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Verk mín byggjast yfirleitt á þátttöku áhorfenda, þau fjalla oft um samskipti og almenningsálit. 

Þegar í ljós kom að útskriftarsýning myndlistardeildar yrði haldin á Kjarvalsstöðum blasti 

Klambratún við sem augljóst viðfangsefni. Klambratún er almenningsgarður og er því staður 

þar sem líklega er reynt að mæta sameiginlegum hagsmunum allra.  Í undirbúningsferlinu að 

sýningunni og verkinu varði ég miklum tíma í garðinum. Ég gekk um hann og tók eftir því sem 

þar fór fram. Fljótlega vakti athygli mína að fólkið sem lagði leið sína um garðinn notaði 

aðallega hlutina í garðinum, s.s. bekki og leiktæki. Fáir veittu plöntunum athygli og því vildi 

ég breyta. Meðan á heimsóknum mínum í garðinn stóð byrjaði ég á að vefa kort af Klambratúni 

í þeim tilgangi að kynnast garðinum enn betur. Vefnaðurinn og gangan um garðinn byggðu á 

líkum ferlum; spor fyrir spor varð til mynd og tilfinning fyrir stað.  

Verkið ,,Vinsamlegast gangið á grasinu og gætið hvert þið stígið.” samanstóð af ofinni 

mynd af Klambratúni og leiðsögn um garðinn meðan á sýningunni stóð. Ég tók hlutverk 

leiðsögumanns sem bauð áhorfendum að kynnast plöntunum á persónulegan máta. Markmið 

mitt með henni var að tengja áhorfendur plöntunum og fá þá til að virða þær. 

Leiðsögumaðurinn kynnti plönturnar til leiks með því að segja nokkrar staðreyndir en gaf síðan 

plöntunni persónuleikaeinkenni út frá staðreyndinni. Til dæmis er Gullregn með fræ sem eru 

eitruð mönnum og þess vegna er það ekki mikið fyrir knús. Leiðsögumaðurinn stingur einnig 

upp á nokkrum æfingum með plöntum í göngunni til þess að tengjast einstaklingunum betur. 

Leiðsögumaðurinn máir út mörkin á milli sannleiks og skáldskapar svo að þátttakendur geta 

ekki alltaf greint á milli. Fljótlega verður ljóst að sagan sem er sögð er ekki hlutlæg frásögn 

sérfræðings heldur huglæg hliðarsaga. Þegar áhorfendur áttuðu sig á því voru þeir ófeimnir við 

að spyrja mig út í það sem ég var að segja og tjá efasemdir sínar opinberlega í hópnum. 

Samband leiðsögumannsins og plantnanna í garðinum minnir á samband fólks við gæludýr sín 

eða pottaplöntur, sem gerir upplifunina bæði fyndna og aðgengilega. 

Í fyrri þátttökugjörningum mínum hef ég sem höfundur reynt að hafa eins lítil áhrif á 

hegðun þátttakenda og mögulegt er. Ég hafði rekið mig á að mörgum fannst þögul og óvirk 

nærvera mín óþægileg. Í þetta skipti ákvað ég að vera virkur þátttakandi með því að leiða gesti 

um garðinn og miðla um leið skýrri sýn með ákveðnum  boðskap. Þátttakendum virtist líða 

betur með þetta fyrirkomulag því þeir vissu hvar þeir höfðu mig. Andrúmsloftið varð 

afslappaðra en oft áður í verkum mínum, sem kom fram í viðbrögðum þátttakendanna og 

samtölum okkar á meðan á göngunni stóð. 

Verkið er staðbundið á Klambratúni og gæti þess vegna ekki verið flutt annars staðar. 

Leiðsögnin var haldin á hverjum degi sýningarinnar klukkan þrjú og tók tuttugu mínútur, svo 

að áhorfendur þurftu að mæta á réttan stað á réttum tíma til þess að upplifa verkið. 
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Listfræðingurinn Claire Bishop benti á að tíma- og staðbundin verk séu aðeins aðgengileg fólki 

sem hefur tíma og getu til þess að fara á staðinn og eyða ákveðnum tíma í verkinu.1 Ég get 

verið sammála því að erfitt sé að komast inn í mörg þátttökuverk vegna þess að þau krefjast of 

mikils af áhorfandanum. Því reyndi ég að hafa leiðsögnina stutta og á tíma sem myndi henta 

sem flestum. Leiðsögnin mun lifa sem minning í hugum þeirra sem upplifðu hana og vonandi 

auka vitund þeirra á umhverfi sínu og þá sérstaklega á plöntum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                   
1  Claire Bishop, Artificial Hells Participatory Art and the Politics of Spectatorship, 1. 

útg. (London: Verso, 2012). bls. 6. 
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Heimildaskrá:  
 

Bishop, Claire. Artificial Hells Participatory Art and the Politics of Spectatorship. 1. útg. 

London: Verso, 2012. 
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Útdráttur 

Í ritgerðinni mun ég fjalla um verk sem leita í þátttöku annarra í þeim tilgangi að kanna 

ríkjandi hugmyndafræði og reyna að hafa mótandi áhrif á hana. Ég mun snerta á femínisma 

21. aldarinnar í tengslum við verk mitt Kona tekur pláss og verk Önnu Kolfinnu Kuran 

Móðurskip. Vald listamannsins í sambandi hans og þátttakenda verður skoðað út frá skrifum 

fræðimannanna Claire Bishop, Noam Chomsky, Pierre Bourdieu og Susan Sontag. 

Möguleiki samstöðu eru kannaðir í verki Jeremy Dellers Let the Earth Speak and it Will Tell 

You og verki mínu Þar sem vinir verða til. Heimspekingarnir Karl Marx og Friedrich Engels 

sögðu að til þess að uppreisn geti borið árangur þarf hópurinn sem gerir hana að berjast gegn 

ríkjandi stétt fyrir hagsmunum allra þeirra sem ekki hafa rödd, þá liggur beinast við að spurja 

hvaða hagsmunir eru allra? Svarið er vandfundið en við komumst nær því ef við hlustum á 

raddir annrra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

In this thesis I will cover artworks that seek others participation for the purpose of exploring 

ruling ideologies with the aim to influence them. I will address feminism in the 21. century 

in relation to my piece Kona tekur pláss and a piece by Anna Kolfinna Kuran Mothership. 

The artist’s authority in communication with participants will be examined through the 

writings of academics; Claire Bishop, Noam Chomsky, Pierre Bourdieu and Susan Sontag. 

