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Hvísla 

 

 

Verkið Hvísla samanstóð af þremur þáttum; hljóðleiðsögn, sápu og bekk. Verkið var 

þátttökuverk þar sem unnið var með ýmis rými Kjarvalsstaða. Hver hlutur var einskonar 

inngrip sem sneri að upplifun af sýningunni, hvar staldrað væri við og ferðast um rýmið. Inni 

á salernum var sápum safnsins skipt út fyrir aðrar sápur, með miklum ilmi sem síðan dofnaði 

þegar leið á sýningartímabilið. Hljóðleiðsögnin var aðgengileg í móttöku safnsins og bekkurinn 

var inni í Austursal þar sem hægt var að fá sér sæti þannig að svampur bekksins lagðist þétt að 

líkamanum og geymdi form hans um stund.  

 

 

     
Mynd 1. Hvísla, hljóðleiðsögn, bekkur úr memory foam, polyether svampur, visco gel memory foam, ljósmynd  

frá Hillevi Högström, 2018. 
Mynd 2. Hvísla, nærmynd af bekk, 2018. 
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Mynd 3. Hvísla, hljóðleiðsögn, 2018. 

 

Með hljóðleiðsögninni reyndi ég að finna samhljóm milli ímyndunar og veruleika. Þar 

tengdi ég saman rýmin sem geymdu leiðsögnina sjálfa, sápuna og bekkinn. Leiðsögnin byrjaði 

í móttökunni, leiddi fólk um rými safnsins og inn í huglægt rými þar sem mörk milli staðreynda 

og skáldskapar urðu óskýr. Hugsanir runnu saman í brotakenndri frásögn sem var byggð á 

óskýrum minningum og draumum, pári úr skissubókum og dagbókum, upplýsingum sem ég 

hafði lesið af internetinu eða í bókum. Við það blandaðist hljóðbrot frá stöðum sem eru mér 

kærir eða hlutum sem geyma minningar.  

Hljóðbrot tekin upp á staðnum bundu frásögnina við hljóðheim Kjarvalsstaða þannig 

að í upphafi gat reynst erfitt fyrir hlustanda að greina á milli þeirra hljóða sem komu frá 

umhverfinu og þeirra hljóða sem komu úr heyrnartólunum, en þau áttu það til að renna saman. 

Við gerð hljóðleiðsagnarinnar raðaði ég hljóðbrotum ofan á umhverfishljóð Kjarvalsstaða til 

þess að halda í samfelldan þráð í von um að hlustandinn næði að staðsetja hljóðin sem hann 

var að hlusta á. Röddin mín gat einnig reynst einskonar haldreipi þegar hljóðin fóru að skilja 

sig frá umhverfinu og færa sig yfir í annan heim.  
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Við gerð sápunar valdi ég olíur sem sagðar eru hafa þann eiginleika að bæta minni, 

draga úr kvíða eða virka gegn þunglyndi. Náin snerting okkar við efnið réði því hversu lengi 

sápan tórði við vaskinn áður en hún leystist upp, blandaðist vatninu og ferðast niður vaskinn. 

 

 

 

 

Mynd 4-5. Hvísla, Sápa gerð úr birki, vatn, lútur, möndluolía, sheasmjör, kókosolía, ilmkjarnaolíur (lofnarblóm, jasmína, 
sandelviður), 2018. 
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Bekkurinn var lagskiptur með svömpum, efsta lagið var úr efni sem kallast “memory 

foam”, þ.e. svampi sem leggst þétt að líkamanum og geymir form hans um stund. Verkið er 

einskonar dvalarstaður inn á safninu. “Memory foam” svampur er markaðsettur fyrir eiginleika 

sýna að dreifa þunga líkamans og er oft notaður í rúmdýnur.  Efnið gaf því persónulega 

skírskotun þannig að líkt og sápan þá lá dýnan á mörkum einka- og almenningsrýmis.  

 
Mynd 6. Hvísla, hljóðleiðsögn, memory foam, polyether svampur, visco gel memory foam, ljósmynd frá Hillevi Högström, 

2018 
 

Sögur mótuðust á meðan á sýningunni stóð, sápan leystist smám saman upp, 

svampurinn varð fljótt mjög kámugur, örlítið rifinn og tættur, en hélt þó út sýningartímabilið 

sem og sápurnar sem þó voru alveg komnar á sitt síðasta.  

               

Mynd 7. Hvísla, Sápa gerð úr birki, vatn, lútur, möndluolía, sheasmjör, kókosolía, ilmkjarnaolíur (lofnarblóm, jasmína, 
sandelviður) ljósmynd frá Anne Rombach, 2018. 

Mynd 8. Hvísla, nærmynd af bekk, 2018. 
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Mig langaði að skapa verk þar sem hlutir væru aðskildir en gætu samt runnið saman. 

Ég velti fyrir mér hvernig við upplifum rými með líkamanum öllum og lagði áherslu á nánd 

okkar við hluti í hversdagslegum athöfnum eins og að sofa eða þvo sér. Í verkinu voru stöðugar 

endurtekningar og form sem minntu á önnur form. Lagskipting sápunnar minnti á lagskiptingu 

svampsins, dropar í vaskinum sem heyrðust fyrst á salerninu smituðust yfir í sýningarsalinn og 

breyttust í rigningu.  

Líkt og áður þá vann ég með sögur og leitaðist við að vefa þær saman við rýmið, tvinna 

saman minningar og leyfa draumum að smitast yfir á svið líðandi stundar. Minningar okkar eru 

eins og síbreytilegur straumur sem við náum aldrei fullkomlega að fanga. Þær eru í stöðugri 

endurnýjun, endurröðun og með því að rifja þær upp, byggjum við þær upp og eru óteljandi 

leiðir til þess. Í samtali við aðra er hægt að skapa og deila sögum út frá minningum okkar. Þetta 

verk var skapað í samtali við marga og tók breytingum út frá þeim. Á sýningartímabilinu hélt 

það síðan áfram að mótast í nánu samtali við sýningargesti.  

Eins og kemur fram í hljóðleiðsögninni „allt er öðruvísi þegar þú gengur með 

einhverjum, maður fer að hugsa alls konar hluti sem manni hefði aldrei dottið í hug hefði maður 

gengið einn.“ 

 

 

                    
Mynd 9. Hvísla, hljóðleiðsögn, bekkur úr memory foam, polyether svampur, visco gel memory foam, 2018. 

Mynd 10. Hvísla, nærmynd af memory foam, 2018. 
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Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar.  

 
 
 

 



 

 

Formáli 
 

Lokaverkefni mitt er í raun afrakstur þriggja ára náms þar sem ég fékk frábæran 

stuðning frá fagfólki og einnig átti ég ómetanlegt stuðningsnet góðs fólks. Því vil ég 

þakka öllum þeim sem ég fékk að ræða við í tengslum við skrif ritgerðarinnar og einnig 

fyrir góð ráð í undirbúningi einkasýningar og annarra verkefna. Hildur Bjarnadóttir 

hefur reynst mér frábær leiðbeinandi í ritgerðarskrifum en einnig var áfangi undir 

hennar handleiðslu afar mikilvægur lærdómur og innblástur fyrir mitt ferli. Prófessorar 

myndlistardeildar fá sérstakar þakkir fyrir góða kennslu og ómetanlega aðstoð í gegnum 

námið. Síðast en ekki síst þá vil ég þakka vinum mínum og samnemendum. Við höfum 

hnoðast saman í gegnum námið og á milli okkar hafa flætt sögur og hugmyndir. Sköpun, 

gagnrýnin hugsun, stuðningur, hugarflæði, þæfing hugmynda og hvatning. Hugsanir 

hafa skarast í skólanum, í vinnurýmum, yfir kaffi og súkkulaði, í strætó og víðar.  

