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Ég var enn smituð af hlutbundinni verufræði í upphafi ferlisins. Sambönd milli hluta þar 

sem manneskjan væri ekki í fyrsta sæti heilluðu mig. Ég tók til þess ráðs að stilla upp 

mismunandi hlutum saman í tilraun til að sjá ný sambönd. Fagurfræði paranna virtist 

handahófskennd, eins og teningar.  

 

 
 

 Ég setti saman ýmsa hluti þar til kom að hittingi mars súkkulaðistykkis og 

róskvars steins. Í flýti kramdi ég marsið ofan á róskvarsinn og eftir það fann ég 

einfaldlega ekki meira aðlaðandi blöndu efna. Þannig varð mars-róskvarsinn 

upphafspunktur verksins.  

Tveimur vikum síðar varð mér hugsað til plánetunnar Mars, meðan ég horfði á 

blaðamannafund NASA. Lítill hlutur á móti stórum hlut, hlutirnir virka ólíkir og 

manneskjan er ekki í aðalhlutverki sambands þeirra. Þannig hófst langt ferli efnistilrauna 

og umræða sem leiddi að þremur verkum, öll undir hatti titilsins Þú átt súkkulaðið en þú 

átt samt ekki súkkulaðið. 

  



 

 2 

 
 

Nr.1: Mars súkkulaði kramið á róskvars, leir, lím, sílíkon, gler 

 

Nr.1 er upphaf verksins: Ofan á leirstöpli situr marsið enn á róskvarsinum, undir gleri. 

Súkkulaðið er líkamlegt, við getum séð innviði þess: Kramið marsið situr enn á 

róskvarsinum þar sem karamellan virðist hafa festst í lekandi stöðu. Karamellunni svipar 

til sílíkonsins sem heldur saman glerinu sem hylur mars-róskvarsinn. Mars-róskvarsinn, 

glerið og sílíkonið stendur á leirstöpli. En plánetan Mars er ekki sýnileg. Plánetan er 

aldrei líkamleg í návist okkar, enda langt langt í burtu og aðeins þekkjanleg á sjónvarps-

eða tölvuskjá -og þar birtist hún einmitt í skúlptúr Nr.3. 
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Nr.3: Myndband 12:54, þrívíddarskannað Mars kramið á róskvars, stafræn útfærsla af 

plánetunni Mars, field monitor, aloe vera 

 

 Í Nr. 3 á plánetan Mars samtal við súkkulaðistykkið Mars. Ég veit ekki hvernig 

samtal plánetan á við súkkulaðið en til að gera það skiljanlegra færi ég það inn í form 

Skype-samtals. Skjárinn sem samtalið á sér stað í, stendur á fótum og minnir á tæki sem 

ég ímynda mér að gæti átt heima á Mars. Í Nr.3 sést hversu skáldlegann stað plánetan á 

fyrir mínu mannsauga. Ég veit ekki hvernig náttúra Mars er, en bæti við Aloe Vera 

stöngli sem minnir á skáldaða náttúru úr Nr.2.  
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Nr.2: Flauel með áprentuðum stafrænum myndum af grasagarði í Antwerp, viðarbekkur, 

Mp3 spilarar, heyrnatól, hljóðverk 17:33, samtal um plánetuna Mars og súkkulaðistykkið 

Mars 

 

 Í Nr. 2 hefur grasagarður frá Antwerpen verið meðhöndlaður meira en sem nemur 

því að skipuleggja náttúru í göngustíga og gosbrunna. Garðurinn var myndaður, unninn í 

þrívíddarforriti og prentaður á flauel sem notað var til að bólstra bekk, og þannig varð 

aftur að rými þar sem sýningargestir geta komið inn og sest niður. Við erum nú komin á 

sjónarhól mannsins í þessu samhengi. Birtingarmynd Marsanna er nú aðeins í formi 

samtals mannfólks sem er að velta þeim fyrir sér. Hægt er að hlusta á samtölin í áföstum 

heyrnatólum. Tvær upptökur skiptast á milli Skype hljóða: Mín einræða um hvaðan 

súkkulaðistykkið Mars kemur og samtal við Sævar Helga Bragason jarðfræðing um 

plánetuna Mars. Í báðum tilfellum er eftirfarandi spurning drifkraftur ræðunnar: Hver er 

munurinn á hvernig við þekkjum viðfangsefnið og hvað það er í raun og veru? 
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 Núningurinn milli efnisins sjálfs og aðkomu mannsins að efninu mótaði verkið að 

miklu leyti. Þótt ég reyndi að skoða Mörsin út frá hlutbundinni verufræði sleppur maður 

ekki frá eigin augum og upplifunum.  

 Mælskulist verksins leikur stórt hlutverk í upplifun áhorfandans. Mars súkkulaðið 

sem birtist líkamlega, plánetan Mars sem birtist aðeins á stafrænu formi, grasagarðurinn 

sem hefur verið meðhöndlaður yfir í tölvu og svo yfir í nýtt manngert rými, geim-legi 

skjárinn. Því miður fara sýningargestir ekki burt með Marsið í maganum eins og í 

sælgætishrúgu Gonzalez-Torres, en líkt og laufblöð festast á buxum eftir lautarferð í 

garðinum gæti smá kusk af flaueli grasagarðsins míns fylgt gestinum út á buxunum. 
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Útdráttur 
Með rödd Ray Charles syngur fartölva til segldúks í myrkrinu. Það er sama járnlykt af 

blóðpolli í eldhúsinu mínu og finnst af skilrúmi í lesbás Þjóðarbókhlöðunnar. 

Táningsstelpur tilkynna mætingu gesta á sýninguna í míkrófón og bera saman við tvær 

sýningar sem opna sama kvöld. Í þessari ritgerð mun ég skoða myndlist út frá hlutbundinni 

verufræði: hvar liggja verðmætin í því að líta á manneskjuna sem hlut, jafngildan öllum 

öðrum hlutum í sköpunarferlinu? Ég velti fyrir mér hvernig best sé að treysta efniviðnum 

og rannsókninni svo sjálfur listamaðurinn byggi ekki aðeins á eigin snilligáfu, (eiginleika 

sem birtist þegar honum sýnist og er ekki hægt að treysta á). Samtalið milli listamanns og 

viðfangsefnis gefur ríkulegri niðurstöður en einræða (hugmyndin um að verkið komi 

fullbúið úr hugarheimi listamannsins). 

Með það fyrir augum endurskoða ég eigin verk og reyni að finna sambönd sem 

áður voru mér ókunnug. Ég styðst við ritgerðir Grahams Harman um hlutbundna verufræði 

og nýti þær til að skoða verk Gabriels Orozco. Ég tæpi á skrifum Timothys Morton um 

hinn háleita hlut og hvernig verk á borð við sælgætishrúgu Felix Gonzalez-Torres nýta sér 

fagurfræði sem skilaboð. Fjallað verður um háhlut Mortons og birtingarmynd hans í 

myndlist. Hvernig glittir í háhlutinn í farsímaverki og hvar er hnattræn hlýnun (háhlutur) 

staðsett í límbandsverki á rúðu í óveðri?  
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Abstract 
In Ray Charles’ voice, a laptop sings to a tarp in the dark. The same smell of iron emanates 

from my dad’s puddle of blood in the kitchen as in a reading booth at the National Library. 

Teenage girls announce into a microphone the attendance numbers of guests, comparing 

the exhibition to two others happening concurrenctly that same night. 

In this essay I approach fine art from the viewpoint of object-oriented ontology, I 

emphasise the quality of looking at the human being as an object, equal to all other objects 

in the creative process. I look at the process and wonder how best to trust the material and 

research so the artist herself won’t rely on her own genius (a quality that shows up when it 

wants to and cannot be relied on).  

