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BA-ritgerðin mín sem bar nafnið Fantasían í hversdagsleikanum fjallaði um það hvaðan 

við fáum hugmyndir, hvernig hversdagsleikinn og nærumhverfi geta spilað stórt 

hlutverk í innblæstri og um fantasíuna sem tól til þess að skoða heiminn. Út frá því 

ræddi ég sköpunarsögur, hvernig fólk skapaði og skapar enn ótrúlegar fantasíur til að 

öðlast betri skilning á heiminum. Ég byggði grunn að minni eigin sköpunarsögu með 

ítarlegri greiningu á einkasýningunni minni sem bar heitið Sálnaverksmiðja. Þar 

leitaðist ég eftir að búa til staðinn þar sem sálir verða til, það var áhugavert að taka þetta 

klisjukennda, ofhlaðna hugtak og reyna að nálgast það á nýjan hátt. Einnig fannst mér 

spennandi að takast á við að búa til mína eigin birtingarmynd af sálinni, þessu fyrirbæri 

sem hefur ekkert útlit og getað þannig fabúlerað að vild. Útskriftarverkið, Við rísum öll 

upp úr sama slíminu og Sálnaverksmiðja eru þannig tvær sögur í stærri heimi sem hefur 

verið að myndast í ferlinu hjá mér. 

 Í lok kaflans, Hugmyndir, í ritgerðinni fjallaði ég stuttlega um mikilvægi efnis 

og efniskenndar við gerð verka minna. Þar talaði ég um það að finna ýmsa hluti og 

efnivið í umhverfinu sínu og ljá því nýjar sögur, sem og að treysta efnisheiminum sem 

maður vinnur með. Í Við rísum öll upp úr sama slíminu vann ég ekki með fundin efni 

en leitaðist eftir að búa til karaktera út úr mismunandi efnivið. Þá eru efnin persónugerð 

í tvenns konar skilningi, annars vegar lífga ég þau við með textanum með því að tala 

um þau sem persónur sem eru enn í leit að sínu rétta formi og eru ekki komin á þann 

stað í þróunarsögunni að blandast saman. Hins vegar leyfði ég þeim að segja sína eigin 

sögu með því að reyna að stjórna þeim ekki of mikið og leyfa efnunum haga sér eftir 

eigin eðli. 

 Verkið samanstendur af skúlptúrum og prenti. Stærsti skúlptúrinn, 

áherslupunkturinn, er gerður úr leir og sílíkoni, leirinn stendur fyrir sálina en sílíkonið 

fyir líkamann. Hann situr á járnsúlu og á að virðast vera að rísa upp úr gólfinu þar sem 

slímpollum hefur verið komið fyrir (búnir til úr lími). Minni leirskúlptúrar í svipuðu 

formi, einnig staðsettir í pollum, eru á gólfinu í kring. Með skúlptúrunum er ég að velta 

fyrir mér sambandi sálar og líkama, hvort líkaminn sé hulstur utan um sálina eða hvort 

bæði fyrirbæri séu stöðugt í einhverskonar samruna. Ég hef séð fyrir mér að skúlptúrinn 

sé að túlka það augnablik þar sem maður skynjar sálina án þess að lesa hana í gegnum 

líkamann og þar af leiðandi líkamstakta, hreyfingar, tungumál og svo framvegis. Í 

meðfylgjandi sýningartexta nefni ég slímið hið heilaga frumefni sem er bæði tilvísun í 

hina ýmsu líkamsvessa og Enuma Elish, sköpunarsögu Babýlóníumanna þar sem fyrstu 
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guðirnir spruttu upp úr slímkenndum, seigfljótandi vökva.1 Slímið gegnir því hlutverki 

í innsetningunni að geta af sér nýtt líf. Það gæti verið túlkað sem legslímið og vessarnir 

sem við fæðumst í eða bakteríupollurinn sem við öll urðum til af samkvæmt 

þróunarsögunni. Í textanum er slímið þó ekki skilgreint ítarlegar en að það sé mjög 

magnað og heilagt. 

 Á veggnum fyrir aftan skúlptúrana er súlulaga mynd sem er silkiprentuð beint 

á vegginn í símynstri. Hún sýnir teikningu sem segir söguna á bak við það sem er að 

gerast í skúlptúrunum. Myndin ýtir mögulega undir mikilvægi sköpunarsagna í 

hugmyndavinnunni og það heilaga í verkinu með tilvísunum í sköpunarsöguleg minni 

ásamt því að minna áhorfandann á kómíska nálgun mína á viðfangsefnið.  

 Sýningartextinn útskýrir að hluta til þann heim sem verkið vísar í. Þar kemur 

fram að þessi atburður sem ég reyni að gera sjónrænan, á sér stað á þeim tíma þegar 

efni voru ekki komin á það stig að blandast heldur stóðu bara ein og sér en voru þó við 

það að fara að kynnast. Sá texti er til þess að aðskilja okkar heim frá þessum tilbúna 

heimi. Hann leggur einnig áherslu á efniskennd verksins og hvetur vonandi áhorfendur 

til þess að hugsa um efnin og áferðir.  

  

                                                
1	  Armstrong, Karen, Goðsagnir í aldanna rás, Ingunn Ásdísardóttir þýddi (Reykjavík: Bjartur, 2005).	  
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við 
Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með 
leyfi höfundar. 



 

 

Útdráttur 
Í þessum skrifum skoðaði ég hversdaginn og hvernig ég hef notað hann sem uppsprettu 

í minni listsköpun en vildi kanna hvaðan hugmyndir kæmu yfirleitt, með eigin reynslu 

í huga. Ég skoðaði mikilvægi fantasíunnar í daglegu lífi og leit til Werner Herzog, 

David Lynch og Sigurðar Guðmundssonar í þeim efnum, bar saman kenningar þeirra 

um hugmyndir og tengdi mitt eigið ferli við þær. Þar lagði ég áherslu á fundið efni og 

efniskennd, hvernig efni geta sagt sína sögu í verkum. Ég vann töluvert með sögur og 

kannaði virkni fantasíunnar á samfélagið sem ádeilutól og setti fram tvö dæmi, 

skáldsögurnar Mómó og Tímakistuna. Ég studdist við fyrirlestur Jarvis Cockers um 

„Hið ótrúlega“ í mikilvægi þess að nýta umhverfi sitt í sköpun og greindi eigið verk 

sem varð til með daglegum sundferðum, með þær hugmyndir að leiðarljósi. Út frá 

sögum um sköpun leiddust skrifin út í sköpunarsögur í tengslum við fyrstu 

einkasýninguna mína, það verk sem var farið ítarlegast í. Þar vitnaði ég bæði í fornar 

goðsögur sem og smásögu eftir Italo Calvino til að reyna að koma orðum að því hvernig 

skal útskýrum það sem við vitum ekki hvernig lítur út, hvort sem við notum til þess 

mál, myndir eða eitthvað allt annað.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
My source of inspiration rotates around the everyday, but in this essay I wanted to 

explore where ideas come from with my own experience in mind. I examined the 

importance of fantasy in daily life and compared the theories of Werner Herzog, David 