Takk takk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

The mind is constantly moving. Composed of thoughts, unique but vibrant in relation 

to each other. Subjective experience flows between reality and imagination, dreams and 

wakening, consciousness and subconsciousness. Stories, songs and poetry flow over 

the mind like a mist. Separated or integrated into the overall experience of the moment. 

I try to understand my environment and make sense of world through stories and 

storytelling.  

The subject of the thesis is to shed light on the thread in my work and analyse 

the foundations of it in context with other scholars and artists. As when a cloth is woven 

in a loom the basis of the thesis, the warp, is vertical, and between it is the weft. Woven 

threads that lie horizontally in and between the main threads. My own work is based on 

a similar structure where one part leads to another and in the end it all connects. 

The thesis is divided into two main chapters: Warp and weft. The first chapter 

describes the subjects that appear repeatedly in my own art. That is: storytelling, 

perception, experience of space and human relation to objects and heritage. In the 

second chapter, the focus will be on four artworks: Árshátíð-Busaball-Ferming, 

Fjórtán, Skógarmál and Þræðir. They are analysed in relation ideas touched upon in 

the previous chapter and in relation to works by the artists, Simon Starling, Kari 

Steihaug, Unnar Örn Auðarsson, Janet Cardiff and George Bures Miller amongst 

others. 

The thread plays a key role in the thesis, but it does not become its main theme. 

It intertwines and binds the work together. What shapes my art is heritage, environment 

and memories. In my work, I strive to tell stories in spaces where the passing moment 

meets a memory of something that was or perhaps never was. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Útdráttur 
 

Hugurinn er á stöðugri hreyfingu, samansettur af hugsunum, einstökum en iðandi í 

tengslum hvor við aðra. Huglæg upplifun flæðir á milli veruleika og ímyndunar, draums 

og vöku, meðvitundar og undirmeðvitundar. Sögur, lög og ljóð sveima yfir huganum 

eins og móða. Aðgreind eða samofin í heildarupplifun augnabliks. Út frá sögum og 

sagnagerð reyni ég að skilja umhverfið mitt og þann veruleika sem ég hrærist í.  

Markmið og meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þráðinn í 

verkum mínum og greina undirstöðurnar í samhengi við aðra fræði- og listamenn. Líkt 

og þegar ofið er í vefstól, er uppistaðan lóðrétt og milli hennar er ívafið sem liggur lárétt 

og er ofið um uppistöðuþræðina. Á svipuðum grunni uppbyggingar vef ég verk mín þar 

sem eitt leiðir af öðru og binst saman í lokin. 

Ritgerðinni er skipt upp í tvo meginkafla: uppistaða og ívaf. Í fyrri kaflanum er 

greint frá þeim viðfangsefnum sem koma ítrekað fyrir í minni list en þau eru: sagnagerð, 

skynjun, upplifun á rými, tengsl manna við hluti og arf. Í seinni kaflanum er greint frá 

fjórum verka minna: Árshátíð-Busaball-Ferming, Fjórtán, Skógarmál og Þræðir. 

Verkin eru ofin saman við þær hugmyndir sem koma fram í fyrri kaflanum og tengd 

við verk eftir listamennina Simon Starling, Kari Steihaug, Unnar Örn Auðarsson, Janet 

Cardiff og George Bures Miller.  

Þráðurinn spilar lykilhlutverk í ritgerðinni en þráður verður ekki meginstef 

hennar. Hann þræðir verk og bindur saman. Það sem mótar mig og mína myndlist er 

minn persónulegi arfur, umhverfi og minningar. Í verkum mínum leitast ég við að segja 

sögur, í rými þar sem líðandi augnablik mætir minningu um eitthvað sem var eða jafnvel 

það sem aldrei var.  
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Inngangur 
 

Nú er mál að halda þræðinum því hugurinn er á stöðugri hreyfingu, viðkvæmur, titrandi, 

samansettur af hugsunum sem eru einstakar en tvinnast saman. Hugmyndir taka á sig 

form, í þeim kjarnast hugsun sem hægt er að kalla fram og spinna sögur í ljóðrænu 

flæði.1  

Út frá sögum og sagnagerð reyni ég að skilja umhverfið mitt og þann veruleika 

sem ég hrærist í. Ég hef mikinn áhuga á munnlegri sagnahefð, því að í hvert skipti sem 

saga er sögð þróast hún og tekur breytingum. Þekking getur borist manna á milli í 

gegnum þulur, lög eða ljóð, en inn í það spila þættir eins og staður. Það getur skipt máli 

hver sögumaðurinn er og hvernig skapi hann er í þegar sagan er sögð. Þegar ég skrifa 

og segi frá þá geri ég það út frá mínu sjónarhorni, minni mannlegu getu til að taka eftir, 

meðtaka og miðla.  

Markmið og meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þráðinn í 

verkum mínum og greina uppistöðurnar í samhengi við aðra fræði- og listamenn. Líkt 

og þegar ofið er á vefstól, er uppistaðan lóðrétt og ívafið liggur lárétt ofið um 

uppistöðuþræðina.2 Á svipuðum grunni vef ég verk mín þar sem eitt leiðir af öðru. 

Þráðurinn spilar lykilhlutverk, en er ekki meginstef heldur þræðir verkið og bindur það 

saman.  

Ritgerðinni er skipt upp í tvo meginkafla sem hafa hvor um sig fjóra undirkafla. 

Í fyrri meginkaflanum „Uppistaða“ stilli ég upp þeim hugmyndum sem eru undirstaða 

verka minna. Stiklað er á stóru og ég geri grein fyrir þeim viðfangsefnum sem koma 

endurtekið fyrir í minni myndlist.  

Fyrst skoða ég hluti og arf og rýni í hugmyndir og verk listakvennana Yuka 

Oyama og Cornelia Parker, einnig vitna ég í skrif heimspekingsins Martin Heidegger 

um merkingu hluta. Stutt umfjöllun er um líkamlegt minni og skynjun þar sem tekið er 

mið af skrifum arkitektsins Juhani Pallasmaa um upplifun á rými og hún sett í samhengi 

við hugmyndir landafræðingsins Yi-Fu Tuan og fyrirbærafræðingsins Maurice 

Merleau-Ponty. Þar næst er rýnt í sögur og sagnagerð með tilliti til hugmynda minna 

um þræði sem ég tengi við hugmyndir hugsuðarins Tim Ingolds um línufræði.  

                                                   
1 Svanhildur Halla Haraldsdóttir, Þræðir: sýningarskrá, (Reykjavík, 2017). 
2 Svanhildur Halla Haraldsdóttir, Vefur: uppistaða og ívaf, skissa, 2017. Sjá viðauka, mynd 1.  
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Í seinni kaflanum „Ívaf“ dreg ég fram fjögur af mínum verkum, innsetningar 

sem allar byggja á fyrrnefndum undirstöðum og tengi við verk eftir listamennina Janet 

Cardiff, George Bures Miller, Kari Steihaug, Simon Starling og Unnar Örn Auðarson.  

Ég leitast við að vinna sögur í rými þar sem staður og stund mæta minningum. 

