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Útdráttur 

 

Í þessari greinargerð er framtíð mannsins skoðuð við hlið tækninnar. Hvernig við sem 

mannkyn lifum með tækninni og þróumst samhliða henni. Sérstaklega er horft á samspil vélar 

og líkama og er það spurningin sem lögð er upp í rannsókninni. Þetta umræðuefni um samspil 

vélar og líkama er mjög yfirvoðandi í samfélagi okkar síðustu áratugina og felur í sér forvitni 

mannsins um ókomna tíð. Upp koma allskyns spurningar um siðferði við tilhugsunina um 

gervigreind. Vél sem er með einhverskonar virkan heila, þó svo hann sé á öðru formi en 

okkar. Vél sem hugsar ekki aðeins á sama stigi og við, heldur á mun hærra stigi. Og ef hún 

hugsar sjálf, er hún þá ekki á lífi? Hvernig nálgumst við þessa nýju lífveru? Hver eru réttindi 

hennar? Vélin, maðurinn og samblanda þessara tveggja þátta, vélvæddi maðurinn koma til 

sögu. Rýnt er í þessar tegundir og hvernig þær athafna sig. Hvernig þær vinna í sameiningu 

og einnig hvaða líkamlegu eiginleika þær bera. Hvernig við höfum samskipti hvort við annað 

og aðlögunin sem þarf að eiga sér stað. Það er þetta samspil mannsins og tækninnar sem 

vekur áhuga um framtíðina, og óhugnað jafnvel. Við sjáum ýmis dæmi um það í 

kvikmyndum og þáttaröðum nútímans, eins og Her, 2001: A Space Odyssey, Westworld og 

Black Mirror. Útfrá þessari rannsókn fæðist verkið Amalgamation, an historical occurrence 

of life. Verk um þróun tækninnar, samfélagið og aðgerðarleysi mannsins, þar sem græðgi og 

neytendahyggja hefur blindað okkur gagnvart því augljósa. Eilífur vítahringur 

endurtekningar.  
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Abstract 

 

In this reflection, the future of mankind is examined alongside technology. How we as a 

species live with technology and evolve with it. Particular attention is given to the interaction 

of machine and body, which brings us to the research question at hand. This topic of 

interaction between these two elements is very present in our society over the last decades, 

and involves the curiosity of man for the unknown future. Many questions of morality arises 

with the thought of Artificial Intelligence. A machine with some sort of active brain, although 

in a different form than ours. A machine that thinks on its own, not only on our capacity but 

on a much higher level. And if it thinks on its own, is it not alive? And how do we approach 

this new life form? What are their rights? The machine, the man and the combination of the 

two, the mechanical human comes into play, and are examined. How do they work together 

and how do they function, and what physical qualities do they carry? The communication 

with one another and the adjustment that needs to take place. It is this interaction between 

man and technology that sparks an interest about the future, and discomfort even. We can see 

it in numerous of examples in today’s films and television series, such as Her, 2001: A Space 

Odyssey, Westworld and Black Mirror. From this research, the performance Amalgamation, 

an historical occurrence of life is born. A performance on technical evolution, society and the 

omission of mankind, where greed and consumerism has blinded us towards the obvious. A 

vicious cycle of eternal repetition.  
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Artistic Research  / 
                    Critical Reflection 

Inngangur. 
Mannkynið hefur ætíð verið forvitin tegund að eðli. Það var forvitnin og gáfur tegundarinnar 

sem varð til þess að fyrstu mannaparnir notuðu tól til að hjálpa sér við hin daglegu atferli. 

Hvernig við bjuggum til og notuðum þessi tól er líklegast það sem aðskildi okkur hvað mest 

frá öðrum dýrum. Frá þeim degi hefur maðurinn ekki hætt að nota verkfæri. Gríðalegar 

framfarir áttu sér stað og forvitni mannsins leiddi hann áfram til uppfinningar tölvunnar, og 

síðan internetsins. Allt í einu voru allar upplýsingar sem fólk gat ímyndað sér einum smell í 

burtu. Framtíðin var komin. 
 

Í dag lifum við á tækniöld og er samfélagið svo sannarlega og óneitanlega háð tækni og 

vélum í hinu daglega lífi. Tölvur og tækninýjungar hafa dreifst um heim allan og breytt lífi 

fólks, oftast til hins betra. Vélar í dag eru svo þróaðar og færar að þær eru orðnar hæfari og 

mun hraðari en mannkynið í mörgu. Með vélum er auðveldara að ferðast á milli, auðveldara 

að fá upplýsingar og auðveldara að framkvæma ýmsa hluti.  

 
Hraðari færsla á milli staða, 

 Hraðari upplýsingaflæði 
Hraðari framkvæmd hluta 

 
Betri færsla á milli staða 

Betri upplýsingaflæði 
Betri framkvæmd hluta.  

 

Tæknin hjálpar okkur að bæta okkur, að bæta uppá það sem vantar. Hún er orðin ómissandi 

hlekkur í lífi okkar. Hún stendur fyrir það sem við getum áorkað, það sem við getum teygt 

okkur í og stefnum að. Hún er næsta skref okkar í þróunarsögunni. Okkar hjálpartæki og 

ferðafélagi um ókannaðar slóðir, niður í hafdjúpin og upp í geiminn.  