With that in mind I revalue my work and try to find invisible relationships that I 

didn’t notice before. Through Graham Harman’s essays on object-oriented ontology I look 

at a photograph by Gabriel Orozco. I go into Timothy Morton’s writing on the Sublime 

Object and how work like Felix Gonzalez-Torres’ pile of sweets use aesthetics as message. 

I discuss Morton’s Hyperobjects and speculate how it appears in fine art. How does a 

hyperobject present itself in a cellphone and where is global warming (hyperobject) 

detectable in tape affixed to a window during stormy weather? 
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Inngangur  

Hringur tengist öðrum hring með línu, sem tengist öðrum hring með línu. Inn í hvern hring 

hef ég skrifað hugmynd. Mér finnst að þær ættu allar að tengjast en ég veit ekki hvernig. 

Það er svo mikill stormur í hausnum á mér að ég verð að koma hlutum úr honum til að ná 

utan um eigin hugsanagang. Sköpun er svo erfið og tilhugsunin um að byrja á nýju verki 

frá núlli er hræðileg. Þegar og ef eitthvað áhugavert kemur upp í hausinn festi ég það á 

pappír, þær hugrenningar sem gætu verið einhvers virði eru hripaðar hlið við hlið. Á þann 

hátt eru þær jafnar, hvorug er háværari eða plássfrekari en hin meðan allt er innsiglað í 

skrifuðum hringjum á sama fleti. Þegar hringirnir eru komnir niður á blað bætast við fleiri, 

smærri hringir sem ég fylli af eiginleikum eða hlutum sem tengja upprunalegu hringina 

saman. Nú er eitthvað samband að koma í ljós sem ég heyrði ekki í áður en allt komst á 

blaðið.  

 Mér finnst ómögulegt að kynnast hlut með því einu að halda á honum, hvað þá bara 

horfa á hann. Hlutbundin verufræði bæði dýpkar skilning minn á hvað teljist sem hlutur, og 

hvernig sé hægt að nálgast hann. Í þessari ritgerð nýti ég mér skrif Grahams Harman um 

hlutbundna verufræði, þar sem hann gengur út frá því að allt sé hlutur, einstaklingurinn 

innifalinn. Hlutur nær dýpra en eiginleikar hans og við komumst aldrei nær hlutnum í heild 

sinni en við erum nú. Ég mun skoða ljósmyndaverk Gabriels Orozco, þar sem hann vinnur 

með samband milli ólíklegustu hluta hluta innan borgarlandslagsins sem eflaust fer fram 

hjá mörgum. 

Einnig styðst ég við skrif Timothys Morton um hinn háleita hlut (e. sublime object) 

þar sem hann bendir á að fagurfræði sé hluti af öllum skilaboðum og ég velti fyrir mér 

hvernig sú nálgun nýtist í sælgætishrúgu Felix Gonzalez-Torres.  

Ég notast við útskýringar Timothys Morton á háhlutnum, sem hann segir afsprengi 

iðnvæðingarinnar. Aldrei sést háhluturinn sjálfur, heldur birtast einkenni hans okkur 

gegnum samhlutlægni (e. interobjectivity). Ég velti fyrir mér hvernig háhlutur birtist í verki 

Shirin Sabahi eftir að hafa séð það á óveðursdegi í Nýlistasafninu. Meðan ég set þessa 

listamenn í samhengi fræðinnar skoða ég nokkur verk eftir sjálfa mig í leiðinni, og 

sköpunarferlið sem leiddi að þeim. 
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1. Hlutbundin verufræði blóði drifin og víðar  

Í lok tíunda áratugarins nýtti bandaríski heimspekingurinn Graham Harman kenningu 

Martins Heiddeger um tól og skrif Alfreds North Whiteheads um skilning (e. prehension) 

sem grundvöll til að byggja eigin fræði, hlutbundna verufræði. Hlutbundin verufræði setur 

mannin (hlut) á sama grundvöll og aðra hluti. Nokkur dæmi um hlut í þessum skilningi eru 

harmonikka, snigill, tómatur, olía, internet og vatn. Hvorki stærð, náttúruleiki, einfaldleiki, 

ending né raunveruleiki hafa áhrif á skilgreiningu hlutarins.1 Það sem skilgreinir hlut innan 

hlutbundinnar verufræði er fremur flókið: Hluturinn er aldrei gjörsamlega sýnilegur, við 

sjáum aldrei alla eiginleika (e. qualities) hans í einu. Harman gengur út frá því að hlutur 

nái miklu dýpra en eiginleikar hans. Sýnilegir og ósýnilegir eiginleikar hlutarins birtast 

okkur meðal annars í virkni hans og líkamlegri nærveru en ávalt eru einhverjir eiginleikar 

okkur huldir. Tveir hlutir geta deilt sömu eiginleikum án þess að vera taldir einn og sami 

hluturinn, rétt eins og einn hlutur getur breytt um eiginleika og enn verið sami hluturinn. Ef 

þú sérð vínglas eftir að hafa klárað að drekka úr því, veistu samt að þetta er sama glasið 

þótt eiginleikinn “er fyllt af víni” sé ekki lengur til staðar. 

 Sem dæmi úr eigin lífi man ég sérstaklega eftir sterkri járnlykt fyrir nokkrum árum 

þegar ég þreif blóðpoll af eldhúsgólfinu heima. Ég hafði verið að leggja mig meðan pabbi 

var heima að jafna sig eftir æðahnútaaðgerð á fæti. Þegar ég vaknaði var amma á leiðinni 

niður stigann hjá svefnherberginu mínu, og tilkynnti mér að hún þyrfti aðeins að skjótast 

með pabba til læknis. Ég rölti niður í eldhús hálf sofandi þar sem við mér tók sterk járnlykt 

sem reyndist vera af stórum blóðpolli á eldhúsgólfinu. Í dag (sjöunda desember) var ég 

sitjandi í keng, með fætur uppi á borði í lesbás á Þjóðarbókhlöðunni. Þar fann ég járnlykt, 

þá sömu og af blóðpolli pabba. En járnlyktin þýddi ekki að blóðpollurinn væri hér þótt 

eiginleiki hans væri hér. Ég velti fyrir mér hvort þetta væri lyktin af eigin túrblóði því ég 

var nýbyrjuð á blæðingum, eða járnstöngunum í skilrúminu milli borða. Eiginleikinn 

“járnlykt” á ekki bara við einn hlut heldur marga. Járnlykt á við mitt blóð og pabba, en líka 

við ýmsa málma líkt og þá sem finnast á Þjóðarbókhlöðunni.  

                                                
 
1 Graham Harman, Towards a Speculative Realism: Essays and Lectures (Winchester: Zero Books, 2010), 
bls. 147-148. 
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 Graham skoðar eðli hluta gegnum kenningu Eddingtons um borðin tvö. Í 

kenningunni er maður sitjandi við eitt borð, en í raun situr hann við tvö. Maðurinn situr við 

eitt borð sem hægt er að kaupa úti í búð, geyma hluti á og finna fyrir. Þetta borð er 

sýnilegt. Hitt borðið er vísindalegra og samanstendur af rafeindum. Graham kynnir til leiks 

þriðja borðið, sem er hinn (eini og) sanni hlutur. Þriðja borðið er staðsett milli vísinda og 

líkamlegrar nærveru. Vísindi og líkamleg nærvera eru bara eiginleikar borðsins, en eins og 

áður kom fram nær hluturinn dýpra en eiginleikar hans. Allir hlutir eru þetta þriðja borð. 

List hentar einkar vel til að vinna með þriðja borðið: Enginn sér listaverk sem hreina 

efnasamsetningu þess.2 Tilteknum skúlptúr er ekki lýst í hlutfalli milli eikar og brons. 

Listin ögrar þeirri aðferð að skilgreina eftir aðeins því sýnilega og við neyðumst til að nota 

aðrar leiðir til að nálgast verkið. 

