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Ágrip 

 

Viðkvæmni og hverfulleiki náttúrunnar er áberandi í samfélaginu nú á tíðum, enda maðurinn 

hennar helsta ógn og áminning er nauðsynleg eigi hún að endast okkur dagana. Í þessari ritgerð 

verður sýnt fram á hvernig landlist getur ýtt við náttúrumeðvitund og náttúrusamkennd 

áhorfanda, jafnvel að honum óspurðum og ómeðvituðum. Helsta hugtakið sem styður undir þá 

tilgátu er venslalist; hvernig samtöl myndast hjá áhorfendum um verk sem breiðast svo út í 

samfélagið, leggja mögulega land undir fót og á vit þess óendanlega þökk sé veraldarvefnum. 

Styðst verður við heimildir frá Ólafi Elíassyni, Nicolas Bourriaud, Claire Bishop, Joseph Beuys og 

mörgum fleirum, meira eða minna. Konseptlist er einnig mikilvæg í samhengi við landlist en sýnt 

verður fram á hvernig þessar listastefnur vefjast oft hvor um aðra og eru hálf óaðskiljanlegar. 

Sjónrænar upplifanir almennt, allt frá vísindalegum staðreyndum og til almennra hugleiðinga, 

verða teknar fyrir og mikilvægi sýnar sett í samhengi við annars konar meðtökur. Fjögur ólík 

landlistaverk þriggja listamanna, Walter De Maria, Rúrí og Marco Evaristti, verða skoðuð ítarlega 

og lesið úr þeim á þann hátt sem styður undir tilgátuna á fleiri en einn máta og útskýrir 

mismunandi upplifanir áhorfenda sem eru allajafna spennandi, óvæntar og áhrifamiklar. Ólíkar 

upplifanir áhorfenda leiða að ólíkum samtölum sem skilja þá eftir í íhugun og skapar þeim hlutdeild 

í verkinu vegna þátttöku þeirra sökum samtalsins. Íhugunin leiðir af sér aukna umhverfisvitund og 

knýr áhorfanda mögulega til aðgerða gegn náttúruspjöllum þaðan í frá og um ókomna tíð. 
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Inngangur 

List er ekki einungis sjónarspil heldur einnig upplifun sem oftar en ekki skilur eitthvað eftir sig 

hjá áhorfanda og hefur áhrif á líf hans utan eiginlegra eða óeiginlegra veggja listheimsins.   

Listastefnan sem sprettur úr eftirfarandi örgreiningu er sögulega, félagslega og pólitískt 

mikilvæg. Hún er spennandi, nýjungagjörn og viðkomandi, en stefnan sem rætt er um er 

landlist. Landlist fær áhorfanda til þess að endurskoða samband sitt við landslagið og 

náttúruna og tekur jafnan á samtímalegum hugmyndum.1 Landlist varpar ljósi á félagslegar 

og menningarlegar aðstæður síns tíma enda varð hún til á tíma ádeila og þverstæðra 

hugsjóna en það er virkilega sýnilegt innan stefnunnar. Samhengi landlistar og náttúru gerir 

það að verkum að fólk áætlar að landlist sé baráttuvopn náttúruverndarsinna en það er langt 

frá því að vera rangt og hittir í raun beint í mark. Fjölmargir listamenn hafa verið og halda 

áfram að vera háværir í stuðningi að öllu sem viðkemur náttúruhyggju. Landlist upphefur 

vistvæna endurbót, hvetur til breytinga, sækist eftir nýjum viðhorfum, virðingu og löngun til 

þess að skilja ekki eftir sig spor. Að stórum hluta er landlist líkamleg en einnig ákaflega 

andleg. Hún fléttar saman ímynd um fæðingu og greftrun, líf og dauða. Þannig endurvarpar 

hún margbrotnu sambandi okkar við landslag og náttúru.2 Landlist er þakin huglægum 

merkingum, enda viðverustaður listamanns sem og áhorfanda svo hún kemur öllum við. Þess 

vegna er hún nátengd konseptlist og erfitt að finna landlistaverk sem hefur ekki eitthvað 

hugtak að geyma, eitthvað að segja og eitthvað til að berjast fyrir. 

   Í ljós þessa er áhugavert að skoða nánar hvernig landlist getur almennt haft áhrif á 

tilfinningar og samkennd áhorfanda og þá sérstaklega hvernig hún getur ýtt undir 

náttúrumeðvitund hjá honum. Skoðað verður hvernig listamenn ná athygli og skuldbindingu 

áhorfanda, meðal annars með venslalist sem stundum er kölluð þátttökulist. Venslalist eykur 

sambandið á milli áhorfanda og verks sem gerir það að verkum að hann tengist því á dýpri 

máta og finnst hann eiga hlutdeild í því. Venslalist varðar sambandið á milli áhorfenda og 

                                                      
1 Tufnell, Land Art, bls. 19. 

2 Tufnell, Land Art, bls. 13 – 15. 
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félagslega upplifun þeirra á verkunum sem aðalatriði, en hlutnum sem aukaatriði. Þar af 

leiðandi er huglægnin í hávegum höfð og hugmyndin að baki verksins meira lifandi.3 

   Skoðað verður hvernig og hvers vegna áhorfendur bregðast meira við sjónrænum 

upplifunum fremur en lesnum eða sögðum, samanber orðasambandið „sjón er sögu ríkari“ 

en í því liggur styrkleiki listarinnar. Leikur listarinnar er oft að kynna ákveðið hugtak fyrir 

áhorfanda á sjónrænan hátt, þar spila konseptlist og landlist stórt hlutverk saman og leiðast 

oft hönd í hönd á svið huglægrar náttúrumeðvitundar áhorfanda. 

   Landlistaverk þriggja listamanna verða svo greind í samhengi við fyrri skilgreiningar, en þau 

eiga öll sameiginlegt að snerta á og ýta við náttúrumeðvitund áhorfanda, að honum vitandi 

eða óafvitandi. Listamennirnir þrír eru Walter De Maria, Rúrí og Marco Evaristti. Það er 

áhugavert að sjá hvort að listin sé týndi hlekkurinn í umhverfisbaráttu nútímamannsins, en 

áhrifa hennar gætir í menningarlegu samfélagi svo mögulega er hún vopnið sem á eftir að 

skipta sköpum fyrir náttúruvernd. Manneskjur knýjast til aðgerða þegar þær láta sig málið 

varða, en listin að fá þær til að standa á sama liggur mögulega í listinni sjálfri.   

 

 

                                                      
3 Bourriaud, Relational Aesthetics, bls. 14-16, 43-46. 
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Áhrifamáttur & mikilvægi listar 

Segja má að ástæðan fyrir áhrifamætti listar sé sú að listin hrífi fólk með sér og kyndi undir 

ástríðu sem annars lægi í dvala. Venslalist á mögulega stóran þátt í því að finna þessa 

dvalarstaði og kveikja ljósin, en með henni verður fólk fyrir ákveðinni orku sem verður til, 

ekki einungis milli áhorfanda og verks, heldur einnig milli áhorfanda og áhorfanda.4 

Einkatúlkun og samtöl verða til þess að verkin stækka og boðskapur listaverksins berst út í 

samfélagið þar sem hann hefur áhrif á næsta mann.5   

   Eitt stærsta vandamál mannsins í dag samkvæmt grein eftir Ólaf Elíasson (f.1967) „Why Art 

has the Power to Change the World“, er það hversu ótengdur hann er náttúrunni. Þetta 

vandamál gerir það að verkum að hann gerir sér ekki grein fyrir, eða stendur á sama um, 

hættur sem steðja að allri jörðinni og þar af leiðandi íbúum hennar. Mest áríðandi ógnin sem 

ætti ekki að hafa farið framhjá neinum er hlýnun jarðar. Til að koma á laggir einhvers konar 

alheimssamfélagi, þar sem manneskju gæti fundist hún tilheyra stærri heild og látið sig málið 

varða í kjölfarið, vill Ólafur meina að listin gæti skipt sköpum. Tölur og yfirlitsgröf eru 

yfirþyrmandi og leiða sjaldnast til aðgerða en list hrærir í tilfinningum fólks svo það finnur til 

og getur ekki falið sig á bak við talnablinduna. Þessar tilfinningar geta þróað með sér 

baráttuhug sem leiðir til aðgerða.6 Á tuttugustu og fyrstu öldinni hefur einni kenningu vaxið 

fiskur um hrygg þegar kemur að list sem býður áhorfanda að taka þátt og einblínir á félagsleg 

samskipti, en hún kallast Relational Aesthetics, eða venslalist á íslensku.7 

   Listheimspekingurinn Gunnar J. Árnason hefur fjallað um venslalist undir heitinu 

„þátttökulist“. Hann lýsir henni sem tilraun til þess að skapa ramma kringum mannleg 

samskipti svo hægt sé að stúdera þau, svipaðan þeim ramma sem afmarkar tengls forma og 

lita í málverkum.8 Þetta er algerlega í takt við greiningu franska gagnrýnandans Nicolas 

Bourriaud (f.1965) en hann kom fyrstur fram með hugtakið Relational Aesthetics eða í beinni 

                                                      
4 Bourriaud, Relational Aesthetics, bls. 14-16, 43-46. 

5 Boetzkes, The Ethics of Earth Art, bls. 35. 

6 Ólafur Elíasson, „Why Art Has The Power to Change The World.“ 

7. J. B. K. Rannsu, Listgildi samtímans, bls. 33. 

8 Árnason, „Hlynur Hallsson og þátttökulist,“ bls. 524. 
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íslenskri þýðingu: Fagurfræði vensla; félagsmeðvituð þátttökulist sem einblínir á 

sammannleg tengsl og upplifun fremur en verkið sjálft. Upplifun áhorfanda og hvernig hann 

orkar á aðra áhorfendur er hluti af listaverkinu. Fyrir Bourriaud er venslalistamaðurinn 

félagsverkfræðingur, og listaverkið er félagsleg aðstaða sem á að vera notuð og upplifuð í 

sameiningu. Það er þessi gagnkvæma huglægni og félagslund sem skipta Bourriaud 

höfuðmáli. Samkvæmt honum ætti áhorfandi ekki að dæma veraldlegar yfirlýsingar 

venslaverka á fagurfræðilegan máta, heldur einungis mótun sameiginlegrar upplifunar á milli 

áhorfenda.9 Áhorfandi lærir að upplifa list á annan hátt en hann er vanur. Einbeiting á 

samskipti frekar en sköpulag og ásýnd kann að vera kynlegt í fyrstu en gefur meira af sér að 

lokum, enda tapar áhorfandi aldrei hinni einbeitingunni, þessi bætist við og gefur fleiri 

úrlausnir.  

   Claire Bishop (f.1971) skrifaði áhugaverða gagnrýni á venslalist Bourriaud, sem segir að 

þessi tegund af listupplifun geri í raun lítið úr verkinu sjálfu. List eigi að upplifa fyrir það sem 

hún er en ekki sem einhverja skyndiskemmtun þar sem listamaðurinn verði að einhvers 

konar rokkstjörnu.10  Bishop gagnrýndi einnig að gæði venslanna hjá Bourriaud koma aldrei 

fram, það er bara gert ráð fyrir því að þau séu lýðræðisleg. Tegund venslanna þarf að vera 

augljós, það þarf að spyrja sig hvers konar tengsl þetta séu, fyrir hvern og hvers vegna.11 

Þessi gagnrýni bendir á að list megi nota sem áróðurstæki á grunlausan áhorfandann; með 

öðrum orðum er hún heilaþvottur til góðs eða ills. Listamenn hafa gert sér grein fyrir því og í 

gegnum tíðina nýtt sér þessar tilfinningaheitari hliðar samfélagsins enda auðveldara að ná 

fram viðbrögðum frá almenningi þegar viðfangsefnið kemur þeim við. „Myndlistarmenn hafa 

löngum gert sér mat úr þeim ímyndum, sem næra stjórnmálalífið, og margir trúa því að 

nútímalistinni beri að blanda sér inn í hræringar stjórnmála, enda séu mótun skynjunar og 

mótun ímynda viðfangsefni.“12 Sé listin notuð til góðs, þar sem tegund venslanna er augljós 

og uppbyggjandi, þá getur hún haft stórkostleg áhrif á samfélagið. Til að knýja borgarann til 

                                                      
9 Bourriaud, Relational Aesthetics, bls. 14-16, 43-46. 

10 Bishop, „Antagonism and Relational Aesthetics“ bls. 53. 

11 Bishop, „Antagonism and Relational Aesthetics“ bls. 65. 

12 Árnason, „Hlynur Hallsson og þátttökulist“ bls. 513. 



  9 

 

 

aðgerða þarf að ýta undir áhuga, tengsla hans við verkið og persónulegrar hlutdeildar í því, 

en lykillinn að því liggur í venslalist. 

