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Vera 

 

 
Gengið er inn í veruleika skissubókarinnar þar sem við hverfum á milli blaðsíðanna. Þar fáum við að 

vera. Óskýr orð litlu sviplausu veranna taka á móti okkur sem að lokum umkringja okkur og heiminn 

allan. Nú erum við eitt. 

 

 

 

Ágústa Björnsdóttir. Vera, 2018. Ljósmynd Ágústa Björnsdóttir. 
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Á þessum orðum hófst leiðangurinn inn í heim innsetningarinnar Vera sem ég sýndi á 

útskriftarsýningu BA stúdenta við Listaháskóla Íslands. Sýningin átti sér stað á 

Kjarvalsstöðum daganna 5. maí til 13. maí 2018. 

 Innsetningin samanstóð af hangandi blek og blýantsteikningum í ýmsum 

stærðum og gerðum, handsmíðuðum glerkassa sem sýndi heimagerða skissubók ásamt 

allskyns smáhlutum og tveimur hreyfimyndum sem sýndar voru úr túpusjónvörpum 

sem stóðu andspænis hvort öðru á gólfinu. Teikningarnar voru teikningar af 

einföldum verum sem endurtóku sig aftur og aftur. Þessar verur eiga sér allar nöfn 

enda hafa þær lengi verið til. Verurnar heita Bróðir Tungl, Systir Sól, Augasteinn, 

Leiða Konan og Dauðadraugsnunnur. Verurnar voru hengdar upp með bréfaklemmum 

sem þræddar voru á hvítan þráð sem hékk úr loftinu. Hreyfimyndirnar í 

túbusjónvörpunum voru af vatnsuppsprettu sem annarsvegar sýndu uppsrettuna sjálfa 

og hinsvegar vatnið í heild sinni. Yfir myndskeytunum leyndust svo sömu verur og 

hangandi teikningarnar sýndu. Í skissubókinni í glerkassanum mátti síðan glitta í 

verurnar ásamt allskonar öðrum teikningum, orðum, ljóðum og öðrum vangaveltum. Í 

glerkassanum var einnig samansafn af allskonar hlutum. Þar var til dæmis agnarsmár 

kuti, gull-kisa með stingandi rauð augu, gifs-kanína, keramik-sniglahundur, 

eistlenskur steinn og hákarlatönn á keðju. Hlutirnir geymdu allir lítinn dropa af 

mikilvægum leyndarmálum sem var ástæða tilveru þeirra í glerkassanum með 

skissubókinni en skissubókin var hjartað. 

Skissubók þessi geymir haf af ósýnilegum en mikilvægum tilfinningum og 

leyndarmálum sem umkringja mig í daglegu lífi, bæði í svefni og vöku. Þessar 

tilfinningar og þessi leyndarmál eru uppspretta ímyndaða veruleikans Vera og með 

því að draga hann út úr bókinni blæs ég lífi í hann þannig að aðrir geti horfið þangað 

inn og verið. Með því fá þeir að vera í friði í veruleikanum, umkringdir verunum. 
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Teikningarnar voru orðin og við það að ganga á milli þeirra var hægt, með 

ímyndunaraflinu, að flétta á milli blaðsíðanna í skissubóknni, og með því að gefa sér 

tíma og staldra aðeins við var hægt að finna fyrir ósýnilegu orðunum sem umkringdu 

veruleikaheiminn. Við hlustir var hægt að heyra í hljóðlausum hvíslum veranna sem 

líklegast voru að fara með ljóðin sem leyndust innan í bókinni. 

 

 

 
 

Prufaðu að ganga alein í fyrstu morgunbirtunni eftir Vesturvegi og Austurvegi. 

Finndu og hlustaðu á fjöllin, hvernig þau hjala við þig og segja: 

Velkomin heim, Systir Sól. 

Amma Edda 

 

 

 

 

 

 
Ágústa Björnsdóttir. Vera, 2018. Ljósmynd Ágústa Björnsdóttir 
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Hreyfimyndirnar í sjónvörpunum voru einnig mikilvægar en þær voru myndbrot af 

vatnsuppsrettu og tengdust þannig vangaveltum mínum um uppsprettu alls lífs. 

Vatnsuppsprettan er einnig tenging mín við öll þau ósýnilegu leyndarmál sem búa 

innra með okkur en við eigum erfitt með að draga út.  

 

 

 

 

 
Hvert andartak verður að ári 

Hver einasta hugsun að sári 

Hver tilfinning að tári. 

Davíð Stefánsson 

 

 

 

 

 

Í fyrrum verkum hef ég fjallað mikið um drauma, aðrar víddir og bældar tilfinningar 

sem brjótast út í hryllilegum krúttleika og tengist Vera einnig þeirri umfjöllun. 

Skissubókin dregur allar tilfinningar listamannsins inn í sig eins og blað dregur inn í 

sig blek. Þannig verður til leyndardómsfullur draumaheimur sem listamaðurinn einn 

þekkir. Heimur hans stækkar og stækkar þar til hann verður það stór að hann þarf að 

láta sjá sig. Þá brýst hann út í hversdagsleikann. Þannig leyfir hann öðrum að sjá, fá 

að vera með og vera.  
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Ágústa Björnsdóttir. Vera, 2018. Ljósmynd Anne Rombach.  
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Ágústa Björnsdóttir. Vera, 2018. Ljósmynd Anne Rombach. 

Ágústa Björnsdóttir. Vera, 2018. Ljósmynd Ágústa Björnsdóttir 

Ágústa Björnsdóttir. Vera, 2018. Ljósmynd Ágústa Björnsdóttir 
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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 

 

Kannski var þetta allan tímann draumur sem dó en engar áhyggjur því draumar geta ræst. 

 

Undirbúum okkur fyrir ferðalag í gegnum marga heima sem leiðir okkur síðan á sama 

stað og við byrjuðum á. Gerum ráð fyrir því að ferðast á bleiku skýi sem grípur í 

endann á sér þannig að við ferðumst í hringi. Heimarnir endurtaka sig síðan aftur og 

aftur, nákvæmlega, endalaust. Fyrir alla muni skulum við þó passa okkur á 

hefðbundnum hugsunum því þær geta leikið á okkur. Komum okkur frekar á óvart. 

