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Ég hef verið að vinna með sögu sjálfsins og velt fyrir mér hugtakinu sjálf. Hvað leynist 

þar á bakvið? Ég lít til baka, spegla mig og skoða mína eigin sögu, hvað hefur mótað mig 

og gert mig að því sem ég er í dag. Sjálfskönnun felur í sér speglun. Speglun í 

endurminningum, í myndum, í listsköpun. Ég kanna þennan sniðpunkt endurspeglunarinnar; 

hvirfil fortíðar og nútíðar.  

Í BA ritgerð minni fjallaði ég um SNART sem er listræn hugmynd er byggir á listinni 

sem sjálf sögulegu fyrirbæri. SNART er spegilskrift orðsins TRANS og stendur fyrir Self-

Narrarive-ART eða sjálf sögulega listsköpun. Í útskriftarverki mínu vann ég áfram með 

hugmyndina um sjálfsögulega listsköpun með sjálfskoðun og sjálfssköpun í forgrunni og 

ávarpaði kyn, kynhlutverk, hatursorðræðu, sjálfshatur og skömm og speglaði tilfinningar 

sem skapast af fyrirlitningu, útskúfun og ranghugmyndum í samtali tveggja verka: 

MIMESIS og SNART-Action 2018. Útskriftarverkefni mitt snerist um endurspeglun. 

Endurspeglun minninga en einnig endurspeglun fortíðar og nútíðar. Samtalið átti sér einnig 

stað milli þess stolts sem ég hef fundið og sáttar við eigin sjálf og þeirrar fortíðar sem mótaði 

mig í skömm og sjálfsfyrirlitningu. 



 

 

MIMESIS, SNART-Action 2018. Blönduð tækni, breytilegar stærðir. 2018 

 

Í sal Kjarvalsstaða stillti ég upp þessum tveimur verkum gegnt hvort öðru. Annað 

verkið var samsett verk þar sem fjörutíu og níu málverk unnin með blandaðri tækni í ýmsum 

stærðum sýndu stúlkuandlit í mismunandi útfærslum. Stúlkan var með tíkarspena og augu 

hennar voru óræð og dulin en vel mátti skynja sorg, reiði, skilningsleysi, jafnvel örvæntingu. 

Með þessu verki vildi ég sýna þær tilfinningar sem ég stjórnaðist af í fortíðinni er ég var í 

afneitun á því að vera ég sjálf. Ég vildi draga fram það ástand sem skapast af því að vera 

útskúfuð og fyrirlitin af því samfélagi sem ól mig upp en einnig það ástand að vera fangi 

eigin hugarhelsis. Verkið nefnist MIMESIS sem er gríska og stendur fyrir endurtekningu, 

eftirlíkingu og eftirgerð. Sem transmanneskja á Íslandi á síðari hluta tuttugustu aldarinnar 

átti ég ekki því að hlíta að mæta skilningi samfélagsins né stuðnings. Ég lifði því í afneitun, 

ótta og skömm stóran hluta ævi minnar og fór leynt með það hver og hvað ég var. Í áratugi 

lék ég hlutverk sem var mér ekki eiginlegt. Þessi afneitun, þessi þykjustuleikur mótaði mig 



 

og gerði mig bitra, reiða og hatursfulla. Í verkinu er ég að hugsa til þessarar staðreyndar. Ég 

er og að velta fyrir mér samfélagi sem samþykkir ekki frávik, samfélaginu mínu sem 

útskúfaði þá einstaklinga sem voru öðruvísi. Ég vil draga fram þá mynd ótta og örvæntingar 

þeirra sem örvæntingafullt reyna að þóknast samfélaginu af ótta við að verða útskúfuð, 

fyrirlitin og hædd, sett út á kant með enga framtíðarsýn, lífsgleði eða hamingju.  

 

SNART-Action 2018. Olía á striga, 150 x 168 cm. 2018 

 

Falið bakvið vegg og viðvörun sýningarstjórans er á stóð: „Athugið, efni ekki ætlað 

börnum” hengdi ég upp olíumálverkið SNART-gjörningur 2018. Verkinu var stillt upp gegn 

verkinu MIMESIS og sýndi tvær manneskjur í samförum. Þessar samfarir voru á milli 

transkonu og karlmanns. Þetta var verk um stolt og fegurð. Með því að sýna transkonu með 

ris í holdi í samförum vildi ég loksins draga fram í dagsljósið kjarna þess sem samfélag mitt 

hefur ekki þolað; ekki þolað að sjá, hugsa til eða meðtaka. Ég vildi draga fram daglega 



 

sjálfsagða athöfn sem er og hefur verið litin sem óeðli, viðbjóður og úrkynja. Ég vildi ögra 

því samfélagi sem lætur einstaklinga þola útskúfun, sjálfshatur og fyrirlitningu vegna þess 

að þeir er öðruvísi. Þetta verk er táknmynd þess að þora að vera. Ég vildi setja fram sterkustu 

birtingarmynd þess sem gerir mig ‘öðruvísi’ með þessu verki. Þetta verk er afleiðing, svar 

við þeirri mótun sem fortíð mín hefur haft. Ef einhverjum þykir þetta ögrandi, meiðandi eða 

óþægilegt verk, þá er það vel og ekkert hjá því sem ég hef mátt þola af hálfu þeirra sem 

þannig hugsa. Ég er að svara fyrir mig í list minni. 

 

MIMESIS, SNART-Action 2018. Blönduð tækni, breytilegar stærðir. 2018 

 

Í miðju rýminu dró ég bleika línu er skar það í tvennt. Yfir þessa línu má ekki fara – 

hún skilur á milli okkar og hinna, hinna sem eru öðruvísi. Með línunni vildi ég leggja áherslu 

á að sýningarstjórinn setti mig út í horn í sýningarsalnum og faldi mig á bak við vegg með 

viðvörun. Það er fín lína milli þess að troða kynlífi upp á einhvern og þurfa að fara í felur 

með, skammast sín, fyrir það; það er fín lína milli þess að fá að segja sína sögu í listformi 



 

og fá á sig stimpil ósæmis. Það er fín lína milli frjálsrar listar og ritskoðunar. Með línunni 

vildi ég einnig leggja áherslu á samtal verkanna tveggja. Litur hennar var ádrepa á 

kynjahlutverk og leiðbeiningu. Staðsetning hennar, litur og vera átti að vekja áhorfandann 

til umhugsunar um sniðpunkt endurspeglunarinnar. 

 

MIMESIS. Blönduð tækni, breytilegar stærðir. 2018 
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SNART 
  

sub specie aeternitatis 
 

 

Tora V. Stiefel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BA verkefni í myndlist –  ritgerð 

Leiðbeinandi: Jón Proppé 

Listaháskóli Íslands 

Myndlistardeild 

Vorönn 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við Listaháskóla Íslands. 

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar.



 

Ágrip 
 

Þessi ritgerð fjallar um myndlist sem rannsókn. Ég útskýri sýn mína á listina og 

samfélagið í eigin verki sem ég nefni SNART. SNART er verkbálkur og listræn 

hugmyndafræði sem ég grundvalla listsýn mína á. Í ritgerðinni fjalla ég um listsköpun mína 

og tengi við kenningar sem fjalla um myndlist út frá listsköpun listamanna eins og Marchel 

Duchamp, René François Ghislain Magritte,  Joseph Kosuth og Hannah Wilke. 

Sjálfsmyndarsköpun er eitt meginþema listsköpunar minnar sem segja má að eigi sér 

einhverja vísun í það sem farið er farið að kalla Queer-Theory. Ég rýni list mína með vísun 

til eigin verka og tengi pælingar mínar við skrif Simone de Beauvoir, Paul-Michel Foucault 

og Judith Butler með sérstöku tilliti til skoðunar á tvíhyggju vestrænnar menningar. 

Ritgerðin fjallar um afstöðu mína sem myndlistarmanns gagnvart samfélaginu og hvernig 

ég leitast við að nota myndlist sem aðferð til greiningar á stöðu einstaklingsins innan þess. 

Verk mín hafa sterka vísun í hefðir og ég útlista hvernig ég lít á list sem rannsókn á oki 

hefðarinnar og ég bendi á hvað hefur fengið mig til að ætla að listin geti verið ákveðin leið 

til að sleppa undan því oki. Í ritgerðinni útskýri ég ávarp mitt á tvíhyggju kynaðgreiningar 

samfélagsins og hvernig ég nýti mér það sem efnivið og útgangspunkt í listsköpun minni 

með hliðsjón af því sem Judith Butler kallar kyn-gjörning (e. Gender Performativity). Í 

listsýn minni nýti ég mér – og útlista í ritgerðinni – hugmyndir Wittgenstein um að hægt sé 

að sýna fram á ákveðin sannyndi, sem ekki er hægt að segja frá og fer yfir það hvernig þær 

hafa vakið hjá mér hugartengsl um að að listin geti vettvangur þekkingaröflunar sem ef til 

vill einvörðungu sé hægt að öðlast með listsköpun. Ég fer yfir hugmynd mína um 

sjálfsmyndarsköpun sem vaknaði hjá mér sem afleiðing af því að vera listamaður og trans 

sem kom út úr skápnum tiltöluleg seint á lífsleiðinni og hvernig ég nota mér hana sem 

drifkraft í listsköpun minni; hugmynd sem kristallast í því sem ég kalla sjálf-sögulega-list 

(e. Self-Narrative-ART) eða SNART.  
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Inngangur 

Orðið spegill er íslensk mynd af latneska heitinu speculum, og orðið 
spekúlasjón eða speglasjón þaðan dregin sem merkir upprunalega að skanna 
himininn með speglum. Spekúlantinn spekúlerar í speglinum, veltir vöngum 
og dregur ályktanir úr þessari ókunnu vídd og skapar þekkingu. Og það er 
einmitt það sem myndlistarverk ætlast til af áhorfanda sínum eða spekúlanti, 
hvort sem það er af frekju eða auðmýkt, í hvassviðri eða blíðviðri, í háum 
eða lágum loftþrýstingi, verkið vill að spekúlantinn horfi í þennan spegil sem 
getur verið svo vægðarlaus. Spekúlantinn veigrar sér oft að líta í hann af ótta 
við eigin sjálfsmynd eða samtíma, enda veit hann að í speglinum býr 
samviskan, einlægnin og sannleikurinn.1 

 
Michel de Nostredame (1503-1566) eða Nostradamus eins og hann er oftast kallaður, 

var franskur læknir og sjáandi, sem uppi var á sextándu öld. Nostradamus ku hafa notað þá 

aðferð að stara klukkustundum saman í spegil í myrkvuðu herbergi, aðferð sem kölluð er 

psychomanteum á latínu. Að stara þar til hann fór að sjá myndir og atburðarrásir, það var 

hans leið til að sjá og skilja heiminn og má spekúlera í því hvort að hann hafi, að lokum, 

farið að sjá á annan hátt en með augunum. Íslenskan hefur orð og orðasambönd er vísa í 

spegilgón, eins og aldarspegil, að augun séu spegill sálarinnar og að endurspegla vísar í að 

líta til baka – sjá eitthvað á ný í öðru ljósi, eða hugleiða farinn veg.  

Eftirfarandi ritgerð er spekúlasjón um eigin listsköpun. Hún er hugsuð sem 

nokkurskonar speglun – endurspeglun mín sem listamanns. Í gerð sjálfsmyndarinnar felst 

sjálfsskoðun og speglun. Það er ætlun mín að fjalla um eigin list sem sjálfsmynd í listrænu 

samhengi. Þegar ég hóf ákveðna sjálfsskoðun, sem þessi ritgerð byggir á, datt ég niður á 

ákveðið konsept sem gengur út á að skoða eigið líf í gegnum listsköpun. Ég fór að velta því 

fyrir mér hvort listamenn væru ekki alltaf að segja eigin sögu á einn eða annan hátt með 

listsköpun sinni og hugtakið SNART varð til. SNART stendur fyrir Self-Narrative-ART og 

vel mætti kalla sjálf-sögu-list á íslensku. Ég hef undanfarin ár þróað þessa hugsun lengra og 

                                                        
1 Ófeigur Sigurðsson, “Spekúlantinn á Degi myndlistar,” STARA Rit sambands íslenska myndlistarmanna 9, nr. 2 (2017): 32. 
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gert SNART að ákveðnu meginstefi í minni listsköpun og hugsunarhætti þegar að kemur að 

list. Þessari ritgerð er ætlað að vera vettvangur til að útskýra SNART. SNART er verkbálkur 

sem ég skapaði og er enn að skapa sem er í senn huglistaverk, hugmynd, skoðun, 

aðferðafræði, heimspeki og manifestó. Í gegnum tíðina hefur SNART einnig reynst mér 

gagnlegt tæki til að túlka listina sem slíka. Í þessari ritgerð mun ég leitast við að færa rök 

fyrir þeirri kenningu að í listrænni sköpun felist ákveðin endurspeglun á veruleika 

listamannsins sem ég kalla SNART og að hægt sé að líta á listsköpun einstakra listamanna 

sem sjálfsmyndir í ákveðnum skilningi. Ég mun taka dæmi af verkum ákveðinna þekktra 

listamanna og vísa í eigin verk máli mínu til stuðnings. Ég ætla mér að færa rök fyrir því, 

að líta megi á list einstaka listamanna sem endurspeglun þeirra sjálfs og að á sambærilegan 

hátt megi líta list hvers samtíma sem endurspeglun menningarinnar – sem nokkurskonar  

sjálfsmyndir kynslóðanna. Það er markmið mitt að sýna fram á gildi sjálfsmyndarinnar 

(listarinnar) sem rannsóknar og ákveðins leiðarvísis til sjálfsþekkingar – bæði á hinu smáa 

sviði einstaklingsins, sem og á hinu háa sviði samfélagsins.  

Í fyrsta kafla mun ég gefa grundvallarútskýringu á því hvað fyrirbærið SNART er og 

skilgreina hvað ég á við með sjálfi. Í köflunum sem á eftir koma mun ég leitast við að færa 

rök fyrir því að SNART sé ákveðin leið til að rýna list og ákveðið tæki til að nota við lestur 

listaverka. Ég mun fjalla um SNART út frá einstaklingnum – listamanninum sjálfum – og 

sem sjálfsmynd og sjálfssköpun einstaka listamanna. Því næst mun ég fjalla um SNART út 

frá samfélaginu og listinni sem samfélagsspegli. Í seinni hluta ritgerðarinnar fer ég yfir valin 

verk mín til að sýna SNART í eigin listsköpun og hvernig ég nota sjálfsmyndasköpunina 

sem félags-pólitískt tæki  sem leið til að semja eigin dansspor í því sem ég kalla hinum 

symbíóska dansi listamannsins og umhverfisins. 
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I. hluti 

SNART 
Það var haustið 2015 sem ég datt niður á hugtakið SNART. Hugrenningartengslin urðu 

til er ég fór að skoða eigin list og kanna hvaða ástæður lægju að baki því að ég hefði þörf 

fyrir það að skapa list. Ég þurfti því að líta í spegil og skoða sjálfa mig. Ég er transmanneskja 

og fann að það var veigamikill þáttur í því að skilgreina hver ég væri. Þessi sjálfsskoðun fól 

í sér að að ég varð að tína allt til – endurspegla líf mitt; átta mig á því  hvaðan ég væri að 

koma til að sjá hvert ég væri að fara. Hugtakið speglun kom upp og ég fór að draga upp af 

mér mynd sem lið í sjálfsrannsókn. Ég speglaði mig út frá öllum sjónarhornum þátíð, nútíð 

og framtíð. Ég leit á orðið TRANS – endur-speglaði það mig? Þetta orð heillaði mig. Það 

ber í sér svo mikla hreyfingu. Ég fann að orðið hafði kraft í sjálfu sér og ég fór að kanna 

orðið, hvað það þýddi, hvaðan það var komið og fyrir hvað það stendur. Ég leit til meistara 

Leonardo da Vinci sem notaði spegilskrift og sá orðið sem – SNART! Listrænn leikur með 

orðið sýndi mér fram á að ég gat notað listina til að endurspegla mig. Til að átta mig á sjálfri 

mér varð ég að fara yfir eigin sögu; hver ég er var niðurstaða hugsana, gjörða og ákvarðana 

– listaverka – sem ég hafði fengist við í fortíðinni. Ég fór að velta því fyrir mér hvort ef til 

vill væri hægt að líta á alla mína list sem mína sögu, eins og kafla í bók og hægt að lesa um 

mig í list minni eins og um væri að ræða færslur í dagbók. En sagan sem liggur í verkunum 

var mér ekki meðvituð. Meðvitað var ég að vinna einstaka verk, skapa myndlist – ekki að 

segja mína sögu. Það er eitthvað sem sýnir sig einungis þegar heildin er skoðuð í 

endurspeglun. Það fer að myndast einhver heilsteypt sögusögn. En hver – eða hvað – er að 

segja söguna? Hver eða hvað er ég sem segi söguna? Hver listamaður segir sína sögu, á sinn 

hátt. Hugtakið sjálfs-söguleg list varð til. Smám saman mótaðist hjá mér hugmynd um að 

listin og listsköpun gæti verið ávísun á ákveðna sjálfsþekkingu – þekkingu sem hugsanlega 
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listin ein gæti veitt og SNART varð til sem það sem ég vil kalla listræn þekkingar hugmynd. 

