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Útráttur.
Lokaritgerð þessi er unnin til BA-prófs í listfræði við Háskóla Íslands. Í
ritgerðinni Hlutverkin virkja verkið. Hlutverk í verki gjörningaklúbbsins Think less
/Feel more er fjallað um verk Gjörningaklúbbsins frá 2011, Think less/Feel more
og svo aftur árið 2014 undir heitinu Hugsa minna – skynja meira. Stiklað er á
stóru um helstu fræðilegar skilgreiningar gjörningalistar, sögu gjörningamiðilsins á Íslandi og sögu Gjörningaklúbbsins. Því næst er farið yfir helstu þætti
verksins og fjölbreyttum hlutverkum gjörningsins gerð skil. Að auki eru skoðaðar
breytingar á þeim á milli ára og landa. Tengingar og vísanir í vestræna
myndlistarsögu eru skoðaðar og fjallað er um ætlanir eða tilgang ólíkra hlutverka
innan verksins. Þá hlutverk listasögunnar, hlutverk áhorfenda í gjörningnum og
að auki er skoðað hlutverk gjörningaklúbbskvenna. Að lokum er fjallað um hvort
markmið hlutverkanna hafi náðst og þá hvernig.
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Inngangur
Flest höfum við þörf til að útskýra, skilja og finna ástæður fyrir öllu því sem
mannveran upplifir. Almennt séð vill fólk að staðreyndir séu grafnar í stein,
óhagganlegar. Þessi þörf er það sem mögulega heldur lífi í mannskepnunni. Þessi
þörf eftir svörum og að skilja óreiðuna. Ritað hefur verið ógrynni af bókum og
listaverk sköpuð sem fjalla á einn eða annan hátt um tilveru okkar hér á jörðinni,
allt frá því menn hófu að skapa. En hvernig getum við skoðað heiminn eða
veröldina hlutlaust? Er mögulegt að spá fyrir um framtíðina án þess að líta til
fortíðar? Erum við gerendur, þátttakendur eða aðeins áhorfendur? Hvert er
hlutverk okkar í heiminum? Ein leið til að rannsaka samfélagið er að endurskapa
það. Karnivalískur heimurinn sem gjörningaklúbb-urinn skapar í verki sínu
Think less – Feel more og svo aftur á Íslandi undir nafninu Hugsa minna – Skynja
meira er distópískur og virðist við fyrstu sýn markalaus, kaótískur og hömlulaus
en við frekari skoðun ritúalískur og marg-laga. Verkið er heillandi dýónísiskur
hrærigrautur af táknum og myndum, þar sem öll skynfærin eru vakin og kítluð.
Möguleg framtíð, farvegur samfélagsins og massastjórnun almennings eru
nokkrar af þeim vangaveltum sem Gjörningaklúbbskonur; Jóní, Sigrún og Eirún
skoða í verkinu Think less/ feel more. Verkið er byggt upp af gjörðum og viðveru
fimmtán leikinna persóna, stjórnun Gjörningaklúbbskvenna, vísunum í
listasöguna og svo upplifunar áhorfenda. Hvert og eitt þessara elementa hefur
ákveðið hlutverk innan verksins. En hvernig eru birtingarmyndir þessara
hlutverka og eru þær að bæta einhverju við upplifunina? Komast þau fyllilega til
skila og ná þær að framfylgja ætlun eða markmiði gjörningsins?
Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verða bornar saman kenningar listfræðingsins
Roselee Goldberg, listgagnrýnandans Robertu Smith og rithöfundarins Richard
Schnechner er varða gjörningalist. Fjallað verður því næst lítillega um sögu
gjörningalistar á Íslandi og í öðrum kafla verður farið gróflega yfir sögu
Gjörningaklúbbsins. Í þriðja kafla verður farið yfir og rýnt í verkið Think less/Feel
more sem var sýnt í Svíþjóð í byrjun desember 2011 og svo aftur þrem árum
seinna í Reykjavík. Skoðaðir verða þeir þættir verksins sem eru ólíkir á milli ára
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og landa. Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður svo skoðað hlutverk áhorfenda í
verkinu og borið saman við hlutverk áhorfenda í öðrum samtímagjörningi. Í
verkinu eru mis áberandi vísanir eða hliðstæður í vestræna listasögu sem og
sögu Gjörningaklúbbsins. Nokkrar af þessum vísunum verða skoðaðar í kaflanum
og velt upp þeirri spurningu hvort gjörningurinn standi jafn sterkum fótum ef
áhorfandinn þekkir ekki til þeirra. Að lokum verður fjallað um hlutverk Jóníar,
Sigrúnar og Eirúnar í verkinu sem stjórnendur og höfundar verksins.
En þrátt fyrir að verkið sé hlaðið margskonar merkingu, vísnum og hliðstæðum gaf heiti verksins áhorfendum leyfi til að láta rökhugsun lönd og leið og
leyfa sér einfaldlega að upplifa það sem fyrir bar.
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1. Áherslur gjörningalistar og skilgreiningar
Gjörningurinn sem liststefna ögrar nákvæmri skilgreiningu formsins og þar
af leiðandi verði hin eina sanna skilgreining á gjörningalist að vera eins opin og
hægt er.1 Bandaríski listfræðingurinn RoseLee Goldberg segir í inngang að bók
sinni Performance Art, From Futurism to the Present að þessi fullyrðing hér á
undan sé einmitt eðli gjörninga. Líkamleg tenging við gjörningalist er eitt aðal
einkenni hennar; þá tenging listamanns við gjörninginn, tenging listamanns og
áhorfenda og auðvitað tenging áhorfenda við gjörninginn sjálfan. Þessu mætti
lýsa sem listrænu ménage á trois. En hvort gjörningurinn sé þaulhugsaður, æfður
eða óæfður, hægur, hraður, stuttur eða langur breyti það ekki skilgreiningunni.
Hann má vera eins og hann vill vera. Því gjörningurinn, skapaður af listamanni
fyrir áhorfendur, er óútreiknanlegur. Allt getur gerst og allt má gerast.
Gjörningar séu einfaldlega lifandi list listamannsins og frekari skilgreiningar
komi í veg fyrir að listamennirnir geti skapað nokkuð sem kallist gjörningur.2
Goldberg segir einnig um gjörningalistina að hún hafi ætíð verið notuð sem
einskonar andóf til að sporna við ofríki einstakra liststefna. Hún segir að þegar
listamenn hafi leitað nýrra leiða í listsköpun sinni hafi þeir oft á tíðum leitað til
gjörninga eftir andagift og hugmyndaauðgi. Listamenn hafa þannig nýtt sér
miðilinn til að brjóta upp normið og hrista upp í listheiminum, forða honum frá
því að festast í hjólfari. Goldberg heldur því einnig fram að gjörningalist hafi ekki
aðeins verið nýtt til að hrista upp í listamönnum heldur einnig almenningi.
Tilgangur gjörninga er fremur háleitur, skv. Goldberg. Áðurnefndur hvati til
listþróunar, en einnig fyrir manneskjuna til að rýna í kerfi samfélagsins og
menningarheimsins sem það býr í. 3
Roberta Smith er listgagnrýnandi New York Times. Hún vill skilgreina
gjörningalist sem konseptlist, ásamt líkamslist og sögutengdri list. Í kafla sínum
„Conseptual art” í bókinni Concepts of modern art – from Fauvism to
RoseLee Goldberg, Performance Art – From futurism to the present (London: Thames
& Hudson, 2001) 6
2 Goldberg, Performance art, 6
3 Goldberg, Performance art, 7
1
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Postmodernism segir hún að um miðja 20. öld hafi risið upp hreyfing sem mætti
lýsa sem „allt er leyfilegt - list”. Skilgreiningin er, líkt og skrif Goldberg benda
einnig á, gríðarlega opin og varla hægt að finna víðara hugtak en þetta. Útkoman
var í sínu samhengi flókið samspil áhorfenda og listamanns/manna og krafðist
nýrra leiða til áhorfs og samvinnu áhorfandans. Þetta gerir stefnuna einstaka
fyrir þær sakir að hún er aðeins til „hér og nú” í tengingunni milli listamanns og
áhorfanda. 4 Smith heldur því fram að þær hugmyndir sem franski listamaðurinn
Marcel Duchamp hafi borið á borð fyrir kollega sína í upphafi tuttugustu aldar,
merki þáttaskil í sögu gjörningalistarinnar. 5 Duchamp fannst góður smekkur
alveg jafn ómerkur og slæmur smekkur og vildi sýna með verkum sínum að
listaverk væri mögulega aðeins hugmynd um listaverk en ekki haldbær, sjónrænt
auðgandi eining. Hans hugmyndafræðilegu vangaveltur um listhlutinn sem
hugsun eða þróun hugmynda átti stóran þátt í að auka hróður gjörningalistarinnar skv. Smith. Með þeirri kjarkmiklu fullyrðingu sem Duchamp kastaði
fram í formi hland-skálarinnar óforbetranlegu, hafi þeir listamenn sem þráðu að
elítan fengi blauta tusku í andlitið og að auki svalandi nýja vinda í listasenuna
fengið ósk sína uppfyllta. Í kjölfarið hafi hugmyndalistin þannig orðið að
veruleika. 6
Þessu er Goldberg ekki sammála og telur að upphaf gjörningalistar hefjist
mun fyrr, nánar tiltekið í upphafi tuttugustu aldarinnar. Þrátt fyrir að
gjörningalist hafi ekki verið samþykkt sem gjaldgengur listmiðill fyrr en í
kringum 1970 telur Goldberg að fæðing gjörningalistarinnar eigi rætur sínar að
rekja til ítalska ljóðskáldsins Marinetti, eins stofnenda fútúristanna. Líkt og
nafnið á stefnunni gefur til kynna sóttu þeir framúrstefnulegra leiða til að
rannsaka

málverkið

og

möguleika

þess

til

tjáningar.

