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Ágrip 

  

Í þessari hugleiðingu verður leitast við að svara hvers vegna Ragnar Kjartansson kýs 

að keyra um á gömlum Cadillac í stað nýrri bílategundar á borð við Ópel Astra. 

Samanburðurinn er sprottinn af hversdagslegu atviki sem gerðist í miðborg 

Reykjavíkur og hefur að gera með sviðsetningu listamannsins á sjálfum sér. 

Greiningin mun hverfast um hugmyndaheim bílaauglýsingar Bílabúðar Benna á Ópel 

Astra og verða sviðsetningar Ragnars settar í samhengi við hana.  

 Í upphafi verður stuttlega farið yfir sögu bílsins og hvernig hann stendur sem 

tákn fyrir hugmyndafræði tæknivæðingarinnar sem einkennt hefur síðustu aldir. Sú 

þróun verður síðan sett í samhengi við hugleiðingar Páls Skúlasonar um náttúruna og 

vistfræðilegar guðfræðikenningar Sallie McFague. Kenningar þeirra um samband 

manns við náttúrunnar verða þá notaðar til að gera grein fyrir þeirri heimsmynd sem 

birtist í bílaauglýsingunni. 

 Að lokum verða sviðsetningar Ragnars settar í samhengi við þá heimsmynd 

sem auglýsingin felur í sér. Sýnt verður fram á hvernig sviðsetning listamannsins 

varpar ljósi á brestina sem upp eru komnir í sambandi manns og náttúru. Rýnt verður í 

hvernig líkami listamannsins vekur upp minningar um hið liðna og skapar þannig 

samtal á milli fortíðar og framtíðar. Staða karlmannsins í verkum Ragnar verður 

skoðuð sem og tengsl tónlistarinnar við kvenmynd elífðarinnar. Að lokum verður 

fjallað um hvernig Ragnar álítur listsköpunina vera guðdóm sem hann lofsyngur fram 

í hið óendanlega.  
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Velkomin 

 

 

Líkaminn er bókfell viðburðanna (en tungumálið afmarkar þá og hugmyndir leysa þá 

upp), staðurinn þar sem losnar um sjálfið (en af því reynir hann að leiða tálsýnina um 

áþreifanlega heild), rými sem er sífellt að sundrast. Sem greining á upprunanum er 

sifjafræðin því framsetning líkamans og sögunnar. Hún á að sýna líkamann út- og 

innprentaðan af sögunni og   söguna sem leggur líkamann í rúst.
 1

   

     - Michel Foucault 

 

Maður ólst upp í því að listin er skemmtilegri en lífið. Og það eru engin skil þarna á 

milli.
2
   

                                      - Ragnar Kjartansson 

 

Ég hef svosem engan sérstakan bílaáhuga, en þessi Cadillac ásækir drauma 

mína.
3
  

            -  Gígja Hólmgeirsdóttir 

 

Tveir vinir sitja saman á kaffihúsi og annar þeirra byrjar að segja hinum frá ótrúlegum 

draumi sem hann dreymdi nóttina áður. Svona hefst nýleg sjónvarpsauglýsing frá 

Bílabúð Benna sem miðar að því að kynna þýsku bílategundina Ópel Astra fyrir 

íslenskum markaði. Í draumnum er vinurinn einsamall á drungalegum stað, réttara 

sagt in the middle of nowhere, hann lítur hræddur í  kringum sig og bakgrunnstónlistin 

líkir eftir kunnuglegum hljómum hryllingsmynda. Hann beinir athyglinni að bílnum 

sínum, einu flóttaleið hans úr þessari martraðakenndu sviðsetningu, en bílinn bilar á 

ögurstundu. Dreymandinn á þannig í hættu að festast að eilífu á þessum hvergistað, en 

skyndilega birtist honum til bjargar guðleg vera. Sú reynist vera þýska tískumódelið 

Claudia Schiffer í búningi bifvélavirkja og draumurinn breytist því úr martröð í 

fantasíu. Þessi frásögn, sem ýjar að því að verða blaut fantasía dreymandans, er 

snögglega rofin þegar hin raunverulega Claudia snýr sér að þeim félögum, þar sem 

hún situr á næsta borði, og tilkynnir þeim að þetta sé útilokað: „An Astra doesn't 

break down“.
4
 

Bilaðir bílar birtast ekki einungis í auglýsingum og hryllingsmyndum heldur 

finnast þeir einnig í fréttum blaðanna. Í viðtali við Ragnar Kjartansson, sem birtist í 

veftímariti Kjarnans, er stuttlega minnst á bílaeign hans í tengslum við sölu á verkum 

                                                 
1
 Michel Foucault, „Nietzsche, sifjafræði, saga“, Alsæi, vald og þekking, Reykjavík, 

Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2005, bls. 222. 
2
 „Hvað heitir aftur veruleikinn núna“ Víðsjá. Ríkisútvarpið. 27. mars 2013, [ útvarpsþáttur]. 

3
 Gígja Hólmgeirsdóttir, hugsað upphátt heimavið, 2015.  

4
 „Opel Astra auglýsing“, [vefmyndband], 22. október 2014, 

https://www.youtube.com/watch?v=c8ZhTcrmWLI, (skoðað 19. febrúar 2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=c8ZhTcrmWLI
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hans. Viðtalið ber heitið „Milljónirnar koma og milljónirnar fara“
5
 og útgangspunktur 

þess var fyrrnefnd sala og tilurð hins nýlega myndbandsverks Ragnars, The Visitors 

(2012). Í byrjun viðtalsins er haft eftir Ragnari að viðbrögðin við sölufréttunum hafi 

ekki látið á sér standa. „Daginn eftir [að fréttirnar birtust] fór ég út í fiskbúð og fékk 

strax komment eins og að ég hefði nú aldeilis efni á soðningunni, ég sem er maður 

sem á ekki einu sinni bíl sem startar í frosti!“
6
 Þessi lýsing Ragnars á bílaeign sinni og 

fjárhagslegum aðstæðum hafa greinilega vakið athygli, því sama dag og viðtalið 

birtist í Kjarnanum setti Viðskiptablaðið frétt inn á vefsíðu sína sem bar titilinn 

„Listamaður á bíl sem startar ekki í frosti“.
7
 Umfjöllun Viðskiptablaðsins tekur á 

veruleikanum sem býr að baki þessari listaverkasölu, en greint er frá því hversu 

margar prósentur saxast af upphæðinni þegar framleiðslu- og launakostnaður auk 

sölulauna er tekinn inn í myndina. Ragnar lýsir þessum aðstæðum sem „náttúrulega 

smá bömmer“ og aftur er minnst er bílskrjóðinn sem startar ekki í frosti. 

Umfjöllunarefni greinarinnar er í grunninn rekstrarfyrirkomulag framleiðslufyrirtækis, 

sem í sjálfu sér er nokkuð hefðbundið fréttaefni í viðskiptatengdu blaði, en það er 

eitthvað við titilinn sem gefur fréttinni dramatískt vægi sem vert er að skoða betur. Til 

þess skulum við færa okkur örlítið meira miðsvæðis.  

Fyrir stuttu var ég á gangi meðfram Tjörninni í Reykjavík og sá þá 

frakkaklæddan mann með höfuðfat í líkingu við Grænjaxlahúfu, stökkva undir stýri á 

hvítum Cadillac, gamalli árgerð. Í stæðinu við hliðina á Cadillacnum stóð blár Ópel 

Astra. Greinilega var ekki frost þennan dag því bílstjóranum tókst strax að koma 

Cadillacnum í gang og hann keyrði svo leiðar sinnar. Ég stóð eftir og velti fyrir mér 

þessari litlu senu sem ég hafði orðið vitni af þarna mitt í hversdagsleikanum. Senan 

virkaði á mig eins og tvö tímasvið hefðu runnið saman; að einkenni fortíðar og nútíðar 

hefðu blandast á litapalettunni. Í götumynd nútímans var frakkaklæddi maðurinn með 

loðhúfuna á hvíta Cadillacnum eins og klippa úr períódumynd. Umræddur maður var 

Ragnar Kjartansson og Cadillacinn væntanlega hinn margumtalaði bíll sem startar 

ekki í frosti. Ég hló með sjálfri mér þegar ég sá með eigin augum þennan merka bíl 

sem Viðskiptablaðið ákvað að taka út úr viðtalinu í Kjarnanum og nota sem fyrirsögn 

í frétt sinni. Síðan var mér litið á þennan nýja og fína Ópel sem hafði staðið við 

                                                 
5
 Dagur Gunnarsson, „Milljónirnar koma og milljónirnar fara“, Kjarninn, 30. janúar 2014, 

http://kjarninn.is/kerfi/wp-content/uploads/2014/01/2014_01_30.pdf, (skoðað 20. febrúar 2015).  
6
 Sama.  

7
 „Listamaður á bíl sem startar ekki í frosti“, Viðskiptablaðið, 30. janúar 2014, 

http://www.vb.is/eftirvinnu/101224/, (skoðað 20. febrúar 2015).  

