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Órofa kerfi 

Allt hefur áhrif, það sem ég upplifi núna og það sem hefur áður drifið á daga mína, 

atburðir sem fyrir löngu hafa átt sér stað og þeir sem eru nær í tíma, allt svo 

óumræðanlega flókið í 

margbreytilegum 

einfaldleika. Kjarvalsstaðir 

og ævistarf Jóhannesar S. 

Kjarval urðu mér innblástur 

í verkinu Órofa kerfi. Ég var 

þó ekki að fjalla um Kjarval 

eða Kjarvalsstaði beint. Ég 

hélt áfram náttúruskoðun 

Kjarvals á hrauni og mosa út 

frá mínum hugmyndum um 

eðli náttúrunnar. Líkt og 
Guðrún Sigurðardóttir, Órofa kerfi, steinsteypa og þráður úr 
ull og silki, 2018. 

Guðrún Sigurðardóttir, Órofa kerfi, steinsteypa og þráður úr ull og silki, 2018. 



 

 

Kjarval í sínum verkum var ég að fjalla um bæði hlutlæg og huglæg fyrirbæri í 

náttúrunni, raunveruleikann og hið óþekkta. 

	 Verkið	Órofa kerfi fjallar um það hvernig náttúran er byggð upp úr einingum 

sem mynda ótal kerfi, öll meira og minna samtengd og háð hvert öðru. Náttúran felur 

í sér allt í veröldinni, fyrirbæri tengd manninum sem og þau sem virðast honum 

ótengd. Hún felur í sér hlutbundin og óhlutbundin fyrirbæri eins og samræður og 

samskipti. Margt er vel þekkt, annað alls ekki. Órofa kerfi á rætur að rekja til hugsana 

um grundvallarhringrás í náttúrunni. Hringrásina sem á sér stað milli lífvera sem reiða 

sig á súrefni við öndun og plantna sem ljóstillífa eins og mosi. Mosi er lungu jarðar. 

Frumur mosans unna sér ekki hvíldar frekar en frumur í lungum mannsins. Saman 

mynda frumur mosans og lungnanna órofa kerfi, hringrás koltvíoxíðs og súrefnis. 

Viðkvæmar og harðgerar í senn vinna þær sleitulaust að framgangi lífs. Áreynslulaus 

andardráttur og ósýnileg ljóstillífun er jafnvægi byggt á óteljandi samskiptum eininga 

og kerfa.  

Guðrún Sigurðardóttir, Órofa kerfi, steinsteypa og þráður úr ull og silki, 2018. 
 



 

 

 

 

Verkið er úr steinsteypu og þráðum úr ull og silki. Það þróaðist mjög mikið í 

uppsetningu og mótaðist af sýningarstaðnum. Ákvarðanir fyrir uppsetningu tóku 

einnig mið af sýningarstað eins og efnisval. Steyptu hólfin, sem eru í sömu stærð og 

hellurnar á gólfi Kjarvalsstaða, og steyptu hraunhellurnar voru undirbúin á 

mánuðunum fyrir sýningu. Ég valdi liti þráðanna út frá umfjöllunarefni verksins og 

eirútfellingum í koparþaki safnsins. Þræðirnir voru festir með flís í göt sem fyrir voru 

í harðviðarklæðningu loftsins, á þann hátt renna þeir saman við húsið líkt og steyptu 

Guðrún Sigurðardóttir, Órofa kerfi, steinsteypa og þráður úr ull og silki, 2018. Efri mynd til vinstri: 
Claudia Hausfeld. 



 

 

hólfin koma upp úr gólfinu. 

Þræðirnir vísa til mosans og 

tenginga í náttúrunni. Fjólublár, 

heklaður skúlptúr vísar til 

lungna og steyptu hólfin eru 

fjögur eins og hólfin í hjarta 

manns. Hólfin eru einskonar 

dæla í náttúrunni, sem dælir 

lífsvökva eins og blóði og dæla 

í iðrum jarðar sem flytur 

jarðefni upp á yfirborð hennar. 

Bandaríska listakonan Sarah 

Sze sagði í viðtali að 

sýningarstaðurinn breyttist í 

tímabundna vinnustofu þar sem 

hún heldur áfram tilraunum við 

vinnslu verksins uns ákveðnu 

jafnvægi er náð. Þannig tæki verk hennar miklum breytingum allt fram á síðustu 

stundu áður en sýningin er opnuð.1 Í verkinu Órofa kerfi var þessu einmitt þannig 

farið. Einingar og kerfi voru sett inn í verkið og tekin út uns jafnvægi var náð. Verkið 

verður ekki endurtekið nákvæmlega eins í öðru samhengi vegna þess að 

sýningarstaðurinn var hluti af því en það getur átt framhaldslíf í breyttri mynd.  

Verkið	fjallar	um	það	

hversu	náttúran	er	

óendanlega	flókin	og	

samtvinnuð.	Hvernig	einingar	

og	kerfi	hennar,	huglæg	og	

hlutbundin,	byggjast	á	

óteljandi	samskiptum	til	að	

halda	jafnvægi.	Maðurinn	er	

hluti	af	náttúrunni	og	öll	hans	

                                                
1 Louisiana Channel, Sarah Sze viðtal: The Meaning Between Things, júlí 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=NabxA5hPnjA. 

Guðrún Sigurðardóttir, Órofa kerfi, steinsteypa og þráður 
úr ull og silki, 2018. Tvær efri myndir: Claudia Hausfeld. 
 



 

 

verk,	hann	er	afsprengi	hennar	og	áhrifavaldur.	Órofa	kerfi	var	niðurstaða	á	

ákveðnum	tímapunkti	í	rannsókn.	Frekari	rannsóknir	munu	leiða	fram	nýjar	

nálganir.	Það	eru	óþrjótandi	möguleikar	til	að	skoða	fyrirbæri	náttúrunnar.	Ég	

hef	brennandi	áhuga	á	að	halda	skoðun	minni	áfram	og	finna	nýjar	leiðir	til	að	

myndgera	hugsanir	mínar	um	náttúruleg	kerfi. 

 

 
Heimildaskrá  

 

Louisiana Channel. Sarah Sze, viðtal: The Meaning Between Things, júlí 2014. 
https://www.youtube.com/watch?v=NabxA5hPnjA. 

Guðrún Sigurðardóttir, Órofa kerfi, steinsteypa og þráður úr ull og silki, 2018. 
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við 
Listaháskóla Íslands. Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema 
með leyfi höfundar. 



 

 

Útdráttur 

Allt skiptir máli og spilar saman. Hugtakið náttúra er notað jafnt yfir gróður jarðar og 

samskipti manna. Náttúra er allt á milli himins og jarðar. Ósnortið jafnt sem 

meðhöndlað af lífverum heimsins. Maðurinn er ein af lífverum heimsins. Bakgrunnur 

listamanns hefur mikil áhrif á hugsun hans og listsköpun. Reynsla og þekking safnast 

upp í kynslóðum og berst áfram. Að einhverju leyti á tungumálið í listsköpun minni 

rætur sínar að rekja til hjúkrunarfræði sem gengur út á að horfa á manneskjuna í heild 

sinni. Þekking foreldra minna á sviði handverks og áhugi þeirra á náttúrunni birtist 

einnig í verkum mínum. Efnisval er nokkuð fjölbreytt. Þó má segja að meginlínur í 

efnisvali byggist á því að blanda saman grófum og fínum efnum. Ekki endilega til að 

tefla saman andstæðum heldur frekar til að vinna með jafnvægi. Oft blandast saman 

iðnaðarefni og efni sem eru notuð í hannyrðum. Það sama á við um aðferð. Inntak 

verkanna verður til í vinnuferlinu í tilraunum með efni og aðferð sem kallast á við 

hugsanir. Rýmið veitir oft innblástur í tilurð verkanna. Verkið Margbrotið samfélag 

(2017) fjallar um hvernig allt í heiminum kemur saman og er háð jafnvægi. Hvernig 

smæstu einingar geta lifað sem sjálfstæð kerfi en einnig mótað stærri samstæður. 

