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Halda (e. Caring)  (2017) er innsetning sem var sett upp í Listasafni Reykjavíkur, 

Hafnarhúsi, á útskriftarsýningu myndlistar- og hönnunarnema Listaháskóla Íslands í 

maí 2017. Innsetningin er í tveimur hlutum. Annars vegar tíu misstórum skúlptúrum 

úr óbrenndum leir og hins vegar fjórum textum, um 150-200 orð, sem eru skornir með 

leysigeisla í 4mm þykkar krossviðarplötur. Áhorfandinn sér innsetninguna nærri 

inngangi sýningarsalsins, en hún er sett upp á gólfið á milli glugga og tveggja súlna 

og er þannig í gangveginum.  

 

Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, Halda, óbrenndur steinleir og krossviður, 2017 

Verkið er hugsað sem túlkun eða skoðun á tengslum á milli dýrategunda með áherslu 

á þá umhyggju og væntumþykju sem hægt er að finna í þessum tengslum. Verkið er 

rannsókn á því hvernig umhyggja og væntumþykja eru sýnd í samskiptum á milli 

tegunda og hvernig þeir einstaklingar sem sýna þessa væntumþykju í verki njóta góðs 

af henni. Skúlptúrarnir eru túlkun á hinu líkamlega í millitegundatengslum; að snerta, 

klappa, faðma og halda. Hugmynd Michael Polanyi um þögla þekkingu1 var nýtt til 

þess að vinna þessa líkamlegu þætti í leirinn þangað til hann þornaði, og festa þannig 

hina líkamlegu nánd festist í efnið. Segja má að skúlptúrarnir séu eins konar prent eða 

skjalfesting á líkamlegri nánd listamannsins.  

                                                 
1 Polanyi, Michael. The Tacit Dimension. (Chicago: The University of Chicago Press, 1966.) Bls.4-5 
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Textarnir, sem eru fjórir talsins, eru allir skáldaðir og lýsa einhvers konar samskiptum 

á milli tegunda og þá einkum hlýjum tilfinningum sem fólgin eru í þessum 

samskiptum. Í þeim gerði ég tilraun til þess að má út skilin á milli mannverunnar og 

annarra dýra, þannig að oft er óljóst hvort um er að ræða mannveru eða aðra tegund. 

Textarnir byggja á persónulegri reynslu listamannsins og frásögnum annars fólks við 

undirbúning verksins. Textarnir í innsetningunni eru á meðal skúlptúranna á gólfinu. 

Þar með eru þeir gerðir jafn mikilvægir og virkir og leirinn. 

 

Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, úr verkinu Halda, krossviður, 2017 

 

Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, úr verkinu Halda, krossviður, 2017 
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Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, úr verkinu Halda, krossviður, 2017 

 

Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, úr verkinu Halda, krossviður, 2017 

Líkt og raunin er þegar umhyggja er lögð í millitegundatengsl, þá krefst innsetningin 

þess að áhorfandinn leggi sig fram um að finna sjálfum sér stað í verkinu. 

Áhorfandinn þarf að lesa textana og skynja skúlptúrana bæði með augunum og 

líkamanum. Með þeim hætti er þess vænst að áhorfandinn opni sjálfan sig gagnvart 

þessum frásögnum og nái að spegla sjálfan sig í þeim; finni fyrir höndum sínum 

strjúka og sjái sjálfan sig í anda leggja rækt við sín eigin tengsl við aðrar dýrategundir.  

Það er grundvallaratriði í innsetningunni að nota óbrenndan leir. Sú staðreynd býður 

upp á þann möguleika að skúlptúrarnir séu bleyttir upp á nýtt og hverfi aftur til síns 
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fyrra ástands og að núverandi horf þeirra sé þar með í raun tímabundið fremur en 

endanlegt. Óbrenndur leir er mun viðkvæmari en brenndur leir, því er meiri hætta á 

því að skúlptúrarnir, í miðjum gangveginum, verði fyrir einhvers konar hnjaski. Unnið 

er með viðkvæmni verksins í tengslum við viðkvæmni millitegundatengsla og þeirrar 

ræktar og umhyggju sem þau þarfnast til þess að geta haldist við og blómstrað. 

 

 
Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, úr verkinu Halda, óbrenndur steinleir, 2017 
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Efnisval í list hefur mér ávalt verið hugleikið. Ég velti því fyrir mér hvernig er hægt að 

nýta val á náttúrulegu efni til þess að tengja líkamann við listaverkið og tengjast svo þaðan 

út til umhverfisins. Ég mun ræða tilraunir til þess að nýta bæði plöntur í listaverk og svo 

mótað efni eins og vax og leir. Hvað eiga þessi efni sameiginlegt og hvernig hefur nýting 

þeirra áhrif á áhorfanda verksins, jafnframt við að skoða hvernig þau auðvelda mér að 

finna þessa tengingu við líkama og umhverfi. Ég lít til listamanna á borð við Melodie 

Mousset, Gabriel Orozco, Lukas Szurowiec og Janine Antoni og ber saman þeirra vinnu og 

mína eigin. Hvað er líkt með vinnuferli okkar og hvað er ólíkt. Einnig verður fjallað um 

skrif Graham Harmans um hlutmiðaða verufræði innan heimspeki og hugmyndir Michael 

Polanyi um þögla þekkingu til þess að öðlast betri skilning á efni og ferli verkanna og hvað 

býr í samtali mínu við efnið. Ég finn leiðir til þess að hjálpa mér að skilja eigin aðferðir og 

finna hugsanabrautir til þess að fylgja í þessum vangaveltum. 
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Inngangur  

Í vinnu minni sem listamaður er ferli og efniskennd í fyrirrúmi ásamt eigin líkamsvitund og 

-tilfinningu við sköpun og verklag. Ég vil rannsaka hvernig sé hægt að greina efnislega 

eiginleika verka, hverju efnisval verka breytir, hvaðan þau koma og hvert þau fara. Einnig 

rannsaka ég hvernig þau hafa verið unnin og hvernig er að þeim staðið. Náttúruleg efni eru 

nýtt, plöntur og leir, og reynt að fjarlægja skilin á milli líkama, verks og umhverfis. 

