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Útdráttur 

 

Að eiga ekki neitt og vera ekki skilgreindur er ómeðvituð hugsun mín og lífsspeki. Ég bjó um 

langt skeið í bakpoka og ferðaðist heimsálfa á milli, varð vitni að fátækt og óréttlæti heimsins 

með eigin augum. Ég vildi upplifa heiminn og læra af reynslunni. Nútímasjálfbærni þarf ekki 

endilega að merkja afturhvarf heldur virðingu við okkar nánasta umhverfi og nútímamaðurinn 

þarf ekki endilega að verða vélmenni. Nútímasjálfbærni þarf ekki að vera flóknari en svo að sjá 

tækifærin sem eru allt í kringum okkur, ekki sækja þau heimshafa á milli til að svala óseðjandi 

þorsta okkar. Með því að spyrja sjálfan mig hvaðan hlutirnir koma, krefja hugsun mína um að 

fylgja staðbundinni neyslu og finna leiðir til að vinna með mitt nánasta umhverfi get ég 

rannsakað möguleikann á staðbundinni neyslu og spurt sjálfan mig, vini mína og sérfræðinga: Er 

þetta betra? Fyrir umhverfið og fyrir samfélagið? Listin að lifa verður þá bókstafleg þar sem 

sjálfbært nútímasamfélag krefur okkur um gagnsæi á alla vegu. Listin flæðir inn í daglegt líf, 

daglegt líf flæðir inn í listina.  Verk mín leitast við að uppfylla þessa hluti og samtvinna áhuga 

minn á að gera í blindni og leyfa rýmum, vinnuferlum og efnum að fæða af sér hugmyndir 

verkanna.  
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Ég lærði mótun og svo húsgagnahönnun til að færa mig nær því að skapa með höndunum. 

Námið var byggt á boðum og bönnum og fannst mér ég vera að berjast við að gera eitthvað 

sem ekki var leyfilegt. Myndlist hljómaði eitthvað mjög framandi og fjarlægt fyrir mér en 

mér var bent á að mögulega gæti ég fundið samhljóm þar. Ég kom inn í myndlist sem 

ungabarn með ungabarn, en ég var nýbakaður faðir. Eftir tvö ár af námi þar sem fjötrar hafa 

verið losaðir og mótun hefur átt sér stað í bland við mikla sjálfsskoðun, sérstaklega 

undanfarið, finnst mér ég geta farið að kalla mig byrjanda í myndlist. Að því sögðu finnast 

mér það forréttindi að geta gert eitthvað sem mér þykir gaman að gera, að vera skapandi er 

mest frelsandi, krefjandi og gefandi fyrir mig. 

 

II. Byrjum á byrjuninni / bakpokastrákurinn 

 

Að eiga ekki neitt og vera ekki skilgreindur er ómeðvituð hugsun mín og lífsspeki. Ég hef 

aldrei átt tölvu, ekki bíl né fast heimili í þessi 29 ár. Ég bjó um langt skeið í bakpoka og 

ferðaðist heimsálfa á milli, varð vitni að fátækt og óréttlæti heimsins með eigin augum. Þegar 

hrunið svokallaða kom á Íslandi 2008, snerti það mig lítið sem ekkert. Ég hef verið með sama 

debetkortið frá 12 ára aldri, sem Morgunblaðið útvegaði mér til að borga mér laun sem 

blaðberi. Ég átti ekkert og tapaði engu. Ég er ekki að segja að ég hafi vitað betur eða að ég sé 

einhver sérfræðingur, þetta var á einhvern hátt eðlilegt fyrir mér og algjörlega ómeðvitað. 

Þörfin fyrir að eignast eða eiga hluti skilgreindi að mörgu leyti vini mína en mér fannst það 

ekki eiga við mig. Samfélagið keppist við að skilgreina okkur og finna stað fyrir okkur. 

Þörfin fyrir að vera eitthvað eitt, læra eitthvað ákveðið, verða eitthvað þegar ég verð stór átti 

ekki við mig. Bakpokinn heillaði mig og að sjá heiminn.  Ég vildi upplifa heiminn og læra af 

reynslunni. Hljómar draumkennt og rómantískt og það er líka nákvæmlega það sem það er.  

 

Á flakki mínu um Afríku vann ég lengi vel í bæ sem heitir Bobo, í Búrkína Fasó. Í Bobo búa 

10.000 manns á strjálbýlu svæði í norðri, annar stærsti ættbálkur landsins heitir einnig Bobo. 

Íbúar Búrkína Fasó fá ekki kennitölu fyrr en um 12 ára aldur því mikill barnadauði hrjáir 

landið. Nýlendustefna Frakka á 19. öld í Búrkína Fasó hefur skapað rof á menningu 

ættbálkanna og þekkingu forfeðra landsins. Starf mitt í Bobo var að vera til staðar og finna 

lausnir á daglegum nauðsynjum íbúa bæjarins. Karlarnir bera ekki ábyrgð á fjölskyldum 

sínum og yfirgefa þær ef útlitið er svart. Íbúar Bobo eru því flestir konur með 5-10 börn á 

sínum snærum. Þörfin fyrir mat og grunnnauðsynjar er gífurleg og dóu nokkur börn á dag í 
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bænum, flest úr læknanlegum sjúkdómum eins og holdsveiki eða einfaldlega hungri. Það sem 

vakti athygli mína var þó innri gleðin í fólkinu sem var raunveruleg þrátt fyrir að horfast í 

augu við dauðann á hverjum degi. Að finna leiðir til að rækta landið og vinna með það sem 

var til staðar var uppspretta lífs og dagleg barátta. Með því að dvelja í Bobo gat ég ásamt 

fleirum virkjað íbúana til að hugsa í lausnum á daglegum vandamálum og þannig vonandi 

einfaldað lífið til frambúðar. Að finna leiðir og lausnir í nánasta umhverfi til að skapa betri 

lífsskilyrði vekur upp þörf fyrir að skapa af fingrum fram. Leiða vatn frá ánni yfir ræktarland, 

byggja skóla og samverustað úr efnivið úr nánast umhverfi og vera til staðar fyrir einstæðar 

mæður og börn. 