Orðið TRANS sem er speglun á SNART sýndi sig að vera skammstöfun: Self-Narrative-

ART. Þessi þrjú lykilhugtök urðu að ákveðnum hvirfli í minni listhugsun upp frá því: Sjálf 

- Saga - List.  

Ég hóf þessa vegferð til að átta mig á því hver ég væri; að skilja hvað ég væri og hvað 

drifi mig áfram. Til að gera það fann ég að ég þurfti að draga upp eigin sjálfsmynd. Ég velti 

því fyrir mér hvort hægt væri að líta á listsköpunina sem nokkurskonar mynd af sjálfinu – 

sem sjálfs-mynd. Þessi hugmynd heillaði mig og ég fór að vinna með hana. Sem 

transmanneskja – manneskja sem ekki passar inn í ákveðið form sem gefið er og fjallar um 

tvíhyggju hins karl– og kvenlega, fann ég að hjá mér var eitthvað sem var ekki í sátt. Ég 

upplifði mig í öðru kyni en ég fæddist í – hver var þá þessi ég sem upplifði mig sem konu 

þó ég hefði fæðst sem drengur? Ég var augljóslega ekki líkami minn. Líkaminn sagði karl 

en ég hrópaði kona! Ég lít því svo á að líkaminn sé eitthvað sem stendur fyrir mig – hann er 

ekki ég. Í mínu tilfelli er hann að standa fyrir mig á þann hátt að, án minna aðgerða, þá 

stendur hann í raun fyrir eitthvað – einhvern – annan en mig. Það var eitthvað á bak við sem 

var ég sem fann að líkaminn gat á engan hátt verið ég – en hvað? Ég leit til baka á listsköpun 

mína í gegnum tíðina og sá að þessi vera – þessi kvenvera – var á einhvern hátt alltaf til 

staðar í listsköpun minni og sást glitta í hana hér og þar í list minni jafnvel lögnu áður en ég 

hafði meðvitað viðurkennt fyrir sjálfri mér að ég væri trans; það var eins og hún væri að 

reyna að láta vita af sér – hafa samband – í gegnum list mína. En var ég að hafa samband 

við mig? Hugmyndir Freud um yfirsjálf og undirmeðvitund skutu upp kollinum. Þær þykja 

nokkuð úreltar í dag. Í dag tala menn almennt séð frekar fyrir því að hugsunin sé í raun öll 

afleiðing ákveðinna efnaferla í heilanum og að ég sé summa alls þess sem líkaminn er. Fyrir 

mér gengur sú hugsun ekki alveg upp og ekki ómögulegt að hugsa sér að í framtíðinni verði 

þær hugmyndir álíka úreltar og hugmyndir Freud þykja í dag. Að útskýra hver ég er – hver 
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sé hugsun mín – með því að segja að það sé ákveðin heilastarfsemi og í raun lýsa ákveðinni 

líkamsstarfsemi, er fyrir mér svolítið eins og að útskýra skáldsögu með því að lýsa bókinni, 

blaðsíðunum, kápunni, límingu, prentuninni o.s.frv. Efnisleg útskýring á hinu hlutlæga 

fyrirbæri bók getur aldrei lýst því sem í henni stendur. Eins er það með mig. Líkami minn 

segir karlamaður; ég fæddist sem drengur og ég er með kynfæri karlmanns, útlit og uppeldi 

karlkyns mannveru og það er það sem mótaði mig – en samt upplifi ég mig sem konu. Mér 

virðist sem að ég sé augljóslega ekki afleiðing líkama míns heldur sé líkami minn afleiðing 

mín; í dag hef ég gengið í gegnum líkamlegar breytingar með aðstoð læknavísinda og 

hormónagjafar til að líkaminn standi betur fyrir það sem ég er. Ég þurfti því að leitast við 

að útskýra hver – eða hvað – ég er sem eitthvað annað en það sem augljóslega sést á 

yfirborðinu. Ég taldi mig geta séð glitta í það í list minni. Þessi hugmynd um að í list minni 

væri falið mitt raunverulega sjálf, sem léti vita af sér og hægt væri að lesa úr listverkunum 

– burtséð frá því sem ég meðvitað vildi eða hafði ætlað mér, kristallast í hugtakinu 

sjálfssaga. Sjálfssagan sem listrænt rannsóknarhugtak varð til og er það sem SNART 

stendur fyrir. 

Sjálfsmynd sem rannsókn 
Amelia Jones (1961) prófessor í listasögu við Manchester háskóla, fjallar um 

sjálfsmyndina í bók sinni Self/Image Technology, Representation and the Contemporary 

Subject sem viðleitni listamannsins að verða eigið viðfang.2 Hún er að lýsa því sem ég kalla 

SNART, þ.e. þegar listin og listamaðurinn, í sjálfsmyndinni verða eitt (e. the subject and 

the object merge). Amelia Jones fjallar um listræna framsetningu sjálfsins með beinni vísan 

                                                        
2 Til dæmis: „ It is thus through the pose, via the screen, that the subject opens into performativity and becomes animated. 
Sherman’s endless self-reiterations, in this case rendered so dramatically as “other”, makes this animation manifest (we can 
never stop or fix her in one or another of her poses. Theorist Craig Owens has noted that the subject (in the self portrait, 
the artist her or himself) assumes a mask in order to become photographable – in order to be seen – and in this way, the 
subject “poses as an object in order to be a subject”.” Amelia Jones, Self/Image Technology, Representation and the 
Contemporary Subject (New York: Routledge, 2006), bls. 51. 
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í myndræna framsetningu hins líkamlega sjálfs. Fáir geta neitað því að líkaminn sé manns 

sjálfs en ég á erfitt með að sætta mig við að líkami minn sé allt það sem ég er og vil fara 

lengra og segja að í listinni verði listamaðurinn eitt með viðfangsefni sínu burtséð frá því 

hvort listamaðurinn sé að nota líkama sinn sem miðil eður ei. Judith Butler (1956) 

heimspekingur fjallar um kyn í sinni víðfrægu bók Gender Trouble: Feminism and the 

Subversion of Identity út frá því sem hún kallar kyngjörning (e. Gender performativity).3 

Rétt er að taka það fram að íslenskuna skortir þessa aðgreiningu milli þess sem enskan gerir 

á sex og gender. En það sem Butler er að tala um er að gender – það sem á íslensku oft er 

talað um sem kyngervi – er ekki eitthvað sem er líkamlega ákveðið. Hún vekur þar máls á 

kynskilgreiningum og kynhlutverkum sem einhverju öðru en því sem ákvarðast sem 

afleiðing af líkamlegum eiginleikum og vísar í skrif annarra spekinga eins og franska 

félagsfræðingsins Paul-Michel Foucault (1926–1984) og heimspekingsins Simone de 

Beauvoir (1908–1986).4 Það sem talar til mín og minnar rannsóknar er hugmyndin um að 

ég væri að framkalla kyn mitt sem væri annað en það sem væri mér líkamlega gefið sem 

aftur leiddi mig að spurningunni um hver það væri sem væri að fremja kyngjörninginn – því 

svo sannarlega var það ekki líkami minn.  Sú rannsóknarvinna sem ég fór af stað með í 

kjölfarið og kristallast í SNART gengur einmitt út á það að ég verð eitt með viðfangi mínu 

í listsköpun en á víðari hátt en einungis með myndrænni framsetningu líkamans. Hjá 

transmanneskjunni er það einmitt líkaminn sem er það fyrsta sem tekið er til skoðunar við 

endursköpun sjálfsins í öðru kyni. Það sem er áhugavert og ögrandi í þessu sambandi er 

tilraunin til að svara því hvaða ég? Hver, eða hvað, er þetta ég sem um ræðir? Hver er ég 

sem fæddist í þessum líkama sem ekki svarar til þess sem ég finn mig í;  hver er ég sem er 

                                                        
3 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1. útg. (New York: Routhledge, Chapman & Hall, Inc., 1990), 

bls. 24-25. 

4 One is not born a woman, but rather becomes one – Simone de Beuvoir 
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að skapa list og hver er ég sem ég sé glitta í og talar til mín í gegnum listsköpun mína? Og 

hver er ég sem er að skoða allt þetta og spyrja þessara spurninga? Mín listsköpun – mín 

listræna þekkingar-rannsókn felst í viðleitni til að svara þessum spurningum í gegnum listina 

í því sem ég kalla SNART. 

Það er í gegnum listsköpunina sem ég hef nálgast best skilninginn á því hvað þetta ég 

er sem er á bak við mig. Í gegnum listsköpun fann sjálf mitt sér tjáningarfarveg. Til að 

styrkja þá hugmynd að listin geti veitt skilning sem sé ef til vill ekki hægt að öðlast á annan 

hátt langar mig, áður en lengra er haldið, að vitna í  bók Gunnars J. Árnasonar heimspekings 

(1959) Ásýnd heimsins: Um Listir og Fagurfræði í Hugmyndaheimi Nútímans, þar sem hann 

segir frá hugleiðingum Ludwig Wittgenstein (1889-1951), um það hvernig listaverkið sýni 

veruleikann í eilífðarspegli eða sem birtingarmynd einhvers algilds sannleiks: 

Í drögum að ritinu [Tractatus] skrifaði Wittgenstein í svipuðum dúr að í 
listaverki birtist hluturinn í eilífðarspegli – sub specie aeternitatis. Hér er 
Wittgenstein undir greinilegum áhrifum frá Schopenhauer. Það sem er 
skoðað í eilífðarspegli er slitið úr sínu veraldlega samhengi og öðlast 
sjálfstæða tilvist, óháð venjulegu orsakasamhengi hlutanna: „Að skoða 
heiminn í eilífðarspegli er að skoða hann sem heild – sem afmarkaða heild. 
Að finna fyrir heiminum – það er þetta sem er hið dulmagnaða.“ Það sem 
Wittgenstein virðist hafa í huga hér er einhverskonar trúarleg reynsla eða 
hugljómun sem getur gjörbreytt lífi þess sem fyrir henni verður. Og það má 
skilja hann sem svo að hann hafi, svipað og Schopenhauer, haft í huga að 
það sem ekki er hægt að fullyrða um af skynsamlegri vissu megi leiða okkur 
fyrir sjónir í listaverkum.“5 

 
Þessi tilvitnun fjallar um rit Wittgenstein Tractatus Logico–Philosophicus frá 1921. Hann 

endar Tractatus á orðunum: „Það sem ekki er hægt að segja á maður bara að þegja um.“6 

Það sem hér um ræðir er í raun tilvísun í hinn hluta ritgerðar Wittgenstein (spegilmyndina?) 

sem hann taldi að ekki væri hægt að skrifa. Færa má fyrir því rök að Wittgenstein hafi þar 

                                                        
5 Gunnar J. Árnason, Ásýnd Heimsins. Um Listir og Fagurfræði í Hugmyndaheimi Nútímans. (Reykjavík: Háskólaútgáfan og 
Listaháskóli Íslands, 2017) bls. 243. 

6 „Wovon man nicht sprechen kann, darüber müsst man schweigen“. – Ludwig Wittgenstein og Joachim Schulte. Tractatus 
logico-philosophicus – Logisch-philosophische Abhandlung, 1. útg. (Suhrkamp Verlag, 2018), bls. 162. 
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með verið að opna fyrir möguleikann á hinu yfirskilvitlega í veruleikanum, allavega 

einhverju sem ekki væri hægt að útskýra með orðum en hægt væri að sýna; eitthvað sem 

hugsanlega listin ein geti veitt okkur innsýn í. Það eru tvö atriði sem kallast á við þá hugsun 

sem ég vil koma á framfæri og mér þykir vert að árétta úr þessari tilvitnun. Annarsvegar það 

– sem ekki er hægt að fullyrða um af skynsamlegri vissu megi leiða okkur fyrir sjónir í 

listaverkum – og svo hugmyndinni um – speglunina.  

 

 

Van Gogh sjálfsmynd 1889 

Endurspeglun mín á list minni, eins og ég reifaði í upphafi, leiddi mig á þá braut að ætla 

að þar sæist glitta í mig  á bak við listina. Flestum þykir ekkert tiltökumál að sjá málverk 

eins og sjálfsportrett Van Gogh sem samruna listamannsins og listarinnar – sem samruna 

viðmiðs og viðfangs – og ég vil jafnvel leyfa mér að ganga svo langt að segja að flestum 

þykki ekkert tiltökumál að sjá sjálf Van Gogh í sjálfsmyndum hans – þ.e.a.s. að þar sé á ferð 

mynd af honum sjálfum. En nú ætla ég að hætta mér út í þá sálma að segja að í raun sé öll 

list sjálfs-mynd á einhvern hátt og þar megi sjá glitta í listamanninn – ekki bara í myndum 
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sem sýna líkamlega eftirmynd einhvers ákveðins listamanns. Sem dæmi langar mig að taka 

verk Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660) Las Meninas.  

 

Velázquez Las Meninas 1656 

 

Mikið hefur verið skrifað um þetta fræga málverk Velázquez. Túlkanir eru ef til vill 

álíka margar og þau sem hafa tjáð sig um þessa mögnuðu mynd. Hvað sem annars má um 

þetta ágæta málverk segja, þá er hér óneitanlega um sjálfsmynd Diego Velázquez að ræða. 

Við sjáum hann ef til vill aðeins gægjast inn í myndflötinn við fyrstu sýn og – eins og nafn 

verksins gefur til kynna – þá virðist þetta vera portrettmynd af Margréti Teresu 

Spánarprinsessu og hennar fylgdarliði. En ef við lítumst aðeins undir yfirborðið þá sjáum 

við að Velázquez er að mála vinnustofu sína, líf sitt og aðstæður. Myndin segir sögu Diego 

Velázquez, hirðmálara Spánar á sautjándu öld og er sjálfsmynd hans. Las Meninas er sjálfs-

söguleg-list eða SNART Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. 
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Til að notast við dæmi úr samtímalistinni og sýna fram á listsköpun sem ákveðna 

sjálfsmynd án nokkurrar vísunar í líkama viðkomandi listamanns, langar mig að vísa í verk 

bandaríska listamannsins Bill Viola (1951). Viola, sem aðallega vinnur með vídeómiðilinn 

í list sinni, er eitt ágætasta dæmi um listsköpun sem sjálfsmynd án þess að um líkamlega 

sjálfsmynd sé að ræða. Þessar þrjár myndir, sem ég hef tekið hér sem dæmi, eiga ýmislegt 

annað sameiginlegt en að vera myndir af vídeóverkum eftir Viola. Allar fjalla þær til dæmis 

um vatn á einn eða annan hátt. Verk Viola eru mjög draumkennd og eitt af hans 

aðalsmerkjum er hversu hægur framgangur er í hreyfimyndinni – sagt hefur verið um verk 

hans að þau séu málverk á hreyfingu. 