Ég velti því fyrir mér hvernig hægt er að nýta list sem verkfæri til þess að færa 

eigin skynjun út úr meðvitaðri hugsun. Hætta að horfa með augunum og skynja þess í stað 

með líkamanum og öðrum skilningarvitum. Til þess að ná botni í þetta mun ég nýta 

hugmyndir Michael Polanyi um þögla þekkingu og hlutmiðaða verufræði Graham 

Harmans. Einnig skoða ég listamennina Melodie Mousset, Gabriel Orozco og aðra sem 

hafa nýtt sér líkamann og sköpunarferlið ásamt efni úr hinum náttúrulega heimi. Þessir 

listamenn eru valdir til samanburðar á mínum eigin verkum og hvers konar ákvarðanir um 

uppsetningu og verkferli geta leitt til mismunandi niðurstaðna og afraksturs.  
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1. Umhverfið, jarðtenging og hverfulleiki 

Mannkynið byggist ekki einungis upp af sjálfu sér sem tegund og einstaklingar, heldur 

verðum við fyrir áhrifum af öllu sem er í okkar umhverfi, nær og fjær. Eins er mannveran 

fullfær um að hafa áhrif á umhverfið á móti; við erum í stöðugum samskiptum við 

umhverfið og höfum í gegnum aldirnar æft okkur í þessum samskiptum með þróun í 

arkitektúr, landbúnaði, vísindum og fræðum. Með því að efla þekkingu okkar og skilning í 

gegnum þessi samskipti verðum við fær um að hafa enn meiri áhrif á umhverfi okkar og í 

gegnum það á okkur sjálf. Þetta mætti teljast í mótsögn við þróunina sem hefur átt sér stað 

síðustu aldir, þar sem við höfum fært okkur sífellt fjær náttúrunni með tilkomu vísinda og 

stöðugrar þróunar í iðngreinum. Staðreyndin er samt sú að á meðan við færumst á sífellt 

fjarlægara plan, þá teygjast áhrifin sem við höfum enn lengra út í þennan náttúrulega heim 

sem við höfum slitið okkur frá. Ég trúi því að með myndlist getum við skoðað þetta 

samband sem við eigum við hinn náttúrulega heim og rannsakað hvernig við upplifum 

hann. 

Ein af aðferðunum til þess að skoða þetta samband er með því að vinna með það 

efni sem finnst í náttúrunni. Færa það og setja í annað samhengi og sjá hvaða skynveröld 

opnast eða opnast ekki við hverja tilfærslu. Hvað er það sem hefur áhrif á upplifun okkar á 

umhverfið bæði sem einstaklinga og sem hóp. Með þeirri aðferð má líka skoða sögu 

mannkyns, varpa nýju ljósi á hana og spyrja spurninga um það hvernig við sjáum okkar 

eigið samfélag og bakgrunn þess út frá efninu sem finnst í umhverfinu. Þetta hafa 

fjölmargir listamenn gert að viðfangsefni sínu en þar má t.d. nefna Joseph Beuys, með verk 

sitt 7000 Oak Trees1(1982) sem hann setti upp á Dokumenta hátíðinni árið 1982, en verkið 

var eitt af því tagi sem hann kallaði félagslega skúlptúra, og var í beinu pólitísku samtali 

við umhverfið um náttúruna og náttúruvernd. Í því verki færði hann sjö þúsund eikartré til 

borgarinnar Kassel, en hverju tré fylgdi einn basaltssteinn. Með hverju gróðursettu tré setti 

hann basaltstein við hlið þess. Ferlið tók langan tíma, en eftir fimm ár hafði öllum trjám 

verið plantað og öllum steinum komið fyrir.2  

                                                 
1 Sjá myndaviðauka, mynd nr. 15 
2 Bowden, Kylie. „Joseph Beuys 7000 Oaks – Symbolic communication with Nature.“ All art is quite useful: 

envirionmental art and social change, 2. október 2012. Sótt 7. janúar á 

https://allartisquiteuseful.wordpress.com/2012/10/02/jospeh-beuys-7000-oaks/  

https://allartisquiteuseful.wordpress.com/2012/10/02/jospeh-beuys-7000-oaks/
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Einnig má nefna pólska listamanninn Łukasz Surowiec. Surowiec er fæddur í 

pólska bænum Rzeszów en hann vinnur með ýmsa miðla í sínum verkum þar sem hann 

nálgast pólitísk málefni á táknrænan máta.3 Í verkinu Berlin-Birkenau (2012), sem hann 

setti upp á Berlínartvíæringnum árið 2012, gróðursetti hann fjölda birkitrjáa í 

borgarumhverfi Berlínar. Trén voru sótt til Auschwitz-Birkenau, þar sem útrýmingabúðir 

Nasista höfðu staðið í heimsstyrjöldinni síðari.4 Með þessari einföldu tilfærslu á lifandi 

verum ávarpar hann veigamikinn kafla í mannkynssögunni og með því að nota tré sem 

miðil frekar en annað efni, myndar hann tengingu við áhorfendur, eða upplifendur, á máta 

sem vex og þróast með tímanum: 

 

[…] í mínum huga er ekki hægt að treysta á minni steinsins. Hann nýtist 

betur í að gleyma – líkt og brons.  

Mig langar til að veita fólki tækifæri til að taka virkan þátt í að minnast 

fortíðarinnar. Minnismerki getur ekki gert það. Minnismerki eru á einhvern 

hátt sjónrænt ofbeldi frá yfirvöldum. Fólk sem tók þátt í verkefninu mínu 

gerði það fyrir sjálft sig. Ég fylgist með þeim. Fyrir þau er plöntun trjáa 

upphaf innilegs sambands við minnið. Þessar plöntur sem virðast saklausar 

hafa möguleikan til að skipuleggja söguna. Þær munu vaxa að eilífu í 

Berlín.5 

 

Beuys ávarpar einnig þennan mun á steininum annars vegar og plöntunni hins vegar 

með því að nýta bæði efni í verk sitt og stilla þeim upp hlið við hlið. Á meðan tréð vex og 

eldist, heldur steinninn sífellt formi sínu. En öfugt við Surowiec þá var hann ekki að tala 

                                                 
3 Miller, Daniel. „Interview with Łukasz Surowiec.“ Berlin Biennale, 27. mars 2012. Sótt 13. desember 2016 

á http://blog.berlinbiennale.de/en/comments/an-interview-with-lukasz-surowiec-26719 
4 Miller, Daniel. „Interview with Łukasz Surowiec.“ 
5 Miller, Daniel. „Interview with Łukasz Surowiec.” „[...]for me the stone is not a good medium for 

remembering. It is better for forgetting – the same as bronze. 

I want to give people the opportunity to engage actively in remembering the past. A monument cannot do 

that. Monuments are in a way a visual violence, given by the authorities. People who got involved in my 

project did it for themselves. I observe them. The planting of the trees is beginning of an intimate contact 

with the memory for them. These seemingly innocent plants have the potential to organize the history. They 

will grow in Berlin forever.” (þýð. höf.) 