 

http://kjarninn.is/kerfi/wp-content/uploads/2014/01/2014_01_30.pdf
http://www.vb.is/eftirvinnu/101224/
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hliðina á Cadillacnum og ég hugsaði með mér: Af hverju kaupir hann sér ekki bara 

bara einn svona? Þýska gæðavöru á viðráðanlegu verði sem bilar víst aldrei og er 

örugglega hægt að starta í öllum veðrum. Af hverju velur hann að keyra um á gömlum 

bíl sem er ótryggur, pottþétt mikið vesen að leggja í lítil miðbæjarstæði, örugglega 

mikill bensínhákur og því óumhverfisvænn í þokkabót?  

Í þessari hugleiðingu ætla ég að finna svar við þessum vangaveltum mínum; 

hvers vegna keyrir Ragnar Kjartansson ekki um á bláum Ópel? Að mínu mati 

inniheldur þessi spurning tilvistarlegar spurningar sem vert er að kanna nánar. Þó svo 

að hugleiðingin fjalli um Ragnar Kjartansson og sviðsetningar hans er bílaauglýsingin 

í kjarna hennar þar sem takast á tveir heimar; hinn náttúrulegi heimur og heimur 

kapítalísks nútíma. Heimsmyndin sem auglýsingin birtir okkur er smækkuð mynd af 

nútímanum og sýnir þá hræðslu sem grípur manninn þegar tæknin bregst honum. 

Sviðsetningum Ragnars verður fundinn staður innan þessa heims sem auglýsingin 

birtir okkur og ég mun leitast við að sýna fram á hvernig Ragnar er í samtali við 

náttúruna og guðdóminn. 

Í upphafi verður sjónum beint að því hvernig bílinn tengist tækniþróun síðustu 

alda og hvernig hann veitti manninum enn fleiri tækifæri og frelsi til þess að taka yfir 

náttúruna. Þessi þróun verður sett í samhengi við náttúrupælingar heimspekingsins 

Páls Skúlasonar og vistfræðilegar guðfræðikenningar Sallie McFague til þess að sýna 

hvaða leiðir maðurinn getur farið til að endurheimta samband sitt við náttúruna. Að 

endingu mun ég sýna fram á hvernig sviðsetningar Ragnars eru af guðlegum toga þar 

sem listamaðurinn flytur okkur í sífellu lofsöng til upprunans og náttúrunnar. Þannig 

varpar hann ljósi á brestina sem upp hafa komið í sambandi manns og náttúru. En 

vindum okkur þá í þetta: hvers vegna í ósköpunum keyrir hann ekki bara um á bláum 

Ópel? 
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Af bílum og tækni 

Fyrstu vélknúnu farartækin í ætt við nútímabílinn komu fram á sjónarsviðið á átjándu 

öld og litu út eins og hestvagnar þess tíma. Þróunin hélt áfram út nítjándu öldina og 

ýmsar tilraunir voru gerðar með ólíka aflgjafa, útlit, stýris- og tækjabúnað. Við upphaf 

tuttugustu aldarinnar kom síðan til sögunnar farartæki sem hægt var að 

fjöldaframleiða þannig að vélknúna farartækið bíll varð aðgengilegt fjöldanum.
8
 

Bíllinn er því eitt brot af vísinda- og tækniþróun síðustu alda sem gerir manninum 

kleift að komast nokkuð hratt og örugglega á milli staða. Einnig er bíllinn öryggistæki 

þar sem hann skýlir farþegum fyrir veðri og vindum á ferðalögum og veitir aukið 

ferðafrelsi. Sænski fræðimaðurinn Dag Balkmar, sem rannsakað hefur hlutverk bílsins 

í sænsku samfélagi, segir að þar hafi bílnum verið tekið með létti og hann verið mikið 

fagnaðarefni. Bíllinn veitti Svíum frelsi og var álitinn í senn bæði nauðsyn og 

leiktæki. Bíllinn varð þannig tákn velferðar, framfara og sigurs tækninnar á náttúrunni 

í sænsku samfélaginu, og hefur þessi skoðun verið notuð til að réttlæta bílamiðað 

skipulag.
9
  

Hér á landi má ætla að bíllinn hafi leitt til samskonar frelsistilfinningar og í 

Svíðþjóð, hugmynda um framfarir í samfélaginu og sigurs tækninnar á náttúrunni. Frá 

því að fyrstu bílarnir voru fluttir til landsins í byrjun tuttugustu aldar tók bíllinn hægt 

og bítandi við af hestinum og tveimur jafnfljótum sem aðalferðamáti þjóðarinnar. 

Sérstaklega varð bylting í samgöngum þegar Willys jeppar voru fluttir inn eftir seinni 

heimstyrjöld, en þessir litlu en sterkbyggðu herbílar voru kjörnir í hálendisferðir og 

tilkoma þeirra opnaði áður óbílfærar óbyggðaleiðir.
10

 

Landsvæði sem áður voru álitin hættuleg stærð, full af dulúðlegum verum 

þjóðsagnanna, voru þannig smækkuð niður í höndlanlegar stærðir meðal annars með 

hjálp bílvæðingar og tækniþróunar. Gott dæmi um listaverk sem tekur á þessu 

sambandi manns, náttúru og bíls á Íslandi er ljósmyndaserían Cars in Rivers (2009) 

eftir myndlistarmanninn Ólaf Elíasson. Í því verki stillir Ólafur saman 37 ólíkum 

myndum af bílum að þvera straumþungar ár á Íslandi. Augnablikið, sem er fest á 

                                                 
8
 „127 Years of Modern Automobile Evolution“, World-Mysteries Blog, [vefblogg], 21. október 2013, 

http://blog.world-mysteries.com/science/127-years-of-modern-automobile-evolution/, (skoðað 19. 

febrúar 2015).  
9
 Dag Balkmar, „On Men and Cars: An Ethnographic Study of Gendered, Risky and Dangerous 

Relations“ Linköping Studies in Arts and Science, nr. 558, 2012, http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:552946/FULLTEXT01.pdf, (skoðað 24. febrúar 2015), bls. 29. 
10

 Ómar Ragnarsson, „Hin raunverulega bílaöld á Íslandi og 20 merkustu bílarnir“, 

http://omarragnarsson.blog.is/blog/omarragnarsson/entry/1279896/, 30. janúar 2013, (skoðað 28. 

febrúar 2015).  

http://blog.world-mysteries.com/science/127-years-of-modern-automobile-evolution/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:552946/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:552946/FULLTEXT01.pdf
http://omarragnarsson.blog.is/blog/omarragnarsson/entry/1279896/
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filmu, er þegar óvissa ríkir um hvort bíllinn komist yfir eða ekki. Áhorfandinn verður 

sjálfur að geta sér til um framhaldið. Verkið lýsir þannig báráttu mannsins við 

náttúruöflin og minnir áhorfandann á að yfirburðir mannsins gagnvart náttúrunni eru 

ekki sjálfsagðir. Samband manns og bíls er þar af leiðandi hluti af víðtækum 

breytingum á sambandi manns og náttúru.  

  

Endurfundir við náttúruna 

Heimspekingnum Páli Skúlasyni er umhugað um þetta samband manns og náttúru og 

hefur hann á síðustu árum gefið út fjölda greina og ritgerða þar sem hann birtir 

skipulagða hugsun um náttúruna. Í ritgerðinni „Hugleiðingar við Öskju“, þar sem 

hann rekur þær hugleiðingar sem kviknuðu hjá honum við stefnumót hans við 

náttúruundrið Öskju, birtir Páll þá skoðun að „[h]ugsanlega [séu] afdrifaríkustu 

viðburðir í sögu Vesturlanda síðustu aldirnar fólgnir í brestum í sambandi manns og 

náttúru.“
11

 Hann nefnir sem dæmi hvernig hugmyndir René Descartes og annarra 

hugsuða vísindabyltingarinnar breyttu skilningi fólks á náttúrunni. Þá var byrjað að 

líta á náttúruna sem vél og talið að hægt væri að skilja starfsemi hennar til hlítar. Páll 

segir brestina sem einkenna samband okkar við náttúruna nú á dögum afleiðingu 

þessarar hugsunar og að þeir séu fólgnir í óvissunni og óörygginu sem ríkir í 

sambandi hugans við veruleikann. Hann segir að á milli hugar og veruleika ríki 

trúnaðarsamband sem gengur út á að við trúum og treystum því að til sé heildstæður 

veruleiki óháð vitund okkar. Tilgáta Páls er sú að trúnaðarsambandið sé „upphaflega 

og ætíð samband við veruleikann sem náttúrulega heild, sem Náttúru“.
12

 Páll segir 

þetta samband manneskjunnar við hinn náttúrulega veruleika vera náttúrutrú og telur 

hann alla trú, kristindóminn og önnur trúarbrögð, byggjast á slíkum grunni. Hann 

tekur fram að hann álíti ekki náttúrutrúna vera upprunalegri en önnur trúarbrögð 

heldur sé hugmynd hans sú að „trúnaðarsamband milli huga míns og náttúrulegs 

veruleika sé forsenda allrar skipulegrar trúar á borð við kristindóm.“
13

  

Veruleikinn er því hin náttúrulega heild og brestirnir sem upp hafa komið í 

sambandinu milli manns og náttúru eru til komnir vegna þess að við trúum ekki á 

óumræðanlega krafta náttúrunnar og teljum okkur hafa náð valdi yfir henni. Náttúran 

er hætt að hræða okkur og snerta við okkur eins og hún myndi gera ef 

                                                 
11

 Páll Skúlason, Náttúrupælingar, Reykjavík, Háskólaútgáfan, 2014, bls. 22.  
12

 Páll Skúlason, bls. 22.   
13

 Páll Skúlason, bls. 22.  
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trúnaðarsambandið væri virt. Í stað þess höfum við gert náttúruna að leiksviði athafna 

okkar, að stað sem við smækkum niður og notfærum okkur. Til þess að bæta skaðann 

verðum við að endurskoða samband okkar við hinn náttúrulega veruleika; endurskoða 

okkur sjálf, trú okkar og samfélög. 