Stefnuyfirlýsing

fúturistanna, Le Figaro kom út árið 1909. Hún var kraftmikið andóf gegn hinum
almenna listheimi sem þeim þótti gegnsýrður af græðgi, gjörspilltur og
afturhaldsamur með einsdæmum. 7 Með yfirlýsingu sinni vildu þeir umbylta
hugmyndum manna um fegurðarhugtakið og breyta listheiminum sem þeim þótti
Roberta Smith, „Conseptual art," í Concepts of modern art – from Fauvism to
postmodernism, ritstj. Nicos Stangos (London: Thames & Hudson, 2015) 256
5 Smith, Concepts of modern art, 256.
6 Smith, Concepts of modern art, 257
7 Amy Dempsey, „Futurism”, í Styles, schools and movements, (London: Thames &
Hudson, 2010) 88
4
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heldur fastur í fornu fari. Stefnuyfirlýsingin var fræðileg og þjónaði tilgangi
sínum sem leiðarvísir listmálara, ný leið til að nálgast og sameinast um málstað
fútúristanna. Þeir gátu þannig sett málverkið í stærra samhengi og víkkað ramma
myndlistarinnar.
Richard Schechner er rithöfundur, prófessor og aðjúnkt. Hann hefur sinnt
rannsóknum á gjörningalist og skrifað þó nokkuð um hana. Hann er sammála
bæði Goldberg og Smith hvað varðar hina opnu skilgreiningu gjörninga og
nauðsyn þessarar skilgreiningar til að miðillinn fúnkeri eins og honum er ætlað.8
Gjörningalist er s.k.v. honum samsuða margra miðla. Í bók sinni Performance
Studies: An introduction fjallar hann að auki um tengingar gjörninga við aðrar
fræðigreinar, sem mætti vissulega telja enn annað einkenni gjörninga. Schechner
talar um að það séu ekki aðeins listmiðlarnir sem nýtist við gerð gjörninga
heldur einnig fræði líkt og félagsfræði, mannfræði, sálfræði og kynjafræði. Hann
vill ekki aðeins opna skilgreiningu gjörninga innan listgeirans heldur einnig
tengja hann við aðrar fræðigreinar og skilgreina miðilinn þannig þverfaglegan. 9
Það verður samt sem áður ekki litið hjá því að líklega er leiklistin náskyldasta
listformið. Goldberg vill aðgreina leiklist og gjörningalist á þann veg að
listamaðurinn sé ennþá hann sjálfur í gjörningum á meðan leikarinn sé að bregða
sér í hlutverk einhvers annars.10 Leikarinn skapar fullbúna persónu, í búning og
með farða, sem hann sýnir í fyrir fram ákveðnu leikriti. Að það sé í anda
hefðbundins leikhúss að fylgja ákveðnum söguþræði eða fyrirfram ákveðnum
farvegi. Þetta eigi ekki við um gjörninga þar sem möguleikinn á því að hvað sem
er megi gerast sé alltaf til staðar.
Í skrifum Goldberg, Smith og Schechner má ekki finna hrópandi ósamræmi
eða fullyrðingar í andstöðu við hvora aðra. Þeim, ásamt mörgum öðrum
fræðimönnum, hefur tekist hið ómögulega, að fjalla á fræðilegan hátt um einn
óstabílasta listmiðil sem þekkist. Í kjarnann er gjörningalist frjáls, anarkísk og
opin. Gjörningurinn er óbeislað frumafl myndlistar, samsuða af öllum
mögulegum miðlum og helsta einkennið er hið sterka samband listamanns við
áhorfendur og umhverfið. Gjörninga er nær ómögulegt að skrásetja eða meta til
Schechner, Richard, Sara Brady. Performance studies an introduction. (London:
Routledge, 2013)
9 Goldberg, Performance art, 6
10 Goldberg, Performance art, 9
8
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fullnustu vegna þess að hughrif og/eða tilfinningar áhorfandans eiga líklega
stærstan þátt í upplifuninni.

1.1 Gjörningalist á Íslandi
Íslensk gjörningalist á sér ekki alveg jafn langa sögu og sú alþjóðlega. Það má
teljast sem svo að hún hafi einna fyrst gert vart við sig á áttunda áratug síðustu
aldar þegar hugmyndin um konseptlistina rak á fjörur íslenskra listamanna.
Innan nýstofnaðrar nýlistadeildar Myndlista- og handíðaskólans kenndu Magnús
Pálsson, Jón Gunnar Árnason, Árni Ingólfsson og Dieter Roth og veittu tilsögn
varðandi gjörningalistina. 11 Á svipuðum tíma átti pönkið hug og hjarta
frumsækinna ungmenna sem og uppreisnargjarnra listamanna. Pönkið,
anarkismi í formi tónlistar var ágætis félagi gjörningalistarinnar og er auðvelt að
finna hliðstæður með þessum tveimur miðlum þó gjörningurinn þyki minna
takmarkaður en pönk.
En gjörningalistin var úthrópuð framsækin í blöðunum um þetta leytið12 og
fór ekki vel í almenning sem var kannski vanari íhaldsamari framleiðslu
myndlistarinnar. Í grein sem birtist í DV undir heitinu Gerningar sagði að margir
stæðu í þeirri meiningu að gjörningar væru einungis athyglissýki ungra
menningarvita, til þess eins gerðir að hneyksla fólk13 og eftir eftirminnilegan
gjörning Bruna BB í Nýló árið 1981, þar sem kjúklingum var fórnað lifandi, var
almenningi ofboðið. Hneykslunin varð svo mikil að ráðist var til stofnunar á
félagi áhugamanna gegn gjörningum eða F.Á.G.G. En félagið ætlaði sér ekki aðeins
að berjast fyrir því að Nýlistasafninu yrði lokað endanlega heldur einnig að það
yrði hreint og beint bannað að framkvæma eða sýna gjörninga við opinberar
stofnanir. 14 Þó hafa greinilega verið skiptar skoðanir varðandi miðilinn. Því
Harpa Þórsdóttir, „Tilvistarleg tilvera” í Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til
upphafs 21. aldar, V bindi, Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, ritstj. Ólafur Kvaran
(Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011) 148
12 Harpa Þórsdóttir, „Gjörningalistin við upphaf níunda áratugarins” í Íslensk listasaga
frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar, V bindi, Nýtt málverk, gjörningar og
innsetningar, ritstj. Ólafur Kvaran (Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011). 145.
13 „Gerningar”, Dagblaðið Vísir – DV, 11.september 1982, 206. Tölublað, sótt af timarit.is
þann 1. september 2017.
14„Félagsstofnun í undirbúningi: Ætla að berjast gegn gjörningum”, Dagblaðið Vísir – DV,
14. desember 1981, 277. tölublað. Sótt af timarit.is þann 1. september 2017.
11

11

Ólafur Lárusson fékk tækifæri til að nýta sér sjónvarpsmiðilinn og tengjast
þannig almenningi árið 1981 í sjónvarpsþættinum Vöku sem var sýndur á besta
kvöldtíma. Þar sýndi Ólafur endurgerðan gjörning, þar sem hann braut með
handafli, regnbogalitað gler. En þrátt fyrir misjafnar skoðanir manna
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gjörningalistinni í gegnum tíðina hefur hún haldið áfram að þróast og nýtast
listamönnum í verkum þeirra og Nýló stendur enn.
Eftir umbyltingar níunda áratugsins urðu hvörf í aðkomu listamanna til
gjörningalistarinnar. Á sama tíma voru einnig örar breytingar er vörðuðu
samskipti og tækni. Um miðja öldina komust farsímar í almenna sölu og tónlist
hljómaði af geisladiskum frekar en kasettum eða hljómplötum. Tilkoma
internetsins og farsímanna breytti samskiptum á milli fólks og upplýsingaöldin
hófst formlega. Harpa Þórsdóttir segir í kaflanum „Ný hugsun” í íslenskri
listasögu að líklega hafi tilkoma nýja málverksins haft eitthvað að segja um þær
breytingar sem urðu á myndlistinni á þessum tíma. Hún segir jafnframt að
listamenn hafi byrjað að gera tilraunir með nýjan vettvang sem hún kallar
„listsköpun innan hversdagslegra athafna”15 eða hversdagssvið raunveruleikans.
Sem dæmi um nýja nálgun listamanna gagnvart miðlinum má nefna verk Ólafs S.
Gíslasonar (1962) sem vann tilraunakenndan gjörning sinn Opnun, á Íslandi og
Norðurlöndum. Þar rannsakaði hann þáttöku áhorfenda og gagnvirkni með því
að leyfa þeim að skapa gjörninginn óafvitandi. Hvítir stöplar um salinn báru glös
og annað sem áhorfendur þurftu að losa sig við og þannig myndaðist verk Ólafs.
Með beinni þáttöku grunlausra áhorfenda. 16 Sara Björnsdóttir (1962) vann
einnig mikið með miðilinn á tíunda áratugnum og gerir enn þann daginn í dag.
Samhliða Gjörningaklúbbnum og öðrum listamönnum, sýndi hún gjörninga í
Listaklúbbi Leikhúskjallarans um miðjan áratuginn. Rúrí (1951) vann gjörninga á
mótum áttunda og níunda áratugsins sem fjölluðu all oft um stöðu kvenna og
baráttumál tengdum réttindum þeirra.17 Þorvaldur Þorsteinsson (1960-2013) lét
einnig til sín taka innan listasenunnar með sínum gjörningum.

Harpa Þórsdóttir, „Ný hugsun” í Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs
21. aldar, V bindi, Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, ritstj. Ólafur Kvaran
(Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011)168.
16 Harpa Þórsdóttir, „Ný hugsun” 168
17 Harpa Þórsdóttir, „Ný hugsun” 161
15

12

Þrátt fyrir að margir listamenn væru að nýta sér gjörningamiðilinn til
listsköpunar þótti þeim Jóníu, Eirúnu og Sigrúnu gjörningalistin úr sér gengin,
gamaldags og frekar hallærisleg. 18 Gjörningalistin varð því fyrir valinu, en á
þeirra eigin forsendum.

