langaði að vinna með þennan miðil.
Hugmyndin að sögunni um fluguna kom frekar náttúrulega, ég vissi að ég
vildi vinna með myndband og skrifa einhverja narratívu. Ég fór að skrifa og byrja
hugmyndavinnu. Úr varð saga sem fjallar um einbúa, skrítinn mann sem á engan að
og fer ekki mikið út. Hann vinnur við að laga hluti, svona allt mögulegt. Þegar
áhorfandinn kemur við sögu er hann að vinna við eitthvað mjög nákvæmt og fínlegt.
Fluga sveimar um í rýminu, hann tekur ekki eftir henni fyrst en hægt og rólega fer
hann að taka eftir henni annað slagið. Flugan byrjar svo að fljúga inn í eyrun á honum
sem truflar hann mikið og verður hann fokreiður en hún fer svo og hann heyrir ekkert
í henni. Hún flýgur svo allt í einu inn í eyrað á honum. Hann verður alveg æfareiður
og reynir að drepa hana í fyrsta skiptið. Spennan eykst og er hann orðinn á nálum
vegna hennar. Eftir smá tíma í þessum eltingaleik tekur hann eftir að hún hefur lent á

1.

7

Graham Rodney Vexation Island, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=sDxV8wgBFc&feature=youtube_gdata_player.
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borðinu fyrir framan hann. Karlinn tekur til sinna ráða og nær að slá fluguna á
borðinu. Hann lyftir höndinni hægt af borðinu. Í ljós kemur að flugan sem hann drap
er í rauninni hann og hann er flugan. Maðurinn verður þá alveg manískur og í rauninni
klikkast en þá fer myndavélin í ferðalag inn í augað á manninum og þá byrjar loopan
aftur. Verkið er að miklu leyti um hugtak sem ég hef búið til og ég kalla branefart eða
heilafret. Þetta augnablik þegar heilinn skynjar eitthvað vitlaust. Oftast er það eitthvað
fyndið eins og að faðma ókunnuga manneskju úti á götu sem maður heldur að sé
einhver annar eða að sjá eitthvað útundan sér og heilinn skynjar það sem eitthvað sem
er ekki til. Það fjallar líka um drauma og tilvistarkreppu, að vera einn með sjálfum sér
of lengi en þá fer heilinn að finna sér eitthvað að gera. Ég vildi líka prufa að vinna
með húmor í þessu verki þannig að ég ákvað að leika sjálfur í því. Ekki er ég viss um
hvort að það hafi skilað sér og er ég viss um að ég vilji ekki nota sjálfan mig á þennan
máta aftur í verki þar sem það hafði truflandi áhrif í tökum. Einnig langaði mig að
vinna með fantasíur og vinna skáldsögu.
Utangarðsmaður
Hún á ekki að vera flókin, hún á ekki að vera list fyrir listamenn. Öll list sem ég hef
gert finnst mér vera auðskilin. Verkin mín hafa alltaf haft ákveðið skemmtanagildi
fyrir áhorfandann sem gerir honum kleift að nálgast verkin þannig að honum verði
ekki ógnað. Markmið mitt er að koma listinni til sem flestra. Ég vill að Jón Bóndi
skoði listina mína og þó að hann skilji ekki hvað er í gangi þá er eitthvað sem hann
getur tengt við eins og hreinlega pæla í því hvernig hluturinn er gerður, þetta á að vera
list fyrir alla og á ekki að höfða til ákveðins hóps. Ef að list væri aðgengilegri (þá er
ég að meina eins og verk sem listamenn eru að gera, eru svo lang og djúpt komin í
conseptið að veraldleg útfærsla verður að engu) þá fengi hún mögulega meiri virðingu
og umfjöllun hér á landi. Almenningur færi kannski að nálgas listina öðruvísi en það
hefur gert og þessar klassísku spurningar eins og „ertu þá bara að mála eða?“ mundu
að einhverju leyti hverfa. Þessar vangaveltur um hvað listin er og fyrir hvern hafa
verið með mér frá því að ég byrjaði í Listaháskóla Íslands. Áður var ég í
Myndlistaskólanum í Reykjavík. Ég er fæddur og uppalinn í Keflavík og foreldar
mínir ekki listamenn eða sérstaklega listlæsir. Sem barn fékk ég ekki mikið að tjá mig
eins og ég vildi, var alltaf í mótþróa við skólann og vildi aldrei læra neitt sem þar var
kennt. Mér misbauð stafróið og vildi ekki læra það. Eina kennslan sem ég hafði
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einhvern áhuga á var myndmennt, heimilisfræði, smíðar og leiklist, þetta voru tímar
sem hægt var að tjá sig í. Jólin voru minn tími því þá var ekki hefðbundinn skóli
heldur voru allir að gera jólakort, skreyta, skreyta stofuna og mála jólamyndir í
gluggana. Á seinni árum færðist áhuginn frá teiknun og málun yfir í stafræna heiminn.
Ég fór snemma að læra á forrit eins og Photoshop, Sony Vegas (klippiforrit) og hafði