Að vissu leyti minna hugleiðingar Páls um trúnaðarsambandið á samskipti 

tveggja einstaklinga sem saman hafa myndað merkingarbæra heild, einsog til dæmis 

hjónaband tveggja einstaklinga. Í hjónabandi hafa tvær manneskjur gert með sér 

félagslegan samning um að deila kjörum í lífinu og takast á við það í sameiningu. 

Hugmyndin um hjónaband felur í sér friðsælt samlífi en raunin er oft sú að 

hjónabandið verður fremur að átakasvæði tveggja afla. Meirihluti hjónabanda er á 

milli karls og konu og það er því nærtækt að skila átök hjónabandsins sem 

birtingarmynd kynjabaráttu í heiminum. Milli þess sem kúgar og hins kúgaða. 

Trúnaðarsamband Páls verður í þessu samhengi líkt og samband karls og konu þar 

sem konan stendur fyrir hina kúguðu náttúru og hinn tæknivæddi karlmaður fyrir þann 

sem kúgar. Slíkar tvíhyggjulíkingar eru hefðbundnar í vestrænni menningu og hafa 

leitt af sér stigveldishugsun þar sem því karlmannlega er jafnan stillt upp sem 

jákvæðari hluta tvenndarinnar. Slíka hugsun má til dæmis yfirfæra á bílvæðinguna 

sem fjallað var um hér að ofan og er í rauninni innbyggð inn í tungumálið sem er 

notað. Náttúrunni var þar lýst sem landsvæði dulúðleika og tækniframfarir 

karlmannsins taka hana yfir og gera að sínu. Því er vert að líta einnig til kenninga sem 

taka á málinu frá annarri hlið.  

Innan femíniskrar vistguðfræði hafa komið fram kenningar um hlutverk 

guðfræðinnar í sambandi mannsins við náttúruna og í greininni „Loftslagbreytingar í 

guðfræði“ fjallar Sólveig Anna Bóasdóttir „um breytta guðsmynd í kristinni 

femíniskri vistguðfræði.“
14

 Í femínískri guðfræði er fengist við stöðu þeirra sem eru 

fátækir og kúgaðir og beinist athyglin þá sérstaklega að stöðu kvenna og barna. 

Femínísk guðfræði leitast einnig við að draga fram kvenlæg gildi innan hefðbundinna 

guðs- og kristshugmynda og notast gjarnan við persónu Jesú og siðferðisboðskap 

hans.
15

 Vistguðfræðingar hafa beint sjónum sínum að því hvernig núverandi 

guðshugmyndir fólks megi tengja við þá geigvænlegu þróun sem á sér stað í 

umhverfis- og loftlagsmálum um þessar mundir. Vistguðfræðin heldur því fram að til 

                                                 
14

 Sólveig Anna Bóasdóttir, „Loftslagsbreytingar í guðfræði: Um breytta guðsmynd í kristinni 

femínískri vistguðfræði“, Ritið, 3. árgangur, 2011, bls. 99-118.  
15

 Sólveig Anna Bóasdóttir, bls. 101.  
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þess að snúa þróuninni við þurfi mannkynið að endurskilgreina samband sitt við sjálft 

sig og trúna.
16

   

Sólveig Anna beinir sjónum sínum sérstaklega að hugmyndalíkani 

guðfræðingsins Sallie McFague, en McFague leggur áherslu á nauðsyn þess að 

endurhugsa guðsmyndina þannig að hún hafi ekki kúgandi afleiðingar fyrir náttúruna. 

Hugmyndalíkan hennar byggist á því að allur heimurinn sé líkami Guðs og grunninn 

að ályktunum sínum sækir hún í túlkun nokkurra versa Jóhannessarguðspjalls. Þar 

kemur fram að orðið hafi tekið á sig hold og orðið að manni.
17

 Þessi maður er að 

hennar mati Jesú og þannig hafi Guð orðið að manneskju, líkamast í Jesú Kristi, og 

megi því skila sem svo að Guð sé líkami heimsins. McFague leitast því við að breyta 

sjónarhorni guðfræðinnar frá hinum alvitra, karllæga, allsráðandi himnaföður og færir 

guðdóminn niður í náttúruna og heiminn.
18

 Að mati Sólveigar Önnu leiðir 

guðsmyndalíkan McFague af sér þann mannskilning að maðurinn stendur jafnfætis 

öllum lífverum heimsins. Það sé vegna þess að allt í heiminum er líkami Guðs, sem er 

öfugt við þá vestrænu sýn sem álítur manninn merkasta sköpunarverk Guðs. McFague 

talar þó um að maðurinn, þar sem hann er vitiborin vera, þurfi að taka ábyrgð á 

heiminum og öllum lífverum. Þannig víkkar hún út hugmyndina um náungakærleik 

kristinnar trúar. Í stað þess að finna til ábyrgðar og kærleiks gagnvart öðru mannfólki 

ættum við að finna til náungakærleika gagnvart öllum heiminum, því samkvæmt 

hugmyndum McFague erum við öll hluti af heiminum, líkama Guðs.
19

 

Hugmyndalíkan McFague storkar því tvíhyggjunni sem rædd var hér að framan með 

því að líta á mann og náttúru sem jafningja sem eru upprunnir frá sama stað en ekki 

tveggja einstaklinga sem mætast og tengjast eins og Páll fjallar um. McFague álítur 

allan heiminn sem lífræna heild og leggur áherslu á að ábyrgð mannsins sem 

vitiborinnar veru er að viðhalda þessari heild. Innan þessarar lífrænu heildarsýnar 

verður náttúran í senn hið kvenlæga og hið karlæga, björt og dimm, blaut og þurrr, 

köld og heit, og allt þar á milli. 

 

 

 

                                                 
16

 Sallie McFague, The Body of God. An Ecological Theolgy, Minneapolis, Minn: Fortress Press, 1993, 

bls. 1-26,  vísað til í grein Sólveigar Önnu Bóasdóttur, bls. 100.  
17

 Jóhannesarguðspjall, 1.14: „Og Orðið varð hold, hann bjó með oss…“, tilvísun í grein Sólveigar 

Önnu Bóasdóttur, bls. 112.  
18

 Sólveig Anna Bóasdóttir, bls 112.  
19

 Sólveig Anna Bóasdóttir, bls 112. 
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Draumráðningin 

Hvað gerist þá ef náttúrupælingum Páls og guðsmyndalíkani McFague er beitt á 

bílaauglýsinguna hér að ofan? Í auglýsingunni birtast okkur tveir heimar: heimur 

martraðarinnar og heimur raunveruleikans. Augljós munur er á þessum tveimur 

heimum enda er þeim stillt upp sem algjörum andstæðum. Heimur martraðarinnar 

minnir á senu úr heimsendamynd; dimm veröld þar sem maðurinn stendur einn eftir 

gagnvart óræðum hættum sem sækja að honum. Raunveruleikinn er aftur á móti 

bjartur og vestrænn nútímakapítalismi þar sem hægt er að keyra endalaust um vel 

malbikaðar umferðaslaufur. Í lok auglýsingarinnar blikkar Claudia Schiffer 

áhorfandann kímin á svip og tilkynnir á kynþokkafullan hátt; „it’s German“ og á þar 

væntanlega við Ópelinn sem aldrei bilar. Auglýsingin dregur upp heimsmynd sem 

flestir íbúar hins vestræna heims kannast við. Sú mynd sýnir að hið framandi og 

óþægilega sem hefst við á svæðum sem eru fyrir utan okkar daglega raunveruleika, 

þ.e. í heimi martraðarinnar. Aftur á móti er raunveruleiki okkar friðsæll og fullur af 

þægindum tækninnar. Dæmi um slíkt eru aðstæður verkafólks sem nær launalaust 

strita við að sauma saman föt fyrir vestrænar fatakeðjur.  