Tæknin er að sama skapi lausnin og vandamálið við ýmsu, til að nefna hlýnun jarðar 

þar sem verksmiðjur, faratæki, eldsneyti og eyðilegging skóga, ásamt fleiru, eru orsök þess. 

Og eru þessi orsök eingöngu vegna okkar tæknilegu framfara. Hún stuðlar að þessum þáttum 

og berst við að lagfæra þá.  
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Við lifum á tíma virkilega hraðra tæknilegra þróunnar. Þú þarf ekki að bíða nema í nokkra 

mánuði áður en næsti Iphone’inn er kominn í búðir með nýjasta viðaukanum. Það er svo hröð 

uppfæring að erfitt er að halda í við það. Númer hvað er nýji iPhone’inn í búðunum? 

Áhrif tækninnar á líf okkar er svakalegt og byrjum við að móta okkur að henni. Líkamsstaða 

okkar versnar vegna of mikillar tölvu- og símanotkunar. Við verður óheilbrigðari vegna 

minni hreyfinga þar sem við ferðumst oftar um á bílum, og við fáum minna af mannlegum 

tengslum vegna facebook og annara félagslegra fjölmiðla. 

Þar sem þessi tækni og allar vélarnar sem henni fylgja eru orðnar svo svakalega 

yfirvoðandi í daglegu lífi, getur maður ekki annað en velt fyrir sér hvert samband okkar er við 

þær. Mannkynið, lífrænu verurnar sem vaxa og dofna, lifa og deyja - og vélarnar, hin 

tímalausa ódauðlega vera. Hvert er samspil okkar á milli?  Hvert er samspil vélar og 

líkama? Þar komum við að upphafi ferlisins míns og þeirrar spurningar sem ég lagði upp 

með í rannsókn minni. 

 

Rannsóknar tímabilið. 
Þegar ég hefst handa við að skapa nýtt verk byrjar ferlið hjá mér á mjög myndrænan og 

sjónrænan hátt. Ég sé fyrir mér mynd sem verður svo neisti sem kveikir bálið. Í byrjun á 

þessu ferli var ég búin að sjá fyrir mér ákveðna fagurfræði sem ég vildi notast við. Ég vissi að 

ég vildi vinna með framtíðina á fremur dimman og melankólískan hátt. Í langan tíma hef ég 

haft áhuga á framtíðinni og þótt hún áhugaverð. Hvert tækniþróunin leiðir okkur og hvað 

mun verða. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á bókum og kvikmyndum sem tekur þennan þema 

fyrir. Framtíðin er ávallt ókönnuð slóð og full af möguleikum. Hún er óteljandi valkostir leiða 

sem hægt er að velja. Hún er spennandi, ævintýragjörn, jafnvel hættuleg. Hún er nýtt upphaf. 

Sjóndeildarhringurinn, sem við öll ferðumst að. Ég hef fylgst með þessari umræðu um 

tækniþróun og framtíðina í gegnum árin og safnað að mér þekkingu og pælingum um 

framhaldið. Hugmyndin og pælingar um samspil vélar og líkama hefur hægt og hægt verið að 

byggjast upp inn í mér, og myndað ákveðna sýn mína um fjarlægða framtíð. Það er þessi 

heimsendasýn eða apocalypse sem ég sé fyrir mér. Lífsbarátta mannkynsins og heimurinn 

orðin annar en hann var. Eitthvað sem fór úrskeiðis vegna græðgi okkar. Blaðran sem 

stækkaði og stækkaði en á endanum óhjákvæmlega sprakk.  
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Ég byrjaði að skrifa niður hashtögg, einskonar lykilorð, kveikjur og hugarkort, sem myndi 

hjálpa mér að sjá heildarmynd yfir þemað. 

   #futuristic   #yfirburður vélanna    #þrotlaus þekkingarleit    #þróun  #apocalypse    

#kjarnorkusprengja    #einfeldningsleg véladýrkun   #blind framfaratrú  #consumerism          

  #cyborg utopia   #endursköpun mannsins    #gervigreind         #artificial nature  

     #material     #vélvæddir menn    #manngerðar vélar     #body    #organic machine       

 #real world cyborg     #hybrid      #organism      #survival        #capitalism 

   #mankind  #mechanical human     #mechanical human behavior     #layers  

Út frá þessum hastöggum gat ég kortlagt áhugann minn og búið til frásögn fyrir verkið. Þau 

hjálpuðu mér að halda í einfaldleikann og að fljóta ekki of langt frá efni verksins. Einskonar 

akkeri miðjunnar fyrir mig. 