Í ritgerðinni ætla ég að fjalla um tengingu lista og drauma. Hvernig eru þessir 

tveir heimar hliðstæðir? Ég ætla að velta fyrir mér mínum eigin draumum og tengja þá 

við listköpun mína og annarra. Við munum því ferðast í gegnum Súrrealíska 

kvikmyndaheima sem enda með því að við festumst inn í heim sorgmæddu 

bangsanna. 
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Inngangur 
 

 
Ég hef oft velt því fyrir mér hvernig tilfinning það væri að geta falið sig það vel að ég 

myndi hverfa en enginn myndi taka eftir því þannig að lífið og tilveran myndi halda 

áfram sinn vanagang. Allt myndi halda áfram sinn vanagang þar til ég sprytti aftur 

fram á augabragði og kæmi öllum að óvörum og þannig myndi fólk sjá. �

Einu sinni sat ég bak við gegnsæ gluggatjöld á stól en þóttist ekki vera þar, fyrr en allt 

í einu að ég stóð upp, fór fram og benti fólki á kanínurnar sem leyndust undir stólnum 

mínum og sykurfylltu tebollana sem umkringdu þær. Enginn hafði tekið eftir þeim. 

 Einu sinni gekk ég um skóg á lítilli eyju í Eistlandi og tók eftir vatnsuppsrettu sem 

minnti mig á litla kolla sem höfðu vitjað mín eitt sinn í draumi. Ég stóð og starði 

þangað til ég skyldi kollana og vatnsuppsrettuna og setti það í samhengi. Í sama skógi 

gekk ég fram hjá grasþúfu sem var alveg eins og grasþúfa í öðrum draumi sem gekk 

út á það að sökkva ofan í jörðina. Þessa grasþúfu sýndi ég manneskju sem var mér 

kær og benti henni á það að þetta væri flott grasþúfa. 

Svona upplifanir koma mér oftar en ekki í opna skjöldu, það er eins og mér sé á 

svipstundu kippt út úr hversdagsleikanum og ég fer að sjá mjög venjulega hluti í allt 

öðru ljósi. Rithöfundur að nafni Rabindranath Tagore skrifar um samskonar upplifanir 

í ritinu sínu The Religion of Man þegar hann gekk með félaga sínum um stræti Peking 

þar til félaginn stoppaði allt í einu og benti á venjulegan asna, en við það að benda lét 

hann asnann líta út fyrir að vera merkilegan og flottan. 

Í þessari ritgerð langar mig að fjalla um samskonar hugleiðingar og upplifanir. 

Mig langar að komast að því hvernig mín listsköpun og annarra getur verið hliðstæð 

draumum með því að nota samskonar aðferðir og hinsvegar hvernig upplifun 

áhorfendans hefur síðan áhrif á hversdagsleikann. Hvernig getur list kippt áhorfendum 

út úr vananum þannig þeir sjá hluti og lífið sjálft upp á nýtt? Hvernig getum við gætt 

hversdagsleikann nýjum lit og hvernig fær raunveruleikinn nýjan raunveruleika í 

stuttan tíma og verður síðan venjulegur upp á nýtt? Er ekki allt saman bara einn stór 

draumur? 
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1.! Vangaveltur um Drauma 

 
 

Velti fyrir mér dagdraumum, tilfinningadraumum og ákvað að vakna ekki meira, 

halda bara áfram að dreyma.1 
 

 

Það tengja flestallir við drauma og aðrar víddir enda höldum við öll þangað þegar við 

leggjum okkur eða förum að sofa. Heimur dag - og næturdrauma eru víddir sem við 

ferðumst til þótt við færumst ekki úr stað. Draumar og aðrir sýndarveruleikar eru 

heimar sem mjög erfitt er að skilja og skilgreina. Þeir eru eins og stórt ský sem þú 

gengur inn í og allt í einu áttu erfitt með að bera upp sýnir á ýmsum hlutum sem 

umlykja þig. Það er eins og að vera týndur inn í þykkri, grárri þoku. Það er þó 

vissulega gott að geta komið sér vel fyrir, lokað augunum og sofnað. Svefninn leiðir 

mann síðan lengra niður þar til hann leiðir mann í gegnum undirmeðvitundina sem 

leiðir mann að lokum inn í nýja heima sem líkjast þeim sem er manni hversdagslegir í 

vöku. Þó eru þetta allt aðrir heimar. 

Ég spyr mig stundum hvers vegna það sé ekki hægt að sofa og dreyma að eilífu en á 

sama sekúndubroti man ég eftir óraunhæfa þættinum í þeim hugleiðingum, um að það 

gæti vissulega verið afar hættulegt að festast í þannig undirmeðvitund að halda að 

óraunveruleiki manns sjálfs sé hinn rétti raunveruleiki. Því reyni ég frekar að njóta 

þess að sofa og dreyma og vakna og hugsa um það sem gerðist um nóttina.�

Ég hugsa um þá drauma um að deyja og lifna við á nýjum stað, drauma um að 

endurfæðast á betri stað og fórnina við að sleppa takinu á því gamla. Sömuleiðis 

hugsa ég um drauma þar sem ég sekk ofan í jörðina og í gegnum aðra veruleika þar til 

ég enda í sama veruleika og í byrjun. Þessa drauma get ég síðan nýtt mér í 

áframhaldandi listsköpun í vöku því hugmyndir um listsköpun magnast hjá mér í 

draumum.�

Listheimurinn er nefnilega alls ekki svo frábrugðin draumum en þetta eru einmitt 

heimar sem geta á andartaki numið mann frá hefðbundnum hversdagsleika og látið 

mann líta á lífið með nýjum og opnari hug. Draumar tengjast nefnilega oft á tíðum 

einhverju sem maður hefur upplifað áður í vöku.�

                                                
1 Ágústa Björnsdóttir, „Dagdraugar,“ bls 3. 
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Það eru alltaf einhverjir þræðir í draumi sem hafa átt sér stað í raunveruleikanum þótt 

þú munir kannski ekki alveg eftir þeim. 

