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ÚRDRÁTTUR

Í ritgerðinni Málverk sem opið kerfi: gagnvirkni, þátttaka, leikur er leitað svara við spurningunni 
hvort útvíkkun málverksins undanfarna áratugi hafi opnað miðillinn fyrir gagnvirkni, þátttöku og 
leik. Ég rek þróun eigin verka frá því að vera kyrrar innsetningar og málverk yfir í gagnvirk verk 
þar sem áhersla er lögð á leikrænt samband áhorfanda, verks og rýmis. Ég fjalla um það listræna 
og hugmyndafræðilega samhengi sem verkin mín eru sprottin úr ásamt lýsandi greiningum á eigin 
verkum. Ég tek útgangspunkt í útvíkkun málverksins í sögulegu samhengi. Hvernig listamenn 
hafa á brotist út úr hinni módernísku skilgreiningu á miðlinum, þar sem hugmyndir um sérstöðu 
miðilsins hafa vikið fyrir hugmyndum um fjölbreytileika og samruna við aðra miðla. Aukin áhersla 
á listupplifunina á staðnum og líkamlegt samband milli áhorfanda, verks og rýmis sem er bundið 
við skynjuna, er merki um fyrirbærafræðilega nálgun listamanna eftir 1960. Hans-Georg Gadamer 
líkir listaverkinu við leikrænt atvik sem krefst þátttöku áhorfandans. Út frá skrifum Gadamers 
varpa ég ljósi á það hvernig merking verka minna verður til í samtali við áhorfendur. Hvernig 
bæði líkamleg skynjun, fyrri reynsla, þekking og skoðanir þeirra sem upplifa verkið hafa áhrif á þá 
merkingu sem verkið hlýtur. Út frá kenningum Tim Stott skoða ég leikræna þátttökulist og þau kerfi 
sem birtast í verkum í ýmissa samtímalistamanna. Ég skoða kerfislega nálgun í eigin verkum og 
mismunandi stig áhorfs og þátttöku. Ég fjalla um málverkið í „hinu miðlalausa“ ástandi og hvernig 
greina má meðvitund um stöðu málverksins í verkum mínum sem og annarra listamanna. Að lokum 
eru þessir mismunandi þræðir dregnir saman í umfjöllun um útskriftarverkið mitt Í framvindu 
leiksins.  
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EFNISYFIRLIT



HUGLEIÐING

Hið þrívíða málverk er í senn leikborð og leikmynd. Með hlutverk leikmanna 
fara gestir sýningarinnar. Hreyfanlegar einingar verksins eru líka leikmenn, en 
einnig leikmunir. Leikmenn hafa áhrif hver á annan. Myndbygging verksins er 
breytileg. Framvinda og merking leiksins er undir hverjum og einum kominn. 
Tilgangurinn er fagurfræðileg upplifun. 

            Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir (mars 2017)
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Ég skilgreini sjálfa mig sem málara. Málverkið hefur bæði verið grunnurinn sem ég hef leitað í og 
jafnframt klafinn sem ég hef burðast með. Hin mikla saga málverksins, stöðugar mýtur um dauða, 
upprisu og endurfæðingu, hafa mér þótt áhugaverðar. Ég lít á málverkið sem krefjandi áskorun sem 
hefur bæði veitt mér drifkraft og jafnframt valdið mér heilabrotum. Spurningin um hvernig maður 
gerir eitthvað nýtt innan þessa aldagamla miðils hefur sótt á mig.  

Í upphafi listferilsins fannst mér augljóst að svara þessari spurningu með því að kryfja 
málverkið innan frá, brjóta það upp og teygja út í rýmið. Ég vann fjölmargar innsetningar og minni 
málverk sem fjalla um útvíkkun hins tvívíða málverks, þar sem málverkið var ekki lengur tvívíður 
flötur sem áhorfendur stóð frammi fyrir, heldur þrívítt rými sem þeir ferðuðust um og skoðuðu frá 
mismunandi sjónarhornum. Svo kom að mér fannst ég bæði vera farin að endurtaka mig í verkunum 
og umræðan um hið útvíkkaða málverk hætt að næra mig. Mig þyrsti í nýja umræðu, en fann hana 
hvorki innan orðræðu um miðilinn né í verkum listamanna í mínu nærumhverfi. Ég fór því að 
leita á önnur mið. Ég fór að leggja minni áherslu á tenginguna við málverkið í verkum mínum og 
hugleiðingum og meiri áherslu á að kanna nánar upplifun áhorfandans í rýminu, skynjun, hreyfingu, 
þátttöku og gagnvirkni. Verkin fóru að breytast frá því að vera kyrrar innsetningar eða málverk sem 
krefjast þess að áhorfandinn hreyfi sig um og skoði frá mismunandi sjónarhornum yfir í verk sem 
eru sjálf á hreyfingu eða fela í sér einhvers konar þátttöku eða gagnvirkni. 

Það var eitthvað við þátttöku, gagnvirkni og verk á hreyfingu sem heillaði mig, en við upphaf 
þessarar rannsóknar gat ég ekki útskýrt fyllilega af hverju. Þetta „af hverju“ varð tilefni að leit 
að fræðilegum undirstöðum og ítarlegri skoðun á eigin ásetningi. Leitin hefur verið áhugverð og 
frjó og leitt mig inn á nýjar ókannaðar slóðir. Á sama tíma togar málverkið sífellt í mig. Löngunin 
til að vinna með þá formrænu þætti sem tilheyra málverkinu eins og liti, form og fagurfræðilega 
upplifun áhorfenda er enn til staðar. Mig langar því að kanna hvort hægt sé að tengja þessa þætti 
saman, það er kanna hvort hægt sé að vinna með gagnvirkni, þátttöku og leik innan hins útvíkkaða 
sviðs málverksins. Sú spurning sem ég mun hafa að leiðarljósi í þessu rannsóknarverkefni er því: 
hefur útvíkkun málverksins undanfarna áratugi opnað miðillinn fyrir gagnvirkni, þátttöku og leik? 
Í ritgerðinni mun ég rekja þá þróun sem hefur átt sér stað í mínum eigin verkum frá þrívíðum 
málverkum í átt að þátttökuverkum sem byggja á leik og gagnvirkni. Á þessari vegferð mun 
ég fjalla um listsöguleg hugtök og heimspekikenningar sem ég tel gagnlegar til að varpa ljósi á 
hugmyndafræðilegar forsendur verka minna og þann stíganda sem greina má í verkunum. 

Ég mun byrja á því að varpa ljósi á sjálfa mig með því að gera grein fyrir eigin bakgrunni 
og helstu hugmyndum í tengslum við málverk. Því næst mun ég fjalla um útvíkkun málverksins 
í sögulegum skilningi þar sem ég tek útgangspunkt í uppgjöri listamanna með hinni módernískri 
skilgreiningu á miðlinum. Frá málverkinu mun ég halda yfir í fyrirbærafræði og áhrifa þeirra 
hugmynda bæði á sjálfa mig og aðra listamenn. Þar á eftir mun ég fjalla um fagurfræði Hans-Georg 
Gadamer, sem nálgast listupplifunina út frá hefðum fyrirbærafræðinnar, með sérstakri áherslu á 
hugtökin „leik” og „hátíð”. Frá Gadamer mun ég halda inn í samtímann og fjalla um leikræna 
þátttökulist út frá skrifum Tim Stott sem leggja grunninn að því hvernig ég nálgast hugmyndir 
um leik og þátttöku í eigin verkum. Því næst mun ég tengja hugmyndina um opið kerfi við stöðu 
málverksins handan miðilsins (e. post-medium condition). Að lokum verður gert grein fyrir MA 
lokaverki mínu sem var sýnt í Gerðarsafni vorið 2017 og markar lok þessarar rannsóknar. Til að 
varpa ljósi á faglegar forsendur rannsókna minna mun ég fletta til skiptis saman köflum um listrænt 
og hugmyndafræðilegt samhengi verka minna og lýsandi greiningum á eigin verkum.
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1. MÁLVERK
1.A. Bakgrunnur 

Ég skilgreini sjálfa mig sem málara. Þrátt fyrir að ég hafi notað ýmsan efnivið, og geri gjarnan 
verk þar sem engin málning kemur við sögu, er samt einhver grunnhugsun í verkunum sem kalla 
mætti maleríska nálgun. Þessi grunnhugsun hefur að gera með það hvernig ég nálgast liti, form, 
myndbyggingu og efni, hvort sem um er að ræða á tvívíðum fleti eða í þrívíðu rými. 

Það eru yfirleitt ekki fígúratíf málverk sem heilla mig, heldur abstrakt og í raun öll verk þar 
sem greina má áhugaverða efnisnotkun, falleg form og liti. Ég velti litum mikið fyrir mér og geymi 
á vinnustofunni kassa með litaprufum sem ég bý sjálf til og nota þegar ég er að leita að litum í ný 
verk (myndir 1 a-b). Þegar ég finn réttu litasamsetningarnar fæ ég vatn í munninn eins og þegar ég 
horfi á eða finn lykt af girnilegum mat. Það má því segja að litir vekji upp sterk líkamleg viðbrögð 
hjá mér. 

Ég hef líka mikið velt fyrir mér myndbyggingu og er sífellt að raða hlutum hvar sem ég kem 
þannig að þeir séu í ákveðinni spennu, en samt í jafnvægi. Sambandið milli reiðu og óreiðu heillar 
mig, sem og milli stöðugleika og óstöðugleika, kyrrstöðu og hreyfingar. Í verkum mínum birtist 
þetta oft í formi togstreitu milli þess sem er útfært af mikilli nákvæmni og stýringu og þess sem er 
lausara og frjálsara. Það er stundum eins og í mér búi tveir persónuleikar, annar vill gera allt út frá 
innsæi og tilfinningum, á meðan hinn vill eingöngu nota rökhugsunina og hafa hlutina úthugsaða og 
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Myndir 1 a-b) Litaprufur á vinnustofu

útreiknaða. Málverk í formi innsetninga 
hefur verið leið til að veita báðum 
þessum persónum útrás. Þar hef ég getað 
stillt saman stærðfræðilega útreiknuðum 
formum og strúktúrum í bland við fleti 
sem hafa verið málaðir út frá tilfinningu 
og innsæi. 

Á sama tíma og hin formræna 
nálgun hefur heillað mig, hef ég haft litla 
löngun til að mála hefðbundin málverk. 
Það hefur verið einhver óróleiki og efi 
innra með mér sem hefur bæði heft mig 
og jafnframt verið drifkrafturinn sem 
hefur knúið mig áfram í leit að nýjum 
nálgunum. Í upphafi listferilsins var 
eðlilegt skref fyrir mig að gera málverkið 
sjálft að umfjöllunarefni í verkunum, 
að kanna mörk og þanþol málverksins 
og skoða hvernig miðillinn hefur verið 
teygður og togaður í ýmsar áttir í 
gegnum söguna. Ég var undir áhrifum 
frá ýmsum listamönnum sem voru hver 
á sinn hátt að greina málverkið, stöðu 
þess og stefnu. Af þeim listamönnum 
mætti nefna Hildi Bjarnadóttur (f. 1969) 



sem hefur lengi verið að kanna málverkið, stöðu þess innan stigveldis listarinnar og spurt spurninga 
um muninn á málverki og öðru handverki. Hildur hefur unnið mikið með málarastrigann í verkum 
sínum, en í stað þess að nota keyptan striga sem undirlagsefni fyrir málverk vefar hún striga frá 
grunni og setur fram sem málverk. Hún litar sjálf þræðina, ýmist með jurtum sem hún týnir eða með 
keyptri akrýlmálningu. Í stað þess að mynda hefðbundið yfirborð, er málningin ofin inn í verkin. 
Þannig kannar Hildur grunneiginleika málverksins á sama tíma og hún teflir fram ólíkum gildum og 
tilvísunum; tekstíl og málverki, hámenningu og lágmenningu, fjöldaframleiðslu og handverki (mynd 2). 

Þýska listakonan Katharina Grosse (f. 1961) og hin bandaríska Jessica Stockholder (f. 1959)
hafa báðar gert málverk sem taka yfir heilu rýmin. Katharina Grosse fyllir rými af ýmsum efnivið, 
steinum, timbri eða frauði, og málar svo eða spreyjar yfir allt eina heildarmynd, óháða lögun 
hlutanna. Stundum er eins og hún leggi tvívítt abstrakt litalag yfir rýmið með öllu sem það inniber 
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Mynd 2) Hildur Bjarnadóttir 
  Red Iron Oxide, 2006 

og fletji þar með út þrívíða eiginleika þess 
(mynd 3). Jessica Stockholder vinnur að sama 
skapi stórar málaðar innsetningar í rými. Hún 
fyllir rýmin af fjöldaframleiddum hlutum, 
legókubbum, fötum, lömpum, körfum, teppum 
og stólum, í bland við hrárri efni eins og timbur, 
hey, plast og striga. Hlutina notar hún ýmist eins 
og þeir koma fyrir eða málar yfir þá, að hluta eða 
heild. Stockholder hefur einstakt lag á að blanda 
ólíkum hlutum saman í heildstæðar innsetningar 
sem hafa yfir sér áhugavert formrænt yfirbragð 
(mynd 4). Verk Stockholder og Grosse eru 
góð dæmi um þrívíddarvæðingu hins tvívíða 
málverks. 

Mynd 3) 
Katharina Grosse
Cincy, 2009



1.B. Hið útvíkkaða málverk

Í bókinni Málverkið sem slapp út úr rammanum rekur höfundurinn, Jón B. K. Ransu (f. 1967), 
útvíkkun málverksins alveg frá tilkomu ljósmyndarinnar. Hann greinir frá því hvernig ljósmyndin 
leysti málverkið undan hinu sögulega hlutverki að vera miðill til myndgerðar og þróast þannig 
í staðinn yfir í heimspekilega athöfn sem fæst við rannsóknir á eigin eðli, möguleikum og 
takmörkunum.1 Ransu gerir grein fyrir mismunandi þáttum í þróun málverksins. Sá þáttur sem 
ég hef mestan áhuga á, þar sem hann tengist mínum verkum beint, hefur að gera með færslu eða 
útvíkkun málverksins út í rýmið.  

Á vef Tate Modern er hið útvíkkaða málverk (e. expanded painting) skilgreint á víðan hátt sem 
róttæk nálgun listamanna við málverkið á áratugunum eftir seinni heimstyrjöld.2  Í safninu má finna 
verk eftir ýmsa listamenn sem eiga það sameiginlegt að takast á við og þenja út hina hefðbundnu 
skilgreiningu á málverki. Þar má meðal annars finna verk eftir Pinot Gallizio (1902-1964) sem notar 
aðferðir tengdar fjöldaframleiðslu og setur þannig spurningamerki við málverkið sem einstakan hlut 
(mynd 5). Gjörningatengt verk Niki de Saint Phalle (1930-2002) sem hún bjó til með því að skjóta 
úr rifli á flöt með vatnsblöðum fylltum með málningu (mynd 6). Málaður strigi eftir Sam Gilliam 
(f.1933) er frjálslega hengdur á nagla eins og um fatnað væri að ræða, en í hvert sinn sem verkið 
er hengt upp tekur það á sig nýja lögun og þar með nýja myndbyggingu (mynd 7). Að lokum mætti 
nefna geometrískt verk eftir Richard Smith (1931-2016) sem teygir sig bókstaflega út úr striganum 
og inn í rýmið (mynd 8). 