Skilningur úr sporum annarra 

Venslalist kemur fram á margs konar hátt og engin ein leið til að framkalla hana, tenging milli 

áhorfenda er þýðingarmikil og annarra manna sýn getur verið lærdómsrík. List getur leitt 

áhorfanda á nýja staði, hún varpar ljósi á myrkustu innskot sálarinnar og fær hann til að 

horfast í augu við fleiri hliðar sjálfs síns. Að leita að og uppgötva eitthvað nýtt er það sem 

listin reynir stöðugt að ná fram.13 Listaverk gera áhorfanda ljóst að veröldin er ekki einsleit og 

fólk upplifir á mismunandi hátt. Það sést glögglega þegar listaverk eru skoðuð enda er það 

upplifun og skoðun listamannsins sem hefur verið gerð að einhverju sýnilegu. Listamaðurinn 

hefur opnað glugga inní hugarheim sinn.14 Það er mikilvægt fyrir áhorfanda að læra að horfa 

hlutlaust á listaverk og leyfa verkinu að birtast honum á eins einlægan og fordómalausan 

máta og hægt er. Áhorfandi lærir að horfa á list á nýjan hátt, en það snýst ekki um að gleyma 

því hvernig horft var áður, heldur um að bæta við sig blómum og eiga frekar tvo 

valmöguleika um það hvernig horft er, sem gæti fætt af sér þriðja valmöguleikann sem er 

barn þeirra tveggja. List hvetur fólk einnig til þess að þykja vænt um innsæið og 

sköpunargáfuna sem fylgir því eftir. List hvetur til þess að leita stöðugt að nýjum 

hugmyndum, til að brjóta reglur og finna óhefðbundnar leiðir til þess að nálgast vandamál 

sem steðja að samtímanum. Alls kyns fólk sækir listasýningar og listviðburði, fólk sem sér 

heiminn í ólíku ljósi hópast í kringum listaverk og deilir upplifun. Listheimurinn nærist á 

mismunandi skoðunum og gagnrýni og er þar af leiðandi frábær uppspretta innblásturs fyrir 

stjórnmálamenn og aðgerðasinna sem og góð leið fyrir þá til þess að kynna sér og koma á 

framfæri mismunandi sjónarmiðum.15 Gott dæmi um það hvernig list hefur ýft upp í 

skoðunum fólks er smáhöggmyndin Follow the leaders (2011) eftir Isaac Cordal (sjá mynd 1.) 

sem hefur verið nefnd Politicians Discusssing Global Warming af netverjum.16 Þar varð 

                                                      
13 Ólafur Elíasson, „Why Art Has The Power to Change The World“. 

14 Jón Proppe, „Virknin Í Listaverkinu“, bls. 103. 

15 Ólafur Elíasson, „Why Art Has The Power to Change The World“. 

16 Dougherty, „This is what politicians debating global warming will look like soon“. 
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samtal á milli listaverks og áhorfanda sem leiddi það af sér að nafninu var breytt í takt við 

upplifun af verkinu, nokkurs konar venslalist þar sem áhorfendur taka þátt og hafa áhrif. 

Þátttökulist myndar samhug og eykur í mörgum tilfellum gagnrýni á stofnanir en það stuðlar 

að bættu samfélagi. Túlkanir eru útfærðar sameiginlega frekar en að vera 

einstaklingsbundnar, þöglar og hlutbundnar, þátttökulist hljómar hálf-marxísk að því leyti og 

í takt við skoðanir jafnaðarsinna líkt og Walter Benjamin og Guy Debord. Guy Debord var 

einn aðal talsmaður samtakanna The Situationist International sem hafði hæst seint á fimmta 

áratug síðustu aldar og fram á síðari hluta sjötta áratugarins, en þessi samtök börðust fyrir 

því að allir mættu taka þátt í uppbyggingu á samfélaginu sem myndi verða til þess að úr yrði 

stéttarlaust samfélag handan hafta trúar og kapítalsima.17 Það er allt gott og blessað svo 

lengi sem allir í samfélaginu trúa á jöfnuð, en ef við horfum aftur til orða Bishop þá gæti þessi 

sameiginlega upplifun áhorfenda og hvernig þeir geta orkað á hvern annan hins vegar leitt 

áhorfendur blindandi í ranga átt gegn jafnræði og frjálsri hugsun. Þess vegna gæti venslalistin 

verið tvíeggja sverð og frekar hættuleg sé henni stjórnað af einræðisherrum og frúm 

samfélagsins. Þegar sömu hóparnir með sömu gömlu einhliðu skoðanirnar kjósa alltaf, á 

meðan hinir hóparnir sitja tuðandi heima, þá verður þörfum allra augljóslega ekki sinnt. 

Samfélagið myndi ganga smurt ef samvinna og virðing væri ríkjandi en til þess þarf skilning á 

skoðunum nágranna síns. Ef hóparnir blönduðust saman á menningarlegum vettvangi þá 

gætu þeir lært að sjá heiminn með augum hvors annars og mögulega rennt af stað mótun 

alheimssamfélagsins.   

Framlenging listamannsins 

Listamaður sem sannarlega er hægt að kalla forvera venslalistarinnar er þýski listamaðurinn 

Joseph Beuys (f.1921 d.1986). Hann lagði áherslu á að tengja áhorfendur betur, bæði hvorn 

við annan og við hugmyndafræði sína. Hann trúði því staðfastlega að list gæti haft áhrif á 

samfélagið og stuðlað að breytingum á heimsmælikvarða, listin fyrir honum var bæði 

lýðræðislegt og almennt afl. Hann hafði einnig mikinn áhuga á því hvernig list gæti vakið 

                                                      
17 Walter Benjamin, Selected Writings, Volume two, Part 2, 1931-1934 (London, Englandi: The Belknap Press of 

Harvard University Press, 1999). Bls. 768-783. & Guy Debord, Guy Debord and the Situationist International  

(London, Englandi: The MIT Press, 2002). Bls. 159-167. 
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umræðu um hinn náttúrulega heim.18 Árið 1974 fór Beuys í mánaðartúr til Bandaríkjanna þar 

sem hann hélt fyrirlestra og leiksýningar um samband mannsins við náttúruna. Sýningin hét 

„Energy Plan for the Western Man“ og lék á hugtakinu hans um hina félagslegu höggmynd og 

hvernig hún væri drifkrafturinn að baki hins svokallaða orkuplans. Beuys leit svo á að allir 

ættu að taka þátt í því að móta samfélagið, og með því að gera það þá myndi hver einasta 

manneskja átta sig á því að hún byggi yfir listrænum eiginleikum og gæti skapað. Þessi sýn 

hans á samfélagið sem höggmynd; sem listaverki í stöðugri mótun af almenningi, átti einnig 

að endursameina náttúruna og manninn. Með öðrum orðum, orkuplanið var að 

endurskilgreina list sem almenna orðræðu sem innihéldi alla borgara, dýr og náttúruöfl og 

myndi endurlífga náttúrulegt umhverfi.19 Sýning Beuys fjallar nákvæmlega um þennan dans 

sem listamenn stíga svo oft með verkum sínum og bjóða svo áhorfanda að taka þátt og taka 

loks við og hjálpa til við túlkun, þroska og útkomu verksins. Tenging áhorfandans við verkið 

skilar sér þannig að honum finnst hann eiga þátt í mótun þess, sem er mikilvægt fyrir 

áframhaldandi áhuga og útbreiðslu. Þegar verkið skilur eitthvað eftir sig þá talar áhorfandi 

um það úti í samfélaginu og ber boðskapinn þannig lengra, hvort sem hann var sammála 

honum eða ekki. Hver sem hann talar við er frjáls til að móta sína skoðun en þannig virkar 

þessi lýðræðishugsun sem gildir í vestrænu samfélagi. Ómeðvitað gæti áhorfandi hafa deilt 

boðskap verksins um gervallt tengslanetið sitt og þar af leiðandi haft áhrif á þann hátt sem 

listamaðurinn hefði ekki getað upp á eigin spýtur. Áhorfandi er orðinn virkur þátttakandi og 

mótandi, hann er framlenging af listamanninum, ef ekki listamaður sjálfur. 

   Beuys hefur mögulega orðið fyrir áhrifum frá Roland Barthes (f.1915 d.1980) um listina sem 

almennt ferli. Áhorfandi tekur túlkunarvöldin af listamanninum, eða eins og Barthes lýsir því 

þá tekur móttakandinn, þar lesandinn, verkið og túlkar eftir sínu höfði en ekki höfundarins. 

Þetta útskýrir hann í ritgerð sinni The Death of the Author (1967). Þar býr lesandi til rödd 

hverrar einustu persónu, umhverfi, útlit, einungis með handleiðslu höfundar þar sem hann 

hefur hengt saman nokkur orð.20 Barthes fannst ekki vera hægt að greina verk út frá 

manneskjunni sem skapaði það, til dæmis ætti ekki að greina málverk Van Gogh út frá 

                                                      
18 Boetzkes, The Ethics of Earth Art, bls. 35. 

19 Boetzkes, The Ethics of Earth Art, bls. 36. 

20 Boetzkes, The Ethics of Earth Art, bls. 68. 
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geðheilsu hans. Sameining textans segir Barthes að liggi ekki í uppruna hans heldur 

leiðarenda.21  Þessi túlkun er keimlík þeirri sem Beuys reyndi að sýna fram á þar sem 

móttakandi í hans tilfelli er áhorfandi sem tók verkið til sín og túlkaði á sinn hátt. Það er 

mikilvægt fyrir listamenn að geta sleppt takinu á verkunum sínum og leggja túlkunina í 

hendur áhorfenda ef þeir vilja að verkin nái til fleira fólks. Aukinn áhugi myndast hjá 

áhorfendum þegar þeir geta tengt sjálfan sig og sína upplifun í verkinu sem verður til þess að 

þeim finnst þeir eiga hlutdeild í því og taka það og þá sérstaklega boðskap þess, með sér út í 

lífið. 

Áhrif sjónrænnar upplifunar 

Tenging áhorfanda við verk byrjar þó ekki með venslalistinni, það er sjónræni eiginleiki 

verksins sem dregur áhorfendur að því fyrst. Þessi ást við fyrstu sýn getur þó verið skammlíf 

en þá tekur venslalistin í taumana og heldur áhuganum og upplifuninni á lofti. Það virðist 

sem svo að fólk tengi betur við myndir frekar en ritaðar upplýsingar. Fréttir þjóta framhjá 

fólki í dag án þess að skilja mikið eftir hjá þeim. Þó kemur stundum fyrir að stakar fréttir 

hreyfa við fólki. Þær fréttir eiga það oft sameiginlegt að sýna en ekki einungis segja frá, fólk 

þarf raunverulega að sjá það sem aðrir eru að ganga í gegnum til þess að finna fyrir 

samkennd.22 Árið 2015 höfðu meira en 200.000 Sýrlendingar verið drepnir í 

borgarastyrjöldinni sem geisar enn í dag, og yfir þrjár milljónir hafa þurft að flýja heimili sín. 

Fréttamiðlar í hinum vestræna heimi hafa endrum og eins fjallað um stríðið, en oftar en ekki 

hafa það verið fréttir um hvar eigi að koma flóttamannaplágunni fyrir, sem hefur haft 

óþægindi í för með sér og upprót í hversdagslífi meðaljónsins. Skoðun margra umturnaðist 

þó þegar harmþrungin ljósmynd af litlum sýrlenskum dreng sem skolað hafði upp í fjöru í 

Tyrklandi náði á forsíðu flestra fréttamiðla í Evrópu. Drengurinn hét Aylan Kurdi og hann var 

þriggja ára þegar hann dó á flótta yfir Miðjarðarhafið. Þessi mynd hafði gríðarleg áhrif á 

samkenndina í hinum afskiptalausa vestræna heimi, með orðum Jeremy Kyle „one picture 

broke the heart of the world“. Ástæðan er sú að menn skilja betur sýnilega og einstaka hluti. 

                                                      
21 Roland Barthes, Image, Music, Text: Essays selected and translated by Stephen Heath (Glasgow, Bretlandi: 

Fontana/Collins, 1979) bls. 142-148. 

22 Zeeberg, „How Images Trigger Empathy“. 
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Sálfræðingar kalla þetta heilkenni identifiable victim effect, en það er að samsama sig 

fórnarlambinu.23 Þar af leiðandi gefur auga leið að fólk bregst við sjónrænni upplifun á 

tilfinningameiri hátt en ef það les eða heyrir. Þannig hlýtur verk Ólafs Elíassonar, Ice Watch 

(2014), þar sem hann færði nokkra ísjaka frá Grænlandi til ýmsra stórborga, til dæmis Parísar, 

að hafa gefið áhorfendum persónlegri og átakanlegri upplifun af hnattarhlýnuninni þar sem 

þau sáu bókstaflega hitann bræða þessi svakalegu náttúruundur með lítilli sem engri 

fyrirhöfn. 

