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Ágrip 
 

'Metamóderníski hljóðsmalinn: Vægi tónlistar í verkum Ragnars Kjartanssonar' er BA ritgerð í 

listfræði. Kveikjan að henni var áhugi höfundar á myndlistarmönnum sem vinna með tónlist. 

Ragnar Kjartansson er þekktur íslenskur listamaður sem hefur glæstan tónlistarferil að baki 

hérlendis. Ennfremur hefur hann haslað sér völl sem myndlistarmaður, ekki síst erlendis á 

síðstliðnum áratug. Hann hefur hlotið mikla umfjöllun í samræmi við það og rýnt hefur verið í 

listsköpun hans. Oft er vísað til tenglsa hans við leikhúsið, sem vel á rétt á sér sökum þess að 

foreldrar hans eru báðir leikarar. Sjaldnar er þó talað um hlutverk tónlistar í lífi hans og því 

fannst höfundið kjörið að skrifa um hann á þeim nótum.  

 Með því að rýna í listsköpun Ragnars og samband hans við tónlist með metamóderníska 

hugmyndafræði (sem færa má rök fyrir að hafi tekið við af póstmódernisma) og hljóðsmal (e. 

sampling) í huga sýnir ritgerð þessi fram á þá alsherjar samþættingu mynd- og tónlistar sem 

ferill Ragnars er. Hans helstu hugðarefni sem myndlistarmaður er að koma á framfæri 

tilfinningum sem hann kýs að tjá með hjálp tónlistarflutnings, hljóðfæraleiks, tónlistarmanna 

og hugmyndum þeirra. 

  Ragnar er listamaður sem bæði á að taka alvarlega og ekki. Hann er gott dæmi 

um metamódernískann listamann sem vill láta í sér heyra en er meðvitaður um eigin galla (og 

mannkyns). Gjörninga- og myndbandsverkin hans Satan is Real (2004), Schumann Machine 

(2008), The Visitors (2012) og A Lot of Sorrow (2013-2014) eru rýnd í þessari ritgerð. Þar kallar 

Ragnar Kjartansson fram í huganum endurskoðun á gjörningalistaforminu og tónlistarflutningi 

yfir höfuð.  
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1  Inngangur 

Samband myndlistarmanna við tónlist er margvíslegt og áhugavert. Sumir vinna með 

möguleika tónlistar í sköpun hljóðlistar. Aðrir vinna í tónlistarútgáfu samhliða og aðgreint frá 

myndlist sinni. Sjónrænu efni er oft tvinnað saman við tónlist og öfugt. Hér verður kannað 

samband Ragnars við tónlist í nokkrum listaverka hans. Það sem gefur myndlist hans sérstakt 

yfirbragð er að hann vinnur gagngert með tónlist í verkum sínum. Í þeim má finna vísarnir í 

tónlist og eðli hennar, hugmyndir sem vaknað hafa útfrá tónlist, tónlistarflutning og samstarf 

hans með tónlistarmönnum. 

 

 
Mynd 1. Ragnar Kjartansson að flytja gjörning í Stokkhólmi árið 2010. 

 
Ragnar fæddist árið 1976 í Reykjavík þar sem hann býr og starfar í dag. Hann útskrifaðist 

úr Hústjórnarskólanum árið 1997 og Listaháskóla Íslands árið 2001. Hann stundaði einnig nám 

við Kungliga Konsthögskolan í Stokkhólmi árið 2000. Ragnar er þekktur fyrir að blanda saman 

húmor og hreinskilni í verkum sínum. Hann vinnur oftar en ekki með marga miðla, allt frá 

teikningu og málverkum yfir í gjörninga- og myndbandsverk.  

Verk hans hafa verið sýnd um víða veröld á einka- og samsýningum og listahátíðum. Hann 

hefur verið verðlaunaður fyrir list sína1 og hlaut þann heiður árið 2009 að vera fulltrúi Íslands 

                                                
1 Sjá viðauka 3. 
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á Feneyjatvíæringnum. Frá 3. júní til 24. september 2017 var yfirlitssýning á verkum Ragnars, 

Guð, hvað mér líður illa, sett upp í Listasafni Reykjavíkur - Hafnarhúsi. Það var fyrsta sýning 

hans í safni á Íslandi eftir að hafa hlotið mikla athygli erlendis.  

Greinin Notes on Metamodernism frá 2010 eftir Timotheus Vermeulen og Robin van den 

Akker er fræðilegur grunnur ritgerðarinnar, og er gert grein fyrir verkum Ragnars innan þeirrar 

orðræðu í kafla 2. Metamódernismi er samheiti yfir ýmsar nýlegar stefnur og strauma í 

hugmynda- og fagurfræði. Fylgismenn þeirra eru meðvitaðir um tilvist sína, sögu síns sviðs 

sem þeir vinna með á meðviðtaðann og einkennandi hátt. Ein þessara stefna kallast nýrómantík 

sem Ragnar Kjartansson á vel heima innan. Í þessari ritgerð er einnig stuðst við bækur, fylgirit 

sýninga, sýningarskrár og greinar þar sem fjallað er um eða rýnt er í list Ragnars og viðtöl þar 

sem hann talar um sköpun sína, verk og áhrifavalda.  

Foreldrar hans Kjartan Ragnarsson og Guðrún Ásmundsdóttir eru bæði þjóðþekktir leikarar 

og hefur það haft áhrif á listsköpun hans síðar meir. Meðal annars í nýtingu hans á 

endurtekningum. Ragnar sækir innblástur sinn víða að og vísar í hugmyndir annarra en 

framsetur þær á sinn hátt. Það má færa rök fyrir því að Ragnar beiti svipaðri aðferð og þekkist 

í hljóðsmali (e. sampling) sem tilheyrir hipphopp-menningunni og sögu tónlistar innan hennar. 

Þar er eldri listaverkum er skeytt saman við ný og mörkin milli þeirra máð út. Til þess að gera 

betur grein fyrir listsköpunarferli Ragnars verður þessi aðferð könnuð í kafla 3. 

Ragnar hefur starfað sem tónlistarmaður og verið meðlimur í mörgum hljómsveitum og er 

þekktur fyrir afar líflega og einleiga en á sama tíma kaldhæðna framkomu. Oftar en ekki fór 

hann með hlutverk þjakaðs eða óhóflegs tónlistarmanns sem lifir fyrir tónlist og útrásina sem 

henni fylgir. Kafli 4 er tileinkaður tónlistarferli hans frá upphafi til dagsins í dag.  

Í kafla 5 rýni ég í verk hans Satan is Real (2004), Schumann Machine (2008), The Visitors 

(2012) og A Lot Of Sorrow (2014) sem hafa öll mjög sterka vísun í tónlist. Ragnar beinir þar 

athygli áhorfenda að hlutverki myndlistar- og tónlistarmannsins sem og eðli 

myndlistargjörninga og tónlistarflutnings 

Með því að rýna í listsköpun Ragnars og samband hans við tónlist með metamóderníska 

hugmyndafræði og hljóðsmal í huga sýnir ritgerð þessi fram á þá alsherjar samþættingu mynd- 

og tónlistar sem ferill Ragnars er. Hann er myndlistarmaður sem hugsar augljóslega mikið um 

tónlist, útfærir viðfangsefni og eðli hennar í myndlistarverkum sínum og virkjar einnig aðra 

tónlistarmenn í því ferli. 
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Helstu skrif um list Ragnars Kjartanssonar er að finna í þremur bókum sem komið hafa út 

á síðustu tíu árum. Þær eru The End (2009) gefin út af Hatje Cantz2, To Music (2012) gefin út 

af JRP|Ringier3 og Ragnar Kjartansson (2017) gefin út af Koenig Books.4 The End kom út í 

tilefni samnefndrar sýningar Ragnars á í íslenska skála Feneyjartvíæringsins 2009. Hún var 

fyrsta ritið af þeirri stærðargráðu sem kom út um listamanninn. Í bókinni má finna viðtal og 

greinar um Ragnar, sem sýningarstjórar skrifa út frá sínu sérsviði. Þess má geta að Aðalsteinn 

Ingólfsson, listfræðingur, gagnrýndi bókina í Tímariti Máls og Menningar (2009).5 Hann taldi 

bókina innihaldsrýra, list Ragnars sýndarskap og hann sjálfan sjálfhverfan.  

To Music kom út í tilefni yfirlitssýningar á verkum Ragnars í Migros Museum für 

Gegenwartskunst í Basel, Sviss 2012. Hún gagnaðist afar vel við skrif þessarar ritgerðar því 

áhersla er lögð á lýsingar verka hans sem tengjast tónlist og greinar fræðimanna að því er varðar 

efnið. Bókin Ragnar Kjartansson kom út í tilefni yfirlitssýninga Ragnars í Barbican í London 

og Guð, hvað mér líður illa árið 2017. Þetta er stærsta og yfigripsmesta bók sem til er um 

Ragnar og kom hún út á ensku og íslensku. Þess er vert að minnast að Ólafur Gíslason 

listfræðingur og gagnrýnandi skrifaði um verk Ragnars The Visitors og hliðstæður hennar í sögu 

myndlistarinnar í Skírni: Tímarit hins íslenska bókemenntafélags (2014).6 Fram til þessa hafa 

þrjár bakkalársritgerðir verið skrifaðar og ein meistararitgerð um listsköpun Ragnars (sjá 

heimildaskrá). Auk úrvals sýningarskráa og fylgirita sýninga hafa greinar um verk hans verið 

birtar í ýmsum listamiðlum um heim allan. 

 

                                                
2 Schoen, The End: Ragnar Kjartansson. 
3 Munder, Ragnar Kjartansson. 
4 Hasham, Ragnar Kjartansson. 
5 Aðalsteinn Ingólfsson, „Innherjar og útlagar.“ 
6 Ólafur Gíslason, „Adonis í baðkarinu: Goðsögulegar vofur í gestaboði Ragnars Kjartanssonar, The Visitors.“ 
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2 Metamódernismi 

Hollensku fræðimennirnir Timotheus Vermeulen og Robin van den Akker ræða skrif og 

kenningar ýmisra fræðimanna og listaverk listamanna í ritgerð sinni „Notes on 

Metamodernism”. Þeir telja að fylla þurfi í eyðurnar þar sem póstmódernismi dugi ekki lengur 

sem ríkjandi viðhorf til tilgangs, fagur- og hugmyndafræði samfélagins. Þeir kynna til leiks 

yfirheiti ýmissa strauma og stefna sem komið hafa fram eftir aldamótin 2000 sem þeir kalla 

metamódernisma.7 Því hugtaki verður hér beitt sem leiðarvísi til að auðvelda túlkun listaverka 

og hugmynda Ragnars Kjartanssonar.  

Vermeulen og van den Akker fullyrða að metamódernismi sé best staðsettur 

þekkingafræðilega með módernisma og póstmódernisma, verufræðilega milli módernisma og 

póstmódernisma og sögulega framar módernisma og póstmódernisma.8 Módernisminn sagði 

list sanna og einlæga, og tjáningu listamannsins merkingarbæra. Póstmódernisminn fór í öfuga 

og kaldhæðna átt og sagði að ekkert væri sannleikur, að framlag listamannsins skipti ekki máli 

og túlkun undir áhorfandanum komin.  

 Núverandi kynslóð listamanna hafa tileinkað sér nýja hugmyndafræði sem hentar 

samtímanum betur. Metamódernismi varð til vegna ójafnvægis og ógnar í samfélagi sem 

hnignandi fer, svo sem vegna loftlagsbreytinga, efnahagshruns og pólitísk sýndarleiks. 