Ég laðast að hlutbundinni verufræði til að skoða eigin list vegna þess hversu 

mikilvægt hlutverk óáþreifanlegir þættir spila í verkunum. Með því að skoða samband 

hluta innan verksins glittir í nýja, áður óséða eiginleika þeirra hluta og nýjar tengingar 

skapast. Áþekka aðferð er að finna hjá Gabriel Orozco, sem vinnur með sjaldséða 

eiginleika hluta. 

Verk Gabriels Orozco, Island within an Island (1993) dregur fram samband milli 

hluta sem eflaust fáir tóku eftir: Á ljósmyndinni sjást í forgrunni spýtur sem hallast upp að 

steypuklumpi, þá tegund sem er notuð til að loka vegum. Spýturnar líta út fyrir að hafa lent 

á þessum stað fyrir tilviljun, fokið til eða hent þangað. Í fjarlægð sjást skýjakljúfar, en 

uppröðun spýtanna líkist mjög formi þeirra og skapast með ljósmyndinni sterk formræn 

tenging milli þessara risastrúktúra innan borgarinnar og viðarbita sem fáir virða viðlits.  Í 

ritgerðinni Space, Time and Essence: An Object Oriented Approach bendir Harman á að 

hlutur sé ekki saumlaus bræðsla (e. fusion) heldur sé í sífelldri togstreitu milli sín sjálfs og 

handahófskenndra uppákoma, tenginga (e. relations) og eiginleika.3 Ég laðast að þessari 

eftirtekt Orozco á togstreitunni milli spýtanna og skýjakljúfanna, sem virðast hafa lent í 

þessari stöðu af handahófi. 4  Fyrir mér sjá bæði Harman og Orozco verðmætið í 

handahófskenndinni og geri ég tengingu milli Island og uppástungu Harmans um hvernig 

heimspeki ætti að skipta út kerfisbundinni nálgun sinni á heiminn út fyrir anda 

                                                
 
2 Graham Harman, Graham Harman: Objects and the Arts. 27. Mars, 2014. Skoðað 7. Desember, 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=QJ0GR9bf00g   
3 Harman, Towards a Speculative Realism, bls. 150. 
4 Sjá mynd 1. 
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spilavítisins.5 Fegurðin í teningakasti kemur upp í hugann: Teninga notum við til að fá út 

handahófskenndar niðurstöður og sjáum ákveðinn leik í því. Við nálgumst teninga sem 

hluti með visst vald yfir gjörðum okkar, og óútreiknanlega þrátt fyrir að hluturinn sé aðeins 

að nýta fyrirframgefna eiginleika sína sem eru okkur bersýnilegir. Þegar kemur að 

teningum tökum við því sem gefnu að hluturinn hafi jafn mikil -ef ekki meiri- völd en sá 

sem honum kastar, og njótum þess að hafa ekki stjórn á útkomu teningakastsins. Við sjáum 

handahófskenndina sem leik og erum opin fyrir ýmsum útkomum sem hluturinn býður upp 

á.6 

Verkið Natural Fantasy Material Goods varð til í sífelldri togstreitu milli margra 

hluta, svo margra að nálgunin minnti frekar á handahófskennd teningakasts en skipulagða 

nálgun. Malbik, rödd Ray Charles, hitabyssa, grár litur, segldúkur, tin, tré, lýsing frá 

ljósastaur og tölvuljós toguðust á í ferli innblásnu af náttúru innan borgarinnar. Í 

startholum ferlisins var mér efst í huga samband borgarbúa við gróður og hvernig við 

þekkjum ýmsa náttúru betur í gegn um tölvuskjá en í þrívídd. Á sama tíma var mér ítrekað 

hugleikin sú sjón á kvöldin í Reykjavík þegar tré voru staðsett rétt fyrir neðan ljósastaura: 

Hvernig græni liturinn skein fram úr myrkrinu við hvíta birtu stauranna. Þaðan kom 

hugmyndin um malbik sem jarðveg borgarinnar: Sú hugmynd leiddi af sér ljósmyndaseríu 

af malbiki, sem leiddi af sér myndir af gráum hlutum, og svo samanburð á mismunandi 

gráum litum. Til dæmis munurinn á steypu-gráum og álpappírs-gráum. Mér var oft hugsað 

til ljósmynda Gabriels Orozco og hvernig hann veitti smáatriðum borgarinnar eftirtekt. Að 

veita malbikinu og sprungum þess eftirtekt gegnum ljósmyndaform var ákveðin ást, en 

hvernig væri hægt að útfæra verknaðinn í þrívídd?7  

Út úr þeim hugleiðingum spratt innsetning úr tini (öðrum gráum hlut) þar sem ég 

fyllti upp í litlar sprungur á bílastæði. Ástæðan fyrir því að ég valdi tin var grái liturinn sem 

féll vel við malbikið og meðfærileiki efnisins meðan það var í vökvaformi.8 Gljái tinsins í 

samanburði við malbikið minnti á fyllingu í tönn, eða skartgrip. Ný grá áferð í samhengi 

hinna grófari gráu áferða.  

                                                
 
5 Harman, Towards a Speculative Realism, bls. 169. 
6 Sjá mynd 2. 
7 Sjá myndir 3-10. 
8 Upprunalega átti tinið að koma úr notuðum dósum sem aðferð til að kveða niður rusl borgarinnar ofan í 
sprungurnar. Ég vildi laga borgina með affalli íbúa hennar. Hinsvegar reyndist mun hættulegra að bræða 
dósir en ég vonaðist eftir: Bæði gat tin sprungið upp ef það væri raki í malbikinu en einnig komu miklar 
eiturgufur við bræðsluna. Ég var eiginlega of mikil skræfa til að fylgja efninu eftir þegar þessar hættur komu 
í ljós. 
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Tin er málmur úr steintegundinni tinoxíð, eða SnO2. Fornleifafræðingar segja 

ummerki þess að við höfum notast við tin í um 5.500 ár, en efnið er helst að finna í 

Malasíu og fyrirfinnst í um það bil 0.001% af jarðskorpunni.  Tin er  meðal annars notað 

sem hjúpur á ysta lagi gosdósa vegna eiginleika síns til að verja gegn ryði, en lágt 

bræðslumark þess gerir það hentugt í ýmsar málmblöndur: Til dæmis er hægt að blanda 

saman tini og kopar og út kemur brons. 9 Tin er hlutur, og ég minni aftur á skilgreiningu 

Grahams á hlutum: hlutir eru óháðir náttúruleika, stærð, einfaldleika og raunveruleika. Tin 

er gott dæmi um hvernig við sjáum aldrei hlut í heild sinni. Þegar ég held á dós af Pepsi 

Max10 snerti ég tin. Samt sé ég ekki eiginleika þess í heild þótt ég myndi reyna að nálgast 

dósina á ýmsa vegu. Ég gæti beyglað hana, notað sem blómapott, reynt að bræða hana aftur 

niður og þar eftir götunum. Ég væri samt ekkert nær því að sjá hlutinn í heild sinni: ég gæti 

ekki skynjað hvernig tinið kemur úr jörðinni, hvernig það bráðnar auðveldlega eða hvernig 

það lítur út í snyrtilegum stafla af litlum bitum í búðinni á Höfða þar sem hægt er að kaupa 

tin í stykkjatali. Þessir eiginleikar eru samt allir til, og miklu fleiri. Gjörðin að hella tini í 

sprungur í gangstéttinni gerði það ekki að hlut, tinið var þegar hlutur. Tinið er hlutur óháð 

stað og formi. 11 

Samtímis tinhellingum hafði ég ljósmyndað tré undir ljósastaurum að kvöldlagi og 

skoðað síðan myndirnar í tölvunni. Þannig fór náttúran úr þrívídd yfir á fartölvuskjáinn 

minn. Næsta skref í verkinu var að bæta þrívíddinni inn í tvívídd skjásins. Ég forritaði eina 

af ljósmyndunum og setti á tvo þrívíða ferhyrninga sem snérust í hvert sinn sem músin 

færðist yfir skjáinn. Í bakgrunni ferhyrninganna var önnur mynd af trjám undir ljósastaur.12  

