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Nokkrar Mælieiningar 
Útskriftarverkið Nokkrar mælieiningar samanstendur af ýmsum ólíkum tilraunum og 

rannsóknum þar sem ég hef verið að velta fyrir mér upplifun okkar á fjarlægðum og 

stærðum í tengslum við tækniþróun og nýjungar. Verkið sjálft er gagnvirk innsetning sem 

staðsetur áhorfandann með hljóði og vörpun innan í stafrænu umhverfi og býður uppá að 

labba og skoða sig um þar með stjórnborði.  

Uppspretta verksins var að gera vídeóupptöku í rauntíma innan í tölvugerðu rými. Ég var 

þá að velta fyrir mér hvernig maður upplifir auka fjarlægð stafræna heimsins viðbætta við 

fjarlægðina frá sjálfum sér og myndavélinni. . Sú hugmynd kom frá fyrri vangaveltum um 

skynjun okkar á fjarlægðum sem fylgir ekki sömu lögmálum og mælingar með vísindalegri 

nákvæmni. Líkt og að fótgangandi vegalengd frá A til B getur sýnst vera töluvert styttri 

eftir á ef maður mundi eftir heyrnatólunum sínum heldur en án þeirra.  

Til viðbótar við þá hugmynd smíðaði ég stórt sýndarrými svo þáttakendur fengju að 

upplifa allskonar mismunandi stærðir og viðmið innan rýmisins, sem svo væri hægt að 

velta fyrir sér í samanburði við raunheiminn. Í ferlinu við að læra á forritin og tæknina sem 

felst í því að smíða þrívítt rými frá grunni, kom ég að oftar að stökkpöllum heldur en 

veggjum og naut þess að hoppa á alla þá möguleika sem forritið býður uppá. En oft þurfti 

ég að stöðva mig sjálfan og halda mig við markmið verksins og sjá til þess að hugmyndin 

kæmist til skila frekar en tæknileg smáatriði.  

Fyrir framan tjaldið afmarkaði ég verkið með hringlaga teppi og fjórum hátölurum á 

stöndum. Þar í miðjunni var stjórnborðið sem var búið til úr staðal tölvuleikja 

stjórnpinnum. Spegilslétta boxið sem pinnarnir stóðu uppúr var síðan fast ofan á vigt sem 

sýndi þá þyngd sem gesturinn setti í að stjórna sýndarheiminum með óskilgreindri 

mælieiningu. Til þess að staðsetja áhorfandann enn betur inní sýndarheimnum notaði ég 

fjögurra rása hljóð sem varð að lokum mjög mikilvægur hluti verksins. Þegar þáttakandi 

skoðaði sig um rýmið heyrðist gönguhljóð, sem gaf til kynna líkamlega nærveru í rýminu 

og var viðmið á breyttum hljómburði á stöðum sýndarheimsins. Með því að geta stjórnað 

staðsetningu á hljómburði og endurkasti gaf ég til kynna smávægilega brenglun á 

samanburði sjónar og heyrnar, miðað við stærðir og fjarlægðir. Auk þess notaði ég á ýmsa 

staði upptökur af hljóði frá hátalarastöndunum sem úr héngu gormar, með því vildi ég fá 

fólk til að móta samband á milli sýndar- og raunheimsins. 
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Fæstir voru smeikir við að stíga inní verkið og upplifa það eins og því var ætlað og 

viðtökur voru góðar og lýstu margir upplifun sinni af því eins og ég var að vonast eftir. 

Sumir gestir fundu fyrir svima og skrítna tilfinningu á að labba burt eftir upplifunina líkt 

og miðjupunktur þeirra líkama hefði tilfærst örlítið. Þar með tel ég vel heppnað að hafa náð 

að brengla rýmis- og fjarlægðarskynjun fólks og vonandi fengið þau til þess að velta fyrir 

sér hvernig þau upplifa almennt umhverfi sitt og séð fyrir sér nýjar mælieiningar í takt við 

tækniþróun og breytinga í samfélaginu. 
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Myndaskrá 
Myndir 1-5  

Hákon Bragason, Nokkrar mælieiningar, innsetning, 2019. 
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Útdráttur 

Þegar þú setur á þig sýndarveruleikagleraugu hopparðu umsvifalaust yfir í nýtt umhverfi líkt 

og með fjarflutningabúnaði (e.teleportation) úr vísindaskáldskap. En þrátt fyrir að hugurinn 

sé floginn á brott er líkami þinn enn í sama rými, á sama stað og áður. Að orða þá upplifun 

sem við verðum dagsdaglega getur verið flókið, sérstaklega þegar við höfum fleira en eitt 

umhverfi í einu og endalausar leiðir til þess að upplifa þær.   