Francis McKee, Kissing the whole Nation, vefsíða ILC, sótt þann 5. ágúst 2017,
http://www.ilc.is/ILC/ILC/kissing.html
18
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2. Gjörningaklúbburinn
Gjörningaklúbburinn eða The Icelandic Love Corporation var stofnaður árið
1996 af nýútskrifuðum myndlistakonum úr myndlista og handíðaskólanum, sem
höfðu ekki aðeins sameiginlegan áhuga á samvinnu, heldur einnig næmt auga
fyrir háðslegum ádeilum og hárbeittum feminisma. Í þeim sameinuðust þrjár
samhljóma raddir í eina einstaka og sterkari rödd sem átti eftir að lita íslenska
listasögu og þjóðfélagið. Hópinn stofnuðu þær Jóní Jónsdóttir (f. 1972), Eirún
Sigurðardóttir (f. 1971), Sigrún Hrólfsdóttir (f. 1973) og Dóra Ísleifsdóttir (f.
1970) en hún hætti haustið 2001.19 Gjörningaklúbburinn er ennþá að skapa ný
verk og gjörninga þegar þessi orð eru rituð og eru engar vísbendingar sem benda
til þess að þremenningarnir séu að leggja árar í bát.
Í bókinni Íslensk listasaga segir að þáttaskil hafi orðið í febrúar árið 1996 við
fyrstu sýningu Gjörningaklúbbsins í Dagsljósi á RÚV með kossagjörningnum, því
ekki hafi borið á þessháttar samvinnu listakvenna áður.20 Þeirra fyrsti opinberi
gjörningur lýsti sér þannig að þær stóðu fyrir framan myndavélina og skiptust á
að kyssa hvora aðra á munninn, kossa sem þær sögðu „aðeins lengri en vinakoss,
en örlítið styttri en koss elskenda”21 Atburðurinn var einstakur, ekki aðeins
vegna þeirrar nýlundu að gjörningar voru alla jafna ekki sýndir fyrir alþjóð á
helsta áhorfstíma heldur einnig að þeim væri sjónvarpað beint í jafn vinsælum
þætti og Dagsljós var á þessum tíma. En þessi sakleysislegi gjörningur varð
upphaf af samstarfi sem er ennþá við lýði, þrátt fyrir að þær vinni allar að
einstaklingsverkefnum til hliðar við verkefni Gjörningaklúbbsins. Við stofnun
klúbbsins voru þær allar sammála því að þær langaði til að færa gjörninga út úr
galleríum og sýningarrýmum og fóru að leika gjörninga í samkvæmum,
afmælisveislum og almenningsrýmum. 22

19Yean

Fee Quay, „Gjörningaklúbburinn – The Icelandic Love Corporation”, (Reykjavík:
Listasafn Reykjavíkur, 2007), 4-7
20 Harpa Þórsdóttir, „Venslalist” í Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21.
aldar, V bindi, Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, ritstj. Ólafur Kvaran (Reykjavík:
Forlagið og Listasafn Íslands, 2011) 174
21 Harpa Þórsdóttir, „Venslalist” 174
22 Gjörningaklúbburinn, Hugsa minna – skynja meira, Vimeo-vídeó, fyrirlestur um
sýninguna í Listaháskóla Íslands, myndlistardeild, birt af Myndlistardeild LHI, 2014,
https://vimeo.com/95851107
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Strax við upphaf mátti greina einstakan, sumir myndu segja séríslenskan,
kraft og þor til að skapa og framleiða list sem skipti máli, þó í upphafi hafi
ætlunin verið önnur en raun bar vitni. Í viðtali við Francis McKee23 sem birtist í
bókinni Gjörningaklúbburinn, segir Eirún að þær hafi ákveðið að gera gjörninga
vegna þess að þeim hafi þótt það kjánalegasta, leiðinlegasta og tilgerðalegasta
listgreinin. Sigrún tekur undir og segir að þær hafi hreinlega hatað gjörninga
vegna þess að þeir væru svo vandræðalegir og Jóní endar á því að segja að þær
hafi byrjað að vinna með gjörningalistina einfaldlega til að gera grín að
gjörningalist. Sigrún segir svo að þær vinni mikið með list sem fjalli um list og
stundum meira að segja án þess að gera sér grein fyrir því.24
Þegar Gjörningaklúbburinn fór svo að vinna utan landssteinanna þótti þeim
nafnið ekki þýðast nógu vel. Fyrir valinu varð nafnið The Icelandic Love
Corporation

(skammstafað

ILC)

sem

er

gróflega

þýtt

sem

íslenska

ástarsamsteypan. Nafnið gefur til kynna að ætlanir gjörningaklúbbsins séu
ákveðnar og markvissar. Með því að verða samsteypa en ekki bara klúbbur hafa
þær tekið sér mun meira pláss í heimi fullum af ranglæti og gefa þannig skýra
mynd af því hverskyns hugmyndafræði liggur að baki listsköpun þeirra.
Markmiðið; að dreifa ást og kærleika. Og ekki aðeins kærleika gagnvart
náunganum, heldur einnig umhverfinu og náttúrunni.
Verk Gjörningaklúbbsins hafa verið gríðarlega fjölbreytt þó rótin sé yfirleitt
alltaf í gjörningalistinni. Þær hafa þó ekki takmarkað sig við gjörninga heldur
verið óhræddar við að kanna alla anga listarinnar sem þeim þóknast, í hvaða
formi sem er. Sem dæmi um verk sem eru ekki gjörningar má telja skúlptúra úr
endurhönnuðum hversdags hlutum í sýningunni Places of Worship (2001) eða
hringlaga skúlptúr úr við og sokkabuxum á sýningunni Origins (2011),
fjöldamörg ljóð, videóverk og búninga af ýmsum toga. Árið 2009 hönnuðu þær
búninga fyrir leiksýninguna Bláa gullið í leikstjórn Charlotte Boving sem var sýnt
í Borgarleikhúsinu.25 Einnig hafa þær unnið í samstarfi með mörgum þekktum

23Francis

McKee, Kissing the whole Nation.
Quay, „Gjörningaklúbburinn”
25 Gjörningaklúbburinn, Bláa gullið (Blue gold), vefsíða ILC, sótt þann 6. September 2017,
http://www.ilc.is/ILC/Site_10/blaa.html
24
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tónlistarmönnum, helst ber að nefna Björk Guðmundsdóttur en þær hönnuðu og
gerðu búning sem hún klæddist í tengslum við plötuna sína Volta26
Gjörningaklúbburinn hefur einnig unnið verk til að vekja athygli á
náttúruvernd, í því samhengi ber helst að nefna Dynasty frá 2007. Í því mátti
greina gagnrýni á pólitískt viðhorf stjórnvalda til náttúruverndar á Íslandi. En
næstum öll verk Gjörningaklúbbsins fela í sér leynda og óleynda gagnrýni á
viðfangsefnið sem við á. Með því að nýta sér auðlesnar kómískar táknmyndir sem
sýna hliðstæður samfélagsins, reglur og rugling þjóðfélagsins. Kerfi sem nýtast
og ganga upp og kerfi sem gera andstæðuna. Tilgangsleysið í hatri og tilgangi
ástarinnar. Þá er húmor og hárbeitt kaldhæðni afar áberandi í verkum þeirra og
mætti án vafa teljast sem einkenni. Í viðtali sem var tekið við þær stöllur í tilefni
af sýningunni Origin27 segjast þær m.a. nýta sér húmor á kaþarsískan hátt, hann
sé til þess gerður að brjóta múra og til að geta talað um viðkvæm mál.
Í gegnum tíðina hafa þær verið óhræddar við að endurvinna efni og þemu,
eins og má berlega sjá í verki þeirra frá 2004 Intimacy Circus. Í því verki
blönduðu þær saman þremur eldri gjörningum, kossagjörningnum, þeirra fyrsta
opinbera gjörningi, Englagjörningnum frá 1996 og samvinnuverkefni þeirra og
Ragnars Kjartanssonar frá árinu 2003, Crystal Rain. 28 Þeirra helsta endurunna
efni verður þó að teljast nælonsokkabuxurnar sem má sjá í næstum öllum þeirra
verkum og hafa þær líklega rannsakað alla þá heimsins möguleika er þær varðar.
Nælonsokkabuxur eru gríðarlega ákveðið feminískt tákn og mörg verka þeirra
fjalla einmitt um hlutverk konunnar í samfélaginu. Hvað það þýði að vera kona
og vangaveltur um stöðu hennar. Sokkabuxurnar eru eitt af þeim efnum sem þær
endurvinna ítrekað og verður því að teljast sem þeirra sérkenni.29
Einkunnarorð Gjörningaklúbbsins; „Ástin sigrar allt, tvímælalaust” hefur
verið rauður þráður í þeirra verkum frá upphafi og á sinn einstaka hátt finna þær
Gjörningaklúbburinn, WildWomanWoodooGrannyDoilyCrochet…, vefsíða ILC, sótt þann
6. September 2017, http://www.ilc.is/Site_10/bjork.html
27 Gjörningaklúbburinn, Q&A between pinksummer contermporary art and The Icelandic
Love Corporation, on the occasion of the exhibition Origin at pinksummer. Vefsíða ILC. Sótt
þann 4. ágúst 2017, http://www.ilc.is/ILC/Site_3/q%26a.html
28 Gjörningaklúbburinn, Intimacy Circus, vefsíða ILC, sótt þann 5. Ágúst 2017,
http://www.ilc.is/ILC/ILC/intimacy.html
29 Ólöf K. Sigurðardóttir, Tight – The Icelandic Love Corporation, vefsíða ILC, sótt 7.
september 2017, http://www.ilc.is/ILC/Site_10/olofK.html
26
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leið til að ástin og kaldhæðnin haldist í hendur. Jóní, Eirún og Sigrún hafa ekki
aðeins brotið blað í íslenskri gjörningalist heldur einnig rutt veginn fyrir
komandi listamenn og aukið hróður gjörninga sem listmiðils.30 Á sínum langa
ferli sem gjörningalistakonur hafa verk þeirra frá upphafi átt samtal við hvort
annað eða hafa áþekk þemu sem kallast á. Í rauninni má njóta allra verka
gjörningaklúbbsins hingað til í heild sem verður þannig að þeirra stærsta og best
heppnaða gjörningi. Við hin sem fáum að njóta þess að vera hluti af verkunum
aðeins með því að verða vitni af þeim, sköpum þannig ásamt þeim fleiri kafla í
ævisögu hins kjarkmikla gjörningaklúbbs.