Á þeim tíma rakst ég á verk málarans Lauru Owens sem notaðist við klunnalegt 

form málningarbursta í tölvuforiti í eigin handmáluðu verkum. Þaðan datt mér í hug önnur 

leið til að blanda saman fagurfræði tölvunnar. Ég notaði feitann bursta í Photoshop til að 

krassa með músinni, varpaði forminu á plast og skar það út, plastið nýttist sem skapalón til 

að skera út stærðarinnar ljósmynd af fyrrnefndri trjámynd sem nýttist í bakgrunn fyrra 

verks.13  

                                                
 
9 Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of Science Education, The Element Tin. Jefferson 
Lab. Sótt 7. Desember, 2016. http://education.jlab.org/itselemental/ele050.html    
10 Hér gef ég mér að líkt og flestar dósir sé Pepsi Max húðuð með tini. 
11 Sjá myndir 11-17. 
12 Sjá mynd 18. 
13 Sjá myndir 19-21. 
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Í fyrri tilraunastarfsemi hafði ég leikið mér að því að bræða segldúka í ýmsum 

litum með hitabyssu. Úr tilrauninni komu mjúkar bylgjur í flötinn sem minntu á tölvugert 

landslag, sérstaklega á græna dúknum. Tilraunin með segldúkinn, hrifning mín af trjám 

undir ljósastaurum og hugsanir um tæknivædda náttúru leiddu af sér verkið It’s Not Easy 

Being Green. Fyrst græni segldúkurinn var tækni-náttúra þyrfti hann viðeigandi lýsingu. 

Hvað gæti hentað betur en hvítt ljós fartölvuskjásins? Lagið kom bara í hugann og við 

uppsetningu fannst mér þessir hlutir (fartölvan, græni segldúkurinn, tónlistin, myrkrið) eiga 

í áhugaverðri togstreitu sín á milli. Hvítt ljósið sýndi gljáa segldúksins og kúrvur hans 

ýktust í skugganum sem féll af. Lagið It’s Not Easy Being Green skapaði nýja sýn á græna 

segldúkinn. Snérist lagið um dúkinn? Hvað er eiginlega grænn, er tölvan að syngja lagið til 

dúksins eða tala um sjálfa sig? Þetta eru allt spurningar sem spruttu upp í samskiptum milli 

hlutanna.14  

Með því að einblína ekki á lokaniðurstöðu, heldur leyfa verkinu að þróast með einu 

skrefi í einu náði It’s Not Easy Being Green ákveðinni handahófskenndri fegurð. Að 

sjálfsögðu er verkið ekki gjörsamlega handahófskennt, ég veit að margar ákvarðanir voru 

teknar af minni hálfu. Hins vegar gaf tilraunin með segldúkinn af sér áður óséða hlið á því 

efni, sem leiddi af sér nýja tengingu við viðfangsefnið, tækni-náttúru. Bræddi segldúkurinn 

og fartölvan hefðu ekki komið saman ef ég hefði ekki verið svona mikið að velta fyrir mér 

sambandi ljósastaura og trjáa og fært það samband í tæknilegri átt. Ég hefði ekki verið að 

velta fyrir mér ljósastaurum og trjám ef ekki hefði verið haust þegar verkið var í vinnslu, ef 

dagarnir væru ekki að verða dimmari og ef ljósastaurarnir í hverfinu mínu væru ekki 

staðsettir svona nálægt trjám. Með því að láta fyrirfram ákveðnar hugmyndir ekki ráða ferð 

forðaðist ég að líta á efnið sem meistari þess, heldur reyndi að setja mig á sama plan og 

efnið.  

Til að útskýra þessa fullyrðingu fylgir dæmi: Didda listamaður ætlar að gera 

listaverk sem fjallar um blóm. Hún er með grænan trélit og pappírsörk og veltir fyrir sér 

hvernig best væri að útfæra verkið. Didda veit að fólk getur litað með trélitum, svo fyrsta 

hugmynd hennar er að teikna mynd af blóminu á pappírsörkina. Með Harman í huga 

endurhugsar Didda verkið frá sjónarhóli hlutbundinnar verufræði: Hún situr enn við sama 

borð og með sama græna trélitinn og pappírsörkina. Nema hvað, nú nálgast Didda 

viðfangsefnið blóm ekki bara út frá sambandi mannsins við blóm. Didda hugar líka að 

                                                
 
14 Sjá mynd 22. 
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sambandi græna trélitsins við blóm og sambandi pappírsarkarinnar við blóm. Didda 

viðurkennir að hlutverk pappírsins og litarins séu jafn mikilvæg hlutverki hennar í 

sköpunarferlinu, svo hún reynir að veita efniviðnum jafn mikla athygli og viðfangsefninu. 

Didda man að pappír er gerður úr trjám og að hægt sé að búa til grænan lit úr blómum. 

Didda veit ekkert hvernig lokaniðurstaða verksins verður, en getur gert tilraunir við að búa 

til pappír úr trjám og lit úr blómum. Þaðan gæti næsta tenging milli efniviðar og 

viðfangsefni fundist, eða vísbending um annað efni sem gæti tjáð blómið ríkulegar. 

Ég myndi segja að Didda nálgaðist blómið á hátt sem svipar til hlutbundinnar 

verufræði. Listamaðurinn er bara hlutur meðal hluta og meðvitund um það skapar meiri 

áhuga á efniviðnum og viðfangsefninu. Þannig fæðast verk á borð við It’s Not Easy Being 

Green. 

 Tölvuskjár sem er bara hvítur gefur til kynna bilun við fyrstu sýn. Fyrir okkur er 

tölvan verkfæri, og eru flestir eiginleikar þess hlutar okkur duldir meðan hún uppfyllir 

óskir notandans og þarfir. Það er ekki fyrr en hlutur bilar að við tökum eftir honum, skrifar 

Harman innblásinn af Heidegger.15 Þá erum við minnt á nærveru hlutarins, en þegar virkni 

hans gengur snurðulaust fyrir sig tökum við líklegast ekki jafn vel eftir honum. Með 

þessari eftirtektarverðu nærveru sem fæst gegn um áður óþekkta hegðun hlutarins gefst 

okkur sýn á nýja hlið hans. Það þýðir ekki að tól Heideggers né fartölvan mín séu hlutir 

sem ganga út á notagildið eitt. Sama hversu margar hliðar við sjáum á hlutnum komumst 

við aldrei nær veru hans en við erum nú þegar.16 Þetta er dásamlega forvitnilegt og gildir 

sem áminning um ótalmarga eiginleika hluta: tölvu sem syngur til segldúks, spýtum í 

samtali við skýjakljúfa. 17 

Fyrir utan It’s Not Easy Being Green var erfitt að flokka ferlið niður í sjálfstæð 

verk. Sjónrænt upplifði ég þau öll sem svo skyld, að út kom plakat í stærðinni A1 með 

heitinu Natural Fantasy Material Goods. Ég upplifði engann einn hlut sem sterkari en 

annann og átti erfitt með að greina þá í sundur. Plakatið er sett upp sem hugarkort, en 

einmitt í hugarkorti eru allir hlutir á sama grundvelli, og engin goggunarröð sjáanleg. Form 

hugarkortsins minnir á leikhús þar sem leikmunirnir geta ekki annað en haft áhrif hvor á 

                                                
 
15 Harman, Towards a Speculative Realism, bls. 97. 
16 Harman, Towards a Speculative Realism, bls. 26. 
17 Sjá mynd 23. 
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annann. Líkingin við leikhúsið er einmitt tekin úr skrifum Whiteheads, sem Harman 

fjallaði um sem eina af grunnstoðum hlutlægrar verufræði.18  

 

 

                                                
 
18 Hafa skal í huga að þrátt fyrir að skrifin séu kölluð grunnstoð tók Harman ekki inn alla þætti Whiteheads í 
hlutbundna verufræði, skrifin virkuðu meira sem einn af upphafspunktunum. 
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2. Mælskulist sælgætishrúgu Gonzalez-Torres og samanburður 13-15 
ára stúlkna 

Allir hlutir hafa ákveðna mælskulist (e. rhetoric) sem hægt er að nýta sér til hags í 

listsköpun. Timothy Morton er breskur heimspekingur sem hefur unnið áfram með skrif 

Grahams um hlutbundna verufræði. Einkar skemmtileg ritgerð er Hinn háleiti hlutur (e. 