 

Bill Viola, vídeóstilla úr The Dreamers 2013 

 

 Bill Viola, vídeóstilla úr The Raft, 2004 
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Bill Viola, vídeóstilla úr Ascension, 2000 

 

Nú er ég ekki að tala fyrir því að nauðsynlegt sé að þekkja listamanninn eða bakgrunn 

hans til að geta notið verkanna, en ég ætla samt að upplýsa eina staðreynd varðandi Bill 

Viola, til að sýna fram á sjálfsmyndarþáttinn (SNART) í verkum hans. Þegar Viola var lítill 

drengur var hann á báti að veiða ásamt frænda sínum er hann féll útbyrðis og var nærri 

drukknaður. Hann hefur lýst þessu bláa ljósi sem hann sá á leið sinni niður á botn 

stöðuvatnsins, hversu allt varð hægt og óraunverulegt og hvernig hljóðin virtust svo 

óheyrilega þung. Þarna var drengurinn við það að drukkna þar til hönd frænda hrifsaði hann 

upp úr djúpinu og í drenginn var blásið líf á ný. Ég er ekki að segja frá þessu í því skyni að 

bæta einhverju við upplifun verkanna og auðvitað má lesa verk Viola á annan hátt. Ég er að 

segja frá þessu til að benda á að þessi atburðarás, sem ég hef nú lýst, er á einn eða annan 

hátt til staðar, sem frásögn í verkum Bill Viola. Verk Viola eru oft á mörkum hins 

yfirskilvitlega og hann fjallar mikið um, í sínum verkum sem og á öðrum vettvangi, það sem 

á ensku er kallað transcendental og mætti útleggjast sem yfirnáttúrulegt/handan-þessa-

heims, á íslensku. Hann vinnur mikið með vatn – vatn í drukknandi magni. Bláminn er 

ríkjandi í verkum hans – bláminn sem var ljósið á botni stöðuvatnsins þegar Viola dó. 
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Hljóðmyndir verkanna eru slíkar að maður fær þennan þunga óm sem heyrist neðan 

yfirborðsins og þetta slow-motion andartak er þungamiðja í frásögninni – þetta slow-motion 

andartak sem ótal aðilar hafa lýst sem hlotið hafa dauða upplifun en verið lífgaðir á ný. Ef 

litið er á verk Viola út frá sjálf-sögulegu samhengi (SNART) kemur svolítið magnað í ljós: 

Við sjáum Bill Viola! Við sjáum að verkin eru fótspor hans – verk Bill Viola eru SNART 

myndir, sjálfsmyndir á sama hátt og Las Meninas er sjálfsmynd Velázquez. 

 

Berlín í stríðslok 

 

Til að skerpa aðeins á þessari hugmynd langar mig að benda á verk Þýska listamannsins 

Anselm Kiefer (1945). Hann fæddist tveimur mánuðum fyrir lok seinni heimstyrjaldarinnar, 

inn í umhverfi sem var vægast sagt dómsdagssýn. Kiefer hefur lýst því hvernig hann og 

vinir hans léku sér í rústum bygginga og að honum finnist fegurð í eyðileggingunni. Hann 

sér endurfæðingu í dauðanum og list hans og líf sýnir nýtni, úrræðasemi og dugnað, sem 

hans kynslóð varð að tileinka sér svo hægt væri að komast af við þær  aðstæður sem 

sundursprengt umhverfi er. Við slíkar aðstæður kemur fram sú lífsýn að í rústum og 

eyðileggingu sé að finna von um að dauðinn sé upphaf nýs lífs en ekki endir alls.  
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Anselm Kiefer Vastness 2016 

 

Sé myndlist Kiefer grannt skoðuð kemur og í ljós þessi saga. Við sjáum macabre veröld, 

grófan heim, dofin eins og eftir höfuðhögg. Rústir, rangala og hertólaskran sem tekið hefur 

á sig einhvern yfirskilvitlega blæ.  

 

Anselm Kiefer Remembering the Future 

 

Kiefer vinnur t.d. mikið með sólblóm – blóm vonar vorsins – en sýnir það þegar það 

hefur misst lífsmark sitt en ber samt í sér framtíðarvon í þurrum, hörðnuðum fræhylkjum 
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sínum. Ef myndlist Kiefer er skoðuð með þessari forsögn sést, að mínu mati, mynd 

manneskjunnar sem á sér þessa fortíð, þessa sögu. Það er þessi frásögn, þessi sjálf-narratíva, 

sem ég vil draga fram og benda á sem sjálfsmyndina eða SNART í verkunum. Ég get verið 

að horfa efnislega á myndform af flugvélaflaki eins og í verkinu Remembering the Future 

en ég get á afstæðan hátt séð þennan heim með augum listamannsins sem skapaði verkið og 

þar með séð sögu listamannsins – á einhvern hátt séð hann. Í listinni er endurómur 

listamannsins og við sjáum sjálfsmyndina án þess að sjá líkamann – við sjáum kjarna 

listamannsins – persónunnar í orðsins fyllstu merkingu; personae er latína og stendur fyrir: 

Per sem þýðir fyrir og sonae sem þýðir uppruni.  

 

Anselm Kiefer Die orden der nacht 1996 

 

Til að hnykkja á því hvað ég á við með sjálfi og að þegar ég tala um að listin sé ekki 

endilega líkamleg sjálfsmynd, heldur sé þar á ferðinni mynd sem lýsi sjálfinu, langar mig 

að taka dæmi úr verksmiðju bandaríska listamannsins Donald Judd (1928-1994). Í 

mínímalískum verkum getum við dregið ákveðna ályktun um listamanninn af því sem 

viðkomandi kýs að sýna ekki rétt eins og af því sem sést. Við sjáum kannski vélræna mynd, 
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framreidda í ISO stöðluðum fjöldaframleiddum einingum, sprottna úr samfélagi hraða og 

ópersónuleika sem lýsir firringu og einmannaleika. Okkur birtist einstaklingur 

stórborgarsamfélags tuttugustu aldarinnar sem er umkringdur iðnaðarfjöldaframleiðslu. Hér 

birtist listamaður sem skipuleggur líf sitt út í æsar og stjórnast af klukkunni; harður ‘gaur’ 

sem vill ekki opinbera tilfinningar sínar gagnvart umhverfinu og er drifinn áfram af metnaði 

í að komast áfram – að sigra; persónu er  finnur huggun í kunnugleik endurtekningarinnar, 

hins gljáfægða yfirborðs og þráhyggju uppröðunar einhverfunarinnar. 

 

Donald Judd. Untitled, 1967 

 

Við getum m.ö.o. lesið samfélagið af þeim aðferðum, efnum og formum sem 

listamaðurinn velur að nota sem aftur gefur okkur lestur á sjálfi listamannsins. Hér er ég 

ekki að ýja að því að þetta sé nákvæm mynd persónunnar sem ber nafnið Donald Judd; ég 
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er að segja að verk Judd lýsi honum sem persónu eða réttara sagt: Lýsi ákveðinni tegund 

listamanns sem tuttugasta öldin gat af sér; tegund sem kristallast í Judd og endurspeglast í 

verkum hans. 

 

Sigurður Guðmundsson, Event 1975 

 

Ég hef verið að byggja upp þá kenningu að í listinni felist sjálfsmynd listamannsins og 

hef leitast við að sýna fram á að líkaminn væri ekki endilega það sama og sjálfið. Nú langar 

mig að sýna fram á að sjálfsmyndin geti notast við líkamlega sjálfsmynd listamannsins án 

þess þó að vísa í að líkaminn sé sjálfið. Það sem ég á hér við er að listamaður getur notað 

líkama sinn sem miðil, rétt eins og hvaða miðil annan (olíu á striga, leir o.þ.u.l.) til þess að 

skapa mynd af sjálfinu. Event, verk Sigurðar Guðmundssonar (1942) sýnir krjúpandi 

manneskju með höfuðið hulið undir gangstéttarhellu. Með viðtölum við listamanninn getum 

við komist að því að myndin er í raun af honum sjálfum en við sjáum ekki andlit hans og í 

sjálfu sér gæti þetta því verið hver sem er sem við sjáum á myndinni. Myndin er engu að 

síður sjálfsmynd (SNART) Sigurðar Guðmundssonar – myndin er ákveðin sjálfs-saga. Hún 

segir eitthvað um hann sem listamann og sem persónu og hann er að lýsa sjálfum sér og 
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umhverfinu með verkinu en það er algerlega óháð því að það er hann sem er fyrirsætan á 

ljósmyndinni. Í samtali við listamanninn í Listaháskóla Íslands á haustdögum 2017 tjáði 

hann mér að verkið hefði verið samið upp úr þunglyndiskasti og væri eins konar óður til 

þunglyndis. Ég hef heyrt fólk segja að verkið lýsi einmitt einhverskonar vonleysi og depurð. 

Fyrir mér sýnir hún hvernig listamanninum leið á þeim tíma sem verkið var gert, hún segir 

eitthvað um hans ‘essence’ og er vitnisburður um Sigurð Guðmundsson; verkið er fótspor 

Sigurðar Guðmundssonar listamanns og segir ákveðna sögu hans og er mynd af hans sjálfi 

– er sjálfsmynd hans. 

 

Hannah Wilke I object: memoirs of a sugar giver, 1977-78 

 

Bandaríski listamaðurinn Hannah Wilke (1940-1993) er listamaður sem notar líkamann 

sem miðil til að teikna upp sjálfsmynd. Aðferð hennar sýnir vel, að sjálfsmynd hennar – sem 

hún dregur upp og er að tjá – snýst ekki um hennar líkamlega sjálf þó svo hún noti líkama 

sinn sem miðil og sé auðþekkjanleg á ljósmyndunum sem hún notar sem miðil í list sinni. 
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Það má kannski segja að nektin, sem hún gjarna sýndi í verkum sínum, sé að leiða okkur að 

kjarna hennar. Hún sýnir okkur líkama sinn, algerlega eins og hann er, án fata, án nokkurrar 

hulu – markmiðið er að sjá hana sem er Hannah Wilke. En hún er samt á afar sterkan og 

beinan hátt að sýna fram á að hún er ekki líkami sinn. Við fylgjumst með líkama hennar 

breytast í gegnum list hennar í tíma. Síðustu verk Wilke eru gerð þegar hún á í dauðastríði 

við krabbamein – en alltaf er það samt hin sama sem stendur á bak við verkin, þó augljóslega 

sé líkaminn langt í frá hinn sami. Wilke notaði líkamann sinn sem miðil og stillti honum 

upp – fór í hlutverk. Það var hennar SNART. En sjálfsmyndin sem Wilke er að sýna felst 

ekki í hinni líkamlegu sjálfsmynd, hún er að stilla sér upp, setja sig í stellingar, að fara í 

hlutverk til að segja ákveðna sögu. Hún spilar þannig á áhorfandann – setur áhorfandann í 

stellingar. Hún leikur með áhorfið, speglar áhorfið – snýr því við. Það er þessi þátttaka, þessi 

túlkun – samtalið milli listarinnar og umhverfisins, milli listamannsins og viðtakandans sem 

er SNART í verkum Wilke og á endanum sýnir hennar sjálf. Hennar sjálfsmynd felst fremur 

í aðferðafræðinni sem hún beitir en sjálfum verkunum – jú, ég sé manneskjuna Hannah 

Wilke á ljósmyndunum sem eru verk hennar, en ég sé glitta í hana sjálfa á bak við verkin. 

  

Hannah Wilke Intra Venus 1992 
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Fyrir mér er listsköpun fyrst og fremst rannsókn – tilraun til að skilja. Ég vil meina að 

myndir segi meira en þúsund orð og list geti sagt eitthvað sem ekki er hægt að segja á annan 

hátt. Hegel vildi meina að list snerist ekki um að líkja eftir heiminum heldur snerist hún um 

sérstaka tegund skilnings.7 Flest okkar höfum þörf á að skilja hver við erum. Allavega lítum 

við af og til í spegil og spyrjum – hver er þessi manneskja? Og einstaka manneskja kann að 

fitja upp á spurningunni – hvað er manneskja eiginlega? Mín leit að svari liggur í gegnum 

listsköpun. Tilvist er upprunalegri en eðli, er slagorð tilvistarstefnunnar8 og  „Maður – 

þekktu sjálfan þig! – Nosce te ipsum! – hefur verið grundvallarstef hugsandi einstaklinga 

allt frá tímum Grikkja og auðvitað mun lengur. Sjálfsmyndin, fyrir mér, er tilraun til að 

skilja hver ég er og eins og ég hef reynt að benda á er listsköpun á sinn hátt 

sjálfsmyndarsköpun. Sem myndlistarmanneskja notast ég fyrst og fremst við skoðun sem 

grunnþátt í minni rannsókn. Ég fylgi þannig ákveðinni heimspekihefð sem kennd hefur verið 

við Bretland og raunhyggju og boðar að þekking byggist fyrst og fremst á því sem hægt er 

að skynja – skynfærin eru lykillinn að þekkingu um heiminn. Það er þessi 

grundvallarskilningur sem ég hef á samspili sjálfsins og líkamans – í gegnum líkamann, í 

gegnum skynfærin, öðlast ég skilning á heiminum. Grunnurinn í minni þekkingaröflun er 

því sá sami og vísindanna en mín rannsókn er sköpunin í listaverkinu.  

List sem samfélagsspegill – hinn symbíóski dans 
Spegillinn er það tæki sem kannski er það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar minnst 

er á sjálfsskoðun. Spegill er ákveðið grundvallar rannsóknartæki sem nýtist í sjálfsrannsókn 

og getur bæði verið þessi glerhlutur sem við öll könnumst við úr baðherberginu en einnig er 

hægt að tala um spegilinn í afstæðri merkingu: Spegill sem ljósmynd, spegill sem eigin 

                                                        
7 Jenefer Robinson, Deeper than Reason, bls. 233. 

8 Gunnar J. Ásýnd Heimsins, bls. 287. 
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hugleiðingar í dagbók, spegill sem prófíll á Fésbók9, eða spegill sem sjálfsmynd – spegill 

sem listsköpun – SNART er spegill. 

 

René Magritte, La Reproduction interdite 1937 

 

Í þessum kafla ætla ég að fara yfir hlutverk umhverfisins í sjálfsmyndarsköpuninni og 

útlista á hvaða hátt ég lít þátt þess í gegnum SNART. Hegel kom fram með frumlega 

hugmynd er hann sagði að ekki sé nóg að einstaklingur spegli sig hlutum sem hann eignar 

sér eða skapar, heldur þurfi hann að spegla sig í öðrum einstaklingum ekki síst.10 Það er því 

ekki einungis sköpunin sjálf og eigin endurspeglun listaverksins sem færir mig nær svari 

um það hver ég sé, heldur er það ekki síður sú speglun sem verður til af viðbrögðum 

listaverksins. Hér kemur að þætti viðtakandans eða umhverfisins í sköpun listaverksins. Til 

að útlista þetta þá er hægt að segja að ákveðið ‘endurkast’ verði við það að listamaður sýni 

verk sitt. Þessu mætti lýsa sem svo: listamaður – listaverk/sjálfsmynd – túlkun. Hér er ég að 

                                                        
9 Ég hef kosið að skýra fyrirbærið Facebook „Fésbók“ á íslensku og þykir mér það sérstaklega viðeigandi í þessu samhengi. 

10 But in point of fact self consciousness is the reflection out of the being of the world of sense and perception, and is essentially 
the return from otherness. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phenomenology of Spirit, þýð. A. V. Miller (Oxford: Oxford 
University Press, 1977), bls. 105. 
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setja saman sem eina heild, sköpun listaverks og túlkun verksins sem verður þegar verkið 

er sýnt. Það er m.ö.o. hluti að sköpun verksins að sýna verkið öðrum og fá viðbrögð, sem 

ég kalla túlkun, sem svo aftur hefur áhrif á sjálfsmynd listamannsins. Til að orða þetta 

öðruvísi; þá skapa ég ákveðið listaverk, og með því er ég að setja mig í ákveðið hlutverk og 

skapa mig sem listamanninn. Það er ekki ég sem ákveð hvað það er að vera listamaður, né 

hvað listaverk er – það er fyrirfram gefið af samfélaginu. Til að vera tekin alvarlega sem 

listamaður, eða jafnvel fá viðurkenningu sem slíkur, þarf ég að sýna list mína í virtu galleríi 

og fá viðeigandi gagnrýni (í formi túlkunar sem leiðir til viðurkenningar) frá ákveðnum 

aðilum – sérfræðingum (þetta sem Hume talaði um sem góða gagnrýnandann); þ.e. fá 

ákveðin viðbrögð frá þeim aðilum sem almennt eru kallaðir listgagnrýnendur og teljast til 

fagaðila á sviði lista: Listfræðingum, sýningarstjórum, eigendum sýningargallería og öðrum 

sem vinna með list á breiðum grunni. Ég þarf því, sem listamaður, í rauninni að virka í 

ákveðnu samhengi. Viðbrögðin sem ég fæ, móta svo aftur eigin sjálfsmynd o.s.frv. í 

ákveðinni lykkju. Ég er sem sagt, sem einstaklingur, ekki einungis að horfa á eigin 

sjálfsmynd – sem ég skapa í listaverki og eigin huga – heldur einnig þá mynd sem ég hef í 

hugum fólks og er dregin upp í viðbrögðum við mínum athöfnum og verkum.  