Samtímaaðgerðir 

Ný aðgerðastefna hefur verið áberandi undanfarin ár á meðal gagnrýnna borgara víðs vegar 

um heiminn, en sú þróun var brennidepill global aCtIVISm sýningarinnar sem stóð frá 

desember 2013 til lokar mars 2014 í ZKM í Þýskalandi. Sýningin var yfirlit yfir nálganir, taktík, 

aðferðir og aðgerðir sem notaðar eru í þessu svokallaða „performative democracy“ eða í hinu  

virka lýðræði. Þar er notast við tækni og samfélagsmiðla til að koma verkum og hugmyndum 

áleiðis í kringum hnöttinn á methraða. „Artivism“ er orðaleikur sem hefur verið notaður um 

þessa aðgerðastefnu sem gæti verið þýtt sem „aðgerðalist“, og er mögulega nýlistastefna 21. 

aldarinnar.24 List 21. aldarinnar er áberandi spennandi þar sem listamenn eru óhræddir við 

að gera verk sem eru þýðingarmikil og hafa áhrif. Þeir verða að standa við skoðanir sínar og 

það getur haft lífshættulegar afleiðingar líkt og var raunin hjá skoptímaritinu Charlie Hebdo, 

þar sem 12 manns létu lífið í hryðjuverkaárás eftir að hafa hæðst að spámanni múslima.25 

Þátttökulistin hefur gert áhorfanda að meðleikara sem gerir það að verkum að hann tengist 

verkinu á allt annan hátt en áður fyrr, finnst hann eiga hlutdeild í því svo það verður 

mikilvægara fyrir hann.26 Þessi tenging er mikilvæg fyrir listamenn sem eru að reyna að koma 

                                                      
23 Zeeberg, „How Images Trigger Empathy“. 

24 Weibel, Global Activism, bls. 23. 

25 Rayner, Samuel & Evans, „Charlie Hebdo Attack: France‘s Worst Terrorist Attack in a Generation Leaves 12 

Dead,“ The Telegraph, 7 janúar 2015, 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11331902/Charlie-Hebdo-attack-Frances-

worst-terrorist-attack-in-a-generation-leaves-12-dead.html 

26 Weibel, Global Activism, bls. 57. 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11331902/Charlie-Hebdo-attack-Frances-worst-terrorist-attack-in-a-generation-leaves-12-dead.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11331902/Charlie-Hebdo-attack-Frances-worst-terrorist-attack-in-a-generation-leaves-12-dead.html
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einhverjum skilaboðum áfram með verkum sínum. Sömu athygli myndu þeir aldrei ná fram 

nema áhorfandi tengi persónulega við verkið, en þetta samband myndast um leið og 

áhorfandi áttar sig á samspilinu á milli sín og verksins. Í kjölfar tækninýjunga hefur mátturinn 

komist aftur í hendur alþýðunnar, sterkar skoðanir berast í dag langt um völl með einu 

„klikki“.27  Áhugi á því að hafa áhrif og finnast eitthvað mikilvægt verður meiri þegar 

manneskjan finnur fyrir því að það sem hún gerir hefur í raun og veru áhrif. Spennan við 

hvert „læk“ og hverja deilingu er ávanabindandi og trúin á málstaðinn vex ásmegin og verður 

að barni sem þarf að hlúa að og vernda. Völd almenna borgarans hafa aldrei verið meiri en 

þau eru í dag þó svo að margir séu grunlausir um þau. Áhrif með og í gegnum samfélagsmiðla 

eru virkilega áberandi. Með einum status gæti einstaklingur haft afdrifamikil áhrif, allt frá 

afkomu veitingastaðar til samstöðu með einhverju málefni. Punkturinn er sá að 

samfélagmiðlar eru vopn hins almenna borgara, það þarf bara að kynda undir honum svo 

hann nýti sér þau. 

   Internetið hefur gert jörðina margfalt minni. Nú á 21. öldinni getur manneskja sent skilaboð 

hinum megin á hnöttinn hvenær sem er.28 Það hefur leitt af sér að manneskjur hafa kynnst 

fjarlægu fólki í gegnum sameiginlegt áhugamál, en áður fyrr hefðu þau mögulega ekki kynnst 

vegna mismunandi menningarhátta og skoðana. Ólíkleg vinasambönd myndast á 

sameiginlegum grundvelli svo íbúar jarðarinnar læra meira um nágranna sína en ella. Aðal 

ljóður internetsins og ástæða ójöfnuðar á þeim vettvangi er sá að ekki öll lönd í heiminum 

bjóða upp á internetþjónustu og að auki hafa ekki allir aðgang að tölvum. Þar af leiðandi 

veitir tæknin sumum ákveðin forréttindi og völd yfir þeim sem eru ekki jafn vel tengdir og fá 

ekki sama flæði upplýsinga. Þess vegna er ómögulegt að mynda alþjóðasamfélag með 

internetinu einu saman. Það er virkilega hæpið að stofnun sem vinnur á alþjóðlegum kvarða 

gæti mögulega talað jafnt fyrir öllum einstaklingum allra landa. Fólk er misjafnt og þá 

sérstaklega hvað varðar pólitík, menningu og fagurfræði.29 Undur og agnúar internetsins eru 

margþætt og flókin. Í dag er erfitt að aftengja sig en stöðugt upplýsingarflæði nútímans gerir 

                                                      
27 Weibel, Global Activism, bls. 24. 

28 McDaniel, Craig og Robertson, Jean, Themes of Contemporary Art (Oxford, Englandi: Oxford University Press, 

2017), bls.14. 

29 Terry Smith, What is Contemporary Art? (Chicago, BNA: The Univeristy of Chicago Press, 2009) bls. 151-152. 
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meðtakendur þreytta og daufa; ef allt er mikilvægt þá er ekkert mikilvægt. Listin á að klípa þá 

aftur til meðvitundar og fá áhorfanda til þess að verða svo mikið um verkið að það knúi hann 

til framkvæmda.30 

   Verk sem hafa mikil áhrif á áhorfanda eru vösk og rafmögnuð. Það er greinilegt þegar þau 

eru borin saman við, til dæmis, fréttir. Fréttamiðlar keppast hver við annan að vera fyrstir 

með fréttirnar, þær eru skrifaðar á ljóshraða og lítil hugsun sett á bak við þær, sem sést 

margoft með málfræði- og stafsetningarvillum. Að baki listaverks, hins vegar, er mikil vinna 

lögð í að úthugsa hugmyndir sem skila sér með verkinu svo orkan sem kemur frá því snertir 

við áhorfanda. Þessi orka minnir á túlkunarvél Jón Proppe sem hann talar um í grein sinni 

„Virknin í Listaverkinu.“ Hann vill meina að hvert listaverk geti af sér túlkun eða jafnvel 

túlkanir sem mætti kalla virkni sem lifir í verkinu.31 Þess vegna hafa listaverk meiri áhrif á 

áhorfanda heldur en fréttir, listaverk tala til hans. Það samtal leiðir svo vonandi af sér samtal 

milli áhorfenda og þar með breiðist margtúlkaður boðskapur áfram og hefur meiri áhrif og 

meiri sögn. Eins og með allt annað þá er mismikil vinna lögð í listaverk svo þau hafa mismikla 

virkni. Marchel Duchamp uppgötvaði hvernig ætti að ná virkninni fram á eins einfaldan og 

fágaðan hátt og mögulegt er þegar hann tók fjöldaframleiddan hlut og setti hann fram sem 

listaverk. Þannig náði hann að tengja saman hugmynd og hlut og úr varð listaverk sem 

þarfnaðist nánast engrar líkamlegrar vinnu til að verða, aðeins huglægrar vinnu.32 Verkið sem 

hér er talað um er Fountain (1917). Skilningur Duchamp á list var sá að hún þyrfti ekki að lúta 

föstum boðum og bönnum heldur væri lifandi samtöl og hugmyndir eða eins og Proppe 

komst að orði: „Sá sem hefur skilið hvernig listaverk virkar getur búið til listaverk úr nánast 

hverju sem er“33, en það er nákvæmlega það sem Duchamp gerði. 

   Þær kenningar sem til eru varðandi það hvernig samkennd kviknar við upplifun á listaverki 

ganga úr frá mikilvægi sjálfvirkra viðbragða í manninum við myndum, byggt út frá mirror 

neuron mechanism en það merkir að viðbragðið sé speglun áhorfanda á viðbragði viðfangs.34 

                                                      
30 Ólafur Elíasson, „Why Art Has The Power to Change The World.“ 

31 Jón Proppe, „Virknin Í Listaverkinu,“ bls. 100. 

32 Jón Proppe, „Virknin Í Listaverkinu,“ bls. 101. 

33 Jón Proppe, „Virknin Í Listaverkinu,“ bls. 101. 

34 Kesner, Horáček, „Empathy-Related Responses“. 
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Það hafa einnig fengist vísindalegar niðurstöður um það hvernig kviknar á hugrænum 

tilfinningastöðum í heilanum á manninum þegar hann upplifir list. Því meiri áhrif sem listin 

hefur á manneskjuna, því meiri hækkun verður á þessum heilastöðvum og hún finnur fyrir 

meiri samkennd.35  Með kerfisbundinni taugafræðilegri greiningu er hægt að sýna fram á að 

listupplifun leiti lengra, umfram fagurfræði og á spor félagsfræði. Sál- og hugfræðileg 

taugavísindasönnunargögn hafa einnig sýnt að listupplifun ræktar félagsvitund á borð við 

sjálfsskilning, sem og skilning gagnvart öðrum. Þá hafa raunreynslugögnin sýnt að upplifun af 

list hefur sérstök félagsleg og persónuleg gildi, sem hagnast manninum bæði sem einstaklingi 

og sem samfélagsveru og undirstrika þann þátt sem list leikur í lífi mannsins.36 Þetta þýðir að 

þegar áhorfandi horfir á list þá hefur hún ekki bara fagurfræðileg áhrif á hann. Huglægni gerir 

upplifunina persónulega og áhorfandi upplifir verkið á annan hátt en einhver annar. Þegar 

hann og annar áhorfandi ræða svo saman um hvað þeim fannst, þá verður samtal sem 

verður til þess að manneskjan fær dýpri sýn á verkið. Í kjölfarið af samtalinu hefur hún fengið 

að sjá hlutina frá fleiri sjónarhornum, en það gerir hana að dýrmætum samfélagsþegn í 

lýðræðissamfélagi. 

   Betri skilningur og samsömun hefur ekkert nema jákvæð áhrif á samfélagið og er markmið 

sem margir listamenn reyna að ná. Venslalistin hans Bourriaud er ákveðið tæki sem hægt er 

að nota til þess að mynda þessa samsömun og skerpa á mikilvægi upplifunarinnar. Hins vegar 

er vert að skoða hvers konar upplifun myndast hverju sinni líkt og Bishop benti á enda ekki 

allur samhugi af hinu góða. Samfélagið er í sífelldri þróun eins og Beyus talaði um og líkti því 

við ókláraða höggmynd sem almenningur sér sjálfur um að sníða í nokkurs konar þátttökulist. 

Þess vegna er mikilvægt að leyfa honum sjálfum að túlka verkið, að hætti Barthes, svo 

honum finnist hann eiga hlutdeild í höggmyndinni og vandar þar af leiðandi til verks. Sjónræn 

upplifun hefur mikil áhrif á samkennd fólks og þess vegna eru listamenn með fallegt vopn í 

höndunum til að ná athygli eins áhorfanda í einu, en í gegnum venslalistina breiðist 

boðskapurinn langt út fyrir væntingar listamannsins.   

 

                                                      
35 Sherman, Morrissey. „What Is Art Good For?“ 

36 Sherman, Morrissey. „What Is Art Good For?“ 
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Landlist umvafin boðskap 

Lífsviðurværi mannsins er algjörlega háð náttúrunni, án hennar ætti hann engan samastað. 