Einingar, kerfi og samstæður eru háð ytri aðstæðum og samskiptum sín á milli. Í 

þessari ritgerð er leitað í smiðju listamanna og fræðimanna sem hafa fjallað um að allt 

í náttúrunni sé tengt og byggt upp af einingum og kerfum. Jack Burnham, Hans 

Haacke og Sarah Sze eru á meðal þeirra sem ég rannsakaði. Þessi vinna hefur eflt 

áhuga minn á að rannsaka þessar staðhæfingar áfram í verkum mínum og halda áfram 

að kynna mér hugmyndir annarra á þessum nótum. Allt hefur áhrif og áhrif á eina 

einingu hafa keðjuverkandi áhrif. 

 

  



 

 

Abstract 

Everything is important and interconnected. The concept of nature refers to plants and 

human communication. Nature is everything. Both touched and uninterrupted by 

creatures of the world. The human being is one of the world’s creatures. The 

background of an artist defines and affects who he or she is. Knowledge and 

experience passes on through generations. The language of my art is in part 

influenced by my nursing profession which is about approaching the human in a 

holistic way. My parents’ knowledge in crafts and their interest in nature can also be 

seen in my works. Choice of material varies. The main characteristic is a blend of 

materials that are either delicate or rough. Not necessarily to coincide as opposites but 

rather to find equilibrium. Often it is a blend of industrial materials and materials used 

in embroidery. The same applies to the method. The creation of meaning occurs in the 

process, in experiments with material and methods in connections with my thoughts. 

The exhibition space is important in the creation process. The piece Margbrotið 

samfélag (2017) is about how everything in the world unites and is dependent upon 

equilibrium. How the smallest units can survive as independent systems and also unite 

in bigger complexes. Units, systems and complexes are dependent on their 

surroundings and interactions. In this paper the aim is to search for artists and 

theorists who share ideas about how everything in nature is interconnected and 

created by units and systems. Jack Burnham, Hans Haacke and Sarah Sze are among 

those I studied. This work has raised my interest in continuing to research those 

statements in my art and to further explore others’ ideas in that field. Effects on one 

unit generate a chain reaction. 
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Inngangur  
 
Listsköpun mín fjallar á heildrænan hátt um náttúruna. Hvernig allt skiptir máli og 

spilar saman. Hugtakið náttúra er notað jafnt yfir gróður jarðar og samskipti manna. 

Náttúra er allt á milli himins og jarðar. Ósnortið jafnt sem meðhöndlað af lífverum 

heimsins. Maðurinn er ein af lífverum heimsins. Allt er hluti af náttúrunni. Náttúran 

felur í sér kerfisbundin tengsl allra hennar fyrirbæra. Hringrás bundin viðkvæmu 

jafnvægi.  
Hið smáa er grundvöllur hins stóra, 
háð sérstöðu og samvinnu, 
sérhæfðar einingar byggja kerfi.2 
 

Ég er stödd einhvers staðar í hringrásum, stórum og smáum, sem hafa áhrif á 

listsköpun mína. Bakgrunnur minn hefst löngu fyrir mína tíð og tíð mannkyns. 

Uppeldislegur bakgrunnur og bakgrunnur í námi og starfi áður en ég byrja að leggja 

stund á list verður rakinn í þessari ritgerð. Vegna þess að ég lærði áður hjúkrunarfræði 

og vann við það mun ég fjalla um listsköpun Carsten Höller, Herman de Vries og 

Sissel Tolaas sem öll hafa einnig blandaðan bakgrunn. Fjallað verður um efnisval og 

aðferðir í verkum mínum og það skoðað með hliðsjón af verkum listakonunnar Sarah 

Sze. Í umfjöllun um inntak verkanna verða skoðaðir þættir eins og áhrif rýmisins, þar 

sem áfram er leitað til Sze. Tengslum við náttúruna verða gerð skil með því að leita til 

listamanna eins og Hans Haacke, Helen Mayer Harrison, Newton Harrison, Herman 

de Vries, Carsten Höller og Giuseppe Penone. Meginkafli ritgerðarinnar fjallar um 

verkið Margbrotið samfélag frá 20173 sem lýsir vel hugmyndum mínum núna og 

hvernig sköpunin birtist í myndlistinni. Hvernig allt er öðru háð, byggt upp af 

einingum sem mynda kerfi sem kemur saman í líkani af veröld af einhverju tagi. Í 

þeirri umfjöllun verður leitað til sumra þeirra sem nú þegar hafa verið nefndir að 

viðbættum Jack Burnham, Bruno Latour, Tomás Sarraceno og Wim Delvoye.  

 Ég varð þeirrar gæfu aðnjótandi að alast upp við myndugleika foreldra á sviði 

handverks. Mamma er framúrskarandi góð saumakona og kann einnig vel til annarra 

hannyrða eins og þess að hekla og prjóna. Hún lærði listavel að mála á postulín. Það 

var ekki framkvæmt eins og síðdegisföndur á sunnudegi heldur var það óaðfinnanlegt 

                                                
2 Guðrún Sigurðardóttir, Margbrotið samfélag, sýningartexti, seinni hluti, 2017. 
3 Sjá myndaskrá, mynd 1. Guðrún Sigurðardóttir, Margbrotið samfélag, mótatimbur, 
snittteinar, þekjulitir, svampur, viðgerðasteypa, garn úr móher, silki og ull, 
smjörpappír, 2017. 
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og guðdómlega fagurt. Postulínsmálun móður minnar lýsir í raun allri hennar nálgun 

við handverk. Pabbi er þúsundþjalasmiður og getur leyst flest sem viðkemur 

húsasmíði og viðhaldi húsnæðis þó svo að það sé ekki hans starf. Þegar óeirð kom 

fram í beinum mínum voru vatnslitir og pappír settir á borðið. Þegar ég varð eldri 

byrjaði ég að hekla, kannski ekki af því að mamma gerði svo mikið af því heldur 

líklegast út af dúkkukjólunum sem amma á Patreksfirði sendi okkur systrum gjarnan í 

jólagjöf. Þeir voru undurfagrir, úr björtum litum og blúnduhekl í pilsunum. Ég tel að 

hrifnæmi mömmu hafi mótast mjög mikið af hjónum sem bjuggu við hliðina á heimili 

hennar. Ólafía og Einar voru í minningu minni ævagömul. Ég heimsótti þau oft í 

sumarferðum mínum til Patreksfjarðar. Þau voru barnlaus og var mamma 

aufúsugestur á heimilinu. Ólafía málaði með olíulitum á silki og Einar renndi 

lampafætur og fleira og steypti þurrkuð blóm og skeljar í resín. Garður þeirra hjóna 

var ekki heldur venjulegur, átti reyndar fáa sína líka á þeim slóðum á þessum tíma, 

þakinn blómstrandi blómum. Þar mátti finna risavalmúa, jakobsstíg, sumarvalmúa og 

úrval sumarblóma. Bjarnarkló var notuð til að mynda skjól. Mamma elskar blóm, 

fegurð þeirra nærir hana. Frá unga aldri lærði ég að horfa á þessa fegurð, sjá hana og 

veita því athygli þegar brumið kviknaði á vorin. Þennan áhuga á náttúrunni fékk ég 

með móðurmjólkinni. 

Ég lærði hjúkrunarfræði og starfaði við krabbameinshjúkrun í mörg ár. 

Hjúkrunarfræði er fag sem byggist á mörgum fræðigreinum. Hjúkrunarfræðingar hafa 

þekkingu á mannslíkamanum en fyrst og fremst fjallar hjúkrunarfræði um heildræna 

nálgun við einstaklinga. Að einhverju leyti á tungumálið í listsköpun minni rætur 

sínar að rekja til þessa bakgrunns. Hjúkrunarfræðingurinn getur ekki horft einangrað á 

ákveðna þætti manneskjunnar. Hugmyndafræði hjúkrunar gengur út á að horfa á 

manneskjuna í heild sinni. Í því felst einnig að skoða umhverfi hennar og reyna að átta 

sig á því sem getur haft áhrif á hana. 