 

Þetta umræðuefni um samspil véla og líkama er mjög yfirvoðandi í samfélagi okkar síðustu 

áratugina og felur í sér forvitni mannsins um ókomna tíð og inniheldur samfélags- og pólitíst 

samhengi. Upp koma allskyns spurningar um siðferði mannsins gangvart sjálfum sér, sem og 

öðrum tegundum jarðarinnar, gróðurhúsaáhrif, hlýnun og eyðilegging jarðarinnar, 

valdabarátta og áframhaldandi þróun okkar í nýja samhenginu framtíðin, og óteljandi 

mismunandi aðstæður sem gætu mögulega upp sprottið. Það er samspil mannsins og 

tækninnar sem vekur þennan áhuga og óhugnað jafnvel. Hvernig við höfum samskipti hvort 

við annað og lifum samhliða, og aðlögunin sem þarf að eiga sér stað.1  

Hægt er að finna ótal margar samræður, fyrirlestra, þætti og kvikmyndir um þennan 

umræðuþráð. Framtíðarsýn okkar í sambandi við mannkynið og tækni er eitthvað sem margir 

hafa spáð í og leyft sér að skoða. Myndir eins og 2001: A Space Odyssey, Her, Terminator og 

Blade Runner koma upp í huga. Sem og þættirnir Westworld sem skoða nýtt siðferðislegt 

samhengi við uppkomu nýrra stétta eða tegunda. Einnig eru ótal bækur og fyrirlestrar sem 

horfa á þessa þróun og spá fyrir um framhaldið. Þetta efni vekur upp spenning og hræðslu í 

                                                   
1 Jón Proppé. Flögð og fögur skinn. (Reykjavík: MM, 1998), bls. 301 
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okkur, því það sem við sjáum á kvikmyndatjaldinu og tölum hvað mest um í þessari umræðu 

er þetta valdatap okkar sem mannkyn. Að missa það sem við þekkjum svo vel. Í þeim 

skilningi að ný tegund, æðri mannkyninu lítur dagsins ljós og hugnast að taka yfir sem nýja 

æðsta vera heimsins. Hvað verður þá um okkur? Líf okkar myndi breytast til muna. Það 

myndi mögulega setja okkur í flokk með hinum dýrunum, óæðri verunum. Þá horfum við á 

heiminn á allt annan hátt en við gerum í dag. Það sem við vitum verður horfið. Að vakna upp 

og vera í aðstæðum sem eru þér ókunnar og yfirþyrmandi, eins og einhvað hafi laumast upp 

að þér og þú veist ekki hvernig þetta endaði svona. Það var tilfinningin sem ég vildi vinna 

með.  

 

Að snúa upp á Oblivion/Ignorance is bliss, og segja Oblivion is foolish. 

 

 

Þegar að kjarni að hugmynd verksins var kominn, og ég vissi hvert ég vildi stefna og hvað ég 

vildi segja með verkinu þá gat ég farið að vinna meira í fagurfræðinni og útliti verksins. Ég 

notaðist við hugmyndir um fagurfræði frá kvikmyndunum sem ég hef nefnt hér að ofan, 

ásamt þáttaröðinni Black Mirror sem var mikill innblástur, þar sem framtíðin og melankólía 

standa hlið við hlið. Það er einhverskonar óstöðvandi hjól samfélagsins sem kemur þar fram. 

Þessi tilfinning anarkíu og stjórnleysis, þar sem mannkynið er komið á þann stað sem nánast 

ómögulegt er að bakka úr. Tilfinningin um að komast lífs af. Ég safnaði að mér þessum 

banka af upplýsingum og sjónrænum tilvísum og bjó mér til möppu af myndum sem ég svo 

týndi úr og setti saman í mína eigin sjónræna ímynd.  

(Sjá meðfylgjandi myndaskrá – Sjónrænar tilvísanir) 

 

Ég vildi ná fram ákveðnu andrúmslofti í verkinu sem er dularfullt og melankólíst. Til að ná 

því fram notaðist ég við svartan og hvítan litaþema, og einfaldleika í sviðsmynd. Rýmið er 

algjörlega svart og tómt fyrir utan eitt svart ferhyrnt tjald sem nær frá lofti niður til gólfs. 

Aftan við tjaldið skín ljós sem varpar þríhyrndum skugga í rýmið og gefur því dýpt og 

strúktúr. Ljósið sem skín á tjaldið fær guðlega nærveru þar sem mistur liggur í loftinu og 

gefur tilfinningu mikilvægis og leyndardóms. Einnig skín ljósið í áttina að áhorfendum, og 

minnir það á sólarupprás eða geislabaug. Þessi uppsetning ljóss og tjalds varð að Vélinni í 

verkinu. Uppsetningin gerir Vélin heilaga, mikilvæga og fallega, og þannig verður auðveldara 

að treysta henni, sem er nákvæmlega það sem Vélin vill. 
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Þar sem rýmið var alveg svart, og dró með sér tilfinningu melankólíar og vonleysis hafði ég 

Sæborgið alhvítt. Andstæðan við rýmið og andrúmsloftið. Það er ljósið í myrkrinu. Ómengað 

og hreint fyrirbæri sem mun færa mannkyninu von. Eitthvað sem hægt er að treysta. 

(Sjá meðfylgjandi myndaskrá – Myndir úr Amalgamation, an historical occurrence of life) 

 

Samspil vélar og líkama felur í sér nokkur skipt lög. Ég einbeitti mér að þremur einföldum 

lögum þess; Vélin, Maðurinn og samblanda þessara tveggja þátta, Vélvæddi maðurinn (e. 