I will search for possibilities for unity in Jeremy Deller’s work Let the Earth Speak and it 

Will Tell You and my piece Þar sem vinir verða til. The philosophers Karl Marx and 

Friedrich Engels statedc that for a revolution to succeed the revolutionists need to represent 

the general interests of the whole. The question that follows is what are those general 

interests? The answere is hard to find but we get closer to it by listening to the voices of 

others. 
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Inngangur  

Til þess að uppreisn geti borið árangur þarf hópurinn sem gerir hana að berjast gegn ríkjandi 

stétt fyrir hagsmunum allra þeirra sem ekki hafa rödd, skrifa heimspekingarnir Karl Marx og 

Friedrich Engels í greininni ,,Hin ríkjandi stétt og hin ríkjandi hugmyndafræði”. Ríkjandi 

stétt er sú sem stjórnar efnislegri framleiðslu en hefur einnig stjórn á þeirri 

hugmyndafræðilegu. Þannig eru völd þeirra varin með stuðningi viðurkenndra hugmynda 

sem stéttin býr til sjálf. Ríkjandi hugmyndafræði er því breytileg eftir því hvaða stétt er 

ráðandi. Þegar aðalsmenn voru við völd voru hugmyndir um heiður og trygglyndi ríkjandi, 

því það hentaði þeirri stétt til að viðhalda völdum. Með eflingu borgarastéttar fór ríkjandi 

hugmyndafræði meira að snúast um hugtök eins og frelsi og jafnrétti. 1 

Máfræðingurinn og samfélagsrýnirinn Noam Chomsky taldi fjölmiðla styðja við ríkjandi 

hugmyndafræði. Hann sagði að vegna þess hversu lítill tími er gefin í umræður og 

fréttaskýringar í helstu fjölmiðlum sé ekki hægt að koma nýjum hugmyndum á framfæri, 

heldur er aðeins hægt að endurtaka þær sem þegar teljast viðurkenndar. Því má álykta sem 

svo að efnið sem þessir fjölmiðlar sendi frá sér höfði aðeins til hinnar ríkjandi stéttar en 

jaðarsetji aðrar. Chomsky sagði fjölmiðla hafa mikil völd því þeir ákveddu viðfangsefni 

frétta, veldu sjónarhorn, mótuðu, stjórnuðu og afmörkuðu það.2 Í þessari ritgerð mun því 

vera haldið fram að það sama megi segja um listamanninn og framleiðslu listaverka. Þegar 

Marx og Engels skrifuðu um að ríkjandi stétt ákvarðaði ríkjandi hugmyndafræði voru þeir 

ekki aðeins að tala um stjórnmálamenn og fjölmiðla heldur einnig menntamenn, rithöfunda 

og listamenn.3 Því tel ég að stöðu listamannsins fylgi ákveðin ábyrgð. 

Ábyrgðin felst meðal annars í að vera gagnrýnin á ríkjandi hugmyndafræði og reyna að 

koma auga á þegar hún er óæskileg. Marx og Engels segja að ríkjandi hugmyndafræði sé 

óæskileg um leið og hún miðast við hagsmuni einhvers afmarkaðs hóps en ekki allra.4 Sú 

skoðun krefst þess að tekin sé afstaða til hinnar risastóru og ofurflóknu spurningar:  

                                                   
1 Karl Marx og Friedrich Engels, ,,The Ruling Class and the Ruling Ideology.” Í Media and Cultural Studies: 
Keyworks, Douglas M. Kellner og Meenakshi Gigi Durham ritstýrðu, 9–12, (Malden: Blackwell Publishing, 
2006). bls. 9 
2 Mark Achbar og Peter Wintonick, Manifacturing Consent: Noam Chomsky and the Media (New York: 
Zeitgeist Video, 2002; frumsýnd 1992). 
3 Karl Marx og Friedrich Engels, ,,The Ruling Class and the Ruling Ideology.” bls. 10 
4 Karl Marx og Friedrich Engels, ,,The Ruling Class and the Ruling Ideology.” bls. 11 
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Hvaða hagsmuni eiga allir sameiginlega? Eðli þessara hagsmuna er kannski ekki alltaf það 

sama heldur kunna þeir að taka breytingum um leið og ríkjandi hugmyndafræði gerir það. 

Sömuleiðis hlýtur rannsókn á ríkjandi viðhorfum að gera miklar kröfur til þess sem það 

reynir, þar sem hugsun rannsakandans hlýtur í raun að vera skilgetið afkvæmi 

rannsóknarefnisins.  

Verkin sem fjallað er um í ritgerðinni leitast við að búa til aðstæður sem reyna á ríkjandi 

hugmyndafræði með það markmið að efla vald þátttakenda. Ég mun skoða mína hegðun sem 

höfundur og hvar vald mitt liggur hverju sinni. Lestur bókar Artificial Hells eftir Claire 

Bishop listfræðing, vekur þá spurningu hvort það sé ekki mikilvægt fyrir listamanninn að 

vita af hverju hann býr til aðstæður og fyrir hverja þær eru.5 Sjálf hef ég reynt að vera 

meðvituð um þær aðstæður sem ég skapa í minni listsköpun og þá hagsmuni sem þær þjóna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 Claire Bishop, Artificial Hells Participatory Art and the Politics of Spectatorship, 1. útg. (London: Verso, 
2012). 
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1 Styrkur í samstöðu 

1.1 Konur taka pláss 
Femínismi hefur verið viðurkennt pólitískt afl frá upphafi 20. aldar. Meðbyr hreyfingarinnar 

hefur minnkað og aukist í tímabilum. Í grein sinni ,,Meintur dauði femínisma” frá 2002 

fjallar Sigríður Þorgeirsdóttir heimspekingur um neikvæð viðhorf gagnvart femínisma. Í 

greininni segir Sigríður að margir þeir sem halda því fram að femínismi sé óþarfur í 

samtímanum telji að kvennabarátta 20. aldar hafi grafið undan aldagömlu kynjamisrétti og 

þá náð að jafna það út með lagasetningum á alþjóðavísu. Þannig hafi femínisminn náð 

algjörum sigri. Sigríður telur að svo sé ekki en það tel ég hafa sannast á umræðu síðastliðinna 

ára.6 

Femínísk barátta hefur verið áberandi á samfélagsmiðlum síðastliðin ár. Alþjóðlega 

samfélagsmiðlabyltingin Free-the-nipple barðist gegn ritskoðun miðla eins og Instagram og 

Facebook á myndum af geirvörtum kvenna. Fjöldi ungra kvenna víðsvegar um heim tóku 

myndir af sér berum að ofan og settu á samfélagsmiðla undir kassamerkinu #freethenipple, 

í þeirri von að á endanum yrðu geirvörtur kvenna ekki hlutgerðar né taldar kynferðislegar. 7 

Þær náðu svo miklu flugi að helstu fjölmiðlar  heims fjölluðu um þær í fréttaskýringaþáttum 

og greinaskrifum. Fleiri samfélagsmiðlabyltingar fylgdu í kjölfarið. Hérlendis voru þær 

undir kassamerkjum eins og #sexdagsleikinn og #þöggun þar sem þolendur 

kynferðisofbeldis tóku sér rými og sögðu frá sinni reynslu í þeim tilgangi að brjóta niður 

kerfisbundna þöggun. Árangur þessara byltinga á Íslandi sást vel í Druslugöngunni árið 2015 

sem var sú fjölmennasta og fjölbreyttasta í sögu hennar hér á landi.8 Í kjölfarið stofnaði 

Innanríkisráðuneytið samstarfshóp sem nú starfar hjá Dómsmálaráðuneytinu, til að vinna að 

bættum verkferlum í kynferðisbrotamálum og María Rut Kristinsdóttir ein talskvenna 

Druslugöngunnar fór fyrir honum. Þannig má halda því fram að raunveruleg kerfisbreyting 

hafi orðið í beinu framhaldi af þessum byltingum9. 

