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Á björtum gangi við hlið kaffihússins á Kjarvalsstöðum stendur grátt, ílangt borð með 

tveimur innbyggðum hólfum á sitthvorri hliðinni. Vinstra hólfið er fyllt með gríðarlegu 

magni af Kremkexi frá Frón. Á borðinu sjálfu eru allskyns verkfæri. Skafa, bursti, 

álplatti, blandari, tvö mót og tvær pressur. Við hægri hlið borðsins er lág mylsnuhrúga 

sem samanstendur af viðkvæmum ferningum, sem fer hægt og rólega vaxandi á 

sýningartímanum.  

 
Anna Andrea Winther, Sæmundur berstrípaður, ljósmynd af innsetningu, 2018. 

Á hverjum degi sýningarinnar Út á tún milli klukkan 12 og 15 átti 

framleiðsluferli sér stað á borðinu. Eitt kremkex í einu var tekið úr bunkanum og tekið 

í sundur, kremið skafað af og rúllað upp í kúlu. Ein kexskel í einu var síðan sett í 

blandarann þangað til að hún var orðin að dufti. Mót í nákvæmlega eins hlutföllum og 

upprunalega kremkexið voru notuð til að 

pressa kexpúðrinu aftur í sitt fyrra form. 

Kremið var flatt út og sett í miðjunna. Hin 

skelin var svo sett í blandarann, 

kexpúðrinu hellt ofan á og þrýst ofan í 

mótið. Formið var síðan fjarlægt. Álplata 

var notuð til að færa afraksturinn varlega 

yfir í hægra hólfið, en oftast brotnaði það 

við flutninginn. Þetta gekk hægt fyrir sig, 

eitt kex í einu, í sífelldri endurtekningu í 

samtals 24 klukkutíma. Anna Andrea Winther, Sæmundur berstrípaður, 

myndasería af ferli, 2018. 
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 Verkið Sæmundur berstrípaður er 

gjörningur þar sem Kremkexið frá Frón, einnig 

þekkt sem Sæmundur í sparifötunum, er í 

aðallhlutverki, bæði menningarlegar tengingar 

vörunnar og efnið sem kexkakan sjálf er gerð úr. 

Vörumerkið er rótgróið  í íslenskri neyslumenningu 

og sögu matvöru á Íslandi. Kremkexið var með allra 

fyrstu fjölda– og verksmiðjuframleiddu vörum hér 

á landi. Þetta er hversdagslegur matur sem fólk fær 

sér í ró og næði. Algengar tengingar eru æskan, 

pásur í vinnunni og kaffiboð hjá ömmu og afa. 

Hughrif sem þessi vara vekur í fólki tengjast oft 

nostalgíu og loforði markaðssetningu Fróns um 

vellíðan.  Þegar sú tækni sem er beitt í 

framleiðsluferli kremkexins kom til sögunnar hér á landi, var samband okkar við mat 

að breytast mjög hratt. Fólk var að fjarlægjast það ferli þar sem hráefni verður að mat, 

eða tilbúnum rétti, og fór að treysta vörumerkjum. 

Í verkinu vildi ég 

brjóta upp þessi hughrif sem 

eru tengd vörunni. Að skapa 

ferli þar sem hráefnið sjálft 

verður sýnilegt og hin 

fullkomnaða framleiðsla 

verkmiðjunnar er afturkölluð. 

Ferlið sem fer fram í 

gjörningnum er gallað í eðli 

sínu, hversdagslegt og 

súrrealískt á sama tíma. 

Ramminn sem borðið býður upp á gefur í skyn að ég hafi algjöra stjórn á ferlinu og 

aðstæðum. Þegar nær er litið kemur í ljós að svo er ekki raunin. Mylsnur þjóta í allar 

áttir, kremið sest á hendurnar og endurmótað efnið neitar að loða sama eftir allt þetta 

basl, enda búið að öðlast sjálfstæði.  

Anna Andrea Winther, Sæmundur 

berstrípaður, nærmynd af innsetningu, 

2018. 

 

Anna Andrea Winther, Sæmundur berstrípaður, ljósmynd af gjörningi tekin 

á foropnun ,,Út á tún“, 2018. 
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Verkið var opið fyrir allskyns túlkunum. Ég vildi að samtöl við áhorfendur væru 

byggð á því sem þeir væru að upplifa, óháð því sem verkið gekk út á fyrir mig 

persónulega. Sjónræn uppbygging bauð upp á þann möguleika að vera upplifuð sem 

myndlíking, byggð á persónulegu sjónarhorni hvers og eins. Viðbrögð áhorfenda voru 

fjölbreytt. Oftast mætti mér forvitni, hvað ég 

væri í raun og veru að reyna að gera? Hlátur 

fylgdi oft í kjölfar þessarar útskýringar: ,,Ég 

er að taka eitt kremkex í einu, taka það alveg 

í sundur og reyna að troða því saman aftur“. 

Fólk fór oft að segja mér, óumbeðið, frá 

tengslum sínum við Kremkexið frá Frón, en 

reyndi alltaf að finna annað orð yfir það sem 

hefði orðið til í lok ferlisins. Sag, klessa, 

bunki og hrúga voru algeng lýsingarorð. En 

það var enginn munur á milli bunkanna. Þeir 

eru í eðli sínu það nákvæmlega sama en 

upplifun okkar á þeim hefur breyst. 

 

 Tími var óvænt stór hluti af 

verkinu. Á meðan ég vann mig í gegnum 

þetta á stöðugri hreyfingu þá stóð allt 

saman í stað. Af um 4800 kexkökum 

náðist að klára í kring um 480. 

Klukkutímavinna í verksmiðjunni vóg á 

móti sólarhringsvinnu einstaklings. 

Samskipti fólks við sitt hvorn bunkann 

var merkilegt. Frónkexið var borðað og 

tekið myndir af á meðan stígið var á og potað í unna kexið. Aftengingin við vörunna 

var augljós og viðkvæmni sjónhverfingarinnar sem vörumerkið veitir efninu varð 

bersýnileg, bæði í samskiptum við áhorfandann í ferlinu og því sem það skyldi eftir sig. 

Anna Andrea Winther, Sæmundur berstrípaður, 

ljósmynd af innsetningu, 2018. 

 

Anna Andrea Winther, Sæmundur berstrípaður, 

nærmynd af innsetningu, 2018. 
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við 

Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema 

með leyfi höfundar. 

 

 

 



 

 

Útdráttur  

 

Ég sit á vinnustofunni með æta klessu fyrir framan mig. Án þess að borða hana geri 

tilraun til þess að kynnast henni á nýjan og hlutlausari hátt. Skynfæri mín koma þó í 

veg fyrir að ég geti nokkurntíma nálgast eðli efnisins algjörlega. Efnisklessan matar 

mig upplýsingum og ég yfirfæri hugmyndir mínar yfir á hana og einhverstaðar þar á 

milli verður myndlistaverkið til. Þurrkað svínablóð og unnið hunang vinna sín á milli 

inn í plasthjúp sem liggur á skógarbotni við Helsinki. Glær gelatínhrúga tekur á sig lit 

þegar hávær og kemísklyktandi jarðaberja C-vítamín freyðitafla kemst í snertingu við 

það á gólfi á yfirgefinnar sjoppu. Nestlé þurrmjólk er sprautað á milli flísa í 

sýningarrými og blandast hægt og rólega við hunangið sem er að smeygja sér inn í 

steingólfið. 