Fylgismenn hans eru meðvitaðir um að framtíðin er ekki björt. Sú afstaða hefur leitt af sér þetta 

breytta hugarfar og umræðu sem lituð er af upplýstri efasemd um að jafnvægi verði náð í 

framtíðinni. Þrátt fyrir það tileinka metamódernistar sér hið ómögulega vitandi að það sé 

ómögulegt. Á gagnrýnandi hátt, með módernískri einlægni og póstmódernískri kaldhæðni, 

vinna þeir með það í huga að framtíðin sé björt.9   

Nýrómantík er ein þeirra stefna sem telst metamódernísk. Það er áframhald 

rómantíkurinnar og viðbragð við raunsæi. Vermeulen og van den Akker telja að 

metamódernismi eigi mikið sameiginlegt með nýrómantík, sérstaklega í myndlist. Þeir vísa í 

þýska heimspekinginn Karl Wilhelm Friedrich Schlegel (1772-1829) sem taldi að rómantíkin 

snérist um að gera hið hverfula endanlegt, vitandi að það væri ómögulegt („That it should 

forever be becoming and never be perfected“).10 

                                                
7 van den Akker og Vermeulen taka þó sérstaklega fram að með ritgerð sinni um metamódernisma séu þeir ekki 
að setja fram kenningarkerfi heldur vilja þeir opna umræðu um efnið. Þeir tala um það að byrja einskonar vef 
sem fær að vaxa og þróast. 
8 Vermeulen og van den Akker, „Notes on metamodernism,“ bls. 2.  
9 Vermeulen og van den Akker, „Notes on metamodernism,“ bls. 4-5. 
10 Vermeulen og van den Akker, „Notes on metamodernism,“ bls. 8. 
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Vermeulen og van den Akker segja nýrómantíkina snúast um að bera saman gagnstæða 

póla til þess tjá nýjar tilfinningar. Svo sem raunveruleika og skáldskap, líf og dauða, gleði og 

sorg og mistök og velgengni. Einnig fyrrnefnda módernískra einlægni og póstmóderníska 

kaldhæðni, sem lýsa metamódernískri hugmyndafræði hvað best.11  

Þetta á vel við listaverk Ragnars Kjartanssonar. Hann ber gjarnan saman andstæðar 

tvenndir sem mynda athyglisvert samband í mörgum þeirra. Til dæmis hið eðlilega og hið 

sérkennilega í Satan is Real, hið einlæga og hið hástemmda í Schumann Machine, hið 

ævintýralega og hið jarðbundna í The Visitors og hið einstaka og hið hversdagslega í A Lot Of 

Sorrow.  

 Þeir Vermeulen og van den Akker vísa í listgagnrýni listmiðilsins Frieze um sýningu 

Ragnars Sorrow Conquers Happiness í Galerie Adler, Frankfurt árið 2006. Þar setti Ragnar 

saman yfirgripsmikla sýningu sem sýndi hvert hugmyndafræði hans stefndi.12 Þeir telja verk 

Ragnars groddaleg en ná á sama tíma að vera einlæg túlkun á tilfinningum hans. Þau kynna til 

leiks skáldaðar aðstæður sem byggðar eru á raunveruleikanum og viðfangsefni sem eru í senn 

alvarleg og fyndin en einnig hversdagsleg og furðuleg.13 Ragnar telur sig einmitt vera á 

einhverjum torskildum mörkum. Í viðtali á Rás 1 árið 2013 lýsir hann afstöðu sinni í 

samtímanum: 

 

Ég vitna mikið í rómantíkina af því mér finnst það heillandi. En ekki af nostalgískum 

ástæðum af því að mér finnst módernisminn alveg jafn heillandi, hvernig við 

manneskjurnar reynum að koma þessari sehnsucht [ísl. þrá] í form. Hvort sem það er í 

trúarbrögðum, síðar húmanisma, þá í rómantík sem kemur fram í módernismanum í 

einhversskonar heimspekilegri afstöðu. Maður ólst upp í póstmódernismanum, sem lauk 

11. september eins og allir vita.14 

 

Hann áttar sig á gildum módernismans, er meðvitaður um endalok póstmódernismans og 

mannkynssöguna. Að vera meðvitaður um gildi módernismanns og póstmódernismans en fara 

skrefi lengra gefur til kynna metamódernískt hugarfar.  

 Markús Þór Andrésson, samstarfsfélagi, vinur og sýningarstjóri Guð, hvað mér líður 

illa, hefur ýmislegt um listamanninn að segja í þessu samhengi. Í fyrrnefndu viðtali segir hann 

                                                
11 Vermeulen og van den Akker, „Notes on metamodernism,“ bls. 8. 
12 Coulson, „Ragnar Kjartansson.“ 
13 Vermeulen og van den Akker, „Notes on metamodernism,“ bls. 9. 
14 Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Þorgerður E. Sigurðardóttir. „Það er svo sorglegt og fallegt að vera 
manneskja,“ 29. mars 2013. 
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Ragnar tjá sig með tvískinnungi. Hann telur verk hans rista djúpt með samfélagslegum 

athugasemdum en græskulausu gamni væri leyft að fljóta með. Þau væru einlæg og rómantísk 

en kaldhæðin og póstmódernísk. Markús segir verk hans kallast á við hugmyndir 

samtímalistamanna sem leita leiða til þess að brjótast undan póstmódernismanum. 15 

 

Það sem póstmódernisminn skilur eftir sig er sú hugsun að ekkert sé sannleikur, að það sé 

engin ein hugsun réttari en önnur, að allt sé undir skilningi og túlkun áhorfandans komið. 

Þar að leiðandi hefur listamaðurinn ekkert frumlegt að segja. Þessi hugsun er í vissum 

skilningi að líða undir lok og það er kannski komið eitthvað óþol gagnvart henni í 

listheiminum. Því listamenn hafa svo sannarlega eitthvað til brunns að bera, þeir hafa 

kjarna, þeir hafa einhvern sannleika eða fullvissu sem þeir ganga útfrá og þeir þola það 

ekki lengur að þeirra framlag sé bara fullkomlega á valdi áhorfandans. Þetta er það sem 

Ragnar er að gera, að koma sannleika skýrt fram frá eigin brjósti og krefjast þess að við 

áhorfendur tökumst á við hann. 16  

 

Hann segir það sjást víða í myndlist dagsins í dag að listamenn séu að vissu leyti að hverfa 

aftur til módernískra hugmynda um að listamaðurinn sjálfur hafi sannleika fram að færa og 

það þurfi að skilja viðkomandi listaverk á þeim forsendum. 17 Þetta er annað dæmi um 

tengingu Ragnars við metamódernisma.  

 Ragnar hefur einnig unnið með andstæður og þversagnir í anda nýrómantíkur í verkum 

sínum. Í einu þeirra tekur hann sér hlutverk listmálara sem málar málverk undir berum himni í 

New York-fylki í gjörningaverkinu Blossoming Trees Performance (2008). Andstæðurnar þar 

segir Ragnar fólgnar í því að hann njóti þess að mála og því sé enga kaldhæðni að finna í 

þeirri staðreynd að verkið snúist um ferlið, að stíga í hlutverk listamanns, frekar en sjálfa 

útkomuna sem eru málverkin.18  

                                                
15 Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Þorgerður E. Sigurðardóttir. „Það er svo sorglegt og fallegt að vera 
manneskja,“ 29. mars 2013. 
16 Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Þorgerður E. Sigurðardóttir. „Það er svo sorglegt og fallegt að vera 
manneskja,“ 29. mars 2013. 
17 Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Þorgerður E. Sigurðardóttir. „Það er svo sorglegt og fallegt að vera 
manneskja,“ 29. mars 2013. 
18 Schoen, „The Dead King,“ bls. 73. 



  
 

12 
 

 
Mynd 2. Sýningagestir virða fyrir sér verk Ragnars, God, árið 2007.  

 Svo hefur hann lýst verkunum God (2007) og Schumann Machine sem meðvitaðri 

tilraun til að fullnægja persónulegri þörf til koma á framfæri eigin tilfnningum hvort sem það 

sé áhorfendum til framdráttar eða ekki. Á sama tíma sé hann þó meðvitaður um upplifun 

áhorfenda og að leika sér með gjörningalistaformið, væntingar áhorfenda og upplifun þeirra.19 

Í því samhengi er hann því að blanda saman einlægni og kaldhæðni.  

 Fleiri andstæður í verkum Ragnars verða ræddar í kafla 5 þar sem verkin Satan is 

Real, Schumann Machine, The Visitors og A Lot Of Sorrow eru sett undir smásjá. 

 

 

 

                                                
19 Schoen, „The Dead King,“ bls. 75-77. 
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3 Hljóðsmal 

Gjörninga- og myndbandsverk Ragnars Kjartanssonar er yfirfull af vísunum í tón- og 

myndlistarmenn, ljóðskáld og tónlistarflytjendur sem koma til dæmis fram í nöfnum og 

myndfleti þeirra. Þess til sönnunar minnist hann á eða talar um aðra listamenn og flytjendur í 

flestum viðtölum. Í einu slíku vegna sýningar á verkum sínum í Kaupmannahöfn árið 2016 

minnist hann á 10cc, ABBA, Carolee Schneemann, Edvard Munch, Erik Satie, Gerard 

Richter, Halldór Laxness, John Cage, Karlheinz Stockhausen, Kate Bush, Prince, Stephan 

Stephensen, U2 og Wham!20 Þetta gefur hugmynd að því hversu mikið Ragnar styðst við 

vísanir í verkum sínum. Eins og sést starfar meirihluti þessara listamanna með tónlist. Ragnar 

hefur sjálfur tekið þátt í ýmsum tónlistarverkefnum, meira um það í næsta kafla. Því má segja 

að það hitti beint í mark að rýna í hugmyndafræði þessa myndlistarmanns út frá tónlist. 

 Ragnar Kjartansson Ragnar lýsir áhrifavöldum sínum og eðli listsköpunnar sinnar á 

eftirfarandi hátt:  

 

Áhrifavaldar mínir eru aðrir listamenn. Aðrir hugarheimar sem gegnsýra líf mitt. Hvort 

sem það er eitthvað popplag, ljóðlína eða innréttingin í Eden. Ég er sampler eða biluð 

ljósritunarvél sem skilar öllu dálítið öðruvísi út úr sér en það kom inn. […] Ég hef bara 

alltaf haft það að leiðarljósi að drekka mikið. Fylla mig af hugmyndum annarra og þá 

hljóti eitthvað sérstakt að koma frá mér. Þegar ég horfi í gin fegurðarinnar fer 

tilvitnunarvélin í gang.21 

 

Hér talaði Ragnar opinskátt um áhrifavalda sína sem eru honum mjög mikilvægir. Hann lýsir 

sjálfum sér sem hljóðsmala (e. sampler) sem setji eldri hugmyndir í nýtt samhengi, útfærir 

þær á sinn hátt og sé opinn fyrir þeim miklu áhrifum sem umhverfi hans hefur upp á að bjóða. 

Þar að auki sé hann þannig gerður að hann leyfi sér að vera fyrir áhrifum. Þetta gefur til kynna 

að Ragnar sjái heiminn sem safn hugmynda sem sé best sé að nýta með því að endurhugsa 

þær, setja í nýtt samhengi og búa til eitthvað nýtt úr þeim. Úrkoma þessa hugarfars eru 

myndlistarverk hans.  