Nú í dag leitast þjóðir heims við að bjarga lofthjúpnum á Parísarráðstefnunni og er 

orðið brýnna en nokkru sinni fyrr að breyta hugarfari og gjörðum nútímamannsins í átt að 

sjálfbærni. Nútímasjálfbærni þarf ekki endilega að merkja afturhvarf heldur virðingu við 

okkar nánasta umhverfi og maðurinn þarf ekki endilega að verða vélmenni. Nútímasjálfbærni 

þarf ekki að vera flóknari en svo að sjá tækifærin sem eru allt í kringum okkur, ekki sækja 

þau heimshafa á milli til að svala óseðjandi þorsta okkar. Picasso, snillingur málverksins, 

sagði ,,list er stuldur“1 og var þannig óhræddur við að læra af sínu nánast umhverfi í sköpun 

sinni. Hann var óhræddur við að taka hugmyndir annarra og skeyta þeim saman á sinn hátt. 

Listin að lifa og skapa í sínu nánasta umhverfi er í raun útgangspunkturinn og byrjunin. Í 

upphafi lagði ég upp með að skapa með því að eyða sem minnstum aur og vinna með mitt 

nánasta umhverfi sem striga. Í Búrkína Fasó var það gert af illri nauðsyn en hér heima gæti ég 

sagt eins og Theodore Roosevelt sagði:  

 

Hérna er landið þitt. Varðveittu náttúruleg undur þess, varðveittu náttúrulegar auðlindir þess, 

varðveittu söguna og rómantík landsins líkt og heilaga arfleifð, fyrir börn þín og barnabörn. 

Leyfðu ekki eigin hagsmunum né græðgi að flá land þitt af fegurð þess, auðæfum og 

rómantík.2 

 

 Með því að spyrja sjálfan mig hvaðan hlutirnir koma, krefja hugsun mína um að 

fylgja staðbundinni neyslu og finna leiðir til að vinna með mitt nánasta umhverfi get ég 

                                                 
1 Austin Kleon. Steal like an Artist: 10 Things Nobody Told You about Being Creative. (New York: Workman, 
2012), bls 1. ,,Art is theft.” 
2 Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt on Bravery: Lessons from the Most Courageous Leader of the 
Twentieth Century. (New York: Skyhorse Publishing, 2015), bls. 20. ,,Here is your country. Cherish these 
natural wonders, cherish the natural resources, cherish the history and romance as a sacred heritage, for your 
children and your children’s children. Do not let selfish men or greedy interests skin your country of its beauty, 
its riches or its romance.“ 
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rannsakað möguleikann á staðbundinni neyslu og spurt sjálfan mig, vini mína og sérfræðinga: 

er þetta betra? Fyrir umhverfið og fyrir samfélagið?  

 Stóra spurningin er svo: getur þessi hugsun verið grundvöllur fyrir myndlist? Hefur 

mér tekist að sameina þetta í verkum mínum og hvaða möguleikar eru fyrir hendi? 

 

III. Umhverfislist / vistvæn list 

 

Allt frá steinöld hefur maðurinn haft þörf fyrir að skapa og móta úr sínu nánasta umhverfi, 

mála veggi hellanna og búa til tól úr steini. Síðan þá hafa listamenn og hönnuðir ævinlega 

fengið innblástur frá myndum, litum, mynstrum, formum og kerfum náttúrunnar sem umlykur 

okkur. Á tímum stormasamra breytinga í sögu heimsins, líkt og iðnbyltingin er gott dæmi um, 

hafa ný listform þróast til að svara breyttu sambandi milli náttúru og samfélags. Pólitískar og 

samfélagslegar sviptingar á 7. áratugnum gátu af sér listamenn sem í auknum mæli settu 

spurningarmerki við takmörkun málverksins, sem leiddi af sér tilraunir og framúrstefnulegar 

aðferðir við að vinna með umhverfið. Frekar en að mála landslagsmynd var landið sjálft 

mótað, skúlptúr úr náttúrulegum hráefnum.3 

 Hugtakið umhverfislist varð þekkt eftir samsýningu sem var haldin í Dwan Gallerí í 

New York, 1969. Umhverfislist innihélt oft á tíðum jarðveg sem var komið fyrir í galleríum, 

stór form voru mótuð í jörðina á afskekktum stöðum eða minnisvarðar úr steypu byggðir í 

miðri eyðimörk sem notuðu jörðina sjálfa sem stöpul eða svið. Efni og strigi var þannig 

huglæg hugmynd hvers og eins listamanns. Walter De Maria, Nancy Holt, Michael Heizer og 

Robert Smithson voru stór nöfn á þessum vettvangi.4 

 Síðan um aldamótin hafa áhyggjur heimsins af umhverfisvandamálum eins og 

mengun og gróðurhúsaáhrifum, útdauðum dýrastofnum, nýrri erfðafræðilegri tækni, alnæmi 

og farsóttum aukist til muna. Listamenn hafa brugðist við þessu og þróað virk og hagnýt 

hlutverk í umhverfis- og samfélagslegum vandamálum.5 

Kvika, verk listamannsins Ólafar Nordal, vinnur á þennan hátt með laugarhefðir 

Íslendinga og hvetur fólk til að upplifa hita og kraft jarðar með því að fara úr sokkum og 

skóm og verða eitt með náttúrunni í fjöruborðinu. Þannig tekur það þátt í eins konar gjörningi 

                                                 
3 Clive Adams. „A brief introduction.“ greenmuseum.org, 2002. 
http://greenmuseum.org/generic_content.php?ct_id=60 
4 Sam Bower. „A profusion of terms.“ greenmuseum.org, 2010. 
http://greenmuseum.org/generic_content.php?ct_id=306 
5 Adams. „A brief introduction.“  
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,,á mörkum byggðar og náttúru, lands og sjávar, himins og jarðar“, segir listakonan. ,,Með 

heita fætur streymir blóðið um kroppinn, líkamleg og andleg skynjun vex, næmi fyrir 

umhverfinu vaknar og tengsl við náttúruöflin myndast.“6 

Vistvæn list og umhverfislist eru viðbrögð við vaxandi vandamálum heimsins. 