Sú hefðbundna skilgreining sem þessir listamenn voru að brjótast undan er nátengd hinu 
móderníska málverki, eins og það var skilgreint af gagnrýnandanum Clement Greenberg (1909-
1994). Samkvæmt Greenberg var kjarninn í módernískri list sjálfsskoðun hvers miðils. Blöndun 
milli miðla eða listgreina var álitin neikvæð þar sem styrkur hvers miðils fólst í að finna sína 
sérstöðu (e. specificity). Sérstaða málverksins fólst í formrænum þáttum eins og tvívíðum 

1 Jón B. K. Ransu, Málverkið sem slapp út úr rammanum, (Reykjavík: Jón B. K. Ransu (útgefandi), 2014), 1-8.
2 Mark Godfrey, „Expanded Painting,“ Tate Modern, Sótt 17.01.2017, http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern/display/materials-
and-objects/expanded-painting.
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Mynd 4) 

Jessica Stockholder 
Bright Longing and 
Soggy up the Hill, 
2005 (detail)
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Mynd 5) Pinot Gallizio  
  Industrial Painting, 1963

Mynd 6) Niki de Saint Phalle
  Shooting Picture, 1961

Mynd 7) Sam Gilliam 
  Simmering, 1970

Mynd 8) Richard Smith  
  Piano, 1963



eiginleikum flatarins, stærð og lögun undarlagsins og meðferð litanna.3 Hin formræna áhersla þýddi 
líka þróun í átt frá frásögn eða myndefni sem vísar út fyrir rými málverkins yfir í óhlutbundin verk. 
Málverkið átti ekki að líkja eftir heiminum, heldur leggja áherslu á að leysa formræn vandamál.4 
Málverkið var því annars vegar skilgreint út frá eigin upphafningu og sjálfstæði (e. autonomy) 
og hins vegar út frá flatneskjunni sem greindi málverkið frá skúlptúr. Samkvæmt Greenberg voru 
málverk eingöngu til að horfa á og því átti einungis að ferðast um þau með augunum.5 Með öðrum 
orðum voru málverk kyrrir tvívíðir fletir á vegg sem áhorfandinn stóð frammi fyrir og tók inn frá 
einu sjónarhorni. 

Uppúr 1960 fóru listamenn gagngert að brjótast undan hinni módernísku hefð. Á stuttum tíma 
komu fram margar mismunandi stefnur og hreyfingar sem áttu það sameiginlegt að vera uppgjör 
við gildandi hugmyndir um list. Hinn svokallaði postmódernismi einkenndist af tilraunum með 
blöndun miðla og könnun bæði á þanþoli miðlanna sem og listhlutarins sjálfs.6 Mörk milli miðla 
urðu almennt ógreinilegri og ef marka má nýleg skrif Rosalind Krauss (f. 1941) þar sem talað er 
um list handan miðla (e. art in the post-medium condition) er þessi þróun enn í fullum gangi.7 Í 
dag er útvíkkun hefðbundinna miðla staðreynd sem einskorðast ekki við málverkið, þó það sé til 
umfjöllunar hér. En hvers vegna útvíkkað málverk? Fyrir mér fjallar það um upplifun áhorfandans 
af verkinu. Að verkið sé ekki tvívíð mynd bundin við vegg, heldur þrívítt rými þar sem áhorfandinn 
hreyfir sig og upplifir verkið frá mismunandi sjónarhornum. 

1.C. Painting Site

Verk mitt Painting Site (2010) sem sýnt var í Gallerí Ágúst er dæmi um útvíkkað, þrívítt málverk 
(myndir 9 a-b).8 Verkið var samansett úr tæplega fimmtíu máluðum spónaplötum sem stóðu uppréttar 
og voru festar saman með lömum þannig að þær mynduðu nokkrar frístandandi veggeiningar og 
gönguleiðir þeirra á milli. Flestar plöturnar voru málaðar báðum megin, en hver hlið var bæði 
hugsuð sem einstakt málverk og sem hluti af heildarinnsetningunni. Plöturnar voru allar í sömu 
hæð, en unnið var með fimm mismunandi breiddir sem voru endurteknar með óreglulegu millibili í 
gegnum verkið. Plöturnar voru yfir mannhæðar háar og mynduðu einskonar völundarhús sem fyllti 
rýmið og umlukti gesti sýningarinnar um leið og þeir stigu inn í sýningarsalinn. 

Til að ákveða umfang verksins, fjölda og breidd hverrar plötu teiknaði ég grunnmynd rýmisins 
og útlínur verksins í tölvu (mynd 10 a). Því næst voru plöturnar sagaðar í fyrirfram ákveðnar stærðir 
og við tók vinna í stúdíóinu þar sem hver plata var máluð sem einstakt málverk. Þó vinnan við eina 
plötu hafi oft gefið mér hugmynd að þeirri næstu, fannst mér mikilvægt að hver plata hefði sitt eigið 
fagurfræðilega vægi og gæti staðið ein og sér, en á sama tíma passað inn í heildarmyndina. Segja 
má að þetta hafi verið þrautin sem ég setti mér í þessu verki. Þegar ég hafði lokið við að mála hverja 
plötu bjó ég til minni útgáfu á bókbandspappa. Smám saman mynduðu þessar litlu eftirmyndir 
einnig heildstætt þrívítt módel sem sýndi ágætlega hvernig grunnmyndin hafði breyst frá því að ég 
teiknaði hana fyrst í tölvunni (mynd 10 b). Að lokum, þegar verkið var sett upp í sýningarrýminu, 
breyttist það ennþá meira, plötur voru færðar til og máluðum flötum bætt við, út frá því sem mér 
fannst verkið og rýmið kalla á. 
3 Clement Greenberg, „Modernist Painting (1960),“ Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas, ritstýrt af Charles 
Harrison og Paul Wood, (Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2000), 755.
4 Ibid., 755-759.
5 Ibid., 761.
6 Sarah Jenkins, „Postmodernism,“ The Art Story, 2015, Sótt 10.01.2017, http://www.theartstory.org/definition-postmodernism.htm.
7 Rosalind Krauss, „Two moments from the Post-Medium Condition,“ October, vol. 116, (2006): 55-62.
8 Verkið var fyrst sýnt í Cuxhavener Kunstverein 23. maí – 29. jún 2008 og tveimur árum síðar, 3. – 24. júl 2010, í Gallerí Ágúst í 
örlítið breyttri mynd.
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Mynd 10) Painting Site, 2010

Myndir 9 a-b)

Painting Site, 2010 
MDF, akrýl, lamir, stærð breytileg



Þetta vinnulag er nokkuð dæmigert fyrir mína listsköpun. Ég teikna alltaf grunnmyndir rýmanna 
og verkin sem ég sýni í tölvu til að gera mér grein fyrir stærð og hlutföllum. Samhliða geri ég 
tilraunir með raunveruleg efni í litlum prufum og skissa jafnvel á blað ásýnd hverrar hliðar fyrir sig. 
Málverkin sjálf vinn ég hins vegar í raunefni eða á staðnum sjálfum þar sem það á við, til dæmis 
þegar um er að ræða verk sem máluð eru beint á vegg. Þannig finnst mér ná að halda ákveðnu 
jafnvægi milli þess sem er fyrirfram ákveðið og útreiknað og þess sem gerist í sköpunarferlinu sem 
er byggt á innsæi og tilfinningu. Grunnhugmyndin breytist alltaf eitthvað á leiðinni og verkið verður 
aldrei fullbúið fyrr en á staðnum sjálfum, jafnvel bara rétt fyrir opnun. Verkin sýna því alltaf að 
einhverju leyti viðbrögð mín við rýmunum sem þau eru sett upp í. 

 Grunnhugmyndin í þessu verki var að myndbygging verksins væri breytileg. Þó verkið 
stæði kyrrt og breyttist í raun ekki, römmuðu áhorfendur með sjónsviði sínu inn nýja og nýja mynd. 
Línur, litir og form tóku breytingum eftir því hvar áhorfendur stóðu og hverju þeir beindu sjónum 
sínum að. En með því að hvetja áhorfendur til að hreyfa sig um var athyglinni ekki einungis beint að 
sjónrænni skynjun, heldur líkamanum öllum. Ferðalagið var þannig kjarninn í virku samspili milli 
áhorfenda, verksins og rýmisins. Það var undir áhorfendum sjálfum komið hvaða leið þeir völdu og 
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Mynd 10 a)

Painting Site, 2010 
Tölvuteiknuð grunnmynd

Mynd 10 b)

Painting Site, 2010 
Módel úr pappa



hversu lengi þeir dvöldu í verkinu. Áhorfendur bjuggu með hreyfingu sinni sífellt til ný sjónarhorn, 
nýjar myndir og þar með nýja upplifun. Þar sem þetta tvennt, líkamlega nærvera og sjónarhorn 
fyrstu persónunnar, er einmitt kjarninn í fyrirbærafræði tel ég gagnlegt að varpa nú ljósi á grunnstef 
þessarar heimspekistefnu og sýna fram á hvernig hún tengist verkunum mínum. 

2. FYRIRBÆRAFRÆÐI OG FAGURFRÆÐILEG UPPLIFUN 
2.A. Fyrirbærafræði

Sum listaverk kenna okkur um skynræna vitund með því að veita tækifæri 
til ígrundaðrar upplifunar. Þannig getur list stuðlað að fyrirbærafræðilegri 
athugun.9   

                          Alva Noë, 2000 (f. 1964)

Fyrirbærafræði (e. phenomenology) er heimspekistefna frá upphafi 20. aldar sem oftast er rakin til 
Edmund Husserl (1905-1980), en fjöldi annarra heimspekinga á borð við Martin Heidegger (1889-
1976), Jean-Paul Sartre (1905-1980) og Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) hafa einnig tekið þátt 
í að móta stefnuna með skrifum sínum. Þar sem fyrirbærafræðin er í dag talin ráðandi forsenda og 
viðmið fjölda síðari tíma kenninga innan heimspeki, er hún talin ein af höfuðstefnum heimspekinnar 
á 20. öld.10 Í þessum skrifum verður lögð áhersla á meginstef fyrirbærafræði og því ekki farið ofan í 
saumana á mismunandi nálgunum heimspekinga.

Fyrirbærafræði fjallar í grunninn um það hvernig við sem manneskjur búum í og skynjum 
heiminn, um allt það sem borið getur fyrir mannlega vitund í reynslu hennar af heiminum. 
Viðfangsefnið er ekki „óvenjuleg“ fyrirbæri, heldur tilvist okkar í allri sinni breidd, með öllu því 
sem við skynjun og upplifum. Hugtakið fyrirbæri getur því átt við hvað sem er, t.d. tré, hvassviðri, 
minningar, þreytu eða jafnvel annað fólk.11 Í fyrirbærafræði er ekki talað um innra og ytra eðli hlutar 
eða leitað að því hvernig hluturinn „raunverulega“ er, heldur er fyrirbærið skilið út frá því hvernig 
það birtist okkur hverju sinni. Sami hluturinn getur birst á marga ólíka vegu, hvort heldur sem er 
frá mismunandi hlið eða í mismunandi ljósi, sem ímyndun, minning eða raunveruleg upplifun. 
Hluturinn er auk þess misjafn eftir því fyrir hverjum hann birtist.12  

Andstætt vísindunum sem eru í sífelldri leit að hinu hlutlausa sjónarhorni þriðju persónunnar, 
halda fyrirbærafræðingar fram mikilvægi sjónarhorns fyrstu persónunnar. Hlutirnir birtast alltaf í 
ákveðnu samhengi, með ákveðna merkingu sem veltur á fyrri reynslu, þekkingu og áhugamálum 
þess sem þeir birtast fyrir. Hægt er að taka afstöðu til sömu hluta á óteljandi mismunandi vegu en 
við getum einungis skilið hlutina eins og þeir birtast okkur hverju sinni. Fyrirbærafræðingar hafna 
því tveggja heima kenningunni sem telur að greina eigi milli heimsins eins og hann er í sjálfum sér 
og heimsins eins og hann er fyrir okkur. Heimurinn er ekki algildur heldur alltaf háður sjónarhorni 
hvers og eins. Sá heimur sem birtist okkur, hvort heldur sem er í skynjun, daglegum athöfnum eða 

9 „The work of some artists can teach us about perceptual consciousness by furnishing us with the opportunity to have a special kind 
of reflective experience. In this way, art can be a tool for phenomenological investigation.” Alva Noë, „Experience and Experiment in 
Art,“ Journal of Consciousness Studies, 7, No.8-9, (2000), 123.
10 Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, þýð. Björn Þorsteinsson, (Reykjavík: Háskólaúgáfan, 2008), 7.
11 Björn Þorsteinsson. „Hvað er fyrirbærafræði?,“ Vísindavefurinn, 26.02.2008, Sótt 26.12.2016, http://www.visindavefur.is/svar.
php?id=7104.
12 Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, (2008), 14-15.