Svona er bómullarvafin heimsmynd okkar en til þess að finna brestina er vert 

að snúa henni á hvolf. Þá verður heimur martraðarinnar að raunveruleikanum og hinn 

tæknivæddi heimur að martröð sem haldið er uppi af blekkingum. Trúnaðarbresturinn 

í sambandi manns og náttúru afhjúpast þá í ótta bíleigandans þegar hann áttar sig á að 

tæknin hefur brugðist honum. Hann er einsamall í umhverfi sem hann hefur misst 

tengslin við og hann hefur náttúruna ekki lengur á valdi sínu. Þessi staða mannsins er 

hin raunverulega staða hans því eins og Páll bendir á í skrifum sínum þá verður aldrei 

hægt að skilja náttúruna til fullnustu. Náttúran verður að fá að vera stærri og 

stórfenglegri í huga mannsins en sú smækkaða afurðastöð sem hún er nú álitin. 

Brestirnir sem birtast í ótta mannsins gagnvart náttúrunni eru til komnir vegna þess að 

hann hefur glatað sjálfum sér innan sambandsins. Trúin hefur færst á mátt hans yfir 

náttúrunni í stað trúar á máttinn í náttúrunni. 

 En hvert er þá hlutverk bílsins? Í þessum nýja raunveruleika stendur bíllinn 

fyrir þá tæknilegu þróun sem fjallað er um hér að ofan. Breytingin er sú að núna bilar 

bíllinn innan raunveruleikans en ekki innan heims martraðarinnar. Þessi breyting 

afhjúpar blekkinguna sem ríkir í sambandi manns og náttúru en við gerum þá kröfu til 

náttúrunnar að hún sjái okkur fyrir auðlindum, tæmist aldrei og geti þjóðnað okkur út í 

hið óendanlega. Hið sanna er þó að auðlindirnar tæmast og loftslagsbreytingar af 
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manna völdum eru staðreynd. En áður en vesalings bíleigandinn þarf að takast á við 

sjálfan sig og brestina sem upp hafa komið í trúnaðarsambandi hans við náttúruna er 

hann tældur úr raunveruleikanum og aftur yfir í heim blekkingarinnar. 

Heimur blekkingarinnar er sá staður þar sem náttúran er manninum undirgefin, 

hættulaus og fólki er lofaður óbilandi veruleiki. Bíleigandanum er stillt upp á næsta 

borði við sölugyðju kapítalismans og auglýsingin notfærir sér þannig þekkt brögð 

bílasölumennsku þar sem löngunin eftir vörunni er tengd við kynferðislega löngun 

karlmannsins. Í huga neytandans er bíllinn orðinn að líkama konunnar, líkama með 

vél sem hægt er að stjórna og njóta á eigin forsendum. Völd mannsins yfir tækninni 

og náttúrunni veita honum frelsistilfinningu sem birtist í lokaskotum auglýsingarinnar 

þegar bílnum er ekið fimlega um auða vegi. Vistguðfræðin hefur einmitt gagnrýnt 

þessa upphafningu á manninum yfir náttúrunni og fræðimenn innan hennar hafa bent 

á tengingar á milli einstaklingshyggju kapítalismans og mannmiðlægrar guðstrúar. 

Eins og fyrr var nefnt vill McFague breyta þessum einstaklingsmiðuðu áherslum, sem 

má bæði heimfæra á neyslusamfélagið sem og trúarhugmyndir, og taka Guð úr 

himnahásæti sínu og færa hann niður í náttúruna. Ef við notum þetta líkan á 

neyslusamfélagið þá ögrar það valdastöðu og upphafningu hins hvíta vestræna 

karlmanns og krefst þess að hann sé dreginn til ábyrgðar gagnvart náttúrunni og öllu 

lífríki hennar. Slíkur mannskilningur er sóttur í hugmyndir McFague og tengist 

náungakærleik kristninnar en getur hæglega verið settur í siðferðislegt samhengi til 

þess að gagnast manninum sama hvar trúarskoðanir hans liggja. 

Draumráðningin er því nokkuð skýr. Auglýsingin dregur upp mynd af 

sambandi manns og náttúru þar sem dimmur raunveruleikinn stendur fyrir brestina 

sem upp hafa komið í trúnaðarsambandinu við náttúrlegan veruleika. Staðan er sú að 

við verðum að horfast í augu við þá vá sem er raunveruleg í kringum okkur en ekki 

fela okkur inni í blekkingarheimi þar sem endalaus hagvöxtur ríkir. Til þess að fylla 

upp í brestina í trúnaðarsambandinu getum við notfært okkur þær leiðir sem breyttar 

guðsmyndahugmyndir McFague bjóða upp á þar sem mannkynið verður að finna til 

ábyrgðar gagnvart vistfræðilegri heild náttúrunnar. Ekki er lengur boðlegt að setja 

mannkynið, nánar tiltekið lítinn hluta mannkyns, skör hærra en aðrar náttúrulegar 

lífverur heldur er nauðsynlegt að gangast við þeirri ábyrgð sem okkur er falin. En 

snúum okkur nú að Ragnar Kjartanssyni og finnum honum stað innan þessarar 

greiningar. 
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Ragnar Kjartansson 

Ragnar Kjartansson er fæddur inn í íslenskan leikhúsheim, barn leikhúsfólksins 

Guðrúnar Ásmundsdóttur og Kjartans Ragnarssonar, og hefur frá blautu barnsbeini 

verið umkringdur hinu leikræna og leikhúslega. Í viðtalsþætti við Ríkisútvarpið segist 

hann vera „alinn upp í myrkrinu í leikhúsinu“
20

 og að grunn hans í myndlist megi að 

miklu leyti rekja til þess að hann er alinn upp í leiklist.
21

 Í sama útvarpsviðtali má 

heyra gott dæmi um hvernig leiklistarbakgrunnur Ragnars hefur einkennt hann frá 

upphafi og það er saga sem skólabróðir hans úr myndlistardeildinni, sýningarstjórinn 

Markús Þór Andrésson, notar sem dæmi um afstöðu Ragnars til listsköpunar.
22

 Sagan 

segir frá listnemanum Ragnari sem staddur er í kennslustund í abstraktmálun ásamt 

bekkjarsystkinum sínum. Kennarinn biður þau að mála abstrakt og listnemarnir hefjast 

handa. Ólíkt hinum byrjar Ragnar þó ekki strax að mála á hvítan strigann heldur 

byrjar á að klæða sig í hvítan málaraslopp, setur upp hatt og reykir vindla. Ragnar fer í 

hlutverk abstraktmálarans með því að notast við fyrirfram mótaðar hugmyndir fólks 

um hvernig „málarar“ líta út. Í stuttu máli notar hann búning til að sveipa sig áru 

abstraktsmálarans og innan þessarar sviðsetningar skapar hann réttar forsendur fyrir 

sjálfan sig til að nálgast abstraktmálverkið. Ragnar nær þannig að víkka ramma 

málverksins út og gerir alla kennslustofuna að umgjörð sinni. Hann innlimar þannig 

sjálfan sig í hugmyndaheim verksins og þessi afstaða hins unga listnema er 

vitnisburður um það sem síðar verða síendurtekin stef í verkum hans; lofgjörðin til 

ferlisins sem býr að baki afurðinni, til andrúmsloftsins sem skapast á vinnustofu 

listamannsins og einlægninnar sem honum finnst búa í íróníunni.   

Af þessari frásögn er greinilegt að hlutverkaleikurinn er Ragnari eðlislægur og 

þessi leikræna tilvera hefur þær afleiðingar að skilin milli lífs og listar verða óskýr. 

Ekki er því furða að í allflestum viðtölum við Ragnar er sett ákveðið spurningarmerki 

við þennan hlutverkaleik hans. Í Lesbókarviðtali sem birtist við Ragnar rétt áður en 

hann hélt til Feneyja með verkið The End (2009) spyr Einar Falur sig til dæmis „hvort 

maðurinn sé alltaf að fíflast“
23

 og Haukur S. Magnússon spyr Ragnar í viðtali fyrir 

Grapevine hvort hann sé einhvern tíma hreinskilinn og einlægur, og hvort hann sé að 

                                                 
20

 „Hvað heitir aftur veruleikinn núna“ Víðsjá. Ríkisútvarpið. 27. mars 2013. [Útvarpsþáttur].   
21

 Sama.   
22

 Sama.   
23

 Einar Falur Ingólfsson, „Út úr íróníunni kemur oft hrein og tær einlæni,“ Lesbók Morgunblaðsins, 

30. maí 2009, aðgengilegt á timarit.is, (skoðað 26. febrúar 2015).  
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gera grín að lífinu sjálfu.
24

 Ragnar svara þessari spurningu með því að tala um hvernig 

ákvörðunin um að gerast listamaður hafi ósjálfrátt þær afleiðingar að lífið sjálft verður 

að list í sjálfu sér og tilveran magnast upp. Hann bætir því við að þessi ákvörðun hljóti 

að vera ein sú sjálfhverfasta sem hægt sé að taka; að viðurkenna upphátt að það sem 

maður hafi að segja skipti máli.
25

 Í fyrrnefndu Lesbókarviðtali kemur þessi afstaða 

Ragnars til listamannsins skýrt fram þegar hann gengst við þeirri túlkun að allt sem 

hann geri sé í raun gjörningur.  