Sublime Object) þar sem Morton bendir á hvernig umslagið er stór hluti af því sem við 

lesum úr bréfinu innan í því.19  

„Í öðrum orðum er hið fagurfræðilega ekki yfirborðsleg sykurhúð á hinu 

raunverulega. Í stað þess er fagurfræðin sleipiefnið, orkan og límið í orsakasambandinu“.20 

Svo segir Morton um gæði fagurfræðinnar í hinum háleita hlut. Í innsetningum Felix 

Gonzalez-Torres gildir fagurfræðin sem bæði sleipiefnið í orsakasambandinu og sykurhúð 

á hinu raunverulega. Þetta tekst honum svo snilldarlega í Untitled (portrait of Marcel 

Brient) (1992). Verkið samanstendur af hrúgu sælgætismola, hver og einn í bláu bréfi með 

áprentuðu orðinu „ástríða“. Hrúgan er 90 kílógrömm, sem vísar í þyngd Brients. 

Sýningargestum stendur til boða að fá sér mola og fyrir hvern tekinn mola bætir 

starfsmaður sýningarrýmisins einum við hrúguna svo verkið viðhaldi sömu þyngd. Með 

því að notast aðeins við eitt orð á umbúðunum er sterku persónueinkenni Brients komið til 

skila en aðdáunarvert er hvernig þyngd, efniskennd og texti verksins ná að fjalla svo vel 

um líkama án þess að líkami sé beinlínis sjáanlegur. Sýningargestir fara svo burt með 

verkið í maganum.2122  

Það sem Morton er á höttunum eftir í textabrotinu hér að ofan er hvernig hægt sé að 

nýta fagurfræðina sjálfa til að koma skilaboðum áleiðis. Það er óþarfi að hugsa um efnivið 

og skilaboð sem aðskilin þegar sjálfur efniviðurinn nýtist sem skilaboð: Umslagið er þegar 

hluti af bréfinu. Hið fagurfræðilega nýtist sem sleipiefni, orka og lím í Untitled (portrait of 

Marcel Brient) vegna þess hversu saumlaust hugtakið um líkama Brients fer til áhorfenda 

                                                
 
19 Timothy Morton. „Sublime Objects.“ Í Speculations II, Michael Austin, Paul J. Ennis, Fabio Gironi og 
Thomas Gokey ritstýrðu, 207-227, (New York: Punctum books, 2011) bls. 210. 
20 “The aesthetic, in other words, is not a superficial candy coating on the real, but is instead the lubrication, 
the energy and the glue of causality as such.” Morton. Sublime objects, 216. (þýð. höf.) 
21 Nancy Spector, Felix Gonzalez-Torres, (New Tork: Guggenheim Museum Publications, 1995), bls. 147. 
22 Sjá mynd 24. 
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gegn um fagurfræðilega þætti. Það er ekki mynd eða texti sem vísar beint í líkama Brients, 

það myndu vera beinar upplýsingar. Gonzalez-Torres notar þyngd, efniskennd og eitt 

lýsingarorð sem vísar í líkama viðfangsefnisins, sem áhorfandinn getur svo snert með eigin 

líkama og innbyrt. Þyngd hrúgunnar hefur fagurfræðilegt gildi, vegna þess að við höfum 

skyn fyrir því hvernig fólk lítur mismunandi út eftir þyngd. Liturinn blár á glansandi 

sælgætisbréfi og orðið „ástríða“ mynda saman ákveðna mynd af þessari 90 kg manneskju, 

sem við svo innbyrðum. Hinn ástríðufulli 90 kílógramma Brient í bláu bréfi er sætur á 

bragðið. Þar bætast við enn önnur skilaboð.23  

Þetta snýst um mælskulist. Hvernig við flytjum ræðuna hefur áhrif á hvernig 

hlustandinn skilur hana. Sem dæmi er það áhrifavaldur í verki sem fjallar um samanburð, 

að stelpur á aldrinum 13-15 ára flytji verkið en ekki listamaðurinn. Um er að ræða 

gjörninginn Attending af einkasýningu minni Þú verður ekkert votari af þessu frekar en 

orðinu vatn, haldin 20-21. október 2016. Rauði þráður sýningarinnar var fyrirbærið 

FOMO, sem var útskýrt á þennann veg í sýningarskránni:  

FOMO er heiti yfir kvíðann sem við upplifum í ótta við að missa af 
einhverju. Algengast er að upplifa FOMO á samfélagsmiðlum þegar vinir 
deila myndum af sér við skemmtilegar aðstæður sem þolandinn tekur ekki 
þátt í. FOMO táknar lykilatriði í sambandi okkar við internetið. 

 

Stuttu fyrir sýningu, 6. október 2016, kom forsíðufrétt í Fréttablaðinu um hvernig 

mælst hefði aukið þunglyndi og kvíði hjá stelpum á aldrinum 13-15 ára. Þessi þróun var 

talin tengd aukinni notkun samfélagsmiðla. Rætt var um mikinn samanburð og þrá eftir 

samþykki í formi like-a. Fyrsta (og eina) einkasýningin mín var stórviðburður í eigin stutta 

listferli. Líkt og samnemendur mínir gerði ég Facebook viðburð og bauð ástvinum og 

skólafélögum. Ég fylgdist grannt með hveru margir voru „attending“ og vonaði að 

mætingin í raunheimi yrði sem best. Ég deildi plakati sýningarinnar á viðburðinum og 

kættist við hvert “like”. Á opnunarkvöldi einkasýningar minnar voru tvö bekkjarsystkini að 

opna sýningar, einnig í húsnæði myndlistardeildar. Allar sýningar voru opnar almenningi. 

Þar af leiðandi var viðeigandi, í ljósi viðfangsefnis sýningarinnar, að hafa 

samanburðargjörning innblásinn af Facebook. Í gjörningnum Attending var einn 

aðstoðarmaður staddur á hvorri sýningu bekkjarsystkina minna. Á fimm mínútna fresti 

sendi annar aðstoðarmaðurinn hinum tölur yfir hversu margir voru mættir á sýninguna sem 
                                                
 
23 Skilaboðin hefðu verið önnur hefði Brient verið bitur, saltur eða súr, svo dæmi sé nefnt. 
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hann var staddur á. Seinni aðstoðarmaðurinn tók þær upplýsingar og bætti við (en setti ekki 

saman í eina tölu) fjölda manns á hinni sýningunni. Það sendi hann áfram í skilaboðum til 

flytjanda, sem stödd var á minni einkasýningu. Við móttöku skilaboðanna taldi hún hversu 

margir voru á minni sýningu. Hún tilkynnti í míkrafóninn hvað klukkan væri, hversu 

margir væru á hinum sýningunum og hversu margir væru hér. Flytjandinn var ávalt stelpa á 

aldrinum 13-15 ára. Þessi tenging flytjandans við skilaboðin styrktu þau: Flytjandinn 

tengdi við þá unglingaangist sem fyrirfinnst einnig í okkur eldri notendum í 

samanburðarkapphlaupi samfélagsmiðla.24  

Þegar flytjendur voru ekki að tilkynna mætingu voru þær oftast í símanum. Sú 

stelling er orðin kunnug líkamstjáning bæði í hversdagslífi en einnig innan gjörningalistar. 