Lynch and Sigurður Guðmundsson about ideas and tried to connect my own creative 

process to them. There I focused on the found object and how material can tell its own 

story. I worked alot with stories and explored how the fantasy can be used as a tool of 

conflict on our community and took two examples to support that theory, the fantasy-

novels Momo and Tímakistan. I wrote about Jarvis Cocker's lecture „The 

Extraordinary“ where he talked about the importance of using one's environment in 

creative processes and with that in mind I analyzed an artwork of my own that was 

inspired by repeatedly going to the swimming pool. After writing about stories of 

creation I went into creation myths in connection to my first solo exhibition, the work 

that was analyzed most extensively. I looked into both ancient myths as well as one of 

Italo Calvino's short stories to try to put into words how we create something that we 

don't know how looks like, whether we use text, pictures or something completely 

different. 
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Inngangur 
 

Sögur eru allt um kring í okkar daglega lífi og menningu. Þegar við sköpum erum við 

að segja frá og oft að sýna og uppgötva ný sjónarhorn á gömlum sögum því það er ekki 

hægt að skapa eitthvað algerlega nýtt. Við tökum þætti úr öllum áttum, hlöðum á það 

gamla og gefum því þannig annað líf, drögum fram gamlan sannleik í ferskri mynd. Það 

er hughreystandi vitneskja þegar maður byrjar á hugmyndavinnu fyrir nýtt verk, að vita 

að maður sé aldrei að finna upp hjólið, heldur einungis að halda áfram með gamlar 

sögur, bæta við þær, skera þær upp eða setja í nýjan búning. Gegnumgangandi þráður í 

sköpunarferlinu mínu er leikgleðin og fantasían í hversdagsleikanum. Ég fæ mestan 

innblástur frá umhverfinu í kringum mig, bókmenntum og rútínunni. Mér finnst 

hversdagurinn áhugaverður og vildi kanna hversu mikilvæg uppspretta hann væri í 

sköpun með hugleiðingum mismundandi listamanna um hugmyndir. Mörgum finnst 

fátt um hversdagsleikann, hann er stundum afskrifaður sem leiðinlegur og markmiðið 

verður að komast frá honum í stað þess að nýta hann og hafa gaman af. Sköpun og 

rökleysa er, að mér finnst, vera grunnurinn að því. Fantasían er gott tól til þess að nota 

í þessum aðstæðum, þar sem hún hefur verið þekkt fyrir að teygja á raunveruleikanum 

og býr vanalega yfir miklu ímyndunarafli, en getur á sama tíma verið mikilvægur spegill 

á samfélagið. Hún hefur gegnt þessu hlutverki síðan 20.000 f. Kr., þá í líki goðsagna en 

mannshugurinn hefur alltaf búið yfir þeim eiginleika að geta ímyndað sér ýmislegt og 

skynjað það sem erfitt er að útskýra á rökrænan hátt.2 Þá hefur fantasían komið til góða 

sem útskýring eða frásögn á misaðgengilegum fyrirbærum, útúrsnúningur á ýmsum 

hversdagslegum hlutum með yfirnáttúrlegu ívafi. Mér finnst sköpunarsögur sérstaklega 

áhugaverðar innan goðsagnanna, vegna ímyndunaraflsins og efniskenndarinnar sem 

umlykur þær. Ég vildi rannsaka hvort mín eigin sköpunarsaga ætti eitthvað erindi á 

meðal þeirra fornu, hvort við séum ekki alltaf að leitast eftir því að útskýra það sem er 

utan seilingar. Mér þykir spennandi að grípa hluti úr nánasta umhverfinu og gera 

tilraunir til þess að skapa eitthvað nýtt, hvort sem kveikjurnar eru tilfinningar, áferðir, 

hlutir eða persónur. Að ímynda sér hvernig óhlutbundin fyrirbæri og hugmyndir 

breytast í efni og fylgja minni eigin skynjun eftir. Sundferðir, hljóð úr ísskáp og plastdýr 

hafa þannig orðið athyglisverðar kveikjur að myndlistarverkum. Sagan verður notuð 

                                                
2	  Armstrong, Karen, Goðsagnir í aldanna rás, Ingunn Ásdísardóttir þýddi (Reykjavík: Bjartur, 2005) 
bls. 17.	  
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sem tól til þess að koma þessum hugleiðingum á framfæri, sögur um hugmyndir og 

hversdaginn, goðsögur, fantasíur og mínar eigin sköpunarsögur. 

 

Hugmyndir 

 
Hugmyndir geta komið hvaðanæva að og oft er mikilvægt að átta sig á því hvað virkar 

best fyrir mann sjálfan svo maður sitji ekki og bíði eftir hugljómun. Leikstjórinn Werner 

Herzog líkti því að fá hugmyndir og að gera eitthvað út frá þeim, við það að vakna um 

miðja nótt, heyra þrusk, staulast inn í stofu og sjá þar innbrotsþjófa að verki. Á þannig 

augnabliki er varla tími til þess að hugsa og maður neyðist til að reyna að kljást við 

þann þjóf sem er næstur áður en hann ræðst til atlögu.3 Á sama hátt tekst maður á við 

þær hugmyndir sem standa næst og ásækja mann hvað mest, ef ekkert er gert í þeim 

gætu þær borið mann ofurliði. Í mínu tilviki fæ ég gjarnan fáránlegar hugmyndir á 

heilann sem ég tel mig knúna til þess að gera að veruleika svo ég öðlist hugarró um 

stund. Það er líka svo gaman að taka „lélega“ eða ekki svo alvarlega hugmynd og leyfa 

sér að vinna áfram með hana. Sem dæmi má nefna að ég gat ekki komið 

peningarigningu eða manneskju að dansa í sundlaug úr hausnum á mér, en þetta voru 

kveikjur sem ég fékk út frá eigin lífi á þessum tíma og þær enduðu með að verða að 

tveimur mismunandi verkum. Auðvitað bætast ýmsir þættir og hugmyndir við í ferlinu 

en þetta hefur reynst mér góð leið til þess að byrja að vinna, að taka mig ekki of 

alvarlega. Oft finnst manni erfiðara að byrja á einhverju sem hefur bara komið til manns 

en ekki á meitlaðri hugmynd sem er búin að þróast í huganum og skissubókum í langan 

tíma. 