Afstaðan að allt sé gjörningur tengir Ragnar við hugmyndafræði Dieter Roth 

og segir hann að það feli í sér „einhverskonar listamannsmont“.
26

 Væntanlega á hann 

þar við að þessi hugmyndafræði geri venjulegar athafnir listamannsins 

merkingabærari heldur en samskonar athafnir venjulegs manns út í bæ. Slíkar 

vangaveltur eru þekktar úr listheimspekinni og má þar nefna hugmyndir Arthurs C. 

Danto um listheiminn. Hann tók dæmi af tveimur hlutum sem líta nákvæmlega eins 

út. Eini munurinn er sá að annar þeirra er listaverk en hinn ekki. Danto spyr sig 

hvernig við getum útskýrt þennan mun þegar munurinn er sýnilega enginn. Niðurstaða 

hans var sú að ekki er hægt að greina listaverk út frá hvað við sjáum í verkinu heldur 

krefst það „andrúmslofts listrænnar kenningar, þekkingar á sögu listarinnar.“
27

 

Listamannsmontið sem Ragnar talar um byggist þannig á andrúmslofti listheimsins 

enda einkennast verk hans af vísunum í listasöguna. Afstaða Ragnars til listsköpunar, 

hvernig hann álítur allt sem hann gerir vera gjörning, gerir alla hans tilveru að 

sviðsetningu listamannsins sem rammaður er inn af kenningum um listina. 

Sviðsetningarnar breyta líkama Ragnars í listmiðil og listamaðurinn er þannig orðinn 

að gangandi táknmynd listarinnar í hvaða aðstæðum sem hann setur sig í. 

 

 Að lýsa upp brestina 

Sviðsetningar Ragnars hafa þá verkun að þær opna glugga yfir í náttúrulegan heim 

raunveruleikans sem við sáum í auglýsingunni hér að ofan. Sá heimur einkenndist af 

því að náttúran varð manninum og tækninni yfirsterkari. Gjörningar Ragnars hafa 

                                                 
24

 Haukur S. Magnússon, „The Awesome Absurdity of Being“, Reykjavík Grapevine, 22. maí 2009, 

aðgengilegt á timarit.is, (skoðað 27. febrúar 2015), þýtt úr ensku: „Are you ever honest or sincere? Are 

you… are you making fun of life itself“.   
25

 Haukur S. Magnússon, „The Awesome Absurdity of Being“, Reykjavík Grapevine, 22. maí 2009, 

aðgengilegt á timarit.is, (skoðað 27. febrúar 2015).  
26

 Einar Falur Ingólfsson, „Út úr íróníunni kemur oft hrein og tær einlæni,“ Lesbók Morgunblaðsins, 

30. maí 2009, aðgengilegt á timarit.is, (skoðað 26. febrúar 2015). 
27

 Gunnar J. Árnason, „List án listaverka: Danto, Kosuth og konseptlist“, Lesbók Morgunblaðsins, 24. 

júní 1995, aðgengilegt á timarit.is, (skoðað 27. febrúar 2015). 
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þannig afhúpandi virkni fyrir samfélagið eða eins og Páll Skúlason segir í 

hugleiðingum sínum: „Tjáningin er tilraun til að sýna, afhjúpa traustið og óvissuna um 

hina náttúrulegu veröld“.
28

 Tjáning Ragnars felst í að sviðsetja líkama sinn í rými sem 

umbreytist í stað þar sem tíminn og veruleikinn eru teknir úr sambandi við ytri heim 

verksins. Inn í þennan heim ganga áhorfendurnir og þeir verða jafnframt hluti af 

honum. Staðirnir sem Ragnar velur sér til að sviðsetja verk sín eru oft tengdir eyðingu 

og hnignun og minna áhorfandann þannig á eyðileggingarmátt tímans. Sá máttur er þá 

ekkert annað en framganga náttúrunnar og hann minnir okkur á stærð hennar gagnvart 

okkur sjálfum. En í stað þess að hræðast náttúruna og okkar eigin dauðleika í hinum 

stóra heimi þá býður Ragnar upp á skjól til þess að syrgja.  

Ágætt dæmi um slíkt verk er hin mánaðarlanga innsetning Ókyrrðin mikla 

(2005) en verkið fór fram í samkomuhúsinu Dagsbrún undir Eyjafjöllum. Ragnar fór 

þar í hlutverk trúbadorsins Rassa Prump og sat einn á yfirgefnu leiksviðinu í 

riddarabúning og söng tregafullan blús. Ragnar orðar þetta svo í viðtali við 

Morgunblaðið að húsið sé ennþá fullt af andrúmslofti drykkjuláta og kossaflens fyrri 

tíma og það sé „yfirgefið og sorglegt hús á síðasta stað í heiminum, það verður ekki 

blúsaðra en það.“
29

 Innsetning Ragnars er eins og mánaðarlangur óður til þeirra tíma 

þegar samkomuhús landsins fylltust af fólki, sveitirnar iðuðu af lífi og framfaravon 

hins unga Íslands sveif yfir vötnum og fólk hóf að þeysast á Willy’s jeppum um fjöll 

og firnindi. Verkið verður þannig að tímaleysu fortíðar og framtíðar, staður þar sem 

hægt er að finna fyrir sjálfum sér og sögunni. Slík nostalgísk upplifun og þörf á 

samfellu vísar til þrár eftir liðnum tíma sem fólk tengir oft við betri tíma. Í verkum 

Ragnars getur nostalgían einnig átt við þann tíma þegar öll umræða um umhverfisvá 

af mannavöldum var ekki farin að hafa áhrif á samfélagsumræðuna og fólk ekki 

byrjað að setja spurningarmerki við óhefta nýtingu náttúrunnar. 

Með verkum sínum lítur Ragnar þannig á brestina sem upp hafa komið í 

trúnaðarsambandinu við náttúruna og veitir fólki tækifæri á að komast í snertingu við 

einhverskonar heildarupplifun. Verkum hans mætti því líkja við það þegar opinberar 

byggingar eru lýstar upp í skammdeginu en þá byrja þær að mynda óræða stærð í 

augum þess sem horfir og þær styrkja þannig trúna á stöðugleika ríkisvaldsins. Í 

                                                 
28

 Páll Skúlason, Náttúrupælingar,Reykjavík, Háskólaútgáfan, 2014, bls. 24.  
29

 „Yfirgefið og sorglegt hús á síðasta stað í heiminum“, Vefútgáfa Morgunblaðsins, 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1020101/, 29. maí 2005, (skoðað 4. mars 2015). 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1020101/
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tilfelli Ragnars varpar hann ljósinu að tengingu mannsins við menningarsöguna og þá 

miklu stærð sem í henni býr. 

 

Draugagangur 

Sviðsetning Ragnars í hversdeginum, sem við getum líkt við nútímavæddan heim 

auglýsingarinnar, er ekki síður merkingabær. Tökum sem dæmi Cadillacsöguna sem 

er upphafið af þessari hugleiðingu. Ég sem áhorfandi í nútímalegu borgarumhverfi sé 

þennan stílíseraða mann setjast undir stýri á gamaldags hvítum Cadillac og keyra í 

burtu. Á sama tíma og ég ber kennsl á Ragnar þá birtist hann mér líka sem tákn 

listamannsins. Ég byrja að horfa á Ragnar líkt og leikara á sviði sem hefur tekið að sér 

hlutverk listamannsins, hlutverk sem fjöldamargir hafa tekist á við á undan honum. 

Líkami Ragnars verður þannig að endurvinnslustað fyrir þær hugmyndir og minningar 

sem áhorfandinn hefur um hlutverkið sem hann leikur.  

Leikhús- og bókmenntafræðingurinn Marvin Carlson kallar þetta draugun (e. 

ghosting)
30

 og á með því við að viðtökur áhorfanda gagnvart hlutverki á sviði mótast 

af minningum þeirra um opinbera persónu leikarans og af fyrri hlutverkum hans. 