Áhrif þekkingar og reynslu á hugsun og birtingu 
 

Í ljósi þess að ég hef annan náms- og atvinnubakgrunn áður en ég fer í listnám er 

áhugavert að skoða nokkra listamenn sem hafa blandaðan bakgrunn til þess að sjá 

hvaða áhrif það hefur haft á listsköpun þeirra. Listamaðurinn Carsten Höller lærði 

líffræði áður en hann hóf að leggja stund á list. Þessi bakgrunnur birtist í verkum 

hans. Þau eru oft einhvers konar tilraunir til þess að breyta skynjun mannsins á 
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umhverfi sínu. Höller kemur verkum sínum fyrir í umhverfinu. Verkin hafa svo áhrif á 

áhorfandann og hvernig áhorfandinn upplifir umhverfið.4 Á sýningu Höller, Syncro 

System, sem sett var upp í Fondazione Prada í Mílanó 2000–2001, setur hann upp 

einskonar tilraunaferli sem áhorfandinn gengur í gegnum og upplifir áhrif verkanna og 

áhrif þeirra á umhverfið. Höller lýsir verkunum þannig að þau séu ekki hlutir með 

merkingu í sjálfum sér heldur verði merking þeirra til í samspili við áhorfandann. Í 

verkum mínum geng ég á svipaðan hátt út frá því að öll reynsla sem áhorfandinn hefur 

hafi áhrif á merkinguna sem hann leggur í verkin og upplifun hans af þeim. Í 

tilraunum Höller er þó engin virk athugun eða skráning á áhrifum heldur verða þau til 

með hverjum og einum og ferðast með honum áfram án þess að listamaðurinn hafi 

stjórn á því eða möguleika til að fylgja því eftir. Verkið Light Wall (2000)5 á 

fyrrnefndri sýningu skapar einskonar ofskynjanir. Heill veggur af ljósaperum sem 

blikka á ákveðinni tíðni sem líkir eftir tíðni heilabylgja og hljóð á sömu tíðni verka á 

áhorfandann. Höller vænti þess að verkið hefði ekki einungis sjónræn áhrif heldur 

einnig áhrif á tilfinningar og hugsanir.6 Verkin eru rannsóknir á fólki, skynjun þess á 

breytingum á umhverfi, án þess að vera kerfisbundnar athugunarrannsóknir eins og 

hefðbundið væri í vísindum eins og líffræði. Í vísindaheiminum sem Höller þekkir svo 

vel er gjarnan reynt að skilgreina fyrirbæri. Í viðtali við Germano Celant leiðir hann 

líkur að því að Höller vilji gera hið gagnstæða í listinni. Í svari Höller kemur 

hinsvegar fram reynsla hans úr heimi vísindanna og sú vitneskja að þekkingin er í 

raun mjög takmörkuð þegar hann svarar því til að hann myndi vilja geta skilgreint 

fyrirbæri en óvissan komi oftast í veg fyrir að það sé hægt.7 Að hans mati getur list 

staðið jafnfætis vísindunum sem aðferð til þess að skilja betur umhverfið.8 

                                                
4 Mark Windsor, „Art of Interaction: A Theoretical Examination of Carsten Höller’s 
Test Site.“ Tate Papers, no. 15, vor 2011, sótt 18. desember 2017 á 
http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/15/art-of-interaction-a-
theoretical-examination-of-carsten-holler-test-site.  
5 Sjá myndaskrá, mynd 2. Carsten Höller, 2000, Light Wall, innsetning, sótt 4. janúar 
2018 á https://i.pinimg.com/736x/a7/48/d1/a748d1b378549331eee50701917b18c0--
light-walls-environmental-graphics.jpg 
6 Germano Celant, Carsten Höller og Fondazione Prada ritstýrðu, Carsten Höller: 
Register; prepared on the Occasion of Carsten Höller’s Exhibition Synchro System at 
the Fondazione Prada in Milan 22.11.2000 - 7.1.2001 Milano: Arti Grafiche Meroni, 
2000. 
7 Celant, Höller og Fondazione Prada, Carsten Höller. 
8 „Carsten Höller: Zoology,“ Artsy.net, 2016. https://www.artsy.net/show/gagosian-
gallery-carsten-holler-zoology. 
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 Herman de Vries hóf sinn atvinnuferil sem náttúrufræðingur. Allt frá því að 

hann hóf að hugsa um list hefur sú hugsun verið samofin vísindalegri hugsun. Í 

listsköpun sinni vinnur de Vries með hugmyndir um að auka meðvitund. Sjálfsmynd 

eins og greind og það að hafa þekkingu segir hann vera veraldlega sameign. Þátttaka í 

samfélaginu fjallar um að safna upplýsingum og auka meðvitund. Fyrir honum er list 

leið til að auka meðvitund.9 Aðbúnaður hans í æsku var til þess fallinn að efla áhuga 

hans á náttúrunni og undrum hennar. Það lá því beint við fyrir hann að leggja stund á 

náttúruvísindi. Í framhaldi af námi starfaði hann um sextán ára skeið við 

náttúruvísindarannsóknir. Samhliða þeim starfa óx listsköpun hans og var samfléttuð 

náttúruvísindunum. Það eru undur veraldar sem allir þessir heimar sem mótuðu de 

Vries sem listamann eiga sameiginlegt. Hrifnæmi æskunnar og eftirtekt og sýn 

listamanns og vísindamanns og þrá eftir uppgötvunum á undrum veraldar.10 

 Sissel Tolaas hefur mjög svo blandaðan bakgrunn. Hún hefur búið víða, talar 

mörg tungumál og hefur lært efnafræði, stærðfræði, tungumál og listir.11 Hún hefur 

stundað rannsóknir á lykt. Rannsóknirnar eru þverfaglegar og birtast niðurstöður 

þeirra á ýmsan máta. Hugmyndafræðilega, vísindalega eða sem listaverk. Eitt af þeim 

verkum sem hún hefur fengist við er lyktasafn. Í dag telur safnið 6763 lyktir. 

Lyktunum er safnað á hlutlægan hátt og eru ekki metnar á huglægan hátt eftir því 

hvort þær eru góðar eða vondar eins og okkur er svo tamt í daglegu tali. Hluti af 

verkefninu er að gefa lyktum sitt tungumál en ekki að þær séu kenndar við sjónræna 

hluti eða fyrirbæri sem við þekkjum úr umhverfinu. Henni þykir merkilegt miðað við 

hversu mikilvægt það er að finna lykt í lífinu að við höfum ekki þróað tungumál 

lyktar eins og við höfum til dæmis tungumál fyrir liti. Tolaas hefur sett fram orðaskrá 

yfir lyktir og heitir hún „Nasalo“. Að mati Tolaas getur lykt veitt okkur mikið af 

mikilvægum upplýsingum og verið mikilvægur þáttur í samskiptum.12  

Reynsla og þekking safnast upp í kynslóðum og berst áfram. Hún safnast upp í 

einstaklingum á þeirra ævi. Uppsöfnuð reynsla einstaklinga mótar þá og hefur áhrif á 

hvernig þeir birtast, bregðast við heiminum og hafa áhrif á heiminn. Vinnuferli 

                                                
9 Mel Gooding og Herman de Vries, Herman de Vries: Chance and Change (London: 
Thames & Hudson, 2006). 
10 Gooding og Vries, Herman de Vries: Chance and Change. 
11Sissel Tolaas. Tina DiCarlo interviews Sissel Tolaas, vor 2010, mono-kultur.com/issues/23. 
http://www.tinadicarlo.com/sissel-tolaas/ 
12Sissel Tolaas, „An Alphabet for the nose.“ Journal for Artistic Research, 2011, sótt 
18. desember 2017 á https://old.researchcatalogue.net/view?weave=1036. 
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þessara listamanna sem hafa blandaðan bakgrunn einkennist af rannsóknum. 