 Kvikmyndaleikstjórinn David Lynch hefur talað um að það sé óraunsætt að fá 

fullmótaða hugmynd. Hún leynist kannski einhverstaðar í undirmeðvitundinni eða 

umhverfinu en maður fær ekki nema eitt og eitt brot í einu og verður sjálfur að raða 

þeim saman til að skapa heild eða lokaútkomu. Hann líkir hugmyndum við fiska en við 

búum ekki fisk til heldur veiðum við hann.4 Þannig verðum við að vera með opinn huga 

allar stundir, með kveikt á öllum skilningarvitum í leit að hugmyndum í stað þess að 

rembast við að bíða eftir hinni fullkomnu hugmynd myndast í hausnum. Lynch telur að 

                                                
3 Herzog, Werner, listamannaspjall í Listaháskóla Íslands, 29. september 2017. 
4 Brooklyn Academy of Music, „David Lynch: Where do ideas come from?“, myndband, 2,12 mínútur, 
8. maí, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=Fxr-7O1Bfxg. 



 

 3 

hugmyndir séu uppspretta alls sem við gerum. Þannig getur áferð, staður eða tilfinning 

verið byrjunarpunktur sem unnið er út frá. Eitt og eitt brot bætist við í ferlinu sjálfu 

þangað til að heildarmyndin birtist áður en maður veit af, sem er þó aldrei lokapunktur, 

það er alltaf hægt að halda áfram. Hægt og rólega byrja hlutirnir þó að skýrast ef nógu 

mikið traust er lagt á ferlið. 

 Sigurður Guðmundsson, myndlistarmaður, andmælir því að hugmyndir séu 

uppspretta alls, en hann vill meina að þær séu einungis eitt af mörgum verkfærum í 

sköpunarferlum og alls enginn byrjunarpunktur. Sköpunarferli hans byrjaði á því að 

finna svokallaðan grunntón inni í sjálfum sér með hjálp hugleiðslu. Grunntónn er hvorki 

orð né mynd heldur eitthvað sem hjálpaði honum að finna fyrir nafnlausum 

tilfinningum, kenndum eða löngunum. Tilfinninguna notaði hann síðan sem hjálpartæki 

til þess að finna hugmynd sem lagaði sig að þessari sömu tilfinningu. Í þessum 

tilfinningatransi lét hann hugann reika og skrifaði niður orð og setningabúta, allt sem 

honum datt í hug, án nokkurrar ritskoðunar. Einhver af þessum orðum eða setningum, 

enduðu stundum með að gefa honum viðeigandi tilfinningu, sem þróaðist ef til vill síðan 

út í listaverk.5  

 Þótt Sigurður sé mótfallinn því að ofnota orðið hugmynd er líklegt að hann, 

Herzog og Lynch séu allir að tala um það sama, því að það er hægt að teygja hugtakið 

í allar áttir. Hugmyndir geta komið til manns sem skýr og ákveðin sýn eða sem óljós 

tilfinning. Á sama tíma og það er mikilvægt að átta sig á því hvaðan þær koma er 

nauðsynlegt að leyfa öllu að flæða inn án þess að ritskoða það of mikið. Ef millistigið 

á meðvitundinni og undirmeðvitundinni finnst, er gott að byrja strax að vinna og leyfa 

brotunum að raða sér saman, sama hvort það sé eitthvað varið í þau eða ekki. Í mínu 

tilfelli fléttast kveikjan sem ég talaði um áður, að gera rugl að veruleika, gjarnan við 

fundið efni. Það getur verið allskonar afgangspappír sem ég hirði, ryðgaður járngormur 

eða frauðplastkubbar sem mér áskotnast handahófskennt og verða að skapandi 

kveikjum. Oft er þetta dót sem er álitið rusl, en mér þykir áhugavert að horfa fram hjá 

því og reyna að draga fram eitthvað spennandi með því að gera prufur og vonandi láta 

það öðlast nýtt líf í listaverki. Með því að hirða allskonar dót og spinna sögur og 

kveikjur út frá því kemur hugmyndin einnig sterkt fram í efnisvalinu, og getur gefið 

verkinu fleiri lög. Mér þykir mikilvægt að byggja upp minn eigin efnisheim og treysta 

efniviðnum sem ég nota. Þannig hafa plastslöngur verið til staðar í flestum af mínum 

                                                
5 Sigurður Guðmundsson, Musa (Reykjavík: Crymogea, 2017) bls. 38-40. 
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innsetningum og síðar bættist málmur við og loks bóluplast, speglar og gler meðal 

annars. Teikningin hefur líka verið áberandi, en þó oftast sér á báti. Það var ekki fyrr 

en í verkinu Sálnaverksmiðja6, sem fjallað verður ítarlega um síðar, þar sem hún 

fléttaðist saman við hinn efnisheiminn sem hafði verið að myndast í gegnum 

innsetningar. Mér finnst áhugavert að finna handahófskennd efni og prófa mig áfram, 

en á sama tíma vera samkvæm minni eigin sögu. Einnig byrja hlutir að hlaða ólíkum 

sögum á sig hægt og rólega ef maður notar þá í mörg mismunandi verk. 

 

Fantasían 

 
Innsetningin Hamingjusami neytandinn7 (2016) er dæmi um þegar ég hef byrjað að 

vinna út frá fáránlegri kveikju, en hún samanstóð af skælbrosandi fígúrum að kúka upp 

í hverja aðra í hringrás. Ég varð að losna við hugmyndina úr huganum og ákvað því að 

leggja traust mitt á hana. Í gegnum ferlið fór hugmyndin að verða alvarlegri, en 

kúkurinn byrjaði að standa fyrir ýmsa hluti, til dæmis vörur, fréttir, tilfinningar og í 

rauninni upplýsingar almennt. Sem sagt allskonar dót sem við gleypum við án þess að 

spyrja nokkurs annars. Í neyslusamfélaginu sem við lifum í er nánast allt sviðsetning. 

Maður reynir að vera upplýstur neytandi en það reynist sífellt erfiðara þar sem það 

verður æ snúnara að komast að uppruna upplýsinga. Þá er kannski bara þægilegra að 

gleypa skítinn úr rassinum á næsta manni. Til að byrja með var þetta hugsað út frá mér 

sjálfri, minni skyldu gagnvart eigin siðferðiskennd til þess að taka upplýstar ákvarðanir 

sem neytandi og hvað það verður oft yfirþyrmandi. Síðar þegar það voru komnir 

áhorfendur inn í verkið blés hugmyndin út og gat átt við um neyslusamfélagið í heild 

sinni. 

 Innsetningin samanstóð af allskonar dóti sem ég hafði sankað að mér, speglum, 

plastslöngum, glerplötum, frauðplasti. Þegar ég kom í rýmið þar sem átti að sýna var 

þar mikið af allskonar einangrunarplasti, bóluplasti og öðru innpökkunarefni sem ég 

ákvað að taka einnig inn í innsetninguna. Við gerð þessa verks áttaði ég mig þá á því 

trausti sem verður að leggja á ferlið sjálft. Að leyfa sér að byrja að vinna með það sem 

maður hefur og leyfa öðrum þáttum að fljóta með, taka þátt og styrkja heildarmyndina. 