 

 

1.1 Órar 
 

 

Þetta er eins og að sökkva ofan í grasþúfu ofan í jörðina og alla leið upp�yfir skýin 

og niður aftur þar til endað er á sama stað á sama tíma nema í annarri vídd2. 

 

 

Ég hélt einu sinni sýningu í einu af sýningarrýmum Listaháskóla Íslands. Sýningin hét 

Órar (2017) en órar getur þýtt vitfirring, vitleysa, ímyndun, hugarburður og draumar 

að ýmsu tagi.  

Órar var innsetning sem fjallaði um að upplifa tvo heima á sama tíma. Hugmyndin 

bak við verkið kom frá draumi sem mig dreymdi fyrir langa löngu. Þessi draumur var 

lengi vel fastur í hausnum á mér, ég gat ómögulega gleymt honum. Atburðarrásin var 

mjög sterk, en hún fjallaði um að vera fastur á einhverjum stað sem þú vildir ekki vera 

á en síðan endurfæddist þú á öðrum stað þar sem allt var miklu betra. 

 

 

Ég var stödd í stríðshrjárri borg þar sem allt var grátt og ekkert var gott. Fólk hljóp 

um æpandi af ótta, þau vildu komast í skjól. Á einum tímapunkti kom til mín 

hvíthærður, hvítklæddur maður sem lagði flatan stein í lófann minn og sagði mér að 

ég myndi deyja eftir þrjár klukkustundir. Hann mældi þó með því að ég myndi reyna 

að deyja sem allra fyrst því sársaukinn yrði verri með hverri mínútu sem liði. Ég 

skildi ekkert í fyrstu enda hélt ég einungis á litlum stein. Brátt fór sársaukinn að 

magnast og magnast og þá komst ég af því að ástæðan fyrir sársaukanum væri 

líklegast steinninn. Eins mikið og ég vildi gat ég ekki losað mig við steininn. Að lokum 

sætti ég mig við dauðann og þegar ég gerði það kom að mér maður sem skaut mig til 

bana og líkið mitt féll í sjóinn. Ég rankaði við mér á hafsbotni umkringd sjávarfólkinu 

sem tók mér fagnandi. Við lifðum saman hamingjusöm og dáin til æviloka.3 

                                                
2Ágústa Björnsdóttir, „Grasþúfa,“ Bls. 11. 
3 Ágústa Björnsdóttir, „Sjávarfólkið,“ Bls. 17. 
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Það fyrsta sem tók á móti áhorfendum á Órum voru þrír stigar í hvítu herbergi. Slökkt 

var á öllum ljósum svo erfitt var að sjá hvort það væri eitthvað í gangi þarna inni.�

Það eina sem hreyfði við áhorfendum var lítið hljóðstef sem samanstóð af tveimur 

nótum sem spiluðust aftur og aftur hvor eftir aðra. Þær tifuðu eins og klukka.�

Rýmið mitt var sérkennilegt að því leyti að ég notaðist við efri hæð þess sem mætti 

segja að hafi verið ósýnilegt raunveruleikanum. Þegar gengið var inn tóku áhorfendur 

ekki eftir því rými því það var falið. Fyrir ofan stigana voru þrjú op þar sem mátti 

nálgast innsetninguna. Marglituð ljós bárust niður frá opunum sem gripu áhuga 

áhorfendans og hann kleif upp stigana. Þegar áhorfendur klifu upp og kíktu í gegnum 

opin blasti við þeim falinn, draumkenndur sýndarheimur. Sýndarheimurinn 

einkenndist af sex mismunandi vídeósverkum sem varpað var inn í rýmið af sex 

mismunandi skjávörpum. Ásamt vídeóverkunum voru lítil skrýtin leikfangadýr sem 

störðu á áhorfendur þegar litið var upp. 

Dýrin voru verðir þessa heims. �

Myndbrotin í vídeóverkunum voru allt minningar frá draumnum sem ég hafði rekist á 

í raunveruleikanum og voru orðnar að þráhyggjum mínum. Þetta voru myndbrot af 

grasþúfu sem táknaði það að sökkva ofan í jörðina, ofan af skógi sem táknaði að falla 

niður himininn frá sama punkti og byrjað var á, af loftbólum í vatnsuppsprettu sem 

táknaði að deyja og lifna við á nýjum stað, af brennandi dúkku sem táknaði það að 

brenna að innan, af ketti því kettir eru heilagir og af óhugnanlegum dansandi 

leikföngum því þau eru fylgjendurnir mínir í draumum. 

Mig langaði ekki að áhorfendur myndu upplifa minn draum þegar þeir heimsóttu Óra 

heldur vildi ég að þeir myndu upplifa sína eigin óra og upplifa þannig sjálfa sig upp á 

nýtt. Þess vegna var sýningin mjög óreiðukennd og skrítin eins og draumar eru oftast. 

Myndbrotin voru því ekki aðalatriðið fyrir áhorfendur þó þau voru aðalatriðið fyrir 

mig. Það var þess vegna sem ég varpaði þeim öllum saman, á sama tíma, svo þau 

myndu fara hvert yfir annað og í allar áttir. Ég vildi að litadýrðin út frá þeim myndu 

grípa áhugann, draumkennda dulvitundin myndi skína út og áhorfendur myndu sjá. 
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1.2 Silent Tea 
 

 Sumir eru alltof viðkvæmir fyrir þennan heim4 

 

 

Í byrjun árs 2017 flutti ég til Eistlands þar sem ég stundaði skiptinám við Listaháskóla 

í Tallinn sem hét The Estonian Academy of Arts. Þar upplifði ég mig alveg upp á nýtt. 

Ég var flutt inn í land sem ég vissi varla neitt um. Ég þekkti engan og enginn þekkti 

mig. Mér leið eins og Lísu í Undalandi. Ég hafði dottið í gegnum holu sem leiddi mig 

í nýjan heim sem var til á sama tíma og sá gamli.��

Í skólanum einblíndi ég mest á skúlptúra og innsetningar sem ég skapaði úr fundnum 

efnum. Ég hóf að safna gömlum sovéskum leikföngum og þá sérstaklega litlum 

leikfangadýrum sem var hætt að framleiða vegna þess að efnið sem þau voru unnin úr 

var eitrað. Úr leikföngunum bjó ég til allskyns skúlptúra. Ég steypti sum leikföngin 

aftur meðan ég hellti kertavaxi yfir sum og bræddi og brenndi önnur. 