Harpa Þórsdóttir, „Venslaverk” í Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs
21. aldar, V bindi, Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, ritstj. Ólafur Kvaran
(Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011)174
30
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3. Think less – Feel more / Hugsa minna – skynja meira
Í sýningarskránni segir að verkið sé þátttökugjörningur á mörkum
myndlistar og leiklistar.31 Í einni af umfjöllunum RÚV varðandi verkið tekur
Sigrún undir þessi orð og segir jafnframt;
„Kannski erum við heldur ekki að draga nein mörk, heldur
taka allar listgreinarnar og nýta okkur innan þess ramma sem
við búum okkur til í þessum gjörningi eða gjörningaleikhúsi,
með tónlist og alls konar uppákomum” 32
Eirún segir í sama viðtali að verkið snúist um að treysta sínum hráustu
tilfinningum, líkamlegri upplifun, óritskoðuðum skynjunum og að lokum,
auðvitað listinni sjálfri.33
Verkið Think less / Feel more varð upphaflega til í samvinnu við Lilith
Performance Studio í Malmö, Svíþjóð árið 2011. Stúdíóið, sem einbeitir sér
nánast eingöngu að myndlistagjörningum, var stofnað árið 2007 og er rekið af
hjónunum Elin Lundgren og Petter Petterson. 34 Frá upphafi hafa þau boðið
listamönnum hvaðanæva að úr heiminum að vinna gjörninga í stúdíói sínu og
höfðu þau samband við Gjörningaklúbbinn til að bjóða þeim að vinna með sér. Í
Svíþjóð gengu sýningar yfir dagana 1. – 4. desember. Verkið var svo sett upp
aftur þremur árum seinna, þá á Listasafni Íslands undir heitinu Hugsa minna –
Skynja meira og voru sýningar dagana 20. – 28. Febrúar 2014. Upptöku af
verkinu sem var sýnt í Malmö má nálgast á vimeo í klipptri útgáfu, framleitt af
Lilith Performance Studio. 35 Myndband af seinni útgáfunni sem var sýnd í
Listasafni Íslands má finna á bókasafni listaháskólans

36

sem og á

Þjóðarbókhlöðunni.
Gjörningaklúbburinn, "Hugsa minna - Skynja meira," (Reykjavík: Listasafn Íslands,
2014). Sýningarskrá.
32Gjörningaklúbburinn færir út kvíarnar, vefsíða RÚV menning, sótt þann 5. ágúst 2017,
http://www.ruv.is/frett/gjorningaklubburinn-faerir-ut-kviarnar
33 Sama heimild
34 About Lilith Performance Studio, vefsíða Lilith performance studio, sótt þann 5. Ágúst
2017, http://lilithperformancestudio.com/?page_id=59
35 Gjörningaklúbburinn, Lilith Video Docu: Think less- Feel more by Icelandic Love
Corporation (IS), vimeo-vídeo, birt af Lilith Performance Studio þann 22. desember
2011, https://vimeo.com/34077494
36 Gjörningaklúbburinn, Hugsa minna – skynja meira, DVD diskur, (Reykjavík: Listasafn
Íslands, 2014)
31
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Í verkinu blandar Gjörningaklúbburinn saman minni úr sínum eigin verkum,
listasögunni og samfélaginu. Þrátt fyrir að það hafi liðið 3 ár á milli gjörninganna
í Malmö og í Reykjavík átti gjörningurinn jafn vel við að sögn gjörningakvenna. Í
fyrirlestri sem þær héldu í Listaháskóla Íslands (myndlistardeild) um
gjörninginn segja þær að samtímaatburðir í samfélaginu hafi haft gríðarleg áhrif
á verkið og að mögulega væri hægt að setja verkið aftur upp eftir 20 ár og það
hefði jafn mikla þýðingu fyrir fólk eins og í dag, vegna þess að ekkert breytist. 37
En gjörningurinn sjálfur tók nokkrum breytingum á milli þessara tveggja
sýninga.

3.1. Malmö
Verkið í Svíþjóð hófst á því að áhorfendum var gert að bíða inni í kuldalegum
gámi sem komið var fyrir utan inngang stúdíósins. Umhverfið í kring er frekar
kuldalegt, en Lilith Performance Studio er staðsett í yfirgefinni textílverksmiðju
sem er í suðurhluta Malmö. 38 Undir eins upplifir áhorfandi þá kuldalegu
tilfinningu sem fylgir verkinu í gegn. Þegar áhorfendum var svo hleypt inn í
rýmið mátti finna kennslustofu með feiknastórri, líklega um þriggja metra hárri
talnagrind, kennaraborði og krítartöflu. Við borðið sat kennslukona. Hún er
fyrsta leikna persónan sem tekur á móti áhorfendum, klædd í ljósa blússu.
Hennar hlutverk fyrst um sinn var að ganga úr skugga um að allir væru
svartklæddir. Áhorfendum gjörningsins var skylt að mæta í svörtum fötum og
kom það fram við miðakaupin. Kennslukonan stranga kallaði á gjörningaklúbbskonur og skipaði þeim að færa fólk, sem er ekki klætt s.k.v. fyrirmælum, í
svartan kufl. Á talnagrindinni héngu svartir mótorhjólahjálmar og fékk hver
áhorfandi sinn eigin hjálm. Þegar allir voru komir í tilætlaðan klæðnað hófst
kennslukonan handa við að teikna formúlu á krítartöflu án þess að útskýra hana
frekar, en þegar hún stóð upp mátti sjá að hún hefur gleymt að fara í buxur eða
pils og er aðeins í sokkabuxum og skóm að neðan. Þetta virtist hinsvegar ekki
hafa nein áhrif á stöðu hennar eða sjálfsálit. Undir ómuðu háværir þjóðsöngvar,
Gjörningaklúbburinn, Hugsa minna – skynja meira, Vimeo-vídeó, fyrirlestur um
sýninguna í Listaháskóla Íslands, myndlistardeild, birt af Myndlistardeild LHI, 2014,
https://vimeo.com/95851107
38 About Lilith Performance Studio
37
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m.a. La Marseillaise, sem er þjóðsöngur Frakklands. La Marseillaise var saminn
upphaflega sem áróðursmars, þá höfðu Frakkar nýlega lýst yfir stríði gegn
Austurríki og söngnum var ætlað að fá þjóðina með í slaginn.39 Einnig mátti
heyra bandaríska þjóðsönginn og fleiri söngva. 40
Þegar fræðslunni var lokið var áhorfendum gert að ganga inn í aðalsalinn í
einfaldri röð á eftir gjörningaklúbbskonum. Á leið sinni í aðalsalinn mátti heyra
hvellt kvenmannsöskur óma frá óræðum stað, þessi öskur heyrðust reyndar allt
verkið í gegn. Áhorfendur færðu sig hlýðnir inn í salinn og komu sér fyrir þar sem
gjörningaklúbbskonur sögðu þeim að standa. Þeir líta út eins og drungalegur
svartklæddur her af persónuleikalausu fólki. Gjörningaklúbbskonur voru allar
klæddar í eins búninga, eins og þær eru vanar í sínum gjörningum. Að þessu sinni
svarthvítar herðaslár, ofnar úr sokkabuxum sem minntu á forláta loðfeldi frá
fimmta áratugnum, svartar buxur og svarta látlausa skó. 41
Reykur fyllir aðalrýmið sem minnir á dystópískar bíómyndir frá níunda
áratugnum. Ljósin voru hrá og deyfð, fremur drungaleg. Um salinn voru strengdir
sokkabuxnavefir sem líktust beina- og vöðvalausum fótleggjum,

vöfðum

óreglulega um þykkar súlurnar í sýningarýminu. Í miðju rýminu mátti sjá hvítan
þríhyrndan skúlpúr eða grind og í kringum hana sátu átta verur klæddar ljósum
húðlituðum sokkabuxum frá toppi til táar. Þær færðu sig í fíngerðum
samhæfðum hreyfingum líkt og í leiðslu við skæran eintón þríhorns, sem Eirún
spilaði á.

Öðru hverju á meðan á gjörningnum stóð gekk snyrtileg kona

ákveðnum skrefum þvert yfir rýmið, klædd hvítri dragt og hvítum hælaskóm.
Hún hélt á stórum potti, fullum af poppkorni og hellti úr honum í hjólbörur sem
voru í hinum enda salarins. Hjólbörurnar voru strax í upphafi gjörningsins
yfirfullar af poppkorni. 42
Jóní, Eirún og Sigrún náðu því næst í lítil hljóðfæri og spiluðu stuttan
laglausan lagstúf. Þegar því var lokið gengu þær að svartri hrúgu í einu horninu,
sem reynist vera mannvera. Ámótleg veran vaknaði, stóð á fætur og byrjaði að
ganga. Við hana voru bundir mis stórir steinar sem hún dró á eftir sér hring eftir
La Marseillaise, vefsíða Britannica, sótt þann 9. September 2017,
https://www.britannica.com/topic/La-Marseillaise
40 Gjörningaklúbburinn, Lilith Video Docu: Think less- Feel more.
41 Gjörningaklúbburinn, Lilith Video Docu: Think less- Feel more.
42 Gjörningaklúbburinn, Lilith Video Docu: Think less- Feel more.
39
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hring um salinn. Hún var svartklædd og með svartan hjálm. Útlit líkt og
áhorfendur skörtuðu, ef frá er talið röndótt bindi. Á þeim tímapunkti var
áhorfendum leyft að taka ofan þunga hjálmana og leggja þá í beina röð fyrir
framan sig. Sokkabuxnafólkinu sem sat við skúlptúrinn var enn stjórnað af
þríhorninu og heyrðist í trommuslætti. Trommuleikarinn og trommusettið var
staðsett uppi á

litlum palli við rjáfur í einu horni salarins, hálf falinn.