Vistvæn list er samtímalistahreyfing sem gerir tilraun til að svara umhverfisvandamálum og 

felur oft á tíðum í sér samstarf, endurreisn, vistvæna nálgun og aðferðafræði.7 Umhverfislist 

leitast við að upplýsa og varpa ljósi á umhverfisvandamál. Umhverfislist vinnur oft með 

náttúruöfl og efni náttúrunnar, til að mynda með listaverkum sem orsakast af eða fá kraft frá 

vindi, vatni, þrumum eða jafnvel jarðskjálftum. Hún leitast við að endurskapa samband okkar 

við náttúruna og leggur til nýjar leiðir fyrir okkur til að lifa í sátt og samlyndi við umhverfi 

okkar og endurheimta og bæta umhverfið og vistkerfið á listrænan og oft fagurfræðilegan 

hátt.8 Smátt og smátt hef ég áttað mig á því að mín eigin viðleitni í listsköpun er skyld 

þessum hugmyndum og í nýrri verkum hef ég verið að vinna í auknum mæli með umhverfið 

sjálft, eins og sjá má í næstu köflum. 

 

IV. Afgangar 

 

Við viljum að þú stelir frá okkur. Við viljum í fyrstu að stelir frá okkur, því þú getur 

ekki stolið. Þú tekur það sem við gefum þér og þú setur þína eigin rödd á það og þannig finnur 

þú þína eigin rödd. Þannig hefst þú handa. Einn daginn stelur svo einhver frá þér.9 

        -Francis Ford Coppola 

 

Coppola og Picasso fjalla báðir um það hvernig við eigum að stela hugmyndum til að byrja 

með og finna þannig okkar eigin rödd. Í raun er hægt að yfirfæra þá hugmyndafræði á 

hugmyndir Allen Ginsberg um ,,að taka eftir því sem við tökum eftir.“10  

Konan mín hafði verið að safna viðarafgöngum í þónokkurn tíma og fannst mér 

magnað hvernig hágæða efni, en þetta var safn af eik, hnotu og tekki, gæti verið afgangur. Ég 

hélt áfram að safna og bæta við safn konunar minnar. Ég fór á tréverkstæði og fékk ítrekað 
                                                 
6 Ásdís Ólafsdóttir. „Ólöf Nordal, Kvika.“ seltjarnarnes.is, 2005. 
http://www.seltjarnarnes.is/thjonusta/menning/menning/baejarlistaverk/olof/ 
7 Bower. „A profusion of terms.“  
8 Lynne Hull. „What is environmental art?“ greenmuseum.org, 2010. http://greenmuseum.org/what_is_ea.php 
9 Kleon. Steal like an Artist : 10 Things Nobody Told You about Being Creative, bls 37. ,,We want you to take 
from us. We want you, at first, to steal from us, because you can’t steal. You will take what we give you and 
you will put it in your own voice and that’s how you will find your voice. And that’s how you begin. And then 
one day someone will steal from you.” 
10 Martina Pfeiler. Sound of Poetry: Contemporary perfomance poets. (Tubingen: Gunter Narr Verlag, 2003), 
bls. 92. ,,Notice what you notice.” 
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fulla kassa af hágæðaviðarafgöngum gefins. Efnið kallaði á mig og mér fannst ég knúinn til 

að finna þessu efni samastað. Hugmyndin var skýr og vinnan einföld: líma saman afganga og 

búa til heild sem samanstóð af bútum sem hvorki höfðu átt heima í borði né stól. Vinnan við 

að líma saman tréafganga, skera þá svo í sundur og líma aftur og svo endurtaka vakti ýmsar 

hugmyndir og endurminningar. Vinnan við verkið fæddi af sér hugmyndir verksins. 

Minningar þar sem einelti úr æsku rifjast upp, hvernig maður barðist við að passa inn en var 

ítrekað útskúfaður. Hvernig gat ég verið frábær á einum stað en flutt svo á annan stað og 

verið úrhrak? Hnota er viður sem víðast hvar þykir frábært efni en getur samt hafnað í 

ruslinu. Efnið hafði að mörgu leyti sömu sögu að segja og ég. Afgangar11 varð titill verksins. 

Það er altaristafla fyrir þá sem finna ekki samhljóm við samfélagið eða efni sem fara til spillis 

daglega. 

 

V. Byggingarefni 

 

Verkefnið sem var kveikjan að verkinu Byggingarefni var að vinna með tiltekið rými í 

Marshall-húsinu við höfnina. Fljótlega í aðdraganda verksins beindi ég sjónum mínum að 

sögu hafnarinnar og efnunum sem hún er byggð úr. Innblástur kom úr ýmsum áttum, meðal 

annars frá Sigurði málara. 