Mér fannst mjög gott að vera í Eistlandi enda leið mér eins og ég hafi horfið smá úr 

mínu eigin lífi á Íslandi og fengið að vera ein með sjálfri mér einhverstaðar austan við 

Eystrasaltið. Þannig fékk ég einmitt hugmyndina á bakvið verkið Silent Tea sem ég  

sýndi þarna úti. 

 

 

Sykurte og kanínur 

  

 

Silent Tea (2017) var innsetning sem ég sýndi á samsýningu nemenda, í stærðarinnar 

rými, og var tilraun mín til að sýna hið hulda og hið gegnsæja sem það sama. 

Spurningin var hvort hægt væri að vera hulinn bakvið hið gegnsæja? Mig langaði að 

byggja einhverskonar skjól sem bauð upp á að hverfa inn í það, þar sem maður gat átt 

pínustund með sjálfum sér með sínum eigin vangaveltum og hugsunum. Innsetningin 

samanstóð af tveggja metra háu tjaldi sem hékk niður úr loftinu. Umgjörð tjaldsins var 

stór járnhringur og við hann var áfast hvítt gegnsætt silki sem hékk úr loftinu. Efnið 

og hringurinn mynduðu saman tjaldið en á tjaldinu var op svo hægt væri að laumast 

                                                
4 Ágústa Björnsdóttir, „Viðkvæmir kettir,“ 6. 
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inn fyrir. Inn í tjaldinu var lítill kollur með hvítri, mjúkri sessu úr silki. Undir 

kollinum voru hvítar gifskanínur og kringum tjaldið voru tebollar fullir af sykri og 

undir sykrinum voru ljós sem mynduðu skrítna birtu. Þarna gátu áhorfendur látið sig 

hverfa í smástund með því stíga inn fyrir hið gegnsæja og stíga út þegar þeir vildu 

koma öðrum á óvart. Innsetningin minnti marga á Lísu í Undralandi þótt það hafi ekki 

verið áætlun mín. Áhrifin hafa líklegast verið vegna þessarar draumkenndu slikju sem 

lá yfir verkinu og hvítu kanínurnar sem földu sig fyrir lifendunum á meðan þær supu á 

sykurteinu sínu.  
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2.! Framúrstefnulist 

 

 
Í framúrstefnulist sjöunda áratugsins spruttu fram nýir stílar og aðferðir sem viðbrögð 

við framvindu listasögunnar framan af 20. öld. Módernisminn hafði skilið eftir 

einsleita hugmyndafræði sem einskoðaðist við efnisleg verk, myndir eða hluti sem 

féllu inní eldgamalt kerfi liststofnanna. Það voru allir fastir i hefðbundnum 

hugsunarhætti. Á skömmum tíma breyttist allt saman og fjölmargar leiðir og stefnur 

bættust við listsköpun sem við þekkjum nú í dag. Framúrstefnulist snérist um jafnrétti 

og ímyndunarafl. Listaverkið sjálft var mikilvægast, gat útskýrt sig sjálft eða alls ekki. 

Viðbrögð áhorfenda voru einnig mjög mikilvæg en listamenn voru alls ekki hræddir 

við það að ögra eða hneyksla. Listamenn vildu geta kippt áhorfendum út úr 

raunveruleikanum í smástund og leyfa þeim að sjá hversdaglega hluti í nýju ljósi. 

Margir af okkar samtíma listamönnum vinna út frá samskonar hugmyndum til dæmis 

eins og Bandaríski skúlptúr- og gjörningarlistamaðurinn Paul McCarthy. Hann er 

þekktur fyrir ögrandi og krúttlegan hrylling (uncanny) í verkum sínum, sem skilja 

áhorfendur eftir með ógeðistilfinningu í maganum. Ásamt ögrandi hryllingi gerir hann 

mjög óvenjulega skúlptúra, það óvenjulega að stundum spyr maður sig hvað í 

veröldinni fékk hann til þess að búa þá til. Eitt dæmi er til dæmis skúlptúrinn Sweet 

Brown Snail 5 en það er skúlptúr af risastórum snigli sem stendur stoltur og prúður 

fyrir utan frægt listasafn í Þýskalandi. 

Mér hefur alltaf fundist þessi snigill stórmerkilegur. Hvernig komst McCarthy upp 

með það að koma risastórum, brosandi snigli fyrir utan virt listasafn? 

Annað dæmi um framúrstefnulistamann er Pipilotti Rist en hún segir einmitt sjálf um 

sína eigin listsköpun að hún vilji að áhorfendur taki þátt í sköpuninni, ef þeir geta það 

ekki líður henni eins og henni hafi mistekist6. Dæmi um verk Rist, þar sem áhorfendur 

hafa verið hluti af verkinu er til dæmis Selfless in the Bath of Lava (1994)7 en þar 

hafði hún komið fyrir vídeóverki í lítilli rifu á gólfinu. Áhorfendur tóku ekki strax 

eftir því, heyrðu einungis skrítin hljóð berast einhverstaðar að, en þeir vissu ekki 

                                                
5 Paul McCarthy. Mynd 13. 
6 Phelan, Obrist, Bronfen, Pipilotti Rist, bls 8. 
7 Pipilotti Rist. Mynd 14. 
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hvaðan. Síðan tóku þeir eftir litlu rifunni á gólfinu, beygðu sig niður, kíktu í gegnum 

hana og sáu pínulitla Pipilotti Rist tala við sig. 

Mér finnst list vera sú leið til þess að sjá venjulega hluti í öðru ljósi en að sjá er 

lykillinn sem sannar að hún sé til og sé þarna í raun og veru. Listrænn sannleikur gerir 

okkur kleift á að sjá hluti og fyrirbæri sem stangast á við viðurkenndar reglur, eitthvað 

sem kemur okkur á óvart, eitthvað sem er fært um að snúa reynslunni, að sjá í sýn. 