Endurteknum tilraunum og skipulögðum vinnubrögðum. Leit að þekkingu með 

mismunandi aðferðum þar sem niðurstöður eru birtar í mismunandi formi. Listaverk 

þeirra eru afurðir þessa vinnuferlis. Bakgrunnur og reynsla þeirra kemur fram í 

verkunum. Bakgrunnur minn hefur áhrif á listsköpun mína. Vinnuferlið er ríkur þáttur 

í útkomu og inntaki verka. Heildræn hugsun, hvernig nauðsynlegt er að horfa á hlutina 

í heild. Lítil breyting á einum þætti getur haft stórkostleg áhrif á heildina og allt er 

einhvern veginn samofið. Með þessari nálgun byggjast verk mín upp í vinnuferlinu. 

Litlar einingar og kerfi mynda heild sem stendur fyrir heim af einhverju tagi.  

 

Snittteinar og heklaður hör 
Efnisval mitt er nokkuð fjölbreytt. Þó má segja að meginlínur í efnisvali byggist á því 

að blanda saman grófum og fínum efnum. Ekki endilega til að tefla saman andstæðum 

heldur frekar til að vinna með jafnvægi og ójafnvægi. Oft blandast saman iðnaðarefni 

og efni sem eru notuð í hannyrðum. Það sama á við um aðferð. Oft má sjá hannyrðum 

blandað saman við aðferðir úr byggingariðnaði. Aðferðir og efni eru slitin úr 

samhengi og þeim beitt á órökréttan hátt. Faglegum reglum iðngreinar og 

efnisnotkunar er ekki endilega beitt. Í verki frá 201613 er þessu einmitt þannig farið. 

Verkið á sér uppsprettu í því efni sem fyrir er í rýminu. Stuðningsefni fyrir rafkerfi er 

þar útgangspunktur og sveigja í rafmagnsröri. Snittteinar sem eru notaðir til þess að 

halda uppi grindum sem rafmagnsleiðslur rýmisins liggja í eru notaðir sem burðarvirki 

verksins. Þeir eru sveigðir og spenntir fastir í göt sem fyrir eru í rýminu. Sveigjurnar 

vísa til sveigju í rafmagnsröri sem fyrir er og verður partur af verkinu. Einnig eru 

sveigjurnar tilvísun til sjávarins og öldunnar sem á mjög ómótaðan og óljósan hátt 

sveima um huga mér við vinnslu verksins. Heklað netið er úr stálgráu hörbandi. 

Hörbandið er efni sem er notað í uppistöðu í vefnaði. Í netinu er gult hekl sem hefur 

verið stífað með sykri. Gula heklið er tilvísun í plastið sem þvælist um umhverfi 

okkar og flækist í lífríkinu. Örin sem spennt er á boga í miðju verkinu er gerð úr 

afgöngum af rammaefni sem notað er til að ramma inn myndir. 

 Verkið á mynd þrjú er á ákveðinn hátt líkt verkum Sarah Sze. Innsetningar 

hennar eru flóknar og verða að mestu leyti til á sýningarstað þó svo að ýmsar tilraunir 
                                                
13 Sjá myndaskrá, mynd 3. Guðrún Sigurðardóttir, snittteinar, hör, ull, sykur, fundið 
rammaefni, rær og samskeytastykki, 2016. 
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hafi verið gerðar í stúdíóinu áður. Það fer mikill tími í að bæta við og taka burt hluti 

og loksins þegar henni finnst verkið vera tilbúið lýsir hún því þannig að ef hún tæki 

eitthvað burt myndi verkið missa jafnvægi og hrynja, í það minnsta sjónrænt.14 Verk 

Sze minna einnig á verkið á mynd 3 og tilurð verka hjá mér almennt að því leyti að 

þau eru gjarnan endurunnin og sett upp í breyttri mynd á næsta sýningarstað. 

Snittteinarnir í verkinu á mynd 3 hafa verið notaðir áður og aftur eftir að það var tekið 

niður. Í verkum mínum, líkt og því á mynd 3, hef ég notað færri innihaldsefni en Sze 

og þannig eru verkin einfaldari að byggingu en hennar. Sze notar að mestu leyti 

fundið efni sem hún notar beint eða á við það á einhvern hátt. Verkið á mynd 3 felur í 

sér handverk í formi heklaðra neta sem ekki geta talist til fundins efnis. Hlutirnir í 

verkum hennar hafa mismunandi merkingu eftir því í hvaða samhengi þeir eru settir. 

Þetta eru yfirleitt hlutir sem hafa þekkt notagildi í raunheimi og eru samofnir 

menningunni. Til dæmis notar hún stundum lampa einungis til að gefa lýsingu og í 

öðrum tilvikum þar sem lampinn hefur ákveðna merkingu. Ljósmyndir eru stundum 

partur af verkum hennar og hjálpa til við lestur. Verkin fela í sér óbeina frásögn líkt 

og verk mitt á mynd 3 er óbein náttúrufrásögn og frásögn af sambandi manns og 

náttúru.15 

 

Hringrás hugsana og tilrauna; uppbygging þekkingar 
 
Verkin eru aldrei bókstafleg og fleiri en ein túlkun getur átt við. Áhorfandinn setur 

sína eigin reynslu í túlkunina. Verkin eru byggð á mínum hugarheimi og eiga sér 

rætur í reynslunni af því að lifa í þessum heimi. 

Inntak verkanna verður oft til í vinnuferlinu í tilraunum með efni og aðferð. 

Það ferli kallast svo á við hugsanir. Þannig kastast hugsanir og áþreifanlegar tilraunir 

fram og til baka og mynda einhvers konar túlkun á þessum innri heimi sem á sér stað 

á þeim tíma. Með verkunum fylgir oft texti sem gefur innsýn í hugmyndina á bak við 

verkið og er þannig leiðbeinandi við lestur þess. Textarnir eru oft ljóðrænir og gefa 

áhorfandanum rými til þess að nýta reynslu sína við upplifun verksins. Verkið Killing 

                                                
14 Louisiana Channel, Sarah Sze Interview: The Meaning Between Things, júlí 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=NabxA5hPnjA. 
15 Sarah Sze og Linda Norden, Sarah Sze (New York: Abrams, 2007). 
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Time (2017)16 er gott dæmi um þróun og tilurð verka. Það vísar í náttúruna og 

hugsanir um tilvist mannsins. Teikningar Ernest Haeckel17 voru innblástur. Verkið tók 

langan tíma í vinnslu sem gaf tækifæri til djúpra þanka. Vangaveltur um tilvist 

mannsins og hvort það skipti máli hvernig tímanum er varið felast í verkinu. Í verkinu 

er einnig verið að velta fyrir sér orðtakinu „Að drepa tímann“. Vinnuaðferðin er hekl í 

veldisvexti. Alltaf voru heklaðir tveir stafir í hvert bil, þannig óx lífveran í öðru veldi. 

Verkið hefur tengsl við frumuvöxt eins og hann birtist stundum í náttúrunni. Með 

verkinu fylgir texti um hugsanir sem áttu sér stað við vinnslu verksins. Textinn er ljóð 

sem var samið á ensku og verður ekki þýtt hér. Verkið var sýnt á samsýningunni 

„Mothers Garage“. Sýningin var samsýning nemenda á öðru ári í myndlist. Nemendur 

víða að úr heiminum tóku þátt og voru sýningarstaðir á víð og dreif um Reykjavík. 

Killing Time var staðsett við heimili í Vesturbænum. Skúlptúrinn fjallar einnig um 

jákvæðar hugsanir og hvernig skúlptúrinn sjálfur getur örvað glaðlegar hugsanir með 

formi sínu og litum. Áhorfandanum er boðið að skynja áferð skúlptúrsins. Á þennan 

hátt felur skúlptúrinn í sér umhugsun um alvarleg efni eins og tilgang lífsins en er um 

leið farvegur til þess að njóta lífsins og líðandi tíma. Verkið býður upp á það að vera 

þátttökuverk. Áhorfandanum er boðið að snerta verkið og handleika til að upplifa eðli 

þess, láta það lifna líkt og lífveru í höndum sér. 

 
An exponentially growing Artform of Nature  
inspired by Ernst Haeckel drawings. 
 
A crocheted sculpture of time.  
Thoughts of existence,  
purpose of things,  
how we spend time, kill time. 
 