          Í þessari ritgerð skoða ég hvernig hægt er að nálgast efni sem efni í sjálfu sér, 

hvernig ólík samhengi þess birtast okkur í ólíkum rýmum og hvernig mannfólk hefur 

aftengst þeim efnisheimi sem umkringir það með tilkomu stórfyrirtækja. Ég styðst við 

hugmyndir Martin Holbraad um hugsun í gegnum hluti (e. thinking through things) í 

samhengi við það rannsóknarferli sem ég hef tileinkað mér í minni listsköpun. Ég styðst 

einnig við hugmyndir og siðferði nýefnishyggju (e. new materialism) í samhengi við 

vinnuferli myndlistamannana Hildi Bjarnadóttur og Kim Wilson. Ég set þrjú ólík verk 

eftir sjálfa mig í samhengi við hugmyndir heimspekingsins Kant um hlutinn í sjálfu sér 

(e. thing in itself) og tilgátu heimspekingsins Schopenhauer um viljann til að lifa (e. the 

will to live). Við skrif Naomi Klein í bók hennar No Logo í samhengi við gervitraust 

markaðsetningar og ljóðaskrif Andra Snæs Magnasonar í bókinni Bónusljós 44% 

meira. Einnig tengi ég við ólíka rýmis- og efnisnotkun myndlistarmannana Mika 

Rottenberg, Janine Antoni og Vajiko Chachkiani. Með þessar hugmyndir í forgrunni 

kanna ég hvar fyrirbærin efni, hlutur og vara mætast.  

  



 

 

Abstract 

 

I sit in my studio with an edible blob in front of me. Without eating it I make an effort 

to get to know it in a new and objective way, even though my senses prevent me from 

ever getting comletely to the truth of the material. The material goo feeds me 

information. I feed it ideas back and somewhere in the middle of that process an artwork 

is made. Dried pigs blood and processed honey interact within a sphere of plastic that 

lays in a forrest clearning in Helsinki. A see-through gelatine pile slowly absorbs color 

when a loud and chemical smelling C-vitamin tablets touches it on the floor of an 

abandoned hot dog shop. Nestlé baby formula is sprayed along tiles in an exhibition 

space and mixes slowly with the honey that is making its way along the stonefloor.  

          In this thesis I will go into how to approach materials as materials in themselves, 

how the different contexts appear to us in different spaces and how humans have 

disconnected themselves from the material world that surrounds them with the rising 

of large corporations. I work through the ideas of thinking through things that Martin 

Holbraad writes about in the context of the work process I have adopted in my artistic 

practice. I also work through the ideas and morals of new materialism in context with 

the works of the artists Hildur Bjarnadóttir and Kim Wilson. I take three different 

artworks by myself and put them in an idealogical context with the ideas of the 

philosopher Kant on the things in itself and Schopenhauers theory about the will to live. 

I talk about the ideas of Naomi Klein in her book No Logo and especially in context 

with the fake trust corporational maketing establishes with the consumer. I connect to 

the poems of Andri Snær Magnason in his book Bónusljós 44% meira. I also connect 

to the different approaches to space and material in the works of the artists Mika 

Rottenberg, Janine Antoni and Vajiko Chachkiani. With these ideas in the forefront I 

explore where the phenomenons material, object and product meet. 
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Inngangur 
 

Allt líf nærist á öðru lífi. Það er viðvarandi ástand neytenda efna og orku. Neysla er 

ástand sem engin lifandi vera sleppur við, þar sem líkamleg úrvinnsla á efni er 

óumflýjanleg. Hvernig mannfólk nálgast mat sem efnivið er þó einstakt. Við þurfum að 

vinna efnið í gegnum ákveðið ferli sem við köllum eldun. Það ferli gerir neyslu ekki 

aðeins að líkamlegu ferli heldur er það líka í eðli sínu huglægt. Fjölmiðlafræðingurinn 

Michael Pollan talar um í sínum skrifum, þegar manneskjan fór að elda mat hafi orðið 

til kjarni mannlegrar hegðunar. 1 Þegar við lærðum að umbreyta efni í samræmi við 

okkar þarfir varð til fyrirbærið menning, sem hefur síðan þróast yfir í ólíkar venjur og 

hefðir ólíkum menningarhópum. Í þessu mikilvæga umbreytingarferli verður hrái 

efniviðurinn að lokaniðurstöðu (hlut) og öðlast nýtt mannstýrt samhengi. Við vinnum 

úr okkar nánasta umhverfi og upplifum bein samskipti við vistkerfið þegar við söfnum 

að okkur hráefni. Það að vera háður umhverfinu gerir manninum kleift að sjá að hann 

er aðeins lítill hluti af stærra samhengi. Allt er lifandi og hver og ein samskipti við 

umheiminn hafa áhrif. Þetta mikilvæga og beintengda ferli rofnaði þegar hinn vestræni 

heimur fór að iðnvæða mat. Í stað þess að ná í efnivið beint frá náttúrunni hverfum við 

inn í gervilandslag matvörubúðarinnar þar sem uppruni efnanna er aðeins sýnilegur í 

óskýrri innihaldslýsingu á umbúðum tilheyrandi vöru. Birtingamynd neyslu er þar með 

ekki lengur skilgreind sem manneskjan að nærast á umhverfinu og vinna úr því, heldur 

er verið að stýra einstaklingnum, neytandanum, í að fjárfesta í ákveðnu vörumerki. 

Ferlið sem á sér stað þar sem efnið verður að vöru er hulið og birtist okkur aðeins sem 

hugmynd fyrirtækis.  

          Hægt er að líkja því hvernig við yfirfærðum okkar persónulegu og samfélagslegu 

hugmyndir, tákn og hlutverk yfir á mat við það ferli sem á sér stað við gerð 

myndlistaverks. Við gerð myndlistaverks á sér stað umbreyting efnis og yfirfærsla 

hugmynda. Myndlistin er mjög sterk leið til að sýna fram á þessar hugmyndir, upplifa 

efniviðinn líkamlega og andlega ferlið sem á sér stað. Skynjun og veruleiki verða að 

einu.  

           Í minni myndlist vinn ég með það ferli sem á sér stað þegar við yfirfærum 

hugmyndir og menningarlegt mikilvægi yfir á efni. Matur sem efni er oft viðfangsefni 

mitt. Það er efni sem er næst okkur og það efni sem við getum ekki verið án. Í verkum 

                                                        
1 Michael Pollan, Cooked: A Natural History of Transformation (New York: The Penguin Press, 
2013), bls. 6. 



 

2 
 

skoða ég hvernig við höfum aftengst frá okkar nánasta umhverfi og vistkerfinu almennt 

með tilkomu iðnvæðingar, tæknivæðingar og öfga kapítalisma. Ég skoða hvaða tilgangi 

efni þjóna í samhengi nútíma vestrænnar menningar, andleg áhrif þess og skynræn 

viðbrögð okkar við þeim. Hvernig við upplifum efni og hluti er í beinu samhengi við 

rýmið sem það er sett fram í og fyrri upplifanir einstaklingsins. Það að kynna fólk beint 

fyrir efnum er ákveðin leið til þess að virkja skynvitund þeirra, til þess að sína fram á 

það sem fólk er í raun og veru að neyta á hverjum degi og hvernig sú vitneskja er hægt 

og rólega að fjara út. 

          Í þessari ritgerð fjalla ég um hvernig ég sem myndlistamaður nálgast efni í minni 

listsköpun. Ég fer í gegnum mitt eigið vinnuferli í samhengi við hugmyndir Martin 

Holbraad um hugsun í gegnum hluti (e. thinking through things) og í samhengi við 

siðferði og nálgunaraðferðir innan nýefnishyggju (e. new materialism). Ég set svo mitt 

eigið vinnuferli í samhengi við vinnuferli og nálganir myndlistarmannana Kim Wilson 

og Hildi Bjarnadóttur. Svo tek ég fyrir þrjú ólík verk eftir sjálfan mig fyrir og set í 

samhengi við hugmyndir  heimspekinganna Kant og Schopenhauer, ljóðaskrif Andra 

Snæs Magnasonar, skrifum rithöfundarins Naomi Klein um markaðsetningu hluta. Ég 

tengi jafnframt við rýmis- og efnisnotkun listamanna á borð við Hildi Bjarnadóttur, 

Mika Rottenberg, Kim Wilson, Janine Antoni og Vajiko Chachkhiani.  