Samsett heild verks þegar það er sýnt í formi innsetningar stendur í senn fyrir minni 

fortíðar og líðandi augnabliks. Í ferlinu bý ég til hugkort og tengi hluti saman. Ég finn 

það sem kveikir hjá mér spurningu þó það leiði oft af sér fleiri spurningar en svör.3  

Það er margt sem getur falist í píanóleik móður minnar. Persónuleg upplifun 

mótar verkin mín en í nokkrum þeirra hljóma klukkusláttur frá heimili ömmu og afa, 

upplestur bróður míns og raul lítillar frænku. Þegar pabbi yrkir ljóð virðist sköpun vera 

ósjálfrátt ferli, þó innsæi hans byggi á persónulegri reynslu og þekkingu. Í verkum 

mínum vinn ég með hluti, minningar, rými og sögur sem standa mér nærri. Frásögnum 

fylgir oft líkamleg upplifun og andrúmsloft þeirra getur hellst yfir fólk. Hægt er að kalla 

fram minningar fortíðar og spinna úr þeim sögur, þó að tíminn virðist stundum samfelld 

óreiða þar sem erfitt er að greina á milli upphafs og endis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 Svanhildur Halla Haraldsdóttir. Hugkort: Hugarflæði, skissa, 2016. Sjá viðauka, mynd 2. 
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Uppistaða 
 

Uppistaða verka minna er sagnagerð þar sem ég vinn út frá hugmyndum um hluti og 

arf. Þær hugmyndir fléttast einnig saman við líkamlegt minni, skynjun og upplifun á 

rými.  

 

Að eiga hluti 
Heimurinn er uppfullur af upplýsingum sem við erum stöðugt að meðtaka og vinna úr. 

Oft tökum við umhverfi okkar sem gefnu og veltum því ekki mikið fyrir okkur. Okkur 

fylgir ógrynni af dóti sem við sönkum að okkur. 

Það er frásögn í hlutum og með því að þræða þá saman skapast ákveðin sögn. 

Ég hef unnið mikið með hluti tengda minningum.4 Oft eru þeir mínir eigin, en stundum 

hef ég sjálf engar persónulegar minningar tengdar þeim fyrir utan það að þeir hafa verið 

í eigu einhvers nákomins eins og ömmu. Hennar minningar um hlutinn eru ekki lengur 

hér og það eina sem ég veit nú er að þessi hlutur er fyrir mig að erfa og þannig hefur 

hann gildi fyrir mig. Ég held upp á hann og reyni mitt besta til að viðhalda honum.  

Heimspekingurinn Martin Heidegger heldur því fram að allir hlutir sem tengjast 

okkar daglega lífi búi yfir skírskotun til annarra. Þar er hann að tala um að þeir hafi 

verið búnir til af öðrum, eða komi til með að vera notaðir af öðrum eða í annarra þágu. 

Í okkar daglega lífi erum við stöðugt að fást við hluti sem vísa til annarra, hvort sem 

þeir eru líkamlega til staðar eða ekki. „Virk þátttaka okkar í heiminum er þannig 

félagsleg allt frá upphafi.“5 

Stundum velti ég því fyrir mér hvað af þeim hlutum sem ég á, tengist mér 

persónulega. Listakonan Yuka Oyama spurði sig svipaðra spurninga í listrannsókn sinni 

sem hún kallaði The Stubborn Life of Objects.6 Í rannsókninni skoðaði hún tengsl sín 

við hluti og valdi fimm hluti í sinni eigu sem hún taldi sig mest bundna við. Hlutirnir 

voru hveitipoki, veski, derhúfa, lyklar og píanó.7 Yuka dregur fram ákveðna eiginleika 

þessara hluta með því að skapa búninga í anda þeirra.8 Þessi notkun kallast á við mín 

verk, en ég hef unnið með hluti í gegnum hljóð- eða myndbandsverk. Í þeim dreg ég 

fram og festi ákveðna eiginleika hlutanna eða skapa eins konar skugga eða eftirtón. Í 

                                                   
4 Svanhildur Halla Haraldsdóttir, Snælda, ljósmynd, 2017. Sjá viðauka, mynd 4. 
5 Björn Þorsteinsson, þýð., Fyrirbærafræði (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008), 120. 
6 Yuka Oyama, Encapsulation Suits: A bag of flour, ljósmynd, 2012-2016. Sjá viðauka, mynd 5. 
7 Yuka Oyama, Stubborn Objects Psychodrama, ljósmynd, 2016. Sjá viðauka, mynd, 6. 
8 Yuka Oyama, The Stubborn Life of Objects (Oslo: Kunsthøgskolen i Oslo, 2017), 7.  
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stofunni heima stendur óstillt píanó sem mamma spilar einstaka sinnum á. Þegar hún 

var ung var hún fær píanóleikari, en nú fylgja fingurnir henni ekki alveg eftir. Ég hef 

nokkrum sinnum fengið mömmu til að spila fyrir mig og tengt hljóðverkin við verkefni 

sem snýr að bláum lit og gleymsku, þar sem ég velti fyrir mér hvernig eitthvað geti 

orðið til og horfið svo aftur.  

Ég nota oft sömu hluti í verkum mínum og tel það geta dýpkað lesturinn. En 

endurtekning skiptir í raun mestu fyrir mig þegar ég er að skapa verk. Að ég viti hvaða 

hlutir passa inn í það samhengi sem ég vil setja fram.  

Það er þráður sem liggur á milli allra verka minna og eru tengslin oft bókstafleg. 

Ég er sérvitur á þræði, en kefli með bómullarþræði, sem amma mín átti og notaði í 

sláturgerð er ekki það sama og eitthvað annað kefli, því það tekur með sér ákveðið 

samhengi. Þegar ég fékk þráðinn í hendurnar bar hann með sér ákveðna sögn sem ég 

hef síðan leitt áfram í myndlistarverkum mínum með það að marki að draga hana fram 

og skapa nýja.  

Á svipaðan hátt notar listakonan Cornelía Parker ekki bara einhverja fjöður heldur 

fjöður úr kodda Sigmund Freud í verkum sínum. Parker velur oft hluti sem hafa verið 

snertir af þekktum einstaklingum. Í verkinu Blue Shift notar hún bláan náttkjól sem Mia 

Farrow klæddist í kvikmyndinni Rosemary´s Baby og vinnur þar með hlut sem er 

raunverulegur en ber með sér sögu skáldskapar.9 Kjóllinn er sýndur í ljósboxi þar sem 

aðeins er hægt að greina form hans og lit. Hann er að hluta hulinn frá áhorfanda og 

verður að eins konar skugga.10  

 

Að snerta heiminn 
Þegar við upplifum list eiga sér stað forvitnileg samskipti. Verk varpar fram sínum blæ 

sem við bregðumst við og vörpum til baka með okkar eigin tilfinningum og 

skoðunum.11 Þegar við ferðumst og upplifum rými þá vinna skynfærin saman. Sjónin 

afhjúpar það sem snertingin veit og við getum skynjað dýpt, mýkt eða harðneskju hlutar 

með augunum.12 Ákveðin lykt getur kallað fram löngu gleymdar minningar. Skynfæri 

okkar eru lituð af þeim og skynjunin kallar fram tilfinningar. Það getur verið unun að 

sitja á baðherbergisgólfi með hálftóm ilmvatnsglös fyrir framan sig og finna hvernig 

hugurinn getur hoppað auðveldlega á milli tíma og rýmis. Ánægjan sem fylgir slíku 