Andrúmsloftið var líklega mettað popplykt og þungri angan af reyknum úr
reykvélinni. Öskrin frá poppkonunni hinum megin við veggina skáru í eyrun.
Áhorfendur stóðu sem í leiðslu og fylgdust með öllu því sem fyrir augu bar. 43
Því næst var hvít vera leidd inn í rýmið á milli tveggja gjörningaklúbbskvenna. Henni var komið fyrir uppi á stöpli, ekki ólíkt marmarastyttu. En áður en
hún fann sér stellingu fór hún úr ysta laginu og blöstu þá við bláir og rauðir vírar
vafðir um allan líkamann. 44
Næst var svartklæddri mannveru með áfastar margar léttar kúlur hangandi
utan á sér boðið inn í rýmið. Kokhraustur sýndi hann sig áhorfendum, gaf þeim
tíma til að dást að sér og dansaði svo fífldjarfur í takt við trylltan trommuslátt
þangað til hann örmagnaðist og var þá tekinn úr umferð. Honum var komið fyrir í
grænu neti og

hengdur upp. Eftir þetta var maðurinn sem dró á eftir sér

grjóthnullungana stöðvaður á göngu sinni, einn steinninn var fjarlægður af fargi
hans og við bandið sem grjótið var í var bundin hvít gasblaðra. Stuttu seinna sést
hann liggja á gólfinu, hreyfingarlaus. 45
Á svipuðum tíma eða skömmu eftir gekk maður með brúnan hatt, sveipaður
einhvers konar skikkju eða teppi, með voldugan staf í hendi, hring um rýmið. Þar
sem hann nemur staðar í rýminu eftir að hafa tekið stuttan göngutúr, tóku
gjörningaklúbbskonur af honum teppið og lögðu á gólfið. Hann fékk sér svo sæti
á teppinu og byrjaði að rífa dagblað, nánar tiltekið The Wall Street Journal, niður
í mjóar ræmur og bætir þannig við hljóðheiminn í verkinu, sem samanstóð af
trommuleik, þríhornsspili, öskrum, smellum í hælaskóm poppkonunnar og
einstaka hvissi frá reykvélinni. Við lok verksins losa Jóní, Eirún og Sigrún
nælonhúðuðu gyðjurnar undan álögum þríhornsins og vefja af þeim sárabindin

Gjörningaklúbburinn, Lilith Video Docu: Think less- Feel more
Gjörningaklúbburinn, Lilith Video Docu: Think less- Feel more
45 Gjörningaklúbburinn, Lilith Video Docu: Think less- Feel more
43
44
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sem bundu inn hendur þeirra. Ein af gyðjunum er látin setjast í miðjan
skúlptúrinn, andlit hennar er afhjúpað og sítt hárið fær að flæða yfir axlir og bak.
Því næst eru langar stangir festar við fingur hennar og hún heldur þeim
glenntum út til hliðar við sig á meðan hún er hífð upp. Við tekur þá mun hraðari
atburðarás, sem virðist hálf stjórnlaus. Trommutakturinn byrjar að hraðast og
hækka og gyðjurnar teygja sokkabuxnanetið í hvernig krók og kima sem fyllti
rýmið. Hápunkturinn og jafnframt endir verksins var svo leifturhraður
trommutryllingur og blikkandi ljós sem stöðvaðist skyndilega í lokin, jafn skjótt
og hann hófst. Eftir það kom kennslukonan buxnalausa inn og bauð fólki
vinsamlegast að yfirgefa salinn og þannig endaði gjörningurinn. 46
Allar persónurnar eru frekar skýrar, myndmálið sterkt og Gjörningaklúbburinn nýtir sér bjarta í liti í sviðsmyndinni til að létta annars fremur þungt
andrúmsloftið. Persónur gjörningsins eru fjölbreyttar og búa allar yfir sterkri
sögn í tilveru sinni.
Kennslukonan sem hljóðlaust kennir áhorfendum óskiljanlegar formúlur en
er ekki klædd að neðan táknar „besservisserinn”. Sú sem lætur sem hún viti allt
en er í rauninni með allt niðrum sig. Hún lætur sem hún sé með allt á hreinu og
þegar kemst upp um hana lætur hún á engu bera.
Poppkonan sem hellir poppi í fullar hjólbörur og öskrar þess á milli
sársaukafullt í felum. Lætur ekkert á sig fá, þrátt fyrir að umhverfi gjörningsins
breytist og aflagast. Klædd „gardínulegum” fötum var henni ætlað að falla inn í
umhverfið og vekja ekki of mikla athygli á sér. Hún er tákn fyrir ofgnótt,
vinnusemi án vitundar og sársauka í felum. Vísun sem ber keim af ímynd kúguðu
konunnar á sjöunda og áttunda áratugnum þegar kvennabaráttan stóð sem hæst.
Steinamaðurinn sem dregur þunga sinn í grjóti á eftir sér er frekar marxísk
persóna, tákngervingur hins harðduglega vinnumanns. Eftir lífsgöngu sína hring
eftir hring um rýmið fær hann einungis einn stein fjarlægðan og eins og gefur að
skilja hefur það engin áhrif, léttir ekki spor hans og hann endar líf sitt í hrúgu á
gólfinu, líkt og hann byrjaði. Sem má túlka sem eilífa hringrás verkamannastéttarinnar.

46
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Tilfinningaveran eða tilfinningastripparinn er viðkvæm vera. Hún afhjúpar
sitt efsta lag og sýnir sig varnarlausa og opna. Hún táknar listamanninn sem
gefur sig almenningi og er til sýnis.
Páfuglinn eða boltamaðurinn er hrein vísun í íslenskt samfélag. Hann kemur
inn í rýmið, tekur mikið pláss með sínum litríku boltum og dansar tryllingslega
við villtan trommutakt. Árið 2011 voru aðeins fjögur ár frá hruni íslenska
bankakerfissins og samfélagið var enn á hliðinni. Hluti þeirra sem báru ábyrgð á
hruninu voru ákærðir og sóttir til saka en aðrir földu sporin og komu fjármunum
undan. Útrásarvíkingurinn í gervi boltamannsins fær makleg málagjöld í Think
less /Feel more. Hann er veiddur í grænt fiskinet, sem er vísun í íslenska alþýðuna
og hýfður upp til sýnis, öðrum sem víti til varnaðar.
Því næst kemur draugurinn inn, hálf falinn í teppi ofnu úr sokkabuxum. Þar
má sjá vísun í listasöguna, sem verður útlistað betur í kafla 4.2. Hann táknar
fortíðina en jafnframt nútíðina og framtíðina. Hann er endurtekning sögunnar,
hin eilífa hringrás. Þar að auki er blað draugsins „The Wall Street Journal”, ásamt
poppi poppkonunnar, vísun í neysluhyggju og ofgnótt.
Gyðjurnar eru andlits og viljalausar, hlýðnar og einsleitar. Með bundnar
hendur og láta hugsanalaust að stjórn. Þegar svo kemur að því að þær fái hendur
sínar leystar ganga þær berserksgang um rýmið og vefa sokkabuxnavef í hvern
krók og kima og breyta þannig umhverfinu svo um munar. Þetta má túlka sem
svo að mikill sé kraftur kvenna þegar þær hafa frjálsar hendur til framkvæmda.
Einni af gyðjunum er hampað meira en hinum og hún fær langa fingur sem leyfa
henni að snerta allt sem henni listir en gerir hana þannig jafnframt afmyndaða.
Langir fingurnir gera það að völdum að öll sú snerting sem hún finnur er án
nálægðar og hún einangrast þar af leiðandi þrátt fyrir framlengingu sína.
Allt verkið er lítill stílfærður heimur, eða hliðarveröld stillt upp gegnt þeirri
sem við lifum í. Heimur sem Gjörningaklúbburinn skapaði fyrir áhorfendur sína
að upplifa og skynja. Þær sjálfar tákna hernað og stjórnun í sívaxandi heimi og
áhorfendur eru sjálfur massinn sem hlýðir hugsanalaust skipunum.
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3.2. Reykjavík
Munurinn á milli gjörninganna tveggja var þó nokkur ef vel er að gáð, sem er
ekki óeðlilegt þar sem í fyrsta lagi; rýmið var allt annað og öðruvísi í laginu. Í
öðru lagi voru aðrir leikendur og í þriðja lagi að útgáfan í Reykjavík var framleidd
af Gjörningaklúbbnum en í Malmö sá stúdíóið um alla helstu framleiðslu. 47
Gámurinn í upphafi gjörningsins í Malmö var ekki til staðar í verkinu þegar
það var sýnt hér á Íslandi, heldur komu gestir beint inn í anddyri Listasafn
Íslands. Strengdar höfðu verið nælonsokkabuxur í öllum regnbogans litum frá
lofti niður á gólf og mynduðu litríkan lóðréttmunstraðan vegg. 48 Þar höfðu þær
útbúið rými sem þjónaði hér um bil sama tilgangi og gámurinn í Malmö.
Áhorfendum var þá gert að raða sér upp í tvær raðir á móti gjörningakonum. Því
næst voru áhorfendurnir látnir snúa sér að hvorum öðrum og horfast í augu í
rúma mínútu. Orðin „hugsa minna, skynja meira” heyrðust nokkrum sinnum
endurtekin. Með báðum upphafsatriðum gjörningsins neyða þær áhorfendur til
nándar við hvort annað. Í gámnum í Malmö var ekki hægt að komast hjá því að
standa nálægt annarri manneskju og í útgáfunni á Íslandi varð nándin enn meiri,
það er fátt jafn náið og að stara djúpt í augu annarrar manneskju. Þannig má gera
ráð fyrir því að þessari nánd áhorfenda hafi þær viljað gera meira úr í endurgerð
gjörningsins á Íslandi.
Eftir það fékk fólk að ganga í gegnum sokkabuxnavegginn inn í næsta rými.
Þeim var hleypt einum í einu inn og hver og einn boðinn persónulega velkominn.
Hér kemur kannski helsti munurinn sem var á sýningunum á Listasafni Íslands
og þeim sem var sýndur þremur árum áður fyrir sænsku áhorfendurnar. Á
Listasafni Íslands komu gestir við í herbergi sem Eirún lýsir sem svart hvítu.49
Þar blasti við píanóleikari við flygil með svarta hettu á höfðinu og á píanóinu var
skammbyssa á bakka. Í útgáfu gjörningsins í Svíþjóð voru engin vopn notuð sem
leikmunir, þetta setti frekar ákveðinn svip á þetta atriði og er áhugavert fyrir þær
sakir að Íslendingar eru margir hverjir ekki vanir að sjá vopn liggja á glámbekk,
hvað þá skammbyssur. Þetta element var þannig sérstaklega ógnandi fyrir
Íslendingana. Gjörningaklúbbskonur báðu áhorfendur ítrekað að sýna stillingu
Gjörningaklúbburinn, Hugsa minna – skynja meira, Vimeo-vídeó, fyrirlestur.
Gjörningaklúbburinn, Hugsa minna – skynja meira, DVD diskur
49 Gjörningaklúbburinn, Hugsa minna – skynja meira, Vimeo-vídeó, fyrirlestur.
47
48
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þrátt fyrir afar rólegt andrúmsloft og endurtóku orðin „það er ekkert að óttast”,
„verið óhrædd, það er pláss fyrir alla” nokkrum sinnum. Við hlið píanóleikarans
var búið að smíða skúlptur með áfastri hakkavél. Þegar allir áhorfendurnir voru
komnir inn var hettan fjarlægð af píanóleikaranum og hann byrjaði að spila
frumsamið tónverk. Á meðan hökkuðu þær hrátt kjöt og leyfðu því að slettast á
gólfið. Allt gert með ítrustu ákveðni og strangri framkomu. Þegar þessu var lokið
var stóra stálhurðin, sem liggur inn í aðalsal safnsins, dregin frá. Í einfaldri röð
gekk fólk eftir þröngum gangi sem var einnig ekki að finna í fyrri útgáfu
gjörningsins. En eftir að gestir höfðu gengið eftir löngum ganginum komu þau
inn í fyrsta rýmið sem líktist því sem var í Malmö. Helsti munur á aðalrými
gjörninganna er líklega sá að í Listasafni Íslands var enginn eða lítill reykur
notaður til hughrifa og lýsingin minnti frekar á sirkus en kuldalegt og
fráhrindandi umhverfið í Svíþjóð. Andrúmsloftið í báðum gjörningum var þó
mettað spennu og eftirvæntingu.
Búningar Jóníar, Eirúnar og Sigrúnar voru með sterkari vísun í stríðsrekstur í
útgáfunni á Listasafninu en í Malmö. Í seinni útgáfunni klæddust þær áður
nefndum herðaslám. Ofnum út svörtum og hvítum sokkabuxum sem líktust
loðfeldum frá miðri síðustu öld og þar að auki svörtum stígvélum og buxum sem
minntu á einkennisbúninga nasistaofursta úr seinni heimstyrjöld.
Enn einn mjög ákveðinn aukafídus sem mátti greina á milli gjörninga var sá
að á Listasafninu var myndvarpi nýttur til að varpa upp á vegg lifandi upptöku af
gjörningnum.