Einnig mótast viðtökur þeirra af minningum um hvernig hlutverkið hefur verið leikið í 

gegnum tíðina. Hugtak Carlsson vísar þannig til þess að um leið og þekkt hlutverk er 

sviðsett vekur það upp ýmsa drauga í vitund áhorfanda. Gott dæmi um draugun í 

íslensku leikhúsi um þessar mundir má sjá í uppsetningu Þjóðleikhússins á Sjálfstæðu 

fólki. Fráfarandi Þjóðleikhússtjóri er sett í hlutverk Rauðsmýrarmaddömunar og flytur 

þannig minningu af einhverskonar valdhafa með sér yfir í hlutverk hinnar ráðandi 

maddömu. Enn betra dæmi er þó hlutverk Bjarts en hann er leikinn af Atla Rafni 

Sigurðssyni en Atli lék einnig hlutverk Páls í Englum alheimsins (2013) á síðasta 

leikári . Í Sjálfstæðu fólki (2014) ríkir andartaks óvissa um hvort Atli sé að leika 

hlutverk Bjarts eða Páls og önnur persóna verksins þarf góðlátlega að grípa inn í og 

spyrja hvort hann sé ekki eitthvað að ruglast á sýningum. Aðstandendur sýningarinnar 

leika sér þannig með þá drauga sem búa í persónu Atla og vekja upp minningar hjá 

áhorfendum, líklega í von um að stinga upp á tengslum á milli veruleika þessara 

tveggja verka.  

Það er viðeigandi að draugurinn sem ég sá vakna til lífsins þegar Ragnar hljóp 

út í hvíta Cadillacinn var einmitt rithöfundurinn Halldór Laxness. Akkúrat á þeirri 

                                                 
30

 Marvin Carlson, The Haunted Stage: The Theatre as Memory Machine, The University of Michigan 

Press, 2001, bls. 7.   
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stundu voru augljósustu tengingarnar á milli þeirra Ragnars og Halldórs svipað val á 

hvítum glæsikerrum. Halldór var þekktur fyrir að keyra um á glæsilegum Jagúar sem 

hann hafði keypt sér eftir að hafa unnið til Sonningverðlaunanna árið 1969. 

Sviðsetning Halldórs á sjálfum sér sem listamanni var menningarleg og elegant og 

lýsir Hulda Margrét Rútsdóttir skáldinu á þá leið að hann „gekk í 

klæðskerasaumuðum fötum og lagði mikið upp úr því að vera vel til fara. Hann var 

smekkmaður á hönnun og var því ekki skrýtið að hann hafi lagt upp úr því að vera á 

fínum bíl líka“.
31

 Sviðsetning Ragnars á sjálfum sér minnir á þessa lýsingu af Halldóri 

en það er einn augljós munur. Halldór klæðist þeim stíl sem uppi var á hans tíma en 

það er eins og Ragnar hafi tekið sinn stíl úr búningageymslu menningarsögunnar. Það 

er því ljóst að bæði í verkum sínum og í hversdagsleikanum leitast Ragnar við að 

blása lífi í andrúmsloft gamalla tíma. Hlutverk líkama listamannsins og annarra 

líkama sem sviðsettir eru í verkum Ragnars er því að tengja ólíkar minningar um fólk 

og staði og vekja þannig upp drauga lista- og menningarsögunnar. Líkaminn er því 

„bókfell viðburðanna, staðurinn þar sem losnar um sjálfið, rými sem er sífellt að 

sundrast“ eins og kom fram í tilvitnun í Foucault hér allra fremst í þessari 

hugleiðingu. 

 

 Listin sem guðdómurinn 

Hér að ofan var rætt um hvernig Ragnar nýtir sér sviðsetninguna og hlutverkaleikinn 

til þess að varpa ljósi á brestina sem komnir eru í trúnaðarsamband okkar við 

náttúruna. Einnig höfum við skoðað hvernig hlutverkaleikur hans dregur fram drauga 

menningarsögunnar og gerir líkama listamannsins þannig að miðli sem speglar 

sögulegt samhengi mannsins í tilverunni. En nú skulum við líta á hvernig hugmyndir 

McFague um breytta guðsmynd raðast inn í mósaíkmyndina. 

Sviðsetning listamannsins hefur leitt til þess að Ragnar er gjarnan túlkaður út 

frá fyrirframgefnum hugmyndum um listina og listamenn. Til dæmis getur vel verið 

að þessi hugleiðing sé enn eitt skrefið í þá átt, en það er önnur saga. Lítum á viðtal 

sem tekið var við Ragnar af austurríska ríkisútvarpinu í tilefni sýningarinnar The 

Visitors í listasafninu TBA21-Augarten.
32

 Ragnar er spurður að því hvenær hann hafi 

                                                 
31

 „Nóbelskáldið hreifst af fögrum bílum“, Viðskiptablaðið, 19. apríl 2013, 

http://www.vb.is/frettir/83142/, (skoðað 12. janúar 2015). 
32

 „Ragnar Kjartansson: The Visitors/Interview for FM4“, [vefmyndband], 2013, 

https://www.youtube.com/watch?v=dnVp9iMCbzc, (skoðað 8. febrúar 2015).   
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ákveðið að gerast listamaður og það er greinilegt að spurningin veldur honum 

talsverðum heilabrotum. Ef til vill er það vegna þess að honum finnst sú ákvörðun að 

gerast listamaður ein sú sjálfhverfasta sem um getur eins og kom fram hér að ofan. 

Eftir nokkrar tilraunir til að svara spurningunni segir hann svo hreinskilnislega að 

hann hafi einfaldlega sótt um í Listaháskólanum og vonast eftir að komast inn því þá 

gæti hann orðið listamaður. Spyrillinn er greinilega ekki fyllilega ánægð með þetta 

hversdagslega svar og umorðar því spurningu sína; hvort Ragnar muni ekki eftir 

einhverju augnabliki úr æsku, kannski þegar hann var að teikna sem barn, hvort hann 

hafi þá fundið fyrir einhverri listrænni köllun og ákveðið að verða listamaður. Áhersla 

spyrilsins á æsku listamannsins minnir á hugmyndir um listamanninn sem snilling 

sem fæðist með listræna náðargáfu. Einnig minnir spurningin á þá tilhneigingu til að 

hjúpa söguskilning ákveðnum töfrum. Í rauninni er þarna knúið fram svar sem passar 

við þá rómantísku ímynd listamannsins sem Ragnar hefur sett á svið í verkum sínum 

sem og í daglegu lífi. Í stuttu máli er verið að skapa upprunagoðsögn listamannsins.      

Ragnar hefur sjálfur lagt sitt af mörkum í þessari sögusköpun. Slíkt kemur 

skýrt fram í verkinu Take me here by the Dishwasher, memorial for Marriage (2011) 

en þar beinir Ragnar sjónum að uppruna sínum. Í hvítu sýningarrýminu sitja nokkrir 

gítarleikarar sem leika sama lagið aftur og aftur. Útlit þeirra er í hrópandi andstöðu 

við fágað rýmið; reykjandi og drekkandi hljómsveitarmeðlimir sem dregnir hafa verið 

fram í sýningarljósið. Lífstíll þessara tónlistarmanna minnir á sundskýlumódelið úr 

verkinu The End sem Ragnar sýndi á Feneyjatvíæringnum. Sá reykti og drakk hvern 

bjórinn á fætur öðrum í heila sex mánuði á meðan hann sat fyrir á sundskýlu einni 

fata. Mikill munur er þó á stöðu listamannsins innan þessara tveggja verka. Í 

Feneyjum var líkami listamannsins miðlægur enda mætti Ragnar á hverjum degi í 

sýningarrýmið með það markmið að mála eina mynd af skýluklædda módelinu. 

Ragnar var þannig í hlutverki þess sem skapar og fókusnum var beint að ferlinu bak 

við listrænu afurðina. Í Take me here by the Dishwasher, memorial for Marriage 

staðsetur Ragnar sig fyrir utan verkið en er engu að síður hugmyndafræðilega 

miðlægur. Á vegg í sýningarrýminu er varpað stuttri senu úr íslensku kvikmyndinni 

Morðsaga (1977). Þar birtist Guðrún Ásmundsdóttir, móðir Ragnars, í hlutverki 

húsmóðurinnar Margrétar en hún hefur hringt eftir viðgerðarmanni því uppþvottavélin 

er biluð. Kjartan Ragnarsson, faðir Ragnars, birtist þá í hlutverki viðgerðarmannsins 
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og hefst þá „dónaatriðið í kvikmyndinni”.
33

 Lostafullri fantasíu húsmóðurinnar er 

svalað þegar viðgerðarmaðurinn tekur hana við uppþvottavélina. Kvikmyndaatriðið er 

án hljóðs í innsetningu Ragnars en texti leikaranna er sunginn af tónlistarmönnunum 

sem staðsettir eru á víð og dreif um rýmið. Tónlistin er þannig eins og óður til 

þessarar lostafullu stundar og titill verksins gefur til kynna að þarna sé á ferðinni 

minnisvarði um hjónaband foreldranna.  

Niðurstaðan er auðvitað alltof stórfengleg því verkið má túlka sem svo að 

Ragnar sé hin listræn afurð sem getin er af heilögum listrænum anda og í listrænum 

samruna tveggja listamanna. Minnisvarði Ragnars um hjónaband foreldranna sinna er 

í raun óður til listrænnar sköpunar og þess vegna eru örlög Ragnars þau að verða 

listamaður. Hann er fæddur til að þjóna listinni og lifa lífinu sem eilíf táknmynd 

hennar. Þessi stórbrotna söguskýring breytir þannig listinni í trúarveruleika og 

Ragnari í hinn listrænan útsendara sem boðar mátt listarinnar í lífi og verkum. 