                                                   
6 Sigríður Þorgeirsdóttir, ,,Um meintan dauða femínismans.” Ritið: tímarit Hugvísindastofnunar, 2 (2002): bls. 
77-101. Sótt 24. nóvember 2017 af http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000598401 bls. 77-78 
7 Á vefsíðu free the nipple kemur fram að markmið byltingarinnar sé er að vekja athygli á kynjamisrétti. Einnig 
er henni ætlað að auka valdeflingu, frelsi og jafnrétti meðal fólks.   
,,Our story.” Free the Nipple, sótt 27. Nóvember 2017 á  http://freethenipple.com/our-story/  
8 Anna Marsibil Clausen, ,,Ekki bara fyrir ungar hvítar konur.” Morgunblaðið, 20. 1. 2016, sótt 26. nóvember 
2017 á https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/01/20/ekki_bara_fyrir_ungar_hvitar_konur/  
9  ,,María Rut leiðir samráðshóp ráðuneytis.” mbl.is, 22. desember 2015. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/12/22/maria_rut_leidir_samradshop_raduneytisins/  



 

 4 

Mér fannst Jafnréttisdagar háskólanna10 2016 vera fullkominn vettvangur fyrir gjörning 

sem velti fyrir sér stöðu konunnar í háskólasamfélaginu. Á seinni hluta 9. áratugarins voru 

konur í fyrsta skipti meirihluti háskólanema. Þeim hefur síðan fjölgað enn meira  á Íslandi, 

Svíþjóð og Noregi eins og kemur fram í grein á vef Jafnréttisstofu frá 2013. Rannsóknir sýna 

að sú þróun hafi þó aðallega áhrif á ákveðnar greinar svo sem heilbrigðis-, félags- og 

menntavísindi. 11 Sigríður Þorgeirsdóttir sagði í áðurnefndri grein að árið 2000 hafi Háskóli 

Íslands komið átaki af stað sem átti að auka hlut kvenna í verk- og tæknigreinum. Hún telur 

að átakið hafi verið nauðsynlegt ti þess að konur tækju þátt í tækni- og verkgreinum vegna 

mikilvægi þeirra í þekkingar- og upplýsingasamfélagi framtíðarinnar og að það væri mjög 

bagalegt ef þeirri þróun yrði einungis stjórnað af körlum.12 Samkvæmt tölum Jafnréttisstofu 

frá 2013 eru karlkynsnemendur enn í miklum meirihluta í flestum náttúru- og 

verkfræðigreinum. Því kemur það ekki á óvart að eini háskólinn á Íslandi þar sem konur eru 

ekki í meirihluta skuli vera Háskólinn í Reykjavík en hann leggur sérstaka áherslu á greinar 

sem að karlar eru enn í meirihluta.13 

1.2 Kona tekur pláss 
Ég ákvað því að það yrði skólinn sem ég myndi nota sem vettvang fyrir gjörning. Ég 

samdi einfaldan gjörning sem ber nafnið Kona tekur pláss (2016). 14  Í honum spilaði 

búningurinn lykilhlutverk. Ég var klædd síðu bleiku satín pilsi sem þyrlaðist upp þegar ég 

snéri mér í hringi og gerði mér þannig kleift að taka enn meira líkamlegt pláss en annars. 

Hreyfinguna og búninginn tengi ég einnig við sterka minningu úr barnæsku. Ég var í stórri 

veislu hjá ömmu minni og afa að þyrla um mig samskonar pilsi, hæstánægð yfir allri 

athyglinni og plássinu sem ég tók. Hinir gestirnir urðu að færa sig til þess að vera ekki fyrir 

mér. Þetta kæruleysi og frelsi langaði mig að endurupplifa í gjörningnum. Framkoma mín í 

garð viðstaddra var einnig mjög kærulaus en frelsi mitt til þess að taka pláss var mér 

mikilvægara en þægindi áhorfenda.  

                                                   
10 ,,Jafnréttisdagar tvinna saman hinar ýmsu víddir jafnréttis og femínisma og skoða fjölbreytileika, forréttindi, 
þöggun, jafnréttisbaráttu, vald og mismunun. Áhersla er lögð á þau tækifæri sem skapast með því að setja 
hugmyndir um normið – hið „eðlilega“ – og hið undirskipaða undir smásjána.” 
https://www.facebook.com/Jafnrettisdagar/ 
11 Arnfríður Aðalsteinsdóttir, ,,Hinir nýju kvennaskólar- eru konur að yfirtaka háskólana?” Jafnréttisstofa, 4. 
apríl 2014. http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadArticle3&ID=134 
12 Sigríður Þorgeirsdóttir, ,,Um meintan dauða femínismans.” bls. 80 
13 Arnfríður Aðalsteinsdóttir, ,,Hinir nýju kvennaskólar- eru konur að yfirtaka háskólana?” 
14 Agnes Ársælsdóttir, Kona tekur pláss, Gjörningur, 2016. (Sjá mynd 1 -2 í myndaskrá) 
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Hringirnir sem pilsið myndaði vísa í arkitektúr byggingarinnar en Háskólinn í Reykjavík 

er staðsettur í nýrri og vel búinni byggingu. Í miðju hennar er stórt, hringlaga torg sem er 

kallað Sólin. Í upphafi gjörningsins tók ég mér stöðu í miðri Sólinni og hljóp síðan af stað 

og þeyttist um þangað til að líkamlegt þol dreif ekki lengra. Ég hljóp um alla ganga, út úr 

byggingunni og inn aftur en stoppaði alltaf reglulega til þess að snúa mér þannig að pilsið 

þyrlaðist upp. Þegar ég fann að ég var við það að gefast upp hljóp ég aftur inn í miðja Sólina 

og notaði síðustu kraftana til þess að snúa mér, settist síðan niður og lét pilsið dreifa úr sér í 

kring um mig. Nokkrir samnemendur mínir höfðu gert sér ferð til þess að horfa á gjörninginn. 

Þeir tóku að klappa þegar ég settist niður en nemendur Háskólans í Reykjavík virtust ekki 

vita hvernig þeir ættu að taka þessu enda var gjörningurinn ekki auglýstur en skipuleggjendur 

Jafnréttisdaga í Háskóla Reykjavíkur vissu af honum. 

Í lok gjörningsins klæddi ég mig úr pilsinu og hengdi það upp fyrir framan einn ganginn 

svo að það varð í miðri augnhæð fyrir flesta. Þar hékk það út tímabilið sem Jafnréttisdagar 

stóðu yfir eða í tvær vikur sem framlengingu af gjörningnum og minnisvarði.  

1.3 Móðurskipið 
Haustið 2017 tók ég þátt í gjörning eftir dansarann og gjörningalistakonuna Önnu Kolfinnu 

Kuran sem fjallar líka um konur að taka pláss. Gjörningurinn var útgáfa af lokaverki hennar 

úr New York University þaðan sem hún lauk meistaranámi í sviðslistafræðum (enska: 

Performance studies). Kaflinn er skrifaður upp úr viðtali sem ég tók við hana um verkið. 