 

http://blog.berlinbiennale.de/en/comments/an-interview-with-lukasz-surowiec-26719
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beint um minni efnisins og sögulega viðburði, heldur þýðingu efnanna í höndum mannsins 

og ábyrgð manna gagnvart efnunum í umhverfinu.6 

List ætti ekki að vera endanleg og varanleg. Líkt og lesa má úr orðum Surowiec þá 

virðist varanleiki vera óraunverulegt markmið. Allar verur eiga sér settan tilvistartíma og 

með tíð og tíma brotnar allt niður og verður aftur órjúfanlegur hluti af hrærigrautnum í 

veröldinni. Með því að taka þessu ferli fagnandi í stað þess að reyna að streitast á móti 

losnar listamaðurinn úr fjötrum og leyfir sér að fara aðrar leiðir en ella.  

Efni og notkun þess vekur áhuga minn og þá sérstaklega efni sem á rætur sínar í 

náttúrunni. Þrátt fyrir að hafa ekki heyrt af verki Surowiec fyrr en eftirá, þá gerði ég tilraun 

með sama efni í verki mínu Nýlendi (2016). 

                                                 
6 Bowden, Kylie. „Joseph Beuys 7000 Oaks – Symbolic communication with Nature.“ 
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2. Nýlendi 

Verkið Nýlendi varð til sumarið 2016 í Vínarborg á eyjunni Donauinsel sem er rúmlega 

tuttugu kílómetra löng eyja í miðri Dóná sem rennur í gegnum borgina. Eyjan sjálf á sér 

langa sögu, en hún var byggð og hönnuð til þess að þjóna sem flóðvörn fyrir borgina. Hún 

var marga áratugi að verða til, en framkvæmdum lauk ekki fyrr en á áttunda áratug 

tuttugustu aldar. Eftir að lokið var við eyjuna þurfti að ákveða hvað skyldi gera við þetta 

nýja land í miðri ánni. Eftir pólitískar umræður varð niðurstaðan sú að eyjan skyldi þjóna 

sem almenningsgarður  fyrir borgarbúa og gesti. 7  

Á miðri eyjunni má líka finna tilbúið votlendi. Tjarnir sem hafa verið gerðar fyrir 

froskdýr og drekaflugur sem voru flutt þangað af borgaryfirvöldum. Til viðbótar við þessar 

dýrategundir þótti einnig nauðsynlegt að hafa bifra á svæðinu. Saga bifranna á Donauinsel 

er löng, en fleiri en ein tegund voru færðar þangað, meðal annars frá Kanada, og reynt að 

fá þessar bifrategundir til þess að hefja þar búsetu, en án árangurs. Í dag má þó finna 

bifrategund á eyjunni sem á uppruna sinn einhvers staðar í Evrópu.8 

Við undirbúning verksins kynnti ég mér sögu eyjunnar auk þess að dvelja þar 

löngum stundum. Ég átti samtöl við heimamenn um hugmyndir þeirra um eyjuna, um 

náttúru og eðli fyrirbærisins sem eyja er og hvað það þýðir að vera staddur á eyju. 

Skilningur minn á hugmyndum meginlandabúa um eyjur jókst. Einnig var það áhugavert 

fyrir Íslending sem elst upp við hugmyndir um náttúru sem er ósnertanleg, háleit og 

brothætt, að heyra hugmyndir viðmælanda, sem kemur frá landssvæði sem er jafn ólíkt 

Íslandi og mið-Evrópa er, um það hvað náttúra er í sjálfu sér.  

Í framhaldi varð til gjörningur við tjörn bifranna í skóginum á Donauinsel. Ég flutti 

gróðrarstöðvarræktaða birkiplöntu frá Íslandi til Donauinsel og gróðursetti inn á milli 

austurrísku trjánna sem höfðu verið gróðursett af borgaryfirvöldum. Í gjörningnum var 

borði strengdur fyrir framan plöntuna og upptaka af flutningi lúðrarsveitar Reykjavíkur á  

                                                 
7 „Donauinsel – Der einst umstrittene Hochwasserschutz Wiens.“ Profil, 4. júní 2013. Sótt 26. nóvember 

2016 á http://www.profil.at/home/hochwasser-donauinsel-der-hochwasserschutz-wiens-359528   

8 Rief, Norbert. „Wien und Seine Problembiber.” Die Presse, 17. nóvember 2013. Sótt 19. október 2016 á 

http://diepresse.com/home/panorama/wien/1480420/Wien-und-seine-Problembiber 

http://www.profil.at/home/hochwasser-donauinsel-der-hochwasserschutz-wiens-359528
http://diepresse.com/home/panorama/wien/1480420/Wien-und-seine-Problembiber
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Öxar við ána9 og Ó blessuð vertu sumarsól10 hljómaði. Að tónlistarflutningnum loknum 

var farið með þakkarorð til viðstaddra og klippt á rauða borðann. Þar með var plantan 

vígð.11 

Verkið er keimlíkt verki Surowiec, og það er áhugavert að jafnvel trjátegundin er sú 

sama. En í stað þess að ávarpa þunga sögulega atburði, þá reyni ég að ávarpa hugmyndir 

um hvað náttúra sé og hvað geri náttúru raunverulega eða óraunverulega. Í verkinu hafna 

ég því að náttúra Donauinsel sé raunveruleg og segi að sú náttúra sem á uppruna sinn 

mönnum að þakka geti ekki talist raunveruleg. En með því að vígja brot af íslenskri 

náttúru, náttúru sem á að vera ósnert af manninum, staðfesti ég tilvist Donauinsel sem 

„alvöru“ náttúru. Með athöfninni upphef ég náttúru Íslands og kem með þá staðhæfingu að 

náttúra sé ekki raunveruleg nema hún sé hin ósnertanlega íslenska náttúra. 

En þótt að birkiplantan sé táknmynd hinnar íslensku náttúru í verkinu þá er ekki 

annað hægt en að spyrja sig að því, hvort birkiplanta ræktuð í gróðrarstöð geti virkilega 

talist sem hluti af þessari náttúru. Áhorfandinn er beðinn um að samþykkja 

gróðrarstöðvarræktaða tréð sem alvöru náttúru en eyðileggja með því þau rök að hin 

tilbúna náttúra úti í Austurríki sé ekki raunveruleg. Þegar þessum punkti hefur verið náð, 

þegar öll náttúran sem er tekin til greina í verkinu er í sjálfu sér tilbúin, stendur í raun 

ekkert nema landfræðileg staðsetning eftir til þess að skilja þætti verksins að og skilgreina 

þá.  