Þess vegna mætti halda að hann myndi umgangast hana af alúð og virðingu sem er þó ekki 

alltaf raunin. Þó er mörgum annt um hana og kunna bæði að meta fegurð hennar jafnt sem 

notagildi. Þeir listamenn sem eru í þessum hópi hafa gjarnan gerst landlistarmenn og nota 

listina til að koma fram áhyggjum sínum og efla til samhugar og vonandi aðgerða í þeim 

málum. Landlist er margskonar en öll eiga landlistarverk þó sameiginlegt að innihalda 

náttúruna hvort sem um vísanir eða beinar tengingar er að ræða.37 Það er vart hægt að ræða 

landlist án þess að konseptlist komi fljótt fram í umræðunni enda renna stefnurnar saman að 

mörgu leyti. Báðar eru þær hugmyndaknúnar af ástríðu listamannsins sem myndi ekki 

framkvæma verkið nema hann hefði skoðun og áhuga á því. Hugrænir eiginleikar 

konseptlistar skipta höfuðmáli þegar viðkemur list svo verkin geta verið áberandi ólík verkum 

annarra listastefna.38 Þannig verk ná einlægri athygli áhorfanda enda tær boðskapur svo ekki 

sé minnst á þegar hann er samfléttaður náttúrunni sem umlykur manninn og skiptir hann svo 

miklu máli. 

Landlist 

Landlist kom fram uppúr 1960 og er enn við lýði í dag. Landlistamenn nota náttúruna, annað 

hvort algerlega eða að hluta til, en landslagslistaverk eru jafn mismunandi og þau eru mörg 

svo það eru óteljandi leiðir til þess að gera verk sem er hluti af landlistaflórunni.39 Landlist 

stimplaði sig rækilega inn í listheiminn með tilkomu sjónvarpssýningarinnar Land Art (1969), 

en þar voru sýnd verk sem áttu ekki heima milli veggja hvíta kassans og átti að sýna líkt og 

um gjörning væri að ræða. Verk listamanna sem áttu eftir að láta vel að sér kveða í 

landlistinni voru sýnd, til dæmis verk eftir Walter De Maria, Richard Long og Robert 

                                                      
37 Miwon Kwon, One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity (Camrbridge, Mass.: MIT 

Press, 2002), bls. 11-12. 

38 Goldie & Schellekens, Philosophy and Conceptual Art, bls. 73. 

39 Miwon Kwon, One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity (Camrbridge, Mass.: MIT 

Press, 2002), bls. 11-12. 
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Smithson. Þar með hafði landlist fest sig í sessi sem stefna í listaheiminum.40 Landlist snýst 

um allt það sem kemur náttúrunni við, hvort sem verkið sé útbúið í náttúrunni sjálfri eða 

milli veggja gallerísins. Sé listamaðurinn nógu einlægur í túlkun sinni þá getur hann tengt 

áhorfanda náttúrunni þó svo hann staðsetji hann ekki beinlínis innan í henni.41 Landlist er 

augljóslega vítt hugtak og vegna óteljandi forma og stærða er ómögulegt að skilgreina það á 

einn óyggjandi hátt. Það mætti líkja hugtakinu við garð, garður gefur álíka nákvæma 

skilgreiningu sem er svo almenn að hún er í sjálfu sér hálf ónothæf.42 Það eiga allir einhverja 

huglæga mynd af garði sem er keimlík öðrum hugmyndum svo hugtakið er ekki með öllu 

ónothæft þó það sé ekki hægt að negla niður hugmyndina með orðinu einu saman. Rosalind 

Krauss skrifar í grein sinni í áttundu útgáfu October listablaðsins að landlist sé hluti af 

módernisma og sé í raun nánar tiltekið list sjöunda áratugarins. Hún kallar árin 1960–70 

Expanded Field Sculpture, eða aukið svið höggmynda, sem háendurreisn landlistar. 

Höggmyndina er erfiðara að skilgreina í dag en áður fyrr þar sem hún hefur þróast og getur 

nú verið á ótal vegu. Aukið svið höggmyndar er því einhverskonar útstandandi hlutur á jaðri 

þar sem eru til staðar aðrir óskipulagðir möguleikar.43 Nálgun listamanna á landlist getur því 

verið ansi margslungin og jafnvel óvænt, enda þótt Krauss hafi skrifað um sjöunda áratuginn 

sem blómaskeið landlistar þá var það 1979 svo hún var grunlaus um hvað framtíðin bar í 

skauti sér fyrir landlistina. Hér eftir verður rætt um höggmyndina undir áhrifum frá Krauss, 

sem hugtak um útvíkkað heildarsvið þrívíðrar listar, þar á meðal landlistar. 

   Ann Spirn fjallar skáldlega um landslag sem sameiginlegt tungumál mannsins, að landslagið 

sé í raun móðurmál hans vegna þess að það er upprunalega bælið sem hann þróaðist og 

þroskaðist í. Maðurinn þróaðist í kringum plöntur og dýr, undir himninum, ofan á jörðinni og 

nærri vatni. Hver einasta manneskja ber þessa arfleifð í sér í huga og líkama.44 Landslag er 

fyrirbæri sem tengir alla menn saman og þar af leiðandi hefur landlist áhrif á alla menn. Þeir 

finna sameiginlegan grundvöll þar, þess vegna er hún svona dýnamísk. Í landslaginu býr líka 

                                                      
40 Lailach, Land Art, bls. 6-7. 

41 Malpas, Land Art, bls. 34. 

42 Malpas, Land Art, bls. 45. 

43  Krauss, „Sculpture in the Expanded Field“. 

44 Spirn, The Language of Landscape, bls. 15. 
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vistfræðin en hún er eitthvað sem skiptir ekki bara rannsóknamenn og líffræðinga máli 

heldur er einnig verðug umræða í samfélagi og þá helst hvað samskipti mannsins við 

náttúruna varðar. Meðvitund um náttúruspjöll af mannavöldum, eins og dýr í 

útrýmingarhættu, mengun í ósonlaginu eða eyðingu náttúruauðlinda hefur gert það að 

verkum að vistfræði er orðið virkilega gildishlaðið orð sem minnir á siðferðislegar skyldur 

mannsins gagnvart jörðinni.45 Því er ekki skrítið að listamenn búi til verk sem eru einhvers 

konar ádeila á náttúruspjöll, en rétt eins og áhorfandi velur sér bíómynd eftir áhuga þá velur 

hann sér listasýningu eftir áhuga. Hvað gæti vakið meiri áhuga en það sem umlykur 

áhorfanda bæði í orðræðu og raunveru, sem er auðvitað náttúran sjálf. Hvort sem hún sé 

náttúruleg eða þakin mannvirkjum, enda ætti hann hvergi heima án hennar. Staðurinn þar 

sem manneskja á heima er bæði staðbundinn og alhliða, það er, fyrir heimamanninum getur 

einn stígurinn sem liggur frá húsinu hans og niður í búð verið einstakur með sínum skuggum 

og hlykkjum en hann er líka bara stígur líkt og aðrir stígar víðs vegar um heiminn.46 

Áhorfendur sameinast á alhliða stígum heimsins. Þar standa þeir á jöfnum grundvelli og átta 

sig á því að þeir eru í raun nágrannar á sömu jörð þó svo að himinn og haf séu á milli þeirra. 

Það er þýðingarmikið fyrir umhverfið þar sem sameiginleg væntumþykja gæti stuðlað að 

alþjóðlegu átaki í umhverfisvernd. 

   Eitt aðaleinkenni landlistar er ákveðni staðurinn sem hún er á, en það er ekki hægt að færa 

landlist úr stað án þess að eyðileggja verkið eða í það minnsta breyta öllum skilvitlegum 

áhrifum þess.47 Það er vegna þess að vettvangur landlistar er valdasvæði venslalistarinnar, og 

það hafa margir landlistamenn leikið sér með það hvernig takmörk staðar geta verið brotin 

með því að afhjúpa félagslegar og efnahagslegar tengingar sem fylgja honum, og með því að 

leyfa áhorfendum að taka þátt sem hluta af upplifuninni á verkinu.48 Þannig eru þær 

fjölmörgu útfærslur sem gerðar hafa verið á landlistaverkum ekki einungis listamannsauganu 

háð heldur getur félagslegt samhengi einnig stjórnað því hver útkoman verður. Vegir, 

stríðssvæði, tækninýjungar og þess háttar setja mikinn svip á landslagið sem listamennirnir 

                                                      
45 Boetzkes, The Ethics of Earth Art, bls. 2. 

46 Malpas, Land Art, bls. 37. 

47 Lailach, Land Art. Bls. 11. 

48  Doherty, Situation (Cambridge, Englandi: MIT Press, 2009), bls. 6-7. 
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geta ekki litið fram hjá og innleiða þess vegna í verkin sín.49 Landlist getur þannig óvart orðið 

mun meiri ádeila á visst málefni en listamanninum datt í hug að verkið yrði. Listamaðurinn 

getur ómögulega vitað hvernig hver og einn áhorfandi sér verkið hans, það býr ákveðin 

huglægni á bak við tjöldin hjá öllum einstaklingum. Þessi fjölbreytni býður upp á spennandi 

samræður og útkomur sem verkið nærist á og lifir þess vegna lengur og ferðast lengra manna 

á milli. Landlist er ekki einungis höggmynd í landslagi, heldur dregur hún einnig fram viðhorf 

staðarins og upplifun sem nær langt út fyrir höggmyndina sjálfa. Verkið undirstrikar staðinn 

sem höggmyndin hvílir á og leiðir hugsunina á bak við verkið. Þannig verður staðurinn að 

virkum þætti frekar en einungis sögusvið. Það sem bindur alla landlistamenn saman er 

notkunin á list til þess að útskýra á beinan hátt samband mannsins við landslag og náttúru, 

eða til þess að endurskipa viðbrögð áhorfanda við stað, landslag eða náttúru.50 Samkvæmt 

sýningarstjórunum Jeffrey Deitch and Dan Friedman þá hefur öll landlist hugtakslega 

undirtóna sem eru byggðir á samfélagslegum reglum sem hafa áhrif á hvernig áhorfandi sér 

staðinn.51 Á undanförnum árum hefur hlutgerving orðið aðal einkenni höggmyndarinnar, 

sem gerir það að verkum að áhorfandi eignast óháða hlutdeild í því. Hugmyndin um hlutdeild 

er vandráðin, fræðilega sem og frá listrænu sjónarmiði, vegna þess að heimurinn er hlaðinn 

hlutum. Gagnrýnendur hafa tekið fram að það sem geri þessa útvíkkuðu hugmynd um 

höggmynd að höggmynd sé hlutlægt samhengi; líkamlega, fagurfræðilega og sálfræðilega. 

Samhengi er virkilega áríðandi vegna þess að því fylgir svo sterk merking.52 Það sem grípur 

áhorfanda fyrst er mögulega það síðasta sem hann talar um þegar hann á samtal um verkið. 

Ástin við fyrstu sýn gufar fljótlega upp eftir að huglægt samhengi hefur tekið við og er orðið 

mikilvægara. Hin fagurfræðilega hlið verksins víkur fyrir venslalistinni og oftúlkunin verður að 

nýjum hugmyndum sem eiga alveg jafn mikinn rétt á sér vegna þess að hún er einlæg og 

hugmyndarík. 

                                                      
49 Lailach, Land Art, bls. 7. 

50 Tufnell, Land Art, bls. 16. 

51 Jeffrey Deitch & Dan Friedman, Artificial Nature (Aþena, Grikklandi: Deste Foundation for Contemporary Art, 

1990), sýningarskrá. 

52 Malpas, Land Art, bls. 8. 
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Náttúruvirðing landlistamanna 

Fyrir listamanninn David Nash (f.1945) þá var ekkert sem komst nærri náttúrunni í 

listheiminum en landlist, myndlistamenn mála eftir náttúrunni en landlistamenn sökkva sér í 

hana. Það er ekkert blað sem skilur á milli landlistamanna og náttúrunnar. Skáld þótti honum 

þó komast nokkuð nærri ef ekki jafn nálægt en þeir verða að upplifa hvern krók og kima af 

náttúrunni til þess að geta skrifað um hana á sannan og réttan hátt.53 Náttúran er í hávegum 

höfð hjá landlistamönnum líkt og Nash, og það er ekki skrítið að þeirra áhugasvið skíni í 

gegnum verkin. Sérstaklega þar sem þeir yfirfæra áhugann á listasvið, efni og hugmynd. 

Áhorfandi smitast af áhuganum þegar hann er sýndur með svo mikilli ástríðu að það er ekki 

annað hægt en að finna fyrir honum í orkunni frá verkinu. Listfræðingarnir og rithöfundarnir 

Tufnell og Malpas tala báðir í byrjun 21. aldarinnar um orkuna sem kemur frá verkinu. Orkan 

stafar af því hversu raunverulegt viðfangsefnið er; það á heima í raunverulegu rýmum 

heimsins og stendur fyrir raunverulegt líf með raunverulegum tengslum.54 Helsti grunnur 

landlistar er sá að list sé sama og líf, eins og listamaðurinn James Turrell (f.1943) orðaði svo 

skemmtilega: „Markmiðið var ekki að breyta upplifun í listaverk, heldur að búa aðstæður þar 

sem ég tek þig og leyfi þér að upplifa. Verkið sjálft er þín upplifun, sem tekur ekkert frá 

náttúrunni, heldur staðsetur þig inni í henni.“55 Þarna lætur Turrell mjög greinilega í ljós 

afstöðu sína sem og fjölmargra landlistamanna gagnvart náttúrunni þar sem virðingin er 

algjör. Einnig sýnir hann væntumþykju sína í garð áhorfanda þar sem hann vill ólmur deila 

sinni upplifun á náttúrunni með honum og fá hann til þess mynda sjálfur samband við hana. 