Ef ég set þetta í samhengi SNART þá er heildarjöfnunni stillt þannig upp: Listamaður 

skapar ákveðið listaverkverk, sem umhverfið tekur afstöðu til og á þar með sinn þátt í því 

að skapa hann/hana sem listamann (og auðvitað listaverkið sem slíkt). Sagt með öðrum 

orðum, þá tekur listamaðurinn afstöðu til þess hvað umhverfið skilgreinir/samþykkir sem 

listaverk og þá gerist annað hvort að viðkomandi tekur undir það og skapar samkvæmt 

hefðinni og hinu viðurkennda normi eða tekur að mótmæla, brýtur hefðina og skapar þannig 

nýja list, þ.e. tekur þátt í sköpun umhverfisins (í raun leggur sitt að mörkum til þess að skapa 

það hvað er list). Þessi afstaða listamannsins til viðbragða umhverfisins, ásamt 

viðbrögðunum sem slíkum, eru innri og ytri þættir sjálfsmyndarsköpunar listamannsins. 
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Þetta, fyrir mér, er veigamikill þáttur í því að skilja list (og þar með sjálfsmyndina og sjálfið) 

og skýrir að stórum hluta muninn á svokallaðri skreytilist og list í skilningi SNART.  

Sjálfsmyndasköpunin er sem sagt ekki einungis falin í verkinu heldur, ekki síst, í 

athöfninni að skapa sem tekur mið sitt af viðbrögðum (væntanlegum, ímynduðum eða 

raunverulegum) sem listsköpunin veldur. Það má segja að athöfnin – að skapa listaverk – 

gerir mig að listamanni – skapar mig sem listamann. Þessi athöfn er sköpun minnar 

sjálfsmyndar. Listaverkið sýnir mína sjálfsmynd á meðan athöfnin – að skapa listaverk – er 

á sinn hátt að skapa mína sjálfsmynd.  

Listamaðurinn er sem sagt ekki einn um það að skapa listaverkið. Listaverkið er í raun 

skapað einnig af skoðandanum og þá sérstaklega af sérfræðingnum sem á sinn þátt í því að 

ákveða hvað listaverk er og ekki síst hvað telst gott listaverk (sem er í raun önnur umræða). 

Þegar listsköpun er skoðuð í þessu ljósi getum við betur áttað okkur á þeim drifkrafti og 

þeirri sjálfsmyndarsköpun menningarinnar sem birtist t.d. í skrifum Joseph Kosuth (1945). 

Joseph Kosuth er fyrirtaks dæmi til að benda á þátt listamannsins í samtalinu milli 

listamannsins og sérfræðingsins og hvernig það samtal átti sinn þátt í því að breyta skilningi 

samfélagsins á því hvað list er. Mig langar í þessu sambandi að minnast á gagnrýni hans á 

hinn virta listgagnrýnanda Clement Greenberg (1909-1994) er hann sagði Greenberg 

einungis hafa verið að gagnrýna smekk en ekki list.11 Máli sínu til stuðnings bendir Kosuth 

á þá staðreynd að einungis sum málverk eða skúlptúrar fái þá stöðu að kallast listaverk, á 

meðan önnur falli í þann flokk að geta einungis talist dund, dútl og skraut, þrátt fyrir að 

sýnilega sé um svipaða hluti að ræða. Hvað falli í hvaða flokk sé bundið skilgreiningum og 

formlægri túlkun (e. morphological grounds) eða – eins og breski heimspekingurinn A. J. 

                                                        
11 ‘Above all, Clement Greenberg is the critic of taste.’ –  Joseph Kosuth, Art After Philosophy and After: Collected Writings, 
1966-1990 (MIT Press, 1991), bls. 17 
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Ayer (1919-1989)  hefði sennilega orðað það – engu öðru en skoðun ákveðinna sterkra aðila 

og þegar allt kemur til alls –smekks.12  

List og listsköpun hefur undanfarna áratugi öðlast ákveðinn sess sem fræði í 

háskólalegu samhengi. En listin á sér þó þá sérstöðu að aðskilja gerandann frá fræðingnum. 

Í fáum tilfellum finna menn hjá sér þörf á að aðskilja lækninn frá læknisfræðingnum eða 

eðlisfræðinginn frá persónunni sem stundar eðlisfræði. Í listum eru þessu þó þannig farið að 

einn er sá aðilinn sem fremur list á meðan annar er sá sem er fræðingur í því hvað list er – 

svokallaður listfræðingur. Listamaðurinn á því í einhverskonar symbíósku sambandi við 

listfræðinginn. Þetta samband hefur því ekki einungis áhrif á hvað list er og þar af leiðandi 

hvað listamaðurinn skapar, heldur ekki síst á sjálfsmynd listamannsins út frá þeirri kenningu 

SNART sem á undan er reifuð. Það er mikilvægt að benda á hér að listfræðingurinn er með 

starfi sínu einnig að skapa sína sjálfsmynd – að búa sjálfan sig til og skapa sína sjálfsmynd 

á meðan hann er að leggja sitt af mörkum við að búa til sjálfsmynd listamannsins og listina 

sem slíka sem menningarfyrirbæri og sjálfsmynd menningarinnar. Á einhvern hátt má 

kannski segja að samband listamannsins og listfræðingsins sé ekki ósvipað og 

tónlistarmannsins og tónlistarstjórans; tónlistarstjórinn er ekki að spila neina tónlist, hann 

snertir ekki eitt einasta hljóðfæri, en hann er mikilvægur liður í tónlistarflutningnum. Hér 

kemur inn þýðingarmikill þáttur endurspeglunarinnar frá samfélaginu sem birtist í því sem 

ég vil kalla túlkun verkanna. Ég tala um þetta sem symbíóskan dans og til að dansinn verði 

aðlaðandi þurfa báðir dansararnir að vera góðir. Listamaðurinn hefur það val að fylgja 

hefðinni í dansinum, verða virkilega góður í því sem er viðurkennt og þekkt og leggja ekkert 

nýtt af mörkum í þeirri sjálfsmyndarsköpun menningarinnar sem listin er. Þá er sagt að 

                                                        
12 ‘This brings us to the realization that formalist art and criticism accept as a definition of art on which exist solely on 
morphological grounds. While a vast quantity of similar looking objects or images (or visually related objects or images) may 
seem to be related (or connected) because of a similarity of visual/experimental ‘readings’, one cannot claim from this an 
artistic or conceptual relationship’. –Kosuth, Art After Philosophy and After, bls. 17. 
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listamaðurinn sé góður og list hans góð ef að sporin sem stigin eru af honum séu gerð af 

mikilli kunnáttu með tilliti til hefðarinnar. En hér skilur á milli listar og þess sem Kosuth 

kallar formalíska list. Í listrænu SNART samhengi  snýst listin um það að uppgötva – ekki 

um það að ná tæknilegri færni – þ.e.a.s. ekki að sýna kunnáttu í danssporum sem stigin hafa 

verið áður og verða ekki gerð betur. Slíkar æfingar snúast fljótlega upp í keppni og eiga 

meira skylt við íþróttir og sport en list og listsköpun. Þetta er mikilvægt atriði ef líta skal á 

list sem rannsóknartæki og fyrirbæri sem hefur eitthvað til þekkingarinnar að leggja. En oft 

er því miður list hafnað á þeim forsendum að hún falli ekki inn í það sem þekkist og er 

viðurkennt eða listamaðurinn búi ekki yfir nægilega mikilli færni sem er þá metin út frá 

samanburði við það sem þekkist og áður hefur verið gert samkvæmt hefðinni og oftar en 

ekki er það einmitt gert af sérfræðingnum – mótdansaranum – í listsköpuninni. Ef að litið 

er á listina sem eitthvað annað en íþrótt og keppni í því að bera sig saman við það sem áður 

hefur verið gert, verður að gera sömu kröfu á listfræðinginn (sérfræðinginn/túlkandann) sem 

hinn aðilann í dansinum og á listamanninn sjálfan. Ef að listin á að vera eitthvað annað en 

vinsældarkosning þarf að gera þá kröfu til starfa listfræðingsins að þau snúist um eitthvað 

annað en að vera dómarastaða í vinsældakosningu. Hættan er samt sem áður sú – eins og 

við vitum – að ákaflega freistandi er og verður oft ofaná sem leiðandi í 

sjálfsmyndarsköpuninni – hjá listamönnum jafnt sem öðrum – að falla í þá gryfju að baða 

sig í aðdáun, virðingu, frægð og frama sem byggir einungis á því að hafa unnið titilinn 

fallegasta stúlkan á ballinu.  

Áður en ég lýk þessum kafla vil ég taka það fram, til að forðast misskilning, að 

listamaðurinn er auðvitað ekki einn um það (fremur en listfræðingurinn) að skapa sína 

sjálfsmynd með gjörðum sínum og verkum, né er hann einn um það að sjálfsmynd hans 

mótist af viðbrögðum umhverfisins; allir eru í raun að fást við hið sama með verkum sínum 

og lífi. Í samhengi listamannsins er þetta einungis nátengdara lífsstarfi listamannsins og 
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augljósara. Vísindamaðurinn, kennarinn, hermaðurinn, læknirinn, verkamaðurinn og ég 

gæti haldið lengi áfram – allar þessar erkitýpur eru að skapa sjálfa sig á svipaðan hátt og 

listamaðurinn er að gera. Í þessari ritgerð er ég fyrst og fremst að tala fyrir því að listin geti 

verið ákveðið rannsóknartæki á sjálfinu og þar með verið veigamikill þáttur í öflun nýrrar 

þekkingar á sjálfinu sem slíku. Fyrir mér vakir tvennt: Að sýna fram á gildi listarinnar sem 

rannsóknartækis og að SNART sé ákveðin aðferð í því.  

Listsköpun - ég tek mér það vald 

Í samræmi við lýðfræðilegar breytingar, tækniþróun og listræna nýsköpun, 
hefur þátttaka almennings í menningarviðburðum stóraukist. Nýja nálgun 
þarf til að mæla aðkomu almennings í menningar- og listalífinu á víðum 
grunni með áherslu á að forðast skekkju í átt að sérstökum listformum.13 

 

Sem listamaður er mér eðlilega umhugað um það hvað umhverfi mitt samþykkir sem 

list. Ekki síst er það vegna þess að SNART hefur veitt mér vitneskju um að það hafi bein 

áhrif á listsköpun mína og þ.a.l. mína sjálfsmyndarsköpun og sjálfsvitund, sem einstaklings 

og sem listamanns. Ólíklegt er að hvaðeina sem ég skapa verði samþykkt sem list.14 Mér 

leikur því forvitni á að vita hvað af því sem ég skapa – ef þá nokkuð – er samþykkt sem list, 

að ekki sé nú talað um hvað af því teljist góð list og hvers vegna? Rannsókn mín lítur þar af 

leiðandi ekki síst að því að afhjúpa þá þætti sem hér eru að verki. Ég tel mig hafa afhjúpað 

hluta af því með afhjúpun á hlutverki sérfræðingsins í hinum symbíóska dansi. Hluti af þeirri 

rannsókn sem fæddi af sér SNART felst einmitt í því að kanna hvað list sé, hvers vegna 

                                                        
13 „Concurrent with demographic shifts and technological and artistic innovation, the range of cultural activities in which the 
public participates has greatly expanded. New approaches are needed to accurately measure public involvement in the full 
range of cultural and artistic activities while avoiding biases such as emphases on particular artistic modes “.  – Measuring 
Cultural Engagement: A Quest for New Terms, Tools, and Techniques. Summary of a Joint Research Symposium Titled 
‘Measuring Cultural Engagement amid Confounding Variables: A Reality Check’. Ráðstefna haldin í höfuðstöðvum Gallup í 
Washington, DC, 2.–3. júní, 2014. Ritstj.: Mary Lou Rife, Damaris King, Samuel Thomas og Rose Li (National Endowment 
for the Arts, 2014), https://www.arts.gov/sites/default/files/measuring-cultural-engagement.pdf. Sótt 20. nóv. 2017. 

14 Þó virðist það gerast í tilfelli mjög þekktra og viðurkenndra listamanna. 
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manneskjan skapi list og könnun þáttar umhverfisins í listsköpuninni eða listinni sem slíkri 

í því mengi.  

Ég hef hér á undan vitnað í Joseph Kosuth til stuðnings þeirri skoðun minni að 

mikilvægt sé að eitthvað haldbært ráði því hvað kallast geti list, fremur en að einungis sé 

um að ræða einhverja formfræðilega samlíkingu, álit ákveðinna aðila eða smekk. Til að 

skerpa á þeirri röksemdafærslu ætla ég að benda á dæmi sem sýna fram á að einstaka 

listaverk geta breytt hugmyndum samfélagsins um listhugtakið og að slík sköpun (þ.e. það 

að breyta hugmyndum manna um listhugtakið) sé eitt af aðalatriðum listarinnar sem 

rannsóknar. SNART stendur fyrir þá kenningu að hægt sé að nálgast sjálfið með listsköpun 

og í listsköpun felist einnig sköpun á því hvað list sé. Afleiðan af þessu er svo sú að hægt sé 

að lesa samfélagið út frá ríkjandi samfélagslist hvers tíma. Ágætt dæmi sem útlistar þetta er 

konseptlistaverk listamannahópsins Guerrilla Girls – Do women Have to be Naked to Get 

into the Met? frá 1989.  

 

Guerrilla Girls, Do Women Have to be Naked to Get into the Met. Museum? 1989 

 

Í þessu verki er verið að varpa fram spurningu til samfélagsins um það hvað sé list. Verkinu 

er ætlað að fá fólk til að taka afstöðu og sem gæti leitt til endurskoðunar á því hvað er 

samþykkt sem list í kjölfarið. Það sem er SNART við þetta verk er að það er verið að segja 

sögu á meðan verið er að skapa sögu. Það er verið að draga fram ákveðna staðreynd um 
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samfélagið og draga þannig upp mynd (sjálfsmynd) samfélagsins en á sama tíma verið að 

hafa áhrif á samfélagið og framtíðarsögu þess. Það sem mig langar að benda sérstaklega á í 

sambandi við SNART og sjálfsmyndarsköpun er að á bakvið Guerrilla Girls er hópur 

einstaklinga sem eru anonymous eða nafnlaus. Þetta skýrir betur hvað ég á við þegar ég er 

að tala um sjálfssöguna og sjálfsmyndina í samhengi SNART. Sjálfsmyndin sem dregin er 

upp þarf ekki að vera líkamleg eftirmynd, eins og ég hef áður sagt, né þessi persóna sem við 

erum að leika hér í þessu daglega lífi – heldur kjarninn (e. essence) sem að baki liggur. Það 

skiptir engu máli hvaða einstaklingar (hvað þær heita) sem eru á bak við hópinn – hópurinn 

er að skapa sína sjálfsmynd. Guerrilla Girls er gott dæmi um sjálfs-söguna – narratívuna; 

þær eru að segja samtímasögu listamanna sem eru konur – þetta er sjálfsmynd þeirra í þeirra 

sögu. Þessi frásögn hefur svo aftur áhrif á sjálfsmynd samfélagsins sem og á skilgreiningu 

listarinnar; Guerrilla Girls eru sterkar í sínum dansi og taka til sín. 

Ég held því fram að listin sé skapandi afl sem geti verið uppspretta nýrrar þekkingar 

eins og ég hef lýst og að mínu áliti snýst listin fyrst og fremst um það. Sem dæmi um slíka 

list – list sem breytir sýn manna, víkkar sjóndeildarhringinn og skapar þar með nýja 

þekkingu  – langar mig að nefna dæmi úr handraða meistara Marchel Duchamp (1887-

1968). Duchamp var án efa einn áhrifamesti listamaður sinnar samtíðar og óhætt að segja 

að tilvera hans hafi varanlega breytt hugmyndum manna um hvað teljist list og þ.a.l. því 

sem ég t.d. hef til umráða í minni sjálfsmyndasköpun. Sem tilraun til að átta sig á því hvar 

mörkin milli listar og umhverfisins lægju – hvar sá þáttur lægi sem ákvarðaði hvað list 

eiginlega væri – sendi Duchamp inn hina margfrægu mynd Brunninn á samsýningu er 

listvinafélagið Society of Independent Artists stóð fyrir á haustdögum 1917 í New York. 