                                                   
9 Cornelia Parker, Blue Shift, ljósabox og kjóll frá kvikmyndinni Rosemary´s baby, 2001. Sjá viðauka, mynd 7. 
10 Cornelia Parker, Perpetual Canon (Bielefeld: Kerber, 2005), 21. 
11 Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin: Architecture and the Sences (Chichester: Weiley–Academy. 2005), 68.  
12 Yi-Fu Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003), 14. 
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ferðalagi getur verið fólgin í því að uppgötva að við upplifum heiminn ekki aðeins með 

augunum. Hver dvalarstaður og sérhvert tímabil lífsins á sér sitt litróf lyktar og bragðs.13 

Skynjun okkar er þannig samsafn af minningum og líkamlegt minni gegnir 

lykilhlutverki í því að muna eftir rými og stöðum. Fyrri upplifanir og reynsla verður 

samofin líkamanum, þannig að við berum með okkur minningar frá þeim stöðum sem 

við höfum heimsótt eða búið á. Við höfum meðfædda getu til að muna og ímynda okkur 

staði. Skynjun, minni og ímyndunarafl tvinnast saman, draumar smitast yfir á svið 

líðandi augnabliks.14 

Juhani Pallasmaa skrifaði í bók sinni The Eyes of The Skin um mikilvægi þess 

að hunsa ekki það sem felst í þekkingu líkamans. Hann heldur því fram að við mætum 

rými með líkamanum öllum og að skapandi vinna kalli því á líkamlega nánd við 

verkið.15 Hann lýsir upplifun sinni af borg á eftirfarandi hátt: „ég upplifi sjálfan mig í 

borginni og borgin er til í gegnum mína líkamlegu reynslu. Ég dvel í borginni og borgin 

dvelur í mér.“ Mannslíkaminn verður þannig miðja reynsluheimsins. Maurice Merleau-

Ponty segir að líkami okkar sé í heiminum eins og hjartað er í lífverunum. Líkaminn 

verður því óaðskiljanlegur hluti af umheiminum.16 „Hvernig gæti listmálari eða skáld 

tjáð nokkuð annað en sín kynni af heiminum?“17  

Landafræðingurinn Yi-Fu Tuan fjallar í bók sinni Space and Place um 

tilfinningar okkar og hugmyndir um rými. Hvernig skynjun okkar á tíma hefur áhrif á 

tilfinningu gagnvart rými og hvernig við myndum tengsl við heimili, hverfi og land. 

Þegar kemur að því að skilgreina muninn á stað (e. place) og rými (e. space) vill hann 

meina að það sé hægt að skilja stað eftir en taka rými með sér, staður veiti öryggi og 

rými frelsi.18 Martin Heidegger bendir á að það sé hægt að leita til tungumálsins þegar 

við reynum að átta okkur betur á fyrirbæri rýmis. Í hugtakinu felist einnig orðið rýming, 

að ryðja eða brjóta sér land. Rýming gerir land byggilegt, rými færir mönnum víðáttu 

og svigrúm til búsetu.19  

 

 

                                                   
13 Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin, 54-55. 
14 Sama heimild, 67-68.  
15 Sama heimild, 12. 
16 Sama heimild, 40. 
17 Sama heimild, 14. 
18 Yi-Fu Tuan, Space and Place, 3. 
19 Martin Heidegger, Poetry, language, thought, þýðandi Albert Hofstadter (New York: Harper&Row, 2001) 152. 
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Að finna skjól 
Er ég vel mér sýningarrými hugsa ég um eiginleika þess og þær tilfinningar sem það 

gefur mér. Rétt eins og með þá hluti sem ég vel að vinna með, þá vel ég rými af 

persónulegum ástæðum. Dvöl í ákveðnu rými breytir því hvernig við nálgumst það. 

Rýmið verður kunnuglegt og við förum að hegða okkur eftir því. Oft hef ég unnið með 

rými sem er ekki ætlað til dvalar heldur einungis til að ganga framhjá, einhvers konar 

millirými, eins og hitakompu, gang eða skógarstíg. Ég hef valið rými sem bera með sér 

tómleika eða einveru, einnig rými sem vekja hjá mér ónotatilfinningu eða ótta.  

Hlutir geta breytt þeim aðstæðum sem við dveljum í og áður en ég set upp verk 

þá reyni ég að dvelja í rýminu. Að velja hlutum stað og hreiðra um sig er mikilvægt 

fyrir mennina, með því að koma hlutum fyrir lögum við rýmið að okkar þörfum og 

gerum það byggilegt.20 Hús þarf að hafa ákveðnar grunnstoðir, það þarf að veita öryggi 

fyrir náttúruöflum eða annarri vá sem steðjar að, við þurfum hvíld, hlýju og aðgengi að 

mat og vatni. Til þess að hús veiti okkur þá vernd sem við þörfnumst þá þurfum við að 

dvelja í því. Við nærum húsakynni okkar og án viðhalds veita þau ekki skjól og leggjast 

í eyði. 

 En skjól getur einnig verið persónubundin upplifun hvers og eins. Hvernig 

bregst manneskja við þegar hættan er huglæg og óttinn býr innra með henni? Eldri 

bróðir minn glímir við víðáttufælni og ofsakvíða. Þegar óttinn er við rýmið sjálft hefur 

hann oft í sínum erfiðu aðstæðum leitað sér skjóls í hlutum sem hann tekur með sér. 

Jafnvel smæstu hlutir geta veitt öryggi og öryggiskennd. Hlutir geta þannig vaxið út 

fyrir sinn upprunalega tilgang og öðlast merkingu sem getur verið algjörlega ófyrirséð.  

 

Að spinna sögur 
Tungumál er leið til að orða hugsanir okkar, deila hugmyndum og læra hvert af öðru. 

Við tölum saman, hlustum, lesum það sem aðrir skrifa, skrifum sjálf okkar hugsanir og 

annarra. Tungumálið getur þannig mótað nálgun okkar af veruleikanum. Við rekumst á 

tungumál alstaðar.21 Það er það tjáningarkerfi sem á hvað stærstan þátt í að tengja okkur 

saman, en getur einnig aðskilið ef við höfum það ekki á valdi okkar. Við höfum fest 

okkur í hugmyndafræðilegu táknkerfi sem gengur í arf, kerfi til samskipta, viðhalds og 

þróunar þekkingar. Martin Heidegger vill meina að þó að menn láti eins og þeir móti 

                                                   
20 Yi-Fu Tuan, Space and Place, 7. 
21 Martin Heidegger, Poetry, language, thought, 187. 
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tungumálið og ráði yfir því þá sé raunin sú að tungumálið móti manninn.22 Hægt er að 

tjá sig á annan hátt og teygja mörk þessa kerfis með hvers konar listsköpun, ögra 

viðteknum hugmyndum tungumáls og leita leiða til að ýta á mörk þessara viðteknu 

reglna.  

Þó að ég finni oft ákveðinn skilning í tjáningarformi tungumálsins þá leitast ég 

einnig við að tjá það sem getur legið handan orða og ýta á mörk þess, finna leiðir til 

þess að nálgast heiminn og öðlast skilning á honum í gegnum aðra miðla. Forvitnin 

getur leitt mann áfram í sköpuninni, því listin snýst jafn mikið um að leita og að skapa.  