Verk landlistamanna fjalla oftar en ekki um ýmis félagsleg vandamál, allt frá pólitískum til 

siðferðislegra, en þó í miklum meirihluta fjalla þau um vandamál viðfangsefnis síns; 

umhverfisins. Verkin eru oft og tíðum sett fram á beinskeyttan og augljósan máta enda má 

engan tíma missa. Þróun umhverfisvitundar síðan 1960 hefur smitast út í listheiminn og getið 

af sér ótal verk sem vekja athygli á yfirvofandi náttúruspjöllum. Sum veita jafnvel hugmynd 

                                                      
53 Malpas, Land Art, bls. 34. 

54 Tufnell, Land Art, bls. 16. 

55 Malpas, Land Art, bls. 38. 
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að lausnum á meðan önnur einbeita sér að því vekja fólk til umhugsunar og vonandi aðgerða 

í sambandi við tengsl manns og náttúru.56 

Landlist og konseptlist 

Eins og áður var tekið fram þá haldast landlist og konseptlist oft hönd í hönd. Náttúran er 

gildishlaðin á hvaða máta sem hún er notuð sem gerir það að verkum að konseptlistin loðir 

gjarnan við, en það er aðal leiktæki konseptlistarinnar; gildi og hugrænir eiginleikar. Sögulega 

séð kom konseptlist fram sem listastefna árið 1966 og leið undir lok árið 1972.57 Hennar 

gætir þó alls staðar í listheiminum allar götur síðan þá og gerir enn í dag, enda list almennt 

tengd við hugtök og hugmyndir. Konseptlist er heimspekileg og sumir gætu jafnvel gengið 

svo langt að segja að hún sé arftaki heimspekinnar, en þeir sem segðu það væru að meiri 

hluta listamenn en ekki heimspekingar.58 Í rauninni er listaverk opnara hugtak heldur en 

bókmenntaverk vegna þess að textar eru háðir tungumálinu, sem er bundið svo miklum 

fjölda aukamerkinga að lesandi fær ekki frelsi til að lesa úr texta fullkomlega óháða 

merkingu, eins og kemur fram í táknfræði Saussure.59 Þó svo að hlutir beri einnig með sér 

aukamerkingar þá er ýmislegt sem tungumálið getur engan veginn útskýrt líkt og hvernig blár 

himininn var við dagrenningu. Konseptlist er listastefna sem hefur hvað mest reynt að greina 

muninn á fagurfræði og hugrænum áhrifum. Margir listamenn stefnunnar trúa því að 

fagurfræði geti truflað algjört hugrænt flæði og þar af leiðandi kæmist hugmyndin að baki 

verksins ekki til skila. Þess vegna hefur mörgum konseptlistaverkum verið beint í gagnstæða 

átt við fagurfræði svo ekkert sé eftir nema hugtakið eitt. Þetta þýðir þó ekki að listaverk sem 

gegna einhverskonar fagurfræðilegum reglum geti ekki verið hugræn.60 Margir hlutir verða 

fallegir í einlægri hreinskilni sinni á einhverri hugrænni hugmynd. Einfaldast er að taka 

manneskjur sem dæmi þar sem við fyrstu sýn virðist falleg manneskja fegurri en aðrar, þar til 

í ljós kemur hyggju- og skoðanaleysi. Einfaldir hlutir líkt og lykill sem gengur að æskuheimili 

                                                      
56 Tufnell, Land Art, Bls. 94. 

57 Goldie & Schellekens, Philosophy and Conceptual Art, bls. XI. 

58 Goldie & Schellekens, Philosophy and Conceptual Art, bls. X. 

59 Saussure, Course in general linguistics, bls. 71 & 75-78. 

60 Goldie & Schellekens, Philosophy and Conceptual Art, bls. 73. 
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er fegurri en lykill sem gengur að ruslageymslu. Þó svo að allir lyklar, að hverju sem þeir 

ganga, séu hlaðnir hugrænum eiginleikum. Marcel Duchamp (f.1887 d.1968) hefur oft verið 

nefndur faðir konseptlistarinnar og gott dæmi um konseptlistaverk er verkið hans Fountain, 

sem minnst var á hér að ofan.61 Einfaldur hlutur er settur í ákveðið samhengi og þá hlaðast á 

hann hugræn gildi. Ádeila á fagurfræðina er augljós og spaugileg enda þykja gosbrunnar 

ægifagrir á móti því að klósettskálum er sjaldnast tranað fram sem merki um ríkidæmi og 

tískumeðvitund. Duchamp gerir grín að æðstu þjóðfélagsstéttinni með stuðning milli og lægri 

stéttanna á bak við sig. Samtal milli áhorfenda, listamanns og hlutar er í hámarki og verkið 

lifir langt út fyrir eiginleika sína sem klósettskál. 

   Það er oft sagt um konseptlistaverk að þau séu í raun ekki tilbúið verk heldur eins konar 

vinnuferli hugarburðar listamannsins.62 Það er oft og tíðum ekki rangt, en mögulega litið á 

það frá neikvæðu sjónarhorni. Konseptlistaverk eru stundum ótilbúnar hugmyndir 

listamanna enda geta hugmyndir oft verið opnar í báða enda og erfitt að loka á þá. Ef lokað 

er á endana er líka búið að loka á opið hugarferli sem ýtir undir fleiri hugmyndir og skoðanir. 

Opnir endar ýta líka undir samtal milli listamanns, listaverks og áhorfanda og með því fæðist 

enn stærra og áhrifameira listaverk þar sem hver hagnast af hverjum. „Conceptual art: over 

and yet everywhere“ þetta sagði Roberta Smith (f.1942) um konseptlist en fyrir henni var 

konseptlist rafmagnað afl sem nærri öll nútímalist væri byggð á. Það væri erfitt að ímynda 

sér einhverja eldri listastefnu sem væri ennþá jafn viðeigandi og konseptlist er í dag.63 Ef 

viljinn er fyrir hendi þá er alltaf hægt að finna hugræna eiginleika við hvaða listaverk sem er. 

Oftúlkunin er hluti af því, en þá koma hlutir í ljós sem eru ekki sýnilegir fyrr en rýnt er í verkið 

og ákveðnum huglægum eiginleikum leyft að staldra við þó að þeir séu einungis 

persónulegir.   

Konseptið í landlist 

Landlist tekur pláss og er oft sett upp á fjarlægum stöðum og úr alfaraleið, það gerir það að 

verkum að hún er oft einungis skoðuð á ljósmyndum eða myndböndum. Hins vegar er 

                                                      
61 Goldie & Schellekens, Philosophy and Conceptual Art, bls. 198. 

62 Goldie & Schellekens, Philosophy and Conceptual Art, bls. 46. 

63 Goldie & Schellekens, Philosophy and Conceptual Art, bls. 158. 
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upplifunin af verkinu eins og það leggur sig veigamikill hluti af hugtakinu sem umvefur 

landlistina, hvort sem verkið er úti í náttúrunni eða inni á listasafni. Landlist, samkvæmt 

James Turrell, er eitthvað sem áhorfandi hefur ekki séð og/eða getur ekki séð á eigin 

spýtur.64 Eins og með svo margt annað þá er list áhugaverðari ef hún segir eitthvað. Það 

þýðir ekki að ómálga list sé endilega óspennandi en hún ýtir ekki undir sama samtal milli 

áhorfanda og verks líkt og verkið sem hvíslar til hans og fær hann til að hugsa lengra, eins og 

hann sé að leysa gátu. Þessi listaverk sem merkja eitthvað getum við sett undir hatt 

konseptlistarinnar. Hún fær áhorfanda til þess að taka þátt á vitsmunalegu stigi og þarf ekki 

endilega að ná til hans fagurfræðilega eða tilfinningalega. Konseptlist er list hugans, ekki bara 

vegna þess að hún krefst vitsmunalegrar nálgunar heldur einnig vegna þess að slík verk eru 

best álitin sem hugmyndir.65 Konseptlist á hlutdeild í mörgum verkum sem eru einnig hluti af 

öðrum listastefnum, til dæmis eru landlist og konseptlist náskyld, þar sem konseptlist á oft 

hlutdeild í landlist.66  Safnastjórinn Thomas W. sagði almenna tilhneigingu listamanna sem 

notuðust við landlist væri að hafna uppbyggingu listhlutarins og upphefja frekar sköpun 

listupplifunarinnar sem tengist víðtæku líkamlegu og félagslegu umhverfi. Þetta eiga 

konseptlist og landlist einnig sameiginlegt. Hann tók það fram að ef þessi tilhneiging ríkir 

gæti hún að lokum umbreytt allri formgerð listaverksins sem slíks. Söfn sem vilja styðja við 

viðleitni samtímalistamanna gætu þurft að hugsa frekar á þann hátt að styrkja verkefni frekar 

en að eignast safngripi og setja upp hefðbundar sýningar.67  Að sama leyti líta konsept 

listamenn svo á að þeir séu að brjótast út úr hinni hefðbundnu sjónrænu list, uppbrotið felst í 

að hætta þessari tilbeiðslu á hlut – listaverkið. Þeir hverfa frá hugguninni í fagurfræðilegri 

upplifun og falskvirðingu við listagalleríið. Einnig þvinga þeir áhorfanda til þess að horfast í 

augu við staðreyndir skynjunar á hátt sem á ekki vanalega við í bókmenntum eða 

heimspeki.68 Tilbeiðslan færist frá veraldlega hlutnum og yfir í hugmyndina sem hluturinn 

spratt upp af. Fagurfræðileg upplifun víkur fyrir upplifuninni einni og sér, hvort sem hún er 

                                                      
64 Malpas, Land Art, bls. 89. 

65 Goldie & Schellekens, Philosophy and Conceptual Art, bls. IX. 

66 Malpas, Land Art, bls. 88. 

67 Lailach, Land Art, bls. 11. 

68 Goldie & Schellekens, Philosophy and Conceptual Art, bls. 9. 
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fagurfræðileg eða ekki, og loks staðreyndin að list á heima hvar sem er og á ekki að vera 

bundin við altari listagallerísins. 

   Það er einfalt að ná áhorfanda á braut þátttökulistarinnar í gegnum konseptlistaverk og 

landlistaverk. Áhorfandi á strax hlutdeild í landlistaverkum vegna órjúfanlegra banda sinna 

við náttúruna, þar með er tengingin orðin persónuleg og verðmæt. Konsepthlutinn gerir það 

að verkum að áhorfandi leitar djúpt að svörum í stað þess að horfa hlutlaust á fagurfræði 

verksins. Þegar þessar hugleiðingar og hugmyndir grassera í hugarheimi hans verður fróðlegt 

að heyra hvað öðrum finnst og með því er hann kominn á spor venslalistarinnar. 
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Verk landlistarskæruliða 

Af ótal verkum sem gætu passað hér til greiningar í takt við umfjöllunina á undan, þá voru 

þau valin sem eru með fjölbreytt þemu á milli sín, bæði í boðskap og útliti. Verkin spanna 

einnig langan tíma þar sem tuttugu og sjö ár líða frá elsta verki til þess yngsta en það 

undirstrikar hvað landlist skiptir miklu máli í listheiminum og hvað náttúran skipar stóran 

sess í lífi mannsins. Nálganir og hugmyndafræði listamannanna eru einnig fjölbreyttar enda 

eru þau öll af ólíkum kynslóðum og koma héðan og þaðan úr hinum vestræna heimi. Aðferðir 

þeirra við að reyna að víkka sjóndeildarhring áhorfenda eru því ýmislegar, allt frá því að vera 

huglægar gátur yfir í hneykslanlega sjokkmeðferð.   