Í gjörningnum gekk þéttur hópur kvenna ofurhægt um New York borg. Þær tóku áberandi 

mikið pláss og gangandi vegfarendur þurftu að taka sveig fram hjá þeim. Þær horfðu 

þegjandi áfram og svöruðu engu áreiti í umhverfinu. Móðurskipið (2017)15 hefur ferðast 

víðsvegar um heiminn eftir þessa fyrstu ferð í New York og sjálf tók ég þátt í gjörningnum 

þegar hann var sýndur í Iðnó í Reykjavík. Þátttakendurnir komu úr nærumhverfi 

listakonunnar en hún bauð þeim sem skilgreina sig sem konur að taka þátt. Samkvæmt Önnu 

Kolfinnu gengur gjörningurinn fyrst og fremst út á upplifun þátttakendanna. Hann krefst 

mikils þols en í New York tók gjörningurinn tvo tíma og fjörutíu mínútur. Anna Kolfinna 

vill meina að erfiðið sé lykilatriðið. Hún lýsti því að í upplifun sinni og annarra þátttakenda 

af gjörningnum hafi þær misst tímaskynið. Einnig hafi komið þau augnablik þar sem 

þátttakendur vildu gefast upp en í stað uppgjafar varð til sameiginleg þrautseigja innan 

hópsins og vilji til þess að halda út.  

                                                   
15 Anna Kolfinna Kuran, Móðurskipið, gjörningur, 2017. (Sjá mynd 3- 4 í myndaskrá) 
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Einu leiðbeiningarnar sem að Anna Kolfinna gaf þátttakendunum var að ganga hægt, horfa 

beint fram, finna fyrir styrknum frá hvorri annarri og stoppa ekki. Eftir smá stund byrjuðu 

þátttakendur að samræma hreyfingar sínar og andardrátt svo að þeir hreyfðust sem einn 

líkami. Það myndaðist mikil samstaða inn í því umhverfi og upplifunin efldi vald 

þátttakenda.  

Gjörningurinn í Iðnó var frábrugðinn að því leyti að hann fór fram innandyra og tók mun 

skemmri tíma. Þar gekk hópurinn þétt um dansgólf Iðnó og í miðjum gjörningnum sleit Anna 

Kolfinna sig frá hópnum og tók upp hljóðnema og talaði um Móðurskipið. Í endanum bauð 

hún áhorfendum að ganga með hópnum og sýna samstöðu.  

Kveikjan að Móðurskipinu varð eftir að Anna Kolfinna flutti út til New York, þar fann 

hún fyrir áberandi kynferðislegri áreitni út á götum borgarinnar. Karlar flautuðu og kölluðu 

sífellt á eftir henni með niðrandi hætti á hvaða tíma dags sem var. Þetta hafði mikil áhrif á 

hana og hún upplifði sig hlutgerða vegna þessa. Hún fór til að mynda að klæða sig öðruvísi 

þótt hún vissi að það breytti því ekki hversu mikilli áreitni hún yrði fyrir.   

Í fyrstu fór hún að vinna með ímynd konunnar. Hún gerði sig að ýktri útgáfu af kyngerðri 

konu með því að klæða sig í búninga sem líkjast þeim sem eru notaðir í 

tónlistarmyndböndum, mála sig, stilla sér upp á stöðum þar sem að hún hafði tekið eftir 

áreitinu og taka myndir af sér. Það er ekki ósvipað því sem ég gerði í „Kona tekur pláss“. 

Báðar settum við okkur inn í aðstæður til þess að kanna hvernig umhverfið bregst við. Hún 

vann með erkitýpuna ,,kynþokkafulla konan” en ég með karakter sem var kærulaus og 

ómeðvituð um hegðunarreglurnar sem ríktu á staðnum sem hún var á.  

Anna sagði Móðurskipið breyta landslagi borgarinnar. Gangandi vegfarendur þurftu að 

taka tillit til Móðurskipsins þegar það varð á leið þeirra. Þannig náðu flytjendurnir valdinu 

til baka frá þeim sem áreittu þær daglega og höfðu á sama tíma stjórn á eigin hegðun á götum 

borgarinnar. Það þýddi þó ekki að þeir sem áreittu sætu hjá þegar Móðurskipið flaut fram 

hjá - þær heyrðu sömu niðrandi upphrópanirnar og aðra daga. Þær höfðu þó ekki sömu áhrif 

á konurnar þegar þær stóðu saman. Anna Kolfinna bað þátttakendur um að vera alveg 

þögular á meðan á gjörningnum stæði. Sumum fannst óþægilegt að geta ekki svarað en aðrar 

fundu kraft í því að nota bara tjáninguna sem felst í gjörðinni sjálfri og standa saman í 

þögninni. Þeim fannst það vera sterkara mótsvar. Þó að þær hafi orðið fyrir ofbeldisfullri 

orðræðu á ferð sinni fengu þær líka stuðning, oftast frá öðrum konum, sem hvísluðu 

uppörvandi skilaboðum í eyru þeirra sem styrkti þær enn frekar. 
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Anna Kolfinna telur að þessi tenging sem kom í ljós meðal þátttakenda í Móðurskipsins 

sé alltaf til staðar innra með okkur, en að mótmæli og verk á borð við skipið dragi hana upp 

á yfirborðið. Hún vonar að einhvern tíma muni utanaðkomandi fólk sem verður á vegi þeirra 

taka þátt í Móðurskipinu þó hún sé ekki bjartsýn á slíkt. Hún bætir við að fólk hafi nú þegar 

tekið þátt í verkinu óbeint með því að bregðast við því. 16 

Nálgun Önnu má að mörgu leyti tengja kenningum um tveggja hreyfinga innan 

femínismans. Annars vegar gildisfemínisma, sem segir að vegna þess að samfélagið hafi 

mótast með karlinn sem viðmið, séu mörg helstu gildi samfélagsins karllæg. Í þeim skilningi 

er sérhyggja til dæmis karllægt gildi vegna þess að hún á sér rætur í hugmyndum um 

„manninn" sem hinn staka karl sem er öðrum óháður. Samstaða er hins vegar kvenlæg af því 

að konur eru oft ábyrgari þegar kemur að fjölskyldu- og vinasamböndum en karlar. Það má 

þó einnig segja að femíníska nálgun hennar sé frjáls og fjölhyggin vegna þess að hún 

skilgreinir konuna ekki fyrirfram heldur leyfir öllum þeim sem skilgreina sjálfa sig sem konu 

að taka þátt. 17 Anna Kolfinna segir samstöðu mikilvæga í verki eins og Móðurskipinu því 

sameiginlegi líkaminn verður svo sterkur og hugrakkur.18  

1.4 #Metoo 
Undanfarna mánuði hefur sterk samfélagsmiðlabylting rutt sér til rúms undir myllumerkinu 

#metoo. Byltingin er alþjóðleg og er ætlað að breyta viðhorfum samfélaga þannig að 

kynbundið ofbeldi verði ekki lengur liðið. Byltingin hefur verið öflug hér á landi. Í grein um 

byltinguna á vefsíðu Jafnréttisstofu kemur fram að þann 21. nóvember hafi 419 konur í 

stjórnmálum sent frá sér yfirlýsingu um að kynbundið ofbeldi og kynferðisleg áreitni finnist 

innan þeirrar starfstéttar. Í kjölfarið birtust frásagnir frá 136 konum innan stéttarinnar sem 

lýstu ofbeldi og mismunun sem þær hafa orðið fyrir. Krafan er að karlmenn innan 

stjórnmálaflokkanna axli ábyrgð og taki málin upp.  

