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Í verkinu Leyniherbergi húss og huga held ég áfram að fjalla um það sem hefur verið 

rauður þráður í verkum mínum gegnum árin í Listaháskólanum. Verkin mín hafa verið 

innsetningar sem fjalla um minningar, drauma, dagdrauma, sögur og frásagnir. Í 

verkunum berskjalda ég sjálfa mig og aðra með því að setja minningar og tilfinningar 

fram á þann hátt að verkin veki upp sams konar tilfinningar hjá áhorfandanum. Á þann 

hátt reyni ég að kalla minningar sem greyptar eru djúpt í huga áhorfandans upp á 

yfirborðið.  

 Með verkinu Leyniherbergi húss og huga reyni ég að framkalla upplifun, sem 

líkist  því að  ganga inn í eigin huga eða huga annarra. Ramminn utan um verkið er stórt 

herbergi byggt úr einföldum við. Fyrir dyrunum að herberginu er svart tjald. Þegar 

tjaldið er dregið til hliðar er gengið inn í kolsvart rými. Inni í rýminu tekur sjálflýsandi 

texti úr fosfórmálningu á móti áhorfandanum. Textinn er silkiþrykktur á endavegg 

herbergisins og virðist fljóta í rýminu. Textinn sýnir sögu, falska minningu heilabilaðrar 

konu. Söguna sagði mér fyrrum samstarfsfélagi sem vann með mér á lokaðri 

heilabilunardeild. Mér fannst viðeigandi að velja fosfór fyrir textann þar sem fosfórinn 

er nánast lifandi og þarf stöðuga næringu. Ég hengdi eina peru með útfjólubláu ljósi í 

loftið fyrir ofan dyrnar. Peran nærir fosfórinn svo hann glóir vel og stendur út úr 

veggnum í kolsvörtu rýminu. Ef slökkt er á perunni hverfur textinn innan skamms, rétt 

eins og minningar. Ekkert var átt við ytri veggi herbergins og þeir hafðir hráir, til þess 

að taka það úr samhengi við steríla stofnun líkt og heilabilunardeild. Með verkinu vildi 

ég varpa fram spurningum til áhorfenda sem ég sjálf hef ekki svör við. Þeir geta annað 

hvort velt fyrir sér þessum spurningum eða upplifað ákveðna tilfinningu sem ég reyni 

að útfæra og kalla fram í rýminu. Ég velti því fyrir mér hvort það geti verið að sumar 

af okkar fyrstu minningum séu í raun ekki minningar, heldur frásagnir sem við púslum 

saman úr sögum sem okkur hafa verið sagðar, senur búnar til úr ljósmyndum sem við 

höfum skoðað? Hvernig stendur á því að þegar við eldumst og heilinn fer að gefa sig 

tengjast flestar minningar æskuárunum en skammtímaminnið nánast hverfur? 

 Í skrifum mínum hef ég fjallað um Gaston Bachelard og hugmyndir hans um 

húsið sem myndlíkingu fyrir hugann og tákn minninga og drauma. Húsið hefur kjallara, 

hæðir, ris, króka og kima sem hýsa margar skýrar minningar. Líkt og húsið hefur 

hugurinn hina ýmsu króka og kima, og jafnvel leyniherbergi sem við vitum ekki af.1	   

                                                   
1 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, bls. 30. 
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Ég velti því fyrir mér hvort sumar minningar okkar leynist í þessum herbergjum og séu  

ekki raunverulega horfnar, heldur aðeins í felum.  

 Verkið fjallar ekki aðeins um heilabilun aldraðrar konu heldur um hugann í heild 

sinni. Hvað gerist þegar við eldumst? Hvað verður um minningar okkar? Sumar 

minningar valda okkur vanlíðan og þá sér hugurinn oft um að eyða þeim eða grafa þær 

á stað sem við leitum sjaldan eða aldrei á. Með aðferðum líkt og dáleiðslu er þó hægt 

að framkalla minningar sem við héldum að væru horfnar eða gleymdar.  

 Kona mér nákomin fékk heilablóðfall fyrir rúmum áratug. Í kjölfarið tapaði hún 

mörgum minningum. Þegar hún gekk inn í Leyniherbergi húss og huga á 

útskriftarsýningunni á Kjarvalsstöðum minnti það hana á hvernig eiginmaður hennar 

hafði komið sönnum minningum fyrir í huga hennar, sem þó má kalla falskar minningar 

vegna þess að hún var búin að gleyma þeim. Leyniherbergi húss og huga minnti hana 

á ástand hennar sjálfrar eftir heilablóðfallið, en þá taldi hún sig eiga skýrar minningar 

sem voru þó falskar og tilheyrðu þoku minnisleysis.  

Leyniherbergi húss og huga er verk byggt á texta sem þarfnast sérstakrar 

umgjarðar til að geta virkað. Ég valdi að setja söguna fram í texta frekar en með 

myndbandi eða hljóði. Með því móti gat ég tekið andlit og rödd persónunnar sem átti 

þessa fölsku minningu út úr verkinu. Í gegnum textann getur áhorfandinn tengt sjálfan 

sig og reynslu sína betur við verkið. Hann getur upplifað frásögnina af minningunni í 

herberginu á sinn eigin hátt og hugleitt hugmyndir verksins almennt og í víðu samhengi. 
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Útdráttur 
 

Í ritgerðinni spyr ég hvort rými og aðstæður listamannsins geti endurspeglast í 

tilfinningum og hugarástandi áhorfandans. Stuðst er við heimspeki Gastons 

Bachelards og Platóns, en einnig dagbækurnar, sögur og ljóð sem ég hef tamið mér að 

skrifa í vinnuferli við gerð verka. Jafnframt ber ég verkin mín saman við hugmyndir 

Eiju-Liisu Ahtila um sannleikann, landamæri, mörk hluta og samband þeirra við 

listamanninn. Þá fjalla ég um skúlptúrgerð, vinnuferli og vinnuaðferðir Berlinde De 

Bruyckere og efnisnotkun hennar. Ég fjalla um eigin verk og tengi við hugmyndir 

Bachelards um nálgun okkar á minningum og hvernig hugurinn getur blekkt okkur.  

Loks kynni ég nýjasta verk mitt Hömluleysi í ljósi frummyndakenningar Platóns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

In this thesis I ask whether the space and circumstances of an artist can be reflected in 

the emotions and the state of mind of the audience. In order to answer that I have 

based my thesis on the philosophy and the studies of two philosophers; Gaston 

Bachelard and Plato. I write about my diaries, stories and poetry which I always write 

while my work is in process. I compare my works with the ideas Eija-Liisa Ahtila has 

on truth, boundaries, the limits of objects and how they connect to the artist. I write 

about the making of sculptures, the working process, methods and how Berlinde De 

Bruyckere uses the material in her work. I will also talk about my own works which 

are based on my memories and dreams, the house and the space.  
Finally I introduce my latest piece “Hömluleysi/All-consuming self“ which takes me 

onto the subject of the theory of forms from Republic by Plato.  
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Inngangur 

 

Í þessari ritgerð spyr ég hvort rými og aðstæður listamannsins geti endurspeglast í 

tilfinningum og hugarástandi áhorfandans. Ég fjalla um dagbækurnar mínar, sögur og 

ljóð sem ég hef tamið mér að skrifa í vinnuferli við gerð verka. Þessi texti gegnir oft 

eingöngu hlutverki skissa en verður stundum partur af verkinu. Ég fjalla um minningar 

mínar, nýjar í bland við gamlar og hvernig ég get tengt þær við nútímann. Ég reyni að 

ná nánari tengingu við áhorfandann og leyfi honum að skyggnast inn í hugarheim minn 

og tengi í því samhengi við fyrirbærafræði Edmunds Husserls. Jafnframt ber ég verkin 

mín saman við hugmyndir Eiju-Liisu Ahtila um sannleika, landamæri, mörk hluta og 

samband þeirra við listamanninn. Ég sýni hvernig þróun hefur orðið á verkum mínum 

með viðkomu í skúlptúrgerð í tengslum við vinnuferli og vinnuaðferðir Berlinde de 