 Nú er við hæfi að fara yfir hugmyndafræði hljóðsmals (e. sampling) til að gera betur 

grein fyrir Ragnari í þessu samhengi. Hljóðsmal varð til í hipphopp menningu, nánar tiltekið 

                                                
20 Haagemann, Jannie. „In Conversation,“ bls. 52-56.  
21 Ragnar Kjartansson, „Áhrifavaldar,“ bls. 58-9. 
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hipphopp tónlistarsenu, Bandaríkjanna á níunda áratug 20. aldar.22 Síðan þá hefur aðferðin 

þróast yfir í aðrar tónlistarstefnur, svo sem raftónlist og aðra menningarkima svo sem 

myndlistarheiminn.23 Hljóðsmal snýst um breytta afstöðu til vitnana í eldri listaverk. Það 

snýst um að endurnýta eldri verk, eins og hljóðbúta og breyta samhengi þeirra til að úr verði 

eitthvað nýtt. Þetta kemur meðal annars fram í menningarnámi (e. appropriation), 

samhengishliðrun (e. recontextualization) og lagblöndun (e. layering). Í stuttu máli snýst 

menningarnám um það að líkja eftir eða fá að láni eldri verk við sköpun nýrra. 

Samhengishliðrun fæst með því að staðsetja eldra listaverk meðal nýrri til að skapa nýja 

merkingu. Lagblöndun snýst út á það að leggja saman mismunandi listaverk til að skapa 

margbrotnari merkingu. Þá getur verið erfitt að sjá mörkin á milli hvers listaverks fyrir sig.24  

 Sökum þessarar breyttu afstöðu til vitnana, sem áður var forboðin, var hljóðsmal 

upphaflega andóf gegn kapítalísku viðhorfi til almennings- og einkaeigna.25 Plötusnúðar 

hipphopp tónlistarsenunnar beittu lagblöndun á tónleikum og á skemmti- og dansstöðum með 

því að spila þau lög, eða parta í lögum, sem þeim fannst þess virði að hlusta á. Þeir urðu því 

höfundar af áður óséðri list sem einkenndist af hljóðsmali. Í framhaldi af þessu vöknuðu 

spurningar um hlutverk höfundar listaverka, hæfni tónlistarmanna, sköpunargáfu og frumleika 

sem íhugaðar eru enn í dag.26    

Þetta á vel við Ragnar, sem segist sjálfur verða fyrir miklum útrænum áhrifum frá tónlist, 

vera mikill aðdáandi popptónlistar og grípandi stefa þeirra. Gítar riff eða melódísk laglína geti 

því gefið honum margar hugmyndir og jafn vel efniviður í verk hans.27  

Endurtekning, hugtak sem auðvelt er að tengja við Ragnar Kjartansson því mörg 

gjörninga- og mynbandsverk hans innihalda slíkar í miklum mæli, tengist hljóðsmali að vissu 

leyti. Fyrrnefndir frumkvöðlar hljóðsmals, plötusnúðarnir, voru ötulir við það að endurtaka þá 

parta laga sem þeim leist best á. 28 Segja má að Ragnar búi einnig yfir slíku hugarfari. Hann 

lítur á endurtekningar sem eðlislæga aðferð mannsins til tjáningar sem fylgi honum í flestu 

sem hann gerir.29 Hann segir að í kringum aldamótin árið 2000 hafi endurtekninguna verið að 

                                                
22 George, „Sample This,“ bls. 439.  
23 Broome, „Using Hip Hop Music to Enhance Critical Discussions on Postmodern Art,“ bls. 36. 
24 Broome, „Using Hip Hop Music to Enhance Critical Discussions on Postmodern Art,“ bls. 35. 
25 Bartlett, „Airshafts, Loudspeakers, and the Hip Hop Sample: Contexts and African American Musical 
Aesthetics,“ bls. 393. 
26 Bartlett, „Airshafts, Loudspeakers, and the Hip Hop Sample: Contexts and African American Musical 
Aesthetics,“ bls. 401. 
27 Haagemann, Jannie. „In Conversation,“ bls. 53. 
28 Bartlett, „Airshafts, Loudspeakers, and the Hip Hop Sample: Contexts and African American Musical 
Aesthetics,“ bls. 401. 
29 Ragnar Kjartansson, „Art Talk / Ragnar Kjartansson.“ 
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finna nær allstaðar (til að mynda í myndbandsverkum myndlistarmanna og tónlist) og telur sig 

undir áhrifum hennar í listsköpun sinni.  

Vísanir Ragnars í list annarra er að finna í öllum verkum hans sem rædd eru í kafla 5. 

Hann nýtir að mestu leyti lagblöndun svo erfitt getur verið að sjá hvaðan áhrifin koma til að 

byrja með. Eins og nefnt var í fyrr í kaflanum er þó oft stutt að sækja í áhrif Ragnars þegar 

honum gefst tækifæri að ræða þau í viðtölum. Hann talar opinskátt um áhrifavalda sína, 

útfærir þær hugmyndir sem hann er undir áhrifum frá á sinn hátt og er stoltur af því. Fyrir 

hann er það sannarlega ekki forboðið. Ragnar Kjartansson er höfundur nýrra listaverka sem 

einkennast af hljóðsmali, sem í tilviki þessa myndlistarmannsins mætti kalla mynd- og 

hljóðsmals list.  
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4 Tónlistarferill 

Spurður hvaða máli tónlist skipti hann og hvað hún sé fyrir honum hafði Ragnar eftirfarandi 

að segja:  

 

Tónlist skiptir mig höfuðmáli. Hún er súrefnið. Hún er mjög mikið af því listræna súrefni 

sem ég anda að mér. Við lifum á þannig tímum að tónlistin er alltumlykjandi. Ég er 

brjálaður fíkill í tónlist og kickið sem maður fær út úr tónlist. Hvort sem það er Kanye 

West eða Wagner, eða Sturtla Atlas eða Hemmi Gunn, eða Joni Mitchell eða Björk. [...] 

Eins og segir í laginu [í verki mínu] An Die Musik, þá gefur tónlistin lífinu miklu meiri 

dýpt og virði. Hún er göfugust allra lista. Mér finnst mjög erfitt að búa hana til, en mér 

þykir ótrúlega gaman að njóta hennar.30   

 

Það er eins og tónlist sé rauður þráður í lífi Ragnars og honum augljóslega mjög mikilvæg. 

Samkvæmt þessari tilvitnun þá er hefur hann bæði yfirborðskennda og djúpa þekkingu á 

tónlistarmönnum er hann minnist þessara tónlistaratriða og leggur þau saman eins og 

„gagnstæðu póla“: Kanye West og Richard Wagner, Sturla Atlas (ungir íslenskur hipphopp 

fjöllistahópur) og Hemmi Gunn, Joni Mitchell  og Björk.  

 Í viðtali við listfræðinginn Edek Bartz árið 2013 sýnir Ragnar fram á mikla þekkingu 

um íslenska tónlistarsögu þegar hann minnist á íslenskar útsetningar þjóðlaga um aldamótin 

1900 og áhrif Lúterstrúar á íslenska menningu. Í því samhengi minnist hann á einóma hljóma í 

söng sem urðu síðar innblástur fyrir hljómsveitir eins og Sigur Rós.31 Ragnar segist sjálfur vera 

mjög hrifin af texta í tónlist. Þegar hann vísar í eða vinnur með lög í verkum sínum er hann 

ávallt með texta þess í huga. Honum finnst sérstaklega gaman að vinna með ljóðasöngskáld 

eins og Robert Schumann.32  

 Ragnar sagðist í viðtali vegna sýningar á The Visitors hafa lengi haft áhuga á því að 

vinna með tónlist í myndlistarsamhengi. Með verkum sínum vill hann gera sýnilega 

tilfinninguna sem tónlistarsköpun og -flutningur vekur upp. Einnig fái hann mikið úr því að 

vinna með tónlistarmönnum. The Visitors varð einmitt til vegna samvinnu Ragnars og 

hljómsveitarfélaga hans til margra ára og annarra náinna tónlistarmanna sem höfðu haft mikil 

                                                
30 Markús Þór Andrésson, „Samtal við Ragnar Kjartansson.“ 
31 Bartz, „Ragnar Kjartansson og Edek Bartz spjalla um tónlist,“ bls. 231. 
32 Bartz, „Ragnar Kjartansson og Edek Bartz spjalla um tónlist,“ bls. 233.  
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áhrif á listsköpun hans. Hann hafði lengi dreymt að ferðast og búa til tónlist með þeim. The 

Visitors gaf honum tækifæri til þess.33 

 

Í gegnum árin hefur Ragnar bæði stofnað og tekið þátt í mörgum og fjölbreytilegum 

tónlistaratriðum. Flest hafa snúist um útfærslu eða andsvar Ragnars og samstarfsmanna við 

þekktum tónlistarstefnum eða klisjum í tónlistarheiminum svo sem kántrítónlist, gruggtónlist, 

glysrokk og elektrótónlist. Ungur að aldri stofnaði hann fjöllistahópinn Mambo Publishing 

House með vinum sínum úr Hagaskóla í bílskúr fjölskyldunnar. Þar spreyttu þeir sig í 

listsköpun, sömdu leikrit, máluðu málverk og léku á hljóðfæri svo eitthvað sé nefnt.34  

 Á menntaskólaárunum stofnaði hann hljómsveitina Kósý sem einskonar andsvar við 

gruggtónlistarstefnunni (e. grunge music) sem var ríkjandi á þeim tíma. Í viðtali við Edek Bartz 

sagði Ragnar að Kósý hafi átt „að vera eins andgruggug og hægt væri að ímynda sér.“35 Kósý 

flutti ábreiður af frægum lögum í dægurlaga stíl á kaldhæðinn hátt, klæddust sparifötum og litu 

snyrtilega út. Þeir gáfu út jólaplötuna Kósý jól árið 1995. Kósý náðu ágætum vinsældum, laðaði 

að sér nokkuð stórann hlustandahóp og spiluðu víða um landið á tónleikum.36  

 Ragnar var einnig meðlimur tilraunakenndrar hljómsveitar er bar nafnið Kanada. Sú lék 

bakgrunnstónlist á leiksýningunni Sirkus Skara Skrípó í Loftkastalnum árið 1996-7 og gaf út 

eina samnefnda plötu árið 2000.37 Hljóðheimur hennar var fjölbreyttur og innihélt meðal annars 

hljóðbúta úr kvikmyndum, dýrahljóð, hörpu- og þungarokkstónlist. Ragnar ásamt öðrum 

meðlimum sveitarinnar lýstu henni sem meðvitaðri tilraun til frjálsrar sköpunar án ákveðinnar 

ímyndar.38  

 Kántríhljómsveitin The Funerals spratt útfrá gjörningi sem Ragnar framdi ásamt 

samstarfsmanni sínum Þorvaldi Gröndal í Nýlistasafninu í janúar 2001. Í framhaldi fjölgaði 

meðlimum sveitarinnar sem gaf síðan út plötuna Pathetic Me seinna um árið. The Funerals 

spiluðu svo sorglega og angurværa kántrítónlist að útkoman varð grátbrosleg. Ragnar tók fram 