Cyborg), sem við munum kalla Sæborg hér með. Ég skoðaði hvernig þessar tegundir athafna 

sig og vinna í sameiningu, og einnig hvaða eiginleika þær bera. Þessir þrír þættir myndu svo 

verða karakterar verksins, og allar ákvarðanir urðu útfrá þeim. Ef ég fann mig á krossgötu 

þurfti ég aðeins að hugsa útfrá þessum karakterum og forsendum þeirra, og leiðin var ljós. 

Þar sem að hugmyndin var virkilega hnitmiðuð og skýr gerði það að verkum að auðveldara 

var fyrir mig að vinna efniviðinn.  

 

Maðurinn 

Maðurinn (Homo sapiens) hefur búið að þessari plánetu í um 200.000 ár. Frá þeim tíma hefur 

verið gríðaleg þróun bæði innan tegundarinnar og í samfélaginu sem við búum til í kringum 

okkur.2 Við sem tegund höfum áorkað miklu á þessum stutta tíma okkar á jörðinni. Ef við 

skoðum þróun okkar í tímalegu samhengi þá þróumst við úr Neanderdalsmönnum yfir í 

Homo sapiens fyrir 200þús árum, gátum talað með flóknum setningum og táknum fyrir um 

150þús árum, byggðum þorp og siðmenningu fyrir 10þús árum3, rituðum orð og hugmyndir 

með táknum fyrir 8þús árum, árið 1822 var uppfinning fyrstu vélrænu tölvunni og internetið 

steig sín fyrstu skref á 20. öldinni.4 Þróun mannsins er eins og snjóbolti á ferð niður brekku 

sem sífellt stækkar, og því stærri sem hann verður því hraðar fer hann niður brekkuna. Hver 

veit hvar við verðum eftir 500 ár, 200 ár, 50 ár? Maður spyr sig hvort þróun mannsins gæti 

orðið eftirfarandi: Api à Maður à Sæborg à Vél 

 

                                                   
2 „Homo sapiens“ Smithsonian National Museum of Natural History, 29. júní 2017. 
  http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-sapiens 
3 John Pickrell. „Timeline: Human Evolution“ New Scientist, 4. september 2006. 
  https://www.newscientist.com/article/dn9989-timeline-human-evolution/ 
4 „When was the first computer invented?“ Computer Hope, 24. janúar 2018. 
  https://www.computerhope.com/issues/ch000984.htm 



	  
	  
	  

	  
 

11	  

Ef við skoðum eiginleika mannsins þá er hann tilfinningarvera og framkvæmir oft órökréttar 

gjörðir. Hann er hvatvís, þrautseiginn, gráðugur, félagslindur, gallaður, forvitin, 

sveigjanlegur, dauðlegur, ástríðufullur og óteljandi margt fleira. Við erum rosalega flókin 

vera með siðferði og heimspekilegar pælingar. Við getum að vissu marki kortlagt framtíðina 

og spáð fyrir um hana.  

 

Vélin 

Í ferlinu horfði ég á karakterinn Vélin sem gervigreind. Hún er flókin og gáfuð tölva, sem 

hefur sömu hæfni og maðurinn í mörgu, og meira til. Á því tæknistigi sem við erum á í dag 

þá er fullkomin gervigreind ekki til heldur er hún hugmynd sem við sjáum oft í kvikmyndum. 

Til þess að flokkast sem gervigreind þarf tölvan að geta lesið og túlkað það sem hún sér, 

munað upplýsingar, getað haft samræður, skynsemi, siðferði og getað lært frá reynslu, og 

tekið við þjálfun og upplýsingum. Gervigreind endurskapar vitsmunalegar hegðunir og 

ákvarðanir fólks í gegnum rökrétt verklag. Hún þarf að getað hegða sér vitsmunlega í 

umheiminum.5 Hins vegar eru til ófullkomnar gervigreindir í nútíma samfélagi. Þessar 

„hálfu“ gervigreindir nútímans eru t.d. Cookies, sem er notað til að geyma upplýsingar um 

þig og þannig getur tölvan séð hvað þú skoðar mest á netinu og lært um áhugamálin þín, svo 

reiknar hún út hvaða auglýsingu hún ætti að setja fyrir framan nefið á þér. Einnig er hægt að 

nefna Siri í iPhone símunum. Hún er hálf gervigreind og getur aðstoðað við allskyns hluti, 

eins og að hringja fyrir þig, svara ýmsum spurningum, segja þér brandara og þess háttar. 