Hægt er að spekúlera  um það hvers vegna Duchamp merkti myndina ekki eigin nafni heldur 
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merkti myndina með dulnefninu – R. Mutt.15 Ein hugsanleg skýring er sú að hann sat í stjórn 

Society of Independent Artists sem stóð að sýningunni og vildi tryggja að nafn hans hefði 

ekki áhrif á það hvort hluturinn yrði samþykktur inn sem list eður ei. Hann gerði þetta sem 

nokkurskonar leik til að afhjúpa hræsni fólks þegar kemur að list, sérstaklega í tengslum við 

falsheit þess er sé yfirlýstur listunnandi í nafni frjálslyndis og uppreisnar, því mottó 

listvinafélagsins var einmitt: no jury – no prices.16 Styst er frá því að segja að verkinu var 

hafnað og Duchamp sagði skilið við félagsskapinn í kjölfarið og the rest is history  eins og 

sagt er. Brunnurinn, fyrir mér, er SNART því að verkið er bæði í senn – sjálfsmynd 

Duchamp og sköpun listarinnar sem slíkar og þ.a.l. endurspeglun menningarinnar  – þess 

samtíma sem verkið er skapað í en ef til vill fyrst og fremst rannsókn á því hvað list er. 

 

                                                        
15 Ein af röksemdum Duchamp fyrir því að hans svokölluðu Ready-mades voru list var að hann merkti verkin og stillti þeim 
upp í listsýningarrými. 

16 Calvin Tomkins, Duchamp: A Biography (New York: Museum of Modern Art, 2014) bls.179. 
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Marchel Duchamp, The Fountain 1917 

 

Það er ekki einungis mikilvægt einstaka listamönnum hvað felst í þeirri 

sjálfsmyndarsköpun sem í listrænni iðkun felst. Dæmin um Guerrilla Girls og Duchamp 

sýna að listin geti átt sinn þátt í því að breyta viðhorfum samfélagsins. En eins ég hef ýjað 

að þá er þetta tvístefnugata; listin getur haft áhrif á samfélagið en samfélagið getur einnig 

haft áhrif á listina. Flestum er augljós mótun listarinnar innan alræðiskerfa á borð við Þriðja 

ríki Hitlers eða innan kommúnísku alræðisríkja tuttugustu aldarinnar. Þar var túlkun 

listarinnar að ofan komin og vald sérfræðinganna í raun algert. 
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Frá opnun sýningarinnar Entartete Kunst árið1937 

 

Frá sýningu Nasista Große Deutsche Kunstausstellung 1937. 

 

Stalín og Voroshilov í Kreml. Alexander Gerasimov, 1938. 
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Málverk er sýnir „Hinn mikla leiðtoga “ Kim Il Sung og son hans Kim Jong Il leiðtoga Norður Kóreu – listamannsins ekki getið. 

 

Stofnanir ákváðu hvað væri list, sérstaklega hvað væri góð list og vildi einhver starfa sem 

listamaður varð viðkomandi að gjöra svo vel að dansa með samkvæmt stöðlum og normum 

sem þóttu þóknanlegir. Ég vil draga fram samlíkingu hér á milli þess sem þótti þóknanlegt 

og þess sem ég nefndi áðan og talaði um í sambandi við listsköpun sem þyki falleg eða 

samkvæm hefðinni – það sem ég talaði um sem vinsældakosningu. Í alræðisríkjum 

tuttugustu aldarinnar fólst sjálfsköpun listamannsins einungis í því að ná hæfni í því að 

afhenda það sem leiðtogarnir/sérfræðingarnir vildu sjá. Þó að á yfirborðinu megi líta fram 

hjá þessum samanburði og afskrifa hann vegna þess að listamenn í dag eru ekki þvingaðir 

til að skapa ákveðna list þá vil ég draga upp ákveðna hættuleg samsvörun á milli þessara 

kerfa og vinsældarkosningarinnar sem minnst var hér á undan. Ef að er gáð eru sporin sem 

dansa skal í dag, á jafn frekjulegan hátt og í alræðisríkjunum áður, ekki ákveðin af 

listamanninum eða á forsendum listarinnar heldur af einhverju öðru. Í dæminu um Guerrila 

Girls hér á undan opinberast hluti af þessu því kerfi sem að baki ákvörðuninni liggur – sá 

hluti sem oftast í dag kallast feðraveldið. Duchamp dró fram annan þátt sem fremur fellur 

undir samsvörun við hefðina en hugsanlega er hér á ferðinni eitthvað enn dýpra.  Innan þess 

kerfis sem listin finnur sig í í samtímanum er ekki um að ræða ákvarðanavald að ofan frá 

einhverri stofnun, nema að takmörkuðu leyti og þá fremur óbeint í formi kennsluhátta, 
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kenninga og opinberra kaupa listaverka og styrkja. Það sem er hið altumliggjandi 

ákvarðanavald í samfélagi samtímans er peningavaldið. Í okkar samtíma eru það fjársterkir 

aðilar sem móta listina (og þar með sjálfsmyndir listamannsins) í krafti fjármagns. Það er 

oftar en ekki gert með tilstuðlan sérfræðinganna sem vinna samkvæmt vinsældakosningunni 

og von um brauðmola allsnægtaborða ríkidæmisins. Valdleysi listamannsins í því að taka 

til sín í dansinum er mikið og óskin um að komast að er einmitt hvatinn sem mér virðist vera 

oftast að baki þeirri freistingu að vinna vinsældarkosninguna listamaður ársins, sem svo 

hefur áhrif á sjálfsmyndarsköpun listamannsins og skilning samfélagsins á því hvað teljist 

list. Í dag virðist listin drifin áfram af mottóinu: Big in Art is Good – Bigger is Better! 

   

 

Það sem ég vil leggja áherslu á hér er ekki einungis mikilvægi listamannsins í því að 

skapa listina sem slíka, heldur vil ég hér nota tækifærið og leggja inn gildismat á það að 

listamaðurinn taki yfirvegaða afstöðu og leggi sitt að mörkum meðvitað til 

skilgreiningarinnar á listhugtakinu. Ef rétt er að líta á að samfélagið eigi sinn þátt í 

persónulegri sjálfssköpun listamannsins, eins og ég hef reynt að sýna fram á, þá liggur það 

fyrir að meðvitundin um það gefi listamanninum ákveðið val um það hvort viðkomandi sætti 

sig við það að einskorða sig við það formfesti sem samfélagið setur honum. Í þessu 

samhengi þá vil ég setja fram spurninguna: Er ég sátt við þann ramma sem ég ‘á’ að vinna 

innan til að teljast listamaður, eða tel ég það of aðþrengjandi eins og eðlilegt er að ætla að 

    Jeff Koons, Sacred heart, 2007.        Sir Anish Kapoor, Cloud Gate, 2006.        Ai Weiwei, Sunflower seeds, 

2010. 
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Duchamp hafi hugsað. Það er þessi aktíva afstaða sem farið er að tala um í samtímanum og 

sem verið er að vísa til í tilvitnuninni í upphafi þessa kafla og tengist því að listin er að 

springa út úr fjötrum sem henni hefur verið sett; frá því að sleppa úr formi málverks og 

skúlptúrs, í það að sleppa út úr galleríinu og hinum hvíta kassa, í það að losna frá hinum 

ýmsu hefðum og formum og skilgreiningum á því hvað list sé. Ég ætla að leyfa mér að vitna 

í skrif Kosuth og staldra við inngang Gabriele Guercio doktors í listasögu frá Yale háskóla 

að safni ritgerða Kosuth í bókinni Joseph Kosuth, Art After Philosophy and After: Collected 

Writings, 1966-1990 frá 1991. 

Það sem er áhugavert við skrif á borð við þau sem er að finna í 
„Listamaðurinn sem mannfræðingur“ liggur í þeirri ályktun að gagnrýnin 
sýn orsakasamhengis tilverunnar og meðvitund í hlutverki séu tvö hugtök er 
upphefji hvort annað og einungis með sýn á menningu sem sjálfsskoðun 
getur einstaka listamaður tekið þátt sem gerandi menningarinnar í samhengi 
listarinnar og lífsins sem slíks.17 

 
Það sem Guercio er hér að benda á er að listamaðurinn þarf að vera sér meðvitaður um 

hlutverk sitt innan samfélagsins og vilja hafa áhrif. Sá vinkill sem Kosuth tekur er að líkja 

þessu við vettvangsrannsóknaraðferðir mannfræðinganna Stanley Diamont og Bob Scholte 

sem settu fram kenningar í mannfræði á seinni hluta tuttugustu aldarinnar og boðuðu að 

mannfræðingurinn ætti ekki að vera, né gæti hann í raun verið, einhver hlutlaus skoðandi 

viðfangsefnis síns. Kosuth er í ritgerð sinni, með öðrum orðum, að segja að listamaðurinn 

verði fyrir áhrifum af umhverfi sínu og eigi rétt á að hafa áhrif á umhverfi sitt til baka en 

slíkt gerist einungis með því að vera sér meðvitaður um hlutverk sitt og ætla sér áhrif; í raun 

að taka sér það vald að vera aktívur þátttakandi í stað passívur framleiðandi fallegra hluta – 

eða þess sem samþykkt hefur verið sem list og fellur inn í fyrirfram gefið samfélagsform. 

                                                        
17 The attractiveness of such a text as “The Artist as “Anthropologist” lies in its assumption that contextual critique and 
intentional designation are two basically complementary notions, and that only through a subjective internalization of culture 
does the individual artist learn to become a critic and influential actor within the context of of art and the life at large. –
Kosuth, Art After, 1966-1990 (MIT Press, 1991), bls. xxxiii. 
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Það er mikilvægt að listamaðurinn taki afstöðu til þess hvað samfélagið taki sem gefið 

þegar kemur að skilgreiningu á list ekki síður en það er mikilvægt að einstaklingar láti ekki 

mata sig hugsunarlaust á einhverju að ofan sem hinum stóra sannleik. Hér langar mig að 

vitna aftur í bók Gunnars J. Árnasonar Ásýnd heimsins þegar hann er að fjalla um hvort 

listin, vísindi eða heimspeki búi yfir einhverjum algildum sannleik: 

 Í skrifum Derrida skín í gegn óþol gagnvart öllum heildum og kerfum sem 
loka hugsunina inni. Derrida reyndi að leiða okkur fyrir sjónir að það væri 
eitthvað bogið við þessa ofuráherslu á heild, kerfi, miðju, nærveru, gegnsæi, 
samsemd og sjálfsveru. Derrida lék sér á svipaðan hátt og Nietzsche að því 
að svipta grímunni af hinni göfugu sannleikshvöt og sýna okkur hið rétta 
andlit mannhyggjunnar, sem er að hún er knúin áfram af viljanum til valda 
eins og Nietzsche orðaði það18 

 
Það er mér mikilvægt í minni leit og listsköpun að vera mér meðvituð um að 

sannleikurinn er ekki til sem slíkur, allavega ekki í því sambandi að segja til um hvað er list 

og hvað ekki og enn síður hvað sé góð list og slæm. Það er því eðlilegt að gefa 

listamanninum ákveðna eðlislæga uppreisn gegn því að samþykkja fyrirfram hvaða form, 

efni, umfjöllun eða samhengi listin gangist undir. Það sem ég vil leggja áherslu á í þessu 

sambandi er, að list getur ekki  og má ekki vera smekksatriði, sérstaklega ekki smekksatriði 

einstakra manna. Hvers vegna ekki? Vegna þess að það er það sama og einstaka menn taki 

það að sér að segja til um hvað sé rétt og hvað sé rangt, hvað megi og hvað megi ekki – og 

það er skilgreiningin á alræði. Þetta er ekkert síður mikilvægt almennt séð en í samhengi 

listarinnar og þeirri SNART sjálfsmyndarsköpun sem ég er hér að tala fyrir. Í grunninn er 

ég að leggjast gegn því að fyrirfram sé samþykkt einhver skilgreining að ofan á því hvað er 

rétt og rangt, hvað sé eðlilegur einstaklingur, hvað sé listamaður, hvernig hann skuli líta út 

og hvernig hann skuli haga sér, skapa og hugsa o.frv. Þetta er ekki síst ákaflega mikilvægt í 

                                                        
18 Gunnar J. Ásýnd heimsins, bls 324. 
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samhengi kynjafræða og Queer Theory og leiðir allt saman að sama brunni sem snýst þegar 

öllu er á botninn hvolft um sjálfsmyndarsköpun. Gunnar J. orðar það svo: 

Fagurfræðilegt mat eins og það kemur fram í smekk, hefur fyrst og fremst 
félagsfræðilegu hlutverki að gegna og gildi þess fremur pólitískt en 
listrænt.19  

 
Ég vona að með þessum dæmum hafi mér tekist að sýna fram á ákveðin mikilvæg atriði: 

Að í sköpun listaverka geti falist ákveðin rannsókn á því hvað list er; að sköpun listaverka 

eigi þátt í því að skapa listina sem slíka, m.ö.o. breyti skilningi samfélagsins á því hvað er 

list og að það sé mikilvægt að listamaðurinn sé sér meðvitaður um hlutverk sitt í því að 

ákveða hvað sé list og hvað ekki.   

II. hluti 

Sjálfsmyndin TORA 

 

Trans Artists & their legacy, TORA 2015 

 

                                                        
19 Gunnar. J Ásýnd heimsins, bls. 332. 
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Það var ætlun mín í undaförnum köflum að sýna fram á listina sem sjálfsmynd og að 

sjálfsmynd mín sem listamanns sé háð því hvort ég sjái mér fært að taka þátt í þeim dansi 

sem ákvarðar það hvað list sé og hvort ég ákveði að taka til mín í dansinum, búa til mín 

eigin spor. Það eru sterkir aðilar beggja vegna borðsins sem móta listina og skapa sjálfsmynd 

menningarinnar: Duchamp, DADA, Maciunas, Fluxus, Warhol og Pop, hafa verið ákveðin 

leiðarstef undanfarna áratugi, sem gefið hafa tóninn og leitt dansinn ekki síður en 

Greenberg, Björn Th., Kosuth20, Allan W. Root, Rosalind E. Krauss eða aðrir listfræðingar. 

Það er stefnur í dansinum, ákveðnir dansar, sem hafa ráðið í gegnum tíðina; í dag hjá mér, 

er það SNART.  

Í þessum hluta ritgerðarinnar ætla ég að fara yfir nokkur verk sem ég hef skapað og 

setja þau í samhengi SNART og það sem á undar er reifað.  

‘meðvitund’ um sjálfs-skoðun ætti að vera sýnilegt í sjálfu verkinu  
(listaverkinu sem fullyrðingu). Á þann hátt er skapari verksins til staðar og 
‘manngerir’ það. Litið á listaverk á þennan hátt, má sjá verk sem skilur sjálft 
sig í samhengi er túlkar umhverfi sitt (er túlkað af, samfara því að vera hluti 
af samfélaginu). Takmarkið er að losna undan tvískiptingu geranda og 
viðfangs sem viðheldur ‘hlutgervingu’ hins borgaralega hugsunarháttar. 
Verkin ættu þess vegna að leiða saman sköpunina og skapara þess, sem lið í 
að staðsetja hvortveggja í samfélaginu og sögunni.21 

 
Þessi skrif Joseph Kosuth lýsa vel hvað ég á við þegar ég er að tala um SNART listarinnar. 

Þegar listamaður sest niður og hefur sköpun listaverks þá hlýtur útgangspunkturinn alltaf að 

vera hann/hún sjálf. Ég fæ ekki séð að hægt sé í raun að tala um hlutlæga listsköpun hvað 

þá algera hlutlægni; slíkt er ekki sinu sinni hægt í vísindum eins og almennt er viðurkennt í 

                                                        
20 Ég set Kosuth í þennan hóp – hann á heima báðum megin borðsins að mínu áliti. 