Bruyckere og efnisnotkun hennar í því samhengi. Ég mun einnig fjalla um minningar 

mínar, hús, rými og draumana í verkum mínum. Þá tengi ég saman hugmyndir 

heimspekingsins Gastons Bachelard um hvernig við nálgumst minningar, kenningar 

hans um hús og rými og hvernig hugurinn getur blekkt okkur. Hugurinn getur geymt 

hinar ótrúlegustu minningar sem við héldum að væru löngu horfnar en skjótast upp á 

yfirborðið um leið og við finnum til dæmis lykt. Að lokum kynni ég nýjasta verk mitt 

Hömluleysi sem ég tengdi við frummyndakenningu Platóns en þar fjallar hann um 

frummyndir hversdagslegra hluta. 
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I. hluti 

 

Rýmið 

 

Heimspekingurinn Gaston Bachelard skrifar í riti sínu The Poetics of Space um þær 

mörgu leiðir sem hægt er að fara þegar hús er skoðað. Hann spyr meðal annars 

spurninga á borð við þessar: Hvernig geta leyniherbergi, herbergi sem hafa gufað upp, 

hýst ógleymanlega fortíð? Af hverju komum við okkur stundum fyrir í 

skammtímaskjóli dagdraumanna þar sem dyggðir okkar byggjast ekki á hlutlausum 

grunni? Húsið er tákn fyrir minningar og drauma og með myndinni af húsi sláum við 

eign okkar á sannkallaða meginreglu sálfræðilegrar samþættingar.2 Kenningar 

Bachelards varðandi hús og rými, innandyra og utan sem og minningar í tengslum við 

rými og lykt eiga nánast allar heima í umfjöllun um flest verkanna sem ég tek fyrir. 

Bachelard talar einnig um að við mótum gjörðir okkar út frá húsi eða húsum gamalla 

minninga, og þetta minningahús verður sálfræðilega margslungið (e. psychologically 

complex).3 Bachelard skrifar um æskuna, lykt og drauma í öðru riti sínu, The Poetics 

of Reverie. Hann tæpir þar á hugmyndum um hvernig ákveðin lykt getur grafið upp 

djúpar minningar og fengið þann sem lyktina finnur til að efast um hvort um minningu 

sé að ræða eða hreinlega draum.4 

 

Dagbækur og ljóð, hlutverk texta í verkum og vinnuferli  

 

Kjarni fyrirbærafræðinnar er rannsókn á gerð mannlegrar vitundar eins og hún 

birtist frá sjónarhorni fyrstu persónu. Grundvallarformgerð vitundarinnar er í 

því fólgin að hún er ætlandi (e. intentional), það er að segja að vitundin beinist 

ætíð að einhverju viðfangi, athafnir vitundarinnar eru ætíð um eitthvað, 

reynsla hennar er ætíð reynsla af einhverju.5 

 

 

                                                   
2 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, (New York: Penguin Group, 1964), bls. 20. 
3 Sama heimild, bls. 36. 
4 Gaston Bachelard, The Poetics of Reverie, (Boston: Beacon Press, 196o), bls. 138. 
5 Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?“ Vísindavefurinn, 26. febrúar 2008. Sótt 27. desember 
2017 af http://visindavefur.is/svar.php?id=7104. 
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Bachelard segir að ný og breytt ásýnd skáldsins sé grunnur tungumálsins. Þessi tiltekna 

ásýnd þarf að vera til staðar áður en hugsuninni lýstur niður. Í stað þess að vera 

fyrirbærafræði hugans ættu ljóð því að teljast vera fyrirbærafræði sálarinnar.6 

Ég hef nánast alltaf skrifað texta eða ljóð sem ég sýni svo með verkinu sjálfu eða nota 

sem skissu eða aðdraganda. Mér finnst best að vinna út frá skriflegum skissum og held 

úti mörgum skissubókum sem kalla mætti dagbækur. Einnig hrannast upp blöð um allt 

vinnusvæðið mitt með hugmyndum eða klausum. Sumt af því skil ég varla sjálf þegar 

ég les það yfir. Ég fæ einstaklega mikið út úr því að spjalla við vini og kunningja, þá 

aðallega bekkjarsystkini mín og aðra kollega úr skólanum. Ef ég heyri fallega setningu, 

hugmynd eða pælingu situr hún eftir í höfðinu á mér og ég hripa hana niður í skissubók. 

Stundum lifir einungis þessi eina setning og ég gleymi hugmyndinni á bak við hana. 

Stundum kemur hugmyndin svo aftur til mín löngu síðar. Ég fæ mikið út úr samskiptum 

og skrifum og finnst mikilvægt að hripa allt svona niður. Það hjálpar allt, á einn eða 

annan hátt, á endanum. Þegar ég finn fyrir verkstíflu finnst mér gott að blaða í 

skissubókunum mínum og skoða þessar setningar, hugmyndir og pælingar. Það kemur 

mér yfirleitt á ákveðið flug. 

Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á ljóðlist og tengi ég það við áhuga föður míns 

sem las ljóð á hverjum degi og þá sérstaklega ljóð Kristjáns fjallaskálds sem hann tengdi 

mikið við. Faðir minn var tilfinningarvera en hann átti mjög erfitt með að sýna 

tilfinningar rétt eins og ég. Þar liggur sennilega þörf mín fyrir að skrifa og tengja verk 

mín við hið andlega í gegnum texta og ljóð. Bachelard telur að í mörgum tilvikum sé 

okkur skylt að viðurkenna að ljóð séu skuldbinding sálarinnar.7 Í kjölfar þess má í raun 

segja að mörg af þeim verkum sem ég geri séu oftast einhvers konar berskjöldun sálar 

minnar og minninga í bland við frásagnir af sönnum sögum sem ég segi frá í gegnum 

sviðsetningu eða innsetningu. Það getur verið erfitt að staðsetja fortíðina en hún getur 

verið dularfull og óræð eftir því hver á í hlut. Sumir eiga jafnvel erfitt með að framkalla 

minningar. Gaston Bachelard talar um að fortíð okkar sé annars staðar og bæði tími og 

rúm einkennist af einhvers konar óraunveruleika. Svo virðist sem við höfum ferðast inn 

í óræða tilveru.8 

 

 

                                                   
6 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, , bls. 4.  
7 Sama heimild, bls. 6. 
8 Gaston Bachelard, Memory, (London: MIT Press, 2012, ), bls. 60. 
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Húsið 

 

Eija-Liisa Ahtila er finnsk sjónlistakona og talar um hreyfimyndir eða kvikmyndir sem 

sinn miðil, líkt og málningu eða pensil.9 Hún rannsakar frásagnamátann í myndum 

sínum og kvikmynduðum innsetningum líkt og í verkunum The House og Where is 

Where?10 Ahtila segir hreyfimyndir (e. moving images) vera þann miðil sem sýni fólki 

eða áhorfendum hvað best það sem sé að gerast í kringum það og hvernig það fái 

upplýsingar um samfélagið. The House er 14 mínútna langt vídeóverk í lit sem sýnt er 

á þremur rásum sem innsetning, en í þessari innsetningu er farið í smáatriðum í það sem 

virðist vera andlegt niðurbrot konu sem býr í einangruðu húsi á norðurslóðum. Sögunni 

er skipt í þrjá aðskilda kafla og er hver þeirra sýndur á einum af þremur samliggjandi, 

frístandandi veggjum í galleríi.  