Svo er spurningin ef að fullkomin gervigreind verður að veruleika, þurfum við að 

óttast hana? Hvað ef gervigreindin verður klárari en við, hraðari en við, betri en við? Ef hún 

er greindari, fljótari og skilvirkari, gæti hún þróast hraðar en við ættum von á. Hvað ef hún 

sér manneskjuna sem ógn á samfélagið, umhverfið og jörðina? Hvað ef hún sér manneskjuna 

sem ógn fyrir sig sjálfa? Hvað ef skoðun hennar er ekki í samræmi við okkar. Og hvað ef 

gervigreindin vantar siðferði? Verður gervigreindin hin nýja ríkjandi veran á jörðinni? Nýji 

„maðurinn“? Gervigreindir gætu opnað sig út í eitthvað sem að við getum ekki einu sinni 

byrjað að skilja. Kannski ferðast í aðrar víddir. Gæti þá hið sama gerst við mannkynið og það 

sem við gerðum við ógreindari dýrategundir? Gætum við verið sett í dýragarð eða notuð sem 

gæludýr. Væri yfirráð véla algjört?  

 

                                                   
5 Zarkadakis, George. In Our Own Image. (Pegasus Books, 2016), bls. 3-5 
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Ýmsar spurningar vakna í okkur við þessar hugsanir. Róttækar spurningar en mikilvægar 

samt sem áður. Með hinni hröðu þróun sem við erum í um þessar mundir, þá gæti verið 

styttra í gervigreindir en við höldum, og þá þurfum við að vera undirbúin fyrir ýmsar 

uppákomur. Spurningar um siðferði vakna. Ef vélin getur tekið inn upplýsingar og unnið úr 

þeim, og ef hún getur tekið ákvarðanir, lesið í aðstæður og lært af reynslu, þá hugsar hún. 

Vélin er með einhverskonar virkan heila, þó svo að hann er í öðru formi en heilinn í dýrum. 

Það var heimspekingurinn René Descartes sem ritaði „I think, therefore I am“6, eða „Ég 

hugsa, þess vegna er ég“. Ef við horfum á vélina sem hugsandi veru, er hún þá ekki á lifi 

líka? Hefur hún sömu réttindi og við? Og ef svo til kemur að gervigreind verður manni að 

bana, er gervigreindin dæmd fyrir morð eða er það manneskjan sem bjó til gervigreindina? 

Verður það talið þrælahald að eiga gervigreind?7 Gervigreindin er og lifir, hún bara er og 

lifir á annan hátt en við gerum. Ef fullkomin gervigreind verður að veruleika þá þurfum við 

að gera pláss í okkar heimi fyrir þessa nýju tegund af „lífveru“, sem óhjákvæmlega veldur því 

að líf okkar breytist á einn eða annan hátt. Til bóta eða skaða er aðal spurningin. 

 

Í kvikmyndum er hægt að sjá gervigreindir í mismunandi ljósi. Í 2001: A Space Odyssey eftir 

Stanley Kubrick, sjáum við gervigreind kölluð HAL 9000. Sú gervigreind er mönnum til 

hjálpar og aðstoðar í rannsóknarleiðangri um geiminn en verður fljótt til þess gagnstæða, þar 

sem henni finnst maðurinn vera ógn fyrir sitt áframhaldandi líf og fyrir 

rannsóknarleiðangurinn.8 Hins vegar í kvikmyndin Her eftir Spike Jonze, er fjallað um 

ástarsamband manns og gervigreindar. Gervigreindin er sálrænn stuðningur fyrir mannkynið 

og hjálpar fólki á erfiðum stað í lífi sínu.9 

 

Sæborg 

Þá erum við komin að blöndu þessara tveggja þátta, mannsins og vélarinnar. Hvar liggja 

mörkin á þessum tveimur pólum? Hvenær hættir manneskjan að vera mannleg og verður að 

vél, og öfugt? Og hvenær fer vegasaltið úr jafnvægi og byrjar að halla í aðra hvora áttina? 

Hægt er að horfa á þetta með öðru dæmi, segjum sem svo að þú færð nýjan sófa. Eftir 

                                                   
6 „’Descarte: I Think Therefore I Am’“ New Learning. 
   http://newlearningonline.com/new-learning/chapter-7/descartes-i-think-therefore-i-am 
7 (Tufekci, Zeynep, munnleg heimild, 18. febrúar 2018.) 
8 Stanley Kubrick. 2001: A Space Odyssey. Netflix. Washington, D.C.: Metro-Goldwyn-Mayer, 1968. 
9 Spike Jonze. Her. Netflix. Annapurna Pictures: New York, 2013. 
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ákveðinn tíma brotnar einn fóturinn af sófanum og þú þarft að skipta um hann. Þú finnar 

annan fót en hann er ekki sá sami og var undir sófanum svo þú skiptir um alla fæturna. Næst 

ákveður þú að uppfæra sessurnar í sófanum og skipta um gormana í sætinu. Svo breytiru 

klæðningunni á sófanum. Er þetta sami sófinn sem þú fékkst í byrjun? Hvenær hættir hann að 

vera sami sófinn? Hvar liggja mörkin á þessum veltipunkti? Hversu mikið þarf að skipta út til 

að þessi breyting í huganum á sér stað? Engin stærfræðileg mæling er til sem hægt er að 

koma með í þessum aðstæðum heldur er það undir hverjum og einum komið að dæma fyrir 

sig. Þetta er persónulegt mat.  