Líkamstjáningin, rödd flytjandans og aldur voru allt hluti af verðmætri mælskulist 

verksins. Togstreita hljóðsins í tilkynningu flytjanda (hlutur) og sýningargesta (hlutir) 

skapaði nýja hlið á sýningunni (hlutur) þar sem gestir hinna sýninganna (hlutir) urðu 

ósýnilegur partur af minni sýningu. 

Í kjölfar einkasýningarinnar vann ég lengra með hugmyndina um þennan 

samanburð sem ég tengi sterklega við samfélagsmiðla. Í byrjun nóvember hafði ég komið 

við í Tiger í tilefni útborgunardags. Þar rakst ég á gullfallegt teningasett. Ég hreifst af 

fegurð teninganna jafnt sem handahófskenndinni sem þeir buðu upp á og keypti settið í von 

um að flétta það inn í verk seinna meir. Það varð ákveðin tenging milli hugmynda minna 

um Attending og teninganna. Attending snérist um að ávarpa hversu heltekin við erum af 

samþykki frá öðrum: Tengingu milli samþykkis og fjölda like-a eða fjölda gesta sem mæta 

á viðburði sem við höldum. Teningarnir standa fyrir vissu stjórnleysi sem er til staðar í 

like-um og hversu margir mæta á viðburði okkar, nema það er bara ekki jafn augljóst 

hversu litla stjórn við höfum á því í samanburði við teningakast. Þetta stjórnleysi vildi ég 

draga fram með teningunum svo ég hélt áfram að tvinna teningana og Attending saman: Út 

kom gjörningurinn Attending 2 Mengi, sem var fluttur í lok nóvember.  

Attending 2 Mengi var fluttur í Mengi af mér og Stefáni Hermanssyni. Í 

gjörningnum taldi Stefán í hljóði hversu margir voru mættir það kvöld meðan ég færði inn 

fartölvu og leikborð. Leikborðið samanstóð af grænum ferhyrningum úr leir sem mynduðu 

einskonar skákborð á ljósbleikri möppu. Ég tengdi fartölvuna við skjávarpa sem varpaði 

mynd úr tölvumyndavélinni, en henni var beint að leikborðinu. Ásamt beinni útsendingu af 

                                                
 
24 Sjá myndir 25-27. 
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leikborðinu sást í hreyfimynd af brosköllum, dagsetningar síðustu fjögurra viðburða 

Mengis og myndband af fæti að troða niður gróður sem hafði frosið í falleg form.25  

Eftir talninguna skráði Stefán mætingu á handlegginn á sér, þar sem stóðu nú þegar 

tölur yfir mætingu gesta á síðustu fjóra viðburði Mengis. Hann settist hjá mér og tilkynnti 

hversu margir hefðu mætt á hvaða dagsetningu. Í hvert sinn sem Stefán tilkynnti mætingu 

kastaði ég teningum úr Tiger-settinu og reyndi að láta teningakastið ganga upp í 

mætinguna. Stefán skipaði mér oftast að kasta aftur. Teningakastið lenti á leikborðinu og 

gestir gátu fylgst með útkomunni á skjávarpanum. Eftir nokkur köst náðist mætingin og 

Stefán mælti rólega “já”. Þá fórum við í næstu tölur. Eftir að hafa náð upp í mætingu allra 

fjögurra fyrri viðburða og kvöldsins sem gjörningurinn var haldinn, týndum við saman 

græna leirinn af spilaborðinu og hnoðuðum sitthvora kúluna. Eftir það sátum við kyrr og 

önduðum rólega í takt. Fjórum andardráttum síðar tók ég mynd af okkur og kúlunum með 

tölvumyndavélinni. Smellurinn í myndavélinni markaði lok gjörningsins og við hneigðum 

okkur.  

 Ég sé einhverja augljósa handahófskennd í teningunum sem ég vil ólm vinna lengra 

með í tengslum við aðstæður sem við höfum í raun enga stjórn á. Handahófskennd 

teninganna gefur vissa huggun sem ég tengi við fyrirlestur Elizabeth Gilbert um 

sköpunargáfu okkar sem utanaðkomandi eiginleika, en einnig við þá tálsýn ábyrgðar sem 

við setjum á okkur í þeirri trú að maðurinn hafi fullkomna stjórn, eins og Alain de Botton 

ávarpar í sínum fyrirlestri. Farið verður nánar í þá fyrirlestra í næsta kafla. 

                                                
 
25 Sjá mynd 28. 
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3. Háhlutir; vandræðagemsar 

 

Meðan ég teygi mig í iPhone hleðslutækið sem tengt er við mælaborðið, teygi ég mig inn í 
þróun, inn í framþróaða svipgerð sem hættir ekki við mörk húðar minnar heldur fer áfram 
yfir í öll þau rými sem mannfólkið hefur numið.26 
 

Í gluggakistu liggur snjallsími í hleðslu. Hleðslutækinu er stungið í millistykki, sem 

tengist öðru millistykki og koll af kolli þar til næst í innstungu hinumegin í rýminu. 

Fíngerða snúran milli símans og hleðslutækisins er umvafin marglitum leir. Í símanum 

sjálfum rúllar setningin Þú verður ekkert votari af þessu frekar en orðinu vatn í þrívíðum, 

vatnskenndum stöfum. Verkið er bæði líkamlegt og stafrænt: Líkaminn finnst í 

leirklumpunum á snúrunni og vitund áhorfenda um hvernig tækið fellur í hendi. Snúrurnar 

minna á æðar og um leið líkamsvessana. Plássið sem síminn tekur nær lengra en líkamleg 

nærvera: Hann tekur líka ósýnilegt pláss í rýminu. Eigandinn veit hvar síminn er staddur 

hverju sinni, hann lætur í sér heyra og titrar þegar hann sækist eftir athygli. Stafræn tenging 

við símann er augljós til að byrja með, en hversu mikið hið líkamlega og stafræna blandast 

saman er ekki jafn bersýnilegt. Þar kemur fyrrnefnd setning símans inn. Tilvísunin er í 

Alan Watts, heimspeking sem best er þekktur fyrir það að færa austræna heimspeki í hinn 

vestræna heim á 8. áratugnum. Í fyrirlestri sínum um tálsýn egósins minnist hann á hvernig 

ímynd okkar, egóið, sé uppspuni og hafi enga raunverulega merkingu. Ekkert frekar en 

hægt sé að blotna í orðinu vatn.27  Þessum ruglingi milli hlutverki sjálfs orðsins og þess 

sem það stendur fyrir er hægt að beita á hin ýmsu viðfangsefni sem tengjast rangri 

skilgreiningu okkar á aðstæðum, til að mynda internetinu og hvaða gildi við kjósum að 

gefa stafrænum hlutum.28  

Í bók sinni Hyperobjects lýsir Timothy Morton fyrirbæri með sama nafni. Háhlutir 

(e. hyperobjects) eru hlutir sem sýna virkni í gegn um samhlutlægni (e. interobjectivity) en 
                                                
 
26 „As I reach for the iPhone charger plugged into the dashboard, I reach into evolution, into the extended 
phenotype that doesn’t stop at the edge of my skin but continues into all the spaces my humanness has 
colonized“. Morton, Timothy, Hyperobjects, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013), bls. 27. 
(þýð. höf.) 