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um verk mín og markmið þeirra með hliðsjón af skynjun og 

hegðun áhorfenda og velta fyrir mér hvernig tækni, s.s. sýndarveruleiki, hefur áhrif á það 

hvernig við upplifum umhverfi okkar. Í þeirri umfjöllun mun ég styðjast við kenningar á 

sviði fyrirbærafræði, einkum heimspekinginn Maurice Merleau-Ponty en einnig aðra fræði- 

og listamenn eins og Roy Ascott, Paul Sermon, Ragnar Helga Ólafsson, Erkki Huhmato og 

Guðbjörgu R. Jóhannesdóttir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

When you put on virtual reality glasses your mind jumps to new surroundings, just as if you 

had entered a teleportation device from a science-fiction story. In reality, your body is 

exactly where you left it. Experiences can be difficult to describe, especially when you find 

yourself having multiple spaces around you and endless ways to experience them.  

In this thesis I will explore how we experience and perceive our surroundings by analysing 

technology, behavior, and my artwork. I will also talk about my personal goals and 

perceptions on making art with ideas about phenomenology from the philosopher Meaurice 

Merleau-Ponty. These ideas are examined in context with texts from other academics, 

philosophers, and artists like Roy Ascott, Paul Sermon, Ragnar Helgi Ólafsson, Erkki 

Huhmato, and Guðbjörg R. Jóhannesdóttir.  

 

 

  



 

 

Efnisyfirlit 

Inngangur ............................................................................................................................. 1	
1.	 Upplifun og tækni ......................................................................................................... 2	
2.	 Gagnvirkni og snerting ................................................................................................ 6	
3.	 Líkaminn í rými og fleira ............................................................................................ 9	
4.	 Mannlegi þátturinn .................................................................................................... 11	
Lokaorð .............................................................................................................................. 13	
Heimildaskrá ...................................................................................................................... 14	
Myndaskrá ......................................................................................................................... 15	

 



 

 

1 

Inngangur  

Þegar manneskja skynjar sjálfa sig og umhverfi sitt er hún ekki stöðugt meðvituð um hvers 

eðlis sú upplifun er. Ef svo væri myndum við ofhugsa allar aðstæður og stoppa í hverju skrefi 

til þess að skynja allt upp á nýtt. En skilgreining okkar á skynjun og upplifun gæti verið að 

breytast. Tækniþróun í nútíma samfélagi er að vaxa gífurlega hratt. Stöðugt koma ný tæki 

sem móta samfélag okkar og verða á stuttum tíma eðlilegur hluti af daglegu lífi. Með þessari 

þróun breytast upplifanir okkar á umhverfinu, nærveru og fjarlægðum. 

  Í gagnvirkum listaverkum er hægt að gefa fólki tækifæri á að skilja betur hugmyndir 

um upplifanir og skynjun með því að setja það í beina snertingu við þær. Slík listaverk eru 

ólík öðrum miðlum, s.s. texta, ljósmyndum og málverkum, og gera aðrar og ef til vill meiri 

kröfur til áhorfandans því þau virkja fleiri skilningarvit með snertingu, samskiptum og 

annarri þátttöku.  

Í minni listsköpun hef ég reynt að vera meðvitaður um hverskonar upplifun ég og 

aðrir fá í gegnum verkin. Ég sækist oft eftir að miðla ákveðinni upplifun en stundum leiðir 

tilraunastarfsemin mig að ólíklegustu niðurstöðum. Ég hef einnig lengi haft mikinn áhuga á 

virkni hluta og alls kyns fyrirbæra, sem hefur leitt mig í að rannsaka gamla sem nýja tækni 

með það markmið að öðlast nýjan skilning á upplifun og skynjun. Þegar ég tel eitthvað vera 

nógu áhugavert til að upplifa það eða skoða, endar það oftar en ekki í verkunum mínum. 

Verk mín eru þó vonandi eitthvað meira en einhverskonar græjusýning þar sem sjónum er 

beint að virkni tækninnar því markmið mitt er að miðla upplifun minni á veröldinni, 

vangaveltum um nærveru, rýmisskynjun og skilningarvit.  