Sigurður Guðmundsson málari lét til sín taka á ýmsum sviðum. Hann teiknaði m.a. 

skipulag höfuðstaðarins þar sem hann gerði ráð fyrir gosbrunnum, vatnsveitu, skemmtistræti, 

íþróttaleikvangi og höfn. Hann vildi láta grafa skipaskurð frá sjó upp í Tjörn, þar sem sjálf 

höfnin væri. Hafnarnefnd var sett á laggirnar árið 1855 og skutu mýmargar hugmyndir upp 

kollinum, líkt og hugmynd Sigurðar, í kjölfarið. Hugmyndir um hafnargarða, skipakví, 

stórskipahöfn úr stáli, lokaða höfn og höfn í Tjörninni voru meðal annars í umræðunni, en 

strönduðu flestar á kostnaði. Rúmlega hálfri öld síðar var hafist handa við byggingu 

hafnarinnar, árið 1913.  Lokahönd var lögð á skjólgarða við höfnina í Reykjavík árið 1917 en 

hafnargerð var  hvergi nærri lokið. Alla tíð síðan hefur stöðugt verið unnið við viðlegukanta, 

bæði bryggjur og hafnarbakkar byggðir og athafnasvæði risið fyrir hafnatengda starfsemi. 

Skipafélög hófu byggingu vöruskemma og ýmiss konar þjónustuiðnaður fluttist á 

hafnarsvæðið að ógleymdum sjávarútvegi og fiskvinnslu. Höfnin varð því fljótt miðpunktur 

borgarinnar og Reykjavík orðin hafnarborg.12 

                                                 
11 Mynd 1 í myndskrá. 
12 Gerður Róbertsdóttir og Ragnheiður Mósesdóttir. ,,Hafnlaus höfuðstaður.“ Sagnir: tímarit um söguleg efni, 5 
(1984): bls. 44-54. Sótt 22. október 2015 á https://sagnir.hi.is/argangar/Sagnir%20Argangur%205.pdf 
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Við höfnina 

Hér streymir örast í æðum þér blóðið, 

ó, unga, rísandi borg! 

Héðan flæðir sá fagnandi hraði, 

sem fyllir þín stræti og torg. 

 Sjá skröltandi vagna og bíla, sem bruna, 

og blásandi skipa mergð. 

Tjöruangan, asfalt og sólskin 

og iðandi mannaferð.13 

    

-Tómas Guðmundsson 

       

Saga hafnarinnar er margþætt hvað varðar landfyllingar og 

sjávarútvegsbyggingarsögu. Svæðið samanstendur af gífurlega stórri landfyllingu sem á 

upphaf sitt við Tryggvagötu alla leið að Þúfunni, verki myndlistarmannsinns Ólafar Nordal. 

Aðdragandinn og sagan eru jafn mikilvæg og verkið. Það sem hreif mig við uppbyggingu 

hafnarinnar var helst tvennt. Í fyrsta lagi sú staðreynd að mest allt byggingarefni hafnarinnar 

var fengið úr Öskjuhlíðinni og í öðru lagi að lífin sem byggja upp samfélög eru oft á tíðum 

nafnlaus ævistörf fortíðarinnar sem og nafnlaust samferðafólk okkar.  

Í dag er aðallega notað innflutt byggingarefni frá Kína á Íslandi og þrælahald í 

heiminum hefur aldrei verið meira. Fegurðin við að vinna með sitt nánasta umhverfi varð 

miðpunkturinn við gerð verksins, að búa til byggingarefni aðeins úr íslensku hráefni. Að búa 

til byggingarefni er vel hægt hér á landi og þá sérstaklega steinsteypu. Ég ákvað því að nota 

steinsteypu í mitt verk og búa hana til úr íslensku hráefni með sandi úr höfninni. Steypan var 

þróuð í mismunandi prufum sem að lokum var steypt í þrjú smíðuð mót sem bjuggu til mikla 

áferð á steypuna sem líktist hvað mest kolum. Þrír drumbar sem vógu hver um sig 120 kíló 

voru útkoman. Við Grandagarð 20 (Marshall-húsið) var verkinu komið fyrir á þriðju hæð en 

þar er staðsett gömul síldarverksmiðja sem seinna varð mjölverksmiðja og þjónaði tilgangi 

sínum allt til loka 20. aldarinnar, en í dag stendur húsið autt.14 Jafnvægispunktar bjuggu til 

leik og hættu í rýminu þar sem þungir steypudrumbarnir voru látnir halda jafnvægi. 

Byggingarefni15 var titill verksins, en niðurstaðan var að verkið hafði eignast sitt eigið líf sem 

                                                 
13 Þormar Ingimarsson og Tómas Guðmundsson. Sundin blá / lög Þormars Ingimarssonar við ljóð Tómasar 
Guðmundssonar. Hófaljón HCD 001, 1995, geisladiskur & bæklingur með textum. 
14 Drífa Kristín Þrastardóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir. Húskönnun: Örfirisey og Grandinn. Skýrsla nr. 146. 
(Reykjavík: Minjasafn Reykjavíkur, 2009), bls. 65. 
15 Mynd 2 í myndskrá. 
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þögull minnisvarði um ævistörf þeirra nafnlausu sem byggðu höfnina, en þar var um að ræða 

mikið þrekvirki. 

 

VI. Bóndabær 

 

Fallegi bóndabærinn sem við lesum um í bókum fyrir börnin okkar er útópískur staður þar 

sem dýr og menn lifa í sátt og samlyndi. Raunveruleikinn sem á sér stað innan 

matvælaiðnaðarins er hryllileg dystópía. Þessar mótsagnir urðu kveikja að verki. 