Tré og plöntur eru hluti af náttúrunni og einnig hluti af okkar persónulega rými í 

görðum okkar og hýbýlum. Með því að nota þennan efnivið geri ég verkið persónulegra og 

viðkvæmara, en einnig býr í því möguleiki til þess að lifa til lengri tíma ef 

kringumstæðurnar haldast réttar. Eins og Surowiec talar um þá hefur þessi eiginleiki mikil 

áhrif á framtíðartilvist verksins. Öfugt við Surowiec, sem leggur upp úr því að fólk í Berlín 

hugsi um birkitrén, þá set ég engin skilyrði eða ramma sem á að sjá til þess að 

græðlingurinn lifi áfram. Í verkinu ákveð ég að treysta Donauinsel og græðlingnum til þess 

að ákvarða eigin framtíð.  

                                                 
9 Helgi Helgason og Steingrímur Thorsteinsson. „Öxar við ána.“ Snerpa. Sótt 10. janúar 2017 á 

https://www.snerpa.is/allt_hitt/textasafn/Oxar_vid_ana/  

10 Páll Ólafsson. „Ó, blessuð vertu sumarsól.“ Hljómblik, 2017. Sótt 6. janúar 2017 á 

http://www.hljomblik.is/efni/%C3%B3_blessu%C3%B0_vertu_sumars%C3%B3l  

11 Sjá myndaviðauka, myndir nr. 1-4 

https://www.snerpa.is/allt_hitt/textasafn/Oxar_vid_ana/
http://www.hljomblik.is/efni/%C3%B3_blessu%C3%B0_vertu_sumars%C3%B3l
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3. Hlutmiðuð verufræði og listirnar 

Hlutmiðuð verufræði er kenning innan heimspeki sem varð til úr kennilegu raunsæi. 

Kennilegt raunsæi er heimspekistefna sem varð til á tuttugustu öldinni sem leitast við það 

að nálgast menn, dýr og hluti frá jafnari grundvelli og hafnar því að nálgast tilvist hluta út 

frá manninum og mennskri vitund, líkt og er gert t.d. í fyrirbærafræði Edmunds Husserl.12 

Þeir sem teljast innan þessarar greinar eru meðal annars Bruno Latour sem nálgast hlutina á 

pólitískan máta og bjó til hugmyndina um svokallað þing hlutanna.13 Hlutmiðuð verufræði 

er sköpunarverk heimspekingins Graham Harman. Í hlutmiðaðri verufræði er allt sett í 

samhengi þar sem upplifun einnar tegundar eða hlutar er ekki tekin sem viðmið fremur en 

önnur.14 Því er Kópernikusarbyltingu Immanuels Kant mótmælt. Kópernikusarbyltingin 

dregur heiti sitt frá stjörnufræðingnum Kópernikusi sem færði miðju alheimsins frá jörðu, 

en í túlkun Harman og fleiri heimspekinga innan kennilegs raunsæis eins og Quentin 

Meillassoux, varð Kóbernikusarbyltingin til þess að tengsl mannsins við umheiminn urðu í 

forgrunni í vestrænni heimspeki.15  

Harman byggði kenningu sína á kenningum eldri heimspekinga, og á þar ef til vill 

einna helst verkfæragreiningu þýska heimspekingsins Martin Heidegger margt að þakka. Í 

verkfæragreiningunni er sagt frá tveim mismunandi tilvistum eða gervum hluta í huga 

manneskjunnar sem felast í því hvort hlutur sé við höndina (þ. zuhanden e. present-to-

hand) eða fyrir hendinni (þ. vorhanden e. ready-to-hand). Þessi greining fjallar um hvernig 

manneskjan skynjar, eða skynjar ekki umhverfi sitt eftir því hvaða hlutir eru í umhverfi 

hennar. Ef hlutur er til í skynheimi okkar er hann við höndina, eða eins og framlenging af 

því hver við erum, og við gefum hlutnum sjálfum ekki tilhlýðilegan gaum, en um leið og 

hann virkjast í skynjuninni, til dæmis með því að brotna, þá verður hann fyrir hendinni og 

verður í forgrunni skynjunarinnar.16  

Harman tekur hugmyndir Heidegger og fleiri heimspekinga um eiginleika og tilvist 

hluta, tileinkar sér þær en bætir því við að handan þessara skilgreininga séu til aðrir 

                                                 
12 Smith, David Woodruff. „Phenomenology“, The Stanford Encyclopedia of Philosphy, 2016. Sótt 8. janúar 

á https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/phenomenology/  

13 Lash, Scott. „Objects that Judge: Latour‘s Parliament of Things.“ eipcp: european institut for progressive 

cultural politics, júní 1999. Sótt 10. janúar 2017 á http://eipcp.net/transversal/0107/lash/en  

14 Bourriaud, Nicolas. „Coactivity; Notes for „The Great Acceleration“ (Taipei Biennial 2014),“ 
15 Harman, Graham. The Quadruple Object. (Winchester: Zero Books, 2011.) bls.44-47 

16 Harman, The Quadruple Object, bls. 38. 

https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/phenomenology/
http://eipcp.net/transversal/0107/lash/en
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eiginleikar hluta sem eru óaðgengilegir skynjun mannsins en geta verið aðgengilegir 

öðrum hlutum. Í framhaldi af því eru síðan enn aðrir eiginleikar, áþreifanlegir og 

óáþreifanlegir, sem eru óaðgengilegir öllum öðrum hlutum: 

Þegar eldur brennir bómull, kemst hann einungis í snertingu við eldfimi 

efnisins. Væntanlega kemst eldurinn ekki í snertingu við ilm eða lit 

bómullsins, sem koma einungis þeim verum við sem hafa skynfæri. Það er 

rétt að eldur getur breytt eða eyðilagt þessa eiginleika sem liggja utan 

seilingar hans, en hann gerir það óbeint: í gegnum eiginleika bómullarinnar 

sem litur, ilmur, og eldur eru allir færir um að snerta. Tilvera bómullarinnar 

er hulin eldinum, jafnvel þegar hún eyðist og eyðilegst. Tilvera bómullar er 

ekki einungis hulinn fyrirbærafræðingum og starfsmönnum textíliðnaðar, 

heldur einnig öllu sem kemst í snertingu við hana.17 

Franski heimspekingurinn Nicolas Bourriaud hefur gagnrýnt hlutmiðaða verufræði 

og heldur því fram að nálgun verufræðinnar líkist nýlenduhyggju manna þar sem 

mannlegum eiginleikum er þröngvað uppá hluti.18 Þessi staðhæfing Bourriaud á vissulega 

rétt á sér. Maðurinn getur ekki gert sér grein fyrir því hvaða eiginleikar búa í hverjum hlut 

fyrir sig, en á móti mætti spyrja sig hvort Bourriaud sé ekki að gera það sem Harman kallar 

að vanhlaða (e. undermining) hlutina, eða að svipta hluti rétti þeirra á þeim eiginleikum 

sem þeir gætu búið yfir.19 

Verkið Nýlendi má nálgast með hlutbundna verufræði í huga. Íslenskt eða 

austurrískt tré bjóða upp á ákveðna túlkun með tilliti til þeirra áhrifa sem það hefur á okkur 

persónulega og hvaða tengingar við getum myndað frá trjánum til eyjanna (Íslands og 