Sköpunarkrafturinn er guðdómurinn og listamaðurinn þjónn hennar. Slík 

birtingarmynd sést hvað skýrast í innsetningunni God (2007) en þar stendur 

fínpússaður Ragnar fyrir miðri mynd og endurtekur í sífellu boðskap sinn um sorgina 

sem sigrar hamingjuna. Endurtekning er að Ragnars sögn grunnur allra trúarbragða. 

Ef eitthvað er endurtekið nógu oft þá byrjum við að trúa því. Endurtekningin hefur 

einnig umbreytingaráhrif á gjörninginn þannig að hann stækkar og verður stórbrotnari 

fyrir vikið.  

 

 Útför karlmannsins 

Hvað verður þá um hinn vestræna hvíta karlmann sem í auglýsingunni birtist sem 

ráðandi afl yfir náttúrunni með tæknina að vopni? Þann sem þarf að finna til 

samábyrgðar og náungakærleiks gangvart öllum öðrum lífverum náttúrunnar. 

Þegar Ragnar vann að verkinu fyrir Feneyjatvíæringinn skall alþjóðlega 

fjármálakreppan á heiminn eða hrunið eins og það er kallað hér á landi. Að sögn 

Ragnars urðu þessir dramatísku atburðir til þess að verkið small í huga hans.
34

 Gildi 

íslensks samfélags fyrir hrunið snérust mjög um þá ímynd sem haldið var á lofti um 

karlmennsku og óbeislað eðlisþor íslenska útrásarvíkingsins. Við hrunið misstu þessi 

gildi allan trúverðugleika og samfélagið fór í heljarinnar naflaskoðun. Halldór Björn 

                                                 
33

 „Maðurinn, ástin og Morðsaga“, Vefútgáfa Morgunblaðsins, 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1375116/, 16. apríl 2011, (skoðað 1. mars 2015). 
34

 „Hversdagslífið er svo furðulegt í Feneyjum“, Vefútgáfa Morgunblaðsins, 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1309326/, 8. nóvember 2009, (skoðað 1. mars 2015).   
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Runólfsson gerir karlmennskuna að umtalsefni sínu í greinninni „Sankti Sebastían 

drekkur bjór og reykir rettur“ þar sem hann fer ofaní saumana á Feneyjaverki 

Ragnars. Hann beinir sjónum sínum að karlmódelinu og finnur líkindi með þessu 

unga módeli og klassískum myndbirtingum dýrðlingsins heilags Sebastían. Sem 

myndefni er dýrðlingurinn oftast sýndur bundinn við staur útstunginn örvum eftir 

pyntingar Rómverja. Halldór segir líkindi vera á milli pyntingarörva dýrðlingsins og 

allra sígarettanna sem módelið Páll reykir og líkir rettunum við líkkistunagla. Í 

greininni minnist Halldór á að Ragnar hafi sagt að skoða megi verkið  „sem grafskrift 

karlmennskunnar og þeirra gilda sem karlmaðurinn stendur fyrir.“
35

 Sígarettur 

módelsins eru því naglar í líkkistu gamalla gilda karlmennskunar og það eina sem þeir 

bíða eftir eru endalokin. Í grunninn eru þetta því tveir sviðsettir líkamar sem hægt og 

rólega verða eldri og færast í gegnum gjörninginn alltaf einni endurtekningu nær 

sínum eigin endalokum. The End má því túlka sem minnisvarða um úrelt gildi 

karlmennskunar og endalokin sem titill verksins vísar til standa þá sem vitnisburður 

um breytingar.  

Aðrar birtingarmyndir karlmannsins í verkum Ragnars sýna vináttuna og 

leggja áherslu á samsköpun og tregafulla gleði yfir lífinu. Verkið Take me here by the 

dishwasher sker sig þó nokkuð úr en tónlistarhópurinn þar samanstendur af því sem 

virðist vera tilviljanakenndur hópur sem ekki er hluti af vanalegum samstarsfhópi 

Ragnars. Áherslan er þar engu að síður á samstillingu söngvaranna sem hver í sínum 

heimi tekur þátt í lofsöngnum til ástarinnar og sköpunarinnar. Annað verk sem sker 

sig úr er vídjóverkið The Man (2010) en þar fær Ragnar til liðs við sig ameríska 

blústónlistarmanninn Pinetop Perkins. Þegar myndbandið var tekið upp var Perkins 

orðinn háaldraður en hann fæddist árið 1919. Blúsinn hefur áður verið áberandi í 

verkum Ragnars en hann hefur sagt þá skoðun sína í viðtali að femínismi og blúsinn 

sé tvennt það mikilvægasta sem gerðist á tuttugustu öldinni.
36

 Ástæðurnar fyrir því 

segir hann vera þær að femínismi hafi loksins veitt helmingi jarðarbúa rödd og blúsinn 

segir Ragnar vera mikilvægan hlekk í tónlistarsögunni. Blúsinn leiddi af sér rokkið 

sem varð sú tónlsitarstefna sem öll heimsbyggðin sameinaðist um. Í verkinu The Man 

(2010) er Ragnar greinilega að heiðra hinn aldna tónlistarmann og þá hverfandi sögu 

sem býr í líkama hans.  

                                                 
35

 Halldór Björn Runólfsson, „Sankti Sebastían drekkur bjór og reykir rettur: Ragnar Kjartansson í 

Feneyjum“, Skírnir, 183. árgangur, (haust), 2009, bls. 528.  
36
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Náungakærleikurinn, sem er sá siðferðisboðskapur sem má lesa út úr 

hugmyndum McFague, birtist í verkum Ragnars sem samhljómur á milli mismunandi 

einstaklinga. Tónlistin hefur greinilega mátt til þess að ná fólki saman í gegnum 

tilfinningar og tjáningu að mati Ragnars. Samsköpun og vinátta eru þarna lykilorðin; 

það er frelsisboðskapur listarinnar. Útför karlmannsins felst þannig í  að hlusta á 

samhljóminn á milli fólks.  

 

Lofsöngurinn 

Söngurinn og tónlistin eru því greinilega meðal mikilvægustu þátta í listsköpun 

Ragnars. Þessir þættir flytja okkur aftur til þeirra áhrifa sem persóna og verk Halldórs 

Laxness virðast hafa haft á sköpun Ragnars. Eins og minnst var á hér að framan 

kallast sviðsetning Ragnars í hversdeginum á við persónu Halldórs en nú verður 

skoðað hvernig tónlistin er veigamikill hluti af verkum þeirra beggja. Í greininni 

„Veröldin er söngur“ fjallar bókmenntafræðingurinn Helga Kress um tónlistina í 

verkum Halldórs og segir hana vera „birtingarform náttúrunnar andstætt 

samfélaginu,“ og „tengjast upprunanum, bernskunni, landinu - og konunni.“
37

 

Tónlistin hljómar í náttúrunni í verkum Laxness og hefur líkamleg áhrif á þann sem 

hlustar. Slíkt gerist til dæmis við Ólaf Kárason í Heimsljósi þegar guðdómurinn birtist 

honum í náttúrunni, en hann kallar það kraftbirtingarhljóm guðdómsins:  

 
Hann finnur guðdóminn birtast í náttúrunni í óumræðilegum hljómi, það var 

kraftbirtíngarhljómur guðdómsins. Hann veit ekki fyr til en hann er sjálfur orðinn 

titrandi rödd í almáttugum dýrðarhljómi [...] það var eins og sál hans væri að fljóta 

saman við eitt ómælishaf æðra lífs, ofar orðum, handan við alla skynjun; líkaminn 

gagnsýrður af einhverju brimandi ljósi, ofar ljósum; andvarpandi skynjaði hann sína 

eigin smæð mitt í þessum óendanlega dýrðarhljómi og ljóma.
38

 

 

Þessi skynjun á kraftbirtingarhljómi guðdómsins á mikið sameiginlegt með 

trúnaðarsambandi Páls Skúlasonar við veruleika náttúrunnar. Tónlistin sem hljómar í 

náttúrunni og innra með líkama Ólafs Kárasonar er tenging hans við eitthvað stærra 

og óræðara en hann sjálfan. Hann finnur fyrir smæð sinni gagnvart alheiminum. 