21 ‘consciousness’ in the function of self-reflexivity should be operating within the elements of the work (proposition) of art it 
self. In this way the subject of the maker is present and ‘humanifies’ the work. The proposal is tor work which understands itself 
as a context which mediates (as it is mediated by and part of) the social context. The purpose of this is to eliminate the duality 
of the subject and the object which permeates the ‘objectivity’ of bourgeois thought. Our work must bring together, then the 
work and its maker in the process of locating both in society and history. –Kosuth, Art After Philosophy and after, bls. xxxiv. 
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dag.22 Hugmynda- og listfræðilega finn ég því samsvörun í skrif og skoðanir Joseph Kosuth. 

SNART talar um sjálfsmynd á svipaðan hátt og Kosuth þegar hann var að fjalla um tengsl 

hugtaka, orða og hluta í þrennum sínum eins og t.d. One and three chairs frá 1965. Í hverju 

felst hugtakið? Í hverju felst sjálfsmyndin? Það má einnig segja að ég fylgi hugrenningum 

og aðferðafræði Belgíska listamannsins René François Ghislain Magritte (1898-1967) þegar 

hann bendir okkur á að listin er í raun að fjalla um kjarna, ekki hismi eða ásýnd, eins og svo 

skemmtilega kemst til skila í einu frægasta verki hans La trahison des images frá 1929 eða 

„Blekking myndanna“ eins og titillinn myndi útleggjast á íslensku.  

 

       

 

 

Ég hef fært rök fyrir því að sjálfsmyndir listamanna þurfi ekki að vera eftirmyndir 

líkamlegrar myndbirtingar þeirra, heldur megi í raun túlka góðan part listaverka sem 

sjálfsyndir á ákveðinn hátt. Í raun vil ég að halda því fram að sjaldnast – ef þá nokkurn tíma 

– sé hægt að tala um hlutlægar sjálfsmyndir.23 Jafnvel ljósmyndin, sjálfan24, felur alltaf í sér 

bjögun sem hver einasti maður getur staðfest.25 Kannski má færa fyrir því rök, að það sé 

                                                        
22 Sjá t.d. Objectivity in Science – New Perspectives from Science | Flavia Padovani | Springer, sótt 12, desember 2017, 
//www.springer.com/gp/book/9783319143484. 

23 Sjá t.d. kaflann ‘Break: Hoc est corpus meum Reudux’ í bók Amelíu Jones Self/Image. 

24 Sjálfa er þýðing Kristins R. Ólafssonar íslenskufræðings á enska orðinu Selfie. 

25 Eða hver kannast ekki við að finnast ljósmynd af sér vera skrýtin, ekki góð og ekki sýna sig eins og manni finnst maður 
vera. 

Joseph Kosuth, One and three chairs. René Magritte, La trahison des images. 
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það sem haldi listamanninum við efnið – þessi eilífa nálgun sem aldrei fangi viðfangsefnið 

til fulls. Hvað sem því líður, hvað mig varðar, sé ég listsköpun sem tilraunaferli sem hefur 

það að markmiði að nálgast þekkinguna meir og meir og er ferðalag, ekki áfangastaður. 

Skilningurinn eykst með hverju verki, án þess að fullur skilningur muni nokkru sinni nást, 

enda viðfangsefnið breytingum háð. Það er og þessi túlkun – þessi lestur – sem er hin hliðin 

á listsköpuninni, sem einnig er hin hlið þessara skrifa, sem ég hef ákveðið af nefna speglun 

sem er, fyrir mér, ef til vill hið eftirsóknarverðasta í hinu listræna ferli. 

SNART-logo 

 

SNART-logo (hluti). MDF, pappír, gler, stál. ca. 220 x  220 x 60 cm. 

 

Í tengslum við einkasýningu, sem ég vann að á haustdögum 2017, hafði ég verið að 

vinna með sjálfsmyndina sem fyrirbæri. Sjálfsmyndin sem hugtak og umfjöllunarefni er mér 

sérstaklega tengt þar sem ég – sem transmanneskja – hef staðið í langri og strangri 

endurskoðun á þeirri mynd sem ég hef dregið upp af mér og kosið að sýna umheiminum. 
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Þessi pæling tengist og þeirri staðreynd, að þegar ég er að koma út sem transmanneskja á 

Íslandi í lok tuttugustu aldarinnar, kynnist ég transkonum sem höfðu nánast alla sína trans-

ævi lifað sem konur, en fóru leynt með þá staðreynd að þær fæddust sem drengir. Þarna var 

á ferðinni ákveðin speglun á ríkjandi menningu – menningu sem ekki samþykkti 

transmanneskjur. Úr þessum aðstæðum kom upp sérlega áhugaverð samsuða sjálfsmyndar, 

sjálfssköpunar, raunveruleika og skáldskapar. Vel er hægt að tala um ímyndarsköpun í 

orðsins fyllstu merkingu. Þessi spekúlasjón tengist svo inn á hina almennu persónu-

ímyndaruppbyggingu sem allir kannast við og á sér samsvörun í heimi viðskipta og er 

almennt í dag kallað branding. Augljóst er þetta í tengslum við svokallaða samfélagsmiðla 

samtímans, þar sem fólk býr til persónulega prófíla og varpar fram ákveðinni ímynd af sér; 

mynd sem byggir jafnt á orðum og myndum, og sjálfsmyndin ræðst ekki síst af  þeirri 

speglun sem viðbrögð annarra veitir. Ég hóf því rannsókn á ímyndarsköpun. Ég setti mér 

það að kanna mitt eigið sjálf í gegnum verk sem væri sett upp sem mitt eigið lógó og 

presentera mig sem væri ég ákveðin stofnun eða fyrirtæki sem væri að vinna að sinni 

ímyndaruppbyggingu eða branding. Á sýningunni vildi ég fjalla um mína sjálfsmynd og 

tína allt til sem hefur mótað mig og mína sjálfsmynd. Ég valdi að setja sýninguna upp sem 

eins konar ferðalag inn í heim listamannsins TORA og skapa þannig listamanninn  – 

ímyndina – í gegnum listaverkin og túlkunina í anda SNART hugmyndafræðinnar.  
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SNART-logo. MDF, pappír, gler, stál. ca. 220 x  220 x 60 cm. 

 

SNART-logo. MDF, pappír, gler, stál. ca. 220 x  220 x 60 cm. 
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Áður en inn í sjálft sýningarrýmið var komið mætti fólki myndræn framsetning á sjálfu 

konseptinu SNART í verki sem ég kallaði einfaldlega SNART-logo. Verkið var eitt af fjórum 

verkum á einkasýningu minni í Kubbnum sýningarrými Listaháskóla Íslands og var hugsað 

sem ‘inngangur’ að sýningunni og að öðrum verkum sýningarinnar. Snart-logo var sett upp  

sem fyrirtækja-lógó með 30 cm háum bókstöfum nákvæmlega laserskornum og festum á 

vegg. Verkið var sett upp þannig að stafirnir ‘flutu’ frá veggnum og vörpuðu skugga á hann 

og var markmiðið að skapa ákveðinn staðlaðan þunga fyrirtækjaímyndarinnar; gefa þetta 

sérstaka Kringlu-look og ná þannig fram þessu klárlega tilbúna upphugsaða útliti. Ég vildi 

einnig, með þessu svifi eins og í lausu lofti, gefa til kynna hið yfirskilvitlega sem SNART 

gengur út á þegar verið er að tala um sjálfið á bak við verkið.  

Til að impra á því að vera listamaður meðvitaður um hlutverk sitt sem sá sem vill hafa 

áhrif – listamaðurinn sem mannfræðingur – notaðist ég við borð með glerplötu til að sýna 

hluta verksins og vísaði þar með í safnið – hina klassísku mynd þess sem telst 

óvefengjanlega samþykkt list.  
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SNART-logo. MDF, pappír, gler, stál. ca. 220 x  220 x 60 cm. 

 

Undir glerplötunni fyrir framan SNART lógóið stillti ég upp útprentuðum blaðsíðum 

úr SNART yfirlýsingunni, sem eru hugfræðilegar (e. cognitive) pælingar unnar útfrá 

forskeytinu trans í enskri tungu. Ég tók niður orðabókarskilgreiningar á orðum sem byrja á 

trans og notaði þær, ásamt orðinu trans sem efnivið í SNART yfirlýsingunni. Þannig verða 

orð, sem kannski eiga ekkert skylt við list og listsköpun en öll hafa einhverja skírskotun í 

breytingu, sett í nýtt samhengi og þeim gefin ný merking í nokkurs konar endurspeglun sem 

myndast við að setja setningarnar upp sem listaverk og stilla þeim upp sem listrænu 

Manifestó. Ég var í verkinu að endurspegla SNART og vísa þannig í enduróm eða það ekkó 

sem eilífðar enduróm gárunnar sem varpað er út í heiminn. Með því að hafa uppstillinguna 

sem klára vísun í safnið með framsetningunni (undir gleri, sett fram sem hlutir sem hafa 

ákveðið gildi) vildi ég segja frá því leikriti sem á sér stað í sýningarrýminu og almennt í því 

sem gerist er ‘venjulegum’ hlutum er stillt upp undir gleri eða í safni – í raun nota ready-

made aðferð Duchamp til að fá fólk til að sjá SNART í ákveðnu listrænu samhengi. En 

einnig vildi ég skapa ímynd þess sem er sérstakt, einstakt og ómetanlegt og tala þannig til 

hins symbíóska dans og setja fram spurningarmerki við hið oft á tíðum óvefengda vald 

listastofnunarinnar í því að ákveða hvað er list. Á vissan hátt er ég að notast við tækni 

Marchel Duchamp og nota ready-made orð sem hluti. Rétt eins og hann fann hluti, sem hann 

taldi að höfðu ekkert fagurfræðilegt gildi – voru hvorki fallegir né ljótir – og setti þá í nýtt 

samhengi og umbreytti þeim þannig í listaverk með því að stilla þeim upp í listsýningarrými, 

leitast ég við að setja fram orð sem hafa hvorki listræna né skapandi vísun og umbreyta þeim 

í listræna stefnuyfirlýsingu – SNART. SNART verður við það að listaverki, sem aftur 

umbreytir mér í listamann í listaverkinu sem aftur skapar mína sjálfsmynd – TORA. Með 

því að stilla orðunum – táknunum – upp á þennan hátt vildi ég kalla fram hugrenningar um 

hvað stæði á bak við –  og má segja að öll sýningin hafi verið með það að yfir-markmiði.  
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Ég nálgast textann sem myndlist – nota texta sem miðil í þessu verki og stilli því upp 

þannig að verkið taki á togstreitu kenninga um tungumálið sem grundvallarþáttar mannlegs 

skilnings á veruleikanum. Ég vil varpa fram þeirri spurningu hvort listin geti verið það 

tungumál sem geti veitt skilning á veruleikanum á sinn hátt, óháð þeim skilningi sem við 

leggjum í orðin og óháð röklegum niðurstöðum og er þar með að tala til Wittgenstein.  

Þessi vinna, þetta verk – SNART-logo – og sú staðreynd að ég hef nú sýnt verkið 

opinberlega og fengið við því viðbrögð – leikið mér sem listamaður – hefur veitt mér nánari 

skilning á því hver ég er. Þessi rannsókn hefur á sama tíma átt sinn þátt í að skapa mína 

sjálfsmynd og verkið áfram. Þannig er markmiði mínu náð og TORA sem listamaður hefur 

öðlast nýja sköpun og stækkað og ég sem manneskja hef fengið dýpri skilning á hver ég er 

og hvað ég er að gera sem listamaður og mannvera. Ég er í verkinu að fjalla um ímynd sem 

sjálfsmynd og sköpun, en jafnframt er ég að fjalla um speglun. Orðið SNART er spegilmynd 

orðsins TRANS og vísar á vissan hátt í ákveðna endursköpun, sem hver einstaklingur, sem 

er trans verður að ganga í gegnum – en mætti einnig segja að hver listamaður kannist við. 

Hér er ég einnig að vísa í speglunina sem hið öfuga; þ.e. spegilmyndin sýnir vinstra vera 

hægra o.s.frv. Í tilfelli transmanneskjunnar snýst hlutverk, ekki síður en útlit, hins karl- og 

kvenlega við.  

Önnur vísun er svo í hið öfuga. Þegar ég var að alast upp var sagt um hinsegin fólk að 

það væri öfugt, og þar með verið að vísa til þess að það væri ekki normalt. Í list minni vel 

ég oft að leika mér að orðum, merkingu þeirra og því ofbeldi sem falist getur í þeim og 

túlkun þeirra. Ég leitast gjarna við að setja spurningarmerki við þessa átómatísku túlkun sem 

hugsuðir á borð við Paul-Michel Foucault bentu á og gagnrýndu. Ég vil snerta á samfélaginu 

með verkinu – endurspegla það – og taka þátt í mótun þess í gegnum samfélagsgagnrýni í 

anda Kosuth, Derrida, A. J. Ayers og fleiri og í samræmi við SNART hugsun, og 

samfélagslega meðvitund listamannsins eins og áður er reifað. Ekki spillir ef að ég get leikið 
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mér í leiðinni. Leikurinn er það sem vantar oft í listina eins og Friedrich Nietzsche sagði og 

er ég mikill fylgjandi hins dýoníska þegar kemur að listsköpun. Í SNART-logo var ég að 

vinna með orða-leiki og vil eindregið með því orðavali vísa í kenningar Wittgenstein um 

leiki í sambandi við tungumálið.26  Þegar ég set fram sjálfsmynd mína í fyrirtækja lógói er 

ég að gera það í leik í skilningi leikhússins. Það er þessi hlutverkaleikur sem ég er að vísa 

til, þessi leikur sem er list og getur skapað, eins og listin einn kann, ákveðna þekkingu sem 

ég er að sækjast eftir.  

 

Öll framkoma hans er sem leikur. Hann gerir sér far um að tengja saman 
hreyfingarnar eins og þær væru vélrænar, ein hreyfing leiðir af annarri; 
látbragð hans og jafnvel raddblær er vélrænn; hann býr yfir snerpu og 
miskunnarlausum hraða hluta. Hann leikur sér og hefur gaman af. En hvað 
er hann að leika? Þarf ekki að fylgjast með honum lengi til að komast að því: 
hann er að leika sér að því að vera þjónn á kaffihúsi. Það er ekkert sem kemur 
okkur á óvart. Leikurinn er nokkurs konar afmörkun og rannsókn 
[feitletrun mín]. Barnið leikur sér með líkamann í því skyni að kanna hann; 
þjónninn á kaffihúsinu leikur sér með eigin aðstæður í því skyni að gera þær 
að veruleika.27 

 
 
 
 
 

                                                        
26 ‘And here you have a case of the use of words. I shall in the future again and again draw your attention to what I shall call 
language games’. Úr Bláu bók Wittgenstein. Sjá t.d. – Peter Ludlow, Readings in the Philosophy of Language (MIT Press, 
1997), bls. 46. 

27 Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, þýð. Gunnar Árnason (London: University Press, 1977), bls. 59. 
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SNART 
Self Narrative ART 

the Mirror reflect 
 

Manifesto 
 

 
Omnimodical converging dialogue with the surroundings is 
SNART. I think, therefore I am. I create, therefore I am. I 
experience, therefore I am. Cogito ergo sum. Creo ergo sum. 
Percipio ergo sum. Inward inspection of the Self through 
narrative process ignited by surrounding stimuli. Echo-friendly 
dialogue. Translating the Self into an artistic form to prove one’s 
existence as a way to explore and experience reality in all its 
forms and manifestations. 
 
The artist - the igniter; the creator - cause and reflection bound 
in one - that is SNART.  
 
The artist is the stone that is cast into the water, the artworks are 
the ripples. The ripples bounce back in an ever waning, but never 
ending, interaction. SNART is transcendental art. 
 
 

Self - Narration - Art - Mirror - Inspection - Transition 
 

Transition - Inspection - Mirror - Art - Narration - Self 
 

Trans – Transcendental – Transgression – Transition – Transverse – Translate 
 
 
Trans 
a prefix 
1. 
occurring in loanwords from Latin (transcend; transfix); on this model, used with the meanings “across,” “beyond,” 
“through,” “changing thoroughly,” “transverse,” in combination with elements of any origin: 
transisthmian; trans-Siberian; transempirical; transvalue. 
2. 
Chemistry 
a prefix denoting a geometric isomer having a pair of identical atoms or groups on the opposite sides of two atoms 
linked by a double bond. 
3. 
Astronomy 
a prefix denoting something farther from the sun (than a given planet): 
trans-Martian; trans-Neptunian. 
4. 
a prefix meaning “on the other side of,” referring to the misalignment of one’s gender identity with one's biological sex 
assigned at birth: 
transgender; transsexual. 
 