                                                
6 Sjá myndasíðu nr. 3. 
7 Sjá myndasíðu nr. 1. 
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Þrívíðar fígúrurnar sem mynduðust úr áðurnefndum efnivið voru ýmist á gólfi eða 

hangandi upp í lofti, raðir af „kúk“ héngu í loftinu á milli fígúranna sem myndaði 

hringrásina. Þar sem hugmyndin á bak við verkið var meðal annars að fjalla um ofgnótt 

neysluvara og upplýsinga fannst mér passa vel að notast við ýmis efni sem þjóna 

einungis þeim tilgangi að verja vörur þegar þær eru fluttar á milli staða líkt og bóluplast 

og frauðplast. Efni sem er framleitt sérstaklega til þess að verja allan hinn framleidda 

varning sem okkur er talin trú um að við þurfum, efni sem endar alltaf í ruslinu. Þannig 

spiluðu efniviðurinn sem ég notaði og samsetningin mikið inn í sögu hugmyndarinnar 

auk þess að verða mjög sjónrænn partur af heildarmyndinni. Maður býr ekki til fisk 

heldur veiðir hann, mörg hugmyndabrot urðu þannig að einni heild, ýmist sem efni, 

áferðir eða sögur.  

 Með því að setja þessa pælingu fram á fremur barnalegan og fyndinn hátt var 

ætlunin að gefa áhorfendum rými til þess að njóta framsetningarinnar og 

efniskenndarinnar. Eftir smátíma með verkinu var þó ef til vill ljóst að það byggi 

eitthvað meira að baki, að það væri verið að nota kaldhæðni og leikgleði til þess að 

vekja áhorfendur til umhugsunar. Þetta á oft við um fantasíur, í hvaða formi sem þær 

birtast en þær eru verulega mikilvægur þáttur í allri listsköpun hvort sem það er í 

kvikmyndum, skáldsögum eða myndlist. Fantasían býr til nýja heima, lætur hugann 

ferðast út um allt og getur leyft sér margt en er á sama tíma mjög mikilvægur 

samfélagsspegill.8 Oftar en ekki eru aðstæður eða fyrirbæri sett fram á þann hátt að það 

svipar mjög til einhvers sem við þekkjum úr okkar heimi og menningu en af því að þær 

eru settar í nýjan búning öðlumst við öðruvísi nálgun og gagnrýni, bæði sem listamenn 

og áhorfendur. Rosemary Jackson vitnar í Sigmund Freud í bók sinni Fantasy: The 

Literature of Subversion, þegar hún ræðir það að fantasían sé síður en svo nýr heimur, 

heldur eru listamenn frekar að varpa nýrri sýn á það gamla með að stilla upp ólíkum 

hlutum: „Skapandi ímyndunarafl er ófært um að finna eitthvað upp: það getur aðeins 

sameinað hluti sem eru ekki vanir hver öðrum.“9 Eins og í tilviki Hamingjusama 

neytandans, þá gæti maður látið nægja að lesa gleðina og skringilegheitin úr verkinu en 

einnig byrjað að nota verkið sem glæru og leggja yfir hinar ýmsu aðstæður í 

raunveruleikanum sem mætti setja spurningamerki við. Í fantasíunni býr gjarnan mikill 

sannleikur.  

                                                
8 Jackson, Rosemary, Fantasy: The Literature of Subversion (London: Routledge, 1995), bls. 8. 
9 „The „creative“ imagination indeed, is quite incapable of inventing anything; it can only combine 
components that are strange to one another.“ Jackson, Fantasy, bls. 8, (þýð.höf). 
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 Í einni af mínum eftirlætis bókum, fantasíunni Mómó, skrifuð af þýska 

rithöfundinn Michael Ende og gefin út árið 1973, koma þessar pælingar fram á mjög 

áhugaverðan hátt. Þar eru hugmyndir um tíma, kapítalisma og mikilvægi leikgleði og 

sagna settar fram. Í samfélagi skáldsögunnar birtast gráklæddir, vindlareykjandi menn 

sem segjast vinna fyrir Tímabankann, maður gæti skilgreint þá sem einhversskonar 

holdgervinga kapítalismans og neyslumenningar. Seinna fáum við að vita að þeir nærast 

á tíma með því að reykja vindla vafða úr tímaliljum annars fólks. Grámennin bjóða fólki 

að leggja inn tíma sinn í Tímabankann sem hægt og hægt tekur yfir samfélagið þegar 

fólkið byrjar að spara eins mikinn tíma og það mögulega getur með því að hraða allri 

vinnu og skera á félagslífið. Þar af leiðandi hefur fólk sífellt minni tíma til þess að njóta 

og hafa gaman og það mikilvægasta í lífinu verður að nýta hverja tímaörðu til að vinna 

sem mest.10 

 Í fantasíu Andra Snæs Magnasonar sem kom út 2013, Tímakistunni, eru það 

kistur sem vernda mann gegn grimmd tímans sem tröllríða samfélagi bókarinnar. Í stað 

þess að leggja tímann inn í banka til að nota síðar, eins og í Mómó, hverfur fólk ofan í 

tímakistur þegar það sér fram á að þurfa að bíða eftir einhverju og þar af leiðandi ekki 

fullnýta tímann sinn. Að lokum leggjast allir inn í kisturnar sínar til þess að bíða þess 

að meiriháttar kreppa líði undir lok, sem gerir það að verkum að samfélagið brotnar 

smám saman algerlega niður.11 

 Báðar sögurnar sýna á áhugaverðan hátt hvað fantasían getur verið áhrifamikil. 

Við fyrstu sýn eru þetta skemmtilegar sögur þar sem allskonar yfirnáttúrulegt og 

spennandi kemur fram en ef betur að er gáð er hægt að yfirfæra þær á okkar daglega líf 

á margan hátt. Í þessum tilteknu sögum hlutgerðu höfundarnir hugsunarhátt sem er æ 

meira ríkjandi í okkar raunveruleika, sem sagt að breyta tíma í markaðsvöru. Það er 

nefnilega það ótrúlegasta við Mómó, þar sem hún var gefin út árið 1973, að það 

tímabundna ástand sem kemur fram í henni, lýsir alltaf betur og betur því hvernig lífi 

við lifum í dag. Ende tókst að spá um framtíðina með skrifum sínum. Í ofangreindum 

sögum ná söguhetjurnar að leysa vandamálin og allt fer vel að lokum, en það er spurning 

hvort við náum að gera hið sama. Það sem ég tengi mest við í sögunum er að þar er 

verið að deyða hversdaginn með því að fá fólk til þess að flýta sér og nýta hverja örðu 

af tíma í vinnu. Neyða fólk til þess að hætta að taka eftir smáatriðunum í kringum sig 