Í framhaldi hafa fjölmargar frásagnir komið fram undir myllumerkinu #metoo, bæði frá 

einstaklingum og öðrum starfstéttum. Það hefur orðið til þess að margir vinnustaðir og 

stofnanir hafa uppfært verkferla sína sem varða kynbundið ofbeldi og kynferðislega áreitni.19  

                                                   
16 (Anna Kolfinna Kuran, munnleg heimild, 2. desember 2017). 
17 Sigríður Þorgeirsdóttir, ,,Um meintan dauða femínismans.” bls. 96 - 101 
18 (Anna Kolfinna Kuran, munnleg heimild, 2. desember 2017). 
19  ,,#Metoo á Íslandi.” Jafnréttisstofa, 18. desember 2017. 
http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadNews3&ID=1403 
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Þessi bylting varpar ljósi á mikilvægi samstöðu því að í fjöldanum geta orðið raunverulegar 

breytingar á reglugerðum og verkferlum sem vonandi enda í bættum viðhorfum. Það getur 

síðan bætt ríkjandi hugmyndafræði varðandi kynbundið ofbeldi. 
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2. Samskipti listamanns og þátttakanda 

2.1 Lýsingarframleiðslan 
Skoðanakannanir hafa verið notaðar sem tæki til þess að átta sig á áliti hópa fólks. Franski 

félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu benti á í fyrirlestri sínum „Almenningsálitið er ekki til“, 

að skoðanakannanir séu oft mjög leiðandi og gerðar til þess að fá ákveðnar niðurstöður sem 

henta ákveðnum hagsmunaaðilum. Þær eru síðan birtar í blöðum sem sannleikur. Hann segir 

ennfremur að ekki sé hægt að skilja á milli viðfangsefni slíkra kannana og þeirra aðila sem 

fjármagna fyrirlögn þeirra. Þannig hafi peningaöflin bein áhrif á hvað er kannað. 20 Því má 

álykta að skoðanakannanir séu einnig bundnar við hugmyndafræði, hagsmuni og íhaldssöm 

viðhorf ríkjandi stétta.  

Sú hugmynd kviknaði hjá mér að búa til kerfi þar sem fólk gæti rætt málefni og búið til 

gagnagrunn af upplýsingum um það sem því liggur á hjarta óháð utanaðkomandi áhrifum. 

Til þess að kerfið gengi upp þurfti það að ráðast algjörlega af notendum þess. 

Lýsingarframleiðslan hófst þannig að ég bað fimm manna hóp um að leggja til umræðuefni 

sem þau vildu að yrði rætt í öðrum hópi. Því næst útbjó ég strúktúr sem innihélt blaðarúllu 

þar sem umræðuefnin voru skrifuð.21 Lýsingarframleiðslan (2017) var sett upp í bílskúr 

móður minnar sem var hluti af sýningu annars árs nemenda við LHÍ vorið 2017. Verkin á 

sýningunni voru dreifð út um alla Reykjavík en var með höfuðstöðvar í nemendagalleríi 

Listaháskólans þar sem að gestir gátu fengið far með bíl sem keyrði þá á milli verka. Einnig 

var í boði að fá kort af sýningunni og ferðast um á eigin bíl. Þetta fyrirkomulag ákvarðaði 

stærð umræðuhópanna í verkinu en yfirleitt voru tveir til fimm saman í hóp í verkinu. 

Gestirnir gengu inn í bílskúrinn þar sem ég tók á móti þeim og bauð upp á kex og kaffi. Við 

tókum okkur síðan sæti við hringlaga borð þar sem að ég útskýrði ferlið fyrir þáttakendum 

og spurði þá hvort að ég mætti taka samræðurnar upp. 22  Því næst ræddi hópurinn 

umræðuefnið neðst á rúllunni. Á meðan tók ég umræðurnar upp á hljóðupptökutæki. 

Umræðurnar voru annað hvort á íslensku eða ensku eftir því hvaða tungumál þátttakendur 

töluðu. Þegar umræðunni var lokið lagði hver og einn þátttakandi til nýtt umræðuefni sem 

fór síðan á næstu rúllu og var seinna rætt af öðrum hópi. Þegar gjörningaröðinni lauk skrifaði 

ég samtölin orðrétt niður eftir hljóðupptökunum og er ætlunin að gera úr þeim bókverk.23 

                                                   
20 Pierre Bourdieu, Almenningsálitið er ekki til, (Ormdúrman/Reykjavíkur Akademían: Reykjavík 2007). bls. 
63- 64  
21 Agnes Ársælsdóttir, Lýsingarframleiðslan, gjörningur, 2017. (Sjá mynd 5- 6 í myndaskrá) 
22 Agnes Ársælsdóttir, Lýsingarframleiðslan. (Sjá mynd 7 í myndaskrá) 
23 Agnes Ársælsdóttir, Lýsingarframleiðslan. (Sjá mynd 8 í myndaskrá) 
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Persónuupplýsingar þátttakenda munu ekki koma fram heldur aðeins hvenær og hvar 

samtölin áttu sér stað. 

 Í ljósi þess sem Chomsky sagði um að of lítill tími gæfist í umræðum helstu fjölmiðla, 

og þar af leiðandi væri erfitt að útskýra nýjar hugmyndir, 24 ákvað ég í fyrstu tilraunum 

mínum að setja ekki tímamörk á umræður Lýsingarframleiðslunnar. Þátttakendur ákváðu 

sjálfir hvenær umræða hópsins væri búin. Einstaka þátttakendum virtist líða óþægilega með 

það og fannst þeir knúinir til þess að finna nýja hluti til þess að tala um þó það væri ekki vilji 

fyrir því innan hópsins. Í kjölfarið ákvað ég að setja 15 mínútna tímamark. Eftir á að hyggja 

var það á skjön við ætlun verksins. Hugsanlega væri best að taka skýrt fram í byrjun að lengd 

umræðanna væri algjörlega undir þátttakendum komið. 

Ég hafði sett mér þá reglu að vera alveg hljóð á meðan á gjörningnum stóð en þegar ég 

hugsa til baka er ég óviss með þá ákvörðun. Það var tilraun til þess að aftengja mínar eigin 

skoðanir á málefnunum og væntingar til samtalanna í von um að þátttakendur myndu njóta 

sín betur. Ég hugsa að það hafi virkað öfugt. Mér fannst eins og þátttakendum fyndist 

óþægilegt að ræða með þöglum áheyrenda og oft urðu umræðurnar stirðar í upphafi en síðan 

komust þær yfirleitt á flug. Með því að vera svo þögul finnst mér ég einnig hafa verið að 

flýja höfundarhlutverkið því að þó að ég hafi minnkað vald mitt með því að leggja ekki til 

málanna, var ég samt með vald sem gestgjafi og höfundur kerfisins. 

Claire Bishop bendir á þá gagnrýni að þátttökuverk sem eru sýnd í galleríum og söfnum 

tapi ákveðinni merkingu af því að þeir staðir standa fyrir valdastrúktúr listaelítismans. Auk 

þess er óljóst hvort að stjórn gallerísins eða safnsins fari með valdið eða listamaðurinn. 25  

Ég er sammála þessari gagnrýni að mörgu leiti og þó að þessi gjörningur hafi hvorki verið í 

galleríi né safni var hann samt sem áður heima hjá móður minni, í mínu rými, þar sem ég 

hafði algjöra stjórn svo að þar lá vald mitt líka. Þessir hnökrar eru þó það sem gerir 

Lýsingarframleiðsluna að áhugaverðri tilraun. Hún krefst algjörar meðvitundar um 

valdastrúktúra og mikillar næmni í samskiptum við áhorfendur til þess að virka. 