        Ég er meðvituð um hlutskipti mitt sem manneskju og það vald sem ég hef í 

samskiptum við þann efnivið sem ég tek mér fyrir hendur. Hvað reynir efnið að segja 

mér og hvað reynir manneskjan að segja því?  
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1. Töfrar hráu klessunnar 
 

Þegar ég sit á vinnustofunni með nýtt og ókannað efni fyrir framan mig, vakna allskyns 

spurningar. Á meðan upplifi ég efnið og reyni að skynja hvað það er að reyna að segja 

mér. Hugsun í gegnum hluti (e. thinking through things) er hugmyndafræði sem 

mannfræðingurinn Martin Holbraad hefur meðal annarra sett fram. Það að hugsa um 

efni og hluti sem sjálfstæða einingu, burtséð frá mannlegum samskiptum og inntaki, er 

ákveðin leið til að nálgast efni. ,,Ef hlutir gætu tjáð sig, hvernig myndu þeir hljóma?” 2 

Í þessari nálgun nærðu að ,,frelsa” 3 fyrirbærið frá mennsku sjónarhorni þess. Það 

skilgreinist af þeirri nálgun að horfa á efni sem eitthvað sem fær gildi aðeins þegar 

manneskjan er í samskiptum við það. Það ferli sem ég geng í gegnum er að gera tilraun 

til þess að frelsa það efni sem ég fæst við og festa það síðan aftur.  

          Hugmyndin um nýefnishyggju (e. new materialism) er mér mikill innblástur 

varðandi hvernig ég nálgast efni í mínum rannsóknar- og vinnuaðferðum og tengist 

beint hugmyndum og nálgunum Holbraad. Grunnhugmyndin hér er sú, að þrátt fyrir að 

mannkynið yfirfæri alls kyns hugmyndir og notagildi yfir á efni, þá sé efni til í 

sjálfstæðu samhengi burtséð frá mannlegu inngripi. Innan hugmyndafræðarinnar er 

kallað á vitundarvakningu varðandi afleiðingar efnisnotkunar í efnahagslegu, 

jarðfræðilegu, og pólitísku samhengi, sem og vegna innbyrðis tengsla þessara sviða. 4 

Efni er ekki einungis hlutlaust og líflaust fyrirbæri heldur hefur það virkni, orku og 

skilaboð út fyrir inntak okkar hugmynda. Efni hefur náttúrulegan uppruna og 

þróunarferli, pólitískt samhengi, táknfræðilegt samhengi og allskyns önnur sjónarhorn 

sem beinast öll að einu, efninu sjálfu og eiginleikum þess. Sykur er dæmi um efni sem 

hefur hlaðna pólitíska - og samfélagslega merkingu. Sykur er unninn úr sykureir og er 

stór hluti af matvælaiðnaði vestrænna samfélaga. Hann er fólki lífsnauðsynlegur í litlu 

magni en í of miklu magni getur hann haft mjög heilsuspillandi áhrif. Einnig er hann 

nátengdur mannkynssögunni þegar kemur að þrælahaldi og nýlendustefnu breta. 5 Þessi 

skilaboð fylgja sykri vegna mannlegs inntaks. En þegar sykur er kominn inn fyrir dyr 

                                                        
2 Martin Holbraad, ,,Can the Thing Speak?” (University College London, 2011), Open 
Anthropology Cooperative Press, bls. 3. 
3 Martin Holbraad, „Can the Thing Speak?“, bls. 3. 
4 Kim Wilson,  ,,New Materialism“, Slow Air, tekið 15. nóvember, 2017, 
https://slowair.wordpress.com/category/an-untimely-practice/new-materialism/. 
5 Lindsay Kobayashi, ,,The Not-so-Sweet Politics of Sugar Consumption”, Public Health Perspectives, 

28. mars, 2013. Tekið 10. janúar, 2018 á http://blogs.plos.org/publichealth/2013/03/28/the-not-so-

sweet-politics-of-sugar-consumption/  

 

https://slowair.wordpress.com/category/an-untimely-practice/new-materialism/
http://blogs.plos.org/publichealth/2013/03/28/the-not-so-sweet-politics-of-sugar-consumption/
http://blogs.plos.org/publichealth/2013/03/28/the-not-so-sweet-politics-of-sugar-consumption/
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vinnustofunnar verða þessar hugmyndir tímabundið eftir. Sykur er meira en hvernig 

hann hefur verið nýttur af mannfólki í gegnum aldirnar. Hann er hann sjálfstætt 

fyrirbæri. Þegar eytt er tíma með efninu er hægt að kynnast því hvernig kristallarnir 

myndast, hvernig efnið bregst við hita, hvernig lit það tekur á sig, hvernig lykt fylgir í 

kjölfarið og allskyns fleiri tilraunir. Við tökum inn efnið með öllum okkar skynfærum 

í stað þess að einblína á hugmyndalega tengingu þess og kynnumst nýju og ferku 

sjónarhorni sem veitir tækifæri til þess að nálgast efniviðinn á áður ófyrirséðann hátt.  

          Kenning heimspekingsins Immanuel Kant um hlutinn í sjálfum sér (e. thing in 

itself) er undirstaða nýefnishyggju þar sem hann færir rök fyrir því að maðurinn muni 

aldrei hafa fullkominn skilning á umhverfinu. Upplifun okkar á heiminum er ekki nema 

hluti af því hvernig heimurinn er í raun og veru.6 Við getum aðeins reynt að nálgast efni 

út frá því sem við teljum okkur vita og gert okkur grein fyrir því að samskipti okkar við 

umheiminn skilja eftir ummerki. 

1.1  
 
Ég uppgötvaði í Skotlandi þurrkað svínablóð sem er mikið notað í blóðmör (e. 

blackpudding). Þessi lífsvökvi sem missti allan tilgang þegar hann yfirgaf þá lífveru 

sem hann streymdi um var nú orðinn að líflausu, rauðbrúnu dufti í plastpoka. 7 Þetta 

umbreytingarferli vakti áhuga minn. Það fyrsta sem ég gerði var að blanda vatni aftur 

saman við blóðduftið og sá hvernig það myndaði kekki og klessur. 8  Ég lét það storkna 

að nýju og prófaði að blanda því saman við önnur efni. 9  Ég áttaði mig á því að ég var 

kynnast efninu sjálfu og samhengi þess, uppruna og notagildi frá mismunandi 

sjónarhornum. Eftir að hafa umgengist efnið og gert tilraun til að hugsa í gegnum það 

í ákveðinn tíma, varð ég hlutlaus gagnvart því. Lyktin tengdist ekki lengur slæmum 

minningum um blóð heldur varð það persónueinkenni efnisins og var ekki lengur 

ógeðfellt. Þurra áferðin sem mér fannst óþæginleg í fyrstu og kögglarnir sem það 

myndaði þegar ég bleytti það upp var ekki lengur fráhrindandi heldur bauð upp á 

möguleika. Viðbrögð fólks við efninu í óhefðbundnu samhengi voru margskonar. Sterk 

viðbrögð fólks komu mér á óvart. Annað hvort fannst fólki þetta girnilegt og spennandi 

eða þá verulega ógeðfellt og undarlegt. Fyrri reynsla fólks af efninu hafði greinilega 

                                                        
6 Stephen West, Schopenhauer Pt. 1 - Metaphysics and Love, Philosophize This!, tekið 15. 
nóvember, 2017, http://philosophizethis.org/schopenhauer-pt-1/. 
7 Sjá mynd 1. 
8 Sjá mynd 2. 
9 Sjá mynd 3. 
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áhrif á viðbrögð þess. Fólk varð svangt, fylltist viðbjóð, varð forvitið eða hreinlega 

hörfaði. Sama hver viðbrögðin voru þá voru þau nánast alltaf sterk og afgerandi. Það er 

eitthvað sem ég átti síður von á en hefur heillað mig síðan.  

          Verkið Interdependence (2017) var lokaafurð ferlisins þar sem ég bleytti upp og 

blandaði saman þurrkaða blóðinu, viðarkolum, rotvarnarefni (E-11) og lét það storkna 

í þunnu lagi á umbúðarplasti án þess að móta það. 10 Þannig fékk það sjálfstæða mynd. 