Ég hef oft leitað til táknheims þráðsins og aðferða honum tengdum, til að öðlast 

dýpri skilning í minni sköpun. Í íslensku sem öðrum tungumálum er hægt að finna 

ógrynni af myndlíkingum og hugtökum sem tengjast listinni að spinna þráð og vefa, 

enda er það ein elsta iðja mannkyns. Þræði er hægt að rekja upp og rjúfa gamlar 

undirstöður, kemba í sundur og spinna upp á nýtt. Hægt er að spinna örþunna bláþræði 

eða flétta þá saman og mynda sterkt band, hnýta net, vefa og fanga en við snörum einnig 

og hengjum. Með orðum eins og ástarflétta, fjölskyldubönd, örlagavefur og 

sambandsslit verða þræðir að vettvangi trausts og tengsla, en ekki síður rofs og átaka.23 

Hugmyndir mínar um þræði kallast á við rannsóknir félags- mannfræðingsins 

(e. social anthropologist) Tim Ingolds um línur. Hann gaf út bók sem heitir The Life of 

Lines, en þar heldur hann því fram að línufræði sé eitt elsta fag sem til er og stundað 

ómeðvitað af öllum sem hafa gengið eftir slóð, saumað út, farið með ljóð, teiknað eða 

skrifað bréf og því eiginlega öllum manneskjum sem lifað hafa. 24 

Ég velti fyrir mér menningarlegu og táknrænu samhengi þráðsins, en þráður í 

verkum mínum verður ekki inntak verks. Hann liggur á milli rýma, bæði sýnilegur og 

ósýnilegur. Hann er myndlíking, huglægur eða efniskenndur. Þráður er lína eða orð, 

filma eða hljóðritun. Hann verður að leið til að miðla og tjá sögur.  

 

 

 

 

 

                                                   
22 Martin Heidegger, Poetry, language, thought, 144. 
23 Christiane Lange, formáli að Art and textiles: fabric as material and concept in modern art from Klimt to the present, ritstj. 
Markus Brüderlin (Ostfildern: Hatje Cantz, 2013), 6. 
24 Tim Ingold, The life of lines, (New York: Routledge, 2015), 53. 
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Ívaf 
 

Hér er greint frá fjórum verka minna og þau ofin saman við verk annarra. 

 

Rekja upp, spinna og efna í nýjan vef 
Að taka í sundur og setja aftur saman er eitthvað sem kemur fyrir aftur og aftur í verkum 

mínum. Í því er fólgin barnsleg forvitni en einnig ákveðið uppgjör við fortíðina. Ekki 

bara að tæta í sundur heldur einnig að setja saman aftur, í eitthvað nýtt.  

Eitt verka minna sneri að slíku niðurrifi, uppgjöri og nýju upphafi. Í verkinu 

Árshátíð-Busaball-Ferming tókst ég á við bjagaðar minningar og tilfinningaleg tengsl 

við föt með því að rífa í sundur kjóla tengda persónulegum atburðum fortíðar og spinna 

tætlurnar aftur saman í nýja þræði.25 Slík umbreytingarferli hafa heillað marga 

listamenn. Meðal annars Simon Starling, en hann hefur gert nokkur verk þar sem hann 

umbreytir einum hlut eða efni í eitthvað annað.26 Í verkinu Shedboatshead færði 

Starling okkur hringrás þar sem hann tók í sundur skúr og smíðaði úr honum bát, hlóð 

svo í bátinn því sem eftir var af skúrnum og sigldi 8 km leið niður Rhine að safni í 

Basel, þar sem hann tók bátinn í sundur og byggði aftur skúr.27 
Ég velti því fyrir mér eftir allt þetta umbreytingarferli hvort þetta sé þá sami 

skúrinn. Ef ég lít á það umbreytingarferli sem átti sér stað með verkinu Árshátíð-

Busaball-Ferming þá er ómögulegt að gera samskonar kjól. Þó svo að efnið sé enn það 

sama þá hefur hluturinn tekið það mikilli umbreytingu að þetta er ekki lengur sami 

kjóllinn. Er hluturinn þá í forminu eða efninu eða sambland beggja? 

Kari Steihaug hefur safnað flíkum og rakið upp til að skapa nýtt verk, en bæði 

notkun hennar á efni og hugmyndafræði er í samhljómi við mín eigin verk og 

hugsanir.28 Steihaug vinnur ljóðrænt með minni þráðarins.29 Hún vinnur með efnisheim 

textíls sem tengist hversdagsleikanum, leifar af flíkum, upprakið garn og hrúgur af 

þráðum, hálfslitnar tætlur sem segja sögu og skapa spennu.30 Verk hennar breytast og 

þróast oft fyrir framan áhorfandann.31 Tími verður áþreifanlegur og gefur tilfinningu 

                                                   
25 Svanhildur Halla Haraldsdóttir, Árshátíð-Busaball-Ferming, innsetning, 2016. Sjá viðauka, myndir 8. 
26 Simon Starling, Shedboatshead, innsetning/gjörningur, 2005. Sjá viðauka, myndir 9. 
27 Dieter Roelstraete, Simon Starling, (London: Phaidon, 2012), 57-59. 
28 Kari Steihaug, Syersken i Trastevere, innsetning, 2016. Sjá viðauka, myndir 10. 
29 Kari Steihaug, Rewind, innsetning, 2011. Sjá viðauka, mynd 11. 
30 Kari Steihaug, Stoppe/Repair, ljósmynd 2016-2017. Sjá viðauka, mynd 12. 
31 Anne Karin Jortveit, „The time it takes“ Kari Seihaug, þýðandi Brian Manning Delaney, sótt 20. desember af 
http://www.karisteihaug.no/the-time-it-takes_198.html  
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fyrir því að ekkert er varanlegt, allt er í stöðugu ferli og mótun.32 Afbygging forms 

skapar rými til íhugunar, bæði fyrir listamann og áhorfanda. 

 

Falið í bláum blómum 
Heimurinn sem við búum í er bæði sameiginlegur og einkaheimur. Við getum ekki 

aðskilið þessa tvo heima, á milli þeirra liggja gagnkvæm tengsl. Að öllu jöfnu skiljum 

við hvert annað vegna þess að við deilum og eigum hlutdeild í sameiginlegum heimi.33 

Hljóðinnsetningin Fjórtán sem ég setti upp á Garðatorgi í Garðabæ var eins 

konar hugsanaflæði í tengslum við rýmið.34 Verkið gæti afmarkast við heyrnartól og 

jurtalitaða silkislæðu sem bærist fyrir framan bekk, eða teygt sig meðfram 

bómullarþræði sem silkið hangir á og liggur yfir öllu torginu og vefst um byggingu 

Garðatorgs. Í hljóðverkinu skoðaði ég tengsl við heimili, önnur rými innan Garðabæjar 

og flutninga sem ég stóð frammi fyrir. Ég skoðaði það hvað við gerum þegar við búum 

okkur til heimili og hvað gerist þegar við flytjum frá því.  

Hvíslað var upp úr persónulegum dagbókum höfundar í eyra áheyranda. Ég 

leitaði aftur til unglingsáranna í dagbækur sem ég hélt á þeim tíma, las þær upp í bland 

við vangaveltur sem ég hafði skráð nýlega í skissubækur mínar. Ég velti fyrir mér 

hvernig við tilheyrum ákveðnu rými. Þær hugsanir orðaði ég beint í hljóðverkinu en 

einnig með því að koma með mitt efnislega inngrip í rými Garðatorgs.  