2.2 Hvað stendur eftir þátttökugjörninga? 
Eftir gjörningaröðina komu upp vangaveltur um framhaldslíf Lýsingarframleiðslunnar. Það 

getur verið flókið að skrásetja þátttökugjörning svo að aðrir áhorfendur geti náð inntaki hans 

                                                   
24 Mark Achbar og Peter Wintonick, Manifacturing Consent: Noam Chomsky and the Media. 
25 Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. bls. 37. 
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þó að þeir taki ekki beinan þátt sjálfir. Claire Bishop kemur inn á vandamálið í Artificial 

Hells þar sem hún skrifaði að sjónræn greining sé ekki haldbær þegar kemur að heimildarefni 

frá þátttökugjörningum. Það sé nánast ómögulegt að ná utan um þátttökuverk út frá 

ljósmyndum einum saman: hversdagslegar myndir af fólki að tala saman, borða, sækja 

vinnustofur, kvikmyndasýningu eða fyrirlestra segi okkur mjög lítið, nánast ekkert, um 

hugmynd eða samhengi viðkomandi verks. Ljósmyndinar séu einungis brot af sönnun þess 

að gjörningurinn hafi átt sér stað en sýni ekkert af því tilfinningalega samspili sem hvetur 

listamenn til þess að gera slík verk og fólk til að taka þátt í þeim.26 

Það er aðeins til ein mynd af gjörningi Lýsingarframleiðslunnar enda var persónuleynd 

hluti af kerfi hans. Það eina sem eftir stendur eru handritin af samtölunum sem áttu sér stað. 

Þannig reyndi ég að leysa vandamálið sem Bishop bendir á varðandi þátttökugjörninga þó 

það megi vissulega deila um hvort að það sé skrásetning eða annað verk. Mér finnst 

gjörningurinn sjálfur mega lifa áfram sem minning í hugum þátttakenda. 

Handritin bera með sér annað vandamál sem varðar útgáfu á þeim. Þau hafa að geyma 

ýmsar upplýsingar um samtímann, þjóðfélagið og tungumál dagsins í dag og því langar mig 

að þær upplýsingar komist út í samfélagið en til þess þyrfti ég að gera það nafnlaust. Í bók 

sinni Um sársauka annarra fjallar Susan Sontag um ljósmyndara sem tók portrettmyndir af 

fólki í stríðshrjáðum löndum. Nöfn þeirra sem voru á myndinni voru ekki gefin upp, aðeins 

nafn höfundar. Að hennar mati lítillækkaði þessi útfærsla þá einstaklinga sem birtust á 

myndunum og smækkaði þá niður í þá þjóðernislega minnihlutahópa sem þeir tilheyrðu eða 

þær byrðar sem lífið lagði þeim á herðar.27 

Af því að nafnleynd var partur af kerfi verksins Lýsingarframleiðslan voru nöfn þeirra 

sem tóku þátt í gjörningnum ekki skrásett og því tel ég að eina leiðin til þess að gefa þau út 

sé án nafns höfundar. Ég vil alls ekki tileinka mér frásagnir og samtöl sem ég á ekki og tók 

ekki þátt í. Auk þess tel ég mjög mikilvægt að handritunum verði dreift án endurgjalds svo 

ég hagnist ekki á þeim því þau eru í raun ekki mitt höfundarverk. Þannig verða hagsmunir 

flestra varðir.  

Lýsingarframleiðslan gæti kannski verið notuð til þess að komast nær því hverjir 

hagsmunir allra eru ef hún væri notuð á markvissan hátt á mismunandi stöðum í mismunandi 

hópum fólks en það er ekki ætlunin með þessari uppsetningu.  

                                                   
26 Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. bls.  5- 6. 
27 Susan Sontag, Um sársauka annarra, (Hið íslenzka bókmenntafélag: Reykjavík 2006) bls. 104. 
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Ætlunin er að vekja fólk til umhugsunar um það sem liggur öðru fólki á hjarta og fá tækifæri 

til þess að ræða þau umræðuefni við ókunnugt fólk. Þegar handritunum verður dreift fá 

lesendur þeirra einhverja mynd af því hvað brennur á fólki sem mun vonandi leiða huga 

þeirra að öðrum hagsmunum en þeirra eigin. Með þessu móti vekur verkið enn frekari athygli 

á mikilvægi almannahagsmuna og hvernig þeir birtast í gjörningnum. 
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3. Leiðir til samkenndar  

3.1 Þar sem vinir verða til 
Til þess að almennir hagsmunir verði að ríkjandi hugmyndafræði hlýtur hugmyndin um 

samstöðu að þurfa að vera í forgrunni. Í góðum vinasamböndum ríkir yfirleitt mikil samúð. 

Ég ákvað að skoða eiginleika vinasambanda til þess að kanna hvort hægt væri að nota þá í 

almennum samskiptum til þess að efla samúð og færa fólk nær hvert öðru.  

Á einkasýningu minni, Þar sem vinir verða til (2017) rannsakaði ég vináttu og velti fyrir 

mér hvernig og hvar hún verður til. Ég tók viðtöl við sjö vinahópa í þeim tilgangi að varðveita 

brot af birtingamynd vinasambanda í nútímanum. Viðtölin eru í formi myndbanda sem var 

varpað eitt á eftir öðru á vegg á sýningunni.28 Ég ákvað að texta mynböndin annars vegar á 

íslensku og hins vegar á ensku eftir því á hvaða tungumáli viðtalið fór fram, svo að þau væru 

flestum aðgengileg. Viðtölin voru tekin upp í umhverfi sem hver hópur viðmælenda valdi 

sjálfur og allir hópar fengu sömu fimm spurningar.  

Fyrsta spurningin var: Hvernig urðuð þið vinir? Með þeirri spurningu vildi ég komast að 

því hvert ferlið við að eignast vini er og hvað þarf til þess að það gerist. Svörin voru frekar 

svipuð en flest vinasamböndin höfðu orðið til í kring um skóla eða félagsstarf. Önnur 

spurningin var: Hvað gerið þið þegar þið hittist? Með henni vildi ég athuga hvort fram kæmu 

einhverjar hópeflandi æfingar sem væri hægt að iðka. Svörin voru jafn mismunandi og þau 

voru mörg en flestir voru þó sammála um að samtalið væri mikilvægt. Þriðja spurningin var: 

Eigið þið eitthvað sameiginlegt? Ég vildi komast að því hvort að maður þyrfti að vera með 

svipaðar skoðanir eða áhugamál til þess að stofna til vináttu en svo virðist ekki vera sem er 

mjög áhugavert og jákvætt. Fjórða spurningin var: Er eitthvað sem ykkur öllum mislíkar? Þá 

ætlaði ég að athuga hvort að margir viðmælendur mínir sameinuðust í hatri eða illvilja gegn 

einhverju öðru en það var fátt um svör. Fimmta spurningin var: Af hverju er vinátta ykkar 

mikilvæg? Með henni vildi ég fá athugasemdir frá viðmælendum mínum um hvort að þessi 

sambönd væru eins nauðsynleg og ég tel þau vera. Flestir sammæltust um að svo væri. 

Samkvæmt svörunum eru slík sambönd alls ekki háð því að vinirnir deili sömu 

hugmyndafræði, þ.e.a.s. hafi mjög líkar skoðanir, viðhorf eða lifnaðarhætti. 