Úr því varð rautt og svart, hart og viðkvæmt efni sem líktist hrauni sem ég hengdi upp 

á sláturgirni. 11 Mér fannst áhugavert að hugsa um hvernig þessi efni tengjast innbyrðis 

og hvernig landslag, neysla og iðnaður virðast vera ein heildar hringrás. Seinna gerði 

ég tilraun þar sem ég keypti finnskan mosa á Amazon. Sem Íslending fannst mér það 

mjög fyndinn og hallærislegur gjörningur. Mér til furðu þá barst til mín eiturgrænn mosi 

sem líktist frekar svampi. Enginn raki var í pokanum og lyktin var kemísk. Mosinn var 

augljóslega mikið unninn. Ég prófaði að raða efninu úr fyrra verkinu á gólfið með 

mosanum til að ýta undir hugmyndina um landslagið. 12  Úr því kom fallegt en á sama 

tíma skringilegt gervilandslag þar sem eiturgræni mosinn og rauða efnið mynduðu 

saman eina heild. 

          Í framhaldinu vann ég með unnið hungang, hrátt hunang og blóðduft. Ég gerði 

allskyns tilraunir til að sjá hvernig efnin blönduðust saman. 13 Hráa óunna hunangið var 

þykkt, blómalyktin var sterk og hver og einn skammtur var ólíkur öðrum. Það hunang 

sem var unnið var þunnfljótandi, gyllt og einsleitt frá öllum framleiðendum. Mér fannst 

áhugavert að prufa að blanda saman hunanginu og svínablóðinu þar sem það er líka 

tengt trúarlegi táknfræði. Hunangið tengist frjósemi landsins en svínablóð er talið 

skítugt og tabú í mörgum trúarbrögðum. Í biblíunni er vísað í hunang þegar Guð lofar 

Móses landi sem flæðir í mjólk og hunangi. Oft er svo minnst á hunang sem holla fæðu 

og merki um frjósemi landsvæðis. 14 Bæði í Íslams trú og gyðingatrú er talið að neysla 

á svínakjöti og blóði sé siðferðislega röng því að Guð sjálfur sagði það efni vera skítugt. 

                                                        
10 Sjá mynd 4. 
11 Sjá mynd 5 - 7. 
12 Sjá mynd 8 - 9. 
13 Sjá mynd 10 - 11. 

14,, Hunang“, Biblían.is, tekið 10. Janúar 2018 á 

http://biblian.is/Biblian/Default.aspx?book=21&chap=4&vers=12&versto=12 

http://biblian.is/Biblian/Default.aspx?book=21&chap=4&vers=12&versto=12
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15 Þegar þessum efnum var blandað saman varð til áhugavert flæði þar sem blóðið hélt 

duftforminu en hunangið virkaði eins og æðar sem beindi því í ákveðinn farveg. 16Ég 

prófaði líka að sjóða hunangið sem þykknaði við það að vatn gufaði upp. Hunangið 

varð seigara en aðlagaðist  nærliggjandi umhverfi. 17 

           Eftir heimkomuna til Íslands tók ég trúarlegu hugmyndina um frjóa landslagið 

ennþá lengra. Ég vann með hugmyndina um hunang og mjólk og gerði tilraunir með 

Nestlé ungbarna þurrmjólk. 18  Ég blandaði misþykkar blöndur af þurrmjólkinni og lét 

hana þorna aftur, blandaði því saman við bæði vaseline og lím og lét það mygla í 

vatnsblöndu. Lyktin var mjög óþæginleg og súr. Þurrmjólkin hefur þann göfuga tilgang 

að næra ungabörn. Þrátt fyrir það er hún framleidd af fyrirtæki, Nestlé, sem vill að 

þurrmjólk komi í staðinn fyrir móðurmjólkina með gróða fyrirtækisins að takmarki. 

Þetta er sama fyrirtæki sem hefur lýst því yfir að aðgangur að hreinu vatni sé ekki 

mannréttindi heldur eigi aðgangi að vera stjórnað af fyrirtækjum sem hafa gróða að 

leiðarljósi.19 

Það að vera meðvituð um hugmyndir sem settar eru fram um efnið, samhengi þess og 

annarra þátta, líkamleg viðbrögð sem það framkallar og jarðfræðilegan uppruna, er allt 

hluti af ferlinu. Ég reyni að tala við efnið í gegnum ferlið og þar verður verkið til.  

 

1.2  
 

Vinnuaðferðir þeirra Kim Wilson og Hildar Bjarnadóttur hafa leikið stór hlutverk í því 

að móta hvernig ég nálgast rannsóknarferlið og vinna þær báðar með hugmyndir 

nýefnishyggju en á ólíkan hátt. Kim Wilson er skosk myndlistakona sem vinnur mikið 

með pólitískt samhengi efna og samskiptin sem eiga sér stað á milli þeirra. Hún 

skrásetur tilraunir sínar með efnivið sem hún tekur sér fyrir hendur. Til dæmis hefur 

hún unnið með aukaafurðir olíuiðnaðarins til dæmis Vaseline (e. patroleum jelly) og 

dýraafurðir sem við borðum ekki eins og hesta- og kanínulím. Hún þeytir efnið, þurrkar 

                                                        
15 Brynhildur Briem, ,,Mataræði og trúarbrögð“ í Matur og menning, Ellen Klara Eyjólfsdóttir 

ritstýrði, 1. tölublað (2008), bls. 40 – 41, tekið 10. janúar 2018 á 

http://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/matur_og_menning/index.html#40 

16 Sjá mynd 12 - 13. 
17 Sjá mynd 14 - 15. 
18 Sjá mynd 16. 

19 Kevin Samson, ,,The Privatizion of Water: Nestlé Denies that Water is a Fundamental Human 

Right“, Global Research, 27. júní, 2013. Tekið 8. janúar, 2018 á https://www.globalresearch.ca/the-

privatisation-of-water-nestle-denies-that-water-is-a-fundamental-human-right/5332238 

http://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/matur_og_menning/index.html#40
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það og sprautar í spíral og skráir hvernig efniviðurinn bregst við. 20  Verk hennar 

einkennast af efnislegum ljóðum þar sem hún blandar efnum saman með ólíkan uppruna 

og samfélagslegt samhengi og lætur þau vinna sín á milli án teljandi afskipta. Í verki 

hennar Longhome (2015) setur hún á gólf gallerís hrúgu af olíuleirsteinsafgöngum, 

vaseline, hrátt silki og ullarfitu. 21 Hún vinnur með líkamlegar kenndir á ljóðrænan hátt 

þar sem hún skoðar t.d. hvernig blaut og þurr efni vinna saman, blandar saman því sem 

er slímugt og loðið og setur inn efni sem við erum vön að sjá í mjög litlu magni í mjög 

miklu magni. Þetta kallar á líkamleg viðbrögð fólks við verkinu. Það sem ég tengi mest 

við er hvernig hún leyfir hverju og einu efni að tjá sig á eigin tungumáli. 22 Það að flétta 

efnum saman og sjá hvernig þau vinna sín á milli afskiptalaust finnst mér spennandi 

aðferð. Það sem hefur reynst mér vel í vinnuaðferðum Wilson er hvernig hún leyfir 

efninu að standa fyrir sínu. Hún reynir ekki að troða efnum inn í ákveðið form til að 

líkjast hlut heldur er náttúrulegt flæði, samhengi og eðli efnisins í fyrirrúmi.  

          Í verkinu Vistkerfi lita (2016) eftir Hildi Bjarnadóttur tók hún fyrir landskika sem 

hún hafði persónuleg tengsl við í gegnum fjölskyldusögu sína. Hildur jurtalitaði þræði 

með öllum þeim plöntum sem uxu innan svæðisins. Úr því varð til falleg skrásetning á 

þeirri litaflóru sem þetta landsvæði innihélt. Hún óf svo lituðu þræðina í striga eftir 

ákveðnu kerfi og úr því varð til fjöldi málverka sem hvert og eitt skapaði nýja heild.23 

24 Áhrifin við það að kynna efni saman og sjá hvaða sjálfstæða líf eða samspil þessara 

lita tekur á sig er mjög afgerandi í hennar vinnu. Ákveðin ljóðræn heild litanna myndast. 