14



greiningum vísindanna, er eini heimurinn sem til er fyrir okkur.13 En á sama hátt og heimurinn 
veltur á manneskjunni sem hann birtist fyrir er manneskjan líka háð heiminum og samhenginu 
sem hún er hluti af. Eins og Merleau-Ponty orðar það, þá verður heimurinn ekki greindur frá 
sjálfsverunni og sjálfveran ekki greind frá heiminum.14 Samkvæmt þessu hafna fyrirbærafræðingar 
hinni ströngu tvískiptingu milli sjálfsveru og viðfangs (e. subject and object) og rannsaka þess í stað 
samhengið milli sjálfsveruleika og heims, þar sem sjálfsveran verður aðeins skilin út frá tengslum 
sínum við heiminn og heimurinn aðeins skilinn út frá sjónarhorni þess sem hann birtist fyrir.15

Þar sem heimurinn verður einungis skilinn út frá sjónarhorni þess sem hann birtist fyrir 
og sérhver manneskja stendur í sambandi við heiminn í gegnum líkama sinn, verður ljóst að 
sjálfsveruleikinn er bundinn líkamanum. Skynjunin ein færir okkur hlutinn milliliðalaust, hún 
ein birtir okkur hlutinn sjálfan í eigin persónu.16 Í gegnum líkama okkar og skynfæri könnum við 
heiminn sem við lærum að þekkja í gegnum virka athöfn, en ekki óvirka viðtöku. Í þessari könnun 
er líkaminn miðjan í veruleika hvers og eins. Hann er „hér-ið“ eða sá viðmiðunarpunktur sem allir 
skynjaðir hlutir standa í tengslum við. Þar sem líkaminn er til staðar í sérhverri reynslu, er hann 
ekki skermur milli manneskjunnar og heimsins, heldur forsenda veru okkar í heiminum. Hreyfingar 
líkamans leika því afgerandi hlutverk í hinum skynjaða veruleika.17 

2.B. Áhrif 

Áhrifa fyrirbærafræði gætir enn í dag, en stefnan hafði mikil áhrif á listamenn í kringum 1960. 
Samhliða því að brjótast undan hinni módernísku hefð voru listamenn að verða meðvitaðri um 
samspilið milli áhorfanda og verks. Þetta á sérstaklega við um listamenn sem tengjast naumhyggju 
(e. minimalism) eins og Donald Judd (1928-1994), Dan Flavin (f.1933), Carl Andre (f. 1935) og 
Robert Morris (f. 1931). Fram komu verk sem voru hvorki málverk né skúlptúrar heldur þrívíð form 
í rými eða með nafngift Judds „sérstakir hlutir“ (e. Specific Objects).18 Til að losna við tenginguna 
við módernismann og það sem Judd kallaði „hina útbrunnu evrópsku arfleifð,“ voru verkin unnin 
á vélrænan hátt og efniviðurinn oftast verksmiðjuframleiddur, einlitur, sléttur og án handbragðs 
listamannsins.19 Verkin samanstóðu flest af kerfisbundinni endurtekningu þrívíðra forma sem voru 
sett beint á vegg eða gólf. Í staðinn fyrir hefðbundið málverk eða skúlptúr sem hafði sitt eigið 
ímyndaða rými innan ákveðins ramma, óháð veggnum sem það hékk á eða stöplinum sem það 
stóð á, var um að ræða verk sem voru virkur hluti af sýningarrýminu. Með öðrum orðum var hið 
móderníska ímyndaða og upphafna rými látið víkja fyrir raunrými. Áhorfandinn og verkið voru 
stödd í sama rými og því upplifði áhorfandinn verkið ekki eingöngu með augunum heldur öllum 
líkamanum. 

Verkin hlutu ekki góðan hljómgrunn í byrjun og voru harðlega gagnrýnd af Clement Greenberg 
og eftirmanni hans Michael Fried (f. 1939). Það sem Fried gagnrýndi helst voru leikhússlegir 
eiginleikar verkanna (e. theatricality).20 Þar sem verkin lögðu áherslu á upplifun áhorfandans í rými 
13 Ibid., 15.
14 Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception (1945), þýð. Colin Smith, (London og New York: Routledge, 1962), 499-
500.
15 Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, (2008), 20-21.
16 Ibid., 14.
17 Ibid., 64-68.
18 Donald Judd, „Specific Objects,” Donald Judd. The Complete Writings 1959-1975: Gallery Reviews, Book Reviews, Articles, 
Letters to the Editor, Reports, Statements, Complaints, (Halifax og New York: The Press NSCAD og New York University Press, 
2005), 181.
19 Ibid., 183-184.
20 Fried, Michael. „Art and Objecthood (1967),“ Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas, ritstýrt af Charles 
Harrison og Paul Wood, (Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2000), 825-826.
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og sambandið milli verks og áhorfanda sem var bundið í tíma, nánar tiltekið sýningartímanum, voru 
verkin samkvæmt Fried að færa sig yfir á svið leikhússins og þar með að ógilda sig sem myndlist. 
Hlutirnir höfðu ekki vægi í sjálfu sér, eins steinhellur Carl Andre og flúrljós Dan Flavins sem búin 
voru til úr fjöldaframleiddum einingum, heldur öðluðust einungis listrænt gildi þegar þeir voru 
sýndir sem listaverk. Helstu áhyggjur Fried voru því að myndlistin myndi hætta að snúast um 
hlutveruna (e. objecthood) og yrði að sýningaruppákomum.21 

Í dag mætti segja að myndlistarmenn um heim allan hafi einmitt tileinkað sér þá þætti sem 
Fried taldi til galla. Á sýningunni Stop for a Moment, Painting as Presence frá árinu 2002 er talað 
um öfug áhrif gagnrýni Fried, þar sem þeir eiginleikar sem listamennirnir á sýningunni meta mest 
séu þeir sem Fried taldi að myndi leiða til hnignunar listarinnar.22 Það er listupplifunina á staðnum 
og líkamlegt samband milli áhorfanda, rýmis og verks sem er bundið við skynjuna. Þó verk 
minimalistanna verði seint talin útvíkkuð málverk, tel ég að hugmyndir þeirra hafi haft mikil áhrif á 
þróun hins tvívíða málverks út í rýmið. Þessi grunnhugsun um líkamlegt samband áhorfanda, rýmis 
og verks er þáttur sem ég hef orðið fyrir áhrifum af og tel mig hafa unnið meðvitað með í mínum 
verkum, þar sem merking verka minna verður til í þessu samspili. 

2.A. Ljósbrot

Verk mitt Ljósbrot (2010) er innsetning sem unnin var sérstaklega fyrir Sverrissal Hafnarborgar 
(myndir 11 a-e).23 Salurinn myndaði umgjörð og ytri mörk verksins sem var byggt upp af fimm 
veggpörum sem krossuðust; lengri veggjum úr mismunandi lituðu garni og styttri veggjum úr 
gagnsæju girni. Álstaurar héldu uppi efninu sem var þrætt lárétt á nagla með reglubundnu millibili 
frá gólfi og upp í loft. Saman mynduðu veggirnir gönguleið í gegnum rýmið, þar sem áhorfendur 
ferðuðust frá inngangi að enda salarins og aftur sömu leið tilbaka. Hver veggur hafði sinn lit og því 
upplifðu áhorfendur mismunandi litasamsetningar eftir því hvar þeir voru staddir hverju sinni, hvort 
þeir horfðu í gegnum allt verkið í einu þannig að allir litir blönduðust eða frá miðju og út og þá 
færri liti í einu. 

Þrátt fyrir að grunnmynd verksins myndaði reglubundið mynstur í rýminu, upplifðu margir 
áhorfendur að eigin sögn ekki regluna í því, heldur virtist verkið koma sífellt á óvart sem má rekja 
til þess hversu krefjandi það var sjónrænt séð (myndir 11 e). Þræðirnir teiknuðu línur í rýminu sem 
þéttuðust og mynduðu heilan flöt þegar horft var á frá hlið, en grisjuðust í sundur þegar horft var 
beint framan á. Auk þess kölluðu línurnar fram titring í auga, svokallað „moire pattern“ sem er 
þekktur eiginleiki þegar tveir fletir úr línum með svipuðu millibili leggjast ójafnt yfir hvorn annan 
og mynda skörun.24

 Verkið var lýst með ljóskösturum með reglubundnu millibili en efnið greip ljósið á 
mismunandi hátt.  Á meðan ullin var mött var girnið gagnsætt og slétt og kastaði ljósinu frá sér í 
mismunandi bogum hér og þar í rýminu (mynd 11 a). Ullin hafði líka ríkari lit og grófari efnisáferð og 
greip því frekar athygli áhorfenda. Augað nam staðar við ullina, þrátt fyrir að veggur úr girni væri 
ef til vill nær. Á hreyfingunni gat fókusinn skyndilega færst að girninu, en oft ekki fyrr en komið 
var alveg upp að því. Augað virkaði því eins og linsa í myndavél sem á erfitt með að ná fókus og 
er sífellt að flökta milli þess sem er nær og þess sem er fjær. Margir snertu verkið með höndunum 
til að finna hvar einn veggur endaði og annar byrjaði og treystu því ekki eingöngu á sjónina 
21 Jón B. K. Ransu, Málverkið sem slapp út úr rammanum, (2014), 69.
22 Kari Immonen. Stop for a Moment, Paintint as Presence. Wäinö Aaltonen Museum of Art. Helsinki: Nifca, 2002, án bls.
23 Sýnt í Hafnarborg 16. jan – 28. feb 2010.
24 Merriam-Webster Dictionary, vefútgáfa, sótt 20.01.2017, „moire pattern“, https://www.merriam-webster.com/dictionary/moire.
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Myndir 11 a- c) 

Ljósbrot, 2010 
Ull, nælon, ál, 
Stærð breytileg



(mynd 11 d). Verkið breyttist líka eftir því hversu margir gestir voru á staðnum í einu, því þeir urðu 
óhjákvæmilega hluti af verkinu. Áhorfendur gengu inn í sjónsvið hvors annars og ýmist skyggðu 
á eða gerðu veggina sýnilegri fyrir öðrum (mynd 11 c). Einnig hafði birtuskilyrði utandyra áhrif á 
upplifunina, þar sem dagsbirta streymdi inn um stóran glugga við enda rýmisins. Það gat því haft 
áhrif á upplifun verksins hvenær dags fólk kom og hvernig veðrið var úti. 

Áhorfendur þurftu að hægja á sér og labba varlega í gegnum rýmið en hversu lengi þeir 
dvöldu var undir hverjum og einum komið. Í gegnum ferðalagið upplifðu áhorfendur litina, efnið, 
skynvillurnar og þau áhrif sem þessir þættir höfðu á skynjun þeirra. Hin fyrirbærafræðilega nálgun í 
þessu verki er því falin í því hvernig áhorfendur voru gerðir meðvitaðir um skynjun sína og hvernig 
merking verksins varð til í samspilinu milli áhorfanda, rýmis og verks. Áhorfendur urðu hluti af 
verkinu og merking verksins valt á upplifun hvers og eins á staðnum, hér og nú. Með því mætti 
segja að fagurfræðilega skynjun áhorfenda hafi orðið að umfjöllunarefni verksins.25 Nú verður 
vikið nánar að þessu með því að skoða skrif heimspekingsins Hans-Georg Gadamer sem hefur gert 
mikilvægi upplifunar áhorfandans góð skil í skrifum sínum. 
25 Fagurfræði er almennt skilgreint sem heimspeki fegurðarinnar. Hugtakið hefur þó fengið á sig mismunandi skilgreiningar í 
gegnum tíðina, allt frá því að fjalla um sannleikann, eiginleika og eðli listarinnar til smekks manna og dóma á því sem telst fallegt 
og ljótt. Uppruni hugtaksins er rakinn til gríska orðsins αἰσθητικός (aisthetikos) sem útleggst á ensku sem „esthetic, sensitive, 
sentient, pertaining to sense perception“. Í orðinu felst því vísun í skynjun sem varð tilefni að vangaveltum Gunnars J. Árnasonar 
heimpsekings um hvort „skynjunarfræði“ eða „skynspeki“ hefði ef til vill verið heppilegri islensk þýðing á hugtakinu. Gunnar J. 
Árnason, Ásýnd heimsins: Um listir og fagurfræði í hugmyndaheimi nútímans, (Reykjavík: Háskólaútgáfan og Listaháskóli Íslands, 
2017), 30.  
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Mynd 11 d) 

Ljósbrot, 2010 
Ull, nælon, ál, 
Stærð breytileg

Mynd 11 e) 

Ljósbrot, 2010 
Grunnteikning



3. LISTAVERKIÐ SEM LEIKUR 
3.A. Fagurfræði Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) nálgast listupplifunina út frá hugmyndum fyrirbærafræðinnar, 
þar sem hann veltir fyrir sér stöðu listarinnar innan almennrar reynslu okkar af heiminum. Gadamer 
lítur á listaverkið sem leið til skilnings (e. cognitive experience).26 Það er þó ekki þar með sagt að 
verkið eigi að vera boðberi ákveðinnar merkingar, heldur veltur merkingin á upplifun hvers og eins. 
Listaverkið er því ekki skilgreint sem hlutur með innbyggða merkingu óháða áhorfandanum. Það 
sama á við um listaverkið og önnur fyrirbæri út frá fyrirbærafræðilegri nálgun, að sú merking sem 
verkið öðlast veltur bæði á ætlan listamannsins ásamt fyrri reynslu, þekkingu og áhugamálum þess 
sem verkið birtist fyrir. Áhorfandinn, eins og listamaðurinn, spilar mikilvægt hlutverk þegar kemur 
að því að laða fram merkingu verksins og þar með fær listupplifunin sjálf mikilvægan sess. 

Samkvæmt Gadamer krefjast listaverk túlkunar (e. hermeneutical investigation), en  af því 
merkingin getur aldrei verið einhlít eru verkin alltaf opin fyrir nýjum túlkunum.27 Ólíkir áhorfendur 
geta upplifað sama verkið á mismunandi hátt, en einnig getur sami áhorfandi upplifað sama verkið 
á nýjan hátt í hvert sinn sem hann lítur það augum. Þar sem listaverk eru bæði torræð og hlaðinn 
dulúð getum við í raun aldrei skilið þau að fullu, merking verkanna er því ekki tæmandi. Í umfjöllun 
sinni um listirnar styðst Gadamer við þrjú meginhugtök sem hann líkir listinni við, en þau eru 
„leikur” (e. play), „hátíð” (e. festival) og „tákn” (e. symbol). Hér verður vikið nánar að umfjöllun 
hans um leik og hátíð sem ég tel gagnleg hugtök til greiningar á eigin verkum.28 

Þó að Gadamer líki listinni við leik er það ekki vegna þess að honum finnist listin léttvæg. 
Þvert á móti segir hann leikinn gegna lykilhlutverki í lífi manna, því án leikrænna þátta væri 
siðmenning nánast óhugsandi.29 Gadamer skilgreinir leikjahugtakið vítt. Hann talar um að líkindin 
milli leiksins og listarinnar, hvort sem er í formi leiklistar, leikja eða íþróttaviðburða, feli í sér 
hugmyndina um listaverkið sem atvik (e. event). Áhorf á hvers kyns listaverk felur í sér athöfn; við 
gefum okkur að verkinu og veitum því athygli. Um leið aðlagast verkið okkur, þar sem merking 
þess er fólgin í upplifun hvers og eins. Eins og í leik færir þátttakan áhorfandann frá sjálfum sér og 
inn í verkið. Áhorf er því virk athöfn sem felur í sér þátttöku (e. spectorial participation). Upplifun 
okkar af verkinu er reynsla sem breytir okkur á sama hátt og við breytum merkingu verksins, með 
öðrum orðum á sér stað ákveðin samþætting sem felur í sér gagnvirkni.30 