Donauinsel) og svo til okkar. En fyrirbærið má líka nálgast út frá forsendum eyjanna, 

bifranna á Donauinsel eða fuglanna á Íslandi. Öll þessi skilyrði og skilgreiningar eru 

veigamiklar þegar kemur að því að ákvarða nákvæmlega hvað verkið er. Hvort það er 

                                                 
17 Harman, The Quadruple Object, bls. 44. „When fire burns cotton, it makes contact not only with the 

flammability of this material. Presumably fire does not interact at all with the cotton’s odor or color, which 

are relevant only to creatures equipped with the organs of sense. Though it is true that the fire can change or 

destroy these properties that lie outside its grasp, it does so indirectly: through the detour of some additional 

feature of the cotton that color, odor, and fire are all able to touch. The being of the cotton withdraws from 

the flames, even if it is consumed and destroyed. Cotton-being is concealed not only from phenomenologists 

and textile workers, but from all entities that come into contact with it.“ (þýð. höf.) 
18 Bourriaud, Nicolas. „Coactivity; Notes for „The Great Acceleration“ (Taipei Biennial 2014),“ 

Seismopolite: Journal of Art and Politics, 2014. Sótt 11. janúar 2017 á http://www.seismopolite.com/nicolas-

bourriaud-notes-for-the-great-acceleration-taipei-biennial-september-13-january-4 
19 Harman, The Quadruple Object, bls. 8-10.  

http://www.seismopolite.com/nicolas-bourriaud-notes-for-the-great-acceleration-taipei-biennial-september-13-january-4
http://www.seismopolite.com/nicolas-bourriaud-notes-for-the-great-acceleration-taipei-biennial-september-13-january-4
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athugun á okkur sjálfum eða einhverju allt öðru og svo komast að þeirri niðurstöðu að allar 

þessar forsendur eru jafnvígar og jafn veigamiklar í því að skilgreina tilvist 

birkigræðlingsins á Donauinsel. 
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4. Að neyðast til þess að treysta á tilvistarvilja verksins 

Sú ákvörðun mín að nota keramik í listsköpun er keimlík þeirri hugmynd að nota tré en 

hvort tveggja tengist jörðinni sterkt og þjónar sem tengiliður á milli manns og jarðar. Leir 

auðveldar mér að eiga beint og persónulegt samtal við náttúruna og jörðina en með öðrum 

blæbrigðum en eru til staðar ef ég nýti efni eins og plöntur og mold. Þessi persónulega 

nálgun og mitt eigið fingrafar í verkunum bætir við lagi sem ég hef dálæti á og nýt þess að 

rannsaka og þróa. Í framhaldi af þessu hafa orðið til verk þar sem þetta er uppspretta 

verkferlisins. Viðkvæmni og hverfulleiki verða að ríkjandi eiginleikum í verkunum. Þau 

eiga það til að vera það viðkvæm að ef aðgát er ekki höfð í nærveru þeirra geta þau brotnað 

og eyðilagst. Ég geri tilraunir sem reyna á efnið til hins ýtrasta og reyni um leið á leikni 

mína í því að fá efnið til að mótast í mína þágu. Leitin að takti og hljóm í ferlinu er 

uppspretta þess sem verkið er þótt ferlið sé ekki beint sýnt í endanlegri uppsetningu að 

öðru leyti en með afurðinni sjálfri. 

Vinnan við verkið, sem ber titilinn Að neyðast til þess að treysta á tilvistarvilja 

verksins20(2015), hófst með það að markmiði að taka engar ákvarðanir um næstu skref 

verksins fyrr en að þeim var komið. Fyrst var leir mótaður og í hann unnin fíngerð áferð 

yfir nokkra daga. Úr honum var síðan gert gifsmót. Þessu næst var ákveðið að steypa úr 

mótinu skeljar úr vaxi. Skeljarnar voru þunnar, örfáir millimetrar að þykkt og í forminu og 

efninu myndaðist spenna sem olli því að þær brotnuðu mjög auðveldlega. Í hvert skipti 

sem skel brotnaði var hún brædd að nýju og önnur skel steypt í hennar stað.  

Vaxvinnan tók langan tíma og eftir því sem á leið jókst færni mín í því að fá 

skeljarnar til þess að haldast heilar. Ég þurfti að halda rétt á þeim með útglennta fingur og 

að gæta þess að ganga ekki of hratt á milli staða með þær í höndunum. Samtal listamanns 

og efnisins varð æ þjálla og fjöldi skeljanna jókst jafnt og þétt.   

Við þessa vinnu var ég að snerta vaxið á sama hátt og Harman talar um að eldurinn 

snerti bómullina.21 Ég kemst í snertingu við eiginleika vaxins sem veldur því að það 

bráðnar, harðnar og brotnar en kemst ekki að eiginleikum þess sem eru sýnilegir gifsinsu 

eða pottinum sem ég bræddi það í eða þeim duldu eiginleikum sem eru óaðgengilegir öllu 

öðru en vaxinu sjálfu. Þetta er gert með því að eiga í þessum samræðum og með því að 

nálgast efnið ekki sem stjórnandi heldur sem einhver sem leitar í samtal. Það mætti segja  

                                                 
20 Sjá myndaviðauka, myndir nr. 5-9 
21 Harman, The Quadruple Object, bls. 44. 
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að í gegnum samtalið eru það hinir duldu eiginleikar efnisins, þessir sem ég kemst ekki í 

snertingu við, sem eru í aðalhlutverki.  

Vandamálið sem fylgir því að framleiða verk sem eru viðkvæm og þola lítið er að 

þau gefa lítið svigrúm til uppsetningar. Vaxskeljarnar voru settar upp tvisvar. Í fyrra 

skiptið var þeim tyllt á nagla á vegg. Þar var verið að vinna hnitmiðað með viðkvæmnina 

þar sem þær þoldu ekki að sitja á nöglunum. Vaxið gaf undan eigin þyngd og skeljarnar 

féllu allar í gólfið ein af annarri. Í hvert skipti sem skel féll í gólfið og brotnaði var önnur 

sett í hennar stað á vegginn og varð einungis til þess að hún brotnaði einnig. Með 

uppsetningunni var viðkvæmnin undirstrikuð og skeljarnar umbreyttust yfir í aðalpersónu 

gjörnings sem fólst í þessu síendurtekna uppsetningarferli.  