 

Það ætti ekki að vera á ábyrgð neytandans að finna út úr því hvað er gott og hvað er slæmt, 

hvað er slæmt fyrir umhverfið og hvað er sjálfbært. Grimmdarleg og eyðileggjandi 

matvælaframleiðsla ætti að vera ólögleg. Við þurfum ekki möguleikann á að kaupa 

barnaleikföng máluð með eitraðri málningu, eða úðaefni með klórflúorkolefnum, eða lyf sem 

eru með ómerktar hliðarverkanir. Og við þurfum ekki möguleikann á að kaupa kjöt sem er 

framleitt með verksmiðjubúskap.16 

 

Hugmyndin með verkinu er ekki að segja að allir bændur vinni slæmt starf heldur að varpa 

ljósi á firringuna sem við búum við. ,,Verksmiðjueldi hefur aðskilið fólk frá matnum sínum 

og útrýmt bændum. Í staðinn stjórnast landbúnaður af stórfyrirtækjum.“17 Sannleikurinn er sá 

að dýr eru alin fyrir matvæli og lifa í flestum tilfellum alla sína ævi innilokuð og bíða 

slátrunar. Þeim er aldrei gefið tækifæri til eðlilegs lífs og að lifa við þær aðstæður sem þeim 

eru náttúrulegar. Að kynbæta og sprauta sterum og öðru eitri í búfé þykir orðið eðlilegt, sem 

sýnir hversu fullkominn afneitun ríkir í samfélaginu. Þessi firrta afstaða dýraræktunar og 

matvælaframleiðslu snýst ekki bara um meðferð á dýrum heldur afstöðu okkar til 

umhverfisins, veruleikans og lifandi hluta yfirleitt, líkt og Theodor W. Adorno sagði: 

,,Upphaf Auschwitz á sér stað þegar einhver lítur á sláturhús og hugsar: þetta eru bara dýr.“18 

Pælingar voru ómótaðar og á reiki þegar hafist var handa við verkið. Eina sem ég var 

búinn að ákveða var að vinna með gamla myndbandsupptökuvél og bóndabæ sem tökustað. 

                                                 
16Jonathan Safran Foer. Eating Animals. (Back Bay: New York, 2010), bls 154. ,,It shouldn't be the consumer's 
responsibility to figure out what's cruel and what's kind, what's environmentally destructive and what's 
sustainable. Cruel and destructive food products should be illegal. We don't need the option of buying children's 
toys made with lead paint, or aerosols with chlorofluorocarbons, or medicines with unlabeled side effects. And 
we don't need the option of buying factory-farmed animals.” 
17  Jonathan Safran Foer. Eating Animals. (Back Bay: New York, 2010), bls. 237. ,,The factory farm has 
succeeded by divorcing people from their food, eliminating farmers, and ruling agriculture by corporate fiat.” 
18 Stanley D. Brunn. The Changing World Religion Map: Sacred Places, Identities, Practices and Politics. 
(Springer Netherlands: Dordrecht, 2015), bls 342. ,,Auschwitz begins wherever someone looks at a 
slaughterhouse and thinks: they’re only animals.” 
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Tilraunir höfðu átt sér stað með myndbandstökuvélina misserin á undan og hafist var handa 

við að taka myndskeið sem voru hugsuð sem skissur. Myndskeiðin voru tekin upp á bóndabæ 

í Mosfellssveit og fönguðu augnablik sem ég fann þá og þegar að væri hægt að vinna með á 

nokkuð abstrakt hátt í vídeói. Tónar litanna og áferð voru mótuð á staðnum og fann ég 

hvernig myndavélin varð eins og strigi. ,,Þegar ég er að vinna,“ segir Ann Hamilton ,,er 

augnablik þar sem ég get ekki séð hvað ég er að skapa. Svo er það augnablikið sem ég sé það, 

það er líkt og það bíti þig, og þú hugsar að það gæti verið fallegt.“19 Ferlið var fullt af 

tilfinningu, sem er ekki endilega hægt að lýsa nema sem eins konar tilfinningu í fingrunum og 

allt í einu smellur allt saman, líkt og Hamilton talar um. Hugmyndir verksins fengu að mótast 

allt ferlið. Eins og Katrín Sigurðardóttir sagði: ,,Þegar sköpun hefur átt sér stað á verkið sig 

sjálft. Þetta er líkt og að vera foreldri þegar barn hefur fæðst á barnið sig sjálft, það sama 

gildir um sköpunina og verkið.“20 

Bóndabær21 var niðurstaðan, og titill verksins, en það er vídeóinnsetning sem 

samanstendur af sex skjáum. Myndefnið eru óræð nærskot af mismunandi hlutum sem finnast 

á bóndabæ sem eru í sífelldri endurtekningu og varpa nýju ljósi á hluti sem við þekkjum og 

tökum sem sjálfsagðan hlut. Nærmynd af færibandi vélar, auga á dýri af óljósri tegund, 

innviðir á káli, sjóndeildarhringur með stilkum njóla sem færast upp og niður og tvö skot af 

ljósglætum sem springa í gegnum runna. Hljóðverkið er svo vifta sem undirstrikar 

undirliggjandi óreiðu.  

Þessi sífellda endurtekning á augnablikum úr sjónrænum veruleika bóndabæjarins 

vekja hugsun um hvernig lífið á bóndabæ er kyrrlátt en á sama tíma þrungið ótta. Dýrin eru 

beygð á vald manna og dauðinn er alltaf nálægur. Hið óræða er nokkuð ríkjandi í verkinu og 

því mikilvægt að undirstrika staðsetningu myndskeiðanna með titlinum, Bóndabær. 

 

VII. Flatbökusamsteypan 

 

Flatbökusamsteypan22 er verkefni í vinnslu og er samstarfsverkefni mitt og nemenda í 

vöruhönnun og lífefnafræði um að gera flatböku sem er búin til aðeins úr íslensku hráefni. 