í viðtali að honum þætti jákvætt að gefa hlustendum The Funerals tækifæri á eigin túlkun án of 

mikilla útskýringa.39 

                                                
33 Ragnar Kjartansson, „The Visitors | Ragnar Kjartansson @HangarBicocca.“ 
34 Haukur S. Magnússon, „The Awesome Absurdity of Being,“ 22. maí 2009. 
35 Bartz, „Ragnar Kjartansson og Edek Bartz spjalla um tónlist,“ bls. 232. 
36 Markús Þór Andrésson, „Works Related to Music,“ bls. 173. 
37 Markús Þór Andrésson, „Works Related to Music,“ bls. 173. 
38 Héðinn Halldórsson, „Ólafur Ragnar er umboðsmaður Kanada,“ 18. ágúst 2000. 
39 „Fullkomið jólaföndur,“ 15. desember 2001. 
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 Ragnar var meðlimur Trabant, hljómsveit sem lék sér með mörkin milli rokktónlistar 

og gjörningalistar.40 Ragnar feril sinn í hljómsveitinni sem gestasöngvari árið 2001 á fyrstu 

plötu hennar Moment of Truth en var hann orðinn fullgildur meðlimur og aðalsöngvari þegar 

sveitin gaf út Emotional árið 2005. Trabant framleiddi sérkennilega blöndu af tónlistarstefnum 

á borð við glysrokk, rytmablús, fönk-, pönk-, og raftónlist í dægurlagabúningi. Hljómsveitin er 

þekkt fyrir kraftmikla tónleika sína sem náðu oftast hámarki þegar Ragnar afklæddist, dansaði 

og öskursöng um tilfinningar sínar.41 Árið 2008 lagði Trabant upp laupana og hefur ekkert 

heyrst frá þeim síðan.42 Sama ár sagðis Ragnar skilið við listamannanafn sitt og hliðarsjálf, 

Rassa Prump. Rassi var trúbadúr/farandsöngvai sem glamraði á gítar, söng um tilfinningar og 

pólitík.43 Rassi var þekktur fyrir óheflað málfar, hroka í framkomu og óþægileg sannindi sem 

beint var að áhorfendum, sannkölluð andstæða við prúðmennsku Kósý.44 

 Nýverið hefur Ragnar unnið í fjöllistahópnum All Star Band með hóp fyrrum 

samstarfsaðila í tónlist sem er mis stór hverju sinni. Hópurinn spilaði á opnun sýningar Ragnars 

The End (2009) í íslenska skála Feneyjartvíæringsins árið 2009 og tók þátt í gjörningaverkinu 

The Visitors.45 Ragnar stofnaði plötuútgáfufyrirtæki er ber heitið Bel-Air Glamour Records sem 

gaf út tónlist í tengslum við The Visitors. Í kynningarbréfi sínu um það hafði hann eftirfarandi 

að segja: 

 

Er ég skrifa þetta í morgundýrðinni á verönd Château Bel-Air, með ávaxtasafann og 

pillurnar á borðinu, er sem gamlir mikilmennsku-brjálæðis draumar fái að rætast. Með Bel-

Air Glamour Records viljum við reka fyrirtæki sem byggist á flösufylltum listrænum 

draumórum, vinnur með einstöku og svívirðilegu hæfleikafólki og skrifar undir 

plötusamninga í reykfylltum bakherbergjum og á golfvöllum. Sem sagt, dásamleg óreiða!... 

Hæfileikafólkið sem við erum með á skrá er með því dýpra í okkar nágrenni. 

Tónlistarhlustendur og umbúðaelskendur, ég vil kynna fyrir ykkur hina spennandi Bel-Air 

Glamour Records plötuútgáfu.46 

 

Það er augljóst að Ragnar vill lifa eins og í draumi farsæls tónlistarmanns og láta hann rætast. 

Tónlistarmanns sem gengur vel, gerir plötusamninga, lifir frjálsu og þægilegu lífi. Hann leggur 

                                                
40 „Icelandic Art Center: Ragnar Kjartansson.“ 
41 Markús Þór Andrésson, „Works Related to Music,“ bls. 173. 
42 biggi@24stundir.is, „Búið að leggja Trabant,“ 9. maí 2008. 
43 Markús Þór Andrésson, „Works Related to Music,“ bls. 173. 
44 Sigrún Edda Björnsdóttir, „Tregafullur húmoristi,“ 22. mars 2009.  
45 Markús Þór Andrésson, „Works Related to Music,“ bls. 173. 
46 „Bel-Air Glamour Records: About.“ 
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þó áherslu á listrænt gildi og vill nýta stöðu sína til þess að gefa öðrum tónlistarmönnum 

tækifæri til að fá efni sitt útgefið.  
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5 Sjónarspil 

Þessi kafli er nefndur í höfuðið á kenningu Guy Debord sem var marxískur rithöfundur, fræði- 

og kvikmyndagerðarmaður og sitúasjónisti. Þekktasta verk hans er Samfélag sjónarspilsins 

(1967) („La Société du spectacle“ á frönsku). Debord greindi frá hvernig samskiptum 

samfélagsins er miðlað með ímyndum (e. imagery) og sambandinu sem myndast kallaast 

sjónarspilið.47 Hann gagnrýndi harðlega neyslu- og fjölmiðlamenningu og notkun ímynda á 

tímum þar sem hið raunverulega skipti minna máli en yfirborðskenndar ímyndir eins og 

fjölmiðlauppákomur.48 Orðið sjónarspil er marghliða því það vísar að vissu leyti til 

sjónskynjunar og hljóðfæraleiks sem hentar vel í greininga á verkum Ragnars sem tónlistar- og 

myndlistarmanns. Kenning Debord á einnig við hugðarefni Ragnars, gjörningaformið, 

tónlistarflutning og vísunum hans í tónlist í heimi myndlistar. 

 Ragnar varpar fram skálduðum aðstæðum á meðvitaðan hátt til þess að sýna fram á 

sjálfumgleði, hégóma og árangursleysi dagslegs lífs. Hér mun ég rýna ítarlega í fjögur listaverk 

hans. Þau urðu fyrir valinu því þau eru ólík á marga vegu. Verkin eru misgömul, viðfangsefni 

þeirra ólík, flytjendur mis margir, viðtökur hafa verið misjafnar og hafa ekki verið tekin fyrir 

sérstaklega í BA ritgerð áður. Tónlist spilar stórt hlutverk í þeim, reyndar eins og í flestum 

verkum  listamannsins.49 Þau eru öll tímasett gjörningaverk. Tímarammi gjörninga Ragnars er 

ólíkur, þeir mislangir en þeir lengstu eru gjarnan nefndir linnulausir eða lykkjugjörningar (e. 

constant performance og loop).50 Þessháttar gjörningar hafa í eðli sínu áhrif á frammistöðu 

þátttakenda í formi þreytu, hungurs og fleiri líkamskennda.  

 Þegar rýnt er í verkin fjögur er stuðst við þrjár spurningar: Hvað? (dagsetningar, 

staðsetningar, þátttakendur og lýsing), hvað gæti þetta þýtt? (lesið í merkingu verksins) og hvað 

með það? (hverju bætir verkið við efni ritgerðarinnar).  

                                                
47 Debord, Society of the Spectacle, bls. 5.  
48 Jameson, „Póstmódernismi eða menningarleg rökvísi síðkapítalismans,“ bls. 257-258. 
49 Svo mörg eru þau að ómögulegt telst að fjalla um þau öll í þessari ritgerð. Dæmi um verk hans sem hafa  
tónlistartengingu og ekki var hægt að taka fyrir í þessari ritgerð eru The Sky in a Room (2018), Architecture and 
Morality (2016), Woman in E (2016), Bjarni Bömmer Listens to „Take It Easy“ by The Eagles (2014), To Music 
(2012), Take Me Here By The Dishwasher, Memorial for a Marriage (2011), Song (2011), Bliss (2011), The 
Man (2010), The End—Rocky Mountains (2009), Songs of Despair (2009), Folksong (2007), God (2007), 
Scandinavian Pain (2006), The Great Unrest (2005), An Ode to Bubbi Morthens (2004), Intimacy (2004) og 
Four Variations on Sorrow (2003). 
50 Schoen, „The Dead King,“ bls. 67. 
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5.1 Satan is Real: Hið eðlilega og hið sérkennilega 

Satan Is Real er myndbandsverk og gjörningur sem Ragnar hefur flutt á sýningaropnunum og 

gjörningalistahátíðum. Til er 64-mínútna myndbandsútgáfa sem er aðgengileg á internetinu.51 

Sú var tekinn upp í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum á sólríkum degi árið 2004. Þar sést 

Ragnar ber að ofan, grafinn niður að mitti ofan í jörðina, í almenningsgarðinum að spila á 

kassagítar og syngja textann „Satan is real, he’s working for me,“ aftur og aftur.  

 
Mynd 3. Ragnar Kjartansson að flytja Satan is Real í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum. 

Ragnar gerir stundum einhversskonar útúrdúra frá hinum síendurtekna hljómagangi sem hann 

slær á gítarinn, en afar lítla. Stundum hittir hann ekki á réttu hljómana á gítarnum svo að til 

verður falskur hljómur en Ragnar lætur það ekki á sig fá og heldur áfram. Endrum og eins 

slær hann fastar á vitlausa strenginn eða hljóminn þegar hann geri svoleiðis mistök. Börn sjást 

stundum í myndfleti verksins að leika, hoppa eða fara í kollhnís og stundum setjast þau hjá 

Ragnari til að hlusta eða horfa á hann. Þegar börnin eru nálægt heyrast þau tala, öskra og 

jafnvel gráta. Stundum heyrist hærra í þeim en í Ragnari sjálfum. Önnur umhverfishljóð sem 

heyrast eru aðalega í vindi, flugvélum í fjarska og einstaka hósti í einstakling utan 

myndrammans (mögulega myndatökumanni).   

 Textinn er vísun í samnefnt lag kristilega gospeltónlistartvíeykisins The Louvin 

Brothers árið 1959.52 Það hefur lengi verið litið upp til Ira og Charlie Louvin sem frumkvöðla 

                                                
51 Sjá viðauka 2. 
52 Markús Þór Andrésson, „Works Related to Music,“ bls. 147. 
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kántrítónlistar Bandaríkjanna. Þeir fengu strangt, kristilegt uppeldi og er lagið og samnefnd 

plata þess merki.53 Það vill þó svo til að Ragnar misminnti upprunalegi texti lagsins: „Satan is 

real, working in spirit,“ en ákveður að vinna með það í þessu verki.54 Þess vegna endurtekur 

hann í sífellu „Satan is real, he's working for me.“ 

 Ragnar tekur texta lagsins úr upprunalegu samhengi á marga vegu. Hann útfærir það á 

sinn hátt, fyllir í eyðurnar þegar hann misminnir texta Louvin Brothers og flytur við einkar 

sérhæfðar en hversdagslegar aðstæður: í fjölskyldugarði á Íslandi meðal barna á leik. Hvort 

sem fólk þekkir til sögu lagsins eða ekki þá er áhrifaríkt að heyra orðið „satan,“ í aðstæðum 

þar sem börn eru að leik. Ragnar bætir gráu ofan á svart með því að vera ber að ofan og grafin 

frá mitti ofan í jörðina.  Honum tekst því að framkalla sérkennilega tilfinningu í 

áhorfandanum, sem virðir fyrir sér tvær aðstæður: hið eðlilega (börn að leik í 

almenningsgarði) og hið sérkennilega (trúbadúr grafinn ofan í jörðina að syngja lag 

endurtekið). Sambland þessarra andstæðna skapar sérstakt andrúmsloft. 

 Þetta verk er mikilvægt viðfangsefni ritgerðarinnar vegna þess að það dregur saman 

heimana tvo sem Ragnari eru hvað næstir: heim tónlistarflutnings og myndlistargjörninga. 