Í seinna skiptið voru skeljarnar settar upp á samsýningu nema Listaháskólans í 

Marshall húsinu úti á Granda í Reykjavík í desember 2015. Þar var engin tilraun gerð til að 

reyna á þolmörk skeljanna, heldur voru þær lagðar á gólf rýmisins með óreglulegu millibili 

sem gaf til kynna að það vantaði skeljar. Sumar voru heilar en í öðrum höfðu myndast 

sprungur við það að flytja þær á sýningarstað. Þessi uppsetning er ekki eins áhrifarík og sú 

fyrri en með þessum hætti fengu skeljarnar sjálfar meira andrými og áhorfandinn fékk 

betra tækifæri til þess að virða fyrir sér form og efni verksins og meðtaka það út frá eigin 

forsendum og á eigin hraða. Vinnan við þetta verkefni þjónaði vel sem inngangur að 

frekari tilraunum með samtal keramikur og líkamans, þar sem er stundum tæpt að sjá, hvað 

muni verða eftir þegar ferlinu lýkur. 



 

 

 

16 

5. Þögul þekking, líkaminn og uppspretta skilvitsins (e. cognition) 

Í bók sinni The Tacit World kynnir Michael Polanyi hugmyndir sínar um þögla þekkingu 

(e. tacit knowledge). Þögul þekking er þekking sem allir búa yfir en er ekki hægt að útskýra 

eða skilgreina með orðum eða tölum. Sem dæmi um þögla þekkingu má nefna hæfileika 

mannsins til þess að þekkja andlit eða að geta metið færni í dansi. Það er ekki hægt að 

útskýra og kenna öðrum þessa þekkingu með því að skrifa bók. Það er einungis hægt með 

því að upplifa og finna þekkinguna á eigin skinni og með því að efla lestur á mismunandi 

tegundum hennar er mögulegt að öðlast og þróa hana.22 Polanyi var efnafræðingur sem 

leiddist út í heimspeki út frá vangaveltum sínum. Því eru skrif hans lituð af hugleiðingum 

varðandi raunvísindi og hvernig þessi þögla þekking gengur inn á það svið. Fyrirbærið á þó 

erindi inn á öll svið tilverunnar og tvímælalaust í inn listheiminn þar sem sífellt er verið að 

fjalla um þá hæfileika mannsins sem er ekki hægt að yfirfæra í tal- eða ritmál. 

 

Þegar maður notar staf í fyrsta sinn kemur sá til með að finna hvernig högg 

frá stafnum leiða upp í fingur og lófa. En þegar við notum stafinn til þess að 

kanna rými eða komast leiðar okkar færist tilfinningin úr hendinni þannig að 

við skynjum útlínur viðfangsefnisins rétt eins og endi stafsins kemur við það. 

Þannig flyst skynjunin þannig að við getum þýtt þessi högg eða álag sem 

stafurinn veldur í hendi okkar þannig að þau eru skynjuð sem snerting við 

enda stafsins.23 

 

Með ofangreinda skilgreiningu á hugtakinu í huga mætti segja að þögla þekkingu sé 

sífellt verið að nýta í listsköpun hvort heldur sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Hún er 

nauðsynleg til þess að að skynja og skilja list, bæði fyrir listamaninn sem og áhorfandann. 

Þrátt fyrir að hafa ekki heyrt af hugtakinu þögul þekking fyrr en eftir að verkið Að neyðast 

til þess að treysta á tilvistarvilja verksins varð til þá byggðist það að töluverðu leyti á 

                                                 

22 Polanyi, Michael. The Tacit Dimension. (Chicago: The University of Chicago Press, 1966.) Bls.4-5 

23 Polanyi, The Tacit Dimension, bls. 12. „Anyone using a probe for the first time will feel its impact against 

his fingers and palm. But as we use a probe, or to use a stick for feeling our way, our awareness of its impact 

on our hand is transformed into a sense of its point touching the objects we are exploring. [...] We become 

aware of the feelings in our hand in terms of their meaning located at the tip of the probe or stick to which we 

are attending the meaning of its impact on our hands in terms of its effect on the things to which we are 

applying it.“ Polanyi, The Tacit Dimension, bls. 12 
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þróun minnar eigin þöglu þekkingar þar sem hæfni mín til þess að vinna með efnið jókst 

með hverri skel. Að öðlast meðvitund um eigin þöglu þekkingu og að vera fær um að nýta 

hana hnitmiðað getur haft mikil áhrif á það hvernig listamaður bregst við umhverfi sínu og 

sjálfum sér.  

Harman segir að „óbein vitneskja sé grunnur allrar okkar vitundar“24. Skilningur 

okkar felst ekki eingöngu í því sem við getum skilgreint og flokkað, heldur í því sem liggur 

þar á milli. Þetta ósagða hjálpar okkur að ná samræmi og flæði í lífinu.25 Það mætti tengja 

hið ósagða við þögla þekkingu, þar sem hún verður þýðingartæki á hinu ósagða. Hið 

ósagða og þögul þekking eru veigamikil í listsköpun minni og þá sérstaklega þegar kemur 

að keramikvinnu. Vinnu sem sprettur upp úr líkamlegri þekkingu og vitneskju, þar sem það 

er ekki hugurinn sem leiðir verkið áfram heldur líkaminn. Hið ósagða og þögul þekking er 

ómissandi í lestri á afurð vinnunnar, þar sem þarf að horfa með líkamanum fremur en með 

höfðinu. Þessi nálgun hefur verið nýtt af mörgum listamönnum í gegnum tíðina en þar 

mætti til telja listakonurnar Melodie Mousset og Janine Antoni.  