Where is Where? er 54 mínútna löng kvikmynd í lit með átta rása hljóði en í 

þeirri innsetningu notar Eija-Liisa nokkra skjái, eða nokkrar rásir, líkt og í The House.11 

Í þessum verkum sýnir hún hvernig húsið er fyrst um sinn staður rútínu þar sem konan 

er örugg og ræður ríkjum. En því lengur sem horft er á verkið kemur annað á daginn og 

áhorfandinn fær innsýn í hugarheim konunnar í vídeóverkinu.12 Í báðum verkunum er 

húsið ekki bara einkaheimili heldur hugarheimur, eða ímyndaður heimur og táknmynd 

fyrir sálarlífið og ímyndunarafl listamannsins sem utanaðkomandi geta kynnt sér. Hér 

er verið að velta fyrir sér landamærum og mörkum og sambandi þeirra við listamanninn. 

Eija-Liisa veltir fyrir sér spurningum á borð við: Hverjar eru áhyggjur okkar? Hver er 

saga okkar? Hvar liggja endalok okkar? Þessi viðfangsefni eru náskyld stórum 

heimspekilegum spurningum um það hvernig við sjáum heiminn, skynjum hann, 

upplifum og veltum framsetningunni fyrir okkur. Eija-Liisa leggur sig fram um að skilja 

hvernig við upplifum heiminn á sem tærastan hátt. Það mætti að segja að með 

hreyfimyndum nálgumst við best hreinar upplýsingar, þ.e. hreinan sannleika og ég tel 

                                                   
9 Jesikah Ruehle, „Eija-Liisa Ahtila: Where Is Where Is Where..., “ Crosscuts, 19. janúar 2010, sótt 19. 
desember 2017 af https://walkerart.org/magazine/eija-liisa-ahtila-where-is-where-is-where. 
10 Sjá myndir 1 og 2 í myndaskrá II í viðauka. 
11 Eija-Liisa Ahtila: Where is Where? ”  28. mars 2011 
12 Nicholas Ostoff „When a House Is Not a Home: Eija-Liisa Ahtila’s ‘The House’ at the AIC,“  
F Newsmagazine, sótt 19. desember 2017 af http://fnewsmagazine.com/2011/10/when-a-house-is-not-
a-home-eija-liisa-ahtilas-the-house-at-the-art-institute-of-chicago/. 
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mig sammála Ahtila um að hreyfimyndir séu algengasta leiðin til að túlka samfélagið 

okkar.13 

Þær spurningar sem ég hef verið að varpa fram með vídeóverkunum mínum 

tengjast þeim hugmyndum og spurningum sem Eija-Liisa setur fram í sínum verkum. 

Eftir að hafa orðið fyrir miklu áfalli þegar faðir minn var bráðkvaddur árið 2013 

umturnaðist veröld mín eins og ég þekkti hana. Endalok hans voru staðreynd, urðu 

raunveruleg, urðu að veruleika, en mín voru og eru enn óráðin.  

 

II. hluti 

 

Vakandi í draumsvefni, draumar og minningar 

 
Húsið er táknmynd, en það hefur kjallara, ris, króka og kima sem hýsa fjölmargar skýrar 

minningar. Við heimsækjum minningarnar í dagdraumum okkar í gegnum lífið.14 

Vídeóverkið mitt Ég frá árinu 2015 sýnir mig inni á baðherbergi en þar fær maður 

yfirleitt algjört næði frá umheiminum. Þar getur verið gott og stundum óumflýjanlegt 

að láta hugann reika og leyfa dagdraumum að flæða. Í vídeóverkinu fyllti ég 

baðherbergið af gufu með því að loka glugga og dyrum og láta sjóðheitt vatnið í 

sturtunni renna í nokkrar mínútur. Ég teiknaði á gler sem var á milli mín og 

myndavélarinnar. Verkið var mitt fyrsta vídeóverk en það var einfalt, persónulegt og 

heldur melankólískt en mér fannst það takast vel. Ég endurgerði þetta verk árið 2016 

og þá var vídeóverkið hluti af innsetningunni Vakandi í draumsvefni en þar tókst ég á 

við þessar hugleiðingar. Ég velti því fyrir mér hvort fólk fyndi fyrir sömu eða sams 

konar tilfinningum og ég þegar það yrði fyrir svipuðu áfalli og ég varð fyrir. Einnig 

reyndi ég eftir bestu getu að búa til rými sem myndi framkalla þessa ákveðnu tilfinningu 

sem ég fann og fara á sama tíma óhefðbundna leið að því. Með því vildi ég sjá hvort 

rými gæti í raun virkað eins og tilfinning, eða hugarástand. Með innsetningunni vildi 

ég að áhorfandinn upplifði þrúgandi og óþægilega tilfinningu.  

Vakandi í draumsvefni var lokaverkið mitt á öðru ári Listaháskólans en það 

fjallaði um ferðalag og þá tilfinningu sem ég upplifði þegar faðir minn varð 

bráðkvaddur á Íslandi á meðan ég var stödd í Suður-Ameríku. Í vídeóverkinu lék ég 

                                                   
13 Jesikah Ruehle, „Eija-Liisa Ahtila: Where Is Where Is Where...,“ Crosscuts, 19. janúar 2010, sótt 19. 
desember 2017 af https://walkerart.org/magazine/eija-liisa-ahtila-where-is-where-is-where. 
14 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, bls. 30. 
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mér meira með liti í myndinni en í verkinu Ég, en líkt og í því verki var mikil gufa inni 

á baðinu og allar línur urðu því heldur óskýrar og það þurfti dálítinn tíma til að sjá hvað 

vídeóverkið sýndi.15 Ég stóð nakin í baðkarinu með glugga á bakvið mig og skilrúm úr 

gleri fyrir framan mig. Ég teiknaði á skilrúmið þegar gufan var orðin nógu mikil til að 

það væri hægt. Ég reyndi að nálgast frásögnina með því að fara óhefðbundna leið hvað 

varðar söguna í vídeóverkinu, rétt eins og Eija-Liisa Ahtila gerir oft með vídeóverkum 

sínum. Hún segist nálgast frásögnina með því að efast um venjubundnar reglur hennar 

og túlkun í gegnum kvikmyndir.16 Í mínu verki táknaði líkami minn hita og sterkur blár 

litur sem kom frá himninum fyrir utan í gegnum gluggann táknaði kuldann. Mér fannst 

litirnir tákna hitann sem var í Suður-Ameríku þar sem ég var stödd þegar faðir minn 

lést og kuldann tákna Ísland þar sem faðir minn og öll fjölskyldan var á sama tíma. 

Þessu vídeóverki varpaði ég svo í gegnum plast á sýningunni, en ég hafði tekið yfir stórt 

og mikið rými í tómu skrifstofuhúsnæði í Brautarholti sem stendur til að rífa.17 Þunnt 

plast í tveimur lögum var hengt upp í loft örlítið út frá öllum veggjum en það náði vel 

niður á gólf.18  Rýmið var því allt þakið plasti og þrír pottar með sjóðandi vatni á ljótum 

hellum voru á gólfinu í miðjunni.19 Þegar hiti og gufa fór að myndast inni í rýminu 

bólgnaði plastið út og þandist í áttina að miðjunni þar sem pottarnir voru staðsettir. 

Þegar áhorfandinn hafði staðið í smástund í rýminu hafði plastið sogast þétt að honum. 