 

 

2.1!Asninn 

 
Í byrjun ritgerðinnar kom ég rétt inn á indverska rithöfundinn og fræðinginn 

Rabindranath Tagore og ritið hans The Religion of Man8, en í kaflanum The Artist 

segir Tagore frá því þegar hann gekk með félaga sínum um stræti Peking á fallegum 

degi. Upp úr þurru stansar félagi hans skyndilega og bendir á asna. Hann hrópar síðan 

upp yfir sig og segir „sjáðu þarna er asni!“9. Tagore var fremur brugðið en hann hafði 

aldrei áður séð neinn bregðast svona við það að sjá asna, enda fannst Tagore sjálfum 

ekkert áhugavert við asna og þá alls ekki þennan asna. Honum fannst algjör óþarfi að 

asninn fengi sérstakt lof frá gangandi vegfaranda. Það var verið að eyða óþarfa orku í 

hann enda vissi Tagore að asninn hafi enga sérstaka hæfileika og væri þar að leiðandi 

ekki merkilegur. Með frekari íhugun skipti Tagore um skoðun. Þegar hann fór að 

hugsa hvað hafði raunverulega gerst fannst honum þessi miklu fagnaðarlæti félaga 

síns vegna asnans stórmerkileg. 

Félagi hans gat nefnilega horft á asnann í öðru ljósi en samfélagið hefur sagt okkur að 

gera, og þannig sér hann hversdagsleikann í nýju ljósi. Meðan samfélagið hefur 

ákveðið fyrir okkur að asnar séu ekki merkilegir gat félagi Taroge breytt þeirri sýn á 

örskotsstundu. Hann sá asnann upp á nýtt og viðurkenndi hann sem fallegt og 

raunverulegt dýr. Fyrir vikið gat Tagore ekki hætt að hugsa um asnann sem er líka 

merkilegt. Honum fannst þetta vera ein vísbending um að sannleikurinn í list verður 

til þegar hann þvingar okkur að segja ég sé.  

 

 

                                                
8 Tagore, „The Artist,“ bls. 136. 
9 Tagore, „The Artist,“ bls. 136-137. 
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3.! List er leið til að sjá 

 
 

Í þessum heimi eru listamenn alsælir. Hið ófyrirsjáanlega er lífsandinn í málverkum 

þeirra, tónlist og skáldsögum. Þeir hafa yndi af ófyrirséðum atburðum, atvikum sem 

eiga sér enga skýringu, yfirsýn yfir það liðna.10 

 

 
Á árunum milli heimsstyrjaldanna fyrri og síðari reis upp lista- og bókmenntastefna 

sem gekk undir nafninu Súrrealismi. Þetta voru einstaklingar sem komu allsstaðar að 

en voru þó aðallega listamenn, skáld, rithöfundar og kvikmyndargerðamenn. 

Súrrealisminn varð formlega til í París árið 1924 þegar rithöfundurinn og ljóðskáldið 

André Breton skrifaði stefnuskrá hreyfingarinnar11. Í þeirri stefnuskrá lýsti hann 

súrrealisma vera þegar regnhlíf og saumavél hittast fyrir tilviljun á skurðarborðinu12. 

Þessi skilgreining ein og sér útskýrir súrrealismann ágætlega. Í grunninn snýst þó 

súrrealisminn um það að tjá virkni hugsunar án þess að grípa til rökfræði og án þess 

að hafa áhyggjur af fagurfræðilegum og siðferðislegum þáttum. Listsköpun af þessu 

tagi er síðan náð fram með sjálfvirkniferli sem tengist frelsi. Það mætti þá einmitt 

segja að súrrealistar hafi verið andspyrna gegn hefðbundnari hugsun. Súrrealistar 

vildu hrista upp í hugmyndum fólks, ekki bara um list heldur einnig um lífið sjálft, 

upplifanir okkar og skynjun. Þeir vildu gera uppreisn gegn þessum ríkjandi 

hugsunarhætti. Þeir vildu einnig afmarka mörkin milli draums og vöku, ímyndunar og 

veruleika, hlutlæga og huglæga og koma þannig á þessum svokallaða súrrealisma13. 

Til að ná fram þessum markmiðum sínum leituðu þeir meðal annars í kenningar 

Freuds um skiptingu hugans í meðvitund og undirmeðvitund. Freud talaði um það að 

innstu tilfinningar okkar, hugsanir og langanir áttu að liggja í undirmeðvitundinni. 

Súrrealistar töldu að hægt væri að nálgast hinar ósjálfráðu hugsanir til dæmis í 

gegnum drauma og ósjálfráða teikningu14. 

                                                
10 Alan Lightman, „3. Maí 1905,“ Bls 41. 
11 Vísindavefurinn, Eru eða voru til íslenskir súrrealistar? Sótt 2. mars, 2017. 
12 André Breton, Manifesto of surrealism . 
13 Vísindavefurinn, Eru eða voru til íslenskir súrrealistar? Sótt 2. mars, 2017. 
14 Vísindavefurinn, Eru eða voru til íslenskir súrrealistar? Sótt 2. mars, 2017. 
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Einn frægasti súrrealistinn var spænski listamaðurinn Salvador Dalí. Hann talaði um í 

einni ritgerð eftir sjálfan sig að Súrrealisminn væri eyðileggjandi en hann eyðileggi þó 

aðeins það sem hann álítur byrgja okkur sýn15, sem tengist vangaveltum Tagore um 

það að sjá og að kippa sér út úr hversdagsleikanum.�

Alveg eins og hann gerði í verkinu sínu sem hann kallaði  Humarsíminn (1936)16 en 

þar skellti hann humar ofan á síma. Verkið varð til vegna þess að Dalí vildi ólmur vita 

hvers vegna, þegar að hann pantaði sér humar á veitingastað, hann fengi aldrei 

steiktan síma17. Verkið kom fólki verulega á óvart enda langt frá því að falla undir 

hefðbundna hugsun. Humarsíminn er því afar hliðstæður draumum, enda notaðist Dalí 

við tvo mjög hefðbundna hluti (sími og humar) sem hann setur saman og skapar 

þannig óreglu og margar spurningar, alveg eins og draumar eiga til að gera. Okkur 

finnst kannski eitthvað mjög venjulegt í draumum þegar það á sér stað í þeim, til 

dæmis eins og eiga málefnalegar samræður við hest, en um leið og þú vaknar stenst 

það alls ekki við raunveruleikann að eiga málefnalegar samræður við hest. Draumar 

eru ein skýrasta myndin af virkri dulvitund sem býr í undirmeðvitundinni okkar. 