Walter De Maria (1935–2013) 

Walter De Maria er frumkvöðull þegar kemur að landlist. Mörgum árum áður en landlist varð 

listastefna hafði hann gert uppköst að verkefnum sem náðu langt út fyrir veggi listasafnanna 

og galleríanna. Hann leitaðist stöðugt við ný form og nýjar leiðir til þess að sýna og upplifa 

list. Hann fylgdi róttækum hugmyndum af meiri krafti en flestir 20. aldar listamenn.69 Hann 

hafði mikinn áhuga á náttúruöflunum en það er auðséð í listaverkunum hans. Í yfirlýsingu 

sinni í maí 1960 sagði hann „Mér líkar við náttúruhamfarir og mér finnst þær mögulega vera 

æðsta form listar sem hægt er að upplifa ... ef allir þeir sem fara á listasöfn gætu bara fundið 

fyrir jarðskjálfta, hvað þá himninum og hafinu. Það er í ófyrirsjáanlegu hamförunum sem hin 

æðstu form eru greinanleg.“70 Hér er augljóst að Maria var aðallega að leitast eftir því sem 

hefur raunveruleg áhrif á áhorfanda. Hann vildi láta áhorfanda finna fyrir verkinu, ekki bara 

horfa á það, heldur verða fyrir því. Maria fylltist augljóslega mikilli lotningu þegar hann tók 

eftir mætti náttúrunnar og bar það mikla virðingu fyrir henni að hann líkti henni við hina 

æðstu list, en þá er móðir náttúra hinn æðsti listamaður og landlist því það sem kemst næst 

henni. Maria þótti vænt um upplifun áhorfanda og reyndi að deila ástríðu sinni með honum. 

                                                      
69 Lailach, Land Art, bls. 12. 

70 Lailach, Land Art, bls. 13. 
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   Mikilvægt verk sem vert er að taka fram í þessari umræðu er verk hans The Ligthning Field 

(1977) (sjá mynd 2). Hann útbjó sama verkið tvisvar og það eldra er mun minna en seinna 

verkið en hér á eftir lýsi ég því seinna. Verkið er staðsett í eyðimörkinni í Nýju-Mexíkó í 

Bandaríkjunum. Það samanstendur af 6 metra háum stálstöngum sem eru um 5 sentímetrar í 

þvermál. 65 metrar eru á milli stanganna og þær raðast upp í 16 raðir, 25 í hverri röð sem 

gera samtals 400 stangir. Ástæðan fyrir staðsetningunni er flatneskjan, einangrunin og 

eldingavirknin. The Lightning Field laðar að sér storma og eldingar.71 Áhorfandi kemur sér 

fyrir í litlu húsi og horfir út á eldingavöllinn á meðan ósköpin ganga yfir, sem gerist að 

sjálfsögðu ekki alltaf enda náttúran óútreiknanleg, en það verður morgunljóst þegar 

áhorfandi upplifir þetta verk og er hluti af boðskapnum. Búnaðurinn í kringum verkið stjórnar 

áhorfanda að hluta til en leiðbeinir einnig upplifuninni og stuðlar að djúpum skilningi sem 

innlimar áhorfanda í umhverfi verksins og orkufagurfræði.72  Maria tengir áhorfanda við 

náttúruna og lætur hann finna fyrir smæð sinni gagnvart henni. Hann hefur opnað sinn 

hugarheim á nýstárlegan máta, enda þótt áhorfandi hafi mögulega margoft séð þrumur og 

eldingar, þá gætu þær hafa skautað fram hjá meðvitund hans áður fyrr, þar sem það eina 

sem kom honum í hug var að finna skjólstað. Með þessu móti er áhorfanda stillt upp á þann 

hátt að hann undirbýr sig fyrir að horfa á annan máta en hann er vanur en það gerir hann 

vegna staðsetningarinnar. Staðsetningin er óvanaleg, svo áhorfandi setur sig strax í 

óvanalegar stellingar og upplifir á óvanalegan máta það sem honum mögulega fyndist 

vanalegt, myndi það gerast í tilbreytingalausu umhverfi hversdagsleika hans. Staðsetningin er 

virk í stað þess að vera sögusvið, sem jarðtengir áhorfanda. Bein upplifun á verkinu er margt 

ólík upplifuninni af ljósmynd af því. Beinu upplifuninni fylgir orkan frá krafti náttúrunnar og 

óreiða vegna óvissu um hvenær og hvort eldingu slær niður, sem gerir það að verkum að ekki 

er möguleiki að bera þær saman.73 Verkið er ekki einungis ramminn sem áhorfandi sér út um 

gluggann heldur allt umhverfið og hann meðtalinn. Umhverfið nær ekki bara til beggja átta 

heldur fram og aftur líka. Svo minnir náttúran á sig með ógnarkrafti að ofan svo rammi 

áhorfanda teygist langt upp á við sem gerir jarðtenginguna ennþá sterkari. Maria hefur 

                                                      
71 Malpas, Land Art, bls. 166. 

72 Nisbet, „A Brief Moment in the History of Photo-Energy“, bls. 74. 

73 Nisbet, „A Brief Moment in the History of Photo-Energy“, bls. 79. 
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fullkomlega staðsett áhorfanda, hlutlægt og huglægt. Virðing Maria fyrir náttúrunni er á 

sama hátt og Turrell talaði um, að taka ekki frá henni heldur setja áhorfanda inn í hana. 

Stangirnar er hægt að fjarlægja ef svo ber undir, en það sem áhorfandi gengur í burtu með er 

ný sýn á náttúruundur sem þótti ónæði áður en hann upplifði verkið. Maria er ákveðinn 

forveri þátttökulistar líkt og Beuys, hann hefur tengt áhorfendur við hugmyndafræði sína og 

haft áhrif á samfélagið. Virðingin breiðist út frá Maria til áhorfanda sem staldrar við næst 

þegar það þykknar upp og dáist að kraftaverkinu sem móðir náttúra spilar fyrir hann.   

   Annað verk De Maria sem vert er að taka fram er The Broken Kilometer (1979) (sjá mynd 3). 

Það samastendur af 500 fínpússuðum koparstrengjum sem eru kopar í gegn. Hver og einn 

sívalningur er 2 metrar á lengd og fimm sentímetrar á þykkt. Öllum 500 strengjunum er 

raðað lárétt hlið við hlið í fimm raðir, eða hundrað í hverri röð, inni í gluggalausu herbergi. 

Ekkert annað er í herberginu nema strengirnir fyrir utan nokkrar burðarsúlur sem raðast hver 

á fætur annarri um næstum miðjan salinn.74 Þó svo að verkið eigi heima innan fjögurra 

veggja er það ríkt af náttúrulegum hugtökum líkt og massa, þyngd, formi og efni. Þar af 

leiðandi á það heima undir hatti landlistar og konseptlistar og gaman að greina það út frá því 

samhengi. Náttúrulegu eiginleikar þess eru sterk vísun í The Lightning Field og sýnir enn 

frekar aðdáun Maria á náttúrunni og óútskýranlegum hugmyndatengingum og tilfinningum 

sem maðurinn getur haft við hvern eiginleika. Tilgerðarlaust herbergið leyfir verkinu að 

standa algerlega eitt og óstutt. Það er lítið sem truflar upplifunina á verkinu fyrir utan þessa 

stólpa sem þó er hægt að leiða hugann hjá enda nóg um að vera á gólfinu. Virknin í verkinu 

skín af því enda rík hugmyndafræði að baki og margvíslegar túlkanir í boði. Maria, líkt og 

Duchamp, fellur undir yfirlýsingu Proppe þar sem hann sagði að þeir sem hafa öðlast skilning 

á því hvernig listaverk virkar geti búið til listaverk úr hverju sem er. Listaverk af þessum toga 

eiga þá á hættu að virðast ómetnaðarfull og þess vegna er mikilvægt að áhorfandi sjái 

hugmyndavinnuna að baki minimalískrar útfærslu. Þess vegna skiptir öllu máli hvernig Maria 

setti þetta verk upp, hann hefur tekið ákvörðun um hvernig sívalingarnir skyldu raðast upp 

og hversu langt yrði á milli þeirra sem og hvaða efni þeir væru úr. Það er ekkert dramblæti, 

sem vísar til þess að hann hafi viljað koma fram hreinu hugtaki sem væri ekki truflað af 

                                                      
74 De Maria, „The Broken Kilometer“. 
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einkennum fagurfræðarinnar. Á sinn einstaka hátt tókst honum að gera listaverk eingöngu úr 

koparstrengjum sem hefur það mikla virkni að það stendur enn þann dag í dag.75 Þar sem 

sívalningarnir eru kopar í gegn gefa þeir verkinu mun meiri þyngd en ef þeir væru holir. Það 

er rétt hægt að ímynda sér að það væri ekkert sjálfsagt að ætla að kippa einum með sér, 

hvað þá öllum, en það hefur keðjuverkandi áhrif á allt verkið svo það verður yfirþyrmandi. 

Verkið fær áhorfanda til þess að ná huglægt utan um þyngdarhugtakið þó svo hann standi 

ekki undir þyngdinni sjálfri. Á sama hátt og áhorfandi fann kraftinn í náttúrunni í verkinu hér 

að ofan þá finnur hann fyrir kraftinum í þyngdinni sem stafar frá þessu verki. Þegar áhorfandi 

hefur gert sér grein fyrir hverjum og einum streng getur hann yfirfært það yfir á alla þá 

strengi sem hann sér fyrir framan sig og hugtakið um kílómetra verður snertanlegt og ekki 

jafn afstætt og það var áður. Kílómetrinn hefur öðlast líkamlegt gervi í stað þess að vera 

tímaleg lengd, en margir skynja lengd kílómeters í því hvað það tekur langan tíma að ganga 

hann, hlaupa eða keyra. Verkið virkjar áhorfanda svo áhugaverð samtöl gætu myndast. 

Sumum þykir kílómetrinn langur, öðrum stuttur, aðrir finna ekkert fyrir lengd heldur einungis 

þyngd og svo framvegis. Allt fer það eftir því hvernig áhorfandi túlkar verkið rétt eins og 

Barthes vildi meina, en kenningin hans kemur mjög sterkt fram í þessu verki. Verkið er ekki 

fagurfræðilega fallegt á hefðbundinn máta þó að minimalískir elskendur gætu tilbeðið það, 

en hugmyndafræðin er mikil að baki og verkið skilur sig frá öðrum verkum vegna hugtaksins 

sem það hefur að geyma. Hvað náttúruna varðar hefur þetta verk mikla þýðingu, fólk gerir 

sér lítið grein fyrir umfangi kílómetra en mælieiningar koma umhverfinu stöðugt við. Eftir að 

hafa séð þetta verk getur áhorfandi mögulega skilið betur hversu umfangsmiklir 10 

ferkílómetrar af höggnum Amazon frumskógi í rauninni er eða kílómetra hopun 

Grænlandsjökuls í stað þess að leiða það skilningslaust hjá sér.    

Rúrí (1951) 

Það mætti segja að hæfni listamannsins til þess að sýna innstu eðlishvatir hugans sé ein 

mikilvægasta gjöf sem hann gefur samfélaginu.76 Margir listamenn hafa þann hæfileika að 

gera sér betur grein fyrir tilfinningum sínum og skoðunum, og ná að mála þær fram í heiminn 

                                                      
75 De Maria, „The Broken Kilometer“. 

76 Read, Art and Society, bls. 95. 
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á hátt sem meðaljóninn hefur ekki séð áður og getur mögulega tengt betur við. Rúrí er 

tjáningaríkur listamaður og á auðvelt með að koma heimspeki sinni fram á beinskeyttan hátt 

sem skilur engan áhorfanda útundan. Fjölmörg verk Rúríar eru ádeila á meðferð náttúrunnar 

og viðkvæmni hennar gagnvart manninum en hér er tekið sem dæmi Archive – endangered 

waters (2003) (sjá mynd 4). Verkið, líkt og The Broken Kilometer, stendur ekki úti í náttúrunni 

heldur innan veggja gallerísins. Þrátt fyrir innilokunina er það öskrandi landlistaverk enda 

snýst það um gildi og afkomu náttúrunnar frá a-ö svo áhorfandi er staðsettur huglægt í 

henni. Verkið er gagnvirk fjöltækni, innsetning, óður til náttúrunnar og hugleiðing um gildi 

hennar í nútímanum. Það samanstendur af 52 stórum ljósmyndum af fossum sem Rúrí hefur 

tekið mynd af á hálendinu. Myndirnar eru settar milli glerja sem komið hefur verið á 

lóðréttum rennibekk svo hægt er að draga út hverja mynd fyrir sig, og ef lystir, allar í einu. 

Rennibekkirnir eiga heima í stórum stálgrindarstrúktúr sem minnir á  skjalaskáp sem heldur 

upp á eitthvað ómetanlegt. Þegar myndirnar eru dregnar út fer hljóðkerfi í gang sem spilar 

nið þess foss sem á myndinni er.77 Venslalistin ríkir í þessu verki hjá Rúrí. Það er 

þýðingarmikið fyrir áhorfanda að fá að taka þátt því, þannig finnur hann fyrir því að hann 

sjálfur hefur áhrif og stjórn. Líkamlegi atburðurinn við það að draga fram einn foss og ákveða 

svo hvenær nóg sé komið og loka á hann er ekki ólíkur þeim öflum sem maðurinn hefur 

gagnvart náttúrunni í dag. Margir fossar fóru á vit feðra sinna til dæmis þegar 

Kárahnjúkavirkjun var byggð. Þögnin sem fylgir því að loka á fossana er skerandi vegna þess 

að hún er svo áberandi, dynjandi fossinn er hávær og lifandi svo þegar hann er kæfður þá 

stendur áhorfandi einn í þögn með blæðandi samviskubit. 