 Í þessari ritgerð mun ég fjalla um verk mín, og annarra sem vinna með svipaða miðla 

og hugmyndir, í ljósi kenninga í fyrirbærafræði. Þar á meðal verður skoðað hvernig tækni 

skiptir máli í listum og hvaða áhrif hún hefur á hverdagslíf manneskjunnar í 

nútímasamfélagi. Einnig mun ég skoða upplifanir okkar með líkama og huga í tengslum við 

fyrirbærafræðilegar greiningar franska heimspekingsins Merleau-Ponty á fjarlægðum og 

rýmisskynjun í sýndarveruleika og gegnum annars konar tækni. Í lokin mun ég reifa 

hugleiðingar mínar um gagnvirkni í listum og mikilvægi mannlega þáttarins í nýmiðla- og 

stafrænum listum með vísan í hugmyndir Erkki Huhtamo og Roy Ascott.  
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1. Upplifun og tækni 

 

Mælt í kílómetrum er vegalengdin milli Kaupmannahafnar og Nýju-Delí sú 

sama í dag og hún var fyrir 100 árum. Frá hagnýtum sjónarhóli hefur 

fjarlægðin dregist gríðarlega saman – að minnstakosti fyrir þá sem hafa efni á 

flugmiða.1 

Samfara allri þeirri tækniþróun sem átt hefur sér stað síðustu hundrað ár hefur upplifun okkar 

á heiminum tekið miklum breytingum. Þessi orð danska heimspekingsins Dan Zahavi hér að 

ofan lýsa einföldu dæmi um slíka breytingu en í fyrirbærafræðilegri greiningu sinni á rúmi, 

tekur Zahavi nokkur dæmi um það hvernig við getum mælt vegalengdir og sagt að ákveðinn 

hlutur sé nærri okkur en annar með sönnunum. Ef tekið er tillit til þess hvernig manneskjan 

upplifir fjarlægðir þá getur tiltekinn hlutur tæknilega séð verið fjarri okkur en einhver annar 

í metrum en nær okkur í hugsun. Annað dæmi úr greiningu Zahavi gengur út frá því að 

einstaklingur sem talar í síma geti verið nær manneskjunni á hinum enda línunnar en 

símtólinu sjálfu og þá í andlegum skilningi.   

Að færa eitthvað nær, að gera eitthvað nærverandi, felur ekki endilega í sér að 

minnka rúmfræðilega fjarlægð viðkomandi nytjahlutar frá eigin líkama, 

heldur að ljá því stöðu á leikvelli hins nýtilega2 

Með þvi að gera ráð fyrir að þetta sé yfirfæranlegt á öll skynfæri manneskjunnar, þá má ætla 

að fólk upplifi listaverk á mjög mismunandi hátt, út frá áhugasviðum, reynslu, andlegum 

kvillum og fleira. Þetta getur átt við hvaða miðil sem er en ég ætla þó fyrst og fremst að 

skoða þetta í tengslum við nýmiðlalist (e. New Media Art).  

  Í verkinu Listamaðurinn var hér3 skoðaði ég möguleika á að brengla bæði rýmis- og 

tímaskynjun með sýndarveruleika, auk þess að vekja upp spurningar um hvernig maður 

upplifir nærveru annarra og sína eigin. Verkið var sett upp sem sýndarveruleikainnsetning á 

hópsýningu þar sem ég tók upp myndband með 360 gráðu myndavél í sýningarrýminu. Því 

næst stóð ég kyrr á einum stað í rýminu og horfði beint í myndavélina. Þetta myndband var 

síðan klippt og látið í endurtekna spilun í sýndaveruleikagleraugum. Þau voru síðan hengd í 

                                                
1 Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, Björn Þorsteinsson þýddi (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008), bls. 60. 
2 Zahavi, Fyrirbærafræði, bls.60. 
3 Sjá mynd nr. 1 í Myndaskrá, bls. 15 
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loftið með bandi á nákvæmlega sama stað og myndbandið var tekið upp. Verkið hafði þau 

áhrif að þegar áhorfandinn setti á sig gleraugun upplifði hann sig ekki beint í öðru rými 

heldur á sama stað en á annan hátt. Á meðan var ég viðstaddur í hinum veruleikanum og 

beindi allri minni athygli að áhorfendanum. Með því að hafa myndbandið stöðugt endurtekið 

fékk áhorfandinn mína fyllstu athygli eins lengi og hann vildi. Skilin á milli raun- og 

sýndarveruleikans voru fremur augljós og fengu flesta til að finna fyrir svima, lofthræðslu 

eða öðrum óþægindum. Nafnið á verkinu bendir einnig til tímaskekkju þar sem tekið er fram 

að ég hafi verið á staðnum en síðan boðið fólki að stíga inn í það augnablik eins og það sé 

að gerast í rauntíma.  