Vísun hans í tónlist annara sýnir hvernig hann nýtir áður unnið efnið og útfærir á sinn hátt. 

Notkun hans á tónlist í þessu verki sýnir hversu stórt hlutverk hún á í listsköpun Ragnars.  

5.2 Schumann Machine: Hið einlæga og hið hástemmda 

 Schumann Machine var gjörningur sem Ragnar flutti ásamt samstarfsmanni sínum Davíð Þór 

Jónssyni 19. júlí til 2. ágúst 2008. Hann var hluti af dagskrá Evrópska farandstvíæringsins 

Manifesta 7 sem fór fram á Týról-svæði Ítalíu það árið.55 Ragnar hafði útbúið innsetningu í 

fyrrverandi vindlaverksmiðjunni Manifattura Tabacchi í bænum Rovereto.56 Útsöguðum og 

máluðum eldtungum hafði verið komið fyrir á trévegg í forgarði verksmiðjunnar sem mætti 

sýningargestum.  

                                                
53 „The Louvin Brothers - Satan Is Real.“ 
54 Ragnar Kjartansson, „Art Talk / Ragnar Kjartansson.“ 
55 Helgi Snær Sigurðsson, „Ragnar Kjartanson, Margrét Blöndal og Ólafur Ólafsson taka þátt í Manifesta 7 á 
Ítalíu,“ 31. maí 2008.  
56 „Schumann Machine.“ 
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Mynd 4. Forgarðurður Manifattura Tabacchi á Manifesta 7. 

Við miðjan vegginnbakvið dyr biðu listamennirnir tveir í litlum, sérsmíðuðum skúr úr 

spónarvið.57 Þeir klæddust kjólfötum, reyktu vindla og drukku freyðivín er þeir fluttu 

tónsmíðina Dichterliebe (samið 1840) eftir tónskáldið Robert Schumann síendurtekið. Tónsmíð 

sú var samin til flutnings á 16 ljóðum (Lyrisches Intermezzo, samin 1822-1823) eftir ljóðskáldið 

Henrich Heine, sem Ragnar söng á meðan Davíð lék undir á píanó. Rýmið var nokkuð fátæklegt 

en þar, ásamt píanóinu, var að finna skrifborð með lampa og upptökutæki, tvo stóla, tvo bedda, 

freyðivínsflöskur, vindla og öskubakka. Þarna vörðu listamennirnir öllum stundum og var 

gestum boðið í heimsókn daglega frá klukkan 10:00 til 18:00.58 Gestum gafst því tækifæri að 

virða listamennina fyrir sér í mismunandi ástandi: líflega, úrvinda, ölvaða eða jafn vel sofandi. 

Hluti af gjörningnum var tekinn upp á myndband sem var spilað í sjónvarpstæki í rýminu, sem 

var aðgengilegt að gjörningi loknum.59 Myndbandið var gefið út í níu eintökum sem með fylgdi 

LP hljómplata með upptöku af Dichterliebe.  

                                                
57 Schoen, „The Dead King,“ bls. 74. 
58 Leila, Ragnar Kjartansson, bls. 78. 
59 Markús Þór Andrésson, „Works Related to Music,“ bls. 105. 
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Mynd 5. Schumann Machine, útgáfa. 

 Verkið var sýnt á yfirlitssýningu Ragnars, Guð, hvað mér líður illa, og á ýmsum 

sýningum erlendis.60 Listamennirnir gera stöku breytingar á tónverkinu í hvert skipti; teygja 

lopann, hraða á og taka stuttar æfingar á ákveðnum köflum. Styrkleiki flutningsins breytist 

einnig og heyrist það sérstaklega á rödd Ragnars sem stundum er við það að brotna. Báðir hósta 

þeir stöku sinnum, líklega vegna ofreynslu og mikilla vindlareykinga. Stundum taka þeir sér 

hlé og kveikja á plötuspilara sem spilar upptöku af tónverkinu. Þeir færa sig um rýmið, breyta 

stundum líkamsstöðu sinni og Ragnar kemur sér fyrir í tignarlegum eða yfirveguðum 

líkamstöðum. Stöku sinnum heyrist í í skvaldri áhorfendanna sem virða fyrir sér verkið. Tóm 

glös safnast upp og öskubakkar fyllast.  

 Ragnar taldi samstarf Schumann og Heine vera fullkomið þar sem Schumann tókst 

fullkomlega að yfirfæra í tónlistina kaldhæðnina sem Heine setti fram í ljóðunum. Þrátt fyrir að 

vera samið fyrir tíma póstmódernismans finnst Ragnari það falla undir þá hugmyndafræði 

sökum þess hve gríðarlega tilfinningaþrungið það sé. Fagnaðarlæti, biturð og rómantík 

Dichterliebe falla vel að angurværð verka Ragnars.61  

                                                
60 Sjá viðauka 3.  
61 Bartz, „Ragnar Kjartansson og Edek Bartz spjalla um tónlist,“ bls. 233. 
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Mynd 6. Ragnar Kjartansson og Davíð Þór Jónsson að flytja Schumann Machine. 

 Ragnar setur sig og Davíð Þór í tímalaust samhengi í gjörningnum. Þeir koma fram sem 

glæsimenni sem gera ekki annað en að flytja angurværa tónlist um lífið og ástina. Áhorfendur 

eiga líklega erfitt með að finna samúð með þessum mönnum sem drekka bara fínt vín og reykja 

vindla daginn út og inn. Með því að endurtaka tónverkið og ljóð þess í sífellu, og bæta sínum 

myndræna vinkli við, tókst Ragnari að leggja áherslu á þetta sögulega verk og kristalla hina 

póstmódernísku kaldhæðni sem býr í kjarna þess. Andstæðar tilfinningar vakna þar sem söngur 

og flutningur er einlægur en viðfangsefnð gífurlega hástemmt, ofhlaðið og ástríðufullt. Ragnar 

setur sig og Davíð í hlutverk kvalinna listamanna sem lifa fyrir tónlist og þá tilfinningalegu 

útrás sem henni fylgir. Tónlistaráhugi Ragnars fær að njóta sín hér þar sem hann vinnur með 

hugmyndir Schumann og Heine sem heilla hann og undirstrikar athyglisvert samstarf þessara 

laga- og textahöfundar. 

5.3 The Visitors: Hið ævintýralega og hið jarðbundna 

The Visitors er 64 mínútna langt myndbandsverk tekið upp í Rokeby-setrinu í New York fylki 

í Bandaríkjunum árið 2012. Það var fyrst sýnt í Migros Museum für Gegenwartskunst í Zürich, 

og fyrst hérlendis í Kling og Bang 2013 og síðan á fjölmörgum sýningum erlendis.62 Verkið er 

þannig samsett að lifandi uppstillingar (tableaux vivants á frönsku) af átta tónlistarmönnum, 

ásamt Ragnari meðtöldum, eru sýndar á jafn mörgum skjáum. Hver og einn spilar á hljóðfæri í 

einu af herbergjum hússins. Þar sést Ragnar Kjartansson spila á kassagítar, Shahzad Ismaily á 

                                                
62 Sjá viðauka 3. 
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banjó, Davíð Þór Jónsson á píanó, Kristín Anna Valtýsdóttir á harmonikku, Kjartan Sveinsson 

á píanó og bassagítar, Þorvaldur Gröndal á trommur, Ólafur Jónsson á gítar og Gyða 

Valtýsdóttir á selló. Á níunda skjánum sést verönd Rokeby-setursins þar sem heimafólk ásamt 

vinum og fjölskyldu. Saman spila tónlistarmennirnir lag sem Ragnar samdi í kringum ljóðið 

Feminine Ways eftir ljóðskáldið og myndlistarmanninn Ásdís Sif Gunnarsdóttur.  

 
Mynd 7. Skjáirnir níu í The Visitors. 

 Myndbandsverkið var tekið upp í samfelldri töku sama sídegið.63 Eftir um það bil 

klukkutíma er fallbyssuskoti hleypt af, tónlistarmennirnir yfirgefa vistarverur sínar, halda 

söngnum áfram og sameinast í forgarðinum á níunda skjánum. Gleðið og fögnuður þátttakanda 

fylgir lokaspretti verksins er þau ganga í burt frá myndavélinni út í engið fyrir framan Rokeby-

setrið, söngur þeirra fjarsr út hægt og rólega og tæknimaður slekkur á upptökuvélunum. 

 Ragnar heldur mikið upp á Rokeby-setrið vegna mikillar sögu, glæsileika 

byggingarinnar og landareigninnar sem hefur verið í eigu sömu fjölskyldu síðan árið 1688.64 

Ragnar vildi einnig breyta þeirri hefð sem þekkist í kvikmyndagerð að finna þurfi viðeigandi 

staðsetningu fyrir atriði í kvikmynd.65 Hann fann viðeigandi listamenn fyrir Rokeyby-setrið og 

segist hafa útsett verkið í kringum þá, frekar en í kringum hljóðfæraleikinn.66 

 Í verkinu setur Ragnar fram tónlist á myndrænan hátt. Hann eykur upplifun 

hefðbundinnar tónlistarupptöku með því að gera hana sýnilega. Þannig tekst honum að 

                                                
63 Leila, Ragnar Kjartansson, bls. 134. 
64 Wilson og Zyman, Ragnar Kjartansson: The Visitors, bls. 3 
65 Markús Þór Andrésson, „Works Related to Music,“ 49. 
66 Ragnar Kjartansson, „The Visitors | Ragnar Kjartansson @HangarBicocca.“ 
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varðveita fleiri þætti en eingöngu hljóð og leggja áherslu á myndrænar aðstæður Rokeby-

setursins sem eru yfirfullt af athyglisverðum smáatriðum og líkamstjáningu og svipbrigði 

flytjenda. Upptakan gefur áhorfendum tækifæri að kynnast hverjum tónlistarmanni fyrir sig og 

flutningi hans betur með því að staldra við hvern skjá í einu.  

 
Mynd 8. Sýningargestir virða fyrir sér á sýningu The Visitors í Vín. 

Hugmyndin um sameiginlega sköpun fjölda einleikara hreif Ragnar í sköpun verksins. Hér tókst 

honum nýta tónlistarupptöku, sem krefst fullkominnar inhverfrar einbeitingar á sama tíma og 

meðvitaðrar yfirsýnar, sem myndlíkingu fyrir hið mannlega ástand. „Þessar lifandi uppstillingar 

eru frekar einmanalegar, þar eru allir viðkvæmnir og aleinir,“ sagði Ragnar í fyrrnefndu viðtali 

vegna sýningar á The Visitors og bætti við „þegar maður býr til tónlist verður til hið fullkomna 

samfélag.“67 

                                                
67 Ragnar Kjartansson, „The Visitors | Ragnar Kjartansson @HangarBicocca.“ 
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Mynd 9. Þorvaldur Gröndal í flutningi The Visitors. 

 The Visitors er litað af sorgmæddri óvissu og geðlægð þrátt fyrir fagurt umhverfi sem 

sést á myndfleti og draumkenndrar tónlistar sem hljómar. Það átti upprunalega að vera nefnt í 

höfuðið á fyrrnefndu ljóði, Feminine Ways, Ásdísar Sif Gunnarsdóttur sem er fyrrverandi 

eiginkona Ragnars. Textinn er á ensku og sunginn af tónlistarmönnum ásamt hjálp heimafólks.  