Á öðrum veggjum rýmisins glósaði ég upp úr myndböndunum,29 beint á vegginn með 

penna, og skrifað hugleiðingar sem spruttu út frá þeim. Áhorfendum var boðið að gera slíkt 

                                                   
28 Agnes Ársælsdóttir, Þar sem vinir verða til, Innsetning, 2017. (Sjá myndir 9- 12 í myndaskrá). 
29 Agnes Ársælsdóttir, Þar sem vinir verða til. (Sjá myndir 13 -16 í myndaskrá). 
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hið sama og kom það fram í sýningarskránni. Með því að bjóða áhorfendum að skrifa á 

veggina var ég að reyna að opna á umræðu um vináttu og fá athugasemdir um þetta fyrirbæri 

sem er öllum kunnugt; flestir hafa upplifað einhverskonar vináttu og hafa þá jafnframt margt 

til málsins að leggja. 

3.2 Let the earth speak and it will tell you 
Ég mótaði nálgun mína meðal annars eftir verki eftir Jeremys Dellers sem ber nafnið Let the 

Earth Speak and It Will Tell You (2007- 2017).30 Deller var boðið að taka þátt í Skulptur 

Projekte árið 2007 sem er listviðburður haldin á tíu ára fresti í Munster í Þýskalandi. Honum 

datt þá í hug að vinna með félagstarf þar í bæ sem kallað er ,,kleine garten”. Kleine garten 

er samfélag lítilla garða þar sem fólk á sinn reit og skála og ræktar allt frá sólblómum yfir í 

kartöflur. Garðarnir voru upprunalega notaðir til þess að rækta matjurtir á árunum í kringum 

fyrri og seinni heimstyrjaldirnar til þess að auka aðgengi þeirra sem minna máttu sín að 

ódýrri og heilsusamlegri fæðu. Nú eru þeir aðallega notaðir til dægrastyttingar og bjóða bæði 

upp á afslöppun og einstaklingsræktun sem og samfélagslega meðvitund og samvinnu. 

Jeremy Deller fékk eigendur um 50 slíkra garða til þess að halda dagbók um lífið í garðinum, 

til að mynda breytingu á flóru og veðurfari en einnig lagði hann til að fólk myndi skrifa um 

pólitískar breytingar í samfélaginu og um félagsstarfið sem fylgir garðræktinni. Í upphafi 

gjörningsins plöntuðu eigendur garðanna dúfnatrjám (latneska: Davidia Involucrata) til þess 

að gera tímabil verksins sjónrænt en það tré tekur um það bil tíu ár að ná fullri stærð. 

Að lokum samanstóð verkið af 30 bindum af dagbókum sem voru sýnd í kofa í einum 

garðanna þar sem fólk gat sest niður og skoðað þau. Heimildirnar sem eftir standa eru mjög 

sértækar og innihaldsríkar. Þær segja ákveðna sögu um hringrás náttúrunnar og breytingar á 

henni í tengslum við hlýnun jarðar og vinnuhætti umsjónarmanna garðanna, en þær segja 

einnig frá hefðum og venjum ákveðins menningarkima sem að gæti virst ómerkilegur en 

setur í raun mikinn svip á borgarmenninguna bæði félagslega og fagurfræðilega.31 

Nálgunin við vinnslu verksins heillaði mig. Listamaðurinn býður fólki sem lifir og hrærist 

í þessu samfélagi sem hann hefur áhuga á, að skrásetja áhugamál sitt. Við lesturinn á 

dagbókunum sést að listamaðurinn hefur ekki ritskoðað neitt, svo að afurðin verður eins 

                                                   
30 Jeremy Deller. Let the Earth Speak and it Will Tell You. Innsetning. 2017. (Sjá myndir 17- 18 í myndaskrá). 
31 König, Kasper, Britta Peters og Marianne Wagner ritstýrðu, Skulptur Projekte Münster (Leipzig: Spektor 
Books, 2017). bls. 170- 172.  
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heiðarleg og hún getur orðið. Allir þátttakendur virðast taka þátt í verkinu af einlægnum 

áhuga en ekki af neinni kvöð. 

Í verkinu Þar sem vinir verða til reyndi ég einnig að nálgast viðmælendur á þennan hátt 

með því að taka viðtölin upp í því umhverfi sem vinirnir voru vanir að hittast í, til dæmis á 

heimili eða vinnustofu viðkomandi. Einnig vann ég klippinguna í samvinnu við 

viðmælendurna á þann hátt að ég klippti efnið bara ef þeir báðu sérstaklega um það, annars 

varð það alveg hrátt með þeirra lýsingu, orðum og bakgrunni. Eftirvinnslan fólst í 

hugkortunum. Mér fannst mikilvægt að mitt sjónarhorn og útgangspunktur kæmi fram en án 

þess að verða yfirþyrmandi. Áhorfandi hafði þá tækifæri til þess að fá fram allar upplýsingar 

sem viðmælendur vildu láta frá sér úr vídeóinu. Þá gat áhorfandinn séð mínar áherslur í 

hugkortunum og bætt við eða strokað yfir það sem honum líkaði ekki við. Þannig blönduðust 

mínar áherslur saman við skoðanir áhorfenda. Mín viðbrögð á bakvið myndavélina heyrðust 

í myndböndunum, en ég ákvað að halda þeim inni því að viðvera spyrils er órjúfanlegur 

partur af viðtalinu. Rétt eins og Bourdieu segir að viðfangsefni skoðanakannanna séu lituð 

af hagsmunum, 32 þá lita hugmyndir mínar um vináttu að sjálfsögðu spurningalistann og 

væntingar mínar koma fram í viðbrögðum mínum við svörum á þeim. Hluti af verkinu var 

að reyna að láta allt vald höfundar vera sýnilegt.  

Viðmælendur mínir eru einnig allir að tala um það sem þeir þekkja og hafa ánægju af og ég 

gerði þeim ljóst að þeir þyrftu ekki að svara spurningunum ef þeir vildu það ekki.  

Grundvallarmunurinn á verkunum kemur mest fram í miðlunum sem þau notast við. 

Hegðun fólks breytist þegar það er tekið upp og það ber að hafa í huga. Þátttakendur í verki 

Jeremy Dellers haga sér einnig öðruvísi við skrif þessara dagbóka en þeir myndu við skrif í 

sínar eigin dagbækur, þar sem þeir vita að þær verða til sýnis. Að mínu mati er mikilvægt í 

svona heimildarverkum að þátttakendur séu meðframleiðendur og fái ákvörðunarrétt í 

ferlinu og lokaútkomu verksins. Í verkinu Þar sem vinir verða til skipti það mig miklu máli 

að allir þátttakendur væru meðvitaðir út á hvað verkefnið gengi og að þeir fengju að túlka 

spurningarnar á sinn hátt. Það var mikilvægt að allir útúrdúrar og U- beygjur í samtalinu 

fengju að vera partur af verkinu því að í þeim eru upplýsingar um samtímann, svo sem 

tungumál mismunandi kynslóða, vísanir í dægurmenningu fortíðar og samtíðar og margt 

fleira. Svipaðar upplýsingar koma fram í frjálslegum skrifum eigenda garðanna í verki 

Dellers, þar sem þau ritstýra upplýsingunum sjálf.  