A sculpture one can explore its nature,  
feel by hand,  
smile by its colors, enjoy time.18 

 
Í þessu verki sést hugsunin um náttúruna í formi kerfis. Mynstur sem myndast 

við vöxt, einingar verða að kerfi og kerfi myndar lífveru. Í verki sínu After Alife 

                                                
16 Sjá myndaskrá, mynd 4. Guðrún Sigurðardóttir, Killing Time, ullargarn og garn 
blandað móher, ull og silki, 2017. 
17 Ernst	Haeckel,	Art	Forms	in	Nature:	The	Prints	of	Ernst	Haeckel	(New	York:	
Prestel,	1998). 
18 Guðrún Sigurðardóttir, Killing Time, sýningartexti, 2017. 
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Ahead,19 á sýningunni Skulptur Projekte í Münster 2017, fjallar Pierre Huyghe um 

kerfi. Í hans risastóru innsetningu má finna frumuvöxt. Ekki heklaðar frumur heldur 

alvöru krabbameinsfrumur í stjórnlausri skiptingu, þar sem ein fruma verður að 

tveimur og svo framvegis. Í verkinu Killing Time er verið að fjalla um vöxt, 

veldisvöxt. Þörungarnir sem vaxa í rigningarvatni sem seytlar inn um þak 

sýningarsalar After Alife Ahead vaxa samkvæmt svipuðum lögmálum og skel eitraðs 

sæsnigils í svörtu glerbúri er samsett úr lífrænum formum sem mynda þríhyrninga og 

hafa vaxið eftir ákveðnum stærðfræðilegum og líffræðilegum lögmálum.20 

 

Samspil  verka við rýmið 
 
Rýmið hefur verið sterkur þáttur í þróun verkanna. Rýmið veitir oft innblástur í 

byggingu þeirra. Örvar hugsun um efni, uppsetningu og inntak. Verkin geta verið 

teikning í rými með tilvísun í efni sem fyrir er í rýminu og óljósu frekara inntaki eins 

og í verkinu sem fjallað hefur verið um hér að framan og er á mynd 3. Teikning í rými 

er einkenni verka Sarah Sze þar sem fundnir hlutir hennar eru litir en líka efniviður 

sem segir eitthvað í teikningunni. Með hlutunum hefur hún komið sér upp einskonar 

orðaforða. Þróun verka minna er líklega í þá átt. Smám saman er að birtast tungumál 

sem líklegt má teljast að eigi eftir að segja skýrari sögu. Í verkinu á mynd númer 3 er 

saga en líklegast hefði áhorfandinn þurft vísbendingu í formi texta til að skilja þá sögu 

sem ég hafði í huga. Líkt og í verkum Sze þá þarf að læra tungumálið. Rýmið er mjög 

mikilvægur og hvetjandi þáttur í verkum Sze. Sýningarstaðurinn breytist í tímabundna 

vinnustofu. Verkið verður til á sýningarstaðnum. Við uppsetninguna eiga stöðugar 

breytingar sér stað uns verkið hefur náð jafnvægi og er tilbúið. Verk Sze Seamless 

(1999)21 er dæmi um verk sem rýmið hefur mjög mótandi áhrif á. Það liðast um 

sýningarrýmið og mótast eftir arkitektúr salarkynna „The Carnegie Museum of Art“ í 

                                                
19 Sjá myndaskrá, mynd 5. Pierre Huyghe, 2017, After Alife Ahead, innsetning, sótt 4. 
janúar 2018 á http://www.artnews.com/2017/06/26/constant-displacement-pierre-
huyghe-on-his-work-at-skulptur-projekte-munster-2017/ 
20 Andrew Russeth, „Constant Displacement: Pierre Huyghe on His Work at Skulptur 
Projekte Münster.“ ARTnews. 26. júní 2017, sótt 18. desember 2017 á 
http://www.artnews.com/2017/06/26/constant-displacement-pierre-huyghe-on-his-
work-at-skulptur-projekte-munster-2017/. 
21 Sjá myndaskrá, mynd 6. Sarah Sze, 1999, Seamless, innsetning, sótt 4. janúar 2018 
á http://www.sarahsze.com/projects/Carnegie_1999/Carnegie.html 
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Pittsburg.22 Í sumum verka minna er rýmið ekki alfarið innblástur en það má segja að 

í flestum tilvikum hafi það mikil áhrif. Í verkinu Margbrotið samfélag (2017),23 sem 

rætt verður nánar hér síðar í ritgerðinni, verður stóra mótatimburbyggingin til í huga 

mér þegar ég veit í hvaða rými sýningin verður. Út frá rýminu teiknaðist byggingin 

upp í huga mér. Rýmið var svo áfram þáttur í sjónrænni og hugmyndafræðilegri 

frásögn. 

 

 

Tengsl  við náttúruna 
 
Náttúran er ríkur þáttur í verkunum. Hún er undirliggjandi þáttur í allri hugsun. 

Hugsunin hefur verið að þróast í þá átt að fjalla um náttúruna í samhengi við kerfi. Að 

smæstu og stærstu einingar náttúrunnar séu lítil og stór kerfi sem spila saman. Þessa 

hugsun má teygja yfir á allt í veröldinni. Lífkerfið í heild sinni með lifandi og dauðum 

efnum. Samspil manns og náttúru og samskipti manna sín á milli er hluti af 

náttúrunni. Nálgun listamannsins Hans Haacke er áhugaverð. Hann segir að eini 

munurinn á náttúrunni og tækninni sé sá að hið síðarnefnda sé mannanna verk. Virkni 

hvors um sig megi skýra út frá sömu hugmyndafræðilegu kenningum og náttúran og 

tæknin fylgi sömu lögmálum um virkni. Að hans mati virðast samfélagslegar stofnanir 

einnig virka á sama hátt. Um sé að ræða eitt heildarkerfi með mýgrút undirkerfa, hvert 

og eitt meira og minna undir áhrifum allra hinna. 

Helen Mayer Harrison og Newton Harrison fjalla um náttúruna í verkum 

sínum. Hugmyndir þeirra fjalla einnig um innbyrðis jafnvægi og að hvert nýtt skref 

sem tekið er geti raskað þessu jafnvægi. Jafnvel aðgerðir með góðum ásetningi, eins 

og endurvinnsla, hafa áhrif. Þau líkja tengslum fyrirbæra í heiminum við samræður 

trilljóna radda á billjónum tungumála.24  

 Verk Herman de Vries fjalla einnig um náttúruna. Hann gengur út frá því að 

manneskjan og allt sem henni fylgir sé hluti af náttúrunni. Manneskjan og náttúran eru 

samofnar. Vísindi og listir skapast vegna tilveru mannsins í náttúrunni, hugsana hans 

og tilfinninga gagnvart náttúrulegum fyrirbrigðum. De Vries notar hluti sem hann 

finnur í náttúrunni og leyfir þeim að tala fyrir sig. Verk hans eru ljóðræn og oft í formi 

                                                
22 Sze og Norden, Sarah Sze. 
23 Sjá myndaskrá, mynd 1. Guðrún Sigurðardóttir, Margbrotið samfélag. 
24 Edward A. Shanken, ritstýrði, Systems (London: Whitechapel Gallery, 2015). 
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heimspekilegra ljóða. Eitt slíkt lýsir nálgun hans við náttúruna vel. Það er á ensku og 

þótti mér ekki réttlætanlegt að þýða það án samráðs við höfundinn:  
 
my poetry is the world 
i write it every day 
i rewrite it every day 
i see it every day 
i read it every day 
i eat it every day 
i sleep it every day 
 
the world is my chance 
it changes me every day 
my chance is my poetry.25 
 

Carsten Höller veltir fyrir sér mörkum í náttúrunni. Muninum á mönnum og 

dýrum. Hann spyr spurninga um hvað sé rökrænt. Er það endilega það sem við sjáum? 