Verkefnið má segja að sé myndlíking, þótt flatbakan muni án efa bragðast mjög vel. Þetta 

                                                 
19Nettrice Gaskins. ,,Weekly Roundup.“ ART21 Magazine, tölublað 3 (nóvember/desember 2014): sótt 1. 
október 2015 á http://blog.art21.org/2014/12/09/weekly-roundup-277/.  ,,When I’m making work,” Hamilton 
says in the film, ,,there’s a point where I can’t see it. And then there’s that moment where you can see it—it’s 
like it bites you—and you think it might be beautiful.” 
20 (Katrín Sigurðardóttir, munnleg heimild, 5. október 2015) 
21 Mynd 3 í myndskrá. 
22 Mynd 4 í myndaskrá. 
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snýst um að vera meðvituð um neyslu okkar. Hvaðan koma öll hráefnin í flatbökuna, eða í 

lífinu yfirhöfuð? Verkefnið snýst um að framkvæma og hugsa staðbundið - að vera 

,,flatbakan“ sem þú vilt sjá í heiminum. Við ættum að setja spurningamerki við það hvort við 

þurfum að fá appelsínur hvenær sem er ársins eða innfluttan túnfisk frá Tokyo til að kitla 

bragðlaukana. Hvað er það sem þarf til að svala þorsta okkar í innfluttan mat og hluti, í það 

sem er framandi. Spurningin er: hvaðan kemur allt þetta dót upprunalega? Hvað kostar það í 

raun og veru? Hugmyndin er að fá fólk til að tala saman um neyslu. Hugmyndin er ekki að 

við séum sérfræðingar, því það erum við ekki, og heldur ekki að segja fólki hvað það á að 

gera. Vilji okkar er að vekja áhuga hjá fólki til að fræðast um sínar eigin venjur. Við viljum 

að fólk spyrji sig: hvaðan kemur þetta, og hvað áhrif hefur þetta á heiminn okkar? 

 Við ætlum að byrja á einföldum hlut,  að búa til flatböku. Hvað þarf til þess? Hvaða 

hráefni þurfum við í flatbökuna sjálfa, hvernig búum við til ofn og áhöld frá grunni úr 

íslensku hráefni? Smíðin á bak við flatbökuna er flóknari en við héldum en möguleg engu að 

síður. Með því að búa til flatböku frá grunni aðeins úr íslenskum hlutum og hráefni erum við 

að skoða möguleika sem við höfum hér á landi sem eru yfirleitt ekki rannsakaðir, möguleika 

á staðbundinni neyslu. Eftir það getum við spurt okkur sjálf, vini okkar og sérfræðinga, er 

þetta betra? Bragðast þetta betur? Er þetta betra fyrir umhverfið? Fyrir samfélagið?  

Niðurstaðan verður vonandi ekki bara flatbaka, heldur samtal. Að fá fólk til að íhuga 

afleiðingarnar af sinni eigin neyslu, að vera virkilega forvitin um hvaðan maturinn, fötin eða 

rafmagnstækin koma. Þannig er Flatbökusamsteypan ekki hugsuð sem svarið við því hvað 

mætti betur fara í heiminum, heldur spurningin: Hvað get ég gert til að leggja mitt af 

mörkum? 

 

VIII. Aðskilnaður 

 

Hebreska orðið yfir dauða eða mavet (מוות) er ekki orð yfir eitthvað sem er ekki til, heldur 

merkir það aðskilnaður.23 Orðið aðskilnaður er upphafspunktur og niðurstaða fyrstu 

einkasýningar minnar í Kubbnum, sýningarrými Listaháskólans. Í gegnum árin á aðskilnaður 

sér stað ítrekað: aðskilnaður við sakleysi, við æskuna, við drauma, við ást, við matinn okkar, 

við okkar nánasta umhverfi, við dýrin og að lokum lífið. ,,Maðurinn er ekki sá sem ofið hefur 

vef lífsins“, sagði Chief Seattle, höfðingi Suquamish-ættbálksins. ,,Við erum ekki nema einn 

                                                 
23 Dr. Paul M. Elliott. ,,What Is the Biblical Definition of Death?“ Teaching the word, 1998-2015. 
http://www.teachingtheword.org/apps/articles/default.asp?blogid=5435&view=post&articleid=74731&fldKeyw
ords=&fldAuthor=&fldTopic=0 
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þráðurinn. Hvað sem við gerum við vefinn, gerum við okkur sjálfum. Allir hlutir eru bundnir 

hver öðrum… allir hlutir tengjast.“24 

Aðskilnaður25 er innsetning og samanstendur af skúlptúr og fundnu efni. Í verkinu er 

unnið með rýmið og það inniheldur moldarslóð sem liggur á gólfinu frá veggnum að stórri 

upprúllaðri torfu. Undir torfunni eru tveir fundnir viðardrumbar sem vega salt við þrjá steypta 

drumba. Á veggnum hefur svo fimm metra langri bambusveiðistöng verið tyllt á fimm 

millimetra breiðan járntein sem stendur um 50 cm út úr veggnum. Stöngin stólar aðeins á 

jafnvægið og sést hversu brotthætt jafnvægið er þegar hreyfing er í kringum stöngina. Vinnan 

í verkinu hefur skírskotun til fyrri verka þar sem nánasta umhverfi er innblásturinn. Ólíkt 

fyrri verkum fjallar þetta verk um tiltekna sögu. Þegar saga er sögð í kvikmyndum er yfirleitt 

lítið skilið eftir fyrir ímyndunaraflið. Sagan er sögð á myndrænan hátt eins nákvæmlega og 

hægt er. Aðskilnaður er verk sem er byggt á sögu eða endurminningu. Líkt og í kvikmyndum 

var handrit og söguþráður gerður í aðdraganda verksins. Birtingarmynd sögunnar fór þó í 

ítrekaða eldhreinsun þar sem allir lausir endar voru klipptir út úr lokauppsetningu. Rými var 

þannig búið til fyrir áhorfandann til þess að túlka sína eigin sögu og tilfinningu þar sem titill 

verksins setti tóninn.  

 

IX. Gengið á vatni 

 

Gengið á vatni er verk í vinnslu. Um er að ræða verk í opinberu rými við Tjörnina í 

Reykjavík. Verkið byggir á rannsóknum sem ég gerði fyrir Byggingarefni og í því er unnið 

með sögu Tjarnarinnar í Reykjavík.  