Í því verður millistig hins andlega og veraldlega sýnilegt. Efnið sjálf er ekki sýnilegt 

heldur aðeins afurð þess sem gefur af sér huglæg áhrif. Með þetta allt í huga horfi ég á 

efnisklessuna og reyni að átta mig á henni vitandi að skilningur minn mun alltaf vera 

takmarkaður. Efnisklessan matar mig upplýsingum og ég yfirfæri hugmyndir mínar yfir 

á hana og þar einhverstaðar þar á milli verður myndlistaverkið til. 

  

                                                        
20 Sjá mynd 16 - 17. 
21 Sjá mynd 18. 
22 Kim Wilson, ,,Writing through and with Matter,”  Slow Air. Tekið 5. október, 2017, 
https://slowair.wordpress.com/category/an-untimely-practice/writing-through-and-with-
matter/. 
23 Hildur Bjarnadóttir, Colors of Belonging - Litir Tengsla (útgáfustaðar ekki getið: Norwegian 
artistic research fellowship programme, 2016), bls. 14.  
24 Sjá mynd 19 - 20. 
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2. Snertifletir efnisins, hlutarins og vörunnar 
 

Í ljóðabókinni Bónusljóð 44% meira eftir Andra Snæ Magnason skiptir hann 

Bónusverslun í þrjú mismunandi trúarleg umhverfi. Hreinsunareldinn 

(hreingerningargangurinn), Niflheima (kælirinn) og Aldingarðinn (ávaxta- og 

grænmetisdeildin) sameinast í eitt heildarlandslag sem nútímamaðurinn gengur í 

gegnum þegar hann setur sig í stellingar frummannsins og ,,safnar og safnar“. 25 Ljóðið 

Þú ert það sem þú étur fjallar um þessa hröðu breytingu í neysluháttum Íslendinga 

og þá aftengingu frá umhverfinu sem hefur átt sér stað í kjölfarið: 

 

,,Afi var 70% vatn 

afi var 70% lækurinn 

sem rann niður fjallið  

framhjá húsinu 

 

hann var 30% 

silungurinn í læknum 

rjúpan í lynginu 

og lömbin í grasinu 

sem bylgjaðist 

 í vindinum í kringum húsið 

 

Ég er ekki 70% vatn 

í mesta lagi 17% sódavatn 

hitt er blanda af diet kók og kaffi 

 

Ég er ítalskt pasta og kínversk hrísgrjón 

ég er dönsk skinka og suður afrískur ananans 

um æðar mér rennur amerísk tómatsósa 

 

Þú ert það sem þú étur 

Ég er smækkuð mynd af heiminum 

 

Ég er smækkuð mynd af bónus.“ 26 

 

 

                                                        
25

Andri Snær Magnason, Bónusljóð 44% meira, (Reykjavík: Mál og menning, 2017), bls. 7. 
26

Andri Snær Magnason, Bónusljóð 44% meira, bls. 9. 



 

9 
 

         Mannlegar neysluvenjur í vestrænu nútíma samfélagi eru orðnar útþynntar 

þegar kemur að samskiptum manna við umhverfi sitt. Það er ekki lengur okkar 

nánasta umhverfi sem nærir okkur heldur kemur maturinn til okkar tilbúinn og 

aðsendur annarsstaðar frá. Í verkinu Ein með engu (2017) skipti ég gamalli sjoppu 

niður í þrjá heima; heim efnisins, hin hulda framleiðsla og heim vörunnar. 

 

2.1  
 
Við Langholtsveg stendur yfirgefin sjoppa. Hún er þakin gömlum pylsuauglýsingum 

sem farnar eru að láta verulega á sjá. ,,Sjálfstæðir Íslendingar borða SS pylsur!”, 

,,Pulsaðu þig hér!” og ,,Ein með öllu!” eru innihaldslausu slagorðin sem óma ennþá frá 

henni. 27  Í verkinu Ein með Engu (2017) tók ég þetta rými fyrir og hugmyndina um 

pylsuna sem hún skyldi eftir. En hvað er pylsa? Hún er hugmynd, þjóðartákn, 

dýraafurð, uppskrift og hefð. Efnislega séð er hún kjötafskurður sem við myndum ekki 

venjulega leggja okkur til munns og verksmiðjuframleidd aukaefni troðið í kollagen 

garnir. Húð og vöðvar, rotvarnarefni, litarefni og önnur efni sem eru okkur framandi. 

En pylsan er fyrst og fremst örugg og vinaleg, mótuð í kunnuglegt form. 

           Á sýningunni var rýminu snúið á rönguna þar sem aðeins var hægt að ganga inn 

bakdyramegin. Áður var 5 fermetra rými við sölustandinn opið viðskiptavinum, ásamt 

lúgu sem snýr að götunni. Þegar gengið er inn í sýningarrýmið tekur á móti manni sterk 

lykt af vítamín freyðitöflum og gelatíni. Lyktin er síbreytileg og framandi. Hún er 

kemísk, sterk og ágeng á þann hátt að hún virðist setjast að í hálsinum á fólki. Hver og 

einn áhorfandi bregst á mismunandi hátt við lyktinni. Sumum finnst hún girnileg, 

nokkrum varð bókstaflega flökurt en flestum fannst hún óþægileg en báru sig vel. Innar 

á ganginum er hurð merkt með gulu og rauðu járnskilti sem á stendur ,,Lokað 

vinnusvæði”. 28 Gegnum þessa lokuðu hurð streyma allskyns hljóð sem tekin voru upp 

í SS kjötvinnslunni á Hvolsvelli. Pylsur að detta í bala, sög að fara í gegnum bein og 

saumavélar að renna yfir sláturkeppi. Hljóðin óma í gegnum læsta hurðina og yfir í 

rýmið vinstra megin. Á vinstri hönd er herbergi sem var eitt sinn geymsla. Vaskur, 

hillur og snúrur voru skilin eftir í rýminu. Flúorlýsingin í loftinu var áberandi mikil. 

Herbergið var fyllt af gelatíni með vítamín freyðitöflum. 29  Efnið var á hreyfingu, 

                                                        
27 Sjá mynd 21. 
28 Sjá mynd 22. 
29 Sjá mynd 23 - 26. 
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bráðnaði hægt og lak. Saman myndaði efnið liti, hljóð, lykt og áferð. Það þakti hillur, 

gólf og sameinaðist dropum sem láku úr vaskinum. Efniviðurinn hrár, formlaus og 

samhengislaus á þessu stigi. Gelatín er afgangs dýraafurð unnið úr húð og beinum af 

svínum. Það er glært, stinnt og algjörlega næringasnautt. Vítamíntöflur eru afurð 

vestrænnar matvælavinnslu. Hráefnin sem voru notuð í matargerð t.d. hveiti, voru orðin 

svo mikið unnin að mikið af náttúrulegum næringarefnum eyddust í ferlinu. Þegar loks 

uppgötvaðist að vítamínskortur var ástæða þess að fólk var byrjað að veikjast, þá varð 

til fyrirbærið vítamínbættur matur.  30 Vítamín töflurnar sem ég notaði í innsetningunni 

voru stórar, hringlaga og flatar. Í vítamínið var bætt við kemískum litarefnum og 

bragðefnum. Bæði efnin eiga það sameiginlegt að aftenging við uppruna efnisins á sér 

stað til að búa til blekkingu fyrir neytandann, svo að hann neyti vörunnar. Þessi efni eru 

sterk myndlíking yfir það sem er notað í pylsuna og framleiðsluferli hennar. Óþekktar 

dýraafurðir og gerviefni sem á bakvið tjöldin er þvingað í kunnuglegt, einsleitt form 

sem neytandinn treystir. 