   Rúrí stendur fyrir pólitíska fagurfræði. Henni er augljóslega annt um náttúruna og vill minna 

áhorfanda á að njóta hennar og annast hana. Hún gerir enn betur grein fyrir hugmyndafræði 

sinni á bak við verkið í viðtali þegar hún segir að vatn verði mikilvægasta málefni framtíðar í 

hnattrænum skilningi. Svo mikið að fólk fari bráðum að tala um „bláa gullið“. Hún áminnir 

Íslendinga sérstaklega og segir stærsta galla þeirra að þeir átti sig ekki á því að umgangast 

náttúruna betur til að spilla henni ekki, að vatnið sé þeirra mikilvægasta auðlind og sé 
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óendurbætanleg.78 Rúrí er ekki á ósvipuðum slóðum og hugmyndafræði Ólafs Elíassonar um 

það hvernig list geti breytt heiminum til hins betra. Þarna nær hún til áhorfanda á þann hátt 

að hann gerir sér grein fyrir því að hann þurfi sjálfur að vera breytingin sem hann vill sjá í 

heiminum. Hann er orðinn hluti af verkinu og það er persónuleg áminning fyrir hann að 

náttúran er dýrmæt og viðkvæm, sérstaklega gagnvart honum. Verkið svipar einnig til 

hugmyndar Beuys um að sameina manninn og náttúruna. Rúrí minnir almenning á að móta 

fyrir náttúrunni í höggmyndinni sem samfélagið er. „Fyrir mér er list heimspeki. Verk mín 

fjalla um tengsl manns og jarðar sem og alheims, manninn í óratíma veraldar, mannlegar 

skynjanir. Verk mín eru einungis örsmátt brot af heildinni. Hversu frumleg sem við viljum 

vera þá vinnum við ávallt út frá sömu grunnforsendum sem eru jörðin í alheiminum og tilvera 

mannanna á jörðinni.“79 Stórar breytingar gerast hægt og það er ákveðin yfirvegun yfir 

aðferðinni sem Rúrí beitir, hún einbeitir sér að því að hafa áhrif á einn almennan borgara í 

einu og þannig verða áhrifin dýpri og vegameiri frekar en einhver skyndilausn sem skilur 

ekkert eftir sig. Verkið er á sama hátt og verk Maria óhefðbundið fagurfræðilega séð, en 

Archive – endangered waters býr yfir meiri angurværð vegna þess að þar horfir áhorfandi á 

fegurð fossa sem minna á dauða fossa sem hann gerði lítið til að bjarga. Fagurfræðin leikur 

stóran part í því að lokka hugmyndafræðina á bak við verkið fram, og gerir það enn 

kraftmeira en þátttaka áhorfanda hefur einnig mikið að segja. Eva Heisler listgagnrýnandi 

lýsir því hvernig sterk líkamleg tengingin við verkið hafi komið henni á óvart, hvernig það að 

draga fram lóðréttu skúffurnar hafi verið mun meira átak en hún hafði gert grein fyrir og 

líkami hennar þannig orðið hluti af virkni verksins sem og truflun þess. Það sem henni þótti 

áhrifamest við verkið var að reynslan af því fólst í því að taka þátt, en var ekki takmörkuð við 

skilninginn á ádeilu þess.80 Rúrí tekur áhorfanda í tilfinningarússíbana og skilur hann eftir ögn 

vitrari, en fullan af eftirsjá. Þessar stóru tilfinningar verða vonandi drifkraftur hjá áhorfanda 

til þess að grípa til aðgerða næst þegar honum gefst færi til.   

   

                                                      
78 Súsanna Svavarsdóttir, „Það Verður Bráðum Farið að Tala um Bláa Gullið“ Lesbók Morgunblaðsins 13. mars, 

tbl. 13. mars (2004): 9. 
79 Helgadóttir, Rúrí, bls. 2. 

80 Eva Heisler, „Dapurleiki Skjalahirslunnar“ Lesbók Morgunblaðsins 4. febrúar, tbl. 12. mars (2005): 6. 
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Marco Evaristti (1963) 

Marco Evaristti fæddist í Chile og fór til Danmerkur í nám í The Danish Royal Academy. Hann 

útskrifaðist þaðan með meistaragráðu í arkitektúr árið 1994 og hefur verið búsettur í 

Kaupmannahöfn síðan þá.81 Arkitektúr er honum ávallt hugleikinn en það eru 

listgjörningarnir hans sem hafa skapað honum nafn innan sem utan listheimsins undanfarin 

ár.82 Þó svo hann hafi verið nokkuð áberandi í umræðunni þá eru ekki ýkja margar heimildir 

til um hann sjálfan enn sem komið er en nóg er að finna um verkin hans enda hafa þau verið 

umdeild svo ekki sé meira sagt. Pink State (2004) er listaverkasería Evaristti, sem hann hefur 

unnið að síðan 2004. Verkin eru samansafn af alls kyns „hlutum“ sem hann hefur litað bleika, 

eins og ísjaka á Grænlandi, geitur í Sahara eyðimörkinni og svo verkið sem fjallað verður 

aðallega um hér en það heitir The Rauður Thermal Project (2015) (sjá mynd 5) og var þegar 

Evaristti skellti bleikum lit í hverinn Strokk á Íslandi.83 Bleika skýið sem gaus upp úr Strokk 

eftir að liturinn var settur í hann gjörbreytti ásýnd þessa náttúrafls sem hefur í gegnum 

aldanna tíð verið með einu móti. Jafn fljótt og liturinn var búinn að hertaka svæðið og gera 

að sínu eigin var yfirtakan liðin og liturinn, sem var svo skær til að byrja með, með öllu 

horfinn eftir tvö til þrjú gos. Ummerkin sáust á jörðinni rétt í kring en fóru með næstu 

rigningu sem vart þurfti að bíða lengi eftir á Íslandi. Það mætti segja að Evaristti hafi náð 

metþátttöku með þessari óbeinu venslalist sinni, þó svo að önnur verk hans í The Pink State 

hafi valdið usla þá var það ekkert í líkingu við athyglinga sem þetta tiltekna verk fékk frá 

almenningi hér á landi. Evaristti var að benda fólki á tvöfalt siðgæði sitt þar sem þau leyfa 

rútum að spæna upp landið og menga það á meðan umhverfisvænn, skaðlaus, matarlitur í 

Strokk gengur fram af því. Sem er að sjálfsögðu hræsni. Sjálfsagt hefði hann ekki getað órað 

fyrir samtölunum sem þessi gjörningur hans hleypti af stað en það er hægt að renna í 

gegnum skoðanir almennings á kommentakerfum fréttasíðna á Íslandi í kjölfarið. Þær ýmist 

fordæma eða hylla gjörninginn, en hér eru nokkur dæmi: 

                                                      
81 „Marco Evaristti,“ Me Contemporary, vefsíða, sótt þann 6. mars 2018, 

http://www.mecontemporary.com/artists/marco-evaristti/biography.htm 

82 „Um Fyrirtækið,“ Evaristti Studios, Facebook-síða, sótt þann 6. mars 2018, 

https://www.facebook.com/pg/EvaristtiStudios/about/?ref=page_internal   

83 Evaristti, „Pink State“. 
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https://www.facebook.com/pg/EvaristtiStudios/about/?ref=page_internal
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• „I truly despise with disgust your disrespect towards nature. If you plan on doing 

„art“ in nature, at least ask for permission. Your messed up „art“ is not artistic in any 

way. Please go and find yourself another job, preferably picking up trash or 

something to do the earth some good for once...“84 

• „This is NOT art and you are nothing more than a nature terrorist. YOU ARE NOT 

WELCOME TO VISIT ICELAND AGAIN!!!! I hope the land over (sic) will press charges 

and you will have to pay for this publicity stunt!“85 

• „You call yourself artist, everyone can put dye into water.. what the fuck man, show 

some respect for the nature, nature is gonna be there forever, you with your shitty 

art is gonna be here on this planet for ~80 years.. Fucking disgrace...“86 

• „skárran (sic) en öll sápan sem er buið (sic) að hella í kverinn (sic) i gegnum tiðina. 

(sic)“87 

• „Hahahahahaha menn væla yfir þessu, hann notaði hættulaust litarefni, hugsið hvað 

þið eruð að setja útí andrumsloftið (sic) og höfin, eg (sic) ekki síður mengunina sem 

sett er ofan í jörðina með heimilissorpinu. Það er það sem hann vill eru viðbrögð og 

hann fékk þau svo sannarlega, hehehehe vel gert Marco“88 

                                                      
84 Björn Þorfinnsson, „Marco Evaristti úthúðað á samfélagsmiðlum,“ DV, vefútgáfa, birt þann 25. apríl, 2015. 

http://www.dv.is/menning/2015/4/25/islendingar-uthuda-marco-evaristti-facebook/ 

85 Björn Þorfinnsson, „Marco Evaristti úthúðað á samfélagsmiðlum,“ DV, vefútgáfa, birt þann 25. apríl, 2015. 

http://www.dv.is/menning/2015/4/25/islendingar-uthuda-marco-evaristti-facebook/ 

86 Björn Þorfinnsson, „Marco Evaristti úthúðað á samfélagsmiðlum,“ DV, vefútgáfa, birt þann 25. apríl, 2015. 

http://www.dv.is/menning/2015/4/25/islendingar-uthuda-marco-evaristti-facebook/ 

87 Helgi Þór Hreiðarsson, athugasemd þann 12. júní, 2016 við, Kristján Guðmundsson, „Þið ættum að líta 

vandlega í spegil,“ DV, vefútgáfa, birt þann 12. júní, 2016. http://www.dv.is/menning/2016/6/12/marco-antonio-

evaristti/ 

88 Sigurður Jón Long Ragnarsson, athugasemd þann 12. júní, 2016 við, Kristján Guðmundsson, „Þið ættum að 

líta vandlega í spegil,“ DV, vefútgáfa, birt þann 12. júní, 2016. http://www.dv.is/menning/2016/6/12/marco-antonio-

evaristti/ 

http://www.dv.is/menning/2015/4/25/islendingar-uthuda-marco-evaristti-facebook/
http://www.dv.is/menning/2015/4/25/islendingar-uthuda-marco-evaristti-facebook/
http://www.dv.is/menning/2015/4/25/islendingar-uthuda-marco-evaristti-facebook/
http://www.dv.is/menning/2016/6/12/marco-antonio-evaristti/
http://www.dv.is/menning/2016/6/12/marco-antonio-evaristti/
http://www.dv.is/menning/2016/6/12/marco-antonio-evaristti/
http://www.dv.is/menning/2016/6/12/marco-antonio-evaristti/
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• „En mengunaráhrif varmaaflvera (sic) og stóriðju þarf enginn að svara fyrir.... klapp 

klapp“89 

   Þetta eru aðeins sex dæmi af fjölmörgum sem héngu aftan á ótal fréttum af þessum 

gjörningi Evaristti. Þrjú fyrstu eru augljóslega alls ekki sátt við listamanninn en seinni þrjú sjá 

hræsnina og átta sig á tilgangi verksins. Hvort sem menn eru sammála eða ekki þá er augljóst 

að gjörningurinn hratt af stað heilmiklum umræðum og ekki bara yfir kvöldverðarborðinu, 

heldur á milli manna sem þekkjast ekki og sitja kannski í sitthvorum landshelmingnum. The 

Pink State hafði meiri áhrif á lýðinn í landinu og landvernd en prósentutölur yfir mengun frá 

ári til árs sem heilbrigðiseftirlitið sendir út við lítil sem engin viðbrögð. Hann knúði meira að 

segja fólk til aðgerða þegar það ákvað að nú gæti það ekki setið á sinni skoðun lengur og varð 

að hripa það niður á facebook eða kommentakerfi DV með upphrópunum og hástöfum svo 

bæri á hvað þeim þætti mikið um. Fólkinu verður ljóst að náttúran skiptir þau máli og þegar 

mótrökin koma þá er vonandi að viðkomandi hlusti á þau af sama ákafa og taki báðar 

skoðanirnar með sér út í veröldina og geri hana ögn betri og ögn samheldnari. 