27 That is our idea of ourselves, as when we say to someone else “you must improve your image” now this 
image of ourselves is obviously not ourselves... any more than you can get wet in the word water. Alan 
Watts, Alan Watts: The Ego. Sótt 12. Október, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=JBcj3rivOEk   
28 Sjá myndir 29-31. 
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eru sjálfir að mestum hluta ósýnilegir. Samhlutlægni má skilgreina sem aðstæður þar sem 

hlutir og skynrænir þættir eiga í innbyrðis samböndum. 29  Líkja mætti háhlutum við 

„kolkrabba sem spýtir frá sér blekskýi meðan hann dregur sig til hlés. Bæði er blekskýið 

undir áhrifum og áhrifavaldur.“30 

Dæmi um háhlut er hnattræn hlýnun. Hnattræn hlýnun kemur ekki fyrir sjónir sem 

einn hlutur, heldur birtist hún í ýmsum myndum þegar hlutir eiga í samskiptum (áminning: 

hlutur getur verið fréttamaður, maur, sundlaug eða blýantur). Háhluturinn hnattræn hlýnun 

sýnir sig í morgunþætti þar sem talað er um afneitun Donalds Trumps á hnattrænni hlýnun. 

Bráðnandi ísjaki er blekský háhlutarins, en einnig aukin neysla staðbundinnar framleiðslu á 

matvælum. Þegar háhlutir birtast okkur skyndilega og náið getur það bæði verið 

sársaukafullt og ókennilegt (e. uncanny),31 eins og að sjá bráðnandi ísjaka í persónu eða 

tala við manneskju sem gjörsamlega afneitar hnattrænni hlýnun, sem gerir það að verkum 

að við verðum meðvituð um togsteitu milli þeirra (hluta) sem rökræða um tilveru hennar 

(hlutar). Internetið er svo sannarlega háhlutur og birtist okkur meðal annars í símanum. Þú 

verður ekkert votari af þessu frekar en orðinu vatn vísar einmitt til vandkvæða okkar með 

skilgreiningar á stafrænum og líkamlegum fyrirbærum, en segir ekkert um hvort fyrirbærið 

sé mikilvægara. Háhlutir eru jafn gildir öllum öðrum innan hlutbundinnar verufræði. Þrátt 

fyrir að vera ósýnilegir hafa háhlutir návist. Morton lýsir vel frekri nærveru þeirra stafrænu 

hluta sem halda utan um tímann, snjallsími þar með talinn: 

Hin yfirgengilega nærvera letruð inn í hvert tæki sem heldur utan um tímann 
(sérstaklega þau stafrænu) er að hluta til ábyrg fyrir sálrænni kvöl 
nútímafólks, býst ég við (án haldbærra sönnunargagna). Fyrir þessu er 
einföld ástæða: Það er engin nútíð, samt sem áður öskrar græjan á þig, 
hvernig þú þarft að skipta um fókus núna og mæta á þennan fund...skrifa 
undir skilnaðarpappírana, kaupa vöruna. 32 
 

                                                
 
29 Morton, Hyperobjects, bls. 1. 
30 The octopus of the hyperobject emits a cloud of ink as it withdraws from access. Yet this cloud of ink is a 
cloud of effects and affects. Morton, Hyperobjects, bls. 37. 
31 Morton, Hyperobjects, bls. 28. 
32 “The overbearing metaphysics of presence inscribed into every timekeeping device (especially the digital 
ones) is, I suppose (wthout much evidence) responsible in some measure for the psychic distress of modern 
humans. There is a very simple explanation for this distress: there is no present, yet the dock screams that 
you must change your focus now and have that meeting, pull that face on the chat show, sign the divorce 
paper, buy the product.” Morton, Hyperobjects, bls. 92. (þýð. höf.) 
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Myndlist hentar einkar vel til að vinna með háhluti vegna ríkulegrar hefðar sinnar í 

að vísa til hluta sem ekki eru til staðar.33 List sem vinnur með bæði ósýnilega og sýnilega 

hluti tel ég mikinn feng. Gegnum háhluti skapast meðvitund um hluti sem ekki eru 

sýnilegir, en það eru verðmæti sem áhorfandi gæti haft á bak við eyrað þegar hann 

yfirgefur sýningarrýmið.  

Myndlist á þessari öld snýst um samtal milli innri heims listamannsins og ytri hluta 

(áminning á ný: hlutir í þessu samhengi geta verið ósýnilegir, rafmagn eða flugvél svo 

eitthvað sé nefnt).34 Til dæmis á listamaðurinn (og hugmynd úr hans innra heimi) í samtali 

við leir og snjallsímaforrit sem skannar í þrívídd. Listamaðurinn mótar bálköst í leirinn og 

skannar inn, úr því verður myndband sem skoðar þessa þrívíðu skönnun frá ýmsum 

sjónarhornum. Er hluturinn eldur að gera sig sýnilegann gegn um þessa samhlutlægni? 

Þessar hendingar virtust fyrir mér bara skissur í fyrstu, tilraunir og prufur milli efna og 

miðla, en þegar ég skoðaði útkomuna var myndbandið sitt eigið verk. Í upphafi ferlisins 

var engin ákvörðun tekin, um að gera nákvæmlega þetta verk. Við treystum ekki lengur á 

að ein manneskja sé snillingur og að þaðan komi sköpunin, heldur lýsir Morton afturhvarfi 

í hugtakið um snilligáfu (e. genius) sem utanaðkomandi eiginleika. 353637  

Ég nálgaðist hugmyndina um sköpunargáfu sem utanaðkomandi eiginleika í fyrsta 

sinn í fyrirlestri eftir rithöfundinn Elizabeth Gilbert undir titlinum Your Elusive Creative 

Genius. Fyrirlesturinn veitti mér huggun á sínum tíma: Það að snilligáfa komi ekki að 

innan gerir listsköpun miklu frekar tilviljun háð heldur en meðfæddum hæfileikum. Aftur 

verður mér hugsað til líkingar Harmans um að sjá hlutina í samhengi spilavítis, sem er 

miklu meira spennandi og handahófskennt en hrein lógík. Auðvitað er það miklu hentugra 

fyrir listamanninn að geta sagt að sköpunargáfan sé einfaldlega ekki meðal vor þegar 

eitthvað gengur illa, en ég lít ekki svo á. Það að snilligáfa sé í mengi hluta (í skilningi 

hlutlægrar verufræði) færir hana á sama plan og viðfangsefni listaverkanna sem hún nýtist 

í. Viðfangsefnið er jafn mikilvægt sköpuninni sjálfri og þannig er listamaðurinn hvattur til 

                                                
 
33 Sem dæmi: fyrrnefnd sælgætishrúga Felix Gonzalez-Torres. 
34 Morton, Hyperobjects, bls. 172. 
35 Morton, Hyperobjects, bls. 174-175. 
36 Eiginleiki, ekki hlutur. Vegna þess að hlutur er dýpri en þeir eiginleikar sem gæða hann. Sumt fólk (hlutir) 
er gætt sköpunargáfu, en hún kemur ekki alltaf fram. Stundum er hún til staðar og stundum ekki. 
Sköpunargáfan er ekki endilega sýnilegur eiginleiki heldur eitthvað sem sá hlutur sem er gæddur henni finnur 
stundum fyrir. 
37 Sjá mynd 32. 
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að veita rannsóknarvinnu á því næga athygli samhliða eigin sköpun. Hvorugt er hinu 

æðra.38 

Heimspekingurinn Alain de Botton bendir á að í fyrsta sinn í mannkynssögunni 

trúum við ekki á ómennska, yfirnáttúrulega eind í miðju samfélagsins. Einn af kostum 

þessarar eindar (sem fyrirfannst í ótal formum í mismunandi trúarbrögðum) var að ef hlutir 

fóru úrskeðis gátum við stuðst við eindina fyrir útskýringu: Eindin stjórnaði örlögum, en 

mannfólkið ekki. Þess vegna voru lægra settir í samfélaginu kallaðir óheppnir frekar en 

lúserar. Nú þegar við höfum ekki lengur eitthvað yfirnáttúrulegt til að útskýra eða kenna 

um þegar óhöpp eiga sér stað, tökum við því mjög persónulega. Fyrst enginn guð er í 

myndinni færist þessi ofurtrú yfir á mannkynið. Þetta veldur því að aukin pressa færist á 

okkur og við teljumst gjörsamlega ábyrg fyrir framgangi eigin lífs.39  Þessi hugsun er 

órökræn enda hefur enginn fullkomna stjórn á eigin lífi. Höfundur sér tenginu milli 

þessarar ofurtrúar á mannkynið og hversu auðvelt sé að missa sjónar á mikilvægi 

ómannlegra hluta, sér í lagi ósýnilegra.  