Listin og leikurinn fela í sér fram og tilbaka hreyfingu án innbyggðs markmiðs þar sem hún 
beinist ekki að ákveðnum endastað. Markmið leiksins er alltaf leikurinn sjálfur og upplifunin sem 
hann veitir.31 Þetta mætti yfirfæra á listina þannig að markmið listaverksins sé líka upplifunin 
sjálf og sá opni skilningur sem hún veitir hverjum og einum. Í leiknum má finna hreyfingu sem 
er sjálfssprottin og því grundvallareinkenni og tákn fyrir hið lifandi líf.32 Það má því segja að í 
hreyfingunni felist líf. Það sem greinir leiki og hreyfingu í hinu mannlega lífi frá dýraríkinu er 
hins vegar rökhugsunin. Hvernig manninum hefur tekist að blanda aga og reglum inn í leikinn. 
Að sama skapi og þátttakandi þarf að bera kennsl á reglur leiksins, þarf áhorfandinn að bera 

26 Nicholas Davey, „Gadamer´s Aesthetics, “ Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007 (uppfært 2016). Sótt 17.01.2017, https://
plato.stanford.edu/entries/gadamer-aesthetics/.
27 Nicholas Davey, „Gadamer´s Aesthetics,“ 2007.
28 Ibid.
29 Hans-Georg Gadamer, Mikilvægi hins fagra. Listin sem leikur, tákn, og hátíð, óútgefin þýðing Ólafs Gíslasonar á Die Aktualität 
des Schonës. Kunst als Spiel, Symbol und Fest, 1975, (Reykjavík: Listaháskóli Íslands), 2012, 44.
30 Nicholas Davey, „Gadamer´s Aesthetics,“, 2007.
31 Ibid.
32 Hans Georg Gadamer, Mikilvægi hins fagra, (1975), 45.
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kennsl á þær reglur og venjur sem birtast í listaverkinu. Í gegnum þátttökuna birtist verkið sem 
samþætting áhorfanda, ætlan listamannsins, efnisins og þeim reglum og hefðum sem birtast í 
verkinu. Listaverkið er því hvorki hægt að smætta niður í efnin sem það er búið til úr, né ætlan 
listamannsins. Með því að lýsa listaverkinu sem leikrænu atviki má greina hjá Gadamer gagnvirka 
afstöðu til listarinnar sem fær á sig hlutverk boðskipta milli allra þessara þátta.33 Hér skal tekið fram 
að Gadamer er að tala um listir almennt, en ekki þátttökulist eða gagnvirka list. Án þess að nefna 
ákveðna listamenn segist Gadamer þó greina í samtímalistinni viðleitni til að brjóta upp fjarlægðina 
á milli áhorfandans og listaverksins, þar sem leitast er við að gera áhorfandann að þátttakanda í 
leiknum.34 Hvaða verk Gadamer á við kemur ekki fram, en þess má til gamans geta að orð hans eru 
skrifuð 1975 um einum og hálfum áratug eftir að fyrstu þátttökuverkin brutust fram á sjónarsviðið.35   

Með því að bera listaverkið saman við hátíð dregur Gadamer fram samfélagslega vídd 
listarinnar. Hann segir hina fagurfræðilegu þátttöku alltaf á einhvern hátt samfélagslegt athæfi (e. 
communal activity). Í gegnum hina fagurfræðilega upplifun enduruppgötvar áhorfandinn sjálfan sig 
og finnur tengingu við samfélag manna og hina sameiginlegu þætti mannlegrar tilveru. Gadamer 
segir hina listrænu meðvitund (e. aesthetic consciousness) stærri en hina huglægu meðvitund hvers 
og eins (e. subjective consciousness).36 Þessi orð mætti ef til vill túlka þannig að listin spegli alltaf 
tímann sem við lifum á og samfélagið sem hún er sprottin upp úr, án þess listamaðurinn sjálfur 
geri sér endilega grein fyrir því. Gadamer skilgreinir listupplifunina því ekki út frá fagurfræðilegri 
ánægju (e. aesthetic pleasure), eins og til dæmis Immanuel Kant (1724-1804) og Clive Bell 
(1881-1964). Hann lítur ekki á listaverkið sem áhugalaust um umhverfi sitt og heldur ekki sem 
flótta frá veruleikanum (e. escapeism). Í skrifum Gadamers tel ég að megi greina hugmynd um 
listaverkið sem heim út af fyrir sig sem býður áhorfendum upp á þátttöku í leik sem hefur sínar 
eigin innbyggðu reglur og hreyfingar án ákveðins markmiðs, sem er þó ekki úr tengslum við 
raunveruleikann, heldur segir eitthvað um eigin samtíma. Þetta eru hugmyndir sem ég tengi sterkt 
við, en í næsta kafla verður fjallað um verk þar sem sambandið milli verks og áhorfanda er einmitt 
gert að fagurfræðilegum leik. 

3.B. Afstaða til kyrrstöðu

Í verkinu Afstaða til kyrrstöðu (2015) gekk samtal mitt við áhorfandann lengra en í fyrri verkum 
(myndir 12 a-d).37 Um var að ræða þátttökuverk sem skapaðist í samstarfi milli mín og gesta 
sýningarinnar. Þegar gestir mættu á opnun blasti við þeim tómur sýningarsalur. Í rými fyrir framan 
salinn hafði ég komið fyrir borði með lituðum bómullarþráðum, hvítum blöðrum, helíumkút og 
skapalóni til að blása blöðrurnar upp í sömu stærð (myndir 12 b-c). Fyrst bauð ég hverjum gesti að 
velja sér þráð á borðinu, svo fyllti ég blöðru með helíum og batt við þráðinn. Ég afhenti gestinum 
blöðruna og bauð honum að sleppa henni inni í sýningarrýminu. Eftir því sem fleiri gestir mættu á 
opnunina, bættust fleiri blöðrur og þræðir við verkið sem smám saman byggðist upp og fyllti rýmið 
(myndir 12 d-e). 

33 Nicholas Davey, „Gadamer´s Aesthetics,“ (2007).
34 Hans Georg Gadamer, Mikilvægi hins fagra, (1975), 49.
35 Listfræðingurinn Claire Bishop rekur upphaf þátttökulistar til 7. áratugsins. Claire Bishop, „Introduction: Viewers as Producers,“ 
Participation, Documents of Contemporary Art, ritstj. Claire Bishop, (Cambridge: Whitechapel og The MIT Press, 2006), 10.
36 Nicholas Davey, „Gadamer´s Aesthetics,“ (2007).
37 Sýnt í húsnæði Myndlistardeildar Listaháskóla Íslands við Laugarnesveg, 4.-11. mars 2015.

20



21

Myndir 12 a-c)

Afstaða til kyrrstöðu, 2015 
Bómull, akrýl, latex, helíum 
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Myndir 12 d-e)

Afstaða til kyrrstöðu, 2015 
Bómull, akrýl, latex, helíum 



Meginhugmyndin að baki þessu verki var að nálgast áhorfandann á annan hátt en ég hafði áður 
gert, en með samstarfinu breytti ég stöðu hans frá áhorfanda yfir í virkan þátttakanda. Með því vildi 
ég jafnframt losa takið á þeirri ströngu myndbyggingu sem áður hafði einkennt innsetningar mínar, 
til dæmis í verkinu Ljósbrot. Með þátttökunni afhenti ég sköpunarferlið öðrum og myndbyggingin 
varð til í gegnum framlag annarra. Verkið varð tilviljunarkenndara og mætti segja að hendingu hafi 
verið hleypt inn í ferlið. 

Í þátttökunni fólst líka ákveðin tilraun með reglur, bæði bein fyrirmæli mín við afhendinguna 
og óskrifaðar reglur þátttökunnar, sem mætti yfirfæra á óskrifaðar reglur samfélagsins og hvernig 
við höfum lært að hegða okkur á ákveðinn hátt í ákveðnum aðstæðum. Áhorfendur gátu fært til 
blöðrur og þræði annarra og þar með breytt myndbyggingunni. Það var áhugavert að sjá hvernig 
fólk ýmist leitaðist við að brjóta verkið upp, til dæmis með því að hnýta þræði saman, eða leiðrétta 
verkið með því að raða þráðunum aftur og leysa það sem aðrir höfðu bundið. Verkið var því bæði 
á hreyfingu og í stöðugri þróun á meðan á sýningartímanum stóð. Eftir á velti ég fyrir mér hvort 
ég hefði átt að hafa skýrari reglur eða fyrirmæli sem áhorfendur væru beðnir um að fylgja. Ég er 
þó ekki viss þar sem áhugavert var hvernig verkið leysti sig sjálft og öðlaðist eigið líf án minnar 
aðkomu. 

Þó ég hafi ætlað að sleppa tökum á myndbyggingunni er ekki þar með sagt að ég hafi sleppt 
tökum á verkinu. Í raun var rammi verksins nokkuð skýr. Í fyrsta lagi var verkið búið til úr hráefni 
sem ég lagði til innan skýrt afmarkaðs rýmis. Í öðru lagi bjó ég til reglu sem opnaði fyrir snertingu 
og gaf fólk færi á að leika sér að verkinu. Með því að afhenda gestunum þræði og blöðrur braut 
ég þá reglu sem oft gildir um listaverk; að það megi ekki snerta verkið. Ný regla varð til, það má 
snerta verkið. Eftir að blöðrunni hafði verið sleppt var leikurinn hins vegar undir hverjum og einum 
kominn. Í samstarfinu fólst leikur, en með leikkerfi sem var að hluta til stýrt og að hluta til opið fyrir 
breytingum. Með þessu fellur verkið vel inn í þann greiningarramma sem fræðimaðurinn Tim Stott 
hefur mótað í kringum listaverk sem nota þátttöku á leikrænan hátt og fjallað verður um í næsta 
kafla. Verkið fellur hins vegar ekki eins vel að hefðbundnum skilgreiningum um þátttökulist eins og 
þær hafa meðal annars verið skilgreindar af Claire Bishop (f. 1971).38  

Í skilgreiningu Claire Bishop á þátttökulist er lögð áhersla á félagslegan þátt listaverkanna (e. 
social dimension). Bishop greinir á milli þátttökulistar og gagnvirkrar listar (e. interactive art) sem 
gengur út á að virkja áhorfendur í gagnvirku og líkamlegu samtali við listaverkið, í stað samtals 
áhorfanda á milli. Slík verk megi rekja til tækniþróunar undanfarinna áratuga sem hefur opnað fyrir 
fjölbreyttar leiðir listamanna til að skapa upplifun í rými.39 Upphaf þátttökulistar telur Bishop að 
megi rekja til Dada hreyfingarinnar í kringum 1920, en hafi fengið aukinn byr á árunum eftir 1960, 
þegar ýmsir listamenn fóru að vinna meðvitað með félagsleg samskipti í viðleitni til að færa listina 
nær hverdagsleikanum. Hugmyndir um aukið lýðræði, að afmá skil milli höfundar og þátttakenda, 
sem og milli lífs og listar, endurspeglaðist í verkum þar sem áhorfendur voru virkjaðir og gerðir að 
meðhöfundum. Slík verk hafa oftast pólitískt vægi og bera með sér hugmyndir og kröfur um breytt 
samfélag.40 Listfræðingurinn Miwon Kwon (f. 1961) fjallar einnig um félagsleg þátttökuverk í bók 
sinni One Place After Another, þar sem hún talar um staðbundin þátttökuverk sem tekin eru út úr 
hinu hefðbundna safna- og gallerírými út í „raunveruleg“ rými. Þar taka verkin útgangspunkt í 
38 Claire Bishop er sá fræðimaður sem hefur skrifað einna mest um þátttökulist og skrif hennar því haft mótandi áhrif á það 
hvernig þátttökulist er skilgreind. Auk fjölda greina ber helst að nefna bókina Artificial hells: participatory art and the politics of 
spectatorship og greinasafnið Participation sem hún ritstýrði.
39 Claire Bishop, „Introduction: Viewers as Producers,“ Participation, Documents of Contemporary Art, (2006), 10.
40 Ibid., 11-13.
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félagslegu samhengi staðarins og samskiptum fólks, frekar en formrænum eða fyrirbærafræðilegum 
upplifunum af staðnum.41

Kathryn Brown42, listfræðingur og ritstjóri bókarinnar Interactive Contemporary Art, 
Participation in Practice, tekur aðra afstöðu en Bishop þegar hún segir að þátttaka í listum sé 
hvorki alþjóðleg hreyfing, né einhlít tegund af upplifun. Hún segir þátttöku og gagnvirkni flókin 
hugtök sem tengjast og tvinnast saman á ýmsan hátt í gegnum söguna og hjá ólíkum listamönnum. 
Hún telur gagnlegra að varpa ljósi á fjölbreyttar birtingarmyndir þessara hugtaka í stað þess að 
greina svo skýrt á milli þeirra.43 Sjálf tengi ég sterkt við hugmyndina um að virkja áhorfendur og 
hef í nokkrum tilfellum einnig gert þá að meðhöfundum. Hjá mér hefur það annars vegar snúist 
um að sleppa stjórnun, að hleypa hendingu inn í ferlið og leyfa hlutum að gerast af sjálfu sér, og 
hins vegar um að skapa náið samtal milli verks og áhorfanda. Verkin tengjast samtímanum og geta 
haft vísun í ákveðnar hugmyndir, en á forsendum hvers og eins. Líkt og Gadamer varpaði ljósi á 
í skrifum sínum, tel ég að merking verkanna eigi að skapast í samtali milli verks og áhorfanda. 
Hugmyndir mínar tengjast því ekki félagslegum eða pólitískum viðfangsefnum, heldur frekar 
skynrænni og líkamlegri upplifun af formum, litum og efnum í raunverulegu rými, þar sem merking 
verkanna verður til í gegnum upplifun hvers og eins. Áherslan á raunveruleg efni og rými skilur 
verk mín jafnframt frá gagnvirkri nýmiðlalist sem felur oftast í sér að hverfa inn í annan heim, 
einskonar sýndarveruleika í gegnum skjá, hljóð og ljós. Samtal við áhorfandann í gegnum mín eigin 
verk felur gjarnan í sér leikræna nálgun, þar sem verkið verður millistykki milli mín og áhorfenda 
í fagurfræðilegum leik. Samlíking Gadamers á listinni sem leikrænu atviki tel ég því eiga vel við í 
mínu tilfelli.