          Í rýminu hægra megin er hin eiginlega sjoppa þar sem vörurnar voru og salan fór 

fram. Rýmið var með mörgum af upprunalegum innréttingunum þar á meðal sölustandi, 

hillum og vaski. Gelatínið og vítamínið er nú orðið innihald í mjóum SS 

kollagengörnum sem notað er í pylsugerð. 31 Hulið umbreytingarferli hefur átt sér stað 

og pylsur eru orðnar til. Pylsan er örugg og alltaf eins, enda þjóðarrétturinn sjálfur. Þær 

hanga á álvírum í miklu magni um allt rýmið, liggja í hrúgu í sölustandinum og tvær 

liggja sprungnar á gólfinu. Hæg samverkun efna á sér stað. Frá sölulúgunni óma hljóð 

sem voru tekin upp í pylsuvagni. 32  Allskyns hljóð og samskipti heyrast. Pantanir 

viðskiptavina, afgreiðsla starfsmannsins og ferðir hans um rýmið þar sem hann vinnur. 

Skúffur opnast og lokast, peningar fara inn og út. Posinn gefur frá sér tónlist, færslan 

fór í gegn.  

          Í þessari innsetningu fléttast saman þrenns konar frásögn. Líkamleg upplifun 

efniviðarins, upplifun á brotakenndu ferli sem er hulið og að síðustu upplifunin að sjá 

efnið komið í sitt menningarlega hlutverk. Mótun og meðhöndlun hefur átt sér stað í 

þeim tilgangi að umbreyta efninu í kunnuglega gildishlaðna vöru. Útþynnt 

menningarvara í útþynntu menningarrými. Hvernig á yfirfærsla hugmynda sér stað? 

Samspil allra þessara þátta í innsetningunni virkja rýmið á nýjan hátt. Verkið dregur 

                                                        
30Michael Schwarz, ,,In Defence of Food“, streymi (Bandaríkin: Kikim media, 2015) 
31 Sjá mynd 27 - 32. 
32 Sjá mynd 33. 
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fram líkamleg viðbrögð við því efni sem notaað og huglæg viðbrögð þegar sama efninu 

er pakkað í samhengi vöru. Hljóðin vinna sín á milli, samspil þess sem gerist á bak við 

lokaðar dyr og þess sem gerist fyrir framan þær. Efnið, hluturinn og varan. Snertifletir 

þessara fyrirbæra eru algjörlega huglægir í eðli sínu og snúast um það ferli sem efnið 

hefur farið í gegnum. Efnið er sjálfstæð eining í veraldlega samhenginu. Þegar efninu 

hefur verið umbreytt til að fá notagildi og ákveðin hugmynd er yfirfærð á það verður 

til fyrirbærið hlutur. Þegar hluturinn fer í gegnum síu fyrirtækisins og er sett fram til 

sölu verður til fyrirbærið vara. Hvar liggja snertifletir þessara fyrirbæra? 

 

2.2  
 

Þegar áhorfandi verksins stígur inn í rýmið upplifir hann hrátt efnið, 

umbreytingarferlið, lokaafurðina og söluna. Rýmið sjálft stýrir lestri verksins. Inntak 

rýmisins endurspeglar virkni efnisins í ákveðnu samhengi. Verkið Cosmic Generator 

(2017) eftir Mika Rottenberg, sem sýnt var 2017 í Skulptur Projekt í Munster, hafði 

mikil áhrif á hvernig ég nálgaðist rýmið. Aðkoma að því verki er sú að áhorfandinn 

gengur inn í hálf tóma fyrrum asíska glingurbúð fulla af hlutum eins og uppblásnum 

ananans, plastblómum og stórum lengjum af glimmer dúskum. 33 34 Tvær ungar konur 

standa við afgreiðsluborð og eru að spjalla saman. Þær virðast vera starfsmenn en ljóst 

er að þetta er ekki verslun með hefðbundinni starfssemi. Þegar áhorfandinn gengur til 

enda rýmisins stígur hann inn í herbergi þar sem videoverk er í gangi. Videoið sýnir 

allskyns asískar glingurbúðir og starfsmenn þeirra. Hver og ein verslun er sérhæfð með 

ákveðnar vörur (plastbíla, uppblásnar vindsængur og karaktera, bolta, gerviblóm og 

skartgripi) en þær einkennast allar af sömu fagurfræðinni. Skærir neon litir, plastefni, 

blikkandi ljós og vörur sem virðast fylla hvern krók og krima fyrir utan litla borðið sem 

starfsmennirnir hafa út af fyrir sig. 35 Afgreiðslufólki búðarinnar virðist leiðast. Þau eru 

ýmist upptekin í símanum, hægt og rólega að raða upp úr kössum eða bókstaflega 

sofandi fram á borðið. Rýmið gefur tóninn sem virkar sem undirstaða verksins. 

Áhorfandinn upplifir þá hluti sem sýndir eru í verkinu áður en hann sér sjálft 

videoverkið. Þessi hughrif um hugmynd rýmisins og efnisins sameinast í eina heild. 

                                                        
33 Kasper König, Britta Peters og Marianne Wagner ritstýrðu, Skulptur Projekte Münster (Leipzig: 

Spektor Books, 2017), bls. 250. 
34 Sjá mynd 34 - 35. 
35 Sjá mynd 36. 
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          Í verkinu Ein með engu tek ég þetta skrefinu lengra þar sem öll skynfærin eru 

nýtt innan samhengi yfirgefinnar sjoppu sem staðið hefur nánast óbreytt í áratugi. Með 

þessu framandi og ágenga áreiti á hugsun í gegnum hluti (e. thinking through things) á 

sér stað hjá áhorfandanum ákveðinn skynrænn árekstur, en hann gerist innan samhengis 

rýmisins sem er gildishlaðið og þakið gömlum pylsuauglýsingum. Gelatínið og 

vítamínið, sem fólk sér vanalega í smá skömmtum eða jafnvel aðeins sem ósýnileg 

innihaldslýsing á umbúðum, birtist áhorfandanum í mjög miklu magni með 

meðfylgjandi áreiti. Það er ókunnugt, samhengislaust og lítil fyrirfram 

hugmyndafræðileg tenging sem hefur átt sér stað, nema fyrir utan samhengi sjoppunnar. 

Mörgum gestum sýningarinnar þótti það óþæginlegt og fór ósjálfrátt að reyna að tengja 

við fyrri upplifanir. Þegar pylsurnar verða sýnilegar og hljóðið fær samhengi byrjar fólk 

að tengja við efnið, rýmið og vöruna sem verður til. 

         Í bók sinni, No logo fjallar rithöfundurinn Naomi Klein um áhrif vörumerkisins 

og gervitraustið sem fyrirtæki skapa sem tálsýn svo að neytandinn kaupi þeirra vöru. 

Ósýnilegt umbreytingarferli hefur átt sér stað og hráefni verður að vöru. Neytandinn 

upplifir sjaldnast eða aldrei sjálft umbreytingarferlið og sækist heldur ekki eftir því. Í 

stað þess kemur pakkning með vinalegu vörumerki (e. logo) og flókinni 

innihaldslýsingu. Fyrir tilkomu stórra matvælaframleiðanda leitaði fólk persónulega í 

meira mæli til bænda og kaupmanna í nágrenninu. Ákveðið persónulegt traust myndast 

á milli þeirra sem keyptu og seldu. Mannleg samskipti voru grundvöllur viðskipta. Fólk 

keypti meira af óunnu hráefni og vann úr því fullunninn mat. Fólk vissi hvaðan flest 

hráefni kom, hver hefði snert það og hvað fór í sjálfan réttinn sem fjölskyldan borðaði. 

En í dag, með tilkomu stórra matvöruframleiðanda og vörumarkaða, hefur hið staðlaða 

vörumerki komið í staðinn fyrir þessi mannleg samskipti að miklu eða öllu leyti, til að 

skapa traust á milli fyrirtækis og neytanda. 36 Við vitum ekki hvað fer fram á bakvið 

tjöldin, en varan sem verður til eftir úrvinnslu efnanna hlýtur að vera örugg. Sem dæmi 

þá einblínir vörumerkið Coca cola einkum á æsku, skemmtun og frið á jörðu. Varan 

sjálf gæti hins vegar ekki verið ómerkilegri. Kolsýrt vatn, ætandi sýróp, sætuefni og 

annað óþekkt sull er blandað og sett í drykkjarílát. Hægt er að horfa á fyrirbærið SS 

pylsu á sama hátt. Hún er markaðssett sem þjóðarréttur Íslendinga með áherslu á æsku 

og vináttu. Þarf maður virkilega að ,,pulsa sig upp“? 