Mousset vinnur að töluverðu leyti með sinn eigin líkama í verkum sínum og nýtir 

hann sem uppsprettu innblásturs og hugmynda. Í verkinu Impulsive Control26 (2013) sést 

það greinilega þar sem hún situr á rennibekk og leirkerasmiður rennir skál úr leir sem hún 

hefur lagt á höfuð sér. 27  Í þessum gjörningi er sampil líkama Mousset, leirs og 

leirkerasmiðs byggingarefni verksins þar sem svo virðist vera sem höfuðkúpan opnist eftir 

því sem leirkerasmiðurinn mótar kerið á höfði Mousset. Afurðir gjörningsins, fjórtán 

leirker, eru síðan sýnd ásamt myndbandi af rennslunni.28  

Janine Antoni er önnur listakona sem byggir alla sína vinnu á líkamanum og vinnu 

með hann. Hún nýtir líkama sinn mikið við gerð listaverka sem eru yfirleitt skúlptúrar þar 

sem lesa má úr hið líkamlega ferli. Verkið  Lick and Lather29 (1993) er eitt verka hennar 

                                                 

24 ICA, “Graham Harman: Objects and the Arts.” Myndband, 1:46:52, sótt 18. október 2016 á 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ0GR9bf00g 32:30 „Indirect knowledge is the basis of all our 

cognition“ 

25 ICA, Graham Harman: Objects and the Arts. 
26 Sjá myndaviðauka, myndir nr. 16-17 

27 „Melodie Mousset: Impulsive Control.“ Videoart.net, 2. ágúst 2013. Sótt 3. janúar 2017 á 

http://vlog.videoart.net/melodie-mousset-impulsive-control/  

28 Vielmetter, Susanne. „Melodie Mousset.“ Artforum, 2012. Sótt 3. janúar 2017 á 

https://www.artforum.com/index.php?pn=picks&id=34926&view=print 
29 Sjá myndaviðauka, mynd nr. 18 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ0GR9bf00g
http://vlog.videoart.net/melodie-mousset-impulsive-control/
https://www.artforum.com/index.php?pn=picks&id=34926&view=print
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þar sem þessi líkamlega vinna er afar sýnileg en þar býr hún til brjóstmyndir af sér úr sápu 

og súkkulaði. Brjóstmyndirnar sem eru úr sápu tekur hún síðan í bað og þvær sér með 

þeim, en sleikir súkkulaðið svo að sjálfsmynd hennar eyðist. Ólíkt Mousset þá setur hún 

einungis brjóstmyndirnar á sýningar en hefur engar upptökur af gjörningunum sjálfum.30 

Þetta samtal við eigin líkama má tengja við bæði hið persónulega samband milli 

andlegu og líkamlegu hliðar sjálfsins en einnig við samband manneskjunnar við umhverfið, 

þar sem umhverfið þjónar sem líkami hugans sem manneskjan er. Þessa tengingu nýti ég í 

verkum mínum, þar sem samspil efnisins, líkamans og áhorfendans tengja þessi 

mismunandi stig tilverunnar. Til þess að slík vinna geti gengið upp er mikilvægt að hlusta á 

og treysta líkamanum og sinni eigin þöglu þekkingu og færa ákvarðarnir úr meðvitaðri 

hugsun í hendur líkamans.  

 

Misnotkun okkar á umhverfinu er ekkert annað framlenging á því hvernig 

við misnotum okkar eigin líkama. Það er mjög auðveld að koma fram við 

eigin líkama eins og vél eða farartæki hugans. Tilfinningar verða fyrst til í 

efnislega líkamanum en vegna huglægs ótta við að kljást við tilfinningarnar 

okkar þá skiljum við okkur frá líkamanum. Ég tel að minningar okkar séu í 

líkamanum og þær læsist þar inni. Stundum er einungis hægt að sækja þær í 

gegnum líkamann. Eftir því sem ég hlusta betur á hvernig líkami minn bregst 

við umheiminum því meir breytist það hvernig ég lifi lífinu. Ég býst við að 

ég hafi byrjað að treysta líkamanum fremur en huganum vegna þess að hann 

leikur ekki á mig.31 

 

                                                 
30 Sollins, Susan. „Janine Antoni.“ Í Art 21: art in the twenty-first century 2, bls. 74-85. (New York: Harry 

N. Abrhams Inc., 2003.) 

31 Enright, Roberg og Meeka Walsh. “The Beautiful Trap: Janine Antoni’s Body Art.” Border Crossings, 

113 (Mars 2010): sótt 25. desember 2016 á http://bordercrossingsmag.com/article/the-beautiful-trap-janine-

antonis-body-art „Our exploitation of the environment is just an extension of how we exploit our own bodies. 

It is very easy to treat one’s own body like a machine, or as a mere vehicle of the mind. Emotions are first 

felt within the physical body, but because of our mental fear of dealing with our emotions, we cut ourselves 

off from the body. I think our memories are held in our bodies, and they get locked in there. Sometimes the 

only way to retrieve them is through the body. The more I listen to the way my body reacts to the world, the 

more it changes the way I live my life. I guess I have come to trust my body more than my mind because it 

doesn’t play tricks on me.“ (þýð. höf.) 

 

http://bordercrossingsmag.com/article/the-beautiful-trap-janine-antonis-body-art
http://bordercrossingsmag.com/article/the-beautiful-trap-janine-antonis-body-art
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Með því að nýta þögla þekkingu líkamans til þess að eiga samskipti við það ósagða í 

efninu er látið á það reyna að nálgast raunverulega, hulda tilveru efnis og hluta sem er talað 

um í hlutmiðaðri verufræði32. Þetta segi ég bæði í bókstaflegri og táknrænni merkingu þar 

sem efni, líkt og í Nýlendi, getur bæði táknað sjálft sig sem og önnur fyrirbæri eins og 

náttúruna, jörðina og líkamann. Í vinnu fyrir einkasýningu mína haustið 2016 reyndi ég svo 

að virkja mína þöglu þekkingu og sjá hvernig hún myndi virkjast í vinnu með leir. 

                                                 
32 Harman, The Quadruple Object. 
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6. Faðmur 

Einkasýningin Faðmur (2016) var unnin og sett upp haustið 2016 í sýningarrýminu 

Skúrnum við húsnæði Listaháskólans á Laugarnesi. Sýningin stóð 24. til 25. nóvember. Á 

sýningunni voru þrír skúlptúrar úr óbrenndum steinleir sem höfðu verið skapaðir með 

nýtingu á eigin þöglu þekkingu og mínu líkamlega minni. Einn skúlptúranna var  mun 

stærri en hinir tveir, um 60 cm á hæð og faðmur að ummáli, sem er um metri. Hinir tveir 

voru minni, 30x30x10 cm og 20x30x10 cm. Sá stærsti var um fimm vikur í mótun á meðan 

hinir tóku nokkra daga. 