Það virkaði vel sem metafóra fyrir tilfinninguna sem ég reyndi að framkalla. Þrúgandi 

tilfinningu og öndunarerfiðleika. Í sýningarsalnum myndaðist mikill hiti og ákveðin 

lykt af sjóðandi vatni, gömlum pottum og hellunum fyllti rýmið. Það að geta stjórnað 

lyktinni setur listamanninn í valdamikla stöðu. Lyktin er eitthvað sem smýgur einna 

fyrst inn í skilningarvitin. Þegar horft er á eitthvað sjónrænt er hugsun og heili í smá 

stund að meta og skoða það sem fyrir augu ber en lyktin brýtur sér strax leið inn í vit 

áhorfandans og engin leið að melta eða hugsa áður en það gerist. Þegar manneskja 

finnur lykt sem kallar fram sterka minningu eykst virkni heilans í möndlungi (e. 

amygdala) og hjádrekafellingu (e. parahippocampal gyrus) en þau svæði hafa með 

                                                   
15 Sjá myndir 4-5 í myndaskrá I í viðauka. 
16 Stephen Knudsen, Breaking the Rules of Storytelling. A Conversation with Eija-Liisa Ahtila, 
ARTPULSE MAGAZINE, febrúar, 2012, sótt 25. október 2017 af 
http://artpulsemagazine.com/breaking-the-rules-of-storytelling-a-conversation-with-eija-liisa-ahtila. 
17 Sjá myndir 6-7 í myndaskrá I í viðauka. 
18 Sjá mynd 9 í myndaskrá I í viðauka. 
19 Sjá myndir 8 í myndaskrá I í viðauka. 
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tilfinningar og minni að gera.20 Með verkinu skrifaði ég einnig stuttan, ljóðrænan texta 

um dauðsfall föður míns og bauð fólki inn í hugarheim minn, en með verkinu fannst 

mér ég vera berskjölduð.21 Sjónarhornið skiptir mig miklu máli en í þessu verki var 

sjónarhornið mitt eigið, minn eigin hugur. Með því að berskjalda mig á þennan hátt 

vonaðist ég til þess að draga fram það sama hjá áhorfandanum, og að honum fyndist 

hann einnig berskjaldaður. Þannig kæmu minningar sem greyptar væru djúpt í huga 

hans upp á yfirborðið. Mér finnst mikilvægt að ná fram ljóðrænu í gegnum 

innsetningarnar mínar og önnur verk og nýta rýmið sem mér er gefið og stýra ferðum 

og hugsunum fólks innan þess. Mér finnst athyglisverð þróun að gallerí eru ekki lengur 

bara hefðbundnir sýningarsalir heldur fer fólk þangað til að upplifa.22 

Í mörgum verka minna stúdera ég ákveðið sjónarhorn, er nánast eins og fluga 

á vegg, eða geng inn í aðstæður þar sem reynt er að líkja eftir minningu, atburði eða 

viðburðarás á einhvern hátt. Áhorfandinn sér ummerki einhvers sem hefur átt sér stað. 

Ég fylgi fyrirbærafræðinni eftir með því að sviðsetja mína eigin minningu eða atburð í 

innsetningu. Orðið „fyrirbæri“ er í samhengi fyrirbærafræðinnar ekki „óvenjulegt“  

fyrirbæri. „Bein afleiðing af áherslunni á fyrirbærin er sú að rannsóknin hlýtur að 

miðast við tiltekinn athuganda sem sér fyrirbærin frá sínu sjónarhorni og er raunar 

bundinn því á tiltekinn hátt – það er sjónarhorni fyrstu persónunnar.“23 

Mín reynsla sem byggð er á minningum er skoðuð í gegnum verkin. Vitund mín (séð 

sem þriðja persóna út frá áhorfanda) er skynjuð af áhorfanda (fyrsta persóna). 

Innsetningarnar mínar hafa oftast verið á persónulegum nótum, tilfinningaþrungnar og 

oftar en ekki ljóðrænar og melankólískar en hafa þó verið þróast frá persónulegum 

sögum yfir í skáldaðar sögur eða frásagnarhefðir, þá sérstaklega í auglýsingum. Í 

verkum mínum leitast ég eftir því að skapa ákveðna tilfinningu innra með áhorfendum 

svo ég býð þeim inn í annan heim. Stemningunni og andrúmsloftinu í þessum heimi 

reyni ég að stjórna með húsgögnum, lykt og hitastigi svo dæmi séu tekin. Það að geta 

tekið yfir öll skilningarvit hjá áhorfendum er aðferð sem er ný fyrir mér en á sama tíma 

                                                   
20 Jordan Gaines Lewis, „Smells Ring Bells: How Smell Triggers Memories and Emotions,“ 2. janúar 
2015, https://www.psychologytoday.com/blog/brain-babble/201501/smells-ring-bells-how-smell-
triggers-memories-and-emotions 
21 Sjá texta 1 í textaskrá í viðauka. 
22 Nicolas De Oliveira, Nicola Oxley og Michael Petry. Installation Art (London: Thames and Hudson 
Ltd, 1994), bls. 29. 
23 Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?“ Vísindavefurinn, 26. febrúar 2008. Sótt 27. desember 
2017 af  http://visindavefur.is/svar.php?id=7104. 
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finnst mér hún ótrúlega spennandi og ég gæti vel hugsað mér að halda áfram að beita 

henni.  

Eija-Liisa fékk ekki áhuga á kvikmyndagerð fyrr en eftir að hún útskrifaðist sem 

málari en líkt og ég, tengir hún hann við áhuga á bókmenntum, skrifum og sögum.24 Ég 

tengi við þær spurningar sem Eija-Liisa setur fram og spyr í verkum sínum, en hún 

hefur einmitt fjallað um hugmyndir sem tengjast veruleikanum og hvernig veruleikar 

geta eða gætu verið fleiri en sá sem við lifum í, sem er náskylt hugmyndum 

vísindaskáldskapar og hinu ljóðræna rými húss, minninga og drauma sem Bachelard 

talar um. Mismunandi heimar, mismunandi dýr og verur sem lifa og þrífast á sama tíma 

tengjast einnig þessum mörkum. Það að búa í þessum heimi eða öðrum þýðir sjálfkrafa 

að við búum með öðrum og þurfum að vera í stöðugu sambandi við umheiminn. Eija-

Liisa talar um mikilvægi þessara hugmynda og hvernig þær hafa bein áhrif á það 

hvernig listamaður setur verk sín fram. Þær spurningar hafa með framsetningu að gera; 

samband listamanns við viðfangsefnið og gildi þess hvernig tjáning er notuð við 

framsetninguna.25 Ahtila tengir hið líkamlega í innsetningunni við kvikmyndmiðilinn 

til að sýna t.d. fram á einangrun, aðskilnað, aðdáun og ofskynjanir.26 Með þessu get ég 

tengt Eiju-Liisu við verk mín en ég hef notið þess að leyfa fólki að stíga inn í nýjan 

heim og eins hef ég haft gaman af því að fjalla um mitt eigið líf og leyfa áhorfendum 

að sjá inn í það. Það er krefjandi verkefni sem hefur með upplifanir mínar, minnið og 

myndminni að gera. Ég gef ekki of mikið upp með innsetningum mínum og leyfi 

vanalega textanum sem fylgir með verkunum að leiða áhorfandann inn í minn 

hugarheim eða þann heim sem ég reyni að skapa hverju sinni. Ég kemst ekki hjá því að 

velta því fyrir mér að sama hversu skýr minning kann að vera, þá glatast líklegast alltaf 

einhver brot, stór eða smá, við að hugsa til baka. Þessar minningar renna stundum 

saman við drauma og kunna að rugla okkar í ríminu. Bachelard vitnar í Victor Ségalen 