                                                   
32 Pierre Bourdieu, Almenningsálitið er ekki til. bls. 64 



 

 16 

Það er áhugavert að skoða þessi tvö verk út frá hugmyndinni um sameiginlega hagsmuni. 

Ljóst er að samstaða og vinátta á milli fólks byggist ekki nauðsynlega á sameiginlegum 

skoðunum eða hugmyndafræði. Hún birtist frekar í sameiginlegum áhuga á einhverju 

uppbyggilegu eða vænt um þykju sem þarf ekki að byggja á neinu augljósu. 
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Lokaorð 

Svarið við spurningunni hvaða hagsmunir eru allra? er vandfundið, enda háð breytingum 

á ríkjandi hugmyndafræði. Með höfundarhlutverkinu kemur vald til þess að miðla og það 

sem listamaður miðlar getur haft áhrif á ríkjandi hugmyndafræði. Því tel ég mikilvægt að 

nýta það vald í þágu hagsmuna sem flestra. Verkin sem fjallað var um í þessari ritgerð 

vinna öll að þessu markmiði á sinn hátt. 

Til þess að komast nær svarinu er mikilvægt að fá skoðanir, lífsýn og hugsjónir annara 

inn í ferli verkanna svo að þau hugi að fleiri hagsmunum en listamannsins. Þegar aðrir eru 

farnir að taka þátt í vinnslu verka listamanns og í sumum tilvikum búa þau til frá grunni 

hlýtur að fylgja spurningin um stöðu listamannsins í þeim verkum. Að mínu mati verður 

hún að vera metin eftir aðstæðum í hverju verki fyrir sig. Skrif Susan Sontag nýtast sem 

áminning um að taka ekki sögur annarra og smætta þær niður í sitt eigið höfundarverk. 

Artificial Hells eftir Claire Bishop bendir á valda ójafnvægið í sambandi listamanns og 

þátttakenda og hversu erfitt það sé að gagnrýna slík verk því að þátttakandi verður svo stór 

hluti að verkinu sjálfur að erfitt er að fyrir hann að vera hlutlaus.33 Því tel ég að 

listamaðurinn eigi að búa til pláss fyrir gagnrýni þátttakandans í viðkomandi verki og taka 

upplifun hans sem gilda. Það mun ég reyna að tileinka mér í framtíðinni. Titillinn á verki 

Jeremy Deller Let the earth speak and it will tell you gefur til kynna að það þurfi að gefa 

röddum rými til að tjá sig, í hans tilfelli sjálfri jörðinni, og hún mun veita upplýsinga 

sameiginlegum hagsmunum. 

 

 

 

 

                                                   
33 Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. bls.  6. 



 

 18 

Heimildaskrá 

 

Prentaðar heimildir: 

 

Bishop, Claire. Artificial Hells Participatory Art and the Politics of Spectatorship. 1. útg.  

 London: Verso, 2012. 

 

Bourdieu, Pierre. Almenningsálitið er ekki til. Ormdúrman/Reykjavíkur Akademían:  

 Reykjavík 2007. 

 

König, Kasper, Britta Peters og Marianne Wagner ritstýrðu, Skulptur Projekte  

 Münster. Leipzig: Spektor Books, 2017. 

 

Marx, Karl og Friedrich Engels. ,,The Ruling Class and the Ruling Ideology.” Í Media and  

Cultural Studies: Keyworks, Douglas M. Kellner og Meenakshi Gigi Durham ritstýrðu, 

9–12. Malden: Blackwell Publishing, 2006. 

 

Sontag, Susan. Um sársauka annarra. Hið íslenzka bókmenntafélag: Reykjavík 2006. 

 

Vefheimildir: 

 

Anna Marsibil Clausen. ,,Ekki bara fyrir ungar hvítar konur.” Mbl.is, 20. 1. 2016.  

Sótt 26. nóvember 2017 á 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/01/20/ekki_bara_fyrir_ungar_hvitar_konur/  

 

Arnfríður Aðalsteinsdóttir. ,,Hinir nýju kvennaskólar- eru konur að yfirtaka háskólana?”  

Jafnréttisstofa, 4. apríl 2014. Sótt 27. Nóvember 2017 á 

http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadArticle3&ID=134  

 

,,María Rut leiðir samráðshóp ráðuneytis.” mbl.is, 22. desember 2015.  

 http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/12/22/maria_rut_leidir_samradshop_raduneytisin

s/ 



 

 19 

 

,,#Metoo á Íslandi.” Jafnréttisstofa, 18. desember 2017. Sótt 12. Desember 2017 á  

 http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadNews3&ID=1403  

 

,,Our story.” Free the Nipple, sótt 27. Nóvember 2017 á  http://freethenipple.com/our-story/ 

 

Sigríður Þorgeirsdóttir. ,,Um meintan dauða femínismans.” Ritið: tímarit  

Hugvísindastofnunar, 2 (2002): bls. 77-101. Sótt 24. nóvember 2017 á 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000598401.  

 

Kvikmyndir: 

 

Achbar, Mark og Peter Wintonick. Manifacturing Consent: Noam Chomsky and the Media.  

DVD. Bandaríkin: BFI, 1992. 

 

 

 

 

 



 

 20 

Myndaskrá 

Mynd 1. Agnes Ársælsdóttir. Kona tekur pláss. Gjörningur. 2016. Skjámynd af myndbandi 
eftir Berglindi Hreiðarsdóttur. 

 

Mynd 2. Agnes Ársælsdóttir. Kona tekur pláss. Gjörningur. 2016. Ljósmynd eftir Svanhildi 
Höllu Haraldsdóttur.  



 

 21 

 

 
Myndir 3- 4. Anna Kolfinna Kuran. Móðurskipið. Gjörningur. 2017. Skjámyndir sóttar af 
https://vimeo.com/220302953 

 



 

 22 

 
Myndir 5- 6. Agnes Ársælsdóttir. Lýsingarframleiðslan. Þátttökugjörningur. 2017. 
Ljósmyndir eftir höfund. 



 

 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mynd 7. Agnes Ársælsdóttir. Lýsingarframleiðslan. Þátttökugjörningur. 2017. Ljósmynd 
eftir Carl Boutard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mynd 8. Agnes Ársælsdóttir. Lýsingarframleiðslan. Brot úr handriti. 2017.   



 

 25 

 

 

Myndir 9- 10. Agnes Ársælsdóttir. Þar sem vinir verða til. Vídeó. 2017. Skjámyndir af 
vídeói. 

 



 

 26 

 

Mynd 11. Agnes Ársælsdóttir. Þar sem vinir verða til. Vídeó. 2017. Skjámynd af vídeói. 

 
Mynd 12. Agnes Ársælsdóttir. Þar sem vinir verða til. Innsetning. 2017. Ljósmynd eftir 
höfund. 



 

 27 

 

 
Myndir 13 -14. Agnes Ársælsdóttir. Þar sem vinir verða til. Innsetning. 2017. Ljósmynd 
eftir höfund. 

 

 



 

 28 

 

 

Myndir 15 -16. Agnes Ársælsdóttir. Þar sem vinir verða til. Innsetning. 2017. Ljósmynd 
eftir höfund. 

 

 



 

 29 

 

Myndir 17– 18. Jeremy Deller. Let the Earth Speak and it Will Tell You. Innsetning. 2017. 
Ljósmyndir eftir Berglindi Hreiðarsdóttur. 