4. LISTAVERKIÐ SEM OPIÐ KERFI
4.A.	Leikir	og	þátttaka	í	opnu	kerfi	

Í bókinni Play and Participation in Contemporary Arts Practices fjallar höfundurinn Tim Stott44 um 
þátttöku í samtímalist út frá öðru sjónarhorni en Claire Bishop. Stott talar um „ludic participation“, 
sem mætti útfæra á íslensku sem gáskafulla eða leikræna þátttökulist.45 Hann telur aukinn fjölda 
samtímalistamanna vinna með leikræna þátttöku sem rekja megi til leikjamenningarinnar (e. 
gamification of everyday life) og fáránleikavæðingarinnar sem henni fylgir (e. “ludification” of 
culture).46 Samkvæmt honum er 21. öldin öld leikja og því tilefni til að rannsaka hvernig leikir og 
leikkerfi birtast í samtímalist. Hann telur fyrri skrif um þátttökulist ekki hafa skoðað nógu vel það 
flókna kerfi sem birtist í sumum þátttökuverkum og hvernig finna megi samsvörun milli þeirra og 
annarra kerfa sem hafa til dæmis með samskipti, sýningarhald og stjórnun að gera.47 

Stott fjallar um valin verk eftir samtímalistamenn eins og Tino Seghal (f. 1976) Gabriel Orozco 
(f.1962), Carsten Höller (f. 1951), Maurizio Cattelan (f. 1960) og Robert Morris (f. 1931). Öll 
verkin fela í sér leikræna þátttöku, en á mismunandi hátt. Stott leggur áherslu á að skoða formið sem 
verkin taka á sig, hvernig þau mynda eigið kerfi og hvaða hlutverk áhorfandinn hefur innan þessa 
kerfis. Stott greinir verkin með hugtökum og greiningartækjum sem fengin eru úr vísindum; annars 
41 Miwon Kwon, One Place After Another, (London og Cambridgre: The MIT Press, 2002), 3.
42 Fæðingarár vantar.
43 „...’participation’ is neither a universal style nor a single type of experience, ...”. Kathryn Brown, Interactive Contemporary Art: 
Participation in Practice, (London og New York: I.B.Tauris & Co. Ltd, 2014), 3.
44 Fæðingarár vantar.
45 Merking enska orðsins „ludic“ er samkvæmt enskri orðabók „playful: of, relating to, or characterized by play,“ Merriam-Webster 
Dictionary, vefútgáfa, sótt 10.01.2017, https://www.merriam-webster.com/dictionary/ludic.
46 Tim Stott, Play and participation in Contemporary Arts Practices, (New York og London: Routledge, 2015), xi-xiv
47 Ibid., 1-2.
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vegar almennar kenningar um kerfi (e. systems theory) og hins vegar nýja stýrifræði (e. second 
order cybernetics).48 Til að útskýra betur aðferðarfræði Stott tel ég gagnlegt að útskýra í stuttu máli 
þau hugtök sem Stott styðst við. 

Með kerfi á Stott við safn eða mengi ólíkra þátta sem mynda samofna heild og eiga í virku 
sambandi sín á milli (e. interaction). Kerfi geta ýmist verið einföld (fyrirsjáanlegt mynstur), flókin 
(ákveðið samhengi án þess að vera fyrirsjáanleg) eða óreiðukennd (ekkert mynstur og ekkert 
samhengi milli ólíkra þátta). Auk þess geta kerfi ýmist verið lokuð (einangruð frá umhverfi sínu) 
eða opin (hafa ákveðin mörk, en eru í tengslum við umhverfið þar sem þau hleypa þáttum inn 
og út). Þau kerfi sem birtast í þátttökulist eru yfirleitt flókin, þar sem hægt er að greina ákveðið 
samhengi milli mismunandi þátta án þess að hegðunin sé fyrirsjáanleg, og opin þar sem þau eru í 
tengslum við umhverfið sitt og hleypa inn nýjum og óvæntum þáttum samtímis og þau hafa skýran 
ramma. Opin kerfi búa auk þess yfir þeim eiginleika að leiðrétta sig sjálf og stjórna sér því að 
einhverju leyti sjálf (e. self-regulating). 

Með því að skoða þátttöku út frá kenningum nýrrar stýrifræði beinir Stott sjónum að því 
hvernig áhorf og svörun verður innbyggður hluti af kerfinu. Stýrifræði (e. cybernetics) er fræðigrein 
sem fjallar um stýringu í lífverum og vélum og hvernig boð berast á milli þeirra.49 Ný stýrifræði 
er hins vegar annað stig kerfislegrar stýringar, þar sem það að horfa á og koma með svörun (e. 
feedback) er hugsað sem hluti af kerfinu. Sá sem horfir á kerfið hefur þannig áhrif á það á sama tíma 
og hann verður sjálfur fyrir áhrifum.50 

Verkin Oval Billiard Table (1996) eftir Orozco (mynd 13) og Frisbee House (2000) eftir Höller (myndir 

14 a-c) eru dæmi um verk þar sem sýningargestir velja sér hlutverk sem leikmenn, áhorfendur eða hvoru 
tveggja. Í verkunum er snúið upp á þá hefðbundnu leiki sem vísað er í (biljarð og svifdiskakast) með því 
að breyta formi, ramma eða leikmunum, þannig að leikurinn fær á sig óvænt og fjarstæðukennt form. 
Leikmenn þurfa að koma sér saman um nýjar leikreglur og eiga þannig í samskiptum sín á milli.51 Verkið 
Bodyspacemotionthings (1971/2009) eftir Robert Morris er innsetning sem líkja mætti við leikvöll eða 
þrautabraut (myndir 15 a-d). Með mismunandi formum í rými (hallandi römpum, klifurveggjum, reipum, 
boltum, ofl.) var áhorfendum boðið að leika sér á hvern þann hátt sem þeim datt í hug. Gestir ýmist gengu 
ofan á, skriðu inn í, klifruðu, rúlluðu eða léku sér að formum og hlutum, sem kölluðu á beina snertingu 
þátttakenda. Með því að færa áhersluna frá sjóninni og yfir á líkamlega skynjun fjallaði Morris um 
líkamlegt samband milli verks, áhorfanda og rýmis. Merking verksins fólst í leik og upplifun hvers og 
eins af verkinu. Leikvöllurinn var eins og opið kerfi, sem samanstóð af bæði manneskjum og hlutum sem 
mynduðu dýnamísk og breytilegt hreyfimynstur innan skýrt afmarkaðs ramma. Til að gæta öryggi gestanna 
var verkið stöðugt vaktað af starfsmönnum safnins sem, eins og ný stýrifræði sýnir, urðu óhjákvæmilega 
hluti af verkinu. Verkið var því afmarkaður heimur sem gaf færi á frjálsum leik, innan skilgreinds ramma, 
sem í leiðinni afhjúpaði þann valdastrúktúr sem óhjákvæmilega felst í slíkri sýningu á opinberu safni.52 Eins 
og í verkum Orozco og Höller gátu gestir bæði upplifað verkið í gegnum eigin þátttöku eða með því að 
horfa á aðra og því upplifað snertinguna í gegnum líkama annarra.53 

48 Á ensku er bæði hægt að nota „second order cybernetics“ og „new cybernetics. Þó Tim Stott noti fyrra hugtakið finnst mér sjálfri 
þjálla að tala um nýja stýrifræði á íslensku.
49 Tölvuorðasafn, vefútgáfa, tekið saman af Baldri Jónssyni, Sigrúnu Helgadóttur, Þorsteini Sæmundssyni og Erni Kaldalóns, 
(Orðanefnd Skýrslutæknifélags Íslands, 2013), sótt 13.01.2017, http://tos.sky.is/word/isl/6144/
50 Tim Stott, Play and participation, 6.
51 Ibid., 38-40.
52 Ibid., 119.
53 Ibid., 121.
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Myndir 14 a-b)    Carsten Höller
  Frisbee House, 2000

Mynd 13)

Gabriel Orozco
Oval Billiard Table, 1996



Myndir 15 a-e)   Robert Morris 
  Bodyspacemotionthings, 2009 (1971)



Ég tel að greina megi áhugaverða samsvörun milli kerfislegrar hugsunar Stott og 
fyrirbærafræðilegrar nálgunar Gadamer, en báðir leggja áherslu á leikræna vídd listarinnar. 
Báðir höfundar segja áhorf vera virka athöfn sem feli í sér þátttöku, auk þess sem báðir fjalla 
um gagnvirkni og boðskipti í listupplifuninni. Gadamer fjallar um hina samfélagslegu vídd 
fagurfræðilegrar þátttöku á meðan Stott talar um leikinn sem flókið félagslegt athæfi (e. complex 
social activity) sem felur í sér boðskipti, án þess endilega að fela í sér samræður. Boðskiptin geta 
bæði verið á milli þátttakenda en einnig milli þátttakenda og annarra hluta verkanna, svo sem ytri 
ramma eða leikmuna.54  

En ef listupplifun felur alltaf í sér þátttöku í sjálfu sér, hver er þá munurinn á verkum sem 
fela eingöngu í sér áhorf og þeirra sem fela bæði í sér áhorf og þátttöku? Ég tel að Gadamer hafi á 
sínum tíma notað orðið þátttaka til að leggja áherslu á þá virku athöfn sem felst í því að horfa á og 
meðtaka listaverk. Hann hefði eflaust valið annað orð í dag, þar sem  listaverk sem fela í sér beina 
þátttöku eru orðin mun stærri hluti af myndlistinni. Tim Stott talar líka um virknina sem falin er í 
áhorfinu, en hann fjallar auk þess um mismunandi stig þátttöku, þar sem leikmenn í þátttökuverkum 
eiga það til að skipta um hlutverk frá áhorfanda yfir í þátttakanda og öfugt. Enn fremur getur einn 
áhorfandi horft á annan áhorfanda sem horfir á annan áhorfanda og svo framvegis. Öll hlutverkin 
telur Stott mikilvægan þátt í verkunum og tekur áhorfið því ekki út úr menginu, heldur telst það með 
sem hluti af leiknum.55 Ef til vill væri í einhverjum tilfellum auðveldara að tala um beina og óbeina 
þátttöku, en það myndi þó ekki útskýra nógu vel þau mismunandi stig sem Stott talar um. Í næsta 
kafla mun ég fjalla um verk sem felur einmitt í sér mismunandi stig þátttöku. 

4.B. Umgerð

Verkið Umgerð (2015) eftir Hugsteypuna56 er þrívíð innsetning sem unnin var sérstaklega inn í 
aðalsal Hafnarborgar.57 Í rýminu blandaðist margvíslegur tví- og þrívíður efniviður við málaða 
fleti, timbur, gler, spegla og ljósmyndir í ýmsum formum. Unnið var markvisst að því að kalla 
fram mismunandi sjónarhorn eftir því sem áhorfandinn hreyfði sig um rýmið. Til að undirstrika 
þennan þátt var notuð lýsing sem breyttist eftir fyrirfram ákveðnu prógrammi. Salurinn lýstist 
hægt upp með því að láta ljósakastara kvikna hægt og rólega hver á eftir öðrum, auk flúrljósa sem 
kviknuðu og slokknuðu í ákveðnum takti. Sýningin fór frá því að vera nánast algjörlega myrkvuð 
yfir í að vera fullupplýst á um það bil fjórum mínútum og tók sama tíma að myrkvast aftur. Þannig 
gátu áhorfendur upplifað sýninguna sem síbreytilega; litir lýstust upp og dofnuðu til skiptis 
eftir birtumagni sem einnig hafði áhrif á skýrleika þeirra þriggja videóvarpana sem voru hluti af 
innsetningunni. Lýsingin gerði að verkum að áhorfendur gátu heimsótt sömu staði í verkinu oftar en 
einu sinni, en upplifað þá á nýjan hátt í hvert sinn, eða jafnvel staðið kyrrir á sama stað og upplifað 
hvernig lýsingin breytti ásýnd verksins yfir tíma. 

Á sýningunni var áhorfendum boðið að taka þátt í verkinu með því að taka myndir á síma 
eða myndavélar og deila í gegnum samfélagsmiðla. Þátttakan var skilmerkilega útskýrð, bæði 
á veggtexta í salnum og í prentaðri sýningarskrá (viðauki 1). Með notkun sérstaks forrits var 

54 Ibid., 3.
55 Ibid., 6.
56 Hugsteypan er samstafsverkefni mitt og Þórdísar Jóhannesdóttur. Frá árinu 2008 höfum við starfað jöfnum höndum saman 
undir merkjum Hugsteypunnar og í sitt hvoru lagi við eigin myndlistarverkefni. Verk Hugsteypunnar hafa verið sýnd víða, t.a.m. í 
Listasafni Íslands, Hafnarborg, Listasafni Akureyrar, Listasafni ASÍ, auk nokkurra samsýninga erlendis. Frekari upplýsingar má finna 
á heimasíðu Hugsteypunnar: https://hugsteypan.com/
57 Verkið var fyrst sýnt í Ketilhúsi Listasafns Akureyrar 31. okt. – 13. des. 2015. Verkið var svo sýnt í aðalsal Hafnarborgar 18. mars 
– 22. maí 2016, í örlítið breyttri og aðlagaðri mynd.
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myndunum safnað saman og varpað jafnóðum inn í sýninguna í endurtekinni hringrás á þremur 
stöðum í salnum. Með myndatökunni gátu áhorfendur því bæði skrásett upplifun sína af verkinu og 
deilt með öðrum og samtímis haft áhrif á framgang og þróun verksins. Með þessu vildum við bæði 
gera áhorfendur að meðhöfundum í verkinu og fá innsýn í það hvernig þeir sáu verkið. Ef til vill 
vorum við að reyna hið ómögulega, að gægjast inn í hugskot áhorfenda og sjá verkið með þeirra 
augum. 

Út frá kenningum Stotts mætti lýsa verkinu sem sjálfsstýrandi opnu kerfi sem hafði bæði skýr 
mörk og skýrar leikreglur. Sýningarsalurinn myndaði ytri mörk verksins og fékk þar með á sig 
hlutverk leikvallar. Verkið var forritað til að taka á móti nýjum myndum sem urðu sjálfkrafa hluti 
af kerfinu. Það var hins vegar undir hverjum og einum gesti komið hvort hann tók þátt í verkinu 
eða ekki. Gestir gátu því ákveðið sjálfir hvaða hlutverk þeir spiluðu í þessum leik, hvort þeir væru 
áhorfendur, þátttakendur eða hvort tveggja. 