                                                        
36 Naomi Klein, No Logo (New York: Picador, 1999), bls. 30. 
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        Í verkinu reyni ég að brjótast í gegnum vörumerkið, virkja hugsunarflæði fólks í 

samhengi við rýmið og efnið. Hugsunin var einnig sú að brjóta upp þær hugmyndir og 

gildi sem framleiðandinn hefur kerfisbundið matað okkur á og endurbyggja þær.  
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3. Að skapa steingerving 
 

Ég var stödd á eyjunni Vartiosaari í Finnlandi. Það umkringdi mig gamall, ókunnugur 

finnskur skógur. Loftið og jörðin iðaði af skordýrum, moldin ilmaði, trén sungu og 

brökuðu og ég stóð einhvers staðar í miðjunni á öllu þessu saman. Ég áttaði mig á að 

nærvera mín í þessu rými hafði afleiðingar eins og nærvera hvers og eins maurs, burkna, 

laufs, mosquito og moldarhrúgu. Ég var bara enn ein lífveran. 37  Heimspekingurinn 

Schopenhauer talar um í sínum skrifum að raunveruleikinn sé sá að allar lífverur 

jarðarinnar vinni að því sama, að halda lífi. Á sama tíma erum við öll að borða hvort 

annað. Hann kallar þessa kenningu viljann til að lifa (e. the will to live). Schopenhauer 

heldur því fram að heimurinn einkennist af grimmd. Því meira sem einstaklingur áttar 

sig á heiminum því meira áttar hann sig á hversu óvæginn heimurinn er í raun og veru. 

38 Mín skoðun er að þessi innbyrðis tengsl séu falleg í eðli sínu. Það að við nærumst 

hvert á öðru, þó það hafi í för með sér eyðingu og eymd, sýnir fram á að heimurinn er 

lifandi heild sem endurnýjar sig í stöðugri hringrás. Grimmd og fegurð geta sameinast 

í eitt. Heimurinn er lifandi og við erum öll að nærast og deyja innan hans. En hvað 

gerist þegar mannkynið raskar þessu ferli með sínum neysluháttum og kemur þannig í 

veg fyrir þessa náttúrulegu hringrás og jafnvægi? 

           Verkið Fossils of Food Culture (2017) vann ég inn í skógarrjóður á eyjunni 

Vartiosaari í Finnlandi. Ég var valin til að gera umhverfislistaverk fyrir sýninguna ,,Arts 

in the Environment”. Innblástur verksins kom frá steingervingi sem ég sá í Skotlandi. 

Steingert skordýr var samofið grjóthnullung. Steinn og dýr í eilífu samspili. 39  Í verkinu 

yfirfærði ég hugmyndina um steingervinginn á efnisheim vestrænnar neysluvenju. 

Hvernig steingerving myndi nútíma vestrænn matvælaiðnaður skilja eftir sig? Hvað 

gerist þegar þrjú efni vinna sín á milli til að skapa nýtt sjálfstætt samhengi? Eins og 

hugmyndir Martin Holbraad gefa til kynna, þá er hlutur jafngildur í alheims 

samhenginu og mannkynið. Hluturinn sem slíkur getur staðið fyrir sig sjálfur með 

efnislegu inntaki og þannig átt sjálfstæða tilvist40. Yrði sá hlutur sem ég myndi skapa í 

raun sjálfstætt jarðfræðilegt fyrirbæri? Ákveðinn hroki fylgir inngripi 

myndlistamannsins. Að halda að maður geti skapað eitthvað í sama samhengi og 

                                                        
37 Sjá mynd 37- 38. 
38 Stephen West, Schopenhauer Pt. 1.  
39 Sjá mynd 39. 
40 Kim Wilson, ,,Writing through and with Matter”.  
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náttúran. Ég vann með það sem ég taldi vera tvö andstæð efni í táknfræði vestrænnar 

og kristinnar menningar og lét þau blandast inn í hjúpi af plasti. Unnið hunang, efni 

sem er náttúruleg matarafurð, náttúrulegt rotvarnarefni og hefur verið tengt við frjósemi 

í táknheimi manna. 41 Þetta tiltekna hunang hefur verið mikið unnið í þeim tilgangi til 

að standast tilbúin viðmið iðnaðarins um hvernig hunang eigi að vera (gyllt, mild lykt, 

mjúkt). Þurrkað svínablóð sem er bein afurð dauðs dýrs, stöðvað í rotnunarferli. Plastið 

er líka stór hluti af hugmynd verksins þar sem mannshöndin kemur sterk inn í staðinn 

fyrir inngrip náttúrunar. Plastið hefur stóru hlutverki að gegna hvað viðkemur rofi á 

tengslum neyslu og vistkerfis, óvirðingu gagnvart náttúrunni og er útaf fyrir sig 

mengunarafl sem við notumst við daglega.  

           Vinnsla verksins gekk þannig fyrir sig að ég sauð hunangið niður svo það yrði 

þykkara, setti blóðið á hunangið meðan það var að storkna, mótaði það svo inn í plastið 

og varð úr því „steinhnullungur“. 42  Ég dreyfði 18 eintökum ókerfisbundið á botn 

skógarrjóðs við gönguleið á Vartiosaar. Stuttur texti var hengdur upp á tré þar sem 

gengið var inn í rjóðrið þar sem spurningar um efnistök verksins voru lagðar fram. 43 

Efnið var síbreytilegt þar sem það bráðnaði við hita, storknaði við kulda og brást við 

snertinu. Dýralífið sýndi því jafnframt áhuga en þó merkilega lítinn. Munurinn á 

náttúrulegum steingervingi og þessum manngerða fannst mér áhugaverður. Breyting er 

sýnileg á þeim síðarnefnda. Það tónaði vel við hugmyndina að ekkert endist og 

síbreytileika efnisins. Það eru engin ferli sem standa í stað. Tíminn er afl sem breytir 

öllu og með því öðlast allt nýtt líf í hinu stanslausa flæði tilverunnar.44  

          Þessi samskipti tveggja efna, umhverfi þess og hvernig efninu er haldið í skefjum, 

vakti áhuga minn þegar ég sá verkið Gnaw (1992) eftir Janine Antoni. 45 Í verkinu tekur 

hún tvo stóra kubba, einn úr svínafitu og einn úr súkkulaði, og nagar þá báða. Hún 

skyrpir því jafnóðum út úr sér sér þangað til hún örmagnast. Kubbarnir eiga það 

sameiginlegt að vera báðir tengdir óheilbrigðum lifnaðarháttum (háu fitumagni) og 

fegðurðarstöðlum. Antoni vísar í það hvernig manneskjan missir stjórn á sér í tengslum 

við ákveðin efni og hvernig óeðlileg samskipti við þau fara fram á sama tíma. Kubbarnir 

                                                        
41 Sjá um ræðu á bls. 5. 
42 Sjá mynd 40. 
43 Sjá mynd 41 - 43. 
44  Susan Hekman, ,,Feminist New Materialism and Process Theology: Beginning the Dialogue”, 
Feminist Theology 25, tölublað. 2 (2017): 198–207, doi:10.1177/0966735016678544, bls. 200. 
45 Sjá mynd 44. 
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mótast með hverjum bita. Samskipti manneskju og efnis bæði huglæg og líkamleg 

verða eftir.46  

          Í Fossils of Food Culture á engin bein neysla sér stað. Antoni mótar þessi efni 

með afskiptum sínum á svipaðan hátt og ég geri. Þessi líkamlegu samskipti listamanns 

og efnis hafa aðleiðingar og skilja eftir sig ummerki. 