Orðið vitund merkir að vita til sín og það að vera meðvitaður. Þó erum við alls ekki 

meðvituð um gjörðir okkar í draumum. 

Sigmund Freud var viss um það að vitundin skiptist í tvennt, í meðvitund og 

undirmeðvitund. Í meðvitundinni leynist allt sem við hugsum og allt sem við munum. 

Í undirmeðvitundinni lyggja hugsanir sem við verðum ekki vör við og ætluðum 

kannski ekki að hugsa um, og svo allskonar skrítnir hlutir sem við höfum 

takmarkaðan aðgang að. Freud taldi það að rót allra vandamála okkar væri hægt að 

finna í dulvitundinni því þar geymum við allar okkar slæmu minningar, sársaukafullar 

tilfinningar og það sem við treystum okkur ekki til að takast á við í raunveruleikanum. 

Hann vildi einnig meina að þar væri hægt að finna duldar óskir og langanir18. 

Luis Buñuel var einnig meðlimur súrrealistahreyfingarinnar en hann notaðist mikið 

við dulvitund og draumapælingar. Hann var spænskur kvikmyndagerðamaður og var 

þekktur fyrir ögrandi og draumkenndar kvikmyndir sínar enda notaði hann mikið af 

draumatáknum í kvikmyndunum sínum. Einnig mátti sjá draumatengingar í því 

                                                
15 Salvador Dalí, „Surrealism is destructive, but it destroys only what it considers to be 
shackles limiting our vision.“ 
16 Salvador Dalí, Mynd 15. 
17 Vísindavefurinn, Eru eða voru til íslenskir súrrealistar? Sótt 2. mars, 2017. 
18 Birta Þórhallsdóttir, „Nýjir heimar,“ bls. 2. 
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hvernig hann klippti senunar til og setti þær saman en þær klippingar voru mjög 

hliðstæðar draumum því það mátti líkja þeim við skiptingu sena í draumum. 

Buñuel hóf eigin kvikmyndaferil með gerð stuttmyndarinnar Un Chien Andalou 

(1929) eða Andalúsíuhundurinn sem hann skrifaði og leikstýrði í samvinnu við vin 

sinn Salvador Dalí. Myndin er ein sú þekktasta sem kennd er við súrrealisma og nýtur 

vinsælda enn þann dag í dag. Þeir hófu að skrifa saman kvikmynd í fullri lengd en 

vegna ósættis þeirra á milli leikstýrði Buñuel myndinni einsamall. Sú mynd, kölluð 

L'Age d'or eða Gullöldin er samansafn óreiðukenndra stuttra frásagna og hlaut mjög 

blendnar viðtökur. Til dæmis þegar hún var sýnd í París brást hópur hægrisinnaðra 

manna þannig við að þeir hófu að kasta bleki á sýningartjaldið, ráðast að öðrum 

sýningargestum og brjóta og eyðileggja listaverk eftir súrrealista sem voru til sýnis í 

andyri bíósins19. 

Í báðum þessum kvikmyndum fær maður mest að kynnast Buñuel sem súrrealískum 

kvikmyndagerðarmanni. Sýn hans á samfélagið og trúarbrögð spila stórt hlutverk í 

báðum myndunum ásamt því að kynna til sögunnar þráhyggjur hans20. Myndirnar eru 

báðar súrrealískar og hefur Buñuel því hugsanlega haft frjálsari hendur í þeim svo 

hann gat gert það sem hann vildi og komið sínu á framfæri. 

 

 

3.1!Un Chien Andalon 

Il état une fois . . .21 

 

Un Chien Andalon (1929)22 eða Andalúsíuhundurinn er ein fyrsta kvikmynd Buñuel en hann 

vinnur þessa kvikmynd í samvinnu við Salvador Dalí. Buñuel kynnist Dalí meðan hann 

stundaði nám í Madrid og urðu þeir strax góðir vinir enda höfðu báðir brennandi áhuga á 

Súrrealisma23. Ég myndi segja myndina vera í líkingu við furðulega martröð sem á sér stað í 

vöku. Þessi mynd er yfirfull af allskonar táknum sem draumaráðendur hafa ráðið í, til dæmis 

                                                
19 Óþekktur, „Auga aldarinnar í Madríd,“ 26. júlí 1997. 
20 Unnar Friðrik Sigurðsson, „Súrrealismi, melódrama og draumar: Kvikmyndir Luis Bunuel í 
ljósi höfundarkenningarinnar,“ bls. 20-22. 
21 Buñuel, Dalí. Un Chien Andalon. 1929. 
22 Buñuel, Dalí. Un Chien Andalon. 1929. 
23 Óþekktur, „Auga aldarinnar í Madríd,“ 26. júlí 1997. 
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eins og skordýr og maurar sem spretta úr lófa manns. Einnig koma fram óþægilegar aðstæður 

í myndinni sem minna á óþægilegar aðstæður í draumum til dæmis eins og það að eiga erfitt 

með að færa sig úr stað eða það sé hreinlega ekki hægt. Þegar horft er á myndina birtist hún 

áhorfandanum sem draumur eða röð drauma. Millitextar eru notaðir en tímasetningarnar sem 

þeir birta eru algjörlega órökrétt, það má þó halda að einhverskonar ævintýri sé við það að 

fara að byrja þar sem myndin hefst á orðunum „Einu sinni var“. Frásögn myndarinnar er 

síðan mjög ruglandi enda mjög óhefðbundið og atriðin virðast oft á tíðum hafa litla sem enga 

tengingu hvort við annað. Strax í upphafi myndarinnar kemur í ljós hversu hneykslandi 

myndin er. Í því sést maður sitja út í glugga að brýna rakvélarblað, síðan er skipt yfir á ský 

sem færast fyrir tunglið áður en skipt er aftur á manninn þar sem hann heldur auga stúlkunnar 

opnu. Þegar rakvélarblaðið nálgast augað bíður maður eftir klippingu yfir í eitthvað annað því 