Þó að það sé ákveðið stef í verkinu þá eru margir þræðir í því eins og í öðrum 

verkum sem ég hef unnið að. Í hljóðverkinu er varpað fram hugmyndum um viðhald 

þekkingu, gleymsku, minni og forgengileika. Þekking kvenna, dagbækur og persónuleg 

skrif hafa oft varðveist illa af því að þau hafa verið bundin einkarými og heimili. Ég 

ákvað að tengja jurtalitun við verkefnið og sýna efni litað með blágresi samhliða 

hljóðverkinu. Ég safnaði bláum jurtum, en það er ekki hægt svo vitað sé að ná fram 

bláum lit úr íslenskri flóru nema með aðstoð indigó. Það eru þó nokkrar heimildir til 

um það að á landnámsöld hafi verið litað með blágresi en sú þekking gleymdist eftir að 

indigó kom til landsins.35 Einnig eru nokkrar heimildir sem greina frá því að vegna þess 

að jurtalitun hafi verið kvennaiðja, þá hafi upplýsingar ekki verið skrásettar og 

þekkingin farið á milli munnlega. Hins vegar eru til heimildir um konu sem sögð er 

                                                   
32 Kari Steihaug, Arkiv: De ufullendte. (Oslo: Magikon Forlag, 2011). 
33 Björn Þorsteinsson, Fyrirbærafræði, 85. 
34 Svanhildur Halla Haraldsdóttir, Fjórtán, innsetning, 2017. Sjá viðauka, myndir 13. 
35 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggert Ólafssonar: um ferðir þeirra á Íslandi árin 1752-1757, þýð. Steindór Steindórsson 
(Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og Ölyngur haf, 1981), 95-96. 
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hafa kunnað aðferð við að lita með blágresi, en ekki viljað deila þeim upplýsingum og 

því hafi sú þekking týnst.36  

Þekking, gleymska og minni er nátengt einka- og almenningsrýminu. Margt af 

því sem verður til innan einkarýmis gleymist. En líkt og listamaðurinn Unnar Örn 

Auðarson bendir á með sýningu sinni, Í safni ófullkomleikans 1939-2010, þá geta hlutir 

varðveist með því að færa þá úr einkarými yfir í almenningsrými. Í sýningunni kafar 

hann ofan í menningararf Íslendinga og dregur fram muni sem tengjast sögu 

einstaklingsins, minningar lítt þekktra einstaklinga í formi hluta sem ratað hafa inn á 

söfn Reykjavíkurborgar til varðveislu.37 Einnig dregur hann fram í dagsljósið þá ímynd 

sem hið opinbera hefur kosið að gefa af landi og þjóð á alþjóðlegum vettvangi. Í 

sýningunni skarast þannig sjálfsmynd þjóðar sem hið opinbera setur fram og hin hulda 

frásögn einstaklings og hlutdeild hans í því að móta sjálfsmynd heillar þjóðar.38  

Í verkum mínum þá hef ég oft velt því fyrir mér hvað teljist verðmæt heimild fyrir 

samfélagið, hvað beri með sér þekkingu sem mikilvægt sé að geyma. Ég velti því oft 

fyrir mér hvort finna megi gildi í munnlegum heimildum, orðrómi og hálf 

þokukenndum minningum eða hvort sannleikur geti verið falinn í ljóðum og skáldskap.  

Janet Cardiff og George Bures Miller hafa gert nokkur verk sem þau kalla hljóð 

og myndbandsgöngur.39 Þar leiða myndböndin eða hljóðupptakan þátttakanda áfram og 

fara með hann á staði þar sem hlutir sem eru hugsanlegir virðast raunverulegir.40 

Sýndarveruleiki, hljóð og vídeóverk keppa við veruleikann þannig að það hefur áhrif á 

hugmyndir um raunveruleika og sannleika.41 

 

Eldri kona: Ég er að reyna að segja þér sannleikann með því að fara aftur 

til baka og muna. Til að vera viss um að ég lifði í raun og veru og þú gangir 

á sama stað og ég gekk. 42  

Janet Cardiff - Wanas Walk  

 

                                                   
36 Jónas Jónasson, Íslenskir þjóðhættir,(Reykjavík: Jónas og Halldór Rafnar, 1945), 27. 
37 Unnar Örn Auðarson, Í safni ófullkomnleikans 1939-2010, innsetning, 2010. Sjá viðauka, myndir 14. 
38 Unnar Örn Auðarsson. Í safni ófullkomleikans 1939-2010, (Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, 2010), 3.  
39 Janet Cardiff og George Bures Miller, Forest walk, 12 mínútna hljóð ganga, 1991. Sjá viðauka, mynd 15. 
40 Janet Cardiff og George Bures Miller, The City of Forking Paths, 64 mínútna myndbandsganga, 2014. Sjá viðauka, mynd 16. 
41 Mirjam Schaub, Janet Cardiff: The Walk book (Vienna: Thyssen-Bornemisza Art contemporary, 2015), 235. 
42 Sama heimild, 236. Þýtt frá „OLDER WOMAN: I am trying to tell you some truth by going back and remembering. To know 
that I really did live and now you walk in this place where I walked.“ 
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Cardiff notar ljósmyndir og myndbönd bæði til þess að staðfesta raunveruleikann og að 

falsa hann. Það er ómögulegt að greina á milli þess hvort sögumaður sé að fara með 

reynslusögu eða ekki og hvort eitthvað vanti upp á.43  

Verk hennar minna á sagnagerð, hvernig við segjum og meðtökum sögur 

annarra. Notkun hennar á tungumáli heillar mig. Frásögn sem er ljóðræn en brotakennd 

flytur áhorfandann yfir í annan heim. Hljóðið ýtir undir tilfinningu fyrir samslætti vídda. 

Allt þetta vekur upp kenndir fyrir ástandi skynjunar þar sem upplifun flæðir milli 

veruleika og ímyndunar. Líkt og Cardiff þá hef ég mikinn áhuga á þeim áhrifum sem 

felast í röddum og nota þær í mínum verkum til að draga fram tilfinningar og tengja við 

áhorfanda. Eins og Janet segir í verkinu Ittingen Walk: „þegar þú minnist einhvers, 

heyrir þú rödd þeirra, manst þú lykt þeirra, eða muna fingur þínir tilfinninguna fyrir 

hörundi þeirra?“44 

 

 Með vexti trjáa 
Umhverfis Reykjavíkurborg og þvert um hana liggur skógur líkt og trefill sem vafinn 

er um háls og herðar til hlífðar notanda sínum. Skógur sem plantað hefur verið að mestu 

af félags- og starfsmönnum Skógræktarfélags Reykjavíkur sem og ungu fólki í 

vinnuskóla Reykjavíkurborgar. Afi minn vann fyrir Skógræktarfélag Reykjavíkur og 

stóð þar fyrir skipulagi og gróðursetningu, foreldrar mínir kynntust þar í unglingastarfi 

og hafa margir fjölskyldumeðlimir unnið þar að skógræktarstörfum.  