Ein

myndavél

sem

flakkaði

á

milli

áhorfenda,

gjörningaklúbbskvenna og persónanna. Þetta gaf gjörningnum aukna vídd og
aftur gerði meira úr ákveðnum þætti sem þurfti mögulega að skerpa á eða leggja
meiri áherslu á. Sögnin: gjörningurinn er spegill samfélagsins.
Gyðjurnar sem dönsuðu í kringum þríhyrnda skúlptúrinn er annað dæmi um
hluta af sýningunni sem bersýnilega hafði verið lögð meiri vinna við. Í staðinn
fyrir að framkvæma einfaldar samhæfðar hreyfingar dönsuðu íslensku gyðjurnar
semetrískt í vel kóreógrafískum dansi, án þess þó að hverfa frá sinni stöðu. Á
Íslandi var trommarinn á gólfinu með öllum hinum persónunum en ekki uppi við
rjáfur, líklega vegna hægðarauka eða einhverra takmarkanna rýmissins. En lék
hann þannig ekki bara hljóðrænt hlutverk eins og í Svíþjóð heldur einnig
sjónrænt.
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Að lokum var nokkur munur á atriði tilfinningastripparans. Í Malmö þegar
hún hafði komið sér fyrir á stöplinum og byrjaði að afklæðast stóðu
gjörningakonur sitt hvoru megin við hana í stellingum eins og aðstoðarkonur
töframanns en á listasafninu krupu þær í bænastöðu og horfðu á hana afklæðast.
Þegar hún hafði svo lokið verkefni sínu tóku Gjörningaklúbbskonur sér andartak,
líkt og þær væru að stöðva tímann og báðu áhorfendur að taka ofan fyrir
tilfinningum. Þá fyrst fengu íslensku áhorfendurnir að taka ofan hjálmana.
Það virðist vera sem aðal munurinn liggi í því að á milli ára og landa hafi
gjörningurinn verið einfaldlega unninn frekar, framkomu- og fagurfræðilega séð.
Því ekki var að sjá að Gjörningaklúbburinn hafi verið að hverfa frá upphaflegri
hugmynd. Engar persónur teknar út eða nýjum bætt við, heldur var markmið
gjörningsins enn skýrara og skarpara og birtingarmynd hans þróaðri. Þó var
munur á viðhorfi til Tilfinningastripparans, þar sem áhorfendum var skipað að
taka ofan fyrir tilfinningunum. Var þeirri persónu sýnd meiri virðing en áður. En
mestan mun var þó að finna í upphafsatriðinu sem var aðeins að finna í íslensku
útgáfunni Hugsa minna – skynja meira. Svart/hvíta herbergið með hakkavélinni
var ógnandi og óþægilegt. Eiginleg hótun eða einhverskonar viðvörun.
Listamaðurinn

var

neyddur

til

að

spila

á

hljóðfærið

á

meðan

Gjörningaklúbbskonur hökkuðu hrátt kjöt í takt við tónlistina. Eins og til að
neyða hann til að gefa af sér annars myndi hann finna fyrir því. Áhorfendur urðu
þarna vitni að misbeitingu valds og eins og áhorfendum er eðlislegt, horfðu þeir
aðgerðalausir á verknaðinn. En hlutverk áhorfenda breyttist ekkert á milli ára né
hlutverk Gjörningaklúbbskvenna.
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4. Hlutverk
Eins og áður hefur komið fram byggist gjörningalistin á mörgum samofnum
þáttum. Hún byggir m.a. á samvinnu listamanns og áhorfanda. Áhorfandinn getur
haft bein áhrif á gjörninginn eingöngu með nærveru sinni. Í Think less/Feel more
hefur áhorfandinn heldur ákveðið hlutverk í listaverkinu. En hvert nákvæmlega
er hlutverk áhorfandans?
Verkið er ekki aðeins byggt upp með samvinnu áhorfenda í huga. Heldur
einnig tengingu við fortíðina. Þá tengingu má finna í þeim vísunum í þekkt verk
úr listasögunni sem er þá hlutverk listasögunnar í verkinu. En er
myndlistarsagan að bæta einhverju við eða er hún að dreifa huga áhorfenda frá
raunverulegu markmiði verksins?
Samvinna listamanns/manna og áhorfenda er ekki aðeins frá einu
sjónarhorni heldur einnig frá sjónarhóli þess sem semur/stýrir verkinu. Hvert er
hið eiginlega hlutverk Gjörningaklúbbsins í verkinu?

4.1. Hlutverk áhorfenda
Gunnar J. Árnason líkir þáttökulist við lýðræðishugsjónina í grein sinni
„Hlynur Hallsson og þáttökulist” og segir að hún bjóði áhorfendum upp á
útópíska sýn á sambönd og samskipti, vegna þess að allir sitji við sama borð.
Jafnframt segir hann að þáttökulist;
[…] sé einskonar tilraun til að skapa ramma til að kanna
mynstur í mannlegum samskiptum á svipaðan hátt og myndflöturinn var rammi sem afmarkaði tilraunir listamanna til
að kanna innbyrðis tengsl forma og lita. 50
Með því að gera áhorfendur að þáttakendum eru þær vissulega að fá tækifæri
til að skoða mannleg samskipti innan ákveðins ramma. Ramminn sem þær búa til
er þröngur og litaður af stjórnun og óvissu. Áhorfendur vissu ef til vill ekki að
þeir yrðu beinir þáttakendur, eða a.m.k. að hvaða leyti þeir myndu taka þátt og