Þrátt fyrir opið boð var þátttakan að sumu leiti takmörkuð. Í fyrsta lagi hafði myndatakan 
einungis áhrif á myndefnið í vörpunum þremur og breytti því ekki uppbyggingu eða strúktúr 
verksins á neinn hátt. Í öðru lagi var myndatakan bundin við sýningarsalinn og allar myndirnar 
því teknar innan þess heims sem verkið bauð uppá. Strangt til tekið var engum bannað að senda 
inn myndir sem voru teknar af einhverju öðru en verkinu, þar sem fólki var boðið að taka myndir 
og deila, en ekki sagt hverju það ætti að taka myndir af. Hinar óskrifuðu reglur um hvernig maður 
hagar sér á listasafni virðast hafa verið það skýrar í hugum þátttakenda að engum datt í hug að senda 
inn mynd tekna annars staðar eða af einhverju sem var verkinu óviðkomandi. Hin opnu fyrirmæli 
um myndatökuna skiluðu hins vegar margvíslegum myndum af verkinu. Sumar voru nærmyndir 
þar sem athyglin var á formrænum eiginleikum verksins, á meðan aðrar voru yfirlitsmyndir yfir 
salinn. Myndir af fólki voru líka ýmis konar. Sumar voru uppstilltar sjálfsmyndir með verkinu, aðrar 
voru myndir af fólki að virða fyrir sér verkið og enn aðrar af fólki að taka myndir af verkinu. Þar 
mátti því bæði greina áhorf af áhorfi og hvernig þátttaka eins skjalfesti með myndatökunni þátttöku 
annars. Myndatakan varð að leikrænu millistykki bæði milli verks og þátttakenda og þátttakenda sín 
á milli. 
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Mynd 16 a)

Umgerð, 2016 
Hugsteypan
Blönduð tækni



Það kerfi sem birtist í leiknum myndi líklega flokkast undir einfalt kerfi hjá Stott. Það voru 
ekki mörg flækjustig sem opnuðu fyrir óvænta eða ófyrirsjáanlega hluti. Ég tel það þó ekki rýra 
verkið heldur einfaldlega lýsa formi þess. Að mínu mati fólst styrkur verksins í að gera þátttakendur 
meðvitaða um áhorf sitt og þar með skynjun sína. Heildarmynd verksins, hlutirnir, lýsingin, 
varpanirnar og þátttakan var með til að búa til sérstaka fagurfræðilega upplifun sem í gegnum 
þátttökuna fékk á sig leikrænt yfirbragð. Með myndatökunni fékk hugtakið um virkt áhorf á sig aðra 
merkingu en til dæmis hjá Gadamer. Þátttakendur voru beðnir um að horfa í gegnum myndavélina 
og því fólst í áhorfinu ekki einungis huglæg virkni, heldur þurftu áhorfendur að velja sjónarhorn, 
munda vélinni og ýta á takka, sem felur í sér bæði ákvörðun og líkamlega aðgerð. 

 Á sama tíma og verkið var lokaður heimur, þar sem það fjallaði um upplifun hvers og eins 
innan skýrt afmarkaðs rýmis, vísaði það út fyrir sjálft sig í vaxandi tæknivæðingu og aukinn 
skjáveruleika samtímans. Hin einstaklingsbundna upplifun hafði samfélagslega skírskotun þar 
sem hún vísaði í það hvernig veruleiki fólks mótast sífellt meira af skjánum;  hvernig það festir 
upplifanir sínar á filmu og birtir fyrir öðrum vel valin augnablik og sviðsetur þar með eigið líf í 
gegnum samfélagsmiðla. Sem innsetning var verkið lokaður heimur, en ekki í þeim skilningi að 
hann væri ekki í neinum tengslum við umhverfi sitt, heldur sem opið kerfi sem var afmarkað á sama 
tíma og það opnaði með þátttökunni fyrir innlegg utanfrá. Sem kerfi speglaði verkið önnur kerfi, 
skjáveruleikann og tímann sem við lifum á. Skjáveruleikinn hefur ekki einungis rutt sér til rúms í 
daglegt líf fólks, heldur hefur hann líka áhrif á sýn okkar á listina og hvernig við neytum menningar. 
Á sama hátt og fólk tekur myndir af matnum sem það neytir eða hlutum sem það kaupir, tekur 
fólk líka myndir þegar það fer á tónleika, leikhús og listasöfn. Myndir af listaverkum birtast sem 
„snapshot“ á t.d. Instagram, Facebook eða Twitter, þar sem þær renna saman við aðrar myndir án 
útskýringa eða annars samhengis. En eins og listfræðingurinn David Joselit bendir á tekur fólk ekki 
einungis myndir til að sviðsetja líf sitt, heldur líka til að muna og skrásetja upplifanir sínar, því hin 
aukna skjámenning, ofhlæði mynda og notkun samskiptamiðla hefur haft í för með sér aukna truflun 
á daglegu lífi sem lýsir sér í einskonar faraldsfræðilegum athyglisbresti.58 
58 David Joselit, „Marking, scoring, storing and speculating (on time),“ Painting beyond Itself. The Medium in the Post-medium 
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Mynd 16 b)

Umgerð, 2016 
Hugsteypan
Blönduð tækni



Myndir 17 a-d)

Umgerð, 2016 
Myndir frá þátttakendum
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Myndir 17 e-i)

Umgerð, 2016 
Myndir frá þátttakendum
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5. MÁLVERKIÐ HANDAN MIÐLA

Frá því snemma á 7. áratugnum hafa listamenn verið ötulir við að kanna mörk og þanþol miðla 
sem og listhlutarins sjálfs í viðleitni til að brjótast undan hinni módernísku hefð. Mörk milli miðla 
hafa almennt orðið ógreinilegri sem birtist meðal annars í hugtaki Rosalind Krauss um „list handan 
miðla“ (e. art in the post-medium condition). Það mætti því velta fyrir sér, fyrst við erum stödd á 
tímum sem eru handan miðla eða miðlalausir, hvort það hafi einhverja þýðingu yfir höfuð að tala 
um hefðbundna miðla? 

 Allt frá því að Krauss skrifaði tímamótagreinina „Sculpture in the Expanded Field“, þar 
sem nýir miðlar eins og landlist (e. land art) og naumhyggja (e. minimalism) og fleiri kölluðu á 
nýjar skilgreiningar á skúlptúr, hefur hún haldið áfram að skilgreina þróun og skörun hefðbundinna 
listmiðla. Hugtakið „list handan miðla” sem er eignað henni, hefur orðið að einskonar viðmiði fyrir 
aðra listfræðinga. Krauss vill þó ekki meina að það sé orðið merkingarlaust að tala um miðla, heldur 
fjallar hún í bókinni Perpetual Inventory um hvernig hefðbundnir miðlar hafi eftir 1990 orðið að 
einskonar „tæknilegum stuðningi“ (e. technical support) eða viðmiði sem margir myndlistarmenn 
skilgreina sig út frá.59 Listamenn hafi því ekki yfirgefið miðlanna algjörlega heldur noti þá sem 
einskonar bakland eða hækju til að skilgreina sig út frá. Þessa fullyrðingu tel ég lýsa vel mínu 
sambandi við málverkið.  

Listfræðingarnir Isabelle Graw (f.1962) og Ewa Lajer-Burchardt60 benda einnig á að það sé 
eðli miðla að breytast, að enginn miðill sé stöðugur, hvorki efnislega né hugmyndalega. Þetta mætti 
túlka sem svo að miðlar séu í stöðugu samtali við samtímann, þar sem bæði samfélagslegar og 
tæknilegar breytingar hljóti að hafa áhrif á þróun bæði einstakra listaverka jafnt sem miðla. En hver 
er þá staða málverksins í dag? 

Graw og Lajer-Burchardt vilja meina að hið „miðlalausa ástand“ hafi á undanförnum 
árum kallað fram aukinn áhuga á handverki og þess að vinna með hefðbundin efni, sem hafi 
blásið nýju lífi í málverkið. En andstætt hinu móderníska málverki, þar sem áherslan var á 
sérstöðu málverksins, sé styrkur málverksins nú frekar að finna í sundurleitum og fjölbreyttum 
skilgreiningum á miðlinum.61 Höfundar bókarinnar Painting 2.0, Manuela Ammer, Achim 
Hockdörfer og David Joselit, taka undir þessi sjónarmið og segja málverkið hafa verið að sækja í 
sig veðrið samhliða því að blandast og opnast gagnvart öðrum miðlum.62 Í staðinn fyrir sérstöðu (e. 
specificity) einkennist málverkið nú af misleitni (e. heterogeneity). Þróunin undanfarin ár, eins og 
stafrænir miðlar og aðrar tæknilegar breytingar, hafi því ekki þrengt að málverkinu, heldur frekar 
aukið möguleika þess.63 

Annað einkenni samtímamálverksins er sjálfsmeðvitund, sem birtist samkvæmt Joselit í því 
hvernig margir listamenn hafi gert málverkið, sögu þess og samhengi að umfjöllunarefni bæði í 
verkunum sjálfum og framsetningu þeirra í sýningarrýminu. Þessu mætti líkja við sviðsetningu. Í 
viðleitni til að skilgreina sjálft sig, teygir málverkið sig út fyrir sitt eigið svið. Málverkið viðheldur 
þannig sjálfu sér á sama tíma og það yfirgefur sjálft sig eða eins og Joselit orðar það er málverkið 

Condition, ritsj. Isabelle Graw and Ewa Lajer-Burcharth, (Berlin: Sternberg Press, 2016), 12. 
59 Rosalind Krauss, Perpetual Inventory, (Cambridge og London: The MIT Press, 2010), xiii-xiv.
60 Fæðingarár vantar. 
61 Isabelle Graw and Ewa Lajer-Burcharth, „Preface,“ Painting beyond Itself. The Medium in the Post-medium Condition, ritstj. 
Isabelle Graw and Ewa Lajer-Burcharth, 7-9, (Berlin: Sternberg Press, 2016), 8.
62 Fæðingarár vantar.
63 Manuela Ammer, Achim Hochdörfer og David Joselit, Painting 2.0. Expression in the Information Age,  (Munich: Museum 
Brandhorst og Prestel Publishing Ltd; Vienna: Mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2015), 10-11.
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nú „til hliðar við sjálft sig“ (e. painting beside itself).64 Málverkið er því ekki lengur upphafinn og 
aflokaður heimur heldur alltaf hluti af því samhengi eða kerfi (e. network) sem það birtist í. Þar sem 
samhengið sem málverkin hljóta merkingu sína út frá, hvort heldur sem er listrænt, samfélagslegt, 
tæknilegt eða efnahagslegt, er sífelldum breytingum háð, eru málverkin líka sífellt að hliðrast 
og breytast. Málverk eru því einskonar áhrifssagnir (e. transitive) sem taka merkingu sína af 
umhverfinu og breytast í takti við það.65 Ég tel að þessa sjálfsmeðvitund sem Joselit bendir á megi 
greina í mörgum verkum mínum. En hana má einnig finna hjá fjölda annarra samtímalistamanna 
eins og til dæmis Hildi Bjarnadóttur. Hildur bendir með titlum og efnislýsingum á ferlið sem liggur 
að baki verka hennar og efnin sem þau eru búin til úr. Með því bætir hún við annarri merkingu en 
sjónræn ásýnd þeirra gefur til kynna. Á sýningu Jutta Koether (f. 1957), Lux Enterior frá 2009, 
gegndi málverkið mismunandi hlutverkum; sem innsetning, málverk, leikmynd eða leiktjald 
fyrir gjörning (myndir 19 a-b).66 R.H. Quatman (f. 1961) sýndi árið 2008 fjölda málverka í opnum 
hillum, flokkuð eftir köflum sem gestir gátu flett í gegnum (mynd 18).67 Verk Quatman geyma ýmsar 
tilvísanir bæði í sögu málverksins og sögu gallerísins sem verkið var sýnt í, en með framsetningunni 
dvelja verkin í óræðu bili milli markaðsvöru og menningarminja. 

Ef til vill mætti líkja stöðu málverksins við opið kerfi eins og það er skilgreint af Tim Stott. 
Sem opið kerfi hefur málverkið skýr mörk en er á sama tíma opið fyrir nýrri tækni, hugmyndum 
og efnum. Það er í stöðugu samtali við umhverfi sitt sem og önnur kerfi. Það hefur jafnframt 
sjálfsstýrandi og „sjálfsleiðréttandi“ eiginleika, sem verður til þess að það falli ekki saman, heldur 
haldi sífellt áfram að endurnýja sig og viðhalda sjálfu sér. 

64 David Joselit, „Painting Beside Itself,” October 130, 2009, (October Magazine Ltd. og MIT Press), 125-134.
65 Ibid., 128.
66 Ibid, 126.
67 Ibid, 131-133.
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Mynd 18)

R.H. Quatman
Án titils, 2008 



 
6. Í FRAMVINDU LEIKSINS / AS THE PLAY UNFOLDS 

Í lokaverki mínu Í framvindu leiksins / As the play unfolds (2017), sem sýnt var á útskriftarsýningu 
meistaranema í myndlist í Gerðarsafni, birtast margar af þeim hugmyndum sem fjallað hefur 
verið um í fyrri köflum þessarar ritgerðar.68 Í verkinu er lögð áhersla á samband áhorfanda, verks 
og rýmis, en með gagnvirkum eiginleikum breytist verkið eftir því hvernig gestir sýningarinnar 
ferðast um rýmið og hverju þeir beina athygli sinni að. Verkið er innsetning sem myndar hringlaga 
form í rýminu. Öðru megin afmarkast hringurinn af palli sem teygir sig inn í miðju rýmisins, 
á meðan uppréttar plötur úr mdf mynda hálfhring og ramma verkið inn hinum megin frá. Á 
gólfinu er rúðunet búið til úr appelsínugulu bandi sem afmarkast einnig af hringnum. Innan þessa 
ramma eru ýmis minni verk hér og þar í rýminu. Sum af minni verkunum eru rafknúin og tengd 
hreyfiskynjurum sem fara í gang þegar gestur kemur nálægt þeim. Önnur verk hreyfast sökum 
eigin léttleika þegar gestur gengur fram hjá. Fyrir utan dagsbirtu sem læðist inn í gegnum sitt hvorn 
innganginn í salinn er öll lýsing í verkinu tengd hreyfiskynjurum og því alfarið stjórnað af gestum 
sýningarinnar. Verkin lýsast upp og virkjast eftir því hvar áhorfandinn stendur og hvernig hann 
hreyfir sig um rýmið. Með hreyfingu sinni verður áhorfandinn að virkum þátttakanda í verkinu án 
þess að um beina snertingu sé að ræða. 
68 Verkið var sýnt á útskriftarsýningu MA nemenda í myndlist og hönnun frá Listaháskóla Íslands í Gerðarsafni 6. – 21. maí 2017.

Myndir 19 a-b)

Jutta Koether 
Lux Interior, 2009
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6. A. Undirbúningur

Í aðdraganda sýningarinnar hóf ég að gera tilraunir með hreyfingu og gagnvirkni í litlum þrívíðum 
skissum. Þetta voru í upphafi óljósar þreifingar með ýmis efni og aðferðir, en áttu sammerkt að 
vera hugsaðar sem skissur sem gætu þróast yfir í stærri verk, hvort sem væri saman eða hver fyrir 
sig. Sumar voru til að prófa ákveðna tækni og því ekki mikið lagt í efnisvalið á meðan aðrar voru 
meira unnar. Oftast gaf ein tilraun hugmynd að þeirri næstu og svo koll af kolli. Hver tilraun var 
ljósmynduð og þeim safnað saman í skjal, þar sem skrifaður var stuttur texti við hverja og eina 
(myndir 20 a-d). 