mikinn áhuga á tölvum. Ég held að það sé mikilvægt að líta aftur í sína fortíð til að
geta staðsett sig í listheiminum í dag. Ég held að ég njóti ákveðinnar sérstöðu að koma
ekki frá listafólki eins og flest samferðafólk mitt.
Upplifun áhorfandans er eitthvað sem ég hef áhuga á. Grunnvangavelturnar
með verkin mín hafa alltaf verið þær að áhorfandinn fyrst og fremst heillist af verkinu
og þá að það sé fallegt sjónrænt. Ef að það tekst þá kemst hann nær verkinu.
Áhorfandinn staldrar þá hugsanlega við til þess að velta fyrir sér um hvað verkið gæti
fjallað. Í flestum nýjum verkum sem ég hef gert þá er yfirleitt ákveðin gagnvirkni. Sá
hluti er í öllum tilvikum búinn að vera hljóðtengdur þar sem áhorfandinn getur búið til
hljóð með því að gera hvað sem honum dettur í huga í hljóðnemann. Það er líka
áhugavert að sjá hvernig fólk bregst við því.
Ég hef yfirleitt leift fólki að komast að því upp á eigin spýtur að verkið er að
skynja hljóðið frá því. Hjá mörgum fer ákveðin barnaleg forvitni í gang. Eins og t.d. í
Svartholinu nr. 1 sem sýnt var í Nýlistasafninu. Fólk átti það til að horfa fyrst langt í
burtu á myndbandið sem varpað var á stöpulinn. Það tók eftir því að það var eitthvað
hljóð að koma frá stöplinum og færði sig nær, hugsanlega til að heyra hvað það væri.
Oft var einhver að ganga framhjá sem uppgötvaði að verkið væri að skynja hljóð og í
flestu tilfellum fór nær að skoða og leika sér við það.
Það sem ég vill að fólk fái út úr verkunum mínum er einhverskonar upplifun; hvort
það sé eitthvað sem það skilur ekki og finnst verkið bara flott á sjónrænan hátt, gott að
horfa á það eða jafnvel vont, hvernig sem það er.
Markmiðið er að allir nái að tengja, það er ekki nóg fyrir mig að ég sé bara
sáttur við það og að, ég er samt ekki að segja að ég standi og falli með áhorfandanum
en það er mikilvægt fyrir mig til að geta haldið áfram að skapa að ég sé að gera
eitthvað sem bæði snertir mig sjónrænt og tilfinningalega en einnig að fólk tengi við
það. Þetta er ákveðið svæði sem ég er að reyna að hitta á einskonar, ekki of heitt en
ekki of kallt eins og litla stelpan sem rændi grautinum vildi hafa það. Það leiðinlegasta
sem ég geri er að fara á sýningar sem gefa mér ekkert sjónrænt. Sýningar sem eru
byggðar upp á frábærum hugmyndum og listamanninum finnst það. Verkið The
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Visitors fannst mér vera mjög gott dæmi um verk sem höfðaði til margra og ekki bara
út af því að þetta var frábæt hugmynd heldur var þetta líka snildar útfærsla að mínu
mati. Visitor nátið að fanga eitthvað aungarblik sem áhorfandinn í flestum tilfellum
festist í og það er það sem ég tengi mest við. Verkið var fallega útsett og umfangið
stórt, hugmyndin var vel ígrunduð og djúp en það var eitthvað ákveiðið huglægt eða
einhver tilfinning sem skapaðist meðal áhorfenda sem fékk þá til að stoppa og hugsa.
Það er mjög erfitt að staðsetja þessa tilfinningu. Þetta er eins og að horfa á sólina
setjast, bara eitthvað fallegt aungarblik sem fær mann til að hugsa.
Lokaorð
Þessi ritgerð hefur verið sjálfskoðun. Ég talaði um sjálfann mig og minn uppruna til
þess að lýsa ljósi á hvaðan ég er að koma og hvernig ég nálgast listheiminn. Ég talaði
um verkin mín Flugan(2013) og Svarthol(2014) og listamenn sem höfðu hvað mest
áhrif á þau. Einnig nefndi ég nýja tækni og vísindi sem hluti af mínu inntaki þegar ég
er að skapa. Ég ræddi aðferðafræði mína og hvernig hún er notuð til þess að þróa ný
verk.
Næsta verk verður hluti og endir af þessari svarhols seríu sem ég hef verið að
vinna að undanfarið ár. Það fær titilinn Svarthol nr5, eins og er þá er hugmyndavinna í
gangi. Svarholið er hluti af heild þannig að það verða einhverjir hlutir innan verksins í
sama stíl og fyrri verk en ég geri fastlega ráð fyrir því að það gerist eitthvað áhugavert
í ferlinu og sérstaklega þegar komið verður inn í rímið.
Ég held að niðurstaðan í þessari ritgerð er að ekki er búið að skrifa bókina, ég
er búinn að komast að því hvað ég vill varðandi upplifun áhorfandans og hvernig ég
horfi á sjálfann mig í myndlistinni. Einnig er ég búinn að komast að því að ég er rétt
að byrja og það er mikið eftir!
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