í umfjöllun sinni um dagdrauma bernskunnar en þar segir hann að ef minning sé rifjuð 

of oft upp sé hún ekki lengur „sjaldgæfur draugur,“ heldur verði hún líflaus 

eftirherma.27 

                                                   
24  Stephen Knudsen, Breaking the Rules of Storytelling. A Conversation with Eija-Liisa Ahtila, 
ARTPULSE MAGAZINE, febrúar, 2012, sótt 25. október 2017 af 
http://artpulsemagazine.com/breaking-the-rules-of-storytelling-a-conversation-with-eija-liisa-ahtila.  
25 Cary Wolfe, „Eija-Liisa Ahtila,“ BOMB Magazine, 1. júlí 2012, 
https://bombmagazine.org/articles/eija-liisa-ahtila/ 
26 Wood Roberdeau, „Eija-Liisa Ahtila Talo/The House, Dallas Museum Art,” 2002. Sótt 21. desember 
2017. https://conceptualecologies.org/2017/07/01/eija-liisa-ahtilas-talothe-house/ 
27 Gaston Bachelard, The Poetics of Reverie, (Boston: Beacon Press, 196o), bls. 106. 
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Bachelard talar einnig um muninn á draumum og dagdraumum. Hann segir að 

stundum geti draumar seilst svo langt aftur í tímalausa fortíð að við virðumst missa 

tengslin við skýrar æskuminningar. Slíkir draumar trufla dagdraumana og við efumst 

þá jafnvel um fortíðina. Hún færist úr stað og staður og stund verða óraunveruleg. Það 

er engu líkara en að við höfum ferðast um í óvissu.28 Ég notaði aðferð byggða á þessari 

kenningu í innsetningunni Sleep Talk árið 2016, sem var sett upp í litlu rými í 

Listaháskólanum. Ég breytti rýminu með því að mála það allt hvítt og bjó til 

svefnherbergi. Í herberginu voru aðallega hlutir úr svefnherberginu mínu og  hljóðverk 

sem ég gerði úr upptökum af mér að tala upp úr svefni. Upptökurnar fóru fram á þriggja 

mánaða tímabili. Ég halaði niður smáforriti á farsímann minn sem ég svaf með við 

hliðina á koddanum mínum allan tímann. Smáforritið hljóðritaði öll þau hljóð sem 

heyrðust í mér eða inni í herberginu og myndaði rás. Úr þessum fjölmörgu rásum sem 

urðu til, bjó ég til átta mínútna langt hljóðverk. Verkið varð draumkennt, alls konar orð 

og uml bárust hátt um lítið rýmið úr hátölurum sem voru staðsettir undir rúminu í 

herberginu, huldir áhorfendum. Útkoman varð óræður heimur þar sem áhorfandinn 

skynjaði einmannakennd og einhver fjarskipti þannig að potað var í hann. Verkið var 

mín fyrsta innsetning sem og fyrsta verkið sem ég geri sem er persónulegt en það opnaði 

fyrir mér þessa nýju vídd sem heimur innsetninga er. 

 

III. hluti 

 

Ógeð í því fallega 

 

Þegar ég skoða verk Berlinde De Bruyckere myndast einhver ógeðfelld, en á sama tíma, 

falleg tilfinning innra með mér sem veitir mér innblástur. De Bruyckere hefur einstakt 

lag á því að búa til skepnur eða verur sem virðast tilheyra óræðum heimi, en þó heimi 

sem áhorfandinn tengir við á einhvern veg. Skúlptúrarnir hennar eru einstaklega 

raunverulegir og líkjast mannslíkamanum eða dýrum á óhugnanlegan hátt.  

Berlinde De Bruyckere rannsakar tilvistarþemu módernistanna og sérhæfir sig í 

margskonar skúlptúrgerð. Hún notar t.d. vax, tré, ull, hrosshúð og hár, þótt hún noti 

einnig vatnsliti og gvass. Berlinde De Bruyckere er einstaklega nákvæm og verklag 

hennar byggist á rannsóknum og tilraunum. Notkun hennar á vaxi í bland við liti er til 

                                                   
28 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, (New York: Penguin Group, 1964), bls. 78. 
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dæmis aðferð sem hún hefur þróað lengi, þá einkum til að ná fram hvað 

raunverulegustum bein- og húðlit.29 Hún kallar það að mála með vaxi en henni finnst 

gott að nota þá aðferð þar sem verkin verði fljótunnari í kjölfarið. De Bruyckere vinnur 

með líkama, bæði mannslíkamann og búka af hestum. Einnig vinnur hún með stóran 

litaskala, en hún býr alltaf til slíkan skala fyrir hvert einasta verk sem hún gerir og prófar 

sig svo áfram. Henni finnst vaxmálunin alveg jafnmikilvæg og gerð skúlptúrsins. Sumir 

skúlptúrar innihalda aðallega grænan lit, aðrir líkjast meira marmara og sumir eru 

líkamlegir og minna á hold en í þeim notar hún meira rauða og bleika liti. De Bruyckere 

málar litavaxinu í mörgum lögum á skúlptúrinn sem hún svo á endanum bræðir saman. 

Þá myndast ákveðin þykkt í skúlptúrnum. Hún notar einnig hvítt vax, sem er allt að einn 

sentímetri að þykkt til að fá meiri þunga í efnið. De Bruyckere vill hafa sem mesta 

stjórn á efniviðnum og mótar hann eftir bestu getu, oft með hjálp málmvíra sem styðja 

þann strúktúr eða það form sem hún hefur endanlega valið og gefur því innri styrk. Hún 

annaðhvort sýður skúlptúrana saman eða festir með resíni. Þessi kjarni er mikilvægur 

t.d. í verkinu Inside me 3 þar sem vaxið er ekki nema hálfur sentímetri að þykkt og þolir 

illa eigin þunga.30 Sum verk hennar eru svo alveg steypt í járn, eins og til dæmis Romeu, 

my deer.31  

 

 

Vera 

 

Áhugi minn á því að skapa stóran og mikinn skúlptúr kviknaði þegar ég kynntist 

Berlinde De Bruyckere og hennar verkum á fyrsta ári í Listaháskólanum. Á öðru ári 

gerði ég verkið Vera sem var tilraun til þess að skapa eitthvað stórt og mikið. Eftir að 

hafa kynnt mér betur verk De Bruyckere sem og vinnuaðferðir hennar fékk ég þá 

hugmynd að gera eitthvað heldur ógnvænlegt en á sama tíma anatómískt og vildi ég 

vinna með tenginu við hið líkamlega. Hvernig De Bruyckere höndlar efnið sitt á 

viðkvæman hátt heillar mig. Þó svo að undirstaðan sé gerð úr hörðum og köldum málmi 

er það ekki að sjá en skiptir gríðarlega miklu máli þegar verkin eru skoðuð. Matilda 

Bathurts vitnar í 19. aldar gagnrýnandann Walter Pater þegar hún skrifar um 

                                                   
29 Gerrit Schreurs, „In the Studio of Berlinde de Bruyckere”, 2015. Sótt 21. desember 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=ZotDGJONHJM 
30 Sjá mynd 3 í myndaskrá II í viðauka. 
31 Sjá mynd 4 í myndaskrá II í viðauka. 
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De Bruyckere, en Walter sagði að allir skúlptúrar sem vísuðu til mannslíkamans væru 

á valdi þeirra efna sem listamaðurinn notaði.32  

Hugsanir og reynsla eru ekki það eina sem staðfestir mannleg gildi. Gildi 

dagdrauma sýna dýpt mannlegs eðlis.33 Veran var í raun tilviljanakennt verk sem þó átti 

einhvern stað í dagdraumum mínum; ég sá hana fyrir mér, en ekki nákvæmt form 

hennar, stærð eða staðsetningu. Hugmyndavinnan á bak við gerð verunnar byrjaði á 

mörgum litlum skissum sem ég gerði af hringlaga hnöttum eða plánetum með 

vatnslitum. Ég tók síðan í gegn á smjörpappír línurnar sem mynduðust í hverjum hnetti 

og úr varð form veru sem skírskotar ekki til annars en sjálfs sín. Við gerð hennar notaði 

ég efni á borð við hænsnanet, grisjugifs, fljótandi gifs, vax og málm. Berlinde De 

Bruyckere hafði mikil áhrif á efnisval mitt við gerð skúlptúrsins.34 Verkið var að miklu 

leyti gert út frá tilviljunum hvað varðar uppbyggingu og styrk, þar sem verkið brotnaði 

nokkrum sinnum í ferlinu. Það þurfti að styrkja skúlptúrinn reglulega en á endanum 

hékk hann saman og vó um 40 kíló. Skúlptúrinn kom þó frekar út eins og landslag með 

líkamlegu formi. Efnið, jarðlitirnir og þunginn kölluðu fram þessa tengingu sem var 

kærkomin. Eins og ég lýsti skúlptúrnum á sínum tíma var túlkun hans mjög frjálsleg og 

mátti hún vera mjög persónubundin.35 Verkið tók mikið pláss, enda stórt og mikið, og 

skipti máli að það fengi að njóta sín í rýminu sem það var sýnt í. Ég stillti því upp í 

stigagangi í Listaháskólanum sem er lokaður og þar sem ekki er aðgengi á efstu hæð 

hússins nema með lyftu. 