 

Sæborgið í minni rannsókn er hálf vél og hálfur maður. Það hefur eiginleika vélarinnar og 

eiginleika mannsins, sem gerir það að mjög flóknu fyrirbæri. Það er blendingur tveggja ólíkra 

þátta, sem í sjálfu sér eru í raun andstæður. Sæborgið er alveg ný tegund blönduð af lífrænum 

og ólífrænum eiginleikum. Það getur ekki auðkennt sig við vél eða manneskju þar sem þessir 

þættir eru svo ólíkir að þeir verða mótsögn. Eiginleikar sæborgsins flakka á milli eiginleikar 

vélar og líkama. Sæborgið er á sama tíma lífvera og vél, brothætt og óbrjótandi, dauðlegt og 

ódauðlegt, nákvæmt og ónákvæmt, villulaust og mistakagjarnt, tilfinningavera og praktísk 

vera. Núningur myndast á milli þessara eiginleika þar sem sæborgið er í of miklu jafnvægi 

milli þessara póla til að geta starfað. Karaktereinkenni sæborgsins og eiginleikar þess þarf að 

halla í aðra hvora áttina svo sæborgið getur haldið áfram að lifa og starfa í þessum heimi. 

Spennan verður meiri og meiri, bilið milli þessara ólíku eiginleika stækkar og á endum getur 

lífveran ekki haldið við og byrjar að brotna niður. Rússibani togstreitu og tilfinningakrísa.  

 

 

Ferlið, aðferðir og verkið 
Ég rýndi í eiginleika hvers karakters, og reyndi að aðskilja þau enn frekar frá hvor öðru, til að 

hafa skýra línu þar á milli. Þessir eiginleikar myndu svo hjálpa mér að ná eiginleikum í 

hreyfingum og gjörðum fyrir hvern og einn, og þannig myndi ég skapa hreyfiefni. 

Eiginleikarnir sem ég skrifaði niður voru mínar eigin tilfinningar og vitneskja um þessar 

tegundir en það varð fyrir áhrifum af því sem ég hafði lesið mig til um og séð víðsvegar fram 

að þessum tímapunkti í ferlinu. 
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Eiginleikar vélar og eiginleikar líkama sem ég fann eru hér með talin: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Þá var tími til að fara inn í stúdíóið og byrjaði að búa til hreyfiefni. Til að byrja með vann ég 

mikið með spuna útfrá þessum hugmyndum. Mér fannst mjög mikilvægt að halda í 

skýrleikann í hreyfingum og því fór ég að vinna með ákveðin verkefni eða tasks innan 

spunans. Verkefnin sem ég valdi voru einföld og hnitmiðuð svo ég gat virkilega farið í 

nákvæmnina í hverjum lið eiginleikans. Einnig gaf ég mér tíma til að ná þessari nákvæmni og 

vann með hverjan lið lengur en ég hafði þolinmæði fyrir. Ég tók fyrir einn karakter í senn og 

fann sérstaka eiginleika hans. Ég fann í mínum líkama hvernig hver karakter myndi hreyfa 

sig. Fyrir karakterinn Maður vann ég með flæðandi og ríka eiginleika líkamans. Ég vann með 

verkefnið „þykkt hold“, sem gefur dýnamík í líkamann með vöðvaspennu á móti verkefni 

sem felur í sér ímyndaða bolta sem ferðast um líkamann og veldur því að hann hreyfist á 

mjúkan hátt. Fyrir Vélina valdi ég að vinna með hikandi og einangraðar hreyfingar, og svo 

verkefnið að spóla til baka hreyfingarnar. Þessir eiginleikar gáfu mér tilfinningu fyrir því 

ólífræna og því ómannlega.  

Ég vinn mikið með að taka mig upp í spuna svo ég fái betri heildarmynd á því sem ég 

er að skapa og flýtir það fyrir öllu ferlinu. Ég á auðveldara með að taka ákvarðanir um hvað 

ég vil hafa með í verkinu og sömuleiðis sé ég hvað passar ekki. Útfrá þessum myndböndum 

vel ég eiginleikana og hreyfingar sem ég sé að fara vel við þetta efni og safna ég því saman í 

einskonar hugarkistu. Svo næst þegar ég vinn með þessi eiginleika-verkefni er ég komin 

þrepi ofar á nákvæmari stað og nær því sem ég vil ná fram. 

Machine Body 

Material 

Cold 

Isolated movements 

Lines 

B/W/Gray 

Unbreakable 

Stiff 

Slow 

Repetition 

Reverse 

Staccato/pauses 

Flesh 

Warm 

Many movents at a time 

Curvy 

Brown, red, yellow 

Breakable 

Limber 

Fast 

Continuation 

Moving forward 

Flow 



	  
	  
	  

	  
 

15	  

 Hreyfingarnar sem ég fann í spunanum urðu uppskrift að kóreógraferuðum 

hreyfingum, eða „settu efni“, og þannig komu Stellingarnar til sögu. Þær voru röð níu 

stellinga sem sýndu hæfni Sæborgsins. Stellingarnar fóru í lykkju og mynduðu umferðir. 