Á sýningunni Zoology sem hann hélt í Gagosian-safninu í Genf árið 2016 velti Höller 

fyrir sér vitund mismunandi dýra og skyldleika hennar við vitund mannsins.26 Að 

hans mati er svo margt sem við ekki vitum en tökum sem gefnu. Hann er heillaður af 

sveppum. Þeir birtast í allskonar litum og formum og sumir valda ofskynjunum. Þeir 

virðast lyftast frá jörðinni einungis til þess að dreifa sporum sínum og fjölga sér. Af 

hverju eru þeir í svona mismunandi útliti og með mismunandi eiginleika? Hann spyr 

spurninga um náttúruna, efast og leggur áherslu á hversu lítið við vitum um 

umhverfið.2728 

Giuseppe Penone fjallar um samband manns og náttúru í verkum sínum. Hann 

notar hversdagsleg efni, oft úr náttúrunni, og hafa tré oft orðið fyrir valinu. Hans 

hugmyndir vísa til gagnkvæmra tengsla allra lifandi vera. „Hidden Life Within“ er 

sýning sem hann hélt í „Art Gallery of Ontario“ í Kanada árið 2012. Þar tálgar hann út 

með nákvæmum hætti fyrra líf trésins, hins unga trés. Verkin lýsa djúpri virðingu fyrir 

náttúrunni og fjalla um tíma sem fólginn er í henni. Það tekur langan tíma fyrir tré að 

vaxa eins og það tekur listamanninn langan tíma að afhjúpa leyndardóma hins innra 

lífs sem má finna í trénu og sambærilega í öllum lifandi verum.29 

                                                
25 Gooding og Vries, Herman de Vries: Chance and Change, bls. 11. 
26 „Carsten Höller: Zoology.“  
27 „Carsten Höller: Reason“, Artsy.net, 2015. https://www.artsy.net/show/gagosian-
gallery-carsten-holler-reason. 
28 Celant, Höller og Fondazione Prada, Carsten Höller. 
29 Ago.net, „Giuseppe Penone: The Hidden Life Within“, AGO Artgallery of Ontario, 
e.d., http://www.ago.net/giuseppe-penone-the-hidden-life-within. 
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Samband manns og náttúru er flókið. Jafnvel þó að maðurinn sé hluti af 

náttúrunni er ekki þar með sagt að hann geti varið allar gjörðir í skjóli þess. Þó að við 

séum getin af náttúrunni er oft eins og í umræðunni séum við ekki hluti af henni og 

hún okkur óskyld. Þetta er sérkennilegt í ljósi þess að maðurinn er stöðugt að breyta 

og hafa áhrif á náttúruna30 og í raun er það gagnkvæmt. Hringrás háð viðkvæmu 

jafnvægi. 

Margbrotið samfélag 
 
Árið 1968 skrifaði Jack Burnham greinina „Systems Aesthetics“ í Artforum um að 

umskipti væru að eiga sér stað í listum. Að einhverju leyti snerust þessar breytingar 

um að „óhlutgera“. Í umræðu sinni fjallar hann um vísindi og hugmyndir um að á 

einhverjum tímapunkti muni allar uppfinningar í heimi vísindanna falla undir eina 

heildarhugmynd. Þessar tilfærslur rekur hann til tækniframfara. Burnham horfir fram 

á að þarfir manna séu að breytast almennt og nái það eins til lista. Heildarumhugsunar 

sé þörf er varðar alla þætti lífs. Að lífsviðurværi jarðarinnar sé ekki stofnað í hættu, 

félagskerfi okkar þurfi að virka betur, auka þurfi skilning á sambandi manns og vélar, 

setja þurfi fram stefnu um nýtingu auðlinda, skilgreina nýja nálgun í menntun og finna 

jafnvægi milli starfs og einkalífs. Heimurinn hafi fram að þessu snúist um hluti en 

áherslan sé að færast frá hlutnum í átt til kerfa. Í flóknari heimi fari að skipta miklu 

máli hvernig hlutirnir eru gerðir. Í þessu samhengi ríði á að leysa úr vandamálum 

stofnana. Koma þurfi á stöðugum tengslum milli lífrænna og ólífrænna kerfa, s.s. 

iðnaðarframleiðslu og landbúnaðar, flutnings- og upplýsingakerfa, afþreyingar og alls 

er viðkemur mannlegri virkni. Allt lífkerfið þurfi að umgangast á kerfisbundinn hátt 

eftir mikilvægi. Að mati Burnhams eru margir listamenn, þegar á þessum tíma, þegar 

greinin var skrifuð, farnir að fjalla um þessi umskipti.31 

Verkið Margbrotið samfélag (2017) (mynd 1) fjallar um hvernig allt í 

heiminum kemur saman og er háð jafnvægi. Hvernig smæstu einingar geta lifað sem 

sjálfstæð kerfi en einnig mótað stærri samstæður. Einingar, kerfi og samstæður eru 

háð ytri aðstæðum og samskiptum sín á milli. Eitt er öðru háð. Sýnilegt og ósýnilegt. 

Bruno Latour sér sambærilega myndlíkingu í verki Tomás Saraceno, Galaxies 

                                                
30 Jeffrey Kastner ritstýrði, Nature (London: Whitechapel Art Gallery, 2012). 
31 Shanken, Systems. 
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Forming along Filaments, Like Droplets along the Strand of a Spider´s Web,32 sem 

hann sýndi á Feneyjatvíæringnum 2008. Verkið er gert úr teygjanlegum strengjum 

sem tengjast við veggi sýningarrýmisins og mynda hnetti og tengingar svo 

nákvæmlega að hver tenging, hver festing og hver þráður hefur hlutverki að gegna til 

að halda verkinu í formi sínu.33 Verkið Margbrotið samfélag er myndlíking fyrir 

skipulag af einhverju tagi. Rýmið og verkið gætu saman verið fruma. Veggirnir 

frumuhimna, hringurinn á gólfinu kjarnahimna, smáþarmarnir kjarni, heklaða fruman 

hvatberi (sem er í raun hluti af meltingarfærum frumunnar) og sirkillinn og 

burðarvirkið annað sem er nauðsynlegt starfsemi frumunnar. Utan veggja rýmisins 

væri heimur frumunnar, heimurinn sem hún lifir í og á í stöðugum samskiptum við. 

Til þess að halda sjálf lífi og starfa eðlilega og til að stuðla að lífi og starfsemi annarra 

eininga og kerfa. Verkið innan rýmisins gæti líka verið myndlíking fyrir heiminn, 

fyrir samspil kerfa og samspil manns og náttúru. Manngerð kerfi innan um kerfi 

náttúrunnar. Tilgáta um að allt í veröldinni renni hugsanlega saman. Hvar byrjar og 

endar maðurinn? Hvar byrjar og endar náttúran? Er maðurinn ekki hluti af náttúrunni? 

Eru manngerð kerfi náttúruleg kerfi? Eins og stíflur bjórsins og bú býflugunnar. 

Latour er á svipuðum nótum í umfjöllun sinni um verk Saraceno. Hann segir að skilja 

megi verkið sem líkan fyrir félagslega hugmyndafræði, það gæti einnig verið 

myndlíking fyrir byggingu frumu þar sem þræðirnir halda uppi veggjum hennar og 

innihaldi eða vefur köngulóar eða útópísk þrívíddarvörpun af borgum einhvers staðar 

á vetrarbrautinni. Hugmyndafræðilega er verk Saraceno þannig líkt verkinu 

Margbrotið samfélag. Bæði fjalla verkin um heildræna nálgun og að maðurinn verði 

ekki aðskilinn frá umhverfi sínu.34 

 

Margbrotið samfélag: 
Hið smáa nærir hið stóra, 
það andar inn súrefni og ber um lífæðar, 
það sýgur upp orku og spýtir út hrati. 
 
Hringrás bundin viðkvæmu jafnvægi. 
 