Transcendental 
adjective 
1. 
transcendent, surpassing, or superior. 
2. 
Theology 
being beyond ordinary or common experience, thought, or belief - surpassing the natural plane of reality or knowledge; 
supernatural or mystical 
3. 
abstract or metaphysical. 
4. 
idealistic, lofty, or extravagant. 
5. 
Philosophy 
a. (of a judgment or logical deduction) being both synthetic and a priori 
b. of or relating to knowledge of the presuppositions of thought 
beyond the contingent and accidental in human experience, but not beyond all human knowledge. 
6. 
Mathematics  
transcendental number.  
the number π is transcendental; the numerical value of π is: 3.141592653589793238462643383279...  
the number e is transcendental; the numerical value of e is: 2.718281828459045235360287471352662497757...  
With the possible exception of π, e is the most important constant in mathematics since it appears in myriad mathematical 
contexts involving limits and derivatives 
any number that has a rapidly converging sequence of rational approximations must be transcendental. 
7. 
noun 
transcendental, Scholasticism (The terms "scholastic" and "scholasticism" derive from the Latin word scholasticus and the 
latter from the Greek σχολαστικός, which means "that [which] belongs to the school". The "scholastics" were, roughly, 
"schoolmen") 
8. 
categories that have universal application as being, one, true, good. 
 
 
Transgression 
noun 
an act of transgressing; violation of a law, command, etc.; offense, crime, sin, wrong, wrongdoing, misdemeanor, 
impropriety, infraction, misdeed, law-breaking, error, lapse, peccadillo, fault, trespass, infringement, breach, 
contravention, violation, defiance, disobedience, nonobservance 
 

 

 Upphafssíða SNART –  yfirlýsingarinnar. Síða 2 SNART – yfirlýsingarinnar. 



 46 

Hið manngerða – hið einstaka 

 

Hate-Speech, olíumálverk á striga, hátalari, stál. 

 

Mín list, snýst um hið persónulega. Ég er á þeim enda litrófsins sem er hvað 

persónulegastur í uppbyggingu sjálfsmyndarinnar. Jafnvel í afstæðri sjálfsmynd eins og í 

SNART-logo þá er í henni að finna ákaflega persónulega frásögn. Í minni sjálfsrannsókn 

nálgast ég viðfangsefnið á margvíslegan hátt og hika ekki við að opinbera jafnvel mínar 

dýpstu tilfinningar og hugarfylgsni. Á ákveðnum tímapunkti fannst mér ég þurfa að bregðast 

við hinni ópersónulegu framleiddu list sem var áberandi í mínímalismanum og 

hugmyndalistinni. Þetta var mín leið til að bregðast við fjöldaframleiðslunni – 

heimsvæðingunni sem leitast við að steypa okkur öll í sama mót. Áratugum saman, framan 

af ævi reyndi ég, eins og ég ætti lífið að leysa, að passa inn í eitthvert norm – eitthvert 

hlutverk sem ég passaði ekki inn í. Á endanum gafst ég upp og í uppgjöfinni fann ég sigur; 

sigur sem felst í því að sætta sig við það að vera eins og maður er – öðruvísi, eða ekki.  
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Á sömu sýningu og ég sýndi verkið SNART-logo sýndi ég verkið Hate-Speech. Í 

verkinu valdi ég þann útgangspunkt að fjalla um þá mótun sem umhverfið hefur á mig sem 

persónu, fremur en sem listamann, þó auðvitað sé engan vegin skýrt hvar þau skil liggi. Ég 

er í verkinu að stilla hinu persónulega gegn hinu ópersónulega. Tölvur og tækni, með sinni 

nákvæmni og skerpu, fjölda-markaðssetningin og hnattvæðingin, með sinni ópersónulegu 

flatneskju, samfélagsmiðlar og snjallsíminn með sínu ósjálfstæði – framkalla hjá mér þörf á 

andsvari í einhverju persónulegu, mjúku og mannlegu.   

Hate-Speech er samsett verk: Sjálfsmynd af mér í olíumálverki, vél-manni og 

hljóðmynd. Sjálfsmyndinni var stillt upp á miðjan vegg rýmisins gegn vél-manninum sem 

var staðsettur á miðju gólfi rýmisins en þó eilítið á skjön til að gefa til kynna ákveðna 

togstreitu og spennu. Vélmaðurinn var uppbyggður af hátalara á járnstöng á stöpli er spilaði 

hljóðmyndina sem var varpað inn í rýmið í óreglulegum hrynjandi. Hljóðmyndina vann ég 

út frá ákveðinni hatursorðræðu sem fram fer á Internetinu og á sér uppruna hjá evangelískum 

hópum kristinna manna í Bandaríkjunum. Þessir aðilar boða að endalok heimsins séu í nánd 

og frelsari þeirra sé því væntanlegur. Sem merki um það benda þau á hluti sem þau nefna 

end-times-signs á ensku sem felst í að safna saman fréttum af jarðskjálftum, óveðrum, 

þurrkum og öðrum veðrabrigðum, stríðum, sjúkdómum og allskyns óáran. Það sem ég vann 

með í þessari hljóðmynd var ákveðin hatursorðræða sérstaklega beint gegn transfólki en 

þessir aðilar benda oft á  samfélagsþróun samtímans sem samsvörun við Sódómu og 

Gómóróu biblíunnar og tala um að aukin réttindi samkynhneigðra og aukinn sýnileika 

transfólks sé tákn um úrkynjun mannskyns og að endalokin séu í nánd. Internetið, hin 

samsetta altumliggjandi vél, hefur gert það að verkum að hatursorðæða á auðvelt með að 

rata víða og sömuleiðis gert einstaklingum það auðvelt fyrir að varpa fram hatursorðræðu í 

skjóli nafnleyndar og ópersónuleika. Mótunaráhrif Alnetsins eru ótvíræð. Þetta var það sem 

ég vann með í hljóðmyndinni.  
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Hate-Speech verkið var SNART innsetning. Sjálfsmyndin af mér – hið persónulega – 

var án andlits, á meðan vél-maðurinn hafði eitthvað sem vel mætti túlka sem andlit og var 

staðsettur í miðju rýminu og tók sér þannig frekjulegt vald með því að láta mikið fara fyrir 

sér. Hið vélræna var þar að auki á einhvern hátt lifandi vegna hljóðmyndarinnar sem var 

‘sögð’ af hátalaranum með óreglulegu millibili, á meðan hið hefðbundna málverk var staðið 

og hljótt.  

 

Hate-Speech, olíumálverk á striga, hátalari, stál 

 

Í verkinu vildi ég stilla upp andstæðunum: Hinu vélræna gegn hinu lífræna; hinu harða 

gegn hinu mjúka; hinu karllega gegn hinu kvenlega; hinu nútíma-tæknilega gegn hinu 

hefðbundna-lífræna. Vél-maðurinn, fjöldaframleiddur, gljáfægður, einfaldur en þó 

óumræðilega flókinn í sinni tækni, svartur eins og Svarthöfði stjörnustríðsmyndanna, tók 

sér frekjulega stöðu í rýminu. Hann gubbaði út úr sér hatursorðræðu í átt að manneskjunni 

– minni sjálfsmynd – sem var handgerð, stillt upp við vegg, lífræn og einstök – unnin í 

hefðbundinn miðil olíumálverksins sem vísar til hins rótgróna, rólega og einræna. Allt í 
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verkinu gengur út á tvíhyggjuna – það sem ég hef þurft að fást við alla mína ævi í formi 

tvíhyggju kynvitundarinnar. Á nánast öfgafullan hátt stilli ég upp andstæðunum: Maðurinn 

– vélin; einstaklingurinn – internetið; ég – hin og  vil með því benda á hvað ég sé að í 

samtímanum. Fjöldaframleiðslan og hnattvæðingin er að steypa öllum í sama mót. Internetið 

og samfélagsmiðlar vinna að því leynt og ljóst, að allir hugsa á svipuðum nótum. Tískan 

lætur alla líta eins út og hatursorðræðan beygir einstaklingana undir hópinn og 

skoðanakúgunin býr til auðmjúka fylgjendur og megastjörnur sem lýðurinn þráir að líkjast 

og fjórða ríkið er yfirvofandi ef ekki þegar staðreynd; en á sama tíma er frjálslyndi og 

viðurkenning á takmörkun tvíhyggjunnar að stækka og breiðast út sem sést m.a. í auknum 

réttindum hinsegin fólks uppreisn gegn kynferðislegu ofbeldi auknu upplýsingaflæði og 

þekkingu. Allt þetta skapar svo andstöðu sem endar í hefðbundnum skotgrafarhernaði sem 

fjallar um – við og hin. 

Hate-Speech snertir sjálfsmyndasköpun mína sem listamanns. Ég er að benda á dansinn 

sem allir eru að dansa í kringum gullkálf tæknidýrkunar, neysluhyggju og skoðanakúgunar. 

Sjálfsmyndarsköpun mín felst í uppreisninni gegn hatursorðræðu og skoðanakúgun, í hvaða 

formi sem ég finn hana. Ég að vinna með sjálfsmyndina sem ákveðið objekt. Hannah Wilke 

og Cindy Sherman (1954) nota líkama sína sem viðfangsefni myndavélarinnar og notast 

þannig við líkama sína sem miðil í list sinni. Ég nota einnig líkama minn en í stað milliliðsins 

ljósmyndarinnar notast ég við hefðbundið olíumálverk. Ég vísa þannig í hefðina – það er 

ekki alltaf framþróun í þróun. Hin hljóða og ljóðræna táknmynd í formi hins hefðbundna 

olíumálverks er sjálfsmynd mín í uppreisn minni gegn hinu fjöldaframleidda formi 

staðalsins – hins tæknivædda nútíma. Hljóðmyndin stendur fyrir speglunina sem er 

umhverfið og mótandi afls þess. Afstaðan sem ég tek gagnvart hatursorðæðunni er 

sjálfsmynd mín sem birtist í þessu verki – afstaða sem sést í stoltri líkamsstöðu 

manneskjunnar í olíumálverkinu er stendur keik þrátt fyrir hatursorðræðuna. Boðskapur 
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verksins er að hvetja til að taka til sín í dansinum þrátt fyrir heftandi áliti fjöldans og 

hefðarinnar. Það er þessi afstaða sem hefur mótað mig sem listamann og sem manneskju og 

í henni birtist sjálfsmynd mín. Duchamp synti gegn straumnum í verki sínu Brunnurinn, ég 

er hér að synda gegn straumnum sem transkona. Með lífi mínu og list, með þeirri ákvörðun 

að vera sýnileg og stolt þrátt fyrir hatur, andúð og útskúfun – hef ég átt minn þátt í því að 

breyta áliti samfélags míns á transfólki. Ég geri það með því að vera ég og ég geri það með 

því að segja sögu mína í list minni – verkum eins og Hate-Speech. 

 

Hate-Speech (hluti) olía á striga, 60 x 80 cm. 
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Psychomanteum 
Árið 2015 vann ég verkið Psychomanteum. Verkið var samsett verk og samanstóð af 

gjörningi, innsetningu, hljóðmynd og vídeóskúlptúr. Hugmyndin með verkinu var að sýna 

manninn og hvernig þekkingin getur endurfætt einstaklinginn. Ég vann inn í rými sem var 

um það bil 150 fermetrar á stærð með 6 metra lofthæð. Innst í rýminu hafði ég sett upp 

leiksvið sem sýndi fljótandi eter í formi satínrauðs klæðis er stjórnaðist af vindvél sem gaf 

tilfinningu flæðis. Vinstramegin á senunni setti ég tré til að vísa í ‘Lífsins tré’ og Ask 

Yggrasil – táknmyndir þekkingarinnar úr trúarbrögðum og goðafræði. Hægra megin á 

senunni var skúlptúr sem myndaði stafn skips til að gefa til kynna línulega tímasókn eða 

narratívu verksins. Til að tóna occult verksins varpaði ég ljósi sem lesa mátti sem fullan 

Mána – tákn hinnar esóterísku þekkingar. 

 

 

Psychomanteum. Gjörningur, innsetning, vídeóinnsetning, hljóðmynd. 2015 
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Psychomanteum 2015 

Þegar fólk hafði safnað sér saman í miðju rýminu fyrir framan senuna ‘fæddist’ ég upp úr 

skauti hinnar iðandi blóðrauðu jarðar. Ég var blind af fáfræði hins nýfædda barns og heimurinn 

virtist óskiljanlegur, óræður og tilgangslaus. Með fálmun, tilraunum og þrautum, gat ég skilið 

frá mér huluna er byrgði mér sýn og fann ég að lokum viskuna í formi pípuhatts og gat hafið 

athugun á veröldinni. Með hatt viskunnar á höfðinu byrjaði ég að skapa sjálfa mig sem 

einstakling í gegnum endurspeglun þekkingarinnar sem var í formi blikkandi ljóss. Við blikk 

ljóssins kviknaði samstundis á átta sjónvarpsskjáum sem sýndu vídeóverk eftir mig. Verkið 

sýndi fótatak manneskju í gegnum eyðilegt hvítt landslag brotið upp af myndum af 

eyðileggingarmætti stríðsins í Sýrlandi. Undir vídeóinu heyrðist hljóðmynd sem ég hafði unnið 

út frá rokklaginu Ich Will eftir þýsku hljómsveitina Rammstein spiluðu afturtábak. Nafn 

hljómsveitarinnar sé ég sem SNART ekki síður en hljómsveitina sem slíka. Ramstein-

Miesenbach er nafn bæjar í Rhineland-Palatinate fylki í Þýskalandi, hvar er bandarísk herstöð. 

Árið 1988 varð hræðilegt flugslys í tengslum við flugsýningu hersins sem orsakaði dauða 47 

einstaklinga og slys á hundruðum annarra og er nafn hljómsveitarinnar vísun í þetta atvik. Ég 
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vildi vísa til þessa spectacle28 og þess absúrdisma að stilla hertólum upp sem skemmtiatriði til 

sýningar, en einnig snúa laginu við með vísan til speglunarinnar sem slíkrar ásamt því að notast 

við titil lagsins sem þýðir Ég vil og vísa þar með í sjálfið. Með því að spila lagið afturábak – 

endurspegla það – vildi ég einnig nota mér það að ýmsir evangelískir hópar og aðrir 

strangtrúaðir boða sem er að rokktónlist sé frá djöflinum komin og það megi heyra hin duldu 

skilaboð hans með því að spila slíka tónlist afturábak. Það er undirliggjandi tónn í verkinu, 

eitthvað occult í því, sem sést einungis ef það er skoðað eins og störun í dimman spegil – 

psychomanteum.  Í endurspegluninni birtist sannleikurinn – í því sem ekki er hægt að segja. 

Gjörningurinn endaði á því að útsending sjónvarpsskjánna rofnaði með gráum truflunum, 

stillimynd og rofi og á skjánum birtist setningin: 

 

What if Lucifer really is the Light bearer – what if?  

 

Með verkinu vildi ég vísa í speglun og spyrja: Hvað ef þetta er allt saman öfugt og það sem 

við teljum rétt, er rangt og að við lifum í spegilmyndinni? Verkið var rannsókn á sjálfinu og 

könnun á því hvernig samsuða margra miðla getur spilað saman og bætt við upplifunina og 

rannsóknina. Verkið kannaði mörk myndlistar, leiklistar og tónlistar og í verkinu fólst rannsókn 

á mörkum listamannsins og áhorfandans. Psychomanteum var sjálfsrannsókn sem fól í sér að 

kanna það sem gerist þegar listamaðurinn notar eigin líkama sem miðil milliliðalaust fyrir 

framan lifandi áhorfendur – ég vildi kanna muninn á því að vera á staðnum í hlutverki og þess 

sem venjan er með sýningu myndlistarverka þegar listamaðurinn er til einungis óbeint til staðar 

í verkum sínum. Verkið gekk út á endurspeglun á endurspeglun á endurspeglun og hvernig 

hægt er að nota líkamann sem lifandi miðil í rannsókn á sjálfinu.  