 

IV hluti 

 

 Sjálfsævisögulegt verk utandyra ―Tanginn 
 

Bachelard segir að þó svo að húsið sé eitt mesta vald samþættingar fyrir hugsanir, 

minningar og drauma mannkynsins, þá eru vissulega staðir utandyra sem leyfa 

minningum og draumum að flæða. Bachelard líkir húsinu við vöggu. Hann segir tilveru 

okkar vera nú þegar í gildi og að lífið byrji vel. Í upphafi nýtur það verndar í hlýjum 

                                                   
32 Matilda Bathurst, „The Way of All Flesh: Berlinde de Bruyckere.“ Apollo, 2. desember, 2014, án 
blaðsíðutals. 
33 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, bls. 28. 
34 Sjá myndir 10-11 í myndaskrá I í viðauka. 
35 Sjá texta 2 í textaskrá í viðauka. 
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örmum hússins.36 En hvað gerist þegar við stígum út? Við þroskumst, hittum annað fólk 

og sjáum nýja staði sem móta okkur líkt og minningar. 

Að setja upp listaverk í almenningsrými utandyra er áhugaverð nálgun sem ég 

hafði aldrei prófað fyrr en ég setti upp verkið Tanginn á Laugarnestanga árið 2016, en 

þar er ég uppalin og hef búið mestalla ævina. Þegar listaverk er sett upp á ákveðnum 

stað í almenningsrými verður að taka tillit til sögu staðarins, en í þessu tilviki var hún 

kveikjan að verkinu sjálfu. Ég blandaði sögu tangans við mínar eigin minningar um 

staðinn. Ég fór aftur í tímann og hugsaði um það þegar ég lék mér á svæðinu, en ég man 

vel eftir túristum sem tjölduðu þar, stundum á blábrún klappanna, sem er jafnhættulegt 

og það er ólöglegt. Svæðið er svo rólegt og er í raun sveit í miðri borg. Laugarnestangi 

skiptir mig miklu máli, sem og aðra íbúa Laugarness, og þá sem hafa lagt það í vana 

sinn að labba, hjóla eða skokka á tanganum. Ég gerði litla rannsókn á svæðinu í 

undirbúningi að gerð verksins. Þá komst ég að því að flestir sem fara í göngutúra um 

svæðið finna fyrir ró og næði og er ferð um tangann einhverskonar hugleiðsla í sjálfu 

sér. Ég setti inn stuttan texta og útskýringu á verkinu á Facebook-síðu Laugarneshverfis, 

bæði til að útskýra hugmyndina og svo til að koma í veg fyrir að verkið yrði fjarlægt. 

Meðlimir síðunnar tóku vel í verkið og var skrifuð grein um það í Hverfisblað 

Laugardals, Háaleitis og Bústaða. Ég notaði tjaldminninguna og lagði þrjár stórar 

tjaldstangir á gamlan, steyptan grunn á svæðinu. Stangirnar lagði ég á flötinn en lét þær 

fylgja mosanum og sprungunum í steypunni. Í fjarlægð litu þær nánast út eins og vera 

frá öðrum heimi, jafnvel vélmenni, en að sama skapi eitthvað sem hafði verið skilið 

eftir, einhverskonar kortlagning eða jafnvel eins og einhvers konar barnaleikur sem ekki 

hafði verið kláraður.37 Þarna kem ég enn einu sinni inn á tenginguna við sögu, 

minningar og utanaðkomandi sjónarhorn. Verkið var sett upp í nóvember en þegar það 

rigndi og frysti til skiptist láku regndropar niður af tjaldstöngunum og snertu steypta 

grunninn undir þeim sem myndaði þannig náttúrulega festu eða festingu við umhverfið. 

Þegar ég hugðist kanna afdrif verksins þegar ég sneri heim úr skiptinámi hálfu ári síðar 

var það horfið. 

 

 

 

                                                   
36 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, bls. 6-7. 
37 Sjá myndir 12-13 í myndaskrá I í viðauka. 
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Hellisbúar samfélagsins 

 

Í frummyndakenningu Platóns er talað um að hversdagslegir hlutir eigi sér 

frummyndir.38 Platón leitaði að hinum hreina sannleika líkt og Eija-Liisa Ahtila. Hann 

taldi að til væri veruleiki sem væri langtum fullkomnari og sannari en sá sem við 

skynjuðum með skilningarvitunum.39 Þetta væri heimur frummyndanna sem svo eru 

nefndar. Hann líkti jarðlífinu við dvöl í helli þar sem maðurinn sæi eingöngu skuggana. 

Við erum fangar í þessum helli. Fyrir aftan okkur brennur eldur og milli eldsins og 

okkar er brík sem felur leikstjóra og leikara sem halda leikbrúðum á lofti. Skugginn af 

brúðunum varpast á hellisvegginn þar sem fangarnir sjá skuggann, en ekki það sem 

varpar honum í raun og veru. Þegar þeir lýsa því sem þeir sjá eru þeir að lýsa því sem 

þeir geta ekki raunverulega séð. Ég notaði frummyndakenninguna í texta fyrir 

áhorfendur á einkasýningunni minni Hömluleysi sem opnaði 9. nóvember 2017 í 

Naflanum, nemendagalleríi í Listaháskólanum.40 Ég tengi, okkur manneskjurnar, við 

fangana í helli Platóns og hvernig við högum okkur í nútímasamfélagi. Við fæðumst 

inn í ákveðnar aðstæður og lærum að sviðsetja sjálfið mjög snemma.  

Út frá þessum vangaveltum ákvað ég að fjalla um hið utanaðkomandi 

sjónarhorn og sögusagnir á annan hátt, í formi samfélagsádeilu sem viðkemur 

hugmyndum um auglýsingar, kvikmyndagerð og framleiðslu. Í kynningu á verki sem 

unnið var fyrir mína fyrstu einkasýningu Hömluleysi (e. All-consuming Self) fannst mér 

við hæfi að segja að auglýsingar séu áróðurstæki og aðferð sem nýtir sér hinar ýmsu 

fræðigreinar á borð við sálfræði og félagssálfræði. Mikil vinna og hugmyndafræði fer í 

gerð hverrar auglýsingar og oftar en ekki er í raun verið að ráðskast með huga og hugsun 

sem hefur þau áhrif að okkur líður eins og okkur vanti stöðugt eitthvað til þess að lífið 

verði einu skrefi nær því að vera fullkomið. Edward Bernays brautryðjandi í 

almannatengslum og markaðssetningu byrjaði þetta ferli í Ameríku á þriðja áratug 

síðustu aldar. Hann hélt því fram að hægt væri að hafa áhrif á stóra hópa innan 

samfélagsins með sannfæringarmætti og breyttum áherslum í auglýsingageiranum og 

stuðla í kjölfarið að ákveðnu hömluleysi. Hann var til dæmis fenginn til að breyta 