Gunnar J. Árnason. „Hlynur Hallsson og þáttökulist” í Skýrnir, tímarit hins
íslenska bókmenntafélags, 182. ár, haust, ritstj. Halldór Guðmundsson. (Reykjavík,
Íslandi: Hið íslenska bókmenntafélag, 2008) 524
50
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þá hversu mikinn. Fyrir það fyrsta er öllum áhorfendum skylt að mæta í svörtum
fötum en með því náðu þær að afmá næstum öll persónuleg einkenni
áhorfandans. Í öðru lagi gæti mörgum þótt vera fulllangt utan þægindarammans
að standa klesstur upp við aðra í óræðan tíma í þröngu rými, eða horfast í augu
við ókunnuga lengur en venjulegt telst. En það sem fer yfir mörk ef mörk má
kalla er líklega það að þær skapa afar ákveðið hlutverk fyrir áhorfendur. Í ramma
hlutverksins taka þær frekar djarfa ákvörðun um að ekki aðeins strípa
áhorfendur persónulegum eiginleikum þeirra hvað varðar fatnað heldur einnig
að fela andlit áhorfenda með svörtum hjálmum. Þannig steypa alla í sama mót og
gera að persónuleikalausri heild sem fylgist aðgerðalaus með; stjórnun,
stéttaskiptingu og á köflum misrétti. Þar að auki spegla þær tvær persónur í
verkinu við áhorfendur hvað varðar útlit. Í útgáfunni á Listasafni Íslands ganga
þær enn lengra með að sýna áhorfendum hverjir þeir eru orðnir og varpa lifandi
myndbandi af þeim upp á vegg, fyrir allra augum. Leika sér þannig með
hefðbundið hlutverk áhorfenda sem eru yfir höfuð hljóðlátir, lítillátir og eiga ekki
að trufla við sýningar listaverka.
Þorvaldur Þorsteinsson (1960-2013) vann einnig með að fá almenning til
þáttöku í sumum verka sinna og tengdi þannig raunveruleikann og
gjörningalistina. Sem dæmi má nefna verk hans frá 1997, Draumaskrifstofan. Á
þeim tíma hafði almenningur kannski tekið gjörninga betur í sátt og samfélagið
e.t.v. betur stemmt í að láta taka sig með í óvæntan spennuleiðangur með
gjörninginn í bílstjórasætinu. En munurinn á þeim verkum er sá að áhorfendur
sem taka þátt í dramaskrifstofunni gera sér fyllilega grein fyrir hlutverki sínu
innan gjörningsins. Þ.e. að þeir séu hluti af gjörningnum og strangt til tekið eru
áhorfendur sjálfir gjörningurinn í þessu dæmi. Einnig er andrúmsloftið heldur
léttara en í umræddum gjörningi Jóníar, Eirúnar og Sigrúnar og hefur það eflaust
mikil áhrif. En það er ekki þar með sagt að þær hafi ekki unnið með „jákvæðara”
hlutverk áhorfenda. Í verki þeirra frá 2008, VIP tóku gestir einnig þátt. Þá hafði
stóru hvítu partýtjaldi verið tjaldað í einum sal Listasafns Reykjavíkur,
Hafnarhúsi. Þar komu gestir saman og sungu í upplýstu tjaldinu 51 en í því verki

Gjörningaklúbburinn, VIP, vefsíða ILC, sótt þann 15. Ágúst 2017,
http://www.ilc.is/ILC/Site_10/VIP.html
51
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má einnig spyrja sig hvort gjörningaklúbburinn hafi ekki leikið á áhorfendur með
vel þekktum kaldhæðnum húmor sínum.
Gunnar J. Árnason segir þáttökulistina bjóða áhorfendum upp á útópíska sýn
á sambönd og samskipti, vegna þess að allir sitji við sama borð. 52 Með því að
gera áhorfendur að þáttakendum eru þær að færa hugmyndina/gjörninginn
ennþá nær áhorfandanum en ella. Hann er hluti af hugmyndinni og hluti af
upplifun annara. Í verki gjörningaklúbbsins mætti ekki segja að sýnin sé útópísk
heldur frekar dystópísk ef eitthvað er. Í verkinu setja gjörningaklúbbskonur
áhorfandann í hlutverk heildarinnar eða almennings og hið raunverulega
hlutverk áhorfandans, að fylgjast með blandast við hið ómeðvitað leikna hlutverk
áhorfandans. Máttlaus massinn aðhefst ekkert, máttlaus sundraður vegna
stærðar og vaxandi einstaklingshyggju.
En áhorfandanum gafst vissulega tækifæri á því að hugsa minna og skynja
meira þessi ólíku sambönd og hlutverk sitt í heiminum. Og það sem merkilegra
er; sambandið við sína eigin samvisku. Leiðin sem þær völdu er varðar hlutverk
áhorfenda er vissulega merki um þennan kraft og þor sem einkennir
gjörningaklúbbinn til að reyna á mörk myndlistarinnar og í þessu tilfelli
áhorfendur sína.

4.2. Hlutverk listasögunnar
Í umfjöllun sem birtist á fréttavef RÚV vegna sýningarinnar er haft eftir Jóní;
Ég myndi ekki segja að þetta sé saga sem hefði beinlínis upphaf miðju og endi [,] en það eru þarna minni úr listasögunni,
menningararfinum og samfélaginu sem flestir ættu að
þekkja53
Gjörningaklúbburinn vinnur mikið með þemu, nýta sér óspart tákn og
vísanir. Ekki aðeins vísanir í sín eigin verk heldur einnig í listasöguna. Hver og
ein persóna í verkinu hefur sína sögu að segja eða hefur tengingu við samfélagið.
En hvers vegna að taka inn gömul minni úr listasögunni? Hvað er verið að segja
með þessum tengingum, getur verið að merking persónanna sem er verið að
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hengja vísanir í þurfi meiri dýpt? Þá er áhugavert að skoða nokkrar af
persónunum og táknum verksins, bera saman við önnur þekkt verk úr
listasögunni og velta fyrir sér tengingum og hvort þessar tengingar bæti
einhverju við eða hvort þær séu einungis truflandi aukaatriði.
Fyrst ber að nefna gyðjurnar sem dansa við þríhyrnda skúlptúrinn. Í fljótu
bragði mætti skoða tengingar við grískar marmarastyttur og gríska leirpottalist
en verk Pablo Picasso (1881-1973) frá 1907, Les Demoiselles d’Avignon [mynd 1]
til hliðsjónar við gyðjur Gjörningaklúbbsins er áþekkara minni. Þrátt fyrir að
andlit gyðjanna hafi verið afmáð en dömur Picasso séu með afar ákveðin andlit.
Konurnar fimm í verki Picasso eru vændiskonur54 og hlutverk þeirra er að láta að
stjórn, sama má segja um gyðjurnar sem láta stjórnast af þríhorninu. Þarna má
greina eina af mörgum feminískum vísunum gjörningaklúbbsins þrátt fyrir að
verk Picasso sé ekki talið feminískt þá er tenging þeirra við verkið það. Líkt og
með boltamanninn sem fær makleg málagjöld þegar hann er tekinn úr umferð
mætti segja að jómfrúr Picasso séu leystar úr viðjum atvinnu sinnar. Þær fá frelsi
til að vera sjálfstæðar og skapandi. Þeim er ekki haldið lengur inni í þessum
þrönga ramma sem þær eru málaðar í heldur fá að skapa rýmið upp á nýtt með
nýfengnu frelsi sínu. Þetta er femínísk sigurstund gjörningakvenna.
Annað dæmi úr listasögunni má finna rétt fyrir lok gjörningsins. Þegar ein af
gyðjunum var færð inn í miðjan skúlptúrinn og hýfð upp. Við fingur hennar voru
festar langar stangir. Gyðjan í miðjun þríhyrningnum er æðri vera á einhvern
hátt og er gerð fegurri með hárið frjálslegt. Hún fær ekki að endurskapa rýmið
eins og hinar gyðjurnar heldur er tilgangur hennar að svífa ofar öðrum og geisla
af fegurð. Á hana eru festir langir fingur sem snerta hvað sem henni lystir án þess
þó að þurfa að koma of nálægt. Þetta minni má sjá í verki eftir Rebeccu Horn
(1944) frá 1972 sem ber heitið Finger Gloves.[mynd 2] Fingurnir voru hluti af röð
verka eftir Horn sem fjölluðu öll á einhvern hátt um framlengingar líkamans.
Ætluðum til að vekja athygli á takmörkunum mannskepnunnar, en breytti þeim
sem báru þessar framlengingar oftast nær í einskonar hryllingsútgáfu af sjálfum
sér.55 Þetta er vísun í hina ört vaxandi egósentrísku hugsun í nútíma þjóðfélagi.

Larry Ball ofl. Myndlist í þrjátíu þúsund ár : listsköpun mannkyns í tíma og rúmi, Anna
Heiða Pálsdóttir ofl, þýð, (Reykjavík: Bókaútgáfan Opna, 2008) 922
55 Rebecca Horn - Finger Gloves - 1972, vefsíða Tate, sótt þann 1. september 2017.
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Útlitsdýrkun tekur mikið pláss í nútímanum og Gjörningaklúbburinn bendir á að
þessi dýrðarljómi valdi einungis einangrun og sú eða sá sem er „ofar” eða á
einhvern hátt öðrum framar fær í rauninni ekki sama frelsi og þær sem dansa
frjálsar um rýmið í lokin.
Í verki Fridu Kahlo (1907-1954) frá 1939 sem ber heitið The two Fridas
[mynd 3] má sjá tvær útgáfur af listakonunni þar sem hún situr við hlið sjálfri
sér, báðar með hjörtun til sýnis utan á sér. Hjörtun eru tengd saman með æðum
ekki ólíkum vírum tilfinningastripparans. Myndina málaði Kahlo eftir skilnað
sinn við málarann Diego Rivera. 56 og á þessari mynd er Kahlo að sýna
áhorfandanum sitt innra tilfinningalíf. Vírarnir á tilfinningastripparanum voru
bláir og rauðir á lit og minntu á æðakerfið.