                                                
10 Ende, Michael, Mómó, þýdd af Jórunni Sigurðardóttur (Reykjavík: Ísafold, 1982). 
11 Andri Snær Magnason, Tímakistan (Reykjavík: Mál og menning, 2013). 
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og njóta rútínunnar. Hugarfarið verður þannig að daglegt líf sé leiðinlegt og markmið 

hvers og eins sé að notfæra sér ýmsar aðferðir til að sleppa frá því. Auðvitað eru 

aðstæðurnar mjög ýktar í þessum dæmum, en þó eru hægt að sjá margar hliðstæður við 

raunveruleikann. Með því að skrifa á þennan hátt um samfélagsvandamál verður 

auðveldara og skemmtilegra fyrir lesendur og áhorfendur að nálgast þau og höfundurinn 

getur jafnvel leyft sér að ganga enn lengra í gagnrýni sinni því að fantasíurnar gerast 

bara í „þykjustunni“. Listamenn og skáld geta notað allskonar myndmál til þess að 

varpa ljósi á aðstæður og gert áhorfendum eða lesendum þannig ef til vill kleift að fá 

nýja sýn á þær og jafnvel gert þær aðgengilegri. 

 

Hversdagurinn 
 

Verkið Rútínur12 (2016) varð til út frá hrifningu minni á sundlaugum, nánar tiltekið 

Vesturbæjarlauginni. Það verk nálgast hugmyndina um fantasíu í daglegu lífi á annan 

máta. Það tengist meira því að finna fegurðina í rútínunni og hversdagsleiknum, ekki 

að fjalla um samfélagsleg vandamál á gagnrýninn hátt. Hugmyndin varð hægt og rólega 

til með endurteknum sundferðum. Það svipar til hugarfarsins sem var tekið fyrir í Mómó 

og Tímakistunni. Að reyna að öðlast þann eiginleika að flýta sér sem minnst og njóta 

þess sem hver dagur býður upp á, í stað þess að bíða eftir því sem maður heldur að 

skipti mestu máli. Þá er bæði hægt að tala um stóru hlutina í lífinu og hugmyndir í þessu 

samhengi. Leyfa öllu að síast hægt og rólega inn með því að taka eftir umhverfi sínu.  

 Jarvis Cocker, tónlistarmaður, útvarpsmaður og kynnir, talaði um „Hið 

ótrúlega“ á fyrirlestri í Hörpu þann 29. desember, 2017. Hann setti fram þá staðhæfingu 

að allir væru í raun listamenn ef þeir væru nógu samkvæmir sjálfum sér og næðu að 

draga fram það einstaka í sér. Hann nefndi að margir feldu sig á bak við það í listsköpun 

sinni að vera ýmist of háleitir og tilgerðarlegir eða of aulalegir og fyndnir en til þess að 

sporna við því væri einfaldast að fá innblástur úr nærumhverfi sínu. Þá væri maður þó 

alltaf einlægur. Augun okkar virka nefnilega ekki eins og myndavélar heldur eiga meira 

sameiginlegt með skjávörpum þar sem hver og einn er með sína síu sem samanstendur 

af eigin upplifunum, minningum og umhverfi. Við getum þar af leiðandi aldrei séð það 

nákvæmlega sama og næsti maður því við litum hverja sýn á okkar hátt. Hversdagurinn 

                                                
12 Sjá myndasíðu nr. 2. 
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og nærumhverfi okkar sem virðist kannski ekki svo spennandi í eigin augum sem 

efniviður í list gæti lifnað við og orðið að einhverju skrýtnu og athyglisverðu í augum 

annarra.13 

 Í Rútínum fékk ég þá hugmynd snemma í ferlinu að skapa eitthvað sem nær að 

fanga tilfinninguna að vera í sundi og hugleiðsluna sem því fylgir, og einnig ná fram 

áferðum og efnum laugarinnar og vatnsins. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á menningu 

fastagesta, hvernig maður getur tekið ástfóstri við fyrirtæki og staði. Það á líka við um 

sundfastagesti, fólk verður verulega vanafast og þrjóskast við að fara nákvæmlega sömu 

rútínuna á ferð sinni um sundlaugarsvæðið á hverjum degi og flestir bregða aldrei út af 

vananum. Ég kannaði þessa tilgátu með því að ræða við ýmsa fastagesti í lauginni og 

safnaði ferlum hvers og eins og skrásetti þá á arkitektateikningu af lauginni þegar upp 

úr var komið. Ég skar út samskonar teikningu, loftmynd af lauginni, út í plexigler og 

límdi ofan í kassa, einnig gerðan úr plexigleri. Til þess að tákna ferla fastagestanna 

notaði ég niðurklippt dót úr tapað-fundið í lauginni. Sem sagt fékk hver og einn 

einstaklingur sinn lit og efni, ýmist úr kútum, sundgleraugum og svo framvegis, til þess 

að standa fyrir sína daglegu rútínu í lauginni. Þrívíð teikningin var í nokkrum lögum, 

því sumir áttu sér svipaða rútínur. Kassinn var fylltur af vatni sem gerði það að verkum 

að teikningin brenglaðist og margfaldaðist og litríkt dótið skapaði „sækadelískt“ (e. 

psychedelic) yfirbragð. Með því að notast við þessi efni, marglitað plast, plexigler og 

vatn, vonaði ég að það myndi gefa í skyn hvert viðfangsefnið væri. Titillinn Rútínur var 

nefnilega einu skriflegu upplýsingarnar í tengslum við ferlið sem fylgdi verkinu. 

Áhorfandinn gat því vonandi búið til sínar eigin sögur í kringum verkið og túlkað á 

eigin hátt, því það var ekki skýrt að um verk tileinkað Vesturbæjarlauginni væri að 

ræða. Fyrir utan áhugann á sundi, fastagestum og litadýrð fannst mér einnig áhugavert 

að skrásetja eitthvað huglægt, og láta það verða sjónrænan fókuspunkt í verkinu, svipað 

og í Sálnaverksmiðju. Taka eitthvað fyrir sem ekki er hægt að sjá og búa til sinn eigin 

efnisheim til þess að tákna það. Þannig að það sem var í raun hlutlægt, þ.e. laugin sjálf, 

var úr gegnsæju efni en leiðirnar úr litríku efni sem vöktu hughrif sem vatnið síðan jók 

á.  