Þegar á leið fór ég að greina mun milli mekanískra og ómekanískra hreyfinga, það er hreyfinga 
sem framkallast með tækjum eins og viftum, mótorum og skynjurum, og hreyfinga sem skapast 
án tækni, hlutir sem hreyfast vegna gusts eða stöðurafmagns, bráðnunar eða þyngdarafls. Í upphafi 
fannst mér ég þurfa að velja eina tegund af hreyfingu og þróa hana áfram. Smám saman komst 
ég hins vegar að því að það skipti ekki máli hvort hreyfingin væri mekanísk eða ómekanísk svo 
lengi sem hún gæti haldið áfram í einhvers konar hringrás. Ferli sem lýkur, það er hefur ákveðið 
upphaf og endi, klaki sem bráðnar eða blaðra sem lekur niður, voru ekki það sem ég var að leita að. 
Ég komst aftur að því að það væri hvorki hreyfingin sjálf né kyrrstaðan sem heillaði, heldur bilið 
þarna á milli; form sem eru á sífelldri hreyfingu eða endurnýjun og í stöðugum samskiptum við 
áhorfandann.

Ég velti bæði fyrir mér möguleikanum á fyrirmælum, þar sem ég gæti átt í samskiptum við 
áhorfandann í gegnum reglur eða leiðbeiningar í formi texta, og beinni snertingu áhorfandans við 
verkið. Eftir þónokkra umhugsun fannst mér áhugaverðara að vinna með óbein áhrif áhorfandans. 
Með því að láta sjónræna þætti verksins leiða áhorfandann áfram á ferðalagi hans um verkið fannst 
mér hin fagurfræðilega skynjun fá meira vægi. Að láta eitthvað óvænt gerast á leiðinni þannig 
að ýmsir hlutar verksins kalli bæði á líkamlega hreyfingu áhorfandans og jafnframt svari henni 
tilbaka. Ég ákvað að blanda saman hlutum sem sökum léttleika hreyfast þegar áhorfandi nálgast og 
rafknúnum hlutum. Með því að nota hreyfiskynjara var hægt að nema staðsetningu og hreyfingu 
áhorfandans í rýminu og senda boð í mismunandi tæki sem kviknaði á þegar áhorfandi nálgaðist. 
Með þeim hætti gat áhorfandinn átt í samskiptum við verkið í gegnum hreyfingu, líkamlega nærveru 
og skynjun. 

Mynd 20 a) tilraun á vinnustofu 
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Myndir 20 b-d) tilraunir á vinnustofu 
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Samhliða þessum tilraunum hélt ég áfram að skoða hug minn gagnvart málverkinu og 
hvernig ég gæti tengt hugmyndina um listaverkið sem opið kerfi við málverkið. Ég ákvað að búa 
þessum tilraunum umgjörð sem myndi bæði afmarka verkið og um leið vísa í málverkið, stöðu 
þess og stefnu. Ég taldi líka mikilvægt að verkið væri í samtali við rýmið sem það yrði sett upp í, 
Gerðarsafn, með því að vísa í ákveðna þætti í byggingunni. 

6.B. Rýmið

Eins og svo oft áður byrjaði ég á því að skoða safnrýmið gaumgæfilega. Ég gerði módel af verkinu, 
bæði úr bókbandspappa og í tölvu, þar sem ég prófaði mig áfram með mismunandi útfærslur 
(myndir 21 d-f). Á grunnteikningum safnsins kom ég auga á undirliggjandi rúðunet sem allir veggir 
byggingarinnar eru staðsettir út frá, 130 x 130 cm (mynd 21 a). Ég ákvað að draga þetta net inn í 
verkið með appelínugulum böndum sem ég lagði á gólfið. Safnið er byggt á 10. áratugnum og 
má finna í því margar póstmódernískar tilvísanir í forngríska menningu. Bæði í efnisvali eins og 
marmara og formum yfir hurðargötum sem vísa í súlur og gafla á hofum (mynd 21 b). Jafnframt eru 
í byggingunni mikið af hringjum, til dæmis í gluggum byggingarinnar og hurðargötum (mynd 21 c). 
Ég ákvað að leika mér með þessar tilvísanir með því að nota hringinn sem grunnform í verkinu. 
Hringurinn hefur bæði vísun í bygginguna sjálfa og hringleikahús til forna og undirstrikar þar með 
leikræna vídd verksins. Við þetta bætti ég sýningarpalli í miðju rýminu til að styrkja þessa vísun enn 
frekar og búa til svið fyrir áhorfandann (myndir 21 b-c). Þegar gengið er eftir sýningarpallinum nema 
skynjarar hreyfinguna og ljós kviknar við endann á pallinum. Á því augnabliki snúast hlutverkin við 
og áhorfandinn sjálfur lýsist upp eins og um listhlut eða verk inn í verki væri að ræða. 

Mynd 21 a) 

Gerðarsafn - salur 2  
grunnteikning sem sýnir 
rúðunet í arkitektúr 

Myndir 21 b-c) 

Gerðarsafn - vísanir í hof og 
hringinn sem grunnform
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Myndir 21 d-e)

Í framvindu leiksins  
Tölvuteiknaðar skissur

Mynd 21 f)

Í framvindu leiksins  
Módel úr pappa
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6. C. Nærvera áhorfandans

Ég óskaði eftir því að verkið mitt yrði staðsett í austurenda salar 2, þannig að ég gæti unnið 
markvisst með innkomuna inn í salinn. Þegar gestir koma úr sal 1 er þeim boðið að ganga af brú 
sem tengir salina saman, upp á pall og beint inn í verkið (mynd 22 a). Með því að láta gestina stíga 
tvö þrep upp læt ég þá verða meðvitaða um sjálfa sig og eigin líkama í samspili við verkið. Þegar 
upp á pallinn er komið hafa gestir val um þrjár leiðir, að ganga pallinn á enda inn í mitt verkið eða 
aðra hvora leiðina niður á gólf, til hægri niður tröppurnar eða til vinstri niður rampinn. Þegar niður 
á gólfið er komið eru mismunandi minni verk hér og þar sem virkjast þegar áhorfendur nálgast þau. 
Hlutir bærast, ljós kvikna, mótorar byrja að snúast og viftur að blása. Gestir sýningarinnar stýra með 
hreyfingu sinni og nærveru í hvaða röð verkin kvikna og hafa þannig áhrif á framvindu verksins 
hverju sinni. Nærvera áhorfandans setur af stað atburðarrás sem er undir hverjum og einum komin. 
Línur, litir og form taka breytingum eftir því hvar áhorfandinn stendur og hverju hann beinir sjónum 
sínum að. Fjöldi gesta hefur einnig áhrif á verkið, eftir því sem fleiri gestir eru staddir inni í verkinu 
þeim mun fleiri hlutar verksins eru virkjaðir samtímis. Gestir geta líka haft áhrif á upplifun annarra 
gesta með því að kveikja með nærveru sinni á verkum sem aðrir sjá úr fjarlægð. Á þann hátt er 
félagsleg vídd verksins dregin fram þó áhersla sé lögð á samtal hvers og eins við verkið. 

 Ef gestir ganga inn í salinn í gegnum aðalhurðina í stað þess að fara yfir brúna blasir við 
þeim önnur ásýnd. Við fyrstu sýn sjá þeir einungis bakhliðina á uppréttum viðarflekum sem mynda 
hálfhring og loka verkið af (mynd 22 b). Inn á milli eru bil eða rifur á veggjunum sem hægt er að 
gægjast inn um (mynd 22 d). Eftir því sem komið er lengra inn í salinn lækka veggirnir og verkið 
birtist smám saman. Hér geta gestir valið að staldra við og horfa á aðra upplifa verkið. Ef gengið 
er lengra, inn fyrir miðju salarins, opnast gat milli tveggja veggja sem gefur í skyn að það megi 
ganga inn (mynd 22 c).  Líkt og Tim Stott fjallar um í skrifum sínum birtast í verkinu mismunandi 
stig áhorfs og þátttöku. Þeir gestir sem komu inn austanmegin yfir brúna höfðu val, hvort sem það 
var meðvitað eða ómeðvitað, um að ganga inn í hlutverk „listhlutar” með því að ganga pallinn á 
enda eða stíga niður og virkja mismunandi hluta verksins með virku áhorfi. Þeir sem komu inn 
vestanmegin gátu valið að vera eingöngu áhorfendur með því að stíga ekki inn í verkið eða bæði 
áhorfendur og þátttakendur með því að stíga inn fyrir hringinn. Í þessum leik gátu gestir því leiðst 
inn í mismunandi hlutverk, sem áhorfendur, þátttakendur eða leikmunir/listhlutir. 

Mynd 22 a)

Í framvindu leiksins  
Aðkoma úr sal 1
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Mynd 22 b)

Í framvindu leiksins  
Aðkoma um aðalinngang

Mynd 22 c)

Í framvindu leiksins  
Op inn í verkið

Mynd 22 d)

Í framvindu leiksins  
Rifa til að kikja inn í 
verkið
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6. D. Sviðsetning málverksins

Ég sé allar mismunandi einingar verksins sem málverk. Sviðið, veggirnir og litlu verkin á gólfinu 
hafa mismunandi liti og málaða fleti. En á sama tíma og verkið er málverk, er það líka mín leið 
til að tala um málverk; málverk um málverk. Uppréttu plöturnar byrja sem stór abstrakt málverk, 
en eftir því sem þær lækka byrja formin að einfaldast. Verkin breyta um hlutverk frá því að vera 
sjálfstæð málverk yfir í að vera bakgrunnur fyrir önnur verk á pappír og tré sem ýmist eru fest beint 
á vegginn eða látin standa fyrir framan, yfir í að verða að minni máluðum hlutum (e. object) (myndir 

22 e-h). Líkt og í verkum R.H. Quatman og Jutta Koether birtist hér meðvitund um sögu málverksins 
og stöðu þess í dag. Með því að sýna líka bakhlið verkanna er athygli beint að efniviðnum og 
hvernig þau vega salt milli listhlutar og leikmyndar. Breytingin á stærð verkanna, frá því að vera 
stærri en meðal manneskja yfir í að vera minni, hefur einnig í för með sér mismunandi líkamlegt 
samband milli verks og áhorfanda. 

Með ólíkum þáttum er listupplifunin sett á svið. Uppréttu plöturnar gegna hlutverki 
málverks, en einnig hægt að sjá sem bakgrunn eða leiktjöld fyrir það sem gerist inn í verkinu. 
Sýningarpallurinn er líka bæði málverk og svið fyrir áhorfandann og ferðalag hans um verkið fær 
því á sig hlutverk gjörnings (e. performance). Þó ég hafi áður lagt áherslu á ferðalag áhorfenda 
í verkum mínum er þetta í fyrsta skipti sem greina má jafn skýra tilvísun í sviðsetningu og leik. 
Leikhúslegir eiginleikar verkanna (e. theatricality) felast bæði í sviðsetningunni og upplifuninni 
sem er bundin við tíma. Mismunandi hlutar verksins lifna við þegar áhorfandi ferðast um og 
nálgast þau, án áhorfandans eru þau nánast eins og leikmunir sem hafa lítið gildi utan verksins. 
Listhluturinn fær vægi sitt út frá því samhengi sem hann er settur fram í. Þegar verkin taka að 
hreyfast verður til leikrænt augnablik sem skapar skynræna upplifun. Hin hárfína lína milli 
stöðugleika og óstöðugleika, jafnvægis og kaos, er virkjuð í gagnvirkum leik. 

Mynd 22 e)   Í framvindu leiksins, 2017  
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Myndir 22 f-h)

Í framvindu leiksins  
Mismunandi sjónarhorn
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6.	E.	Kerfið

Kerfislegir eiginleikar verksins birtast víða; í hlutföllum platanna, rúðunetinu á gólfinu og 
hreyfingum litlu verkanna. Hæð og breidd uppréttu platanna er ákveðin út frá kerfi sem ég bjó 
til. Engin plata er af sömu stærð, hæðin er ákvörðuð út frá einu kerfi (önnur hver plata lækkar 
um 30 cm) en breiddin út frá öðru (60, 90 eða 120 cm endurtekið til skiptis). Það má einnig líta á 
verkið í heild sinni sem opið kerfi búið til úr mismunandi þáttum; ytri ramma, minni verkum og 
þátttakendum, sem eru á hreyfingu innan sameiginlegs rýmis og hafa áhrif hver á annan í opinni 
hringrás. Verkið samanstendur af ólíkum þáttum sem mynda samofna heild. Það hefur skýr mörk 
en er jafnframt opið fyrir utanaðkomandi inngripum og í stöðugu samtali við umhverfið í gegnum 
gesti safnsins. Líkt og Gadamer lít ég á listaverkið sem heim út af fyrir sig sem býður áhorfendum 
upp á þátttöku í leik sem hefur sínar eigin innbyggðu reglur og hreyfingar. Verkið er þó ekki úr 
tengslum við raunveruleikann heldur segir eitthvað um eiginn samtíma. Á sama tíma og verkið er 
afmarkaður heimur vísar það út fyrir sjálft sig í önnur kerfi, leikjamenninguna og aukna gagnvirkni 
samtímans. Hvort áhorfendur lesi þessar tilvísanir út úr verkinu er undir hverjum og einum 
komið. Meginmarkmið verksins er fagurfræðileg upplifun og sá skilningur sem listaverkið veitir á 
forsendum hvers og eins. Á fyrirbærafræðilegan hátt veltur upplifun og skilningur hvers og eins af 
áhuga og fyrri reynslu. Verkið er boð um upplifun þar sem merkingin verður til í samtali milli verks 
og áhorfanda. 

Myndir 22 f-j)  Í framvindu leiksins  
  mismunandi sjónarhorn
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6. F. Viðtökur

Þegar þessi orð eru skrifuð er liðin vika frá því sýningin í Gerðarsafni opnaði. Á þeim tíma hef ég 
haft tækifæri til að fylgjast með gestum upplifa verkið. Sú skoðun hefur að mestu verið ánægjuleg 
en einnig valdið vonbrigðum inn á milli. Margir gestir ganga inn í verkið og eiga við það samtalið 
sem ég var að vonast eftir. Þó eru töluvert margir sem virðast halda að það megi ekki ganga inn í 
verkið. Sumir ganga eftir brúnni, staldra við pallinn og snúa svo við. Koma síðan að hinum megin 
frá, ganga með fram plötunum, stoppa og snúa við án þess að stíga inn fyrir. Þær vísbendingar 
sem ég lagði í verkið og taldi vera skýr boð, eins og opið milli platanna og þrepin upp á pallinn, 
virðast ekki alltaf komast nægilega vel til skila. Það var meðvituð ákvörðun hjá mér að vera ekki 
með skriflegar leiðbeiningar því ég taldi það njörva verkið of mikið niður. Ég vildi ekki blanda 
tungumáli inn í verkið, heldur að það talaði sínu máli eingöngu í gegnum sjónræna þætti. Einnig 
taldi ég áhugavert að gestir myndu þurfa að velta þessu aðeins fyrir sér. Að ferðalag hvers og eins 
myndi sýna mismunandi viðbrögð við verkinu og því boði um þátttöku sem í því er falið. Á þessum 
tímapunkti er ég því ekki viss hvort ég þurfi að huga betur að þessu í næsta verki, eða hvort hjá 
þessu verði aldrei komist. Áhorfendur eru ekki einhlít stærð, þeir búa yfir mismunandi reynslu og 
áhuga. Sumir eru vanir safngestir og þekkja óskrifaðar reglur samtímalistarinnar á meðan aðrir eru 
óvanari og óöruggari. Ef til vill hefði ég mátt taka meira tillit til þeirra sem eru óvanir og þurfa 
frekari leiðbeiningar. Látlaus miði á vegg hefði kannski hjálpað sumum án þess að eyðileggja 
upplifunina fyrir öðrum. 