Hið smáa er grundvöllur hins stóra, 
háð sérstöðu og samvinnu, 

                                                
32 Sjá myndaskrá, mynd 7. Tomás Saraceno, 2008, Galaxies Forming along 
Filaments, Like Droplets along the Strand of a Spider´s Web, innsetning, sótt 4. 
janúar 2018 á http://tomassaraceno.com/projects/galaxies-forming-along-filaments/ 
33 Shanken, Systems. 
34 Shanken, Systems. 
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sérhæfðar einingar byggja kerfi.35 
 

Verkið varð til í vinnuferlinu. Hugmyndin mótaðist smám saman í gegnum 

tilraunir með efni og aðferðir og hugsanir sem áttu sér stað samhliða. Meginástæðan 

fyrir því að hugmyndin um kerfi og að einingar verði að kerfum og allt þurfi að vinna 

vel saman til að heildarútkoman verði góð á rætur að rekja til hins stórkostlega kerfis 

smáþarmanna. Þarmar manneskjunnar eru sex metra langir og yfirborð þeirra að innan 

er 300 fermetrar. Þetta líffæri er undirstaða lífs okkar í samvinnu við önnur 

líffærakerfi. Það vinnur um 90 prósent af öllum næringarefnum sem við þurfum á að 

halda úr fæðunni og skilar úrganginum og því sem eftir er af næringarefnum áfram til 

ristilsins. Í verkinu er steyptur skúlptúr í formi þarma. Hann er sex metra langur líkt 

og í mannslíkama.  

Heklaði hluturinn er myndlíking fyrir frumu í skiptingu. Heklið sem aðferð er 

kerfisbundið. Efniviðurinn er móher, silki, ullarband og smjörpappír. Léttleiki 

bandsins gerir smjörpappírnum kleift að halda formi frumunnar. En fruman er að 

nokkru leyti tætt vegna þess að myndbyggingin er byggð á smásjármynd af frumu 

sem er í skiptingu. Líkaminn er gerður úr samfélagi frumna sem eru sérhæfðar til að 

gegna ákveðnu hlutverki. Í raun má tala um hverja einstaka frumu sem kerfi með 

ákveðið hlutverk. Þær safnast saman og mynda líffærakerfi sem stýra líkamsstarfsemi 

okkar. Það á sér stað stöðug starfsemi, stöðugar viðgerðir og viðhald, stöðug 

endurnýjun frumna til að viðhalda kerfum líkamans. Hver einstaklingur er á sama hátt 

ein eining í ákveðnu samfélagi og leggur til þess líkt og fruman í gangverki líkamans. 

Innan samfélagsins eru mörg kerfi og allt kemur saman í lífkerfi náttúrunnar sem er 

háð mörgum kerfum. Ein samhangandi hringrás. Óteljandi einingar sem mynda 

óteljandi kerfi. 

Listamaðurinn Wim Delvoye hefur gert mörg verk undir verkaröðinni Cloaca 

(2000–).36 Við hönnun og gerð verkanna leitaði hann til ýmissa sérfræðinga, m.a. á 

sviði verkfræði og meltingarfræði. Með þeim skapaði hann vél sem líkir eftir 

meltingarkerfi mannsins. Í vélinni er allt sem þarf til þess að melta mat og drykk 

þannig að úr afturenda vélarinnar komi úrgangur að sömu samsetningu og úrgangur 

manna. Þrátt fyrir fullkomleika vélarinnar segir Delvoye náttúruna vera fullkomnari. 

                                                
35 Guðrún Sigurðardóttir, Margbrotið samfélag, sýningartexti, heildartexti, 2017. 
36 Sjá myndaskrá, mynd 8. Wim Delvoye, 2000, Cloaca Original, sótt 4. janúar 2018 
á https://wimdelvoye.be/work/cloaca/cloaca-original-1/ 
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Tilgangur listaverksins að sögn listamannsins var að sýna fram á hvað allt væri 

tilgangslaust með því að gera eitthvað sem hefði engan tilgang í sjálfu sér en væri 

samt svona óumræðilega flókið og fullkomið. Þegar Cloaca hefur verið sett upp á 

sýningarstað er það lifandi vera. Líkt og Margbrotið samfélag er verkið sett saman af 

mörgum einingum sem mynda kerfi til þess að skapa eitt heildarkerfi. Margbrotið 

samfélag er tilvísun til raunverulegra kerfa. Cloaca er raunverulegt kerfi sem hefur 

þann tilgang að fjalla um raunveruleikann líkt og verk Pierre Huyghe, After Alife 

Ahead. Í Cloaca er allskyns vélbúnaður en einnig efni til að brjóta niður fæðu og 

lifandi bakteríur sömu gerðar og í meltingarvegi mannslíkamans. Cloaca þarf mikla 

umönnun og er háð umhverfi sínu eins og aðrar lifandi verur. Það þarf að fá að borða 

tvisvar á dag þegar verkið gefur merki um að vera svangt, annars deyja bakteríurnar 

og kerfið hrynur.37  

 Stór hluti Margbrotins samfélags er smíðaður úr mótatimbri. Í mótatimbrinu 

tengist náttúra og manngerð náttúra. Þar er einnig um að ræða ákveðið kerfi, staðlaða 

þykkt og staðlaðar lengdir, notað í byggingariðnaði. Í mótatimbri er líka ákveðin 

frumugerð, frumugerð trésins. Giuseppe Penone hefur í verkum sínum skoðað 

frumugerð trésins. Skoðað hvernig innri bygging þess og vöxtur hefur farið fram með 

því að tálga innan úr trjám og varpa ljósi á þeirra innra kerfi. Dæmi um slíkt verk er 

Ripetere il bosco-frammento 19 frá 2007–2008.3839 Byggingin í Margbrotnu 

samfélagi er annars vegar sirkill og hins vegar bygging til að halda uppi sirklinum. 

Sirkillinn var notaður í verkinu til að mála hring á gólf sýningarrýmisins. Sirkill er 

tákn skipulags, útreiknings, nákvæmni og ákvarðana. Hann er hluti af kerfi 

stærðfræðinnar, rúmfræði. Sömuleiðis er hringurinn eitt af formum rúmfræðinnar. 

Hann er óendanlegur, hann er jörðin eða alheimurinn. Hann er afmarkandi. Hann er 

ákveðið mengi í menginu, sýningarrýminu, heiminum. Hringurinn er málaður með 

gulum og bláum þekjulitum. Gulur og blár renna saman að stórum hluta og mynda 

grænan. Græni liturinn vísar til náttúrunnar. Litirnir tilheyra einnig ákveðnu 

                                                
37 Wim Delvoye, Josefina Ayerza interviews Wim Delvoye, 2001, Lacanian ink, 
http://www.lacan.com/frameXIX7.htm. 
38 „About Giuseppe Penone.“ Artsy.net, https://www.artsy.net/artwork/giuseppe-
penone-ripetere-il-bosco-frammento-19. 
39 Sjá myndaskrá, mynd 9. Giuseppe Penone, 2007–2008, Ripetere il bosco-
frammento 19, tréskúlptúr, sótt 4. janúar 2018 á 
https://www.artsy.net/artwork/giuseppe-penone-ripetere-il-bosco-frammento-19. 
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manngerðu kerfi, litakerfinu. Tveir af grunnlitunum þremur, blár og gulur, og afurð 

þeirra, grænn. 

 Byggingin, sirkillinn og hringurinn bera með sér vitnisburð um atburð. 

Atburðinn þegar sirklinum var snúið og hann notaður til þess að mála hringinn á 

gólfið. Áhorfandinn skynjar þennan atburð og veltir í augnablik fyrir sér hvort hann 

geti einnig snúið sirklinum áður en hann áttar sig á því að hann hefur gengið inn í 

fryst augnablik. Verk Carsten Höller eru oft þátttökuverk en oft eru þau það ekki þó 

að þau veki þá löngun oft og tíðum. Á sýningunni Zoology fær áhorfandinn löngun til 

að snerta, pota og toga í verkin, sem ekki er ætlast til á þeirri sýningu.40  

 Verk Carsten Höller, Test Site (2006),41er rannsókn á breyttu umhverfi eða 

breyttu kerfi. Verkið var sett upp í Turbine Hall í Tate Modern-listasafninu. 