 

,,Tjörnin í Reykjavík er gamalt sjávarlón sem lokaðist af fyrir rúmum 1200 árum og 

varð smám saman að ferskvatnstjörn fyrir tilstilli grunnvatnsstrauma úr Vatnsmýri. Afrennsli 

Tjarnarinnar er Lækurinn sem rennur úr norðausturhorni hennar í norðurátt til sjávar. Hann er 

nú með öllu neðanjarðar.“26 

 

                                                 
24 Larry Chang ritstýrði. „Wisdom for the Soul: Five millennia of prescriptions for spiritual healing.“ 
(Washington: Gnosophia, 2006), bls 524. ,,Humankind has not woven the web of life. We are but one thread 
within it. Whatever we do to the web, we do to ourselves. All things are bound together … all things connect.” 
25 Mynd 4 í myndskrá. 
26 Guðjón Friðriksson. „Tjörnin og mannlífið.“ Í Tjörnin: saga og lífríki, Ólafur Karl Nielsen, bls. 43-74, 
(Reykjavíkurborg: Reykjavík, 1992), bls 43-74.  
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 Opinber rými í okkar nánasta umhverfi líkt og Tjörnin í Reykjavík krefjast þess að 

kynna sér sögu svæðisins. Tjörnin er einn af miðpunktum höfuðstaðarins og hefur bundið 

borgina saman allt frá upphafi borgarmyndunar í Reykjavík.  

Þéttbýlismyndun í Reykjavík hófst við norðurenda Tjarnarinnar en þar stóð 

landnámsbýlið Reykjavík. Meðfram Læknum sem rann norður úr Tjörninni stóðu býlin 

Stöðlakot og Skálholtskot og fleiri hjáleigur voru vestan við Tjörnina. Með Innréttingunum á 

sjötta áratug 18. aldar reis lítið verksmiðjuþorp við norðvesturhluta Tjarnarinnar. Þéttbýlið 

breiddi úr sér og umkringdi Tjörnina að norðanverðu. Dómkirkjan var vígð 1797 en hún stóð 

mjög nálægt bakka Tjarnarinnar og Alþingishúsið reis við hlið hennar 1881. Fyllt var upp í 

Tjörnina að norðanverðu á síðari hluta 19. aldar þannig að rými til byggðar myndaðist sunnan 

við Dómkirkjuna þar sem nú er Vonarstræti. Þá var hlaðið í bakka Lækjarins þannig að hann 

rann í beinum stokki. Byggðin meðfram Tjörninni að austanverðu reis að mestu í upphafi 20. 

aldar, m.a. Fríkirkjan sem var byggð 1903 og hús Thors Jensens og Kvennaskólinn 1908-9. Á 

sama tíma reis húsaröðin við Tjarnargötu vestan við Tjörnina. Brúin yfir Tjörnina 

(Skothúsvegur) var fyrst reist 1920 fyrir gangandi vegfarendur en hún var stækkuð og opnuð 

fyrir umferð bíla á stríðsárunum. Þorfinnstjörn var búin til árið 1927 með nokkuð stórum 

hólma og var ætluð fuglum. Tvær tjarnir voru einnig gerðar í Vatnsmýrinni sunnan 

Hringbrautar á sjöunda áratug 20. aldar, Vatnsmýrartjörn og Hústjörn. Þær eru nú inni í 

Fuglafriðlandinu. Tjörnin var lengi vel nýtt til ístöku og var stórt íshús reist við austurenda 

Tjarnarinnar árið 1916 sem nú hýsir Listasafn Íslands. Tjörnin hefur verið vinsælt skautasvell 

á veturna frá fornu fari og var Skautafélag Reykjavíkur stofnað 1892. Hljómskálagarðurinn 

var búinn til á uppfyllingu eftir að mýrarflói við suðurenda Tjarnarinnar var þurrkaður og 

fylltur. Trjárækt hófst í garðinum 1914, stærsti trjálundurinn í dag er birkilundurinn austan 

Bjarkargötu. Hljómskálinn var reistur 1923. Garðurinn stækkaði smátt og smátt til suðurs 

samhliða aukinni garð- og trjárækt. Vatnsmýrin var áður fyrr stórt votlendissvæði sem 

Reykvíkingar nýttu meðal annars til móttöku. Mýrin var að mestu ræst fram og ræktuð á fyrri 

hluta 20. aldar og á fimmta áratugnum var Reykjavíkurflugvöllur reistur á svæðinu. 1984 var 

ákveðið að stofna sérstakt Friðland í norðanverðri Vatnsmýrinni (þar sem Vatnsmýrartjörn og 

Húsatjörn eru) sem ásamt Tjörninni var sett undir borgarfriðun og síðar hverfisvernd. Haustið 

1996 voru síki grafin umhverfis Friðlandið og göngustígar byggðir innan þess sem eru opnir 

utan varptíma.  Ráðhús Reykjavíkur stendur við norðausturenda Tjarnarinnar, það var vígt 

1992 en fyrst var gert ráð fyrir því á skipulagi árið 1927.27 

                                                 
27 Guðjón Friðriksson. „Tjörnin og mannlífið,“ bls 43-74.  
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 Gengið á vatni28 er verk í vinnslu, líkt og kom fram hér að ofan. Um er að ræða verk 

sem krefst samþykkis úr ýmsum áttum, allt frá borgarstjórn til tjarnarnefndar. Hugmynd 

verksins er að vinna með sögu svæðisins, sem lýst hefur verið hér að ofan í grófum dráttum. 

Brú rétt undir vatnsmáli Tjarnarinnar yrði byggð frá Tjarnargötu (þar sem verksmiðjuþorpið 

stóð) yfir að Listasafni Íslands (fyrrum Íshúsið), hátt í 200 metrar. Brúin er hugsuð sem 

minnisvarði, eins konar ósýnileg brú sem prjónar saman kynslóðirnar sem hafa byggt 

Reykjavík. Hægt verður að ganga yfir brúnna og fá aðra sýn á borgarlandslagið og byggðina. 