Í Elliðaárdal er hluti þessa manngerða skógar. Þar valdi ég að setja upp verkið 

Skógarmál, en þar fléttast saman persónuleg saga og almenningsrými.45 Verkið var sett 

upp í þeim hluta skógarins er liggur nálægt rafstöðinni, þar sem hægt er að ganga yfir 

brú yfir Elliðaárnar og inn í skóginn eftir litlum stíg. Er gengið var inn á milli trjánna 

fóru að heyrast raddir. Tvö hljóðverk ómuðu saman en héngu í örlítilli fjarlægð frá hvort 

öðru, þrædd upp í tré í sitt hvorn strigapokann, líkum þeim sem notaðir eru í skógrækt 

til skjóls eða til að hlífa rótum upptekinna trjáa. Ég hafði hljóðritað upplestur og söng 

fjölskyldumeðlima, þeirra sem hafa unnið fyrir Skógræktarfélagið. Í einu hljóðverkinu 

hljómaði upplestur úr bókum sem afi á og fjalla um trjárækt, fræsöfnun og starfsemi 

Skógræktarfélags Reykjavíkur en í hinu sungin kvæði um skógrækt og náttúru, uppfull 

af myndlíkingum skáldsins.  

                                                   
43 Mirjam Schaub, Janet Cardiff: The Walk book,  243. 
44 Sama heimild, 247. 
45 Svanhildur Halla Haraldsdóttir, Skógarmál, innsetning, 2016. Sjá viðauka, myndir 17.  
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Hvíslar þá lækjarbláa buna og blossandi kyssir laufið þitt. 

Þig skal ég ætíð ætíð muna, ástríka blíða hjartað mitt.46 

Páll Ólafsson - Hríslan og lækurinn. 

 

Ég velti fyrir mér mannlegu inngripi í umhverfið og finnst áhugavert að skoða skógrækt 

á Íslandi út frá áhrifum manns á umhverfi, hvernig hann skapar sér svæði, nýtir sér 

náttúru og lagar hana að sínum hugmyndum og þörfum. Gróðursetning og söfnun fræja 

tengist sögu skógarins í Elliðaárdal. Þegar afi var ungur þá var hann sendur ásamt 

tveimur öðrum mönnum til Alaska að safna fræjum og flytja til landsins. Þetta var mikið 

og umdeilt inngrip inn í náttúru landsins.47 Landgræðsla, skjól og fegrun umhverfis var 

ofarlega í huga fólks þegar ákvörðun var tekin um að innleiða nýjar plöntutegundir í 

vistkerfi landsins og átti eyðing ósonlags og heimsendaspár þátt í ákvarðanatöku.48 

Þó að ég líti gagnrýnum augum á það að flytja inn ágengar plöntur í flóru Íslands 

þá viðurkenni ég að það er stórfenglegt að horfa á það rými sem hefur skapast. Eins og 

kemur fram í bók Gaston Bachelard The poetics of space „Þessi tré eru mikilfengleg, 

en enn glæsilegra er það háleita og áhrifamikla rými á milli þeirra, eins og að með vexti 

þeirra, hafi það líka ágerst.“49 

Lengi hafa skógar verið uppspretta sagnagerðar. Janet Cardiff og George Bures 

Miller, sýndu verkið Forest (for a thousand years) á Documenta 13 þar sem þau unnu 

með tíma, minni og umhverfi. Þar var gengið inn í skógarrjóður, sest niður á tréstubb 

og hlustað.50 Samhljómur skapaðist milli náttúruhljóða og hljóða úr hátölurunum svo 

að erfitt var að greina á milli. Á sólríkum degi var hægt að finna fyrir hæglátri golunni 

en hlusta á sama tíma á dramatískar vindkviður. Það heyrðust stríðshljóð og sprengjur, 

snökt, öskur og söngvar, hljóð í barni og móður, engisprettum og fuglum. Hljóðin voru 

umvefjandi og sagan með þeim. Verkið var í senn ógnvekjandi og lævíst, en á sama 

tíma hjartnæmt og friðsælt.51 

 

                                                   
46 Sigurður Blöndal og Þórarinn Þórarinsson ritstýrðu, Söngvakver skógræktarmanna, (Akureyri: Prentverk Odds Björnssonar hf, 
1959), 40. 
47 Vilhjálmur Sigtryggsson, viðtal höfundar við Vilhjálm Sigtryggsson, afa höfundar og fyrrum framkvæmdarstjóra 
Skógræktarfélags Reykjarvíkur, tekið haustið 2016. 
48 Sama heimild. 
49 Gaston Bachelard, The poetics of space, þýð. Maria Jolas. (Boston: Beacon, 1994) 201. Þýtt frá „These trees are magnificent, 
but even more magnificent is the sublime and moving space between them, as though with their growth it too increased“ 
50 Janet Cardiff og George Bures Miller, Forest (for a thousand years...), innsetning, 2012. Sjá viðauki, myndir 18.  
51 „Forest (for a thousand years…)“ Cardiffmiller. 15 júní, 2012, náð í 28. nóvember af 
http://www.cardiffmiller.com/artworks/inst/forest.html 
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Hugarflæði  
Í sýningunni Þræðir vann ég að innsetningu sem samanstóð af þremur þáttum. Hljóð, 

ull og myndbandsverk unnu saman að því að miðla frásögn, en umfram allt skapa 

andrúmsloft.52 

Það sem tók á móti áhorfandanum er hann gekk inn í rýmið var ljósgeisli frá 

skjávarpa í myrku herbergi og þung fjárhúslykt sem lagði frá óþveginni ull, sem komið 

hafði verið fyrir í einu horni rýmisins. Myndbandsverk af fjárréttum varpaðist yfir á 

vegg og um leið í gegnum glugga þannig það að teygðist út fyrir rýmið. Búið var að 

fjarlægja loftplötur á tveimur stöðum og mátti greina hljóð sem bárust ofan af loftinu. 

Ljóstýra fyrir ofan loftplötur rýmisins beindi athygli að hljóðverkunum. 

Hljóðið sem barst frá loftinu var blanda af fallegum og gróteskum textum, 

upplestri ungs manns og konu úr Sjálfstæðu fólki eftir Halldór Laxness og Orlando eftir 

Virginiu Woolf. Lesturinn blandaðist saman við önnur hljóð, klukkuslátt, snark frá 

arineldi og falskan píanóleik. Þetta voru hljóð sem ég tók upp, valdi og setti saman af 

nærgætni til að reyna að ná fram þeirri óræðu tilfinningu sem ég var að leita eftir. Þessa 

upptöku setti ég upp fyrir ofan loftplöturnar í rýminu og lýsti aðeins upp loftið. Ég vildi 

gefa til kynna að þar uppi væri eitthvað utan seilingar, huldar minningar. 

Líkt og hljóð þá getur lykt einnig kallað fram streymi minninga. Þungamiðja 

verksins var lyktin, en lykt hefur mikil áhrif á skynjun okkar á rými. Lykt getur gefið 

til kynna þykkt, massa eða magn. Sum lykt er þung meðan önnur er fínleg og létt.53 Ef 

við heyrum hljóð og finnum lykt af einhverju getum við oft einnig séð það.54 

Myndbrotið sem var af fjárréttum fékk ég frá afa mínum og ömmu í formi 8mm 

filmu sem ég klippti saman og hægði á. Myrkrið skipti máli fyrir myndbandið, en einnig 

þá stemningu sem ég var að reyna að kalla fram, því við þreifum öðruvísi fyrir okkur í 

myrkri.  