 

 

                                                
13 Cocker, Jarvis, The Extraordinary, fyrirlestur á Norður og niður, Reykjavík, 29. desember, 2017. 
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Eigin sköpunarsaga 
 

Á fyrstu einkasýningunni minni í lok Nóvember 2017, gerði ég innsetningu sem hét 

Sálnaverksmiðja14. Verkið varð til í framhaldi af fyrrnefndu verki Hamingjusami 

neytandinn, þó níu mánuðum síðar, sem gaf aukið rými til þess að þróa hugmyndina og 

bæta við hana. Titillinn Sálnaverksmiðja gaf til kynna að herbergið sem gengið var inn 

í innihéldi staðinn þar sem sálir verða til, jafnvel einn af mörgum þar sem titillinn var 

ekki með ákveðnum greini. Það kom ekki fram hvort um væri að ræða mann-, dýra- eða 

allt aðrar sálir og kannski erfitt að geta sér til um það því að sálin er fullkomlega huglægt 

hugtak. Þar af leiðandi var líklegt að maður gengi inn í hugarfóstur listamannsins, hans 

útfærslu og vangaveltur um sálina. Sálin hefur verið greind í þaula og tengd inn í hinar 

ýmsu fræðigreinar í gegnum tíðina en hefur verið mjög úrelt hugtak síðan sálfræðin 

ruddi sér til rúms um 1879. Eins og segir í inngangi Síðustu ára sálarinnar eftir Ársæl 

Má Arnarsson, sem var gefin út árið 2016: „En á tiltölulega stuttum tíma breyttist sálin 

úr því að vera allra mikilvægasta viðfangsefni manna, bæði fræðilega og tilvistarlega, 

yfir í rykfallið og menningarsnautt hugtak sem fæstir verja tíma í að ígrunda.“15 Vegna 

tæknibyltingarinnar og skyldleika sálarinnar við orðræðu kirkjunnar og heimspeki þótti 

ekki viðeigandi að halda áfram að nota hugtakið í sambandi við greiningu mannshugans 

og andans.16 Þrátt fyrir að sálin sé algjörlega óhlutbundin, leið mér líkt og hugtakið sjálft 

fæli í sér einhverja efniskennd og fannst þess vegna áhugavert að nota hana sem kjarna 

innsetningarinnar. Til að styrkja þessa hugsun velti ég fyrir mér hvort ég gæti notað til 

dæmis huga eða anda sem byrjunarpunkt, en mér fannst þau hugtök virka óhlutbundnari 

þrátt fyrir að þetta séu allt saman orð sem lýsa á einhvern hátt hinu andlega innra með 

okkur. Ég gæti ekki rökrætt þetta val betur með neinum staðreyndum fyrir utan 

tilfinningu. Það var athyglisvert að vinna með að setja sálina í fast form og loks búa til 

verksmiðju utan um það ferli. Með því að taka verksmiðjuna, inn í verkið, en þær eru 

venjulega ekki taldar hafa mikla sál, reyndi ég að ná fram spennunni á milli þessara 

andstæðu fyrirbæra, sálarinnar og verksmiðjunnar, hið sálarlausa að fjöldaframleiða 

sjálfar sálirnar. Í ferlinu vaknaði spurningin um það hvort sálir þroskist ekki og dafni á 

lífsleiðinni með uppeldi, umhverfi, samfélagi og svo framvegis. Þá gætu leikskólinn, 

                                                
14 Sjá myndasíðu nr. 3. 
15 Ársæll Már Arnarsson, Síðustu ár sálarinnar (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2016) bls. 14. 
16 Ársæll Már Arnarsson, Síðustu ár sálarinnar, bls. 15. 
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fjöldskyldan, náttúran og ýmis kerfi, allt eftir því hvernig sálir um ræðir, verið 

einhversskonar sálnaverksmiðjur. En mig langaði að gefa í skyn að svo væri ekki, þrátt 

fyrir að hin túlkunin eigi alveg jafnmikinn rétt á sér. Að sálin fullmótist í 

verksmiðjunum þar sem hverri sál eru úthlutaðir eiginleikar líkt og bjartsýni, samkennd, 

þröngsýni og fleira. Persónueinkenni hvers og eins væru þannig fyrirfram ákveðin frá 

byrjun ævinnar eða líftímans. Til þess að beina túlkun áhorfenda í þessa átt var 

eftirfarandi texti með á sýningunni:  

 

 Einhversstaðar á leiðinni verða sálirnar til  

 jafn mismunandi og genamengi  

 er þeim úthlutað alls kyns eiginleikum  

 sem munu henta misvel fyrir það sem koma skal  

 algerlega handahófskennt.  

 Þegar út er komið gegna þær allar sama hlutverki  

 að taka við og gefa. 

 

 Sumar hafa tekið upp á því að splundrast í ferlinu. 

 Það er alltílæ, 

 koma aðrar í staðinn. 

 Jafnvel fallegri í laginu og meira glansandi. 

 Hinar þurftu þó að koma á undan, 

 Það þarf alltaf eitthvað að splundrast. 

 

 Seinni hluti textans var upprunalega hugsaður sem skírskotun í ferlið á undan 

sýningunni. Nokkrir af stóru leirskúlptúrunum sem ég hafði lagt mikla vinnu í, komu 

illa úr brennslu og sprungu í tætlur. Textinn átti að vísa í þolinmæði og leikgleði 

sköpunarferlisins, að taka mistök í sátt og gera gott úr þeim. En ég sleppti því að gefa 

þessa tengingu í skyn svo í framhaldi af hinum textanum og í samhengi við sýninguna 

kom seinni textinn frekar út eins og hugmyndir um það að hinir hæfustu komast af. Að 

það sé yfirvald, eða jafnvel guðshönd sem velur úr þá sem mega lifa áfram. Eða að 

sálirnar sjálfar kljást einfaldlega misvel við lífið, allar ólíkar hver annarri og gæddar 

mismunandi eiginleikum. Svo að sýningartextinn sem var beintengdur ferlinu tók í raun 

hugmyndina um sálnaverksmiðju á aðra braut, sem var þó alveg jafn marktæk. Í 

textanum leitaðist ég ennfremur eftir því að nota kaldhæðnina sem tól til þess að 
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gagnrýna utanaðkomandi stjórnun á þróun sála, hvernig sem henni væri háttað. Ég 

reyndi að láta innsetninguna og textann vinna saman svo að hvorugt væri að lýsa hinu, 

frekar væru bæði að opna á víðari túlkun á heildarverkinu, þó með þessum 

útgangspunkti sem opnaði vonandi á ýmsar hugmyndir. 