Líkt og í verkinu Að neyðast til þess að treysta á tilvistarvilja verksins var ferlið 

mikilvægasti þáttur sýningarinnar, en aðeins skúlptúrarnir sjálfir stóðu eftir sem 

skrásetning á þessu ferli. Leirinn og líkami minn voru í aðalhlutverki, þar sem ég tók engar 

ákvarðanir í mótuninni, heldur fylgdi þeim formum sem mynduðust um leið og efnið lék í 

höndum mér. Efnið brást oftar en einu sinni; leirinn sprakk og molnaði en hverri breytingu 

var ekki tekið sem mistökum heldur sem skrefi fram á við í sjálfu ferlinu. Með þessari 

afstöðu var bæði verið að ávarpa efnið og áþreifanlega sem og hulda eiginleika þess líkt og 

í ferlinu á bak við Að neyðast til þess að treysta á tilvistarvilja verksins. Einnig var, í 

tilfelli stærsta skúlptúrins, honum ljáð sjálfræði með hverju skrefi sem tekið var meðan 

verkið varð til. Eftir því sem á ferlið leið breyttist leirinn úr dauðu efni og varð að lifandi 

líkama. Undir lokin var hann orðinn eins konar tákn míns eigin líkama og þá um leið 

líkama umhverfisins. Það má vissulega yfirfæra þetta á hina skúlptúrana, en hinu lifandi 

eiginleikar voru ekki eins sannfærandi í þeim og þrátt fyrir að eiga í samtali við efnið þá 

voru þeir frekar einhvers konar viðbætur við líkama minn eða tákn hreyfinga hans.  

Eins og var nefnt hér að ofan, þá brotnuðu og eyðilögðust margir skúlptúrar áður en 

að sýningunni kom og þrátt fyrir að talað sé um fimm vikur þá var heildarferlið tvöfalt 

lengra. Þegar mistök eða uppreisn efnisins átti sér stað var leirinn bleyttur og síðan nýttur 

að nýju í verkefnið. Ferli leirsins speglar það sem fólst í því að steypa vaxskeljarnar, en var 

mun hægara og leirinn ekki eins óútreiknanlegur og vaxið hafði verið. Gabriel Orozco talar 

um mikilvægi ferlisins í sköpun verka þegar hann er spurður um vinnu sína með leir og 

nefnir þar þætti í sköpunarferlinu sem og í afurðinni sem eru allir jafn veigamiklir í verkinu 

sjálfu: 

 



 

 

 

21 

Ég aðskil ekki sköpunarferlið og lokaniðurstöðuna; rýf þetta ekki. Ég held að 

jafnvægið sé, fyrir mér, mjög mikilvægt – jafnvægið sem felst í sköpun 

einhvers. Sköpunin er hluti af lokaniðurstöðunni, er hluti af niðurlagi 

sögunnar. Því eru, líkaminn í framkvæmd, einstaklingurinn í framkvæmd, í 

samhengi við félagslega rýmið, félagslegu efnin, og hagskipan þessa mjög 

mikilvæg. Að lokum, hefur þú hlut, innsetningu, mynd sem endurspeglar 

þetta samband – á milli einstaklingsins, félagslegu efnanna, félagslegra 

uppstillinga – og tengslin á milli þessara samskipta og samningaviðræðna á 

milli einkarýmis og almenningsrýmis í hverjum hlut. Þess vegna eru, í 

mínum huga, sköpunarferli verksins og pólitískar tengingar sköpunarinnar – 

hvernig þú skapar hluti – hluti af lokaniðurstöðu verksins.33 

 

Mousset valdi að hafa ferli skúlptúranna sýnilegt í formi myndbands á meðan 

Antoni kaus að leyfa afurðinni að standa út af fyrir sig. Í verkinu Faðmi var engin upptaka 

á sköpunarferli skúlptúranna, en í hópumræðum við opnun sýningarinnar kom fram að sú 

ákvörðun að sleppa því varð til þess að í stað þess að áhorfenda væri gefin nákvæm mynd 

af því hvernig ferlið var þá gat hann ímyndað sér hvert skref fyrir sig. Við það varð 

áhorfandinn sjálfur fær um að hugsa sinn eigin líkama inn í sköpunarferli skúlptúranna 

með því að lesa áferð og form verkanna. Eins má tala um það að sú ákvörðun var tekin að 

hafa leirinn óbrenndan. Þegar leir er brenndur tapar hann strax ákveðnum eiginleikum, en 

hlýtur aðra í leiðinni. Hann verður sterkari og þolir meira hnjask en sá óbrenndi, en um leið 

verður ekki hægt að bleyta aftur upp í honum og byrja að nýju. Brenndur leir mun ekki 

komast aftur í upprunalegt horf á meðan sá óbrenndi á sér allar leiðir færar hvort sem er 

það verða á endanum brenndur eða að verða aftur bleyttur og brotinn niður í ómótaðan leir. 

Þetta ástand mótaða og óbrennda leirsins segir áhorfendanum að verkin séu ekki komin á 

endapunkt og að þau bjóða upp á áframhaldandi vinnu. Verkin eru enn viðvæm og búa enn 

                                                 
33 „Gabriel Orozco: Thinking with Clay.“ Art 21,2017. Sótt 12. desember á 

http://www.art21.org/texts/gabriel-orozco/interview-gabriel-orozco-thinking-with-clay „I don’t separate the 

making and the final result; I don’t separate the two. I think the balance, for me, is very important—the 

balance of the making of something. This making is part of the final result, is part of the final end of the 

story. And that’s why, again, the body in action, the individual in action, in relation with the social space, the 

social materials, and economics of these is very important. At the end, you have an object, an installation, an 

image that reflects that relationship—between that individual, the social materials, the social displays—and 

the connection between dialogue and the negotiation between private space and public space in every object. 

And so, that’s why for me, the making of the work and the political implications of the making—how you 

make things—is part of the final result of the work.“ (þýð. höf.)  

http://www.art21.org/texts/gabriel-orozco/interview-gabriel-orozco-thinking-with-clay
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yfir sömu eiginleikum og hinn áþreifanlegi líkami; hann getur brotnað niður og sameinast 

jarðveginum. 
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Niðurlag 

Efni er mikilvægasti þáttur verka minna, það er það sem er byggt á og reynt að þróa 

samskipti á milli efnis og efnisvitundar. Hvort tengsl eða þróun eigi sér stað er matsatriði, 

og hvaða áhrif þessi vinna hefur út á við er ekki á hreinu. En það er ljóst að í gegnum þessa 

vinnu hef ég komist nær því að skilja hvað það er sem hefur leitt mig áfram og að það er 

vinnan sem vekur áhuga minn vegna tengslanna sem nást við efni og söguna sem felst í 

þeim. Það er gefandi að nálgast líkamann og efnið sem einingu og að leyfa þöglu 

þekkingunni að taka við taumum í vinnunni, sleppa meðvitaðri hugsun og finna sig ekki 

sem einingu heldur sem hluta af samhengi sem á sér hvorki upphaf né endi heldur marga 

skurðpunkta þar sem snertingu er náð sem slitnar svo aftur.  
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