       A pink rose 

In the glittery frost 

A diamond heart 

And the orange red fire 

 

Once again I fall into  

My feminine ways 

 

You protect the world from me 

As if I'm the only one who's cruel 

You've taken me 

To the bitter end 

 

Once again I fall into 

My feminine ways 

 

There are stars exploding 

And there is nothing you can do 
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Ragnar fór að taka eftir djúphyggnu og sorgmæddu orðavali Ásdísar Sifjar sem hún nýtti í ýmsa 

gjörninga og myndbandsverk um það leyti sem samband þeirra var að molna.68 Þess vegna má 

túlka verkið sem kaflalok í hjónabandi. Það kemur heim og saman ef litið er á nafn verksins. 

Það er vísun í plötu sænsku popphljómsveitarinnar ABBA, The Visitors (1981). Það var síðasta 

plata sveitarinnar áður en skilnaður og innri erfiðleikar mörkuðuðu endalok sveitarinnar. Á 

hljómplötuumslaginu má sjá meðlimi hljómsveitarinnar: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, 

Benny Andersson og Anni-Frid Lyngstad stillt upp eins og styttum í stórri höll.69 Einkar 

viðeigandi hlýtur því að teljast að Ragnar hafi nefnt gjörning sinn í höfuðið á þessari plötu.  

 Með verki sínu skapar Ragnar andrúmsloft litað af andstæðum. Tilfinning, hljóð og 

mynd er bæði ævintýraleg og jarðbundin. Persónubundinn og einlægur flutningur hvers 

flytjanda blandast saman í samhljóma niðurstöðu. Draumur um tónlistarflutning á fjarlægum 

stað verður að veruleika. Sorgmætt og tregafullt ljóð og samsvarandi tónlist er flutt á fallegum 

og hlýjum stað. Endurtekning ljóðsins skapar einsskonar hugleiðslu um tilgang eða 

tilgangsleysi lífsins. The Visitors fjallar um eðli tónlistarsköpunar og -upptöku og inniheldur 

samstarf við og vísanir í tónlistarmenn. Þetta styrkir hugmyndina að Ragnar hugsi ávallt um 

tónlist og nýtir hana sem innblástur og efnivið í verkum sínum.     

5.4 A Lot of Sorrow: Hið einstaka og hið hversdagslega 

Verkið A Lot Of Sorrow (2013-2014) er myndbandsverk sem sýnir gjörning sem fór fram 5. 

maí 2013 í MoMa PS1 safninu í New York.70 Þar sést hljómsveitin The National spila sama 

lagið, Sorrow, í rúmar 6 klukkustundir samfleytt fyrir hundruðir tónleikagesta sem virðast 

flestir vera miklir aðdáendur sveitarinnar.  

                                                
68 Ragnar Kjartansson, „The Visitors | Ragnar Kjartansson @HangarBicocca.“ 
69 ABBA, The Visitors. 
 
70 Leila, Ragnar Kjartansson, bls. 158. 
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Mynd 10. Hljómsveitin The National við flutning A Lot of Sorrow. 

Hljómsveitin samanstendur af söngvaranum Matt Berninger, gítar- og hljómborðsleikaranum 

Aaron Dessner, gítarleikaranum Bryce Dessner, bassaleikaranum Scott Devendorf og 

trommaranum Bryan Devendorf. Básúnuleikarinn Ben Lanz og trompettleikarinn Kyle 

Resnick léku einnig með hljómsveitinni á þessum hljómleikum. Ragnari bregður einnig fyrir 

af og til í hlutverki rótara eða aðstoðarmanns er hann færir hljómsveitinni mat og drykk, 

kemur lagalista sem á er ritað „Sorrow“ aftur og aftur fyrir á sviðinu og fylgist með 

gjörningnum á hliðarlínunni. Ragnar er svartklæddur og hefur því útlit rótara sem á að fara 

lítið fyrir. 

 Áhorfandi myndbandsins fær að sjá ýmis sjónarhorn af gjörningnum, af flytjendum og 

tónleikagestum, þökk sé fjölda tökuvéla á staðnum. Það gerir áhorfendum auðveldara að virða 

fyrir sér ýmis smáatriði í framkomu og tilfinningaheim flytjenda og tónleikagesta. Að þessu 

leiti líkist A Lot of Sorrow hefðbundinni tónleikaupptöku. Flytjendurnir spila Sorrow 99 

sinnum án mikilla breytinga en stundum í örlítið breyttum búningi. Tónleikagestir sýna 

fagnaðarlæti og stundum heyrast óp og skvaldur. Þreyta og athyglisbrestur 

hljómsveitarmeðlima var áhrifamesta breytan og verða útgáfurnar lengri og tilraunakenndari 

og hljóðfæraleikur tregari og kraftminni með tímanum. Stysta útgáfan er 3:14 mínútur og sú 

lengsta 6 mínútur.71 Flytjendur gera grín að aðstæðum og leika á létta strengi þegar tækifæri 

gefst. Þegar meðlimir fara á klósettið halda hinir áfram að spila. Er flytjendur örmagnast 

uppörva tónleikagestir þá með fagnaðarlátum. Vottur af áhugaleysi hrjáir suma gestina þegar 

                                                
71 „Ragnar Kjartansson/The National–A Lot Of Sorrow.“ 
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líður á gjörninginn þó þeir virðist orkumeiri en flytjendurnir að mestu leyti. Líklega þar sem 

þeir mega koma og fara að vild. Í síðustu útgáfunni og uppklappslaginu endar Matt á því að 

beina hljóðnemanum að tónleikagestum sem syngja þá hátt og fagna. Gjörningnum lýkur er 

Scott þakkar gestum fyrir þolinmæðina. 

 Hljóðupptaka af gjörningnum var gefin út af 4AD tónlistarútgáfunni í 1500 eintökum 

árið 2015. Sú útgáfa inniheldur hljóðupptöku af gjörningnum í heild á níu miðalausum og 

glærum LP hljómplötum í glærum plastvösum í glæru akrýl hulstri sem á eru skornar 

praktískar upplýsingar. 72 A Lot of Sorrow var einnig sýnt á yfirlitssýningu Ragnars, Guð, 

hvað mér líður illa, hérlendis og á ýmsum söfnum erlendis.73  

 
Mynd 11. Hljómplötuútgáfan A Lot of Sorrow. 

 
 Texti lagsins er saminn af Matt og Aaron. Hann lýsir sorg sem hefur fylgt einhverjum, 

líklega söngvaranum Matt, Aaron eða báðum. Textinn er: 

 

Sorrow found me when I was young 

                                                
72 Ragnar Kjartansson og The National, A Lot of Sorrow. 
73 Sjá viðauka 3.  



  
 

32 
 

Sorrow waited, sorrow won 

Sorrow, they put me on the pill 

It's in my honey, it's in my milk 

 

Don't leave my hyper heart alone on the water 

Cover me in rag and bone sympathy 

Cause I don't wanna get over you 

I don't wanna get over you 

 

Sorrow's my body on the waves 

Sorrow's a girl inside my cake 

I live in a city sorrow built 

It's in my honey, it's in my milk 

 

Don't leave my hyper heart alone on the water 

Cover me in rag and bone sympathy 

Cause I don't wanna get over you 

I don't wanna get over you 

 

Don't leave my hyper heart alone on the water 

Cover me in rag and bone sympathy 

Cause I don't wanna get over you 

I don't wanna get over you 

 

Sorgin er hlut- og persónugerð til að undirstrika styrkleika hennar og miklum áhrifum hennar 

á líf hans eftir sambandslit. Sorgin hefur samlagast lífi söngvarans á marga vegu og er í raun 

alltumlykjandi. Hann skortir viljann að jafna sig og vill frekar lifa með henni.  

 A Lot of Sorrow fer sannarlega þessa leið því sama tregafulla lagið er flutt aftur og 

aftur. Ekki bara vegna þess að í endurtekningunni týnist sannleikskjarninn sem gæti verið til 

staðar í laginu. Heldur vegna þess að eftir fjölda endurtekninga verður erfiðara að taka 

flytjendur, tónlistarflutninginn og aðstæðurnar sjálfar alvarlega. Spurningar vakna í huga 

áhorfanda eins og „gæti þetta fólk ekki verið að nýta tíma sinn í eitthvað annað?“, „af hverju 

er fólk þarna úti sem er til í að horfa á sama lagið spilað aftur og aftur?“, „af hverju er ég að 

horfa á þetta?“ og „er hann að segja satt?“  
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 Ragnar lýsti verkinu sjálfur sem endurtekningu og haug af sorg. Hann vildi gera 

lifandi tónlistarflutning að hversdagslegum hlut með því að fá hljómsveit til að spila sama 

lagið endurtekið í nánast heilan vinnudag.74 Hann gæti hafa verið að hugsa um upplýsingaflóð 

og afleiðingar stafrænu byltingarinnar. Í dag telst eðlilegt að skoða myndbönd og hlusta á 

tónlist á netinu, til dæmis upptekinn lifandi tónlistarflutning, og upplifa að vissu leyti hið 

lifandi eða einstaka heimavið. 

 Þá er vert að vísa í þýska heimspekinginn Walter Benjamin og grein hans 

„Listaverkið  á  tímum  fjöldaframleiðslu  sinnar,“ sem getur breytinga  í skynjun  og  

tilfinningalegri  upplifun fólks á listaverkum í framhaldi af fjölmiðlabyltingunni. Hann taldi 

fjölföldunartækni gera afritun listaverka möguleika til að koma móts við áhorfendur í 

persónulegum aðstæðum og þannig gefa frummyndinni nýtt gildi. Hann taldi mikilvægt að 

miðla list til fjöldans en benti á að fjölfölduð list gæti orðið markaðshyggju að bráð og 

listrænt gildi myndi lúta í lægra haldi fyrir auðhringjum.75 Það má segja að Ragnar hafi verið 

að framkvæma hið óhjákvæmilega, að draga úr gildi flutnings og boðskap lagsins Sorrow með 

hjálp endurtekninga eða fjölföldunnar. Þannig hverfur hið einstaka og persónulega sem fylgir 

iðulega lifandi tónlistarflutningi. Megin inntak verksins lítur því út fyrir að snúast kring um 

samband hins einstaka og hins hversdagslega.  

 
Mynd 12. Ragnar ásamt upptökumanni við flutning A Lot of Sorrow. 

                                                
74 Grossi, Ragnar Kjartansson, bls. 68. 
75 Jón Bergmann Kjartansson Ransu, Listgildi samtímans: Handbók um samtímalist á Íslandi, bls. 49. 
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 A Lot of Sorrow er í samræmi við mörg önnur verk á ferli Ragnars. Hér hefur hann 

fengið tónlistarmenn til þess að koma fram í gjörningi og endurtaka tónlistarverk í ákveðinn 

tíma. Telja mætti að það hafi kitlað Ragnar að fá The National sem er heimsfræg og vön 

tónleikaferðalögum til þess að taka þátt í þessum gjörningi og sjá hver útkoman væri. Líklega 

hefur honum einnig fundist andrúmsloft lagsins og sveitarinnar vera einkar áþekkt því sem 

einkennir hans eigin sköpun og hafi The National því smellpassað. Vert er að minnast þess að 

The National flytja eigið lag en ekki lag eftir Ragnar. Að þessu sinni tekur hann ekki þátt í 

tónlistarflutningnum en leikur hlutverk fyrrnefnts aðstoðarmanns. Hann hefur þá fengið 

annars konar útrás en við flutning The Visitors. A Lot of Sorrow er skýrt dæmi um verk eftir 

myndlistarmann sem stjórnast af nautn sinni til að vinna með tónlistarmönnum, þekkingu á 

tónlist og reynslu sem tónlistarmaður.  