 Innsetningin samanstóð af nokkrum frekar stórum leirskúlptúrum sem voru 

tilraun til þess að fanga teikningar sem ég gerði fyrr í vetur, í þrívítt form. Teikningarnar 

sem um ræðir voru grafískar, svarthvítar og sýndu óljósa líkama, alsetta fellingum, sem 

líkt og í Hamingjusama neytandanum voru allir að gefa frá sér úrgang og taka við 

öðrum úr næsta afturenda. Skúlptúrarnir leituðust eftir að grípa tilfinningu formsins sem 

kom fram á teikningunum, tilfinningu fellinganna, frekar en formið sjálft svo þeir urðu 

mun óhlutbundnari en fígúratífar teikningarnar. Ég var líka með „ektóplasma“ (e. 

ectoplasm) í huga við gerð skúlptúranna sem er þykkt, leðjukennt fyrirbæri sem er talið 

lýsa andlegri orku í efni. Leirinn var óbrenndur, ljósgrábrúnn og skúlptúrarnir lífrænir 

í laginu svo að það varð mikil andstæða á milli þeirra og hinna þáttanna í innsetningunni 

sem voru mjög „sterílir“ (e. sterile). Eins og áður sagði, köld og dauð verksmiðjan að 

framleiða lifandi sálir. Teikningarnar voru gerðar sem símynstur þannig að þær pössuðu 

saman á alla kanta og gætu haldið áfram út í það óendanlega. Ég bjó til mitt eigið rými 

inn í sýningarsalinn með því að byggja átthyrnda trégrind og gerði veggi úr 

pappírsrenningum sem voru þaktir teikningunni, frá gólfi upp í loft. Þannig reyndi ég 

að búa til nýjan heim inni í sýningarsalnum, sem bæði breytti skynjun áhorfandans og 

gaf til kynna að verkið snerist um tilbúinn heim.  

 Skúlptúrarnir sem stóðu í miðju átthyrndu rýminu litu út fyrir að vera í miðju 

sköpunar- eða mótunarferli. Plastslöngur leiddu úr þeim upp í gat á loftinu, eitthvað 

utanaðkomandi var að dæla efni í þá til þess að þeir myndu fullmótast. Yfir öllu gólfinu 

lá bóluplast og gestir voru beðnir um að fara úr skónum áður en þeir gengu inn í rýmið. 

Plastið ýtti undir hugmyndina um að þetta væri verksmiðja enda týpískt efni til þess að 

vefja um vörur áður en þær eru sendar burt. Þegar gengið var inn í rýmið sprungu 

bólurnar og pappírsveggurinn blakti rólega sem skapaði viðkvæman hljóðheim, 

beintengdan við gjörðir áhorfandans. Þetta gerði áhorfendur varkárari inni í rýminu og 

ýtti ef til vill undir þá tilfinningu að umhverfið væri brothætt og viðkvæmt, eitthvað 

sérstakt væri að eiga sér stað. Gjörðin að fara úr skónum og átthyrningslaga herbergið 

bætti því kannski einnig við að þetta kynni að vera heilagur eða allavega ekki 

hefðbundinn staður. Til að bæta við þá upplifun var líka hengi úr silfruðum 
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plaststrimlum, vanalega notað fyrir veisluhöld, fyrir opinu þar sem gengið var inn. 

Þannig var rýmið, annar heimur, afmarkaður frá raunveruleikanum.  

 Auk textans, sem var prentaður á þykkan, silfraðan pappír, var einnig fyrir utan 

járnstandur þar sem var stafli af plakötum í A3 stærð, með sömu teikningum og þöktu 

veggina inni. Gestir á sýningunni gátu tekið með sér eintak, og þannig hélt 

endurtekningin og hringrásin áfram og spannar nú enn meira svæði. Endurtekningin var 

áberandi í verkinu. Bæði í veggfóðrinu, þar sem sama A1 mynd endurtók sig aftur og 

aftur og teygði sig út fyrir sýninguna í formi gefins plakats. Hún birtist líka í 

skúlptúrunum sem voru allir ólíkir hver öðrum en þó endurtekning af sama forminu og 

sömu áferðunum, líkt og í teikningunni. Ég reyndi að nota endurtekninguna sem 

verkfæri til þess að brengla skynjun áhorfandans, vildi að hann myndi vera var um sig 

og skilningarvit sín í þessum nýja heimi og hreyfa sig í takt við umhverfið. 

 

Sköpunarsögur 
  

Ég hef hugsað um Sálnaverksmiðju, sem sýnir fullkomlega skáldaðar aðstæður, sem 

hluta af sköpunarsögu sem hefur verið að myndast í ferlinu hjá mér. Í sköpunarsögum 

er fjallað um hvernig allt varð til, heimurinn, náttúran, dýrin og maðurinn. Sögunum 

fylgir gjarnan mikil efniskennd þar sem líf kviknar upp úr og út frá alls kyns 

mismunandi efnum. Þar má nefna hrímþursinn Ými úr norrænni goðafræði en hann 

varð til þegar eldar Niflheims blönduðust frosti Múspellsheims, en bræðurnir Óðinn, 

Vili og Vé drápu hann síðar og sköpuðu sjálfa veröldina úr líkama hans. Þannig að 

mismunandi líkamspartar þessa risavaxna þurs urðu að ólíkum þáttum jarðarinnar, 

líkaminn jörðin sjálf, blóðið varð að sjó og úr hárinu sköpuðu þeir tré og runna svo 

eitthvað sé nefnt.17 Í Popol Vuh, sköpunarsögu Quiche Maya frá ríkinu sem núna er 

þekkt sem Gvatemala, voru gerðar þrjár tilraunir til þess að skapa manninn. Í fyrstu 

tilraun var mold og drulla notuð til þess að skapa manninn en hann leystist upp í vatni, 

þurrkaðist upp eða var ekki nógu vitrænn til þess að tilbiðja guðina (fer eftir útgáfum). 

Í annarri tilraun var maðurinn skorinn úr tré en hann var sálarlaus þannig að guðirnir 

                                                
17 Cotterell, Arthur og Rachel Storm, The Ultimate Encyclopedia of Mythology, (London: Anness 
Publishing Ltd., 2014) bls. 183. 
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skoluðu honum burt í flóði. Þriðja tilraunin heppnaðist hinsvegar en þá var notaður maís 

til verksins.18  

  Þessar sögur, sem eru aðeins tvö dæmi af ótal fleirum, eru draumkenndar og 

ótrúlegar og eru lesnar af mörgum sem skáldskapur í dag, fallegur og ljóðrænn. Þó er 

einnig gott að leggja vantrúna til hliðar og dýfa sér í sögurnar og hverfa frá 

raunveruleikanum um stund. En það er líkast til ein af meginástæðum þess að þær voru 

samdar, þ.e. til þess að sleppa frá daglegu striti sem og að gefa forfeðrum okkar 

misaðgengilegan skilning á ógnvekjandi kröftum jarðarinnar. Þær voru tilraunir til þess 

að útskýra eitthvað sem virtist mjög fjarlægt, eins og tilkoma jarðarinnar, dýranna og 

mannsins, með ýmsu sem fólk kannaðist við úr sínu daglega lífi, þó með yfirnáttúrulega 

ívafi.19 Sköpunarsögur búa venjulega yfir miklu ímyndunarafli og eru sjaldnast 

rökréttar svo verkið sem ég gerði, Sálnaverksmiðja, gæti mögulega passað inn í nýja 

sköpunarsögu. Innblásturinn að því kemur meðal annars frá smásagnasafni Italo 

Calvino, Cosmicomics, sem var gefin út á ítölsku árið 1965. Í hverri smásögu setti hann 

fram þekktar vísindalegar staðreyndir, sem tengdust allar þróun og tilurð heimsins með 

einhverjum hætti, ekki allar fullsannaðar, og skáldaði sínar eigin sögur í kringum þær. 