Það var mikil dramatík í verkinu, sem sett var fram á mjög hljóðlátan hátt, þannig 

að ég skil af hverju vangaveltur um nostalgíu spruttu upp. Í hugum fólks er enn sterk 

hugmyndafræðileg tenging á milli sveitar og ljúfsárrar fortíðarþrár. Ég gekk hins vegar 

ekki út frá þeim tengingum heldur var útgangspunktur verksins ull og 

hugmyndafræðileg tengsl við þræði. Í ferlinu rifjaði ég upp bernskuminningu af 

heimaslátrun og skoðaði eigin tengingar og tilfinningar gagnvart henni. Ég velti fyrir 

                                                   
52 Svanhildur Halla Haraldsdóttir, Þræðir, innsetning, 2017. Sjá viðauki, mynd 19. 
53 Yi-Fu Tuan, Space and Place, 13. 
54 Sama heimild, 11. 
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mér tengslum okkar við dýr, hvernig við tökum því sem sjálfsögðum hlut að eigna 

okkur líkama þeirra og nýta í framleiðslu. Ég þræði mig í átt að hliðstæðum á milli 

réttindabaráttu kvenna við baráttu fyrir réttindum dýra og hvernig kerfi manna hafa 

ákveðið hlutskipti beggja. Ull hefur verið mér hugleikin og ég velti fyrir mér hvaða rétt 

ég hafi til að notfæra mér slíkan þráð.  

Þræðir eru gagnlegir til sköpunar en ekki hvað síst vegna þess táknræna sem þeir 

bera með sér en hann er ríkur af menningu og hefðum. Oft hefur verið litið á list sem 

tengist hefðum kvenna sem nytjalist og hugsunarlausar skreytingar. Saga textíls er 

samofin sögu undirokunar kvenna. Það fæðist enginn kona, heldur verður maður kona, 

samkvæmt Simone De Beauvoir. Kvenleiki er hegðun sem samfélagið býst við af 

konum og það er ekki líffræðileg staðreynd heldur félagslegt- og menningarlegt 

hlutskipti konunnar sem ákveður stöðu hennar í lífinu.55 Á svipaðan hátt hafa kerfi 

mannkyns ákveðið hlutskipti kindarinnar og annarra lífvera. Í kaflanum úr Sjálfstæðu 

fólki sem lesinn er upp í hljóðverkinu er greint frá fyrsta hamingjudegi Rósu í 

hjónabandi hennar og Bjarts. Þá drepur Rósa kindina hans Bjarts, eldar og borðar á 

einum sólarhring.  

Það er því mikið ofbeldi í verkinu og valdbeiting sem hægt er að lesa úr 

myndbandinu, hljóðverkinu og út frá skítugri ull í ofnum pokum úr plastþráðum, 

hljóðlátt ofbeldi. Í textanum sem lesinn var úr Sjálfstæðu fólki er minnst á hjartveiki 

Rósu og minnir á þekkta mýtu í bókmenntum. Geðveika konan sem er oft kúguð á 

einhvern hátt, tekur óútreiknanlegar og hvatvísar ákvarðanir sem hafa miklar 

afleiðingar fyrir framvindu sögunnar. Sýningartextinn opnaði á þennan femíníska lestur 

með áminningu um þögn konunnar, en einnig óbeint með því að vitna í Virginiu Woolf. 

Því að þó svo að textabrotið sé um hugarflæði þá kemur það úr bókinni Orlando og vel 

lesinn áhorfandi gæti því tengt verkið við femínisma.  

Í verkinu leitaðist ég þó umfram allt við að skapa ákveðin hughrif og vinna með 

eins konar hugarflæði, virkja rýmið sjálft og leyfa því að fanga hugmyndir mínar frekar 

en að þvinga þær inn á það. Það vakti fyrir mér að búa til aðstæður sem gætu vakið 

huglægar tengingar og minningar. Hugsanir hafa ekki línulega framvindu þar sem ein 

hugmynd leiðir rökrétt af annarri. Þær eru viðkvæmar og ekki aðskildar heldur tvinnast 

oft saman, hugsanir byrja og stoppa þar sem umhverfið er mikill áhrifavaldur. Ný 

hugmynd kviknar, gamlar gleymast, týnast, breytast, finnast.56  

                                                   
55 Simone De Beauvoir, The second sex, ritstj. H.M. Parshley (London: Vintage, 1997), 295. 
56 Svanhildur Halla Haraldsdóttir, Þræðir sýningarskrá. 
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Lokaorð 
 

Í ritgerðinni hef ég leitast við að varpa ljósi á þráðinn í verkum mínum og greina 

undirstöðurnar í samhengi við aðra fræði- og listamenn.  

Vangaveltur mínar hafa leitt mig í átt að viðamiklum fræðasviðum sem tengjast 

rannsóknum á eðli mannlegrar vitundar eins og hún birtist í upplifun. Ég gerði mér ekki 

grein fyrir því áður en ég hóf skrifin að margar af þeim hugmyndum sem ég hef byggt 

verk mín á tengjast inn á svið fyrirbærafræði, sem spennandi væri að kanna betur. 

Það er ljóst að þræðirnir í verkum mínum eru margir, en byrjunarpunkturinn í 

flestu sem ég geri er mín eigin reynsla. Ég leitast við að segja sögur, í rými þar sem 

líðandi augnablik mætir minningu um eitthvað sem var og jafnvel var ekki. Huglæg 

upplifun flæðir á milli veruleika og ímyndunar, draums og vöku, meðvitundar og 

undirmeðvitundar. Minningar flækjast saman við nýjar upplifanir og skapa um leið 

kenndir fyrir hinu ókomna. Efniviður verkanna er oft sóttur á óræðan stað minninga 

sem ég síðan dreg fram og nota til að spinna upp sögu. Samofin heild verks þegar það 

er sýnt í formi innsetningar heldur í senn utan um minni fortíðar og líðandi stund. 

Efnislegir þættir verksins og áþreifanleiki bindur það við ákveðinn stað, en hugurinn 

og minnið leysir það svo upp. Listaverkið er því aldrei fanganlegt, það er allt 

umlykjandi og kvikt í sífelldri hreyfingu hugans. Það er ekki neitt ákveðið upphaf né 

endanleg niðurstaða, heldur er allt í stöðugu ferli. Í ferlinu tengi ég hluti saman og finn 

nýjar tengingar. Vegna sagnagildis hlutanna eða rýmis skiptir endurtekning mig máli í 

sköpuninni, en þrátt fyrir að hlutirnir séu oft þeir sömu er vefurinn aldrei eins. Ég þræði 

saman það sem mér finnst passa, en rek upp það sem ekki gengur. Verk getur verið 

framhald af öðru og upphaf þess næsta. Ég sanka að mér aðgengilegum hlutum til að 

vinna með og velti fyrir mér af hverju þeir tilheyra lífi mínu. Ég spyr mig hver tengsl 

mín séu við þá og skoða samhengi þeirra. Í þessum hlutum holdgast saga, sögð í 

efniskennd og formi. Með því að skoða mína persónulegu arfleið og fylgja þeirri sögu 

næ ég að skapa eitthvað nýtt. Hlutir vekja oft tilfinningu gagnvart fortíð en þeir geta 

einnig bundið mann við stað og stund. Þegar ég vinn með hluti úr fortíðinni þá nálgast 

ég þá ekki með fortíðarþrá heldur af forvitni. Forvitni um skynjun manns á tíma og 

rúmi, hvernig það er að vera til, vera mannvera, skynja og reyna að skilja umheiminn.  

Það sem tekur nú við er að bæta við vefinn og halda áfram að dýpka mig á því 

sviði sem ég hef nú fundið mig á, skapa sögur og vera skáld yfir eigin tilveru.  
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