Listamaðurinn kom fimm rennibrautum eða rörum fyrir í salnum sem voru hugsuð 

sem samgöngumáti af hæðum safnsins. Hann veltir fyrir sér hversu mikið umhverfi 

okkar breytist við slíka breytingu á samgöngumáta. Í stað stiga og lyfta komi rör sem 

fólk renni sér niður milli hæða. Höller tekur kerfi sem hafa verið þróuð í öðrum 

tilgangi og setur í nýtt samhengi. Rör og rennibrautir eru vel þekkt fyrirbæri úr 

skemmtigörðum en hafa ekki verið notuð sem samgöngur í byggingum. Hann gefur 

sér að breytingin á skynjun fólks á umhverfinu sé veruleg með slíkri röskun á ríkjandi 

jafnvægi og gæti glætt líf byggingarinnar. Mark Windsor skrifar um verkið: 

„Samvinnan er grundvöllur Test Site. Þannig virkar verkið, líkt og heimurinn sem við 

lifum í ...“ Höller veltir fyrir sér ríkjandi skipulagi og felst rannsókn hans í því að 

koma fyrir nýjum hugmyndum og skoða áhrif þess á skynjunina. Hann setur inn nýja 

breytu, líkt og gert er í tilraunum í vísindum. Í raun og veru er ómögulegt að segja 

hver niðurstaða rannsóknar hans verður á ríkjandi kerfi því að athugun og eftirfylgni 

er ekki kerfisbundin. Í Margbrotnu samfélagi er ekki verið að gera tilraun. Þar er sett 

fram tilgáta um að heimurinn byggist upp af einingum sem mynda kerfi og allt sé á 

einn eða annan hátt innbyrðis tengt, háð jafnvægi. Tilraun Höller styður við þessar 

hugmyndir um að horfa verði heildrænt á heiminn og ein breyting geti haft víðtæk 

                                                
40 „Carsten Höller: Zoology“. 
41 Sjá myndaskrá, mynd 10. Carsten Höller, 2006, Test Site, sótt 4. janúar 2018 á 
http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/15/art-of-interaction-a-
theoretical-examination-of-carsten-holler-test-site 
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áhrif á heildarkerfið og raskað jafnvæginu. Samvinna eininga og kerfa er grundvöllur 

heimsins.42  

 Herman de Vries hefur líkt verkum sínum, sem hann finnur í náttúrunni, við 

„Models of the World“.43 Þannig má skilja að hvert laufblað, hverja grein megi skoða 

sem sjálfstætt kerfi, líkan fyrir ákveðinn part veraldarinnar. Margbrotið samfélag má 

skoða sem líkan fyrir heim af einhverju tagi. Hver hluti verksins getur verið líkan fyrir 

ákveðinn heim. 

 Í verki sínu After Alife Ahead fjallar Pierre Huyghe um kerfi. Sjálfstætt kerfi 

sem hefur sína eigin virkni og innan þess eru mörg smærri kerfi sem hafa sína virkni 

meira eða minna háð ytra umhverfi og hvert öðru. Líffræðileg kerfi sem áður var 

minnst á í verki Huyghe koma saman í stærra kerfi, yfirgefinni skautahöll, sem er 

partur af veröld okkar. Kerfið er tilbúið kerfi listamannsins í heimi sem hann hefur 

ekki stjórn á. Kerfið hans öðlast síðan að hluta sjálfstætt líf. Listamaðurinn stjórnar 

með því að setja einhverja atburðarás af stað sem síðan er háð tilviljunum að hluta um 

hvernig verður.44 Margbrotið samfélag er ekki lifandi kerfi. Það er vísan til lifandi 

kerfa og fjallar um kerfi líkt og Huyghe setur upp í raunveruleikanum. Þetta á 

Margbrotið samfélag skylt með verkum Sarah Sze. Hún skapar hvern ljóðrænan 

heiminn inni í öðrum. Verk sem geta vaxið og þróast á mismunandi stöðum. Hún 

tekur niður verk á einum stað og endurvinnur í nýju formi á nýjum stað.45 Slíka þróun 

get ég séð fyrir mér fyrir Margbrotið samfélag. Nýtt verk, á nýjum stað, þróað á sama 

grunni. 

Niðurlag 

Náttúran er allt í veröldinni og allt er byggt upp af einingum sem mynda kerfi. Öll 

fyrirbæri jarðar og himinhvolfa eru tengd. Þetta verður að sjálfsögðu ekki sannað á 

þessum síðum hér. Eins og Carsten Höller hefur látið hafa eftir sér er vitneskja okkar 

afar takmörkuð og fáir hlutir sem í raun er hægt að skilgreina með fullri vissu. Í 

verkum mínum hef ég velt þessum staðhæfingum fyrir mér. Við vinnslu ritgerðarinnar 

                                                
42 Windsor, „Art of Interaction: A Theoretical Examination of Carsten Höller’s Test 
Site.“ 
43 Gooding og Vries, Herman de Vries: Chance and Change. 
44 Russeth, „Constant Displacement“. 
45 Sze og Norden, Sarah Sze. 
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hefur mér sjálfri gefist kostur á að velta fyrir mér hvort þetta eru réttar staðhæfingar. 

Ritgerðarvinnan hefur verið lík því þegar ég er að vinna að verkum mínum. Ég hef 

mátað hugmyndir annarra listamanna og fræðimanna við mínar og komist að því að 

það eru margir á svipuðum slóðum. Fræðin mátaði ég síðan við verkin og þannig fór 

rannsóknin í marga hringi. Þessi vinna hefur hjálpað mér að finna kjarnann í verkum 

mínum og vinnuferli. Mér finnst ég hafa fundið farveg fyrir listsköpun mína. Ég hef 

brennandi áhuga á að rannsaka þessar staðhæfingar áfram í verkum mínum og halda 

áfram að kynna mér hugmyndir annarra á þessum nótum. Allt hefur áhrif og áhrif á 

eina einingu hafa keðjuverkandi áhrif, mögulega út í hið óendanlega, áþreifanlega sem 

og óáþreifanlega. Frumur mínar bera í sér minni frá upphafi mannsins og því sem 

orðið hefur á vegi þeirra allar götur síðan. 

 Jack Burnham segir listina vera ævafornt kerfi sem vinnur úr upplýsingum. 

Listamenn greina gögn og útbúa nýja kóða við listsköpun sína. Listin nærist á því að 

sækja stöðugt upplýsingar út fyrir sig sjálfa. Vinur hans Hans Haacke segir starf 

listamannsins krefjast þess að hann láti sig flest varða. Allar upplýsingar sem hann 

dregur stöðugt úr umhverfi sínu skipta máli. Hann er ekki einangrað kerfi; til þess að 

lifa af þarf hann stöðugt að bregðast við umheiminum.46 Þannig eru líkindi milli starfs 

hjúkrunarfræðingsins og listamannsins. Hugmyndir hjúkrunarfræðinnar um heildræna 

nálgun eru verkfæri úr mínum bakgrunni. Það hefur áhrif á hvernig ég sem listamaður 

bregst við umhverfinu og vinn úr upplýsingum frá því. Listin er mikilvæg aðferð í leit 

að þekkingu, líkt og Höller heldur fram, sem að öllum líkindum verður í auknum mæli 

beitt samhliða öðrum fræðigreinum í framtíðinni. 

Skrif Burnham árið 1968 um að heildarumhugsunar sé þörf eiga enn vel við. 

Kerfi veraldar hafa sjaldan gert eins vart við sig og í dag. Maðurinn er hluti af 

náttúrunni og öll hans verk. Við erum afsprengi hennar og áhrifavaldur. Við þurfum 

að verða eitt með náttúrunni eins og kemur svo fallega fram í ljóði Herman de Vries 

hér að framan. Við þurfum að skynja hana um augu okkar, láta hana flæða fram og til 

baka um sjáöldrin þannig að innri og ytri heimur renni saman eins og listakonan Roni 

Horn hefur komist að niðurstöðu um eftir áralangar rannsóknir á íslenskri náttúru.47 

 

                                                
46 Shanken, Systems. 
47 Roni Horn og Listasafn Reykjavíkur, Roni Horn: My Oz. (Reykjavík: Listasafn 
Reykjavíkur, 2007). 
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Hið smáa nærir hið stóra, 
það andar inn súrefni og ber um lífæðar, 
það sýgur upp orku og spýtir út hrati. 
 
Hringrás bundin viðkvæmu jafnvægi.48 

 
  

                                                
48 Guðrún Sigurðardóttir, Margbrotið samfélag, sýningartexti fyrri hluti, 2017. 
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