 Í prófdæmingu komu fram svipuð sjónarmið þegar ég var spurð hvað ég hefði lært af því 
að fylgjast með fólki umgangast verkið. Því miður var ekki komin nægileg reynsla á verkið til að 
ég gæti svarað þessari spurningu nógu vel. Hins vegar ræddum við aðeins um stjórnunina sem væri 
falin í verkinu sem og stjórnun almennt þegar kemur að sambandi safna og safngesta. Prófdómara 
fannst áhugavert ef ég myndi taka þennan þátt enn fastari tökum og jafnvel bæta við þáttum eins og 
að láta gesti klæðast ákveðnum litum þegar þeir stíga inn í verkið sem myndi draga ennfremur fram 
áhersluna á liti og formrænu verksins. Þetta er áhugaverður punktur í ljósi þess að ég hef í mörgum 
fyrri verkum reynt að losa um stjórnunina og bæta við hendingu og frjálsara flæði. Ég sé núna að 
þetta veltur á því hvernig stjórnuninni er beitt. Skýr rammi getur til dæmis leitt af sér frjálsari leik. 
Þetta er því eitthvað sem ég get hugleitt og tekið með mér inn í framtíðina. 

 Þegar upp er staðið er ég ánægð með verkið og þá vinnu sem að baki liggur. Ég er ánægð 
með þann stíganda sem má greina í verkum mínum og hvernig ég hef náð að dýpka og þróa marga 
af þeim þáttum sem þegar voru til staðar. Með því að skoða fyrri verk hef ég gert mér betur grein 
fyrir þeim mismunandi leiðum sem ég hef farið til að nálgast áhorfandann. Þær tilraunir sem ég hef 
unnið í þessu ferli hafa bæði opnað mér leiðir að nýrri tækni og efnisnotkun og sett samtalið við 
áhorfandann enn meira í brennidepil. Á sama tíma hef ég náð sátt við málverkið. Sú þreyta sem ég 
var farin að finna fyrir gagnvart málverkinu er ekki lengur til staðar. Ég hef náð að blása nýju lífi í 
verkin mín og er nú óhrædd við að blanda saman ólíkum þáttum innan ramma málverkins.  
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LOKAORÐ

Ég hef nú rakið þróun eigin verka frá því að vera kyrrar innsetningar og málverk yfir í gagnvirk 
verk þar sem ríkari áhersla er lögð á samband verks, áhorfanda og rýmis. Til að varpa ljósi á þann 
grunn sem verkin eru sprottin úr fjallaði ég um útvíkkun málverksins í sögulegu samhengi. Hvernig 
listamenn hafa brotist út úr hinni módernísku skilgreiningu á miðlinum, þar sem hugmyndir um 
sérstöðu miðilsins hafa vikið fyrir hugmyndum um fjölbreytileika og samruna við aðra miðla. 

Ég fjallaði um fyrirbærafræði og sýndi fram á fyrirbærafræðilega nálgun í verkum mínum. Ég 
lagði áherslu á hvernig við könnum heiminn í gegnum líkama okkar og skynfæri. Hvernig skynjunin 
er bundin við líkamann, en einnig hvernig líkaminn verður miðja hvers og eins, ekki sem skermur 
milli okkar og heimsins, heldur forsenda veru okkar í heiminum. Við getum ekki skilið okkur sjálf 
frá heiminum því við erum alltaf nú þegar hluti af þeim heimi sem við skynjum. En einnig hvernig 
fyrri reynsla okkar, þekking og skoðanir hafa áhrif á það hvernig við upplifum umhverfi okkar og 
metum þá reynslu sem við verðum fyrir. 

Út frá skrifum Hans-Georg Gadamers fjallaði ég um það hvernig listupplifunin krefst 
gagnvirkni og felur í sér samruna verks og áhorfanda. Hvernig merking verksins verður til í samtali 
verks og áhorfanda og getur því aldrei verið einhlít. Merkinguna er hvorki hægt að smætta niður í 
ætlan listamannsins, form verka eða efna sem þau eru búin til úr, né upplifunar áhorfandans, heldur 
samþættingu allra þessara þátta. Gadamer líkir listaverkinu við leikrænt atvik sem krefst þátttöku 
áhorfandans. Þá samlíkingu tel ég eiga sérstaklega vel við í dag þar sem aukinn fjöldi listamanna 
vinnur með gagnvirkni og þátttöku í verkum sínum. 

Ég fjallaði um skrif Tim Stotts um leikræna þátttökulist og sýndi fram á líkindi milli hugmynda 
Gadamers og Stott. Út frá kenningum Stott skoðaði ég kerfislega nálgun í eigin verkum og 
mismunandi stig áhorfs og þátttöku. Að lokum fjallaði ég um málverkið í „hinu miðlalausa“ ástandi 
og hvernig greina má meðvitund um stöðu málverksins í verkum mínum sem og annarra listamanna. 
Hvernig verkin eru málverk á sama tíma og þau fjalla um málverk. Ég líkti stöðu málverksins við 
opið kerfi eins og það er skilgreint af Stott. Sem opið kerfi hefur það skýr mörk en er á sama tíma 
opið fyrir nýrri tækni, hugmyndum og efnum. Það er í stöðugu samtali við umhverfi sitt og önnur 
kerfi. Það hefur jafnframt sjálfsstýrandi og „sjálfsleiðréttandi“ eiginleika sem verður til þess að það 
falli ekki saman, heldur haldi sífellt áfram að endurnýja sig og viðhalda sjálfu sér. 

Til þess að svara spurningunni hvort útvíkkun málverksins hafi opnað miðilinn fyrir 
gagnvirkni, þátttöku og leik, þá tel ég augljóst að svo sé. Ég tel málverk vera teygjanlegt hugtak. Ef 
maður heldur inni nægjanlega mörgum þekkjanlegum þáttum eða skírskotunum sem tengir það við 
hefðbundnar hugmyndir um miðilinn er hægt að fara með það í ýmsar áttir. Hverjar þessar tengingar 
eru veltur á hverjum og einum. Í mínu tilfelli eru það abstrakt myndmál, litir og form sem vekja upp 
fagurfræðileg viðbrögð og gera gesti meðvitaða um líkamlega skynjun sína í samtali við verkið. Ég 
er sammála Graw og Lajer-Burchardt sem segja það í eðli miðla að breytast, að enginn miðill sé 
stöðugur, hvorki efnislega né hugmyndalega. Á tímum stöðugra breytinga væri eitthvað óeðlilegt 
við að hefðbundnir listmiðlar væru meitlaðir í stein. En til hvers eru þá þessar skilgreiningar? 
Hvers vegna held ég fast í málverkið, þó ekki nema í formi „tæknilegs stuðnings“? Ég held að 
skilgreiningar hjálpi okkur að skilja og meðtaka breytingar. Þær eru hluti af kerfislægri nálgun sem 
flestum manneskjum er annt um á sama tíma og við leitumst við að komast undan henni. Við búum 
til skilgreiningar til að skilja sjálf okkur og heiminn. Þær eru hluti af togstreitunni milli kyrrstöðu og 
hreyfingar, stöðugleika og óstöðugleika, reiðu og óreiðu. 

46



HEIMILDARSKRÁ

Ammer, Manuela, Achim Hochdörfer og David Joselit. Painting 2.0. Expression in the Information Age.
Munich: Museum Brandhorst, Prestel Publishing Ltd og Vienna: Mumok – Museum moderner Kunst 
Stiftung Ludwig Wien, 2015. 

Bishop, Claire. „Introduction: Viewers as Producers.“ Participation. Documents of Contemporary Art. 
Ritstýrt af Claire Bishop. 10-17. London og Cambridge: Whitechapel og The MIT Press, 2006. 

Brown, Kathryn. Interactive Contemporary Art: Participation in Practice, London og New York: I.B.Tauris 
& Co. Ltd, 2014.

Björn Þorsteinsson. „Hvað er fyrirbærafræði?“ Vísindavefurinn. 26. feb 2008. Sótt 26.12.2016, http://www.
visindavefur.is/svar.php?id=7104

Fried, Michael. „Art and Objecthood (1967).“ Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas. 
Ritstýrt af Charles Harrison og Paul Wood, 822-834. Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2000.

Gadamer, Hans-Georg. Mikilvægi hins fagra. Listin sem leikur, tákn, og hátíð. Óútgefin þýðing Ólafs 
Gíslasonar á Die Aktualität des Schonës. Kunst als Spiel, Symbol und Fest (1975). Reykjavík: 
Listaháskóli Íslands, 2012. 

Gadamer, Hans-Georg. Truth and Method (1975). Þýtt af Joel Weinsheimer og Donald G. Marshall. London: 
Sheed & Ward Ltd og The Crossroad Publishing Company, 1989. 

Godfrey, Mark. „Expanded Painting.“ Tate Modern. Sótt 17.01.2017. http://www.tate.org.uk/visit/tate-
modern/display/materials-and-objects/expanded-painting.

Greenberg, Clement. „Modernist Painting (1960).“ Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing 
Ideas. Ritstýrt af Charles Harrison og Paul Wood, 754-760. Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2000.

Graw, Isabelle og Ewa Lajer-Burcharth. „Preface.“ Painting beyond Itself. The Medium in the Post-medium 
Condition. Ritstýrt af Isabelle Graw and Ewa Lajer-Burcharth. 7-9. Berlin: Sternberg Press, 2016. 

Gunnar J. Árnason. Ásýnd heimsins: Um listir og fagurfræði í hugmyndaheimi nútímans. Reykjavík: 
Háskólaútgáfan og Listaháskóli Íslands, 2017. 

Jenkins, Sarah. „Postmodernism.“ The Art Story. 2015. Sótt 10.01.2017. http://www.theartstory.org/
definition-postmodernism.htm

Jón B. K. Ransu. Málverkið sem slapp út úr rammanum. Reykjavík: Jón B. K. Ransu (útgefandi), 2014. 

Joselit, David. „Marking, scoring, storing and speculating (on time)“. Painting beyond Itself. The Medium 
in the Post-medium Condition. Ritstýrt af Isabelle Graw and Ewa Lajer-Burcharth. 11-20.Berlin: 
Sternberg Press, 2016.  

Judd, Donald. „Specific Objects.” Donald Judd. The Complete Writings 1959-1975: Gallery Reviews, Book 
Reviews, Articles, Letters to the Editor, Reports, Statements, Complaints. 181-189. Halifax og New 
York: The Press NSCAD og New York University Press, 2005.

Krauss, Rosalind. Perpetual Inventory. Cambridge og London: The MIT Press, 2010.

Krauss, Rosalind. „Two moments from the Post-Medium Condition,“ October. Vol. 116, 2006: 55-62.

47



Kwon Miwon. One Place After Another. London og Cambridgre: The MIT Press, 2002.

Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology of Perception (1945). Þýðandi Colin Smith. London og New York: 
Routledge, 1962. 

Merriam-Webster Dictionary. Vefútgáfa. Sótt 10.01.2017. https://www.merriam-webster.com/dictionary/.

Noë, Alva. „Experience and Experiment in Art.“ Journal of Consciousness Studies, 7, No.8-9, (2000), 123-
135. 

Stott, Tim. Play and participation in Contemporary Arts Practices. New York og London: Routledge, 2015.

Tölvuorðasafn. Vefútgáfa. Tekið saman af Baldri Jónssyni, Sigrúnu Helgadóttur, Þorsteini Sæmundssyni og 
Erni Kaldalóns. Orðanefnd Skýrslutæknifélags Íslands, 2013. Sótt 13.01.2017. http://tos.sky.is/word/
isl/6144/

Zahavi, Dan. Fyrirbærafræði (2003). Þýtt af Birni Þorsteinssyni. Reykjavík: Háskólaúgáfan, 2008. 

 

48



MYNDALISTI

1 a-b) Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir, litaprufur á vinnustofu
2) Hildur Bjarnadóttir, Red Iron Oxide, 2006 
3) Jessica Stockholder, Bright Longing and Soggy up the Hill, 2005 (detail)
4) Katharina Grosse, Cincy, 2009
5) Pinot Gallizio, Industrial Painting, 1963
6) Niki de Saint Phalle, Shooting Picture, 1961
7) Sam Gilliam, Simmering, 1970
8) Richard Smith, Piano, 1963
9 a-b) Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir, Painting Site, 2010
10 a-b) Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir, skissur fyrir verkið Painting Site, 2010 
11 a-e) Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir, Ljósbrot, 2010
12 a-e) Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir, Afstaða til kyrrstöðu, 2015
13) Gabriel Orozco, Oval Billiard Table, 1996
14) Carsten Höller, Frisbee House, 2000
15) Robert Morris, Bodyspacemotionthings, 2000 (1971) 
16 a-b) Hugsteypan, Umgerð, 2016
17 a- i) Hugsteypan, Umgerð, 2016. Myndir frá þátttakendum
18) R.H. Quatman, Án titils, 2009
19 a-b) Jutta Koether, Lux Interior, 2009
20 a-d) Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir, tilraunir á vinnustofu, 2016-2017
21 a-f) Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir, skissur fyrir verkið Í framvindu leiksins, 2017
22 a-j) Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir, Í framvindu leiksins, 2017 

49



VIÐAUKI 1 

Veggtexti frá sýningu Hugsteypunnar Umgerð í Hafnarborg

Vilt þú taka þátt í sýningunni?
Taktu mynd, deildu henni og hún mun verða hluti af sýningunni!
 
•        Instagram – Merktu myndina #umgerd. Athugaðu að instagram-reikningurinn 
      þarf að vera ólæstur
•        Twitter –   Merktu myndina #umgerd. Athugaðu að twitter-reikningurinn 
      þarf að vera ólæstur.
•        Tölvupóstur –  Sendu myndina á netfangið umgerd@sharypic.com
 
 
Would you like to participate in the exhibition?
Take a photo, share it and it will become a part of the exhibition!
 
•        Instagram – Hashtag the photo #umgerd. Note that the instagram account needs 
      to be public.
•        Twitter –   Hashtag the photo #umgerd. Note that the twitter account needs to be public.
•        Email –  Send it via email to umgerd@sharypic.com
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