                                                   
38 Eyjólfur Kjalar Emilsson, „Sólin, hellirinn og hugsanir Guðs: Hugleiðingar um Platonisma og 
samtímaheimspeki,“ https://heimspeki.hi.is/?encyclopedia=solin-hellirinn-og-hugsanir-guds#N1  
39 Eyjólfur Kjalar Emilsson, „Hvað hafði Platón á móti skáldskap? Árásir Platóns á skáldskapinn í 
Ríkinu,“ https://heimspeki.hi.is/?encyclopedia=hvad-hafdi-platon-a-moti-skaldskap-arasir-platons-a-
skaldskapinn-i-rikinu 
40 Sjá texta 3 í textaskrá í viðauka. 
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hugmynd kvenna um sígarettur en á þessum tíma þótti óviðeigandi að sjá konur reykja 

á almenningsstöðum. Hann breytti neikvæðri ímynd sígarettunnar með jákvæðri 

markaðssetningu. Sígarettan varð tákn styrkleikans, kyndill frelsisins.41 

Í dag er auglýsingagerð oft fylgt eftir með gerð stuttra stikla sem minna á litlar 

heimildarmyndir um það sem gerist á bakvið tjöldin á tökustað kvikmynda. Þessar 

stiklur fjalla um gerð hverrar auglýsingar fyrir sig, framvindu upptökunnar og sýna oft 

leikara og aðra sem vinna á tökustað á milli taka. Það er dregin upp ákveðin mynd af 

vöru og við okkur blasir ákveðin glansmynd. Ef hulunni er svipt af auglýsingagerðinni 

með stiklu er vanalega önnur glansmynd sýnd, en ekki sannleikurinn. Út frá þessu spratt 

hugmyndin að sýningunni Hömluleysi (e. All-consuming Self).42 Titillinn var fyrst 

hugsaður á ensku en ég ákvað að hafa einnig íslenskan titil. Verkið varð til út frá stiklum 

á ensku og var hljóðverkið einnig á ensku. Á sýningunni velti ég fram hugmyndum um 

slíkar stiklur og auglýsingar almennt. Verkið í heild leit út eins og auglýsing sem 

auglýsti fyrirtæki sem sæi um gerð auglýsinga fyrir önnur fyrirtæki. Ég horfði á 

fjölmargar stiklur á netinu. Ég tók eftir því að viðtöl við starfsmenn og 

kvikmyndatökumenn eru sýnd og öllum smáatriðum lýst eins vel og hægt er, líkt og 

starfsmennirnir hefðu lært textann utan að og færu eftir handriti sem búið væri að 

fullkomna svo varan kæmi sem best út. Stiklurnar sýna oft hæg skot af söluvörunni, eða 

leikara og starfsfólk sem skemmtir sér konunglega við gerð auglýsingarinnar, bæði á 

meðan tökum stendur en einnig á milli taka. Ég velti fyrir mér spurningum á borð við 

þessar: Eru stiklurnar ekki oftast alveg jafnáhrifamiklar og auglýsingin sjálf, ef ekki 

enn áhrifameiri? Fáum við nokkurn tímann að kynnast sannleikanum með því að horfa 

á slíkar stiklur? Er oft betri saga að tjaldabaki? Eru slíkar stiklur oft sjónræn og munnleg 

útskýring á því af hverju við þörfnumst einhverrar ákveðinnar vöru sem verið er að 

auglýsa? Það mætti jafnvel segja að stiklurnar séu auglýsing fyrir auglýsingu. Með því 

að spyrja þessara spurninga og horfa á stiklur og auglýsingar fór ég að velta fyrir mér 

hvort mannkynið sýndi ekki ákveðið sinnuleysi gagnvart sannleikanum og hvernig við 

vildum oft ekki vita sannleikann. Við kaupum hinar ýmsu vörur þótt við vitum að 

ólöglegir starfsmenn kunni að hafa komið að gerð þeirra. Þótt níðst hafi verið á dýrum 

eða starfsmenn beittir harðræði og jafnvel sviknir um laun og mannsæmandi aðbúnað 

þá kemur það ekki í veg fyrir neyslu okkar á ákveðnum vörum. Ég velti því fyrir mér 

                                                   
41 Adam Curtis, Century of the Self, heimildarmyndarþættir, (England: BBC TWO, 2002). 
42 Sjá myndir 14-16 í myndaskrá I í viðauka.  
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hvort við veljum að horfa framhjá sannleikanum sem við erum meðvituð um og kjósum 

frekar að trúa lygunum og mýtunum sem fyrirtæki halda að okkur á degi hverjum. Við 

erum í raun búin að sætta okkur við þessar sviðsetningar, sviðsetningar á sjálfinu og 

neytendabrjálæðinu. Ég velti því fyrir mér hvort ímynd hverrar manneskju fyrir sig sé 

mikið til bara markaðsvara á samfélagsmiðlum. Sú sýn sem blasir við utanaðkomandi 

þegar horft er á þig. Við sjáum aldrei hinn hreina sannleika þegar fylgst er með fólki í 

gegnum hina ýmsu miðla, hvort sem það er í gegnum sjónvarp, síma eða tölvu. 

Í þessu samhengi finnst mér vert að minnast á heimspekinginn Platón og 

frummyndakenningu hans en hann fjallaði um þetta sjónarhorn, eða öllu heldur 

sjónarhorn eða sjónarspil sem við sjáum raunverulega ekki. Ég bjó til vídeóverk sem er 

2 mínútur og 14 sekúndur. Verkið var sýnt á stórum flatskjá sem hékk á miðjum vegg í 

galleríinu. Það sýnir nokkur stutt skot, þrjú af ungum konum, þar á meðal sjálfri mér. 

Konurnar auglýsa allar ákveðna en óræða vöru og ekkert vörumerki er sjáanlegt. Allar 

horfa þær djúpt í myndavélina. Þær eru í raun að selja „þrá“. Inn á milli skotanna af 

þeim birtast hæg skot af eldrauðum bíl með regndropum á. Undir hljómar dramatískt 

hljóðverk sem er 2 mínútur og 30 sekúndur að lengd. Bæði hljóð og mynd eru flutt í 

lykkju (e. loop) svo hljóðverkið kemur alltaf inn á mismunandi stað við myndina. 

Hljóðverkið er handrit sem ég bjó til úr fimm mismunandi myndskeiðum sem sýndu 

„bak við tjöldin” við gerð auglýsinga hjá stórum merkjavöruframleiðendum. Það var á 

ensku og ég fékk leikkonu til að lesa það inn yfir dramatíska píanótónlist, sem 

áhorfandinn tengir strax við auglýsingabransann. Ég tók út öll vörumerki við gerð 

hljóðverksins svo ekki væri hægt að vita hvað röddin væri í raun að selja. Fyrst um sinn 

fundu áhorfendur góða og kunnuglega tilfinningu, þá sömu og við fáum þegar við sjáum 

dramatískar og/eða sannfærandi auglýsingar, en því lengur sem þú dvelur í rýminu 

verður tilfinningin ónotalegri, óþægilegri og yfirþyrmandi. Hljóðverkið var spilað úr 

tveimur hátölurum sem faldir voru á bak við vegg inni í galleríinu svo hljóðið kom ekki 

úr sjónvarpinu sem sýndi myndina. Ég notaði frummyndakenningu Platóns í samhengi 

við þetta. Ég líkti mannkyninu við fangana í hellinum og hvernig við sjáum aldrei 

sannleikann. Við sjáum bara skugga en ekki það sem kastar þeim. Ég notaði stórt ljós 

sem vann með verkinu sem áhersla á nokkur atriði. Ljósið var staðsett þannig að 

skuggar mynduðust af áhorfendum og virkjaði þá í verkinu, sama hvar þeir stóðu í 

rýminu. Ljósið átti á sama tíma að tákna eldinn sem brennur á bak við fangana í helli 

Platóns. Ljósinu var einnig stillt upp á móti sjónvarpinu sem sýndi vídeóverkið og lýsti 
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það upp, en ljósið táknar í raun líka auglýsingabransann og stúdíóljós eða kastljós sem 

notuð eru við gerð auglýsinga. 
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Lokaorð 

 

Draumar, dagdraumar og minningar eru órjúfanlegur og nauðsynlegur partur af því að 

vera mennskur. Það að minnast einhvers, hvort sem það er í daglegu lífi, dagdraumi eða 

draumsvefni tengir okkur við það sem var og er. Það setur okkur á þann stað sem við 

erum á í dag og hefur gert okkur að þeim manneskjum sem við erum. Við notum þessar 

minningar á hverjum degi, en þær hafa mótað vitund okkar og vitneskju um heiminn.  