Þannig er hægt að  upplifa hvernig vatnið dempar borgarniðinn í miðri Tjörninni. Líkt og í 

Kviku, verki Ólafar Nordal, á verkið að endurskapa samband okkar við náttúruna, endurreisa 

og virkja hugsun um okkar nánasta umhverfi. 

 

X. Nánasta umhverfi sem viðfangsefni  

 

,,Vinnuferli mitt er ekki byggt á einni ákvörðun,“ segir listakonan Dania Al-Hadid,  ,,heldur 

mörgum  samofnum og sveiflukenndum ákvörðunum.“29 Leitin hefst þar sem efni, litir, form, 

skissur, samtal, endurminningar, undirmeðvitund eða hugmyndir hafa hrifið mig. Hrifning á 

sér stað og er yfirleitt samspil margra búta sem vekja innblástur til sköpunar. Loks er hafist 

handa við að vinna og þar fæðist sköpunin. Bútunum er púslað saman þangað til hugmyndir 

byrja að mótast og taka á sig mynd. Vinnan við að skeyta saman litum við endurminningu, 

beygja og bretta formin við undirmeðvitund og móta efnin við hugmynd fæða af sér verkið. 

Vinnan við verkin fæðir hugmyndir verksins. Lífið og listin renna saman og hugmyndir 

fæðast og deyja á hverjum degi. Þær hugmyndir sem fá byr undir báða vængi öðlast stundum 

líf, jafnóðum og þær verða að veruleika hafa þær eignast sitt eigið líf. Kveikjan að 

hugmyndum eða verkum er oft óræð tilfinning eða einingar sem hrífa og vekja sköpunargleði. 

Útkoman er niðurstaða af vinnuferli sem er samspil lita, forma og efna. Hugmyndafræði, 

endurminningar eða óræðar tilfinningar samtvinnast þannig litum og formum. Þannig fæðast 

hugmyndir verksins í vinnuferlinu sjálfu. Galdurinn og brunnur allra hugmynda er í 

fegurðinni við athöfnina.  

 

,,Í fyrsta sinn settist ég niður og spurði sjálfan mig erfiðra spurninga um af hverju mér líkaði 

við sumt en ekki annað. Þessi einfalda spurning, af hverju það væri svona margt 

                                                 
28 Verk í vinnslu og ekkert myndefni til. 
29 Nick Ravich og Wesly Miller. ,,Diana Al-Hadid Plays the Classics.“ Myndband, 6:10 mín. Sótt 10. október 
2015 á http://www.art21.org/newyorkcloseup/films/diana-al-hadid-plays-the-classics/ ,,My work isn’t really one 
decision that’s stable; it’s a lot of interwoven and fluctuating decisions.” 
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handahófskennt í málverkunum mínum… snerist um að veita minni eigin næmni athygli og 

íhuga hvað margir hlutir ættu ekki heima í tilteknu málverki. Á hvaða grundvelli áttu þeir ekki 

heima þar? Hvað meina ég með því að „eiga ekki heima“? Ég hafði ekkert skýrt svar á þeim 

tíma. En ég hafði þróað með mér þá hugmynd að ef ég eyddi nógu löngum tíma í að leyfa mér 

að hugsa um tiltekna hugmynd, myndi ég öðlast vitund og þekkingu á þeirri hugmynd.“30 

         

-Robert Irwin 

 

Hugsun Irwins vekur innblástur að mínum eigin spurningum um listsköpun mína. Irwin málar 

og á við málverkið og sögu þess í sinni listsköpun. Á svipaðan hátt er mitt nánasta umhverfi 

striginn í minni listsköpun. Birtingarmyndir og umfjöllunarefni verkanna geta verið eins 

fjölbreytt og verkin sjálf en verkin þurfa að uppfylla ákveðna siðferði og hugmyndafræði: 

 

● Að vinna með mitt nánasta umhverfi sem efnivið fyrir verk mín. 

● Að fótspor mitt sé sjálfbært eftir fremstu getu í listinni og lífinu. 

● Að reyna að finna leiðir til að búa til efnin frá grunni úr mínu nánasta umhverfi hverju 

sinni. 

● Að nota peninga sem minnst við gerð verkanna minna. 

● Að nota innflutta hluti sem minnst við gerð verkanna minna. 

 

Ég vil spyrja sjálfan mig hvaðan hlutirnir koma, krefja verk mín um að fylgja staðbundinni 

neyslu og finna leiðir til að vinna með mitt nánasta umhverfi. Listin að lifa verður þá 

bókstafleg þar sem sjálfbært nútímasamfélag biður okkur um gegnsæi á alla vegu. Listin 

flæðir inn í daglegt líf og daglegt líf flæðir inn í listina. Þannig get ég rannsakað möguleikann 

á staðbundinni neyslu og spurt sjálfan mig, vini mína og sérfræðinga: er þetta betra, fyrir 

umhverfið og samfélagið? Verk mín leitast við að uppfylla þessa hluti og samtvinna áhuga 

minn á að gera í blindni og leyfa rýmum, vinnuferlum og efnum að fæða af sér hugmyndir 

verkanna.  

  

                                                 
30 Weschler, Lawrence. Seeing is forgetting the name of the thing one sees: a life of contemporary artist Robert 
Irwin. (Berkeley: Unicersity of California Press, 1982) bls. 67. ,,I was for the first time really sitting down and 
asking myself some hard questions about why I liked something one way and not the another. That very simple 
question that I asked myself, about why there were so many arbitrary things in my paintings… it was just simply 
paying attention to my own sensibility and taking stock of it and deciding that too many things in there simply 
didn’t make sense. Make sense on what basis? What did I mean by “making sense“? I really didn’t have a clear 
idea at that time. But I had developed this notion that if I spent long enough and allowed myself to think about a 
particular idea hard enough, that I would begin to gain some awareness or some knowledge about it.” 
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