 

                                                        
28 Ég nota hér enska orðið spectacle í samhenginu leiksýning, vegna vísunarinnar í latneska orðið speculum – spegill. 
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Psychomanteum 2015 

 

 

Psychomanteum 2015 
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Pietà 

 

Pietà. Stafræn ljósmynd 2017 
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Ferðalög taka enda. Dauðinn, þessi þungi draugur sem bíður þolinmóður eftir því að fá 

sinn skerf mætir okkur öllum fyrr eða síðar. En endir er einnig nýtt upphaf – mætti e.t.v. líta 

það sem speglun? Öfugt líf? Er lífið kannski bara draumur sem maður vaknar af þegar maður 

deyr? SNART frásögn er ekki bara í núinu, hún snertir ekki bara farinn veg og ég vildi snerta 

á því í þessu verki. Pietà er verk sem ég vann 2017 sem frásögn um hið óorðna – það sem 

getur gerst. Ég flétta því inn í það sem þegar hefur orðið – hefðinni. Með því að flétta saman 

hefðinni og því sem getur orðið er verkið tilraun um tíma og uppstokkun hinnar narratívu 

tímalínu. Ég að gera tilraun til að skilja sjálf mitt án ákveðins tímapunkts.  

Hugmyndin að baki Pietà er tengt kristindómi. Orðið getur þýtt meðaumkun og samúð 

eða staðið fyrir góðverk; þaðan er enska orðið pity komið. Þemað upprunalega fjallar um 

Maríu mey haldandi á syni sínum Kristi eftir krossfestinguna, en stendur einnig fyrir móður 

sem þarf að sjá á eftir afkvæmi sínu í dauðann. Það var margt við þetta þema sem heillaði 

mig og varð til þess að ég ákvað að takast á við það í þessu verki: María, hrein mey – en 

samt móðir? Hlutunum er snúið á hvolf. Hið unga fer á undan hinu aldna í dauðann. En 

dauðanum er einnig hvolft á rönguna með upprisunni og loforði um eilíft líf. Það er einnig 

önnur og dýpri mótsögn hér sem ég er að ávarpa. Pietà stendur fyrir samúð og meðaumkun 

en hefð kristninnar er full af mótsögn um annað – mótsögn milli þess sem er boðað og 

aðhafst en einnig þess sem er ritað og sagt.  

Í verkinu er ég að setja mig í samhengi sem er innan hins kristna menningarheims. Ég 

stilli mér upp, fer í hlutverk og er með því að setja spurningarmerki við sjálft hlutverkið – 

hefðina sem slíka. Biblían er táknmynd hefðarinnar, ein elsta bók mannskyns og efnisgerð 

trú þess að guð hafi talað til mannanna og þar sé hinn algilda sannleik að finna. Biblía 

kristindómsins er á ákveðinn hátt grunnur hins vestræna samfélags, þess samfélags sem ég 

er alin upp í. Með því að setja mig – transkonu – í hlutverk hinnar hreinu Maríu meyjar er 

ég að ögra kjarna hefðarinnar sem hefur verið máttarstólpi mismununar transfólks hins 
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vestræna heims og byggir á skrifum biblíunnar: Eigi skal kona ganga í karlmannsbúningi 

og eigi skal karlmaður fara í kvenmannsföt, því að hver sá, er slíkt gjörir, er Drottni Guði 

þínum andstyggilegur – segir í 22. kafla fimmtu Mósebókar. Jafnt innan hins kristna 

menningarheims, sem og annarra menningarheima, sem byggja á hinni abrahamísku 

trúarhefð, er predikað fyrir kynjamun og að það sé rangt – ógeðfellt – syndsamlegt, að  efast 

um þennan mun hvað þá krossa þar á milli. Það er þessi grunnur sem án efa skýrir muninn 

á viðhorfum til transfólks í hinum vestræna heimi og annarra menningarsvæða sem ekki 

byggja á slíkri hefð. Í verkinu er ég að setja fram samfélagslega spurningu um hefðina – 

hlutverk, kynjahlutverk og búninga. Ég vil ögra þessari oft á tíðum blindu hlýðni sem af 

hefðinni leiðir. Þetta er félags-pólitískt verk og setur spurningamerki við hefðina sem 

ægivald og skoðanakúgara.  

Pietà sem konsept er speglun og ég er í þessu verki að spegla þá speglun. Það er sama 

ástin, sami söknuður og sama táknmynd óréttlætisins sem kemur fram í mínu verki, en 

hlutverkin eru öðruvísi; afkvæmið er gamall maður og móðirin? Transmanneskja sem hefur 

lifað í skápnum þarf að ‘deyja’ sjálfri sér þegar hún kemur út – hún endurfæðist þegar hún 

kemur út. Þetta er verk um endurfæðinguna – upprisuna, mína eigin meðaumkun; 

meðaumkun til þeirra sem hata en átta sig ekki á því vegna þess að þau fylgja hefðinni í 

blindni. 

Pietà setur einnig spurningamerki við ríkjandi skoðanir innan listfræðanna. Walter 

Benjamin talaði um að fjöldaframleiðslan eyddi áru listaverksins í frægri ritgerð. Hann 

talaði um að með fjöldaframleiðslunni hyrfi þetta –  ‘hér og nú’ listaverksins. Ég bjó því til 

málverk í ljósmynd um trúarlegt þema – árulaust. Málverk, tekið á stafræna myndavél, 

kóðað í núll og einn, með möguleika á óendanlegri fjölföldun. Miðillinn var mér því 

mikilvægur við gerð þessa verks. Gagnstætt því sem ég leitaðist við í gerð Hate-speech er 

ég notaðist við hið einstaka og handgerða, hefðbundna olíumálverk, vildi ég hér að verkið 
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yrði fjölfaldað og fengi ‘áru’ sína af því. Ég er að ögra skoðun Benjamin, ekki til að ögra 

heldur til að kanna hvort það geti skapað einhvern nýjan skilning. Verkið lifir í 

fjöldaframleiðslu sinni og öðlast ekki bara áru heldur líf vegna þess. Ég dreifði verkinu á 

netinu og veit að það hefur þegar ratað til Asíu og Ameríku og lifir sem skjáskyggnur og 

prófílmyndir í veröld vefsins. Ég veit að verkið mun lifa mig, verkið mun bera mig í skauti 

sér að mér genginni. Það mun lifa í sýndarveröld vefsins á meðan ég dey í efnisheiminum 

og á sinn hátt verða mín upprisa – mitt eilífa líf.  

Þetta er eina sjálfsmyndin sem ég tek hér til umfjöllunar, sem sýnir mína efnislegu 

sjálfsmynd; eina myndin sem hægt væri að bera kennsl á mig af. En hún sýnir mig í hlutverki 

á sama hátt og verk Wilke og Sigurðar Guðmundssonar sýna þau. Það heillaði mig við þessa 

rannsókn að kanna áhrif hlutverksins á mótun sjálfsins. Ég vildi snerta á hlutverkinu. Þetta 

hlutverk sem við erum öll að leika. Jafnvel þó þið sjáið mig þá er þetta ekki ég – ég er í 

hlutverki. Sjálfsmyndin er aldrei bara ein; við eigum okkur margar sjálfsmyndir, sem við 

klæðumst eftir aðstæðum og tíma. Ég nota líkama minn sem miðil, ég nota ljósmyndina sem 

miðil, ég nota rafboð stafrænunnar sem miðil – ég er að miðla.  
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Brauðmylsna 
 

   

   

   

   

 

 

Brauðmylsna. 
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Það er óræður hluti listsköpunar að skilja eftir sig spor. Hellamálverk fornaldar tala til 

okkar á dulhygginn hátt, sem skilaboð og mannleg minning ekki síður en sem listaverk – 

þau eru SNART mannkyns. Um þó nokkurt skeið hef ég unnið að verkefni sem ber 

millumerkið #footselfie og ég hef kosið að kalla Brauðmylsna. Hugmyndin er 

persónufrásögn eða SNART en útfærslan gengur út á að skilja eftir mig spor. Ég er í þessu 

verki að vinna sjálfsmynd í rauntíma. Verkið teiknar upp mynd af mér sem byggir á slóð 

minni – hvar ég hef verið í heiminum og segir sögu mína eins og í dagbókarfærslu, eða eins 

og tíðarandinn bíður – á samfélagsmiðli í formi sjálfu  – fótasjálfu. Í tölvuheiminum er talað 

um svokallað breadcrumbs, þegar verið er að vísa í vefslóð innan ákveðinna gagnabanka, 

svo hægt sé að átta sig á stöðunni og hvar maður er. Vísunin er auðvitað í ævintýrið um  

Hans og Grétu þegar þau skildu eftir sig slóð brauðmylsnu í skóginum til að rata aftur heim. 

Verkefnið #footselfie er mín brauðmylsna. Í þessu verki hef ég tekið myndir fótunum á 

mér – þeim líkamspörtum sem hafa borið mig áfram í efnisheiminum og skilja eftir mig 

efnisleg spor. Þar sem ég er stödd, í það og það skiptið, hef ég hlaðið þeim upp á 

samfélagsmiðilinn Instagram til að skilja eftir mig slóð. Rafræn spor, eða vefslóð í 

bókstaflegum skilningi, af för minni í gegnum tímann hafa þannig myndast smátt og smátt 

og skapað ákveðna sjálfsmynd. Upprunalega var þetta hugsað sem hæðni gagnvart 

sjálfsmyndaæði fólks á samfélagsmiðlunum sem einskorðast nær eingöngu við 

andlitsmyndir og ég spurði mig af hverju ekki að taka myndir og pósta af öðrum 

líkamspörtum. Þetta tengist inn á sjálfsmyndina og því sem ég hef talað fyrir varðandi 

líkamann og sjálfið – ef líkaminn er sjálfið þá er nauðsynlegt að þekkja  manneskjuna á 

líkamanum og því er andlitið oft grunnurinn að sjálfsmynd í hugum fólks og birtist t.d. í því 

að persónuskilríki þurfa andlitsmynd til að vera gjaldgeng en ef líkaminn er sjálfið þá er 

fóturinn það rétt eins og andlitið. Verkefnið hefur svo þróast í tímans rás og er enn í fullum 

gangi. Ég er að sýna skref mín í gegnum lífið og skilja eftir mig brauðmylsnu. Verkið er 
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SNART. Ég er að skrásetja sjálfa mig, hvar ég hef verið með því að skrásetja spor mín – 

spor af sporum.  Verkið er persónuleg frásögn, rannsókn á sjálfinu, í listaverki sem er 

sívaxandi og frjálst, án þarfar fyrir sýningarrými eða samþykki sýningarstjóra eða kaupenda 

og þar með rannsókn á því hvað er list – hvað afmarka hana, hvar á hún heima og hvar hún 

fyrirfinnst. Það má því segja að hér sé á ferðinni minn sóló dans. Rýmið er Veraldarvefurinn 

í sýndarveruleika samfélagsmiðilsins. Undirstaðan, fæturnir, sem skilja eftir sig hin 

efnislegu spor og dansa í sandi lífsins, endurspeglast í óefnisheimi samfélagsmiðilsins, á 

leið minni í gegnum lífið. Sjaldan, ef nokkurn tíma, hef ég fundið til álíka frelsis í listsköpun 

og við gerð þessa verks. Verkið sýnir og það frelsi sem felst í því að vera til og ganga 

einfaldlega af stað! 
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Lokaorð 
Í þessari ritgerð hef ég útlistað ákveðna hugmynd sem ég kalla SNART. SNART er 

margþætt og flókið verk sem kalla mætti sjálfsmynd listamannsins TORA. Ég hef leitast við 

að gera grein fyrir hugmyndum mínum um listræna rannsókn og hvernig ég sé þá hugsun 

sem ákveðna heimssýn og listræna rýni. Með dæmum úr listasögunni leitaðist ég við að 

varpa ljósi á sjálf-sögulega-list eða SNART annarra listamanna og afhenta í því ákveðinn 

lykil að listsýn minni. Ég fjallaði um sjálfsmyndina í listrænu samhengi og leitaðist við að 

færa rök fyrir því að sjálfsmyndin gæti verið ákveðið tæki til rannsóknar á sjálfinu og þar 

með gagnlegt tæki við öflun þekkingar. Ég talaði fyrir því að líta á listina sem ákveðna 

sjálfsmynd menningarinnar og hlut menningarinnar sem túlkunar í sjálfsmyndasköpun 

listamannsins og talaði í því sambandi um gagnvirkni sjálfsmyndasköpunarinnar milli 

listamannsins og túlkunarinnar sem ég kalla hinn sýmbíóska dans. Í ritgerðinni útlistaði ég 

nokkur verka minna með það fyrir augum að varpa ljósi á listhugmyndir mínar og hvaða 

þýðingu SNART hefur í minni listsköpun. Það hefur verið markmið mitt með þessum 

skrifum að tengja þann þráð sem bindur mig saman sem listamann og sem manneskju – sá 

þráður er SNART. 

 

Þessi ritgerð er SNART. 

 

 

 

 

 



 63 

Heimildaskrá 
Abramovic, Marina, Klaus Biesenbach, and Museum of Modern Art (New York N.Y.). 

Marina Abramović: The Artist Is Present. The Museum of Modern Art, 2010. 

Amirsadeghi, Hossein, and Sophie Braine, eds. Nordic Contemporary. Art from Denmark 

Finland Iceland Norway Sweden. London: Thames and Hudson, 2014. 

Árnason, Gunnar J. Ásýnd Heimsins. Um Listir og Fagurfræði í Hugmyndaheimi Nútímans. 

Reykjavík: Háskólaútgáfan og Listaháskóli Íslands, 2017. 

Baudrillard, Jean. The Transparency of Evil: Essay on Extreme Phenomena. London: Verso, 

1993. 

Benjamin, Walter. “Listaverkið á Tímum Fjöldaframleiðslu Sinnar.,” Svart á Hvítu 2, nr. 3 

(1978) : 50-60. 

Brown, Andrew. Art and Ecology Now. 1. ed. London: Thames and Hudson, 2014. 

Cottington, David. Modern Art. A Very Short Introduction. New York: Oxford University 

Press, 2005. 

Flavia Padovani, Alan Richardson & Jonathan Y. Tsou (eds.) Objectivity in Science – New 

Perspectives from Science and Technology.  Springer. Sótt 12. desember, 2017. 

//www.springer.com/gp/book/9783319143484. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Phenomenology of Spirit. Translated by A. V. Miller. 

Oxford: Oxford University Press, 1977. 

Jones, Amelia. Self/Image Technology, Representation and the Contemporary Subject. New 

York: Routledge, 2006. 

Kosuth, Joseph. Art After Philosophy and After: Collected Writings, 1966-1990. MIT Press, 

1991. 

Rhees, Rush. Ludwig Wittgenstein: Personal Recollections. Rowman & Littlefield Pub 

Incorporated, 1981. 



 64 

Rife, Mary Lou. “Measuring Cultural Engagement: A Quest for New Terms, Tools, and 

Techniques. Summary of a Joint Research Symposium Titled ‘Measuring Cultural 

Engagement amid Confounding Variables: A Reality Check,’ Held at the Gallup 

Headquarters in Washington, DC, June 2–3, 2014.” National Endowment for the Arts, 2014. 

https://www.arts.gov/sites/default/files/measuring-cultural-engagement.pdf. 

Robinson, Jenefer. Deeper than Reason. Emotion and Its Role in Literature, Music, and Art. 

1. ed. New York: Oxford University Press, 2005.  

Sartre Jean-Paul. Being and Nothingness. London: University Press, 1977. 

Schafer, R. Murray. The Music of the Environment. Universal Edition, 1973. 

Sigurðsson, Ófeigur. “Spekúlantinn á Degi myndlistar.” STARA Rit sambands íslenska 

myndlistarmanna 9, no. 2 (2017): 32. 

Vertosick, Jr., Frank. The Genius Within. Discovering the Intelligence of Every Living 

Thing. 1. ed. New York San Diego London: Harcourt, Inc., 2002. 

Tomkins, Calvin. Duchamp: A Biography. Henry Hold and Company, 1996. 

Walsh, John, ed. Bill Viola The Passions. Los Angeles: Getty Publications, 2003. 

Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Suhrkamp, 1984. 

Wittgenstein, Ludwig, and Joachim Schulte. Tractatus logico-philosophicus – Logisch-

philosophische Abhandlung. 1st ed. Suhrkamp Verlag, 2018. 

 

 

 

 