þegar skýið fer framhjá tunglinu er búið að gefa í skyn að hann muni skera augað. Maður býst 

þó ekki við því að það verði sýnt. Hinsvegar er engu haldið aftur og sýnt í nærmnynd þegar 

rakvélarblaðið sker í gegnum augað24. Uppáhalds atriðið mitt í myndinni er þegar maðurinn 

verður ástfangin af konunni sem hann sér út um gluggann á meðan hin konan stendur við 

hliðina á honum. Konan sem hann sér fyrir utan gluggann sér hann ekki og að lokum verður 

hún fyrir bíl og fólk tekur upp á því að labba í kringum hana. Allt í einu er skipt um atriði og 

maðurinn reynir að nauðga konunni sem er inni í húsinu. Hún hörfar út í horn og býr sig undir 

að verja sig með tennisspaða sem var þó óþarfi til að byrja með því að þegar maðurinn reynir 

að nálgast konuna getur hann það ekki því að reipin sem hann ákvað að halda í eru föst við 

píanó, presta og dauða múlasna25.  

Ég myndi halda að myndin fjalli gróflega um stormasamt samband milli karls og konu 

en þó fjallar hún í raun ekki um neitt enda er þetta súrrealísk stuttmynd sem á bara að 

fjalla um það að sjá og upplifa, maður mættur inn í draum. 

 

 

 

 

 

                                                
24 Viðar Víkingsson, „Um list Buñuel,“ 16. mars 1991. 
25 Buñuel, Dalí. Un Chien Andalon. 1929. 
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3.2 L'Age d'Or 

 

L'Age d'Or26 kom út árið 1930 og var önnur kvikmyndin eftir Buñuel. Myndin er 

aðeins öðruvísi ern Un Chien Andalou að því leyti að hún hefur lauslegan söguþráð en 

er ekki samansafn af óskyldum atriðum. Þráhyggja hans birtast þó einnig í L'Age d'Or 

rétt eins og í Un Chien Andalou en í þessarri koma fram skordýr og kvenmannsfætur. 

Myndin fjallar um mann og konu sem elska hvort annað. Allar tilraunir þeirra til að 

elskast enda með því að þeim er stíað í sundur og gengur því sambandið hjá þeim ekki 

upp á neinn hátt. Í lokin yfirgefur konan manninn og kyssir föður sinn. Í myndinni 

tekur Buñuel ríkið og kirkjuna fyrir en myndin er ádeila á kirkjuna, efristéttina og 

ríkjandi öfl. Í byrjun myndarinnar sjáum við hóp af mönnum sem eiga í stríði við 

ríkjandi öfl. Fjórir erkibiskupar birtast á eyju þar sem hópur manna heldur til og þegar 

hópurinn leggur af stað til að berjast við erkibiskupana fara þeir í ranga átt og detta 

niður einn af öðrum.�

Buñuel er í rauninni að gagnrýna vini sína, Súrrealistana, fyrir að standa ekki sama en 

á þessum tíma voru eiginlega allir Súrrealistanir orðnir meðlimir í franska 

kommúnistaflokknum. Buñuel leist ekki alveg nógu vel á það og endaði með því að 

yfirgefa hópinn stuttu eftir gerð myndarinnar eða árið 193227.  

Myndin er þó fyndin sem er ekki furða þar sem hún er súrrealísk, sem útskýrir gíraffann sem 

kemur fram í einni senunni þar sem aðalsögupersónan hendir allskonar hlutum út um glugga. 

Hann hendir koddum, jólatrjám, biskupum og síðan en ekki síst, gíraffa. Fáránleikinn er hluti 

af súrrealismanum og því þurfa ekki allir hlutir að hafa einhverja sérstaka merkingu. 

Áhorfendur þurfa ekki að eiga von á neinu. 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Luis Buñuel. L'Age d'Or. 1930. 
27 Unnar Friðrik Sigurðsson, „Súrrealismi, melódrama og draumar: Kvikmyndir Luis Bunuel í 
ljósi höfundarkenningarinnar,“ bls. 22-24. 
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4.! Gleymdar sálir 

 
 

„Mannsbarnið mitt……efaðist aldrei um lífið og hafði enga mótstöðu gegn áhrifum“�

„Mannsbarnið mitt……þjáðist með mikilli stillingu“�

„Mannsbarnið mitt……átti sér enga tilfinningalega innstæðu og fór úr einu sambandi í annað“28 

 

 

Myndlistarkonan Kathy Clark fæddist í Chicago, Illinois, árið 1957, af kóresk-

amerískum uppruna og ólst upp í úthverfi við borgarmörkin. Eftir að hafa lokið námi í 

menntaskóla var hún ákveðin í að stunda framhaldsnám fjarri heimabyggð sinni svo á 

tíma var hún flakkandi um skóla fram og tilbaka, úr einu ríki í annað. Á endanum lauk 

hún BA-námi í San Diego State University árið 1982 og þaðan flutti hún til San 

Francisco þar sem hún útskrifaðist með meistaragráðu í myndlist frá San Francisco 

Art Institute árið 1985.  

Kathy hefur þróað með sér aðferðir þar sem hún vinnur með fundna og „ready-made“ 

hluti til að byggja upp stór innsetningarverk. Þó aðferðirnar sem hún notar séu að 

miklu leyti byggðar á hugmyndum konseptlistar, þar sem hún bætir hlutum eða 

myndum utan á verk sín, er framkvæmdin meira í líkingu við popplist, í bland við 

expressjónískan kraft. Aðferðirnar er hægt að rekja til þess hve upptekin hún er af 

efnum og tækni, en jafnframt af eigin umfjöllunarefnum. Þema vonleysis og minninga 

eru áberandi í verkum Kathy en það mátti heldur betur sjá í Listasafni Reykjavíkur 

árið 2015 þegar hún sýndi innsetninguna sína Bangsavættir.29 

Mér leið nánast eins og ég hafi gengið inn í mínar eigin martraðir þegar ég gekk inn á 

sýninguna. Á móti mér tók bleikt ský yfirfullt af tilfinningum á borð við dapurleika, 

höfnun og vanrækslu. Mér fannst þetta vera eins og einhver draumkenndur veruleiki 

af draumi sem ég kannaðist við. Bangsavættir var innsetning sem saman stóð af 

allskyns böngsum af öllum stærðum og gerðum. Þeir voru þúsundir talsins. Þessir 

bangsar höfðu það sameiginlegt að hafa einu sinni verið merkilegir í lífi einhvers 

einstaklings og þá mest hjá börnum. 