  



  
 

35 
 

6 Niðurstöður 

Ragnar Kjartanson er myndlistarmaður sem vinnur með tónlist og á sama tíma tónlistarmaður 

sem vinnur með myndlist. Síðastliðinn áratug hefur hann þó einbeitt sér að gjörninga- og 

myndbandsverkum og ekki komið fram með fyrrum hljómsveitum sínum Trabant, The 

Funerals, Kanada og Kósý. Þó má segja að hann hafi aldrei verið virkari í tónlist en í dag. Hans 

helstu hugðarefni sem myndlistarmaður er að koma á framfæri tilfinningum sem hann kýs að 

tjá með hjálp tónlistarflutnings, hljóðfæraleiks, tónlistarmanna og hugmyndum þeirra. 

 Fleiri myndlistarmenn hafa unnið á svipuðum nótum og áhugavert er að nefna fjölda 

myndlistarmanna hérlendis sem einnig hafa starfað sem tónlistarmenn. Það má nefna nokkur 

nöfn: Ása Dýradóttir, Bergur Thomas Anderson, Brynjar Helgason, Curver Thoroddsen, Egill 

Sæbjörnsson, Einar Örn Benediktsson, Finnbogi Pétursson, Ívar Glói Gunnarsson, Helgi 

Þórsson, Indriði Arnar Ingólfsson, Karl Torsten Ställborn, Kolbeinn Hugi Höskuldsson, Logi 

Leó Gunnarsson, Sigtryggur Berg Sigmarsson, Steina Vasulka og Steinunn Harðardóttir. Öll 

voru þau hluti af kveikju þessarar ritgerðar. 

 Í verkum sínum Satan is Real, Schumann Machine, The Visitors og A Lot of Sorrow er 

að finna margar vísanir í tónlistarmenn, samstarf Ragnars við þá og hljóðfæraleik þeirra sem er 

endurtekinn. Hljóðsmal kom sér einkar vel í túlkun verka hans að þessu leyti. Lagblöndun, 

stanslausar og auðsæjar vísanir Ragnars, áhugi hans á öðrum listamönnum, útfærsla og 

endurskilgreining færa honum niðurstöður sem eru einstakar, persónubundnar, og gera honum 

kleift að standa út úr. Þær leiða fram endurskoðun á gjörningalistaforminu og tónlistarflutningi 

yfir höfuð þar sem þær blanda saman tveimur miðlum.  

 Ragnar er einlægur, mannlegur, hrokalaus og nútímalegur efasemdarmaður og þar af 

leiðandi metamódernískur. Hugmyndafræði sú smellpassar honum og hans listsköpun. 

Samanburður andstæðna, á einlægan, upplýstan og tilgerðarlausan hátt, er þar sem Ragnar á 

samleið með metamódernisma. Það gerir hann í allflestum verka sinna. Kannski til að hræra í 

tilfinningum áhorfenda, skilja þá eftir orðlausa, agndofa eða til að leggja áherslu á þá staðreynd 

að myndlistarmaður geti verið einlægur og tilfinninganæmur en á sama tíma yfirmáta fyndin 

og kaldhæðin. Ragnar er listamaður sem bæði á að taka alvarlega og ekki. Hann er gott dæmi 

um listamann sem vill láta í sér heyra en er meðvitaður um eigin galla (og mannkyns).  
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Ragnar kemur á framfæri heilbrigðu sjónarmiði er hann varpar fram áhrifaríkum samanburði 

dapurleika og þjáningu en í senn gleði og ofhlæði. Mannkynið á við marga erfiðleika að etja, 

en lífið er í senn fallegt. Þess er óskandi að Ragnar Kjartansson, andstæður, metamódernismi, 

hljóðsmal og tónlist haldist hönd í hönd til lengri tíma. Hvað mun þessi mynd- og hljóðsmali 

taka sér fyrir hendur næst?   
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8.2 Listaverkaskrá 

Ragnar Kjartansson  

Satan Is Real, 2004 

1 rásar myndband (litur, hljóð) 

Upplag: 3 eintök + 2 eigin eintök listamanns 

1 klukkustund og 3:40 mínútur 

Gjörningur fór fram í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum, Reykjavík, 2004 
 

Ragnar Kjartansson 

Schumann Machine, 2008 

Heimild um gjörning í trékassa: 1 rásar myndband á USB-minni, DVD disk og Blu-Ray disk 

(litur, hljóð), 6 árituð bleksprautuprent á pappír, LP hljómplata 

Upplag: 9 eintök + 3 eigin eintök listamanns 

52:15 mínútur 

Gjörningur fór fram í Manifattura Tabacchi, Rovereto á Manifesta 7, 19. júlí til 24. júlí 2008 

 

Ragnar Kjartansson 

The Visitors, 2012 

9 rása háskerpu myndband (litur, hljóð) 

Upplag: 6 eintök + 2 eigin eintök listamanns 

1 klukkustund og 4 mínútur 

Gjörningur fór fram í Rokeby-setrinu í New York-fylki, 2012 

 

Ragnar Kjartansson og The National 

A Lot Of Sorrow, 2013-2014 

1 rásar háskerpu myndband (litur, hljóð) 

Upplag: 10 eintök + 2 eigin eintök listamanns 

6 klukkustundir og 9:35 mínútur 

Gjörningur fór fram í MoMa PS1, New York, 5. maí 2013 og hefur hljóðupptaka af honum 

verið gefin út á sem 9 LP hljómplötu útgáfa í 1500 eintaka upplagi 
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8.3 Ferilskrá listamannsins 
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Býr og starfar í Reykjavík. 
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Menntun 

1996–1997 

Í Hússtjórnarskólanum, Reykjavík	 

1997–2001 

Í Listaháskóla Íslands, Reykjavík 

2000 

Í Kungliga Konsthögskolan, Stokkhólmi 

 

Helstu einkasýningar og gjörningar 

2018 

The Sky in a Room, National Museum of Wales, Cardiff  

2017 

Guð, hvað mér líður illa, Listasafni Reykjavíkur, Reykjavík 

Raw Salon: Ein Rohspiel, Volksbühne, Berlín 

Ekkert á Morgun = No Tomorrow (með Margréti Bjarnadóttur) í flutningi Íslenska 

dansflokksins, Reykjavík	 

2016–2017 

Ragnar Kjartansson, Barbican, London; Hirshhorn Museum  

og Sculpture Garden, Washington, d.c. 

2016 

The Visitors, The Frist Center, Nashville 

Ragnar Kjartansson, Luhring Augustine, New York 

Ragnar Kjartansson, Luhring Augustine Bushwick, New York 

Ragnar Kjartansson, Copenhagen Contemporary, Kaupmannahöfn 

The Visitors, Le Printemps de septembre, Toulouse	 

A Lot of Sorrow, Ragnar Kjartansson and The National, Art Institute of Chicago 
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Architecture and Morality, cca, Tel Avív 

Krieg, Volksbühne, Berlín 

The Visitors, University of Buffalo Art Gallery 

Woman in E, Museum of Contemporary Art Detroit 

Ragnar Kjartansson, Musée d’art contemporain de Montréal 

2015 

Seul celui qui connaît le désir, Palais de Tokyo, París 

The Visitors, The Vinyl Factory, London 

A Lot of Sorrow, Contemporary Arts Center, Cincinnati 

The End, Museum of Contemporary Art Detroit, Detroit 

The Fall, Berliner Festspiele, Berlín 

A Lot of Sorrow (með hljómsveitinni The National), König Galerie, Berlín 

Song, Cleveland Museum of Art, Cleveland 

Ég og móðir mín, i8 gallerí, Reykjavík 

The End, Fremantle Arts Centre, Perth 

The Visitors, Faena Art Center, Buenos Aires 

The Visitors, Museum of Contemporary Art, Cleveland 

The Visitors og The Man, John Curtin Gallery, Perth 

2014–2015 

Black Box: Ragnar Kjartansson, Hirshhorn Museum  

and Sculpture Garden, Washington, d.c. 

2014 

The End – Rocky Mountains, Winnipeg Art Gallery 

The Palace of the Summerland (Ragnar og félagar), Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, 

Vín 

A Lot of Sorrow (með hljómsveitinni The National), Luhring Augustine Bushwick, New York 

Bjarni bömmer hlustar á Take it Easy með The Eagles, Skúrnum, Reykjavík 

Me, My Mother, My Father and I, New Museum, New York 

The Visitors, Institute of Contemporary Art, Boston 

Der Klang der Offenbarung des Göttlichen (með Kjartani Sveinssyni), Volksbühne, Berlín 

The Visitors, Guggenheim Bilbao, Bilbao 

2013 

The Visitors, Kling & Bang, Reykjavík 



  
 

44 
 

The Visitors, HangarBicocca, Mílanó 

Ragnar Kjartansson, Gund Gallery, Kenyon College, Gambier,	 

A Lot of Sorrow (með hljómsveitinni The National), MoMA PS1, New York 

The Visitors, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vín 

The End, Szene, Salzburg 

The Visitors, Luhring Augustine, New York 

Scandinavian Pain: Ragnar Kjartansson, Edvard Munch, Moderna Museet, Malmö 

2012 

The End, Scrap Metal Gallery, Toronto 

The Visitors, Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich 

Bliss,  

2011 

Song, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh; Museum of Contem-porary Art, Miami; Institute 

of Contemporary Art, Boston 

Endless Longing, Eternal Return, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt 

Bliss, Performa 11, New York 

The Man, Arthouse at the Jones Center, Austin 

Ragnar Kjartansson, i8 gallerí, Reykjavík 

Take me Here by the Dishwasher: Memorial for a Marriage, bawag	 Contemporary, Vín 

2010 

The End, Hafnarborg, Hafnarfirði 

Me and My Mother, ex3 Centro per l’arte contemporanea, Flórens 

Studio: The Night – Eroticism, Folköl, Melancholia, Moderna Museet, Stokkhólmi 

Ragnar Kjartansson, Luhring Augustine, New York 

The End, Walter Phillips Gallery, Banff 

2009 

The End, 53. Íslenska skálanum á Feneyjatvíæringnum, Feneyjum 

2008 

Blossoming Trees Performance, Rokeby-setrið í New York-fylki 

God, 2nd Turin Triennal, Túrin 

Schumann Machine, Manifesta 7, Rovereto 

2007 

Folksong, New York 
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Guð, NÝLÓ, Reykjavík 

Guilt Trip, i8 gallerí, Reykjavík 

Hot Shame—The Quest for Shelley’s Heart, Galleria Riccardo Crespi, Milan 

2006 

Sorrow Conquers Happiness, Galerie Adler, Frankfurt 

2005 

The Great Unrest, Listahátíð í Reykjavík, Eyjafjöll 

2004 

Monument of Love, Gallery GUK +, Selfoss, Lejre og Bremen 

Oh My God, Safn, Reykjavík 

2003 

Colonialization, Kling & Bang Gallerí, Reykjavík 

2001 

Hurt the One You Love, i8 gallerí, Reykjavík 

2000 

Konstnär och jagvil knulla, Gallerí 1419 A, Stockholm 

 

Helstu hópsýningar 

2017 

Opnun, Kling og Bang, Reykjavík 

Nordic Matters, Southbank Centre, London 

2016 

Dicker als Wasser. Konzepte des Familiären in der zeitgenössischen Kunst, Kunstpalais & 