Þeir tákna tengingar við

tilfinningarnar, líkt og stripparinn afhjúpar sig áhorfendum. Ber utan á sér sitt
innra líf og sýnir sig varnarlaus.
Ein af skýrari vísunum í listasöguna má sjá í persónunni sem Gjörningakonur
kalla Drauginn. Í verki Joseph Beuys (1921-1986) I like America and America
likes me [mynd 3] frá árinu 1974 var hann læstur inn í herbergi með sléttuúlfi í
þrjá daga. Í Think less /Feel more kemur draugurinn inn með staf, hatt og
sveipaður teppi. Öll þessi tákn vísa til Beuys en í gjörningi sínum var hann
einmitt vafinn stóru filtteppi en Eirún kallar teppið sem draugurinn ber
feminíska útgáfu af því sama teppi.57 Draugurinn hélt þar að auki á staf ekki
ólíkum þeim sem Beuys sést halda á, á myndum frá gjörningnum. Þar að auki var
stórum bunka af dagblaðinu Wall Street Journal komið fyrir í herberginu dag
hvern, sem sléttuúlfurinn svo meig á.58 Í Think less /Feel more situr draugurinn á
teppinu og rífur blaðið niður í mjóa strimla. Báðar athafnirnar lýsa vanþóknun á
miðlinum, eða öllu heldur því sem hann stendur fyrir. Í seinni útgáfu
gjörningsins, þegar Gjörningakonur bjóða Drauginn inn í rýmið dusta þær
ímyndað ryk af honum, þannig eru þær að dusta ryk af gamalli list sem þeim
þykir ennþá eiga sama rétt á sér í dag. Í gjörningi Beuys nýtti hann sér kaldhæðni

Gadi Farfour ritstj. The Illustrated story of art, The great art movements and the
paintings that inspired them, (London: Dorling Kindersley, 2013) 346
57 Gjörningaklúbburinn, Hugsa minna – skynja meira, Vimeo-vídeó, fyrirlestur.
58 Joseph Beuys: Actions, Vitrines, Environments: Room 4, vefsíða Tate, sótt þann 1.
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í titlinum, viðhorf hans til Bandaríkjanna var alls ekki jákvætt59 og með gjörningi
sínum var hann að velta fyrir sér svipuðum spurningum og Gjörningaklúbburinn
í sínu verki. Efnishyggjunni, kapítalismanum og virðingu fyrir öllum lifandi
verum.
Með því að vísa í þekkt verk úr listasögunni eru þær að búa til enn stærra
samhengi. Því allar þær vísanir sem þær útbúa segja keimlíkar sögur og auka
þannig dýpt persónanna sem þær hafa skapað. Þessi þekktu minni verða þ.a.l. til
þess að áhorfendur sem tengja við myndirnar úr listasögunni nota þær til að
spegla nútímann við fortíðina. En fyrir þá sem þekkja ekki þessar vísanir kemur
það ekki að sök því persónurnar í Think less/Feel more standa sterkar einar og
sér án þessa en vissulega heldur einfaldari. Tenging við femínisma í gyðjunum
myndi tapast, sem og fingraframlengingar gyðjunnar. Án allrar hugmyndafræðinnar í verki Rebeccu Horn, rýrist upplifunin en þrátt fyrir að áhorfandi
þekki ekki þessi minni, merkir hann hóp kvenna sem er stjórnað og eina sem er
tekin út og gerð að eins konar ofurkonu. Draugurinn án neinnar vísunar er bara
maður sem rífur dagblað. Hann er samt sem áður tákn fyrir einhverskonar
friðsælt andóf og tilfinningastripparinn er það skýrt tákn fyrir æðakerfið að það
fer seint framhjá hverjum þeim sem á horfir hvað hún merkir.

4.3. Hlutverk gjörningaklúbbsins
Gjörningaklúbburinn: höfundar gjörningsins, stjórnendur og leikstjórar. Þær
stjórna atburðarásinni, hrynjanda og takti. En vegna formsins sem þær hafa
valið, þáttökugjörning, tapa þær ákveðinni stjórn um leið og verkið hefst. Þrátt
fyrir að standa sína plikt og sinna sínu hlutverki af ákveðni og sem ein heild eru
skilyrði formsins þau að listamennirnir sem framkvæma hann verða að gefa eftir
ákveðna stjórn og leyfa þáttakendum/áhorfendum að skapa gjörninginn.
Hlutverk þeirra var að bera á borð fyrir áhorfendur verk sem krafðist þáttöku
þeirra og nærveru. Á sinn eigin hátt nokkurs konar inngrip. Hugsýnin er háleit,
verkið er ádeila og gagnrýni á efnishyggju, sjálfhverfu nútímafólks, mannréttindi
Nicholas Gilewicz, I Like America and America Likes Me: A Meditation on Performance
and Violence, vefsíða FringeArts, birt 22. Júlí 2012,
http://fringearts.com/2012/07/22/i-like-america-and-america-likes-me-a-meditationon-performance-and-violence/
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og fagurfræði. Spegill samfélagsins og hliðarveröldin sem þær kjósa að sýna er
vestræn sýn á dystópískan heim.
Með því að klæðast eins búningum mynduðu þær eina heild, lifandi
persónugervingu gjörningaklúbbsins. En jafnfram greindu búningarnir þær frá
áhorfendum og í útgáfu gjörningsins sem sýndur var á Íslandi, gáfu þeir enn
betur til kynna hvað hlutverki þeirra var ætlað að tjá. Þær voru ekki aðeins
stjórnendur gjörningsins heldur voru þær þeir sem ruddust inn í heimsálfur og
hrifsuðu völd, þeir sem tóku líf í nafni valda.
Í áðurnefndum fyrirlestri sem listakonurnar héldu í LHÍ kom spurning úr
salnum sem úr spannst afar áhugaverð umræða. Spurningin varðaði það að hafa
stjórn á aðstæðum. Þessi ágæti áhorfandi fyrirlestursins hafði verið viðstaddur
gjörninginn á Listasafni Íslands og talaði um að honum hefði þótt erfitt að njóta
verksins vegna óöryggis sem hann fann fyrir. Hann hafði stöðugt haft á
tilfinningunni að allt gæti farið úrskeiðis og þannig yrði gjörningurinn ónýtur.60
Mögulega kom þarna fram einn sterkasti punktur varðandi eðli þáttökugjörninganna og tilgang verksins. Eirún svaraði viðmælanda sínum þannig að ef
eitthvað hefði farið úrskeiðis þá hefðu þær bara stoppað, reddað því sem þurfti
að redda og haldið svo áfram með gjörninginn.61 En í raun og veru hefði það sem
færi „úrskeiðis” aðeins verið hluti af verkinu og sömuleiðis viðbrögð áhorfenda
við öllu sem gerðist.
Hlutverk Gjörningaklúbbsins var að halda uppi spegli og það var í grófum
skilningi það sem þær gerðu. Samspil áhorfenda gagnvart hlutverki sínu og sinni
eigin tilveru stangast á í Think less / Feel more og skapaði þannig einstakan anda
verksins. Hversu langt er hægt að ganga áður en áhorfandinn hættir að vera
áhorfandi og neitar að kóa með þeim sem misbeita valdi og vinna með
óttastjórnun? Þetta var ein af rannsóknum verksins og hlutverk listasögunnar í
verkinu var að sýna fram á endalausa og óhagganlega hringrás mannskepnunnar.
Til að sýna fram á hvernig sagan endurtekur sig ítrekað og við stöðugt að upplifa
nýja og nýja hliðarveröld af þeirri sem áður var.
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5. Markmiðum hlutverka náð.
Þeir hlutar verksins sem hafa verið til umræðu; hlutverk listasögunnar, hlutverk
áhorfenda og svo hlutverk gjörningaklúbbsins eru óumdeilanlega mikilvægustu
þættir verksins. Það eru nákvæmlega þeir sem gefa gjörningnum þá þyngd og
merkingu sem þá gerir hann að því listaverki sem hann er.
Tökum sem dæmi ef þátttaka áhorfenda hefði ekki verið til staðar, ef þeir
væru ekki sjálfir í eiginlegum búningum og sérstaklega ef þeir væru að horfa á
verkið utan frá, þá hefði skapast ákveðin fjarlægð á milli listamannanna og
áhorfenda. Þeir þyrftu að upplifa í gegnum einhverskonar miðil eða millilið og
deyfa þannig áhrifin og grefur það undan meginmarkmiði verksins. Í staðinn fá
þeir að upplifa verkið sem hluti af því og í kjölfarið, skynja meira. Ef vísanir í
listasöguna hefðu ekki verið til staðar hefðu persónur verksins ekki þá vigt og
bakrunn sem var raun. Þó það komi ekki að sök ef áhorfandinn hafi ekki haft
ítarlega þekkingu á vestrænni listasögu, þá gefur það þeim sem hana hafa, víðara
svið til að upplifa og merkja enn dýpra hverju þær miðla. Hlutverk
Gjörningaklúbbsins, kannski það mikilvægasta í verkinu, var að sýna hversu
hverfult hlutverk það er að stjórna. Því jafnt því að stjórna hafa þær einnig enga
eiginlega stjórn. Þáttökugjörningurinn tekur yfir og lætur þær vinna fyrir sig,
ekki öfugt. Með verki sínu benda þær réttilega á að það sé nær ómögulegt að
hugsa án þess að skynja og öfugt. Ekkert sprettur af engu, í þeirri merkingu að
ekkert lifir án einhvers annars.
Verkið vekur í rauninni upp fleiri spurningar en svör, eins og öllum góðum
listaverkum er skylt að gera. Spurningar um mannleikann, stjórn og stjórnleysi,
ofgnótt og hið mikla pláss sem egóið vill taka í nútímasamfélaginu. Það vekur
líka upp spurningar um hversu mikla stjórn við höfum í raun og veru á
samfélaginu og hver raunverulegi hvatinn sé að stjórnun. Sem áhorfandi má
spyrja sig hver séu hin raunverulegu kerfi heimsins. Hver stjórnar þessum
kerfum? Eru þau abstrakt þegar beint er ljósi að þeim á þennan hátt eða ekki?
Think less – Feel more er afar fjölþætt og flókið listaverk. Ekki aðeins vegna
þess hversu marglaga það er eða hversu margt er um að vera í verkinu sjálfu,
heldur er það líka dásamlegur hrærigrautur af listformum. Verkið er kakófónía,
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stjórnlaust að einhverju leyti en í raun knúið áfram af reglubundnum, næstum
ritualískum gjörðum. Súrealískt með hvössum skírskotunum í raunveruleikann
og listasöguna. Verkinu er ætlað að vekja áhorfandann til umhugsunar um allar
þær fyrir fram ákveðnu hugmyndir um heiminn eins og hann birtist okkur í
samfélaginu og á frétta- og samfélagsmiðlum. Og það sem mikilvægara er; okkar
eigin skynjun.
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