Tónlistin er þannig leið til þess að fylla upp í sprungurnar sem komnar eru í 
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trúnaðarsamband manns og náttúru og þá leið nýtir Ragnar sér undantekningalaust í 

verkum sínum. Ragnar vísar beint í Heimsljós og Ólaf Kárason í verkinu 

Kraftbirtingarhljómur guðdómsins (2014) en það gerði hann fyrir þýska leikhúsið 

Volksbühne. Þar notaði hann hefðbundið leiksvið undir íburðamikla gamaldags 

sviðsmynd. Sviðsmyndin breyttist í samræmi við framvindu tónverksins sem flutt var 

í hefðbundinni tónlistargryfju. Engir leikarar voru á sviðinu og verkið byggðist þannig 

einungis upp af skynjun í hljóði og mynd. Áhorfendur voru þannig settir í fótspor 

Ólafs Kárasonar þegar hann upplifði hljóminn í náttúrunni og fann fyrir náttúrunni. 

Helga minnist einnig á það í grein sinni hvernig uppruna tónlistarinnar megi 

finna hjá móðurinni.
39

 Hún tekur sem dæmi Nonna í Sjálfstæðu fólki en það var móðir 

hans sem kenndi honum að hlusta á náttúruna og syngja. Nonni litli heldur síðan utan 

og syngur fyrir heiminn eins og mamma hans spáði fyrir um. En þó Nonni hafi fengið 

að heyra söng heimsins þá fann hann alltaf fyrir djúpstæðum söknuði til móður sinnar 

og söngs hennar. „Í hennar söng bjuggu hjartfólgnustu og óskiljanlegustu draumar 

mannkynsins“
40

 og Nonni lýsir söng hennar sem „fegursta söng lífsins.“
41

 Söngur 

móðurinnar sem upprunninn er í náttúrunni er söngur lífsins. Tónlistin í verkum 

Ragnars er þannig endurómur af þessum söng móðurinnar og leitast við að 

endurskapa hinn hreina tón sem Garðar Hólm talar um í Brekkukotsannál, en hann 

syngur fyrir móður sína líkt og Nonni litli.  

Helga finnur einnig tengingar tónlistarinnar við konuna sem náttúrubarn og 

segir hana tengjast hugmyndum Nietzsche um kvenmynd eilífðarinnar.
42

 Þeir sem 

hitta þessa konu fyllast ómældri hrifningu og hljómur konunnar snertir innstu 

hjartarætur en oftar en ekki hverfur þessi kona. Í verkinu The Visitors er fengist við 

slíkan missi en uppruni verksins eru endalok hjónasambands Ragnars og 

myndlistarkonunnar Ásdísar Sifjar Gunnarsdóttur. Titill verksins dregur einnig nafn 

sitt af síðustu plötu hljómsveitarinnar ABBA en bandið hætti einmitt  störfum vegna 

hjónabandsskilnaðar og átaka innan sveitarinnar. Verkið er myndbandsverk sem sýnir 

Ragnar og vini hans þar sem þau hafa komið sér makindalega fyrir á Rokeby 

búgarðinum sem staðsettur er norðan við New York borg. Hver hljóðfæraleikari á sér 

sinn stað í þessu fornfræga húsi en þau tengjast þó hvert öðru í gengum heyrnartól. 

Þannig birtast þau okkur; átta mismunandi málverk af átta mismunandi 

                                                 
39
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40
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tónlistarmönnum sem syngja saman það sem Ragnar kallar „feminine nihilistic gospel 

song.“
43

 Hvert og eitt þeirra birtist okkur í sér myndramma og flytja þau þannig tónlist 

sína í einrúmi. Þau geta aðeins heyrt í hvert öðru í gegnum heyrnatól og þurfa því að 

treysta á tæknina til að mynda samhljóm. Þau syngja til ástarinnar og náttúrunnar, sem 

birtist meðal annars í hvarfi konunnar, og samskipti manneskjanna fara fram í gegnum 

tóna. Ragnar nýtir sér á þennan hátt tækni og tónlist til þess að sameina einstaklinga 

sem eru sýndir í byrjun verksins sitt í hverju horni hússins. Að lokum klárast lagið, 

þau hafa náð saman í lofsöngnum og loks yfirgefa þau einveruna. Þau safnast saman í 

einum myndaramma og við fylgjumst með þeim hverfa í átt til náttúrunnar og 

guðdómsins í sameiningu.   
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THE END 

Allir þræðir verða nú dregnir saman því komið er að leiðarlokum. Því er gott að rifja 

upp markmið þessarar hugleiðingar en það var að greina hvers vegna Ragnar kýs að 

keyra um á hvítum Cadillac í stað Ópel Astra. Niðurstaðan er nokkuð víðfem en 

byggir á því að sviðsetningar Ragnars leitast við að varpa ljósi á tilveru mannsins í 

fortíð og nútíð. Það gerir hann til dæmis með því að notast við byggingar og hluti sem 

fela í sér hugmyndir um forna frægð. Þannig  sýnir hann fram á áhrif tímans á líf 

okkar. Hann dregur enga dulu yfir þá sorg sem felst í því að vera manneskja og tekst á 

við þá stöðu með því að lofsyngja sköpunarkraftinn og listina. Cadillacinn er því enn 

eitt táknið í hugmyndaheimi Ragnars sem sýnir fram á hverfulleika lífsins og smæð 

okkar gagnvart hinu stærra samhengi hlutanna. Í ljósi greiningar minnar á 

hugmyndaheimi Ragnars myndi hinn nýtískulegi Ópel Astra alls ekki passa þar inn 

því táknmynd hans er einfaldlega ekki nógu melankólísk. Þrátt fyrir að vera þýskur og 

starta í frosti þá tilheyrir Ópelinn ekki réttu tímabili til þess að nýtast sem 

hugmyndafræðilegt tæki í sviðsetningu Ragnars.  

Þessi samanburður á bílategundum er sprottinn af hversdagslegu atviki sem ég 

varð vitni af í miðborg Reykjavíkur en þá sá ég fínpússaðan Ragnar hoppa undir stýri 

á hvítum Cadillac. Stuttu áður hafði ég lesið frétt um að Ragnar ætti bíl sem startar 

ekki í frosti. Mér þótti merkileg þessi áhersla fjölmiðla á bílaeign Ragnars en eftir á að 

hyggja er hún á engan hátt merkileg. Frekar er hún staðfesting á því hversu sjálfsögð 

tengingin á milli Ragnars og hlutverks listamannsins er orðin; Ragnar er orðinn að 

tákni fyrir listamanninn.  

     Ég byrjaði á því að fara stuttlega yfir sögu bílsins og tengdi hann við 

tæknivæðingu síðustu alda. Áhrif tæknivæðingarinnar eru blendnar í huga margra og 

ýmsir fræðimenn tengja upphaf vísindakenninga upplýsingarinnar á sautjándu öld við 

rof mannsins frá náttúrunni. Hugmyndin um rofið birtist að mínu mati greinilega í 

Ópelauglýsingunni, en ég byggi hugleiðingu mína á greiningu á þessari auglýsingu. Í 

auglýsingunni sjáum við tvo heima. Annar birtir okkur innsýn inn í þann ótta sem 

ríkir hjá manninum þegar tæknin bregst honum og hann upplifir náttúruna sem 

utanaðkomandi ógn sem hann ræður ekki lengur yfir. Hinn er heimur nútímalegs 

kapítalisma þar sem maðurinn hefur náttúruna algjörlega á valdi sínu og getur hagað 

sér að vild. Birtingarmynd bílsins í þessari auglýsingu er að mínu mati tákn um þá 

blekkingu sem ríkir milli þessara tveggja heima. Blekkingin er sú að náttúran geti 

endalaust gefið af sér og haldið þannig uppi kröfum kapítalismans um endalausan 
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hagvöxt. Undirliggjandi ótti mannsins gagnvart þessari blekkingu birtist í martröð 

hans um þær hættur sem steðja að honum ef maðurinn missir völdin yfir náttúrunni.  

Auglýsinguna set ég í samhengi við hugleiðingar Páls Skúlasonar um 

sambands manns og náttúru. Páll telur alvarlega bresti komna í samband mannsins við 

hinn náttúrulega veruleika og hvetur til þess að fólk tengist náttúrunni upp á nýtt. 

Einnig studdist ég við kenningar vistguðfræðingins Sallie McFague sem fjalla um þau 

áhrif sem breytt guðsmynd gæti haft á samband manns og náttúru. Kenningar hennar 

setja sömuleiðis spurningarmerki við óskorað vald karlmannsins. Greining 

auglýsingarinnar var síðan sett í samhengi við sviðsetningu Ragnars. Ragnar tekst á 

við óttann, sem birtist í martraðaheimi auglýsingarinnar, og sorgina sem felst í 

mannlegri tilveru með því að leika hlutverkaleik. Hlutverkaleikinn notar hann til að 

varpa ljósi á brestina og opnar um leið möguleika áhorfenda að horfa á sjálfa sig í 

stærra samhengi. Að lokum fjalla ég um mikilvægi tónlistarinnar í verkum Ragnars en 

hann er undir miklum áhrifum verka Halldórs Laxness. Í grunninn má segja að öll list 

Ragnars felur í sér upphafningu á kraftbirtingarhljómi guðdómsins sem er 

nauðsynlegur til þess að öll veröldin myndi samhljóm. 
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