Út frá heimspekilegum skilningi okkar á bókmenntum og ljóðlist 

„skrifum/lesum” við herbergi, eða „lesum hús.” Frá og með fyrsta orði textans eða 

upphafi ljóðsins mun lesandinn sem „les herbergið” fara að hugsa um stað úr eigin 

fortíð.43 Með verkum mínum hef ég reynt að koma áhorfandanum inn í þennan lestur 

með því að búa til innsetningu sem táknar tilfinningu eða markar minningu. Ljóðlistin, 

sögur og textagerð eru órjúfanlegur hluti myndlistar minnar og nýtist bæði í skissuvinnu 

sem og oftar en ekki í endanlegri mynd verkanna. Með innsetningum nota ég rýmið, 

sögur og minningar til að skapa ákveðinn heim eða ákveðna tilfinningu.  

Á síðasta misseri tókst ég á við spurningar um raunveruleika, 

auglýsingamenningu og neysluvenjur, ásamt áhorfi og stýringu. Samfélagsádeila er nýtt 

en áhugavert rannsóknarefni fyrir mér sem ég mun sennilega halda áfram að rannsaka 

á lokaönninni minni. Eins og greint var frá hér að ofan gengur frummyndakenning 

Platóns út á að hið hversdagslega eigi sér frummyndir og að til sé hreinn heimur. Hægt 

er að tengja vilja Eiju-Liisu til að nálgast sannleikann við ástríðu Platóns fyrir 

frummyndum í sinni tærustu mynd. Með hreyfimyndum telur Eija-Liisa að hægt sé að 

nálgast það sem kemst næst hinum hreina sannleika í gegnum listina.  

Í verkunum mínum hef ég fjallað um mínar minningar og sögur, minn hreina 

sannleika og hvernig best er að sýna hann í gegnum hina ýmsu miðla sem ég hef kosið 

að nota, líkt og texta, vídeóverk og hljóðverk.  

 

                                                   
43 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, (New York: Penguin Group, 1964), bls. 14. 
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Textaskrá 
 

Texti 1 

Lokaverk í Brautarholti, 2016 

Vakandi í draumsvefni 

 

Við höfðum verið úti í 5 vikur. Hamingja, hiti, ný lönd að skoða. Það hafði varla rignt 

allan þennan tíma, en þetta kvöld var stormur, hvínandi rok, rigningin helltist niður 

líkt og úr sturtuhaus, þrumur drundu og eldingar lýstu upp himininn. Mamma hringdi 

í mig. Klukkan var tólf á miðnætti hjá mér, þrjú um nótt heima. Eftir samtalið stóð ég 

úti á verönd með lak vafið utan um mig. Ég veit ekki hvað ég stóð þar lengi. Hann 

kom með teppi til að breiða yfir mig. Samt var heitt. Ég lét rigninguna falla á andlitið, 

þunga og blauta. Við þurftum að snúa heim daginn eftir. Ferðin heim er óskýr í huga 

mér, ég man hana ekki alla. Svefnleysi, grátur, hiti, svo kuldi. Ég sá í gegnum hluti og 

manneskjur og sá allt í móðu. Ég var vakandi í draumsvefni. 

 

Texti 2 

2016 

Tekið úr greinagerð um verkið: 

 

Á síðustu stundu ákvað ég að lífga veruna aðeins með litum og málaði hana með 

svörtum, dökkbrúnum og ljósbrúnum tónum. Síðan lét ég kertavax yfir hrygginn öðru 

sinni og kom það betur út, enda kertavaxið í ljósum lit og kom betur út yfir dökkum lit 

en ekki hvítu gifsinu. Orðið vera er notað lauslega þar sem áhorfandinn má ímynda 

sér hvað skúlptúrinn er eða táknar. Það gæti jafnvel vera landslag. 
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Texti 3 

Hömluleysi, 2017 
 
 
 
Hæfilegt magn af dramatík,  
einlægni í formi lyga,  
enn betri saga að tjaldabaki.  
 
 
 
Platón líkti jarðlífinu við dvöl í helli þar sem maðurinn sæi eingöngu skuggamyndir.  

Við erum fangar í þessum helli. Fyrir aftan okkur brennur eldur og á milli hans og 

okkar er tjald sem felur leikstjóra og leikara sem stýra leikbrúðunum. Skuggarnir af 

brúðunum falla á hellisvegginn. Við sjáum skuggamyndir en ekki það sem orsakar 

þær. Þegar við lýsum því með orðum sem við sjáum erum við að lýsa því sem við 

getum í rauninni ekki séð. 

 

 

Texti 4 

2017 

Handrit hljóðverks: 

 

So we basically wanted to tell a story, show both the consumer side and the 

professional side. Really bringing it home to your living room. Only us can bring 

together the people that are working on the project. Not only are we telling a story 

that´s real but we are capturing moments of intense color. You can see the world in 

more detail. Your imagination has no limits, it can be as big as possible. 

Love is action. If I want to look good for someone. I always concentrate on my look, 

my beautiful skin. I want to look still natural, even though I´m wearing makeup. 

healthy, so I want to look a little bit pinkish, and a beautiful red lipstick.  

All we ever really do is the research what is the essence of that product. It has 

a lot of essence of film in it. But we are also selling a product. This is seamlessly 

mashed together in a beautiful composition. 
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Film is a passion. To be able to create an emotion in every shot that you take, 

that is something wonderful. A good video production starts with a conversation with 

the client. We know how to capture the product, and the client knows his product the 

best. That is why its vital to listen to your client and step into his philosophy to ensure 

the biggest impact with the video advertisement. The scenario is the most important 

element of the production, its the fundament to create emotion and find a way to reach 

the target audience. 

So basically we tried to tell the story of painting the trade marks. How do you 

do that visually? We wanted to have a lot of movement, a big range of emotion. I´m 

really impressed of what we´ve done. Its one thing to have a vision, you see it in your 

minds eye, but it´s another thing to see it up there on the screen. It´s a fabulous 

process, the creative process, lots and lots of people contributed stuff, that no one 

person can do, you end up with this product, and we are really pleased with it.  
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Myndaskrá II – Verk listamanna 

 

 
Mynd 1 

Where is Where? 

2009 

Eija-Liisa Ahtila 

Mynd tekin af: https://www.moma.org/calendar/film/991?locale=en 

 
Mynd 2 

The House 

2002 

Eija-Liisa Ahtila 

Mynd tekin af : https://www.mudam.lu/en/le-musee/la-collection/details/artist/eija-

liisa-ahtila/  
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Mynd 3 

Inside Me 3 

2012 

Berlinde de Bruyckere 

Mynd tekin af: https://artblart.com/tag/berlinde-de-bruyckere-inside-me-iii/ 

 
Mynd 4 

Romeu, my deer 

2013 

Berlinde de Bruyckere 

Mynd tekin af: https://www.hauserwirth.com/publications/100/romeu-my-deer/view/ 