Árið 1992 gerði Paul Sermon verkið Telematic Dreaming4 í fyrsta skipti þar sem 

hann setti upp tvær sambærilegar innsetningar á sitthvorum staðnum með lifandi 

vídeóstreymi á milli svo tveir einstaklingar gætu átt í samskiptum með því að horfa á sig 

saman í sömu mynd. Fyrst setti hann innsetninguna upp sem gjörning þar sem hann bauð 

þátttakendum að finna fyrir nærveru sinni með sjónskynjun líkt og í verkinu Listamaðurinn 

var hér. Munurinn liggur í þeirri hugmynd að hafa listamanninn viðstaddan í raun og veru 

með möguleikum fróðskiptatækni (e. telematics), vita að listamaðurinn hafi verið viðstaddur 

og fá þannig að upplifa nærveru manneskju á nýjan hátt. 

  Með því að nota sýndarveruleikatækni er hægt að bjóða fólki upp á það að stíga út 

fyrir líkama sinn og upplifa að sjá sig frá öðru sjónarhorni, sem líkist þeirri upplifun að fara 

úr eigin líkama (e. out of body experience). Vísinda- og listamaðurinn Hiroo Iwata gerði 

verk árið 2000 sem hét Floating Eye5 og fjallaði um samskonar reynslu  með því að búa til 

tegund af sýndarveruleika sem varpað var beint frá myndavél sem sveif fyrir ofan 

áhorfandann í blöðru. Að sjá hluti frá nýju sjónarhorni merkir að öðlast nýjan skilning á 

einhverju. Þetta má heimfæra á okkur sjálf, bæði í þeirri merkingu að gjörningurinn felur í 

sér sjálfskoðun og einnig getur hann orðið til þess að við öðlumst nýja sýn á hluti og rými í 

kringum sig.  

Öll okkar þekking, eins og Merleau-Ponty bendir á, reiðir sig á sjónarhorn fyrstu 

persónunnar, þannig öðlast vísindin merkingu sína.6 Þetta á einnig við um skynjun okkar og 

upplifanir en með hjálp tækninnar reynum við að brengla þessa hversdagslegu upplifun og 

                                                
4 Sjá mynd nr. 2 í Myndaskrá, bls. 15 
5 Sjá mynd nr. 3 í Myndaskrá, bls. 16 
6 Zahavi, Fyrirbærafræði, bls. 43. 
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vekja nýja reynslu og hugmyndir. Á sýningui minni 8 horn & fleiri línur7 vann ég með 

svipaða hugmynd og Iwata í áðurnefndu verki. Þar var ég með 360° myndavél í rýminu sem 

streymdi beinni upptöku og var síðan bæði varpað á vegginn fyrir aftan myndavélina frá einu 

sjónarhorni og einnig í sýndarveruleikagleraugu sem héngu úr loftinu. Þar gat áhorfandinn 

sett sig í sömu stöðu og myndavélin, örlítið fyrir framan gleraugun, og upplifa rýmið og sig 

sjálfan á nýjan hátt. Stöðuga streymið var alltaf u.þ.b. 15 sekúndum eftir á sem breytti 

upplifuninni mikið. Með því vildi ég fá fólk til þess að skoða sig ekki í samhengi við aðra 

og rýmið í rauntíma á sama hátt og venjulega í spegli. Heldur vildi ég gefa því tíma til þess 

að horfa á sig sjálf frá öðru sjónarhorni bæði í rúmi og tíma. 

 Sýndarveruleikahluti þessarar sýningarinnar var innblásinn af verkinu 

RearViewMirror v2.08 eftir Ragnar Helga Ólafsson þar sem  streymi í rauntíma úr myndavél 

var varpað á sama stað og myndavélin var, nema að á sama tíma söfnuðust upptökur í 

gagnabanka af sýningargestum sem birtust svo aftur í vörpuninni út frá umhverfinu í 

rauntíma. Með því gat fólk haft möguleika á að mæta korteri eða viku seinna og sjá 

upptökuna af sjálfum sér birtast við hlið sér. Í raun er hugmyndin um að sjá sig sjálfan í 

fortíð svipuð en í 8 horn & fleiri línur gat maður gengið út frá því að sjá sínar eigin gjörðir 

aftur, og það á meðan maður var að framkvæma þær næstu með hnútinn í maganum, bíðandi 

eftir að sjá hvernig maður ber sig.   

 Merleau-Ponty, í umfjöllun sinni um verk Cézanne, talaði um að málverk væru 

aldrei samkvæm sannleikanum því með því að færa athygli frá