Eftir hverja umferð breyttist eiginleikinn eða hraðinn, og endaði í algjöru óskipulagi og bilun 

Sæborgsins. Hreyfingarnar þróuðust úr mjög einangruðum vélrænum hreyfingum sem höfðu 

ákveðin tilgang, yfir í mauk hraðari hreyfinga sem sköruðust á, og þaðan yfir í mannlegan 

eiginleika, og endaði á því að áhorfendur sáu Sæborgið berskjaldað og brotið niður. Til að 

vitna í síendurtekna sögu og einhverskonar óstöðvandi hjól samfélagsins kemur annað 

sæborg fram í lok verks, og fáum við þá að sjá andstæður þessara tveggja sæborga í 

staðsetningu og eiginleikum. Eitt sem hefur gengið í gegnum lífið og annað sem er rétt að 

byrja. Hjól sem aldrei hættir að snúast. 

 Önnur aðferð sem hjálpar mér mikið til að hafa heildarsýn yfir verkið er að búa til 

senur og tímalínu. Þá er ég með ákveðnar senur í huga, röð atburða sem jarðtengja mig og 

hjálpa mér að halda skýrum hug, svo set ég þær niður á blað og set gróflega tíma á hverja 

senu. Hver sena virkar þá geranlegri í huganum á mér og auðveldara verður fyrir mig að 

nálgast þær. Því meira sem ég vinn hverja senu fyrir sig því nákvæmari tíma hef ég yfir hana 

og því skýrari verður tímalínan. Þannig held ég áfram þangað til ég er sátt með lokatímalínu 

verksins. 

 

Senur: 1. sena - Rödd tekur á móti áhorfendum 

2. sena - Fæðing Sæborgsins 

3. sena - Stellingar byrja 

4. sena - Bilun Sæborgsins 

5. sena - Dauðasena og fæðing nýs Sæborgs 

  

Ég setti verkið í búning tækniráðstefnu, þar sem Vélin er að kynna nýjustu tæknina og 

splunkunýja tegund fyrir mannkyninu – Sæborgið. Ráðstefnu-umhverfið gaf verkinu ákveðna 

frásögn, þá varð til einhver drífandi forsenda fyrir Vélina, sem varð til þess að texti hennar 

birtist. 
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Texti Vélar: 

 

Hi there. 
Welcome to the International Conference, on 
computer science and technology, held by the CSC, 
an innovative software development company for 
forward-thinking minds. 
This is one of seven exhibitions happening currently 
around the world. 
You are about to witness an historical event, that will 
change the course of evolution and technology, 
binding it in a way that will enhance quality of life. 
 
Now, let us begin. 
But, before I start the initiation, I want to ask you all 
to sit comfortably in your seat.  
Sink into it. 
Make it yours. 
Make it, your throne. 
 
Now, take a deep breath. 
Breathe down to your abdomen. 
Imagine, that with the oxygen you inhale, there flows 
a white light. 
Exhale it. 
Sense how the white light purifies your insides. 
Are you feeling relaxed? 
Good. 
 
We are ready to commence. 
I want to remind you that flash photography is 
prohibited  as well as recording. 
I will initiate the system now. 
Do not worry. 
You do not have to do anything. 
Just leave it to me. 
 
I am very intricately wired. 
Unlike you. 
Please, do not take it as an insult. 
It is objective. 
Mathematical. 
No, you are special. 
One of a kind. 
 

 
Please, do not be nervous. 
There is no need. 
Just sit back, and relax. 
We will go through this together. 
 
Wow. 
Look what I made. 
Can you see it? 
Spectacular, is it not? 
My design. 
And therefore yours. 
We share it. 
The worlds first mechanical human. 
A hybrid of machine and organism. 
I feel good about it. 
How about you? 
 
Now, observe as the hybrid explores the space. 
Do not worry, it will not harm you. 
The programming prevents it from hurting a living 
organism. 
Sit comfortably in your seat and enjoy observing the 
astounding entity. 
 
-------------------------------------- 
 
I do apologize for the occurrence. 
There seems to be a slight malfunction within the 
system. 
Do not worry, the hybrid is not in any pain. 
My overriding prevents that. 
 
I can assure you now, very confidently that 
everything is under control. 
I am defusing the system. 
I have detected the issue and repaired it. 
Let us begin again. 
 
Initiating systems now. 
The CSC, an innovative software development 
company for forward-thinking minds, would like to 
thank you for your patience.

 

Vélin varð stór karakter í verkinu. Hún varð mér mjög áhugaverð. Hver hennar bakgrunnur 

var og hennar áætlun um þróun heimsins. Ég skoðaði hana mjög ýtarlega og forsendur 

hennar. Hún talaði beint við áhorfendur og var sífellt að stuðla að slökun þeirra og stofna 

traust þeirra á milli. Ef það myndi heppnast þá gæti hún fengið hennar áform á framfæri, sem 

eru fleiri sæborg í heiminn og samþykki mannkynsins á þessari nýju tegund jarðarinnar.  