26. nóvember 2016 opnaði sýning í Nýlistasafninu sem fjallaði í stuttu máli um 

tengingar milli hryllings og arkitektúrs.40 Innan um myndbandsverk og fyrirferðamiklar 

innsetningar var Window Session (Völvufell 13-21, 111 Reykjavík) (2016) eftir Shirin 

Sabahi sem lét lítið fyrir sér fara. Með því að líma fyrir glugga sýningarrýmisins með 

málningarlímbandi í krossum skapaðist óvissa um hvort límbandið væri verk eða 

einfaldlega umsjónarmenn safnsins að óttast óveðrið sem geisaði á opnunarkvöldinu. 

Uppsetning límbandsins svipaði nefnilega til þess sem fólk setur upp þegar von er á miklu 

óveðri. Það er ekki nákvæmlega hluturinn sjálfur sem vekur þessi hughrif, heldur 

togstreitan milli áhorfandans (hlutarins), sýningarrýmisins (hlutarins) og verksins 

(hlutarins). Vegna þess að við sjáum aldrei hlutinn í heild sinni verðum við að samstilla 

okkur (e. attune) hlutnum, koma til móts við hann: Samstilla verkið við sýningarrýmið við 

                                                
 
38 Í vinnuferli Attending hafði ég skipulagt gjörninginn þannig að ég myndi sjálf lesa upp tölur um mætingu 
gestanna. Það var viðeigandi í ljósi samhengisins, viðfangsefni einkasýningarinnar og röddin mín hafði 
ákveðna sögusögn. Það var aðeins viku fyrir sýningaropnun að ég sá fyrirsögn um áhrif samfélagsmiðla á 13-
15 ára stelpur, og mín upplifun var sú að þessar nýju upplýsingar vógu jafn þungt og sköpunarverkið. Þrátt 
fyrir að leið mín að þessum upplýsingum hafi verið gjörsamlega handahófskennd -því venjulega les ég ekki 
dagblöð- átti fréttin við rannsóknarvinnu sem ég hafði verið að vinna fyrir Attending og hafði óumflýjanleg 
áhrif á verkið. Svo ég streittist ekki á móti heldur tók þessari framþróun í verkinu opnum örmum og fylgdi 
því eftir í verkinu. Þannig gerðist það að 13-15 ára lesendur tóku við og fluttu verkið. 
39 Alain De Botton, A kinder, gentler philosophy of success. Júlí, 2009. Skoðað 30. Nóvember 2016. 
http://www.ted.com/talks/alain_de_botton_a_kinder_gentler_philosophy_of_success   
Hér hljómar de Botton nánast eins og tilvistarheimspekingur.  
40 Sýningin hét The Primal Shelter is the Site for Primal Fears, haldin 26.11.16-18.12.16.  
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okkur.41  Ég vil ekki meina að límbandsverkið sé háhlutur, heldur sést glitta í háhlut 

(veðuráhrif af völdum hnattrænnar hlýnunar) gegn um samhengi verksins.42 

Það sem heillaði mig við verkið var hvernig listamaðurinn beitti þessari ógn sem 

við upplifum af náttúruöflunum í samhengi hryllingsmynda. Við upplifum þvílíka ógn af 

veðrinu að það á heima í hryllingsmynd. Samtímis neyðumst við til að horfast í augu við 

vanþekkingu okkar í garð náttúrunnar og hvernig best skuli eiga við hana. Límbandið á 

glugganum er eitthvað sem ég kannast við úr bíómyndum: Ég hef séð það í senum þar sem 

óttaslegnir húsráðendur reyna að undirbúa sig fyrir yfirvofandi óveður. Tilgangur 

límbandsins er að minnka skaðann þegar fellibylur skellur á húsið og gluggarnir brotna í 

mola. Hins vegar er þessi lausn ekki á rökum reist heldur bara flökkusaga. Ríkisrekin 

Miðstöð Fellibyla (e. National Hurricane Center ) í Bandaríkjunum hefur meira að segja 

gefið út tilkynningar þar sem fólk er beðið um að setja ekki límband í gluggana því það 

skapar falskt öryggi.43 Í Window Session (Völvufell 13-21, 111 Reykjavík) sé ég fyrir mér 

hvernig Sabahi átti samtal við óveðrið, sýningarrýmið og órökrænu skelfinguna sem 

yfirtekur persónur í hryllingsmynd. Þaðan hafi verkið sprottið, samtal innri heims við ytri 

hluti. Rétt eins og í gjörningnum Attending þar sem innri heimur listamannsins, sem þjáist 

sjálf af FOMO á í opnu samtali við sýningarrýmið og gestina um hvernig hún telur 

gestatölur í gegn um táningsstúlkur. 

                                                
 
41 Morton, Hyperobjects, bls. 174. 
42 Sjá myndir 33-34. 
43 CBS News, Hurricane experts: Stop taping windows for storms. 27. Mars, 2012. Sótt 28. Nóvember, 2016. 
http://www.cbsnews.com/news/hurricane-experts-stop-taping-windows-for-storms/    
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Lokaorð  

Í þessari ritgerð hef ég útskýrt grunnhugmyndir hlutbundinnar verufræði, hins háleita 

hlutar og háhlutar. Með það fyrir augum hef ég tengt saman spýtuhrúgu og skýjakljúfa í 

verki Gabriels Orozco undir hatti hlutbundinnar verufræði. Leið sælgætismola úr hrúgu 

Felix Gonzalez-Torres í maga áhorfenda hefur verið tengd fagurfræði gegnum hinn háleita 

hlut Timothys Morton. Háhlutinn fann ég í límbandsverki Shirin Sabahi þar sem hann lá 

skorðaður milli óveðursins á opnunardegi og þekkingu höfundar á örvæntingafullu athæfi 

húsráðenda í bíómyndum. 

 Ég hef skoðað fyrirbærið FOMO, og vitnað í Morton til að útskýra veru/nærveru 

stafrænna tækja á borð við farsíma. Bæði þessi atriði nýttust til að skoða verk af 

einkasýningu minni gaumgæfilega, sem vinnur með tilfinningalegt samband okkar við 

tækni. Skrif bæði Mortons og Harmans nýtast vel í að skoða skynjun okkar á list í heimi 

þar sem framþróun tækni veldur því að fjöldi ósýnilegra hversdagslegra hluta vex í sí og æ. 

Þar á ég við internetið og leið skeyta í símann okkar, svo eitthvað sé nefnt. Bæði Morton 

og Harman sýna fram á mikilvægi þess að vera næmur fyrir flóknu sambandi hluta svo 

ekki sé minnst á að breyta skilgreiningu okkar á hvað sé hlutur.  

 Að skoða sjálfa mig sem hlut jafngilda öllum öðrum hlutum í sköpunarferlinu, 

jarðsetur mig. Hluturinn ég hjálpar mér að sjá möguleikana í efniviðnum, frekar en að setja 

bara eigin hæfni í samband við viðfangsefnið og sjá hvað virkar í fyrstu tilraun. Þannig 

gerðist það að teningar og leir urðu teningaspil um samanburð sem spilað var við 

fullorðinn mann í gjörningi sem þróaðist út frá flutningi táningsstúlkna sem lásu mætingu 

úr símanum sínum. 
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