   Haft var eftir Evaristti í tímaritinu Art Monthly stuttu eftir gjörninginn í Strokk, að hann 

skreyti náttúruna vegna ástar sinnar á henni, á sama hátt og hann skreyti konu sem hann 

elskar með demantshring.90 Þetta er ekki í eina skiptið sem hann hefur komist svo rómantískt 

að orði hvað viðkemur skreytingu náttúrunnar en hann segir fegurð náttúrunnar gagntaka sig 

stöðugt og þegar hann skreyti hana, geri landlistaverk innan landlagsins, þá sé hin fegursta 

hvöt og hinn fegursti strigi sameinuð.91 Augljóst er að Evaristti tekur náttúrunni ekki sem 

sjálfsögðum hlut og hefur eytt miklum tíma í að skoða hana fyrst hann getur svona 

auðveldlega talað um hvað honum finnst um hana. The Rauður Thermal Project hefur, í takt 

við hugleiðinguna um náttúruna, verið þaulhugsað verk enda orkumikið og virkni verksins í 

hámarki vegna þeirra ótalmörgu túlkana sem það gaf af sér. Virknin og áhrif venslalistar 

Bourriaud stigmögnuðust með hjálp internetsins, það er ómögulegt að segja til um hversu 

                                                      
89 Gunnar Olafsson, athugasemd þann 29. apríl, 2016 við, Kristján Guðjónsson, „Deilt um umhverfisáhrif 

listaverks,“ DV, vefútgáfa, birt þann 29. apríl, 2016. http://www.dv.is/menning/2016/4/29/fyrirtaka-i-bleika-

strokksmalinu/ 

90 „Say what?“ Art Monthly 3. júní, tbl. 387 (2015): 17. 

91 Evaristti, „Pink State“. 

http://www.dv.is/menning/2016/4/29/fyrirtaka-i-bleika-strokksmalinu/
http://www.dv.is/menning/2016/4/29/fyrirtaka-i-bleika-strokksmalinu/
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langt umræðan hefði farið ef ekki hefði verið fyrir hjálp veraldarvefsins. Það er einnig 

áhugavert að skoða hvernig venslalistin hefur leikið þetta tiltekna verk með augum Bishop. 

Það mætti segja að listaverkið hafi orðið að einskonar skrípi og þó svo að verkið sjálft ætti 

ekki að upphefja þá hálf týndist boðskapur þess að hluta til í orðræðunni. Einbeitingin 

færðist í raun frá aðalmarkmiði verksins, og yfir í það að vera rifrildi og bitastætt slúður á 

milli manna. Þó svo að verkið hafi myndað tengsl á milli þeirra sem sammældust um það, þá 

klauf það þjóðina í tvennt á svo afgerandi hátt að það er erfitt að ímynda sér hvernig tekst að 

mynda samhug með nokkru móti um einhver málefni héðan í frá. Þar með hefur 

röksemdafærsla Bishop verið sönnuð með skrímslinu sem venslalistin gerði þetta verk að. 

Reyndar er líka hægt að rökræða það hvort raunverulegt skrímsli hafi orðið til því báðir 

hóparnir tala fyrir náttúruvernd með ást og umhyggju sem var markmið Evaristti. Reiði 

hópurinn er reiður vegna þess að þarna finnst honum illa farið með náttúruna og vill 

varðveita hana, og senda ómerkan „listamanninn“ í burtu. Yfirvegaða hópnum finnst 

almennt illa farið með náttúruna og vill varðveita hana stöðugt en ekki bara þegar einn 

listamaður gerir sig líklegan til þess að búa til listaverk. Markmið beggja hópanna er sem sagt 

náttúruhyggja, og þó svo þeir sjái ekki meðleikarann í hinu liðinu þá er það deginum ljósara 

að bæði lið eru búin að mynda sér fallega skoðun um það hvernig á að fara með gersemina 

sem við búum í nálægð við. Þannig var þetta yfirborðskennt skrímsli sem æddi um óhindrað 

og dreifði boðskap um náttúruvirðingu í huga almennings að þeim óafvitandi. Sé venslalistin 

tekin úr þessu samhengi þá er verkið ennþá jákvæð áminning um hvað almenningi þyki vænt 

um umhverfi sitt en það er staðsetningin sem spilar stóra rullu í því hversu mjög verkið skók 

þjóðina. Þar sem verkið er afmyndun á þjóðarstolti og gersemi Íslendinga þá er ekki nema 

von að það nái að reita alþýðuna til reiði, svo mikið að það knúði þau til aðgerða. Væntanlega 

hefði helmingur fólksins sem tók sér lyklaborðið að vopni ekki látið sig málið varða ef þetta 

væri hver utan eyjunnar fögru. Enda heyrðist ekki orð í Íslendingum þegar Evaristti málaði 

ísjaka á Grænlandi rauðan. Eftir að hafa orðið vitni að The Rauður Thermal Project í raun eða 

stafrænt, og í gegnum orðræðuna sem því fylgdi, getur áhorfandi héðan í frá lagt orð í belg 

við næsta fórnarlambi The Pink State. Venslalistin heldur áfram að tengja og breiða listina út 

sér í lagi með hjálp internetsins og almenningur hjálpast að við gerð höggmyndarinnar sem 

er samfélagið sjálft enda hefur borgarinn mun meiri völd í dag en áður fyrr.        
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Lokaorð 

Náttúran er ómetanleg og ómissandi svo landlist býr yfir þeim sérstaka eiginleika að geta 

komið öllum við. Hvort sem það er stórt landlistaverk úti í endalausri víðáttu eða 

galleríinnsetning sem staðsetur áhorfanda huglægt fyrir utan veggi byggingarinnar. 

Manneskja þarf ekki að hafa stigið inn á listasafn til þess að kunna að meta náttúruna en 

landlist leikur sér að mestu leyti með hana og sérstaklega um hana. Þessi sameiginlegi 

grundvöllur áhorfanda og landlistar gerir það að verkum að fólki finnst það geta myndað sér 

skoðun vegna þess að náttúran er heimilisleg en ekki torskilin eða jafnvel óskiljanleg, eins og 

aðrar listastefnur geta verið í augum þeirra sem ekki hafa kynnt sér þær. Sameiginlegi 

grundvöllurinn er sá að landlist er bundin við það að vera á sérstökum stað en maðurinn 

tengir vel við staði. Hvort sem það eru sögulegar, samfélagslegar eða efnahagslegar 

tengingar þá á maðurinn strax huglæga hlutdeild í verkinu. Það kemur sterkast fram í The 

Ligthning Field og The Rauður Thermal project. Fólki þykir vænt um náttúruna og þess vegna 

getur landlist haft mikil áhrif á skoðanir og tilfinningar þeirra. Verkin sem tekin eru til greina 

styðja öll við viðleitni listamannsins til þess að hrista upp í tilfinningum og samkennd 

áhorfanda gagnvart náttúrunni. 

   Walter De Maria lætur áhorfanda finna fyrir verkunum sínum og tengir hann við mikilvægi 

hugmyndafræðilegu hliðarinnar að baki fagurfræðilegu framhlið listarinnar. Áhorfandi áttar 

sig á ógnarkrafti og óútreiknanleika náttúrunnar sem og hugtaki lengdar en lengd er einn 

meginhluti af eiginleikum náttúrunnar og skiptir sköpum þegar átt er við hana. Maria hefur 

opnað hugarheim sinn og leyfir áhorfanda að kíkja inn og túlka verkið á sinn hátt, að hætti 

Barthes, enda verkin hans opið hugtak sem má leika sér með á sinn hátt. Hann stuðlar þar af 

leiðandi að meiri skilning milli manna og auknum samhug í samfélaginu. 

   Verkið hennar Rúríar nær ekki einungis á hugmyndafræðilegan hátt að gera áhorfanda 

grein fyrir eyðileggingu mannsins á náttúrunni heldur fær hún hann einnig til þess að taka 

þátt svo hann verður hluti af verkinu sem hefur sterkari áhrif fyrir vikið. Upplifunin á 

völdunum sem áhorfandi hefur í hendi sér er táknræn og skuldbindur hann vegna þess að 

hann er leikmaður sem gerir verkið að því sem það er. Rúrí notar listina til þess að ná til 
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almennings, venslalistin hleypir verkinu svo almennilega af stað og hjálpar til við að móta 

betra samfélag sem stuðlar hægt og rólega að bættum heimi. 

   Áhrif almúgans eru mun meira áberandi og gegna stærra hlutverki en á öldum áður með 

tilkomu internetsins. Í dag er ekki aðeins einfalt að láta heyra í sér, það er einnig mjög 

auðvelt. Þess vegna er minna mál að fylgja áhuga og skoðunum eftir sem gerir það að 

verkum að listaverk lifa að eilífu á ódauðlega veraldarvefnum. Áhorfandi skuldbindur sig 

andlega við verk þegar hann tekur þátt í samræðum um það og tengist því sérstaklega þegar 

hann gerir sér grein fyrir að hann sjálfur geti haft áhrif á verkið. Þess vegna hefur aðgerðalist 

náð að hasla sér almennilega völl á 21. öldinni og er orðinn stór og vegamikill hluti af 

útbreiðslu þess boðskapar sem verk hefur að geyma. Besta leiðin til að ná til sem flestra er 

stuðfaktorinn. Með honum er rækilega hrist upp í tilfinningum verksunnenda og þeirra sem 

hafa andstyggð á því, en svo lengi sem boðskapur verksins heldur sér þrátt fyrir sjokkið þá er 

þetta aðeins ein önnur leið til áhrifa. 

   Evaristti reitti marga til reiði með gjörningnum sínum en uppskar úr reiði og gleðiskálum 

almennings einungis aukna náttúrumeðvitund og ástríðu sem mögulega var í felum innst í 

hjartatetrinu. Þar með var verkið hans fullkomin farsæld þar sem aukin náttúruhyggja var 

áætlunarverk hans.  Áhrifin sem landlist getur haft eru sérstaklega augljós í The Rauður 

Thermal Project og mætti segja að venslalistin hafi hálfvegis farið úr böndunum þar. Þrátt 

fyrir góð mótrök við venslalistinni í boði Bishop þá virðist hún samt sem áður vera af því 

góða. Í það minnsta í þessu verki, þó það hafi verið tvísýnt á tímabili. Það er upplífgandi að 

sjá fólk æsast upp vegna listaverks í hvora áttina sem þau æsast, enda báðir endar jákvæðir. 

Æsingurinn snerist að öllu leyti um náttúruna og listina en það er markmiðið. Samræðurnar 

sem áttu sér stað á kommentakerfinu sýndu það greinilega að náttúran skiptir máli, en 

þessar samræður hefðu ekki átt sér stað nema í kjölfarið af listaverki og með hjálp 

internetsins.   

   Sameiginlega snúast verkin um náttúruna í hvaða mynd sem hún tekur á sig, sér í lagi vegna 

hugmyndarfræðilegu konseptlistatenginganna sem hægt er tengja við. Nálganir 

listamannanna til að ná fram tengingu á milli verks og áhorfanda eru fjölbreyttar og aðferðir 

þeirra við að reyna að víkka sjóndeildarhring áhorfanda því margvíslegar. Það mætti segja að 

Rúrí spili mest inn á tilfinningalegu venslin á meðan Maria lætur kraft verkanna juða við 
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tilfinningar áhorfanda. Evaristti aftur á móti þvingar fólk til þess að verða áhorfendur og enn 

fremur þvingar þau til þess að taka þátt í verkinu án þess að þau geri sér endilega grein fyrir 

því. Hér að lokum er því leikur einn að staðhæfa að landlist hafi margvísleg og sterk áhrif á 

tilfinningar og stundum samkennd áhorfanda. Svo sterk að hún knýr hann til aðgerða 

endrum og eins. Venslalist og virkni í listaverkinu opnar stórar dyr út í heiminn sem stækkar 

boðskap verksins með hinum og þessum túlkunum sem koma fram þegar margir upplifa 

sama hlutinn. Samhugur eykst jafnvel þó að áhorfendur sjái ekki skóginn fyrir trjánum og 

landlistin hefur aukið í lið náttúruverndarsinna. 
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Viðauki: Myndir 

 

Mynd 1: Isaac Cordal, Follow The Leaders, 2011, Berlín, Þýskalandi. 

 

Mynd 2: Walter De Maria, The Lightning Field, 1977,  1 míla x 1 km, Catron County, Nýja Mexíkó, BNA. 
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Mynd 3: Walter De Maria, The Broken Kilometer, 1979, 13,7m x 38m, 500 koparstrengir, 2x0.05m, 393 West Brodway, New 

York, BNA. 

 

Mynd 4: Rúrí, Endangered Waters, 2003, innsetning, 52 ljósmyndir. 
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Mynd 5: Marco Evaristti, The Rauður Thermal Project, 2015, Strokkur, Íslandi. 

 

 