Stadtische Sammlung Erlangen, Erlangen 

Reading Prison, Artangel, Reading 

Life Serial, Miriam and Ira D. Wallach Art Gallery –  

Columbia University, New York 

I See a Darkness, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,  

Tórínó 

Illumination, Louisiana Museum of Modern Art,  

Humlebæk 

Auf den Schultern von Giganten, Kunsthalle Mainz, Mainz 
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Moving Image Department – 4th Chapter: The Rhetoric Of Time, Revisited, Národní Galerie, 

Prag 

Collection on Display: Momentary Monuments, Migros Museum  

fur Gegenwartskunst, Zürich 

2015–2017 

Sound in Motion, Kunstmuseum Stuttgart 

2015–2016 

The Bauhaus #itsalldesign, Vitra Design Museum, Weil am  

Rhein; Bundeskunsthalle, Bonn 

Inaugural installation, The Broad, Los Angeles 

Saga. Iceland: Art and Narrative, Kumu Art Museum,  

Tallinn 

2015 

Drifting in Daylight: Art in Central Park, Creative Time and Central Park Conservancy, 

Central Park, New York 

Falling Fictions, me Collectors Room, Berlín 

Fireflies in the Night, Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, Aþenu 

Framing Desire: Photography and Video, Modern Art Museum  

of Fort Worth, Texas 

An Imprecise Science, Artspace, Woolloomooloo 

MusicNOW Festival, Contemporary Arts Center, Cincinnati 

Listening, Baltic 39, Newcastle; The Bluecoat, Liverpool;  

Site Gallery, Sheffield; Art Exchange, Colchester 

Piano Pieces – Pianos. Sounds. Art, Neue Residenz, Salzburg Museum 

Sounds from a Safe Harbour Festival of Music, Art and  

Conversation, Crawford Art Gallery, Cork 

The Heart is Deceitful Above All Things, Home, Manchester 

SAGA –Þegar myndir tala, Listasafni Íslands, Reykjavík 

Überschönheit, Salzburger Kunstverein 

Und weg mit den Minuten. Dieter Roth und die Musik, Hamburger Bahnhof – Museum für 

Gegenwart, Berlín 

Parasophia: Kyoto International Festival of Contemporary Culture 2015, Kyoto Municipal 

Museum of Art, Kyoto 
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A man walks into a bar …, me Collectors Room, Berlín 

2014–2015 

Artes Mundi 6, Ffotogallery, Cardiff 

2014 

Imaginary Portraits: Prince Igor, Arnold and Marie Schwartz Gallery Met, New York 

Manifesta 10, Vítebskí-járnbrautarstöðinni, Sankti-Pétursborg 

Rúllandi snjóbolti / 1, Chinese European Art Center, Bræðslunni, Djúpavogi 

Score, Museo de Arte Contemporanea de Vigo, Vigo 

Þín samsetta sjón, Listasafni Reykjavíkur, Reykjavík 

Island: Wenn Bilder erzählen, Kunsthalle Recklinghausen, Recklinghausen 

All Together Now, Nuit Blanche, Hart House, Toronto 

Stanze/Rooms, Works from the Sandretto Re Rebaudengo Collection, Fondazione Sandretto 

Re Rebaudengo, Tórínó 

Truly Flabby Preludes (For a Dog) 1/4: Pink Noise, La Maison  

populaire, Montreuil 

2013 

Gautaborgartvíæringurinn (með Andjeas Ejiksson), Stora Teatern, Gautaborg 

Towada Oirase-listahátíðin, Towada Art Center, Towada,	 

Civilization: Monumental Materialism. Artists colony, MoMA PS1, New York 

Deep Feelings: From Antiquity to Now, Kunsthalle Krems, Krems  

an der Donau 

A Space called Public, hluti verkefnis Elmgreens og Dragsets  

um list í almannarými, München 

S.S. Hangover, hluti af Il Palazzo Enciclopedico á 55. Feneyja-tvíæringnum, Feneyjum 

Trekk: Contemporary Currents in Icelandic Art Today, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, 

Førde 

1. pers. sing.: The artist’s body between self-portrait and performance, b-05 Kunst- und 

Kulturzentrum, Montabaur 

Hugleiðingar úr herbergi 413, Hótel Holti, Sequences-listahátíðinni, Reykjavík 

2012 

I wish this was a Song: Music in Contemporary Art, Nasjonalmuseet, Ósló 

Songs of space, time and lust, Ephemeropterae˜ XIV / XV+, tba21, Vín 
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À ciel ouvert – Le nouveau pleinairisme, Musée national des beaux arts du Québec, 

Québecborg	 

True Stories, Locks Gallery, Philadelphia 

Sæla (Bliss), Þjóðleikhúsinu á Listahátíð, Reykjavík 

A House Full of Music: Strategies in Music and Art, Institut Mathildenhöhe, Darmstadt 

Discussing Metamodernism, Galerie Tanja Wagner, Berlín 

It’s Not the End of the World, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Tórínó 

2011 

A Strange Affinity to the Beautiful and the Dreadful, Hendershot Gallery, New York 

Meer Light, Museum de Fundatie, Zwolle 

Prospect.2, New Orleans	 

The Garden of Forking Paths, Migros Museum, Zürich 

iRonic, á Die feinsinnige Ironie der Kunst, Kunstpalais Erlangen, Erlangen	 

Figura cuncta videntis: The all-seeing eye. Homage to Christoph Schlingensief,		tba21, Vín 

2010 

Scene Shifts, Bonniers Konsthall, Stokkhólmi; Moderna Museet, Stokkhólmi 

New Frontier, á Sundance-hátíðinni, Park City, Utah 

Twenty Five, Luhring Augustine, New York 

Nordens U-land?, Islandsk konst i kristid, Färgfabriken, Stokkhólmi 

2009 

Symphony n. 1, Ragnar og Alterazioni Video, Performa 09, Performance Space 122, New 

York 

The Reach of Realism, Museum of Contemporary Art  

North Miami 

Lífróður, Hafnarborg, Hafnarfirði	 

2008 

Dreams of the Sublime and Nowhere in Contemporary Icelandic Art, Artfestival at Bozar, 

Brussel; Listahátíð í Reykjavík, Listasafn Reykjavíkur, Reykjavík 

It’s Not Your Fault, Art from Iceland, Luhring Augustine Gallery, New York 

Pleinairism, i8 gallerí, Reykjavík 

2007 

Detour, ADC Gallery, New York 
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Repeat Performances: Roni Horn and Ragnar Kjartansson, Hessel Museum of Art, 

Annandale-on-Hudson 

2006 

Momentum: Nordic Biennial for Contemporary Art, Moss 

Pakkhús Postulanna, Listasafn Reykjavíkur, Reykjavík 

2005 

Tívolí, Listasafn Árnesinga, Hveragerði 

2004 

Aldrei, Niem Never, Gallery+, Akureyri 

Berlin North (ásamt Gjörningaklúbbnum), Hamburger Bahnhof, Berlin 

Intimacy (ásamt Magnús Sigurdarson), Listahátíð í Reykjavík, Listasafn ASÍ, Reykjavík 

Etoiles Polares Finland, Feestlokaal van Vooruit, Ghent 

Momentum 2004, Moss 

Where Do We Go from Here? Tanya Bonakdar Gallery, New York 

Winter Mass, Norræna Húsið, Reykjavík 

2003 

Behind the Eyes, Bergen Kunsthall, Bergen 

Iceland in Denmark, Stalke Galleri, Kirke Saaby 

2002 

Grassroot, NÝLÓ, Reykjavík 

The Tiger and the Polar Bear, Galleri 21, Malmö 

The Times Are Changing, Studio Alaska, Reykjavík 

2001 

Polifóní, NÝLÓ, Reykjavík 

2000 

Náttúrubörn, Gallerí Nema Hvað, Reykjavík 

 

Í safneign einka- og almannasafna 

21c Museum Hotel, Louisville 

The Art Institute of Chicago 

The Broad, Los Angeles 

Carnegie Museum of Art, Pittsburgh 

Center for Curatorial Studies – Hessel Museum of Art, Annandale-on-Hudson, New York 

Cleveland Museum of Art, Cleveland 
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Dallas Museum of Art, Dallas 

Des Moines Art Center, Des Moines 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Tórínó 

Gund Gallery, Kenyon College, Gambier 

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington d.c. 

Institute of Contemporary Art, Boston 

Listasafn Íslands, Reykjavík 

Listasafn Reykjavíkur 

Louisiana Museum of Modern Art, Kaupmannahöfn 

Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich 

Modern Art Museum of Fort Worth 

Moderna Museet, Stokkhólmi 

Musée d’art contemporain de Montréal 

Museum of Contemporary Art North Miami 

Museum of Modern Art, New York 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Varsjá 

Museum van Hedendaagse Kunst, Antwerpen 

National Gallery of Canada, Ottawa 

San Francisco Museum of Modern Art 

Solomon R. Guggenheim Museum, New York 

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vín 

 

Viðurkenningar 

2017 

Sýning ársins (Gríman) 

Fálkaorðan 

2016 

Borgarlistamaður Reykjavíkur 

2015 

Verðlaun úr styrktarsjóði Richards Serra (Listasafn Íslands) 

Sergej Kúrokhíns-viðurkenningin fyrir samtímalist, Sankti-Pétursborg 

Derek Williams-viðurkenningin, Artes Mundi, Cardiff (fyrir The Visitors) 

2012 

Íslensku sjónlistaverðlaunin (Listasafnið á Akureyri) 
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2011 

Malcolm McLaren-viðurkenningin á Performa 11, New York (fyrir Sælu (Bliss)) 

2006 

Hlustendaverðlaun FM957, Reykjavík 

 

Tónlist 

Viðvarandi 

All Star Band, Bel-Air Glamour Records 

2014 

Ragnar Kjartansson ásamt hljómsveitinni The National, A Lot of Sorrow (9 vínylplötur og 

skjalfesting gjörnings, 5. maí 2013, MoMA PS1, New York, Bandaríkin), 4AD Records 

2006 

Trabant, The One (7" single), Southern Fried Records 

Trabant, Loving Me (12" single), Southern Fried Records 

Trabant, Nasty Boy (12" single), Southern Fried Records 

2005 

Trabant, Emotional, Southern Fried Records 

Trabant, Maria/Pump You Up (7" single), Southern Fried Records 

2004 

Trabant, Trabant á Bessastöðum, 12 Tónar 

2003 

The Funerals, Lordy, 12 tónar 

2002 

The Funerals, Pathetic Me, TMT Entertainment/Thule Musik 

Trabant, Eva 3, ballettónlist, Ekka Dance Theater 

Trabant, Superman (CD single), TMT Entertainment/Thule Musik 

2001 

The Funerals (hljómsveit), ýmsir tónleikar 

Trabant (hljómsveit), ýmsir tónleikar 

Trabant, Enter Space Bar (CD single), TMT Entertainment/Thule Musik 

Trabant, Enter Spacebar (Remixes), TMT Entertainment 
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Trabant, Moment of Truth, TMT Entertainment/Thule Musik 

2000 

Kanada, Kanada, TMT Entertainment/Thule Musik 

1996 

Kanada (hljómsveit), ýmsir tónleikar 

Kósý, Tónlist í Sirkus Skara Skrípó í Loftkastalanum, Reykjavík 

1996–2008 

Rassi Prump (trúbadúr), ýmsar framkomur 

1995 

Kósý, Kósý Jól, Kisi-hljómplötur 

1994–1996 

Kósy (bílskúrsband), ýmsir tónleikar 

 
 
 