Börnin sáu þá sem sína bestu vini. Hægt og rólega misstu þeir notagildi sitt og urðu 

ósýnilegri og ósýnilegri með tímanum þangað til þeir gleymdust fyrir fullt tog allt. 

                                                
28 Kathy Clark, „Yfirgefnir bangsar,“ bls 26. 
29 Kathy Clark, Myndir 20-21. 
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Kathy meðhöndlar þessa gleymdu leikfangabangsa af mikilli gæfni, eins og þeir séu 

gamlar, viðkvæmar sálir. Hún kemur þeim fyrir inn í innsetninguna þannig að fólk 

gefi sér tíma til að staldra við, horfa á þá og sjá. Hún vill að áhorfendur virkilega velti 

þeim fyrir sér, þeir eiga það skilið. Ferðalagið í gegnum innsetninguna er eins og að 

stíga inn í draum, en hún teymir áhorfandann meðal annars í gegnum stofu, skýjum 

hulinn kirkjugarð, varðaða heiði, safn fjölskyldumynda og milli bangsatrjáa. 

Drungaleg lýsingin ásamt samsöng umhverfishljóða styður við maximalíska 

innsetninguna og birtir sálfræðilega spillingu og leyndardómsfullan veruleika sem 

ætlað er að kalla fram bernskuminningar áhorfandans.30 

 

Kathy sagði sjálf um að Bangsavættir sýni speglun mannlegs eðlis og heim 

náttúrunnar. 

 

„Ég er safnari. Ég safna notuðum hlutum sem mér finnst áhugaverðir og bera 

með sér sögu og himneska tilfinningu. Þessir hlutir eru mér uppspretta, 

stökkpallur fyrir verkin mín, þar sem ég skapa samskipti og byggi upp 

hugmyndir í kringum þá.  

Þannig byrjaði bangsaheimurinn minn. 

Bangsavættir er staður þar sem ekki er allt sem sýnist. Hann sýnir speglun 

mannlegs eðlis og heim náttúrunnar. Þetta er staður fyrir bangsa af öllum 

stærðum og gerðum og í öllum hugsanlegum afbrigðum og ástandi. 

Nokkurskonar griðastaður sem dregur upp ferð um hina ólíku heima 

bjarnanna. Hér birtist myndhverfing fyrir okkur mennina og fyrri reynslu 

okkar, góða og slæma.“31 

 

 

 

Það sem Kathy hefur búið til er mikið meira en bara innsetning. Það er umhverfi og 

heill heimur, jafnvel margir heimar, og hver áhorfandi kemur með heilan heim til 

                                                
30  Kathy Clark, „Yfirgefnir bangsar,“ bls 21-26. 
31 Kathy Clark, „Bangsavættir,“bls 12.  
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viðbótar. Hún vekur upp minningar og töfraveröld barnæskunnar þar sem allt var hægt 

og ímyndunaraflið bar okkur um ókannaðar lendur ævintýranna.32 

Innsetningunni má líka við barnaherbergi, en barnaherbergi eru einmitt þau herbergi 

þar sem raunveruleiki og óraunveruleiki blandast saman í eitt. 

Það er skrímsli inní skáp og draugur undir rúmi. Á kvöldin flýgur Pétur pan í gegnum 

gluggann þinn og dregur þig með sér til Hvergilands og á meðan þú ert í burtu lifna 

leikföngin þín við. Bangsinn, bestu vinur barnsins, leiðari þess og verndari á 

ævintýraferðum ímyndunaraflsins, upplifir með því allar þeirra æskuminningar og 

leyndarmál, stendur með því í blíðu og stríðu. Hann opnar barninu nýja heima handan 

heimilisins, heima ævintýra og leikja, en líka dimmar götur þar sem hættur og hræðsla 

bíða.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Kathy Clark, „Einkalíf bjarnanna,“ bls 76-80. 
33 Kathy Clark, „Einkalíf bjarnanna,“ bls 76-80. 



 

 17 

Niðurlag 

 
Bangsanir hennar Kathy eru raddir sálna fyrrum eigenda sinna sem í dag eru einungis 

til í undirmeðvitundinni og draumum þeirra barna fortíðarinnar því núna hafa þau 

fullorðnast. Rödd sálnar minnar má ennþá finna í vatnsuppsprettunni, með 

sjávarfólkinu og í grasþúfunni í Eistlandi sem ég þráði lengi að leggjast aftur á og 

hverfa inn í, en núna vil ég það ekki lengur.�Ég vil heldur stíga fram undan 

gluggatjöldunum, sýna mig og sjá heiminn í nýju ljósi. Það er það sem skiptir máli 

núna, það að hverfa er ekkert merkilegt lengur. Ef við hverfum missum við af því að 

upplifa og að sjá.   

Listin kippir okkur út úr vananum og kennir okkur að sjá, alveg eins og félagi Tagore 

kenndi honum, við skulum því sjá, það hjálpar. Til dæmis óraði mig ekki fyrir því að 

annað rými leyndist fyrir ofan hefðbundna rýmið þegar ég gekk þar inn. Með því að 

líta upp og sjá fann ég heim leikfangadýranna og þannig urðu Órar til. 

Við skulum sjá heiminn eins og Súrrealistanir og festa okkur ekki í hefðbundnum 

hugsunum. Ef við gerum það finnum við not fyrir humar sem er fastur á síma. 

Kannski er bara betra að borða símann. Er það þá raunveruleiki í óraunveruleika eða 

raunveruleiki í óraunveruleika? það fer eftir því hvernig við lítum á það. 

Draumar rætast nefnilega stundum. 

!  
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