Til dæmis varð smásagan „Án lita“ til út frá þeirri staðreynd að jörðin hlyti að hafa líkst 

gráum hnetti áður en andrúmsloftið og þar af leiðandi litirnir komu til sögunnar. 

Sögumaðurinn, Qfwfq, lýsir atburðarrásinni rétt áður en andrúmsloftið verður til og það 

skapast mjög áhugavert ástand í rýminu þegar jörðin er ekki alveg búin að ákveða sig 

varðandi áferðir og efni hvers hlutar fyrir sig. Þrátt fyrir að þetta sé mjög abstrakt lýsing 

á prenti, verður hún sjónræn og maður upplifir sterkt efniskennd hlutanna í þessu 

prufuferli jarðarinnar. Þar má nefna tré úr reyklituðu hrauni, næfurþunn lauf úr blýi, 

fiðrildi úr ösku, blóm úr kristal og svo framvegis.20 Þetta ástand svipar til tilraunarinnar 

minnar að búa til sálir, á þann hátt að bæði hugmyndin um sálina og þróun 

andrúmsloftsins á jörðinni eru fyrirbæri eða atburðarrásir sem við lærum um og eru 

partur af hugmyndum okkar um lífið. Hvorugt er auðvelt að sjá fyrir sér, þar sem um 

óhlutbundin fyrirbæri er að ræða, svo hver og einn skynjar þau sjónrænt á mismunandi 

hátt. Líkt og goðsögur snýst þetta um hið óþekkta, hluti og atburðarrásir sem er í 

                                                
18 „The Creation Story of the Maya“, Living Maya Time, sótt 27. desember, 2017. 
https://maya.nmai.si.edu/sites/default/files/transcripts/the_creation_story_of_the_maya.pdf 
19 White, Terri-ann, The Story of World Mythologies (London: Arcturus, 2017) bls. 11. 
20 Calvino, Italo, The Complete Cosmicomics, þýdd af William Weaver (London: Penguin, 2010) bls. 
49-53. 



 

 14 

rauninni ekki hægt að koma í orð eða efni, en við reynum samt eftir bestu getu að gera 

tilraunir til þess.21 

 Flestar sköpunarsögur, líkt og þær sem ég taldi upp áður, eru ævafornar og hafa 

tengst, þróast og breyst með samfélögum og trúarhópum á löngu tímabili. Mér þætti 

áhugavert að stíga í fótspor höfunda sagnanna, líkt og Calvino gerði, og gera nýjar 

sjónrænar sköpunarsögur út frá því hvernig samfélagi við búum í núna. 

Sálnaverksmiðja væri þá mögulega fyrsta verkið af nokkrum sem mín tilraun til þess 

að útskýra tilurð ýmissa fyrirbæra. Við erum með afar fyrirfram gefnar hugmyndir um 

rýmið í kringum okkur og hlutina í því, en það hefur eflaust mikil áhrif á listsköpun 

okkar og skynjun yfir höfuð. Það mætti einnig segja að sköpunarsögur, byrjunin að 

minni eigin þar með talin, séu einhverskonar fantasíur. Það er talið að sköpunarsögur 

og goðsögur yfirleitt, voru aldrei söguskoðun forfeðra okkar og þar af leiðandi gerðu 

þær ekki þá kröfu að litið væri á þær sem beinharðar staðreyndir. Þær voru ekki notaðar 

til þess að fræða, heldur voru þær dæmisögur um það hvernig fólk átti að lifa lífinu og 

lesnar upp þegar þurfti að binda enda á ýmis átök, þegar erfiðleikar steðjuðu að eða 

þegar lækna þurfti veika. Þá var talið að við upplesturinn myndi fólk komast í snertingu 

við þann mikla kraft sem var grunnurinn í tilvist mannkynsins.22 Þannig hefur 

skáldskapurinn og sköpunin yfir höfuð verið tenging okkar við eitthvað æðra, hvort sem 

það er guðdómur eða ekki. Ímyndunaraflið gerir okkur kleift að víkka hversdaginn út, 

ögra skilningarvitunum og halda áfram með sköpunina sem er í kringum okkur á 

hverjum degi. 

	  
 

	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Armstrong, Goðsagnir í aldanna rás, bls. 9. 
22 Armstrong, Goðsagnir í aldanna rás, bls. 65. 
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Lokaorð 
 

Í þessum skrifum hef ég velt fyrir mér sköpunarferlum með stuðningi frá ólíkum 

listamönnum og leitað sérstaklega eftir svari við því hvort maður geti gert sér grein fyrir 

því hvaðan hugmyndir koma. Það er gott að vera bæði meðvitaður og ómeðvitaður um 

það á sama tíma með því að leyfa umhverfinu að taka þátt í ferlinu en ekki láta heilann 

um alla vinnuna. Ég tók fyrir mikilvægi fantasíunnar sem verkfæri listamanna til þess 

að varpa nýju ljósi á samfélagsvandamál og -ádeilur og vitnaði í eigin verk og tvær 

skáldsögur sem eiga það sameiginlegt að leggja áherslu á leikgleði og að flýta sér ekki 

of mikið. 

 Ég mátaði nýjustu innsetninguna mína við sköpunarsögur og ræddi það hvernig 

fólk hefur ætíð reynt að útskýra það óútskýranlega með máli og myndum. Hvort við 

séum ekki alltaf að leitast eftir því að einfalda tilveruna svolítið með því að teikna, mála, 

móta, semja eða skrifa um það sem við eigum erfitt með að skilja eða lýsa. Hvort sem 

það er tilurð heimsins, tilkoma andrúmsloftsins, tilfinningar eða útlit sálarinnar sem við 

viljum festa hendur á. Auk þess að leita í sköpunarsögurnar þessu til rökstuðnings tæpti 

ég einnig á skrifum Italo Calvino sem nýstárlegri sköpunarsögu.  

 Hversdagsleikinn var leiðandi stef í gegnum textann sem mikilvæg og þægileg 

uppspretta í listsköpun af öllu tagi. Ég talaði um hversu mikilvægt það væri fyrir mína 

listsköpun að vera vakandi fyrir umhverfi mínu bæði þegar það kæmi að fundnu efni 

og hugmyndum, en að kveikjan hjá mér væri gjarnan handahófskennd efni sem hlaða 

sögum á sig þegar ég byrja að vinna með þau. Að mínu mati samanstendur sköpun alltaf 

af frásögnum hvort sem það er beinn eða brenglaður söguþráður til staðar eða „abstrakt“ 

lýsing á litum og formum. Listsköpun er ein löng saga þar sem nýir aðilar eru alltaf að 

bæta við, laga eða jafnvel skemma en það er allt í lagi því það tekur alltaf einhver annar 

við keflinu.  
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