  

                                                        
46 Dan Cameron, Materiality - Documents of Contemporary Art, Iwona Blazwick ritstýrði (London og 

Cambridge: Whitechapel Gallery og The MIT Press, 2015), bls. 131. 
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4. Klístrið sem fylgir landi sem flýtur í mjólk og hunangi 
 

Verkið Leki (2017) gerði ég í nemendagalleríinu Rýmd. Ég vann með hugmyndina um 

heilagt efni, hunang og mjólk sem flæðir um landið sem vísað er í í Biblíunni, sett í 

nútíma samhengi. 47 Í stað þess að nota náttúrulegar afurðir vann ég með unnar útgáfur 

af efninu; unnið hunang og Nestlé ungbarna þurrmjólk. Efnið var látið leka á milli 

gólfflísa í rýminu líkt og að leki hafi átt sér stað. 48 Það fylgdi verkinu gjörningur þar 

sem ég las upp innihaldslýsingar á umbúðum efnanna og hélt áfram að hella hunanginu 

frá þeim stað þar sem lekinn hafði áðan staðnæmst. Síðan blandaði ég þurrmjólkina 

með vatni og sprautaði henni meðfram hunanginu. 49 Það fór lítið fyrir verkinu í fyrstu 

þar sem það var staðsett alveg við innganginn og fólk steig sífellt í verkið. Það hafði í 

för með sér skemmtilegt hljóð, þar sem klístraðir skór stimpluðu allt út taktfast. Það að 

breyta þessari ljóðrænu hugmynd um flæði og frjósemi landslagsins í hugmynd um 

iðnvædda efnið sem lekur óþægilega úr leiðslum hússins fannst mér spennandi leið til 

að umbreyta samhengi efnanna. Einnig var gjörningurinn spennandi leið til að sýna 

fram á hugmyndina að baki verksins. Í þeim gjörningi varð innihaldslýsing, sem er 

vanalega köld og praktísk, að ljóðrænu flæði sem sínir fram á hvernig fyrirtæki vill að 

varan er sé upplifuð af neytandanum. 

           Verkið A Living Dog in the Midst of Dead Lions eftir myndlistamanninn Vajiko 

Chachkhiani, sem hann sýndi fyrir hönd Georgíu á Feneyjatvíæringnum 2017, tekur 

hann fyrir rými og snýr því á rönguna. 50 Hann flutti yfirgefinn kofa sem hann fann í 

Georgíu yfir til Feneyja. Þegar maður gengur inn í sýningarrýmið blasir við hrörlegur 

gamall kofi. Það er ekkert ljós í kofanum og áhorfandinn þarf að kíkja inn um skítuga 

glugga til að sjá það sem er fyrir innan. Ljós kviknar með reglulegu millibili og 

samtímis byrjar að rigna inn í kofanum. Þá sjást húsgögn og fleiri hversdagslegir hlutir 

sem eru byrjaðir að morkna í bleytunni. 51 Þessi kofi var eitt sinn heimili en er nú að 

morkna að innan. Nú rignir inni en ekki úti. Kofinn veitir ekki lengur skjól heldur öfugt. 

Rýmið er efnið.   

                                                        
47 ,, Og hann leiddi oss hingað og gaf oss þetta land, land, sem flýtur í mjólk og hunangi.“ Fimmta 

Mósebók, kafli 26., vers 9. 
48 Sjá mynd 45 - 46. 
49 Sjá mynd 47 - 50. 
50Caroline Elbaor, ,,Vajiko Chachkhiani Will Bring a Piece of Georgia to the Venice Biennale – 

Literally“, Art World, tekið 7. desember, 2017 á https://news.artnet.com/art-world/vajiko-chachkhiani-

venice-biennale-870497 
51 Sjá mynd 51 - 52. 
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           Það að taka viðarkofa og umbreyta gildi hans á þennan hátt virkaði sterkt á mig. 

Ég geri tilraun til að vinna með sambærilegt ferli í verkinu Leki. Fyrst að þurrmjólk er 

í raun verksmiðjuframleitt duft samsett úr mörgum efnum, getur hún á fram verið 

skilgreind sem mjólk? Getur hunang sem hefur verið mikið útþynnt og blandað áfram 

talist vera hunang?  

           Það að taka fyrir gildishlaðinn efnivið og snúa upp á gildi og hugmyndir hans er 

áhrifarík aðferð til þess að undirstrika mikilvægi efna í mannlegu samfélagi. Í sambandi 

við nýefnishyggju (e. new materialism) 52 og sjónarhorn þess á ólík gildi efna er það 

spennandi nálgum. Það fer ekki í gegnum huga hvers einstaklings á hverjum degi af 

hverju efni og hlutir hafa þau gildi og hlutverk sem þau hafa. Pylsa er bara pylsa, trékofi 

er bara trékofi og hunang er bara hunang. En það að taka þær venjulegu hugmyndir sem 

hafa verið yfirfærðar á þessa hluti og breyta þeim fær fólk til að átta sig á því sem það 

er að horfa á. Efnið sem er búið er að troða í pylsuna liggur samhengislaust áður en að 

því er þvingað í kunnuglegt form, trékofinn er dauðvona meðan hann morknar innan 

frá og hunangið fær sjálfstæði og verður óætt meðan það flæðir milli gólfflísa. Með því 

að bjaga ímynd efnisins verður fyrrum ímynd þess sýnileg. 

  

                                                        
52 Sjá umræðu á bls. 3 
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Lokaorð  
 
Ég sit á vinnustofunni með klessu fyrir framan mig og ég reyni að kynnast henni eins 

vel og ég get. Sem manneskja mun ég aldrei geta haft getu til að nálgast efni algjörlega 

heldur aðeins út frá minni takmörkuðu skynjun á umheiminum og þeim hugmyndum 

sem samfélagið hefur sagt mér um efniviðinn. Efnisklessan er að mata mig 

upplýsingum, ég yfirfæri hugmyndir mínar yfir á hana og einhverstaðar þar á milli 

verður myndlistaverkið til. Í þessum þrem mismunandi verkum sem ég hef tekið fyrir 

(Ein með engu, Fossils of Food Culture og Leki) birtast ólík efni í mismunandi rýmum. 

Hvert og eitt efni hefur farið í gegnum ákveðið ferli bæði fyrir og eftir að það varð hluti 

af myndlistaverki. Þó að efnisleg breyting hefur átt sér stað þá er breytingin fyrst og 

fremst huglæg.  

          Í Ein með engu tek ég fyrir eitt heildar ferli þar sem ég sýni fram á hrátt efni, 

hulda framleiðslu og tilbúinn hlut. Mörkin liggja hjá inngripi manneskjunnar í hinn 

efnislega heim. Við treystum á það unna og kunnuglega en vantreystum því 

samhengislausa. 

           Í Fossils of Food Culture móta ég með höndunum hnullunga og set þá fram sem 

steingervinga. Efnin sem ég notast við koma frá ólíkum áttum hugmyndafræðilega séð 

en tengjast öll vestrænum neysluháttum. Hunangið, blóðið og plastið eru í stanslausum 

samskiptum og skapa saman eina heild. Samspil lífs og dauða, neyslu og landslags 

verða sýnileg. Ég, manneskjan, móta líkamlega landslagið með gjörðum mínum og 

hugmyndalegu inntaki. 

           Í Leki sný ég upp á merkingu efnanna mjólk og hunang með því að notast við 

útþynntar útgáfur af efnunum (Nestlé þurrmjólk og unnið, blandað hunang). Ég vísa í 

sögu í Biblíunni þar sem Guð segir Móses að það bíði hans og hans fólki land sem 

flæðir í mjólk og hunangi. Ég læt efnin flæða eins og pípa hafi sprungið í rýminu og les 

upp innihaldislýsingar á pakkningum efnanna. Efnið verður þá að veseni, fyrrum 

táknræna gildi þess er orðið kaldhæðnisleg útgáfa af sjálfri sér. 

          Það að vinna með efni er að takast á við allt sem það stendur fyrir. Efni er ekki 

einungis hlutlaust og líflaust fyrirbæri sem við búum til hlutverk fyrir, heldur hefur það 

virkni og orku sem mannsheilinn hefur ekki tök til að ná fullkomlega utan um.  
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