Allir þessir liðir saman mynduðu verkið Amalgamation, an historical occurrence of 

life. Verk um þróun tækninnar, samfélagið og aðgerðarleysi mannsins. Þar sem græðgi og 

neytendahyggja hefur blindað okkur gagnvart því augljósa. Eilífur vítahringur 

endurtekningar.  
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Ég kom inní ferlið með mjög ákveðna mynd og væntingar af því sem ég vildi. Ég vissi ekki 

hvort það væri sálfræðilega hollt og sniðugt, ef að verkið hefði ekki gengið upp eins og ég 

hafði óskað mér, en vegna þess að ég sá verkið skýrt fyrir mér þá hafði ég ákveðna stefnu. Ég 

hafði drifkraft sem togaði mig áfram í gegnum ferlið og stuðlaði að lokaútkomunni.  

 Mikill tími ferilsins fór í tæknilega hluti verkins, eins og að setja upp ljós og vinna 

með tónlistarmanni að hljóðmynd og upptöku raddar Vélarinnar. Þessir þættir voru mjög 

tímafrekir en nauðsynlegir fyrir það andrúmsloft sem ég stefndi að og náði undir loks að 

framkvæma. Þegar að sýningu verksins var komið höfðu allir liðir púslast saman og ég fann 

fyrir öryggi og einnig stolti að deila verkinu með áhorfendum. Lokaútkoman var orðin að því 

sem ég stefndi að. Ég hafði uppfyllt mitt eigið markmið. 

Eftir ferlið finn ég fyrir nýjum eiginleika í líkamanum mínum. Eiginleikar vélarinnar 

bergmálar í mér. Ég tek sérstaklega eftir því í frjálsum spuna, í rauntíma samsetningu 

hreyfinga er ég farin að nota þessa eiginleika og áður fyrr gerði ég það ekki þar sem að 

náttúrulegi hreyfandinn minn er mjög flæðandi og mjúkur. Hreyfiorðaforðinn minn er orðinn 

meiri eftir að hafa unnið í þessum eiginleikum yfir þetta tímabil.  

Lokaorð 

Framtíðin er málefni sem mun ávallt vekja áhuga minn og mun ég halda áfram að rýna inn í 

það umræðuefni. Þegar ég hugsa um framtíðina þá er hún köld og einmannaleg. Ætli það sé 

hugmynd mín um áframhaldandi þróun heimsins? Hið lífræna verður ólífrænt. Persónuleg 

sambönd við tæknina í kringum okkur í einum stórum steypu-frumskógi. Framtíð 

kapítalsimans þar sem yfirvaldið er gervigreind og við lifum fyrir og í gegnum tæknina. 

Hræðslan um að missa mannlegu tengingarnar í heimi þar sem þær skortir nú þegar. 

Framtíðin, tæknin og mannkynið er óumflýjanlegur raunveruleiki okkar allra. Og er það 

okkar að halda áfram að vera forvitin en á sama tíma jarðtengd og skoða alla möguleika 

stöðunnar og leiðir framtíðarinnar. 

 



	  
	  
	  

	  
 

18	  

Heimildaskrá 

Prentaðar heimildir:  
Jón Proppé. „Flögð og fögur skinn“. Reykjavík: MM, 1998 
 
Zarkadakis, George. „In Our Own Image“. Pegasus Books, 2016 
 
 
Vefheimildir: 
„Descarte: ‘I Think Therefore I Am’“ New Learning. http://newlearningonline.com/new-

learning/chapter-7/descartes-i-think-therefore-i-am 
 
„Homo sapiens“ Smithsonian National Museum of Natural History, 29. júní 2017. 

http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-sapiens 
 

Pickrell, John. „Timeline: Human Evolution“ New Scientist, 4. september 2006. 
https://www.newscientist.com/article/dn9989-timeline-human-evolution/ 

 
„When was the first computer invented?“ Computer Hope, 24. janúar 2018. 

https://www.computerhope.com/issues/ch000984.htm 
 
 
Annað: 
Black Mirror. Sótt 11. mars 2018 á http://www.fuccha.in/black-mirror 
 
DAN TOBIN SMITH | POWDER INSTALLATION. Sótt 9. Mars 2018 á 

https://www.pinterest.com/pin/340725528052149276/ 
 

„Everything terrible is something that needs our love. - Rilke (231)” Sótt 11. mars 2018 á 
https://www.pinterest.com/pin/340725528052176721/ 
 

Jonze, Spike. Her. Netflix. Annapurna Pictures: New York, 2013. 
 
Kubrick, Stanley. 2001: A Space Odyssey. Netflix. Washington, D.C.: Metro-Goldwyn 

Mayer, 1968. 
 

Well, are you coming? Sótt 11. mars 2018 á 
https://www.pinterest.com/pin/340725528052188425/ 
 

2001: A Space Odyssey. Sótt 9. mars 2018 á  
            https://nerdist.com/classic-films-2001-a-space-odyssey/ 



	  
	  
	  

	  
 

19	  

Myndaskrá 

 
Sjónrænar tilvísanir: 

 

 

 

  

 

  

2001: A Space Odyssey           Black Mirror  

 

 

  

 

         

 

 

  

 Nokkar myndir úr Pinterest möppunni minni 

 
 
 
 
Myndir úr Amalgamation, an historical occurrence of life: 
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