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Útdráttur   
Í þessari ritgerð mun ég fjalla um geometríu, rými og hljóð í myndlist. Ég skoða 

hvernig form, rými og hljóð geta haft áhrif á skynjun. Ritgerðin fjallar um átta verk 

sem ég hef gert og tengjast þessum þáttum. Einnig tek ég fyrir hvaða listamenn og 

stefnur hafa haft áhrif á gerð verkanna. Öll verkin tengjast persónulegum upplifunum í 

sambandi við hljóð, form, áferðir og rými. Hvernig hversdagsleg hljóð breytast með 

mismunandi áferðum efniviðs. Í sumum verkum má segja að áhorfandinn sé stiginn 

inn í nýja vídd eða í annan heim sem við þekkjum ekki, heim sem er raunverulegur en 

á sama tíma óraunverulegur. Rýmisskynjunin er breytileg, við endursköpun rýmisins 

með notkun mismunandi forma og efniviðar endurskapast rýmið og við það breytist 

rýmisskynjunin hverju sinni.  Ég skoða hvernig náttúran hefur haft áhrif á verkin 

þannig að þau eru sett í nýtt samhengi. Einnig fjalla ég um hvernig ég dreg fram hljóð 

úr hversdagslegum efnivið, magna þau upp, set þau í annað samhengi og móta 

skúlptúra með hljóði. Ég reyni að varpa ljósi á hvernig hljóð og rými getur haft áhrif á 

skynjun áhorfandans. Það má segja að rýmið verði til um leið og áhorfandinn stígur 

inn í það og upplifunin verður aldrei eins. Sjónin, heyrnin og skynjun manneskjunnar 

er bara lítið brot af heiminum, brot af því sem er raunverulega til staðar í endalausum 

bylgjum sem umlykja heiminn. 
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INNGANGUR 
 
Í þessari ritgerð mun ég fjalla um verk mín, hvernig verkin tengjast listasögunni og 

hvert ég hef sótt innblástur. Áhugasvið mitt tengist aðallega skúlptúrum, hljóði og 

innsetningum og hvernig umbreyting á rými og hljóði getur haft áhrif á áhorfandann. 

Ég mun fjalla um innlenda og erlenda myndlistarmenn og ýmsar myndlistarstefnur 

sem hafa haft áhrif á mig og ég hef kynnst. Jafnframt ræði ég persónulegar 

hugleiðingar og sýn mína á myndlist.  

 Ritgerðin skiptist í þrjá aðalkafla. Í fyrsta kafla, sem ber yfirskriftina 

Geometría, tala ég um samfélagslega geometríu og hvernig samfélagið okkar starfar. 

Ég skoða hvernig hreyfing getur myndað form á margs konar hátt og fjalla um 

mismunandi bylgjur í heiminum sem eru allsstaðar í kringum okkur og við erum bara 

lítið brot af því sem er raunverulega til staðar í heiminum. Ég geri grein fyrir 

hugleiðingum mínum, hvernig ég hef mótast, hvaðan ég sæki innblástur og fyrir 

þremur verkum eftir mig sem öll tengjast geometríu. Einnig ræði ég um þrjá 

myndlistarmenn sem hafa haft áhrif á mig varðandi geometríu: Peter Halley, Gerði 

Helgadóttur og Gego. Annan kafla nefni ég Rými. Í honum velti ég því fyrir mér 

hvernig við hreyfum okkur inni í rými og ræði um það hvernig ég nota áhrif frá 

umhverfinu í verkum mínum. Ég fjalla um verk mín og hvernig ég reyni að sýna fram 

á nýjar víddir með innsetningu og skúlptúr. Þá fjalla ég um listamennina Yaynoi 

Kusama og Ólaf Elíasson. Hljóð er þriðji kafli ritgerðarinnar. Þar fjalla ég um áhrif 

hljóðs á sýningargesti, hvernig skynjun breytist með hljóði og hvernig hljóð getur 

breyst eftir áferð efnis. Ég ræði um verk mín og hvernig ég reyni að fanga og magna 

upp hversdagsleg hljóð og gera þau sýnilegri fyrir áhorfandann. Listamaðurinn 

Finnbogi Pétursson hefur veitt mér innblástur í þessu og verður fjallað um hann. Aftan 

við ritgerðina er myndaskrá með myndum af níu verkum. Verkin eru tölusett og vísað 

í þau í ritgerðinni. 
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GEÓMETRÍA 

 
Náttúran og Samfélagið 

Þegar ég horfi á náttúruna og hugsa um hana koma ýmis form upp í huga mér. Þegar 

ég var barn flaug ég oft um landið með föður mínum, ég sá landið ofanfrá þar sem ár 

og lækir teikna línur og afmarka landsvæði og ramma inn reiti og mynda form. Þessi 

form koma aftur upp í huga mér. Ég sé náttúrulega geómetríu í landslaginu, hvernig 

náttúran finnur alltaf sitt jafnvægi. Ég lít á mig sem áhorfanda sem svíf fyrir ofan 

þessi óendanlegu, fjölbreytilegu en þó regluföstu form sem er að finna í náttúrunni. 

Þetta eru myndir sem búa í undirmeðvitund minni. Eitthvað sem ég hef upplifað fyrir 

löngu og sprettur fram í öðrum miðlum. 

Málarinn og arkitektinn Theo Van Doesburg (1884-1931) og listamaðurinn 

Piet Mondrian (1872-1944), sem voru báðir hollenskir, tilheyrðu hópi listamanna sem 

kenndur var við De Stijl og hafði það meðal annars að markmiði að skapa betra 

þjóðfélag gegnum listir og hönnun. Vegna ástandsins sem hafði skapast í fyrri 

heimsstyrjöldinni vildu þeir skapa þjóðfélag sem væri friðsælt og reglubundið.1 

Notkun þeirra á láréttum og lóðréttum línum og rétthyrndum flötum í frumlitunum, 

rauðum, gulum og bláum einkenndu verk þeirra. Þeir notuðu líka mikið hlutlausa liti 

hvítan, svartan og gráan.2 Eins og aðrir upphafsmenn abstraktlistar, t.d. meðlimir 

Bauhaus og rússneska konstrúktívismans vildu þeir nota list til að breyta þjóðfélaginu 

og byggja það upp frá grunni. Þeir trúðu því að með því að einfalda og skapa 

reglufasta list, myndi það smám saman leiða til endurnýjunar á þjóðfélginu. Í 

meginatriðum voru dulspekileg og andleg viðhorf að baki hugsunum þeirra. Það var 

engin tilviljun að þeir voru með þennan hugmyndalega bakgrunn því góðvinur 

listamannsins Piet Mondrians var rússneski listamaðurinn Vassilíj Kandinskíjs (1866 

– 1944) sem gaf út bókina On the Spiritual in Art. Skrif hans fjalla um geómetrískt 

stærðfræðilegt kerfi alheimsins og frumspekilega merkingu frumlitanna þriggja. Þetta 

var mikilvæg hugmyndafræði fyrir þá.3 Van Doesburg ferðaðist víða og sá um 

sýningar og hélt fyrirlestra. Hann var einn áhrifamesti hugmyndasmiðurinn í De Stijl.4 

Eins og áður kom fram hef ég fengið innblástur frá íslenskri náttúru og get ímyndað 

                                                   
1 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements,  bls. 121. 
2 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements,  bls. 121.	  
3 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements,  bls. 122. 
4 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements,bls. 131. 
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mér hvernig Theo Van Doesburg og Piet Mondrian hafa fengið innblástur frá 

hollenskri náttúru sem er mjög reglubundin ef litið er á hana ofan frá. Til dæmis úr 

flugvél þá sjást lóðréttar og láréttar línur í landslaginu. 

Þar sem módernisminn5 lagði sig fram um að skapa samræmt andrúmsloft og 

ríki þar sem væri fullkomið fegurðarsamræmi,6 þá fagnaði postmodernisminn 

fjölhyggjunni sem ríkti á síðari hluta tuttugustu aldarinnar. Ein hlið fjölhyggjunnar 

snýr að því hvernig fjölmiðlar og rafrænir miðlar sjá um útbreiðslu hugmynda. Í 

mörgum postmoderniskum verkum er aðal áherslan á spurninguna um framsetningu 

þannig að fyrirmyndir eða hugmyndir eru sóttar í eldri verk, vitnað í þau og þau svo 

sett í nýtt samhengi. Franski hugsuðurinn Jean Baudrillard ( f. 1929) velti fyrir sér að 

ef við skynjum gegnum framsetninguna, hvort sú framsetning verði þá raunveruleiki 

okkar? Hvað er þá satt? Hvernig getum við mögulega skynjað sannleikann, 

frumleikann?7  

Skipan samfélagsins er fyrirfram ákveðin til dæmis með gönguleiðum, vegum 

og byggingum sem gera það að verkum að hægt er að ganga heilu kílómetrana án þess 

að komast í snertingu við náttúruna sjálfa. Ég hef unnið mikið með geometrísk form 

og þessar fyrirfram ákveðnu leiðir sem má finna í samfélaginu. Bandaríkjamaðurinn 

Peter Halley er einn þekktasti listamaðurinn sem unnið hefur með samfélagslega 

geómetríu í list sinni og eru skærir litir áberandi í verkum hans. Hann tilheyrir hópi 

listamanna sem kenndir eru við Nýflatarlist (e. Neo Geo) sem kom fram um 1980. Í 

málverkum þeirra er blásið lífi á ný í ýmis konar geometrísk abstraktform.8 og snérist 

list þeirra, strangflatalistin um að endurspegla samfélagslega skipan þar sem Peter 

Halley var mjög áberandi. Samfélagið finnur jafnvægi í skipulagningu.9 Hver einasta 

lína getur staðið ein, en með nálægðinni hver við aðra mynda þær heild. 

Peter Halley vinnur með samfélagslega geómetríu. Samkvæmt honum er allt 

samfélagið okkar einn geómetrískur vélbúnaður, bæði hvernig hann er notaður í 

                                                   
5 Módernismi er stefna eða tímabil í listum sem nær frá seinni hluta nítjándu aldar til miðbiks eða 
seinnihluta þeirrar tuttugustu.  Módernisminn lýsir sér í ákveðnu uppgjöri við form og hefðir 
fortíðarinnar og tilrauna til að höndla hinn margræða og brotakennda nútíma með nýjum aðferðum og 
hugmyndum. Njörður Sigurjónsson, Nörður Sigurjónsson„Hvað er módernismi?“, Vísindavefurinn, 27. 
apríl 2006, 6. janúar 2016. http://visindavefur.is/svar.php?id=5844. 
6 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements,  bls.271. 
7 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements,  bls.271. 
8 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements,  bls.293. 
9Jón B.K. Ransu. „Musteri sorpsins”Morgunblaðið,15. mars 2005. Sótt 20.desember 2015 á 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1006883/ 
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efnahagslífinu, skipulagningu, viðskiptum og samskiptum fólks.10 Ég tengi þetta við 

þræði og flæði í samskiptum nútímans, það er	  tengingar internetsins og símasamskipti. 

Fólk getur til að mynda talað við manneskju í allt annarri heimsálfu og jafnvel séð 

hana líka, til dæmis með notkun forritsins skype. Þetta eru dæmi um þær endalausu 

ósýnilegu bylgjur sem umlykja okkur. Ég hef velt þessu fyrir mér og er forvitin um 

áhrifin sem þessar bylgjur og aukin tækniþróun hafa á manneskjuna. Bylgjurnar eru 

magnþrunginn vefur allsstaðar í kring, með endalausum upplýsingum og heimildum. 

Þessi þróun hefur verið mér ofarlega í huga í gegnum árin, þar sem ég hef ítrekað velt 

fyrir mér hvernig allar þessar ósýnilegu orkubylgjur líta út. Í kjölfarið gerði ég verkið 

Bylgjur (2013).11 Verkið er búið til úr viðarplötu. Ég skar ýmsar leiðir í plötuna og 

hannaði síðan mynd sem á að lýsa hvernig heimurinn liti út ef við sæjum allar bylgjur 

heimsins. Þetta eru óendanlegir og ósýnilegir þræðir, samskiptanet sem umvefur 

heiminn. Ég þrykkti mynd á plötuna og notaði til þess sjálflýsandi olíumálningu. 

Verkið var sýnt í rými sem var almyrkvað, þannig að það eina sem sást voru 

sjálflýsandi línurnar í verkinu. 

  

Teikning í rýmið 

Ég gerði verkið Án titils12 árið 2014 þar sem ég strengdi víra á milli veggja. Vírarnir 

voru mjög grannir og þöktu stóran hluta rýmisins. Áhorfandinn varð hluti af verkinu 

um leið og hann steig inn í rýmið, það var eins og að ganga inn í línuteikningu. 

Áhorfandinn stóð inni í teikningunni og allt í einu urðu bylgjurnar og þræðirnir 

sýnilegir og áþreifanlegir. Þeir voru eins konar hindrun fyrir áhorfandann. Það sem ég 

áttaði mig ekki á þegar ég setti verkið upp var að veggir rýmisins voru holir að innan 

og þegar áhorfendur gengu inn myndaðist hljóð, svo upplifunin var að hluta til eins og 

að vera staddur inni í hljóðfæri. Þar með kom annar vínkill	  á verkið og mig langaði að 

kanna það frekar. Það varð til þess að ég fór seinna meir að vinna með hljóð. Gerði 

lítið hljóðfæri13 útfrá rýminu sem síðan leiddi til þess að ég skóp verkið Áferð 

(2015)14 sem var unnið inn í heilt rými. Ég mun koma að því síðar í ritgerðinni.   

                                                   
10 Peter Halley, Forspjall, Hannes Sigurðsson þýddi, tekið úr fyrirlestraröðinni „Geometry and the   
social“, CAPC listasafnið. 
11 Sjá mynd í myndaskrá. Verk númer eitt. Bylgjur, stærð: 15 x 21 cm, Útskorinn viður silkyþrykkt með 
sjálflýsandi olíumálningu. 2013. 
12 Sjá myndaskrá, verk númer tvö, Án titills, unnið með heilt rými, efni; vír, naglar. 2014. 
13 Sjá myndaskrá, verk númer sjö, Srengja kassi, efni; krossviður, hnota og gítarstrengir.2014. 
14	  Sjá myndaskrá, verk númer átta, Áferð, 4 m x 2 m x 70 cm, efni; krosviður, málmur, sandur, 2015.	  
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Ég gerði verkið Vefur15 (2015) og sýndi það í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum. 

Listaverkið er heklað mynstur gert úr gulllituðu og svörtu málmkenndu garni. 

Vefurinn fær að flæða frjáls og í fyrstu virðist verkið vera einhvers konar flækja, en 

við nánari athugun má sjá að ýmsar kerfisbundnar tengingar mynda regluleg form. 

Flækjan myndar því ákveðna reglu í óreglunni, er bæði skipulögð og tilviljunarkennd.  

Verkið sést ofan frá útsýnisturni Fjölskyldu- og húsdýragarðsins, en fjarlægðin 

eykst eftir því sem áhorfandinn gengur ofar í turninn. Verkið er byggt inn í rýmið og 

er hugsað sem hluti af garðinum sem tengist æskunni óhjákvæmilega nostalgískum 

böndum. Sem einstaklingur er maður sífellt að búa til nýjar tengingar á milli þess sem 

maður þekkir og þess sem enn er ókomið, við manneskjur og öðlast nýja reynslu. 

Verkið er því nokkurs konar uppgjör við æsku. 

 

Gerður Helgadóttir 

Listakonan Gerður Helgadóttir (1928-1975) hefur verið mér innblástur í því hvernig 

hún vann með form og efni.16  

 Gerður var mikill brautryðjandi í íslenskri höggmyndalist. Hún var fyrst til að 

nota járn, stálþræði og kopar í óhlutbundið myndmál á Íslandi. Hún leitaði djúpt bæði 

í efni, tjáningu og tilgang í list sinni.17 Árið 1951 keypti Gerður sér logsuðutæki. 

Henni fannst járnið passa vel við tímann sem hún lifði á og henni fannst gaman að 

glíma við þessi nýju efni. Árið 1953 breyttust verk hennar töluvert og urðu fíngerðari 

og efnisminni. Ég tengi vel við þau verk Gerðar þar sem hún notar mjóar járnstangir 

og setur saman í form. Þau eru létt og fanga tómarúmið í rýminu. Rýmið hafði öðlast 

meira vægi í verkum Gerðar þar sem geómetrísk form byggðu sig inn eins og í 

arkítektúr. Verkin voru í megin dráttum symmetrísk en samt með lífrænu ívafi.  

 Gerður var alla tíð mjög leitandi og hafði mikinn áhuga á andlegum málum og 

má vel lesa það úr verkum hennar. Hún las um stjörnuspeki, stjörnumerki og hafði 

áhuga á táknfræði og fleiru sem tengist formum.18 Hún var að öllum líkindum mjög 

næm kona og á undan sínum samtíma í þessum efnum því þessi umræða er mun 

opnari í dag og mun fleiri sem notfæra sér þessi fræði í list sinni. Gerður aðhylltist 

                                                   
15 Sjá myndaskrá, verk númer þrjú, Vefur, unnið beint inni í leikvöll, efni: garn. 2015. 
16 Ásdís Ólafsdóttir, „Að beisla tómið.“ Í Gerður Helgadóttir myndhöggvari, Guðbjörg Kristjánsdóttir 
ritstýrði, bls.9-26, (Kópavogur: Listasafn Kópavogs), 1995, bls.15. 
17 Ásdís Ólafsdóttir, „Að beisla tómið,“ bls. 9. 
18 Ásdís Ólafsdóttir, „Að beisla tómið,“ bls. 9. 
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heimsmyndakenningar  Georges Ivanovitsj Gurdjieff um dulspeki19 og hafa þær haft 

umtalsverð áhrif á listsköpun hennar.  

 Gurdjieffs ferðaðist um Austurlöndin á sínum yngri árum og þróaði með sér 

eigin lífsspekikenningar. Hann heillaðist mikið af Súfisma sem er regla innan íslam 

þar sem stundaðir eru trúarlegir dansar. Gurdjieff naut aðstoðar heimspekingsins P. D 

Ouspensky og listakonunnar Madame de Salzmann og sóttu þau innblástur í þessa 

súfísku dansa og þróuðu út frá þeim geómetrísk hreyfikerfi er þau kölluðu heilaga 

dansa. Dansarnir voru tegund virkrar hugleiðslu sem áttu að hjálpa manneskjunni að 

ná stjórn á huga og líkama. Dansarnir voru mjög andlegir og byggðust á að 

manneskjan kæmist í ríkari tengsl við sitt innra sjálf og jafnvel upplifði 

vitundarvakningu í lífinu.  Gerður stundaði dansæfingar og hugleiðslu hjá Madame de 

Salzmann. Dansarnir höfðu margir hverjir mjög flóknar hreyfingar og kröfðust þess 

að ýmsir líkamspartar héldu taktinum og allir sem dönsuðu saman væru samstilltir. 

Hreyfing í rými var mjög mikilvægur þáttur í dönsunum en þessara áhrifa gætir sterkt 

í verkum Gerðar. Hún sótti í abstrakt myndmál sem kom upp snemma á síðustu öld 

bæði í Bauhus í Þýskalandi og í strangflatarlist Kasimírs Maljevitsj. Þeir voru undir 

áhrifum af spíritískum kenningum eins og Gerður. Hún og Malevitsj byggðu til að 

mynda hluta af hugmyndafræði sinni á bók P.D. Ouspenskys um fjórðu víddina.20 

Fjórða víddin er rýmið innan þrívíddarinnar sem við lifum í. Rýmið okkar er þrívítt að 

því leiti að innan þess getum við ferðast á þrjá mismunandi vegu: upp eða niður, til 

hægri eða vinstri, fram og til baka. Þar með eru möguleikarnir upptaldir og með 

þessum þremur möguleikum komumst við allra okkar ferða. Fjórða víddin er þó til 

bæði sem stærðfræðilegt fyrirbæri og hana má yfirfæra yfir í önnur fræði. Innan 

eðlisfræði hefur fjórða víddin oft verið skilgreind sem tími.21 Þetta má tengja inn í 

myndlist þar sem rýmið er í eðli sínu óhugsandi án tíma eða með öðrum orðum án 

fjórðu víddarinnar. Fjórða víddin getur einnig verið vitund innan undirmeðvitundar 

líkt og meðvitund í draumi. Að vera meðvitaður um það í draumi að mann dreymi. 

Slíkri vitund hafa margir náð en slík vitund er hugarstjórnun líkt og hugleiðsla.22 

                                                   
19 JBR Ransu, „Lykillinn fundinn.“ Í Gerður Helgadóttir myndhöggvari, Guðbjörg Kristjánsdóttir 
ritstýrði, bls.105-110, (Kópavogur: Listasafn Kópavogs), 1995, bls.106. 
20 JBR Ransu, „Lykillinn fundinn,”bls.106-109. 
21 Rudolf v B. Rucker, Geometry, Relativity and the Fourth Dimension / by Rudolf v.B. Rucker (New 
York: Dover, 1977). bls. 1.	  
22 Rucker, Geometry, Relativity and the Fourth Dimension, bls.130-132. 
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List Gerðar var dularfull og bjó yfir leyndardómum því dulspeki er eins og 

fjórða víddin ósnertanleg og framandi. Þetta eru djúpstæð fræði og það fer eftir 

hverjum og einum hvernig hann vill upplifa eða nota þau.23  

 Gertrud Louise Goldschmidt (1912 – 1994) frá Venesúela betur þekkt sem 

Gego hafði einnig áhuga á andlegum málefnum og má sjá í hennar verkum hvernig 

hún notaði form og nýtti rýmið. Til dæmis hengdi hún oft verk upp í loft. Þannig 

fengu verk hennar vísun í geiminn og stjörnuspeki.24 Ég sé mjög sterka tengingu á 

milli Gerðar og Gego hvernig þær tókust á við form og rými í verkum sínum. Sjálf hef 

ég gert verk úr járni, Án titils (2015)25  sem hefur skírskotun í Gerði og Gego. Verkið 

er logsoðið saman með sömu aðferðum og Gerður tileinkaði sér. Það er sett saman 

með margs konar formum. Rými inn í rými. Verkið var unnið beint inn í horn á 

herbergi og lýst upp með ljósum svo skuggar geómetríunnar vörpuðust á veggina á 

bakvið. Verkið er marglitað í pastel litum sem léttir ásýnd þess.  

 

RÝMI 

 
Samfélagsleg rými 

Ég velti því fyrir mér hvernig fólk myndi hreyfa sig inni í rými sem hefur verið 

skipulagt til fulls, þar sem einungis er hægt að fylgja einni ákveðinni leið, og hvergi 

hægt að afvegaleiðast. Rýmið byði því fólki ekki upp á neitt annað heldur en þá leið 

sem ég gæfi því. Þrátt fyrir takmarkaða möguleika innan rýmisins, er það þó ekki ég 

sem leiði fólkið í gegn, heldur fer fólkið sjálfviljugt þessa leið. Það er því nokkurs 

konar endurspeglun á samfélagi okkar, samfélagi þar sem allt er fyrirfram ákveðið. 

Við hreyfum okkur og förum þær leiðir sem okkur er kennt að fara, samfélagslega 

viðurkenndar leiðir. Dæmi um þessar leiðir eru til dæmis vegir, göngustígar og 

sýningarrými, en einnig á ég við um þær huglægu athafnir sem hafa fest sig í sessi 

dagslegs lífs. 

 Michel Foucault (1926 -1984) var franskur heimspekingingur sem fjallaði um 

heterótópíska stærðfræði en innan hennar eru rými sem standa með einhverjum hætti 

utan og innan samfélagsins og þar ríkir formfesta og þar myndast línur. Hans skoðun 

var að heterótópía sé líkt og útópía staðsetning án raunverulegs staðar. Foucault fæst 

við ólíka heima allt frá lestinni, bátnum, kirkjugarðinum og speglinum. Í rauninni er 
                                                   
23 JBR Ransu, „Lykillinn fundinn,” bls.106-109. 
24 „Gego.” Sicardi, 30. Október 2015. http://www.sicardi.com/artists/gego/artists-artist-works/ 
25 Sjá myndaskrá, verk númer fjögur, Án titils, stærð 60x40 cm, efni: járn, 2015. 
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þetta afbrigði af útópíu, því þetta er orðið að áþreifanlegum veruleika og er ekki 

lengur ímyndun heldur hluti af hversdagslegum veruleika. Líf okkar birtist á ólíkan 

hátt í mismunandi rýmum í tilverunni.26  

Á okkar tímum tengjast grunnþarfir okkar rými. Þrátt fyrir alla tæknina og 

allar formúlur sem við getum mælt út rýmið með þá erum við ekki enn búin að finna 

út heilagt rými. Hins vegar lifum við ekki í einleitu eða tómu rými. Í andlega rýminu 

gera hugarburðirnir ásókn. Rými frumskynjunar, sem eru draumórar, loftkennd og 

gegnsæ. Rými sem renna áfram eins og vatn. Þetta er okkar innra rými sem er 

huglægt.27 En svo er það rýmið sem er utan við okkur, samfélagslegt rými, sem setur 

okkur reglur í samfélaginu og hlutum stað, en gefa okkur ekki innra rými. Dæmi um 

þessa staði eru elliheimili. Svo eru staðir sem tengjast öllum öðrum stöðum. Þetta eru 

staðir sem eru raunverulegir en samt óraunverulegir eins og spegillinn. Það er rými 

sem maður sér sjálfan sig í en er í rauninni ekki á þeim stað. Þann stað má kalla 

heterótópíu í þeim skilningi að rýmið í speglinum sem maður sér sig í er algjörlega 

raunverulegt. Það er tengt öllu því rými sem er umhverfis mann en er  þó 

óraunverulegur staður, því til að skilja hann verður að fara hinum megin í gegnum 

sýndarpunktinn.28 

Lestin er áhugavert rými sem fer fram og til baka á milli staða, maður getur 

verið hluti af lestinni og horft á hana. Það er einnig dæmi um heterótópískt rými. 

Báturinn er hin fullkomna heterótópía af því báturinn er brot úr rými sem flýtur um og 

er með sjálfstætt líf. Hann er lokaður en fer frá einni höfn til annarrar, staður án 

staðar. Skipið hefur verið notað í ótal ferðir allt frá 16. öld til dagsins í dag.29 Eins og 

áður kom fram hefur Peter Halley byggt verk sín á samfélagslegri geómetríu og til 

þess sótt í þessar kenningar Foucaults um heterótópískt rými. Peter Halley er næmur á 

línur og form og fær innblástur frá skipulagningunni í samfélaginu. Málverk hans eru 

blásin lífi á ný í ýmiskonar geometrískum abstraktformum.30   

 

 

 

 
                                                   
26 Michel Foucault, Um önnur rými, Benedikt Hjartarson þýddi (Reykjavík: Tímarit 
Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands, Ritið:1/ 2002), bls.131-132. 
27 Foucault, Um önnur rými, bls. 134. 
28 Foucault, Um önnur rými, bls. 136. 
29 Foucault, Um önnur rými, bls. 142. 
30 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements,  bls.293. 
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Náttúruleg rými. 

Ég gerði verk Án titils (2015)31 úr járnstöngum sem eru soðnar saman í kassa. Inni í 

verkinu er þríhyrningur úr plexígleri og ofan í honum er vatn. Áhorfandinn speglast í 

verkinu en til þess að hann geti speglast verður að vera ljós. Áhorfandinn getur einnig 

speglast í vatninu. Ég hef hugsað mér að stækka þetta verk upp í stórt rými svo 

áhorfandinn geti staðsett sig undir verkinu. Hann getur þá bæði speglað sig í því og 

séð ljósið í gegn, bæði sólarljós að degi til eða stjörnur að nóttu. Verkið er hugsað sem 

stór eining úti í náttúrunni og myndar symmetrískt mynstur. 

Ég nota áhrif frá umhverfinu og reyni að skapa nýjar aðstæður sem krefja 

áhorfandann um að nota skynfærin til að upplifa heildarmynd umhverfisins. Ólafur 

Elíasson listamaður vinnur gjarnan með þetta að leiðarljósi. Með eftirminnilegum 

hætti lætur Ólafur áhorfandann staldra við. Þá er hann búinn að umbreyta rýminu og 

endurskapa. Ólafur hefur átt gott samstarf við Einar Þorstein Ásgrímsson arkítekt sem 

hefur rannsakað platónska geómetríu sem er ákveðin samhverfa, sem þýðir speglun og 

endurtekur sig í formunum, líkt og hvernig plöntur vaxa. Þeir hafa hannað marga hluti 

saman sem Ólafur hefur nýtt í verkum sínum. Hann notar arkitektúrinn í rýminu og 

leiðir okkur þannig áfram svo við skoðum hann betur til dæmis með því að nota 

spegla. Ólafur gerði verk sem heitir Seeing Yourself Sensing (2001)32. Með því verki 

fylgdi sýningarskrá og grein sem Ólafur lýsir framandi landslagi og reynir að átta sig 

á umhverfinu, þar sem landslagið ræður ferðinni og leiðir áhorfandann eftir ákveðnum 

leiðum. Þar ræðir Ólafur um það hvernig samtímalistin hefur áttað sig á því hvað 

samhengi skiptir miklu máli. Meiri áhersla er á áhorfandann og hvernig hann upplifir 

rýmið á gagnrýninn hátt, en minni áhersla er á að stilla einum listhlut upp. Allar 

hugmyndir okkar eru háðar skynfærum okkar og við fáum ekki náttúruna samsetta og 

heila heldur upplifum alla hluti á mismunandi hátt. Áhorfandanum er frjálst að túlka 

hlutina á sinn eigin hátt. Með því að minnka vægi listhlutarins og auka vægi 

skynjunar opnar það fleiri möguleika á ýmsum þáttum í umhverfinu, hvernig við 

bregðumst við áreiti og lærum á umhverfið okkar.33 Sjálf hef ég unnið með 

umbreytingu á rými og lagt áherslu á  mismunandi skynfæri í hverju verki fyrir sig.  

                                                   
31 Sjá myndaskrá, verk númer fimm, Án titils, stærð: 60x20 cm, efni; járn,plexígler,vatn.2015.  
32 Sjá myndaskrá, verk númer níu, Ólafur Elíasson, Seeing Yourself Sensing, speglar, Í eign The 
Museum of Modern Art, New York, 2001. 
33 Ólafur Elíasson. Frost activity, Gunnar J. Árnason Þýddi (Reykjavík: Listasafn Reykjavík, 2004), 
bls. 5-11.	  
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Eins og áður var getið flaug ég mikið með föður mínum sem barn og því hef 

ég skoðað Ísland úr lofti ótal sinnum. Ósjálfrátt vinn ég því verkin mín eins og 

nokkurs konar arkitekt, sem skoðar götumyndir ofan frá, sé verkin mín ofan frá. 

Verkin eru unnin út frá áhrifum frá upplifunum mínum úr þessum ferðum, þar sem ég 

sat í flugvélinni og horfði niður á landið. Ég hef smám saman áttað mig á að þetta er 

sjónarhorn sem ég hef margoft séð og fest mér í minni. Ég tengi við verkin bæði 

meðvitað og ómeðvitað og vinn flest öll verkin mín eftir því minni.  

 

Nýjar víddir 

Ég setti verkið Bylgjur (2013)34 upp í lítið rými. Verkið var sett upp í þröngum gangi 

og ég vann nýtt verk Án titils (2014)35 beint inn í rýmið. Ég málaði þræði sjálflýsandi 

og hengdi vefina upp í loft og það var alveg dimmt inni í rýminu en eina sem 

áhorfandinn sá voru lýsandi þræðir lóðrétt frá loftinu. Enn og aftur var áhorfandinn 

orðinn hluti af rýminu og bylgjurnar og þræðirnir orðnir sýnilegri. Þarna ákvað ég að 

nýta mér verk sem ég hafði gert í tvívídd og gera það í þrívídd beint inn í rýmið og 

leyfa arkitektúrnum í rýminu að stýra hlutföllum og ráða ferðinni. Í þessu verki reyndi 

ég að sýna bylgjurnar sem umlykja okkur en við sjáum ekki. Sjálflýsandi þræðirnir 

urðu hindrun fyrir áhorfandann þegar hann gekk um rýmið. Það er alveg dimmt inn í 

rýminu svo það eina sem áhorfandinn sér eru hangandi þræðir. Á einhvern hátt má 

líkja því við að áhorfandinn hafi stigið inn í aðra vídd eða í annan heim sem við 

þekkjum ekki.  

Ég hef orðið fyrir sterkum áhrifum frá verkum japönsku myndlistarkonunnar 

Yaynoi Kusama (f.1929), sem vinnur mikið með heil rými, endurtekningar og 

speglanir. Hún notar sjálfa sig oft í verkum sínum og verður þannig líkamlegur hluti 

af verkunum sem hún gerir. Mér finnst mjög heillandi hvernig hún yfirtekur rýmin og 

umbreyttir þeim gjörsamlega. Það er eins og vera komin inn í aðra vídd eða 

ævintýraheim.36 Hún skoðar rýmið vel og leggur meiri áherslu á upplifun áhorfandans 

í heildarrýminu en á að skoða sérhvern einstakan listhlut fyrir sig.37 

 

                                                   
34 Sjá mynd í myndaskrá. Verk númer eitt. Bylgjur, stærð: 15 x 21 cm, Útskorinn viður silkyþrykkt með 
sjálflýsandi olíumálningu. 2013. 
35 Sjá mynd í myndaskrá. Verk númer sex. Án titils, verk unnið beint inn í heilt rými, efni; sjálflýsandi 
málning, þræðir. 2014. 
36  Jo Applin, Yayoi Kusama: Infinity Mirror Room-Phalli´s Field. London: (Cambride, 2012), bls. 1-9. 
37  Applin, Yayoi Kusama: Infinity Mirror Room-Phalli´s Field, bls. 63-64.	  
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HLJÓÐ 

 
Náttúruleg hljóð 

Einn daginn var ég inni í svefnherberginu mínu og heyrði í vindinum og rigningunni. 

Það var einn dropi sem dundi hart á gluggann hjá mér og ég velti því fyrir mér hvernig 

ég gæti hækkað hljóðið í honum. Hljóðið gæti magnast ef áferðin á efniviðnum sem 

dropinn lenti á væri önnur, eins og til dæmis ef hann lenti á klassískum gítarstrengjum 

eða slagverki. Áferðin skiptir nefnilega gríðarlega miklu máli fyrir hljómburðinn. 

Tökum sem dæmi lýsingu Hugh Le Caine (f.1914 –1977) á því þegar hann tók upp 

efni við upptöku tónverksins Dripsody (1955). Hann kom með málmruslafötu og setti 

sex sentimetra af vatni í hana, síðan tók hann dropateljara og lét vatnsdropa detta ofan 

í fötuna. Míkrafóni var komið fyrir í fötunni, en hann var einangraður frá vatninu með 

plastfilmu. Af öllu hljóðbandinu sem hann tók upp, sem var einn og hálfur tími, valdi 

hann einungis hljóð eins dropa. Sumir droparnir höfðu blaktandi tónhæð sem gaf 

dropunum gutlandi hljóð. Aðrir höfðu tónhæð sem svifu yfir áttund. Til að einfalda	  

tónverksins þá var valið formlausasta og einfaldasta hljóðið, þó að droparnir hefðu 

flóknar tónhæðir þá var þeim allnokkuð breytt. Samskonar  tónverk er hægt að finna 

víða úti í náttúrunni hvar sem vatn lekur þarsem tónhæðir og taktar eru 

óútreiknanlegir og mætti jafnvel lýsa þannig að bók náttúrunnar sé lesin upphátt.38 

Aldous Huxley (f.1894 –1963) íhugaði hversdagslega djúphyggni í verkinu 

Water music árið 1920. Hann ímyndaði sér að söngur dropanna myndi halda endalaust 

áfram. Hann sagði að það sem trufli oft syfjaðan huga hans, þegar hann hlustar á 

dropana á næturna, sé að þeir hljómi svo vel saman en allt í einu kemur dropi sem 

skemmir heildarverkið. Hann segir að aðrir geti vel heyrt þessi endalausu 

dropahljóðverk sem eru svo þrungin og áhrifamikil og full af tilfinningum að honum 

finnast þau jafn mikilvæg og tónverk eftir Bach. Lítið þyrfti í rauninni til þess að 

breyta þessum samhengislausu hljóðum í merkingu. Tónlist dropanna er tákn og 

tegund fyrir allan heiminn, hún varir að eilífu, eins og hún var óendanlega nálægt 

merkingu, en nær henni samt aldrei. Aldrei nema hinn mennski hugi togi hana með 

valdi yfir í hið sundraða rými.39  

                                                   
38 Douglas Kahn, Noise, Water, Meat  : A History of Sound in the Arts / Douglas Kahn (Cambridge  ; 
London: MIT, 1999). bls. 252.	  
39	  Douglas, Noise, Water, Meat bls. 252.	  
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Hljóðteikning 

Ég hef sótt töluverðan innblástur í verk Finnboga Péturssonar, myndlistarmanns. 

Hann vinnur með hljóð, teikningu og skúlptúr.40 Finnbogi talar um að teikna myndir 

með skynfærum okkar. Teikna og gera skúlptúr í loftið með hljóðum. Það krefst þess 

að áhorfandinn noti ímyndunaraflið og teikni í huganum með hljóðum og ósýnilegum 

bylgjum sem hreyfast um rýmið. Áhorfandinn sér auðvitað ekki bylgjurnar en með því 

að hlusta á hljóðin sem byggjast upp og umlykja rýmið þá fer ímyndunaraflið af stað41 

og ýmis form myndast í huga áhorfandans.42  Það sem við heyrum verður þannig að 

ímyndaðri hljóðteikningu inni í rýminu.43 Það er athyglisvert hvernig Finnbogi tekst á 

við rýmið með hljóðmynd sinni. Verkin hans eru stílhrein og virka einföld þó þau séu 

mjög flókin á margan hátt.  

Í verkinu Hringur sem hann gerði árið 1991 voru styrkleikabreytingar í 

sínusbylgju með tónmögnun að styrkleika 0-20 khz. Bylgjuhreyfingin myndaði 

hringlaga hreyfingar og mismunandi mynstur á vatnsyfirborðinu og kastari varpaði 

því á vegginn. Þarna náði Finnbogi að gera hljóðmögnunina sýnilega, með því að nota 

vatn og kastara. Einnig er áhugavert hvernig Finnbogi nær að koma hreyfingu af stað 

innan rýmisins eins og í verkinu Pendúlar sem hann gerði árið 1991. Hann setti upp 

þrjá hátalara sem var búið að koma fyrir á löngum stöngum sem sveifluðu 

hátölurunum fyrir ofan míkrafónana svo tíðnihljóð myndaðist í takt við hreyfingu 

pendúlanna. Þátttaka áhorfandans hefur mikið að segja í verkum Finnboga, og er 

verkið Certain Rythms for Space frá árinu 1985 dæmi um það en þar fór Finnbogi nær 

tónlistinni og hugmyndinni um „hljóðteikningu.” Verkið er gert úr 12 hátölurum og 

forritara. Hátölurunum var raðað í lóðréttar línur eftir veggnum. Þar myndast 

hljóðteikning sem skýst á milli hátalaranna með óreglulegum hætti og myndar 

mynstur á mismunandi hátt. Þannig verður hljóðið hreyfanleg mynd í verkum 

Finnboga. Hann vinnur með það sem er ósýnilegt og gerir það sýnilegt í gegnum 

hljóðið svo úr verða teikningar í huga okkar og þannig umbreytir hann rýminu.44  

 

 

                                                   
40 Sigvaldi Júlíusson sá um samantekt, Finnbogi Pétursson: Sjónþing  ; 8 (Reykjavík: 
Menningarmiðstöðin Gerðuberg, 1997). bls.3-4. 
41 Edda Jónsdóttir  , Finnbogi Pétursson: La Biennale Di Venezia 2001(Reykjavík: i8 galleri, 2001.) 
42 Sigvaldi Júlíusson, Finnbogi Pétursson, bls. 21. 
43 Sigvaldi Júlíusson, Finnbogi Pétursson, bls. 38-39. 
44 Hulda Valtýsdóttir, Finnbogi Pétursson, (Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur: Kjarvalsstaðir, 1994.) 
bls.5-6. 
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Hlustun 

Ég hef velt fyrir mér ósýnilegum hlutum og bylgjum sem manneskjan sér ekki, svo 

sem hljóðbylgjum. Hvernig liti heimurinn til að mynda út ef við sæjum alla liti og 

bylgjur þeirra? Það er spurning sem manneskjan getur ekki svarað. Eftir að ég 

kynntist Finnboga fór ég að heyra betur, hann kenndi mér að gera snerti-hljóðnema 

(contact- mike) og fara með þá út í náttúruna og hlusta. Einnig bjó ég til hljóðfæri sem 

var hannað eftir rými sem ég hafði gert. Hljóðfærið er úr krossviði og er með 

gítarstrengjum sem fara þvert yfir hvern annan.45 Snertihljóðnemarnir (e. Contact 

microphones) voru tengdir við hljóðfærið og svo voru tónleikar haldnir með 

samnemendum mínum bæði í Listaháskóla Íslands og í garðinum við Listasafn Einars 

Jónssonar undir stjórn Finnboga Péturssonar. 

Athöfnin sem varð til við að tengja hljóðgræjur og sitja ein úti í náttúrunni er 

ólýsanleg, að fá að upplifa hljóð sem öll eru ólík hvert öðru. Maður upplifir eitthvað 

nýtt í hvert skipti sem maður fer út að hlusta. Sú reynsla fékk mig til langa til að leyfa 

fleirum að upplifa eitthvað álíka. Ég fór til Grindavíkur og fann rafmagnstaura með 

línum í jörðinni. Ég límdi snertihljóðnemann sem ég hafði búið til á rafmagnsstaurana 

og heyrði hvernig vindurinn dundi á línunum. Þarna náði ég hljóði sem ég gat ekki 

heyrt án snertihljóðnemans. Hann nam titringinn sem berst með vindinum. Við sem 

manneskjur heyrum mun minna en það sem er raunverulega til staðar. Það sama á við 

um sjónina og skynjunina. Við skiljum bara ákveðna vídd. Þetta gerði mér kleift að 

heyra örlítið meira. Ég setti verkið mitt upp í notalegu rými þar sem var nóg af púðum 

og dýnum svo fólk gat komið sér vel fyrir og slakað á, upplifað og hlustað á 

uppmagnað hljóð rafmagnslínanna.  

 

 

 

Áferð 

Áferð er verk sem ég gerði árið 2015.46 Verkið fjallaði um heyrn og snertingu. Verkið 

var staðsett í gangi sem leiddi inn í hið eiginlega sýningarrými. Ég smíðaði úr 

krossviði gang sem var tveggja metra hár, fjögurra metra langur og sjötíu sentimetrar 

á breidd. Gólfið í ganginum var úr sama efni. Ég notaði krossvið því efnið er mjög 

hrátt og þunnt svo gangurinn vaggaði örlítið. Áhorfandinn gekk því inn í nokkurs 
                                                   
45 Sjá myndaskrá, verk númer átta, Srengja kassi, efni; krossviður, hnota og gítarstrengir.2014.	  
46 Sjá myndaskrá: Verk númer átta, Áferð, 4 m x 2 m x 70 cm, efni; krosviður, málmur, sandur, 2015. 
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konar holrými sem myndaðist á milli veggjanna. Í ganginum var komið fyrir efnum 

sem mynduðu mismunandi áferð. Fyrst var sandur og í honum heyrðist þegar 

áhorfandinn gekk um. Sandurinn barst einnig inn í sýningarrýmið með hreyfingu 

áhorfandans og fótsporum. Þá tóku við nokkrar málmplötur á gólfi verksins sem 

vögguðu örlítið þegar áhorfandinn gekk fram hjá plötunum. Í miðju verksins var 

komið fyrir nokkrum mjög þunnum og bylgjulaga álplötum sem voru festar við vegg 

gangsins. Þegar áhorfandinn gekk í gegnum ganginn þá þrengdu þær að honum og 

glumdi í þeim. Birtan í ganginum og sýningarrýminu var mjög lítil svo áhorfandinn sá 

ekki mikið sem olli því að áhersla skynjunarinnar fór í það að hlusta, áherslan var á 

hljóðið. Á veggjunum voru snertihljóðnemar sem tóku upp hljóð frá umferð fólks um 

ganginn. Þegar ganginum sleppti og komið var inn í sýningarrýmið héngu fjórir 

hátalarar á veggjunum sem tengdir voru við snertihljóðnemana. Með tölvustýringu var 

hljóðum sem myndaðist frá hverjum sýningagesti seinkað örlítið og magnað upp, 

þannig að gesturinn gat náð að hlusta á hljóðin sem hann framkallaði á ferð sinni 

gegnum ganginn. Hljóðnemarnir greindu einungis víbring. Verkið varð til um leið og 

áhorfandinn steig inn í sértilbúinn gang sem leiddi hann í átt að sýningarrýminu. 

Hljóðnemar á gönguleiðinni greindu bylgjurnar sem áhorfandinn bjó til með 

hreyfingum sínum og snertingu á mismunandi áferðum verksins. Hljóðnemarnir 

mögnuðu upp hljóð frá hreyfingu áhorfandans og  þannig varð til hljóðverk inni í 

sýningarýminu. 

Hljóðið var síbreytilegt eftir því hvernig áhorfandinn brást við verkinu og 

hversu margir voru staðsettir inn í því í einu. Líkt og áður kom fram hafði ég 

afmarkað ákveðna leið sem áhorfandinn gekk sjálfkrafa í gegnum. Á leið sinni gekk 

hann í gegnum hversdagslegan efnivið, en vegna mögnunar hljóðsins og 

hljóðbylgnanna í hátölurunum varð upplifunin þó allt önnur en hversdagsleg. 

Skyndilega heyrði áhorfandinn mun meira en hann er vanur í hversdagslegri áferð 

eins og sandi og málmplötum svo dæmi sé tekið. Hljóðnemarnir voru fjórir og hver og 

einn tengdist aðeins við einn af hátölurum. Hljóðinu var  seinkað um 10 sekúndur svo 

áhorfandinn myndaði sjálfur sitt eigið hljóð sem hann heyrði þegar hann kom inn. 

Hátalararnir voru staðsettir hver á móti öðrum svo hljóðið umlukti rýmið. Hljóðið var 

ekki mjög hátt stillt svo áhorfandinn þurfti einnig að vanda sig við að heyra. Hljóðið 

endurtók sig, teygðist áfram og dó rólega út. Svo áhorfandinn gat heyrt 

endurtekninguna í hreyfingu sinni.  
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Ég reyndi að skapa nýjar aðstæður sem kræfu áhorfandann um að nota 

skynfærin til að upplifa heildarmyndina. Í verkinu reyndi ég að varpa ljósi á ákveðin 

raunveruleika sem var erfitt að upplifa nema með gagnvirkri þátttöku áhorfandans við 

verkið. Ég reyndi að leiða áhorfandann inn í sinn eigin heim sem ekki er endilega 

sýnilegur í hefðbundnu samhengi heldur reyndi ég að varpa ljósi á þá ósýnilegu hluti 

sem eru umhverfis okkur og taka hefðbundna hluti úr samhengi og afbyggja þá.  

Hljóðið breyttist eftir því hvernig áhorfandinn brást við verkinu og hversu 

margir voru staðsettir inn í því í einu. Samskipti og nánd eru því annar þáttur sem ég 

vildi ná fram í verkinu, svo sem hvernig fólk bregst við þessum aðstæðum.  

Ég notaði áhrif frá umhverfinu og reyndi að skapa nýjar aðstæður sem kröfðu 

áhorfandann um að nota skynfærin til að upplifa heildarmynd umhverfisins. Þetta er 

svipað og Ólafur Elíasson hefur oft unnið með.47 Hljóðnemarnir í verkinu mínu gerðu 

þeim sem upplifðu verkið því kleift að heyra meira en þeir heyra venjulega. Í stað 

þess að heyra einungis í eigin fótsporum, heyrðu áhorfendurnir bæði í áferð veggjanna 

í kringum sig og í samskiptum fólksins sem honum stóðu næst. Upplifunin varð aldrei 

eins. Áhorfandinn varð hluti af rýminu um leið og hann steig inn í ganginn, hann bjó 

sjálfur til sitt hljóðverk með því að ganga í gegnum ganginn.  

Bylgjurnar og þræðirnir verða með inngöngu áhorfandans sýnilegri og um leið 

og áhorfandinn gengur inn í verkið verður hann partur af því. Verkinu er ætlað að 

hjálpa áhorfandanum að upplifa nýjar víddir og vekja hann til umhugsunar um hljóð í 

umhverfinu og hversdagslegar áferðir. Upplifunin á gjarnan að vekja áhorfandann til 

umhugsunar og meðvitundar um hvernig hversdagsleg hljóð hljóma, hvað hann gerir í 

umhverfinu og hvernig það sé að vera staddur inn í hljóðfæri. Skynjun áhorfandans 

magnast um leið og hann kemur inn í ganginn, á sama tíma spilar áhorfandinn ólíka 

hljóma með viðkomu sinni innan veggja rýmisins. Þarna dragast saman ný hljóð og 

víddir sem fólk tekur ekki sérstaklega eftir í daglegu lífi. Verkið er samspil 

manngerðra hluta og náttúrlegra en það er hlutverk mitt að setja þá í samhengi og 

vekja athygli á hversdagslegum hlutum, sem jafnvel eru ósýnilegir. 

Hljóðið er raunveruleg áferð og kemur frá hreyfingu áhorfandans. Þegar 

áhorfandinn er í ganginum heyrir hann vel í sjálfum sér og er í núvitundinni, en um 

leið og hann gengur inn í sýningarrýmið og heyrir hreyfingu sína endurtekna, verður 

nálgun hans á hljóðið og upplifunin í heild öðruvísi í þessum ólíkum rýmum. Í 
                                                   
47 Ólafur Elíasson, Frost activity; Ólafur Elíasson. Gunnar J. Árnason. (Reykjavík: Listasafn 
Reykjavíkur, 2004.), bls. 5. 
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sýningarrýminu þar sem hátalararnir eru, heyrir áhorfandinn hljóðið sem hann bjó til 

fyrst sterkt en svo deyr það út.  

Ég sé tengingu með þessu verki og verkinu Lína sem Finnbogi Péturson gerði 

1990-91. Hátölurunum var þar stillt upp í beinni röð en hljóðbylgjan var stillt á þann 

hátt að hún gekk fram og til baka í rýminu og sveiflaðist um. Þannig náði Finnbogi að 

teikna inn í rýmið. Hljóðbylgjan virtist elta áhorfandann eftir því hvernig hann hreyfði 

sig inni í rýminu.48 

Ég hef velt því fyrir mér hvort tilveran sé annað í raun og veru en bylgjur.49 

Við skynjum hljóð í gegnum bylgjur sem berast í gegnum loftið og sjón okkar byggir 

á því að nema ljósbylgjur og skynja þannig liti.50 Sjónin, heyrnin og önnur skynjun 

manneskjunnar er bara lítið brot af heiminum og með verkinu er ég að reyna að vekja 

athygli á þessari takmörkuðu þekkingu sem manneskjan býr yfir. Tilvera okkar er bara 

brot af því sem er raunverulega til staðar í endalausum bylgjum sem umlykja heiminn. 

 

 

Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég gert tilraun til að greina eigin list, sett hana í listsögulegt 

samhengi og tengt verkin mín við verk eftir listamenn sem ég hef sótt innblástur til. 

Ég sé hvernig samfélagið mótar líf okkar og setur okkur í ákveðin form til dæmis með 

skólagöngu og vinnu og ég sé hvernig við förum skipulagðar leiðir í lífinu sjálfu rétt 

eins og við göngum eftir gangstígum og vegum. Umhverfið er því mikill áhrifavaldur 

í verkum mínum og þar sem ég reyni að skapa nýjar aðstæður sem krefjast þess að 

áhorfandinn noti skynfærin á annan hátt en hann er vanur til að upplifa umhverfið.  Í 

því skyni hef ég verið að kljást við rými, umbreytt þeim og skapað nýja stemmningu 

og andrúmsloft í sýningarrýminu.  

Orkan í íslenskri náttúru spilar mikinn þátt í minni listsköpun. Sjónarhorn mitt  

er fyrir ofan náttúruna og ég horfi þaðan á hana.  Hljóðin sem ég heyri í náttúrunni eru 

eilíf og margbreytileg og þau hafa mismunandi áferðir. Það hefur haft mikil áhrif á 

mig að hlusta á náttúruna og í hvert skipti sem ég legg við hlustir heyri ég eitthvað 

nýtt. Mér finnst áhugavert að glíma við rýmin og búa til hljóðverk þar sem 

                                                   
48 Hulda Valtýsdóttir, Finnbogi Pétursson, (Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur: Kjarvalsstaðir, 1994.) 
bls.5. 
49	  Árni Friðriksson, „Útvarp, hljóð, ljós, röntgengeislar “, Náttúrufræðingurinn, 4, 5 (1.október 1935). 
bls.158.	  
50 Útvarp, hljóð, ljós, röntgengeislar. bls.158. 
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mismunandi áferðir hljóðsins verða sýnilegar. Ég reyni til að mynda að ímynda mér 

hvernig bylgjur heimsins líta út, hvernig lýsing getur skapað ákveðið andrúmsloft og 

hvernig við getum fundið fyrir ósýnilegum orkubylgjum eins og hita eða kulda. 

Upplifun hvers og eins er sérstök, áhorfandinn getur upplifað aðrar víddir eða 

komist inn í annan heim sem er honum óþekktur því heimurinn er meira en við sjáum 

og listin getur verið dularfull og framandi. Ég reyni því að skapa aðstæður í list minni 

sem fær áhorfandann til að virkja skynfærin á óvæntan hátt og vekja hann til 

meðvitundar um takmarkanir þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 

Heimildaskrá 

 
Ritaðar heimildir: 

 
Applin, Jo. Yayoi Kusama: Infinity Mirror Room-Phalli´s Field. London: Cambride,

 2012. 

 

Ásdís Ólafsdóttir, „Að beisla tómið.” Í	  Gerður Helgadóttir myndhöggvari, Guðbjörg

 Kristjánsdóttir, bls.9-26. Kópavogur: Listasafn Kópavogs. 

 

Dempsey,Amy. Styles, Schools and Movements  : An Encyclopaedic Guide to Modern

  Art / Amy Dempsey. London: Thames and Hudson, 2002. 
 

Edda Jónsdóttir  , Finnbogi Pétursson: La Biennale Di Venezia 2001. Reykjavík: i8

 galleri, 2001. 

 

Foucault, Michel. Um önnur rými, Benedikt Hjartarson þýddi. Reykjavík: Tímarit

 Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands, Ritið:1/ 2002. 

 

Halley, Peter, Forspjall, Hannes Sigurðsson þýddi, tekið úr fyrirlestraröðinni

 „Geometry and the social”, CAPC listasafnið. 

 

  Hulda Valtýsdóttir, Finnbogi Pétursson. Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur:

 Kjarvalsstaðir, 1994. 

 

Jón B.K. Ransu. „Lykillinn er fundinn” Í Gerður Helgadóttir myndhöggvari,

 Guðbjörg Kristjánsdóttir.106-109. Kópavogur: Listasafn Kópavogs, 1995. 

 

Kahn, Douglas, Noise, Water, Meat  : A History of Sound in the Arts / Douglas Kahn.

 Cambridge  ; London: MIT, 1999. Rucker, Rudolf v B. Geometry, Relativity

 and the Fourth Dimension / by Rudolf v.B. Rucker. New York: Dover, 1977. 

 



 

 22 

Ólafur Elíasson. Frost activity, Gunnar J. Árnason. Reykjavík: Listasafn Reykjavík,

 2004. 

 

Sigvaldi Júlíusson, Finnbogi Pétursson. Sjónþing  ; 8, Reykjavík: Menningarmiðstöðin

 Gerðuberg, 1997. 

 

 

Vefheimildir: 

 

Árni Friðriksson, „Útvarp, hljóð, ljós, röntgengeislar “, Náttúrufræðingurinn, 4, 5

 (1.október 1935). http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000503868. 

 

 „Gego.” Sicardi, 30. Október 2015.  

http://www.sicardi.com/artists/gego/artists-artist-works/ 

 

Jón B.K. Ransu. „ Musteri sorpsins”,Morgunblaðið,15.mars 2005. Sótt 20.desember

 2015 á http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1006883/ 

 

Njörður Sigurjónsson, „Hvað er módernismi?“, Vísindavefurinn, 6. Janúar, 2016.

 http://visindavefur.is/svar.php?id=5844. 

 

 

Verk: 

 

Ólafur Elíasson, Seeing Yourself Sensing, speglar, Í eigu The Museum of Modern Art,

 New York, 2001. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

Myndaskrá: 
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    Verk númer sex. Harpa Finnsdóttir, Án titils, verk unnið beint inn í heilt rými,  

    efni; Sjálflýsandi málning, þræðir. 2014. 
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Verk númer sjö, Harpa Finnsdóttir, Srengja kassi, efni; krossviður, hnota og 

gítarstrengir. 2014. 
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Verk númer átta, Harpa Finnsdóttir, Áferð, 4 m x 2 m x 70 cm, efni; krosviður, 

málmur, sandur, 2015. 
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Verk númer níu, Ólafur Elíasson, Seeing Yourself Sensing, speglar, Í eign The 

Museum of Modern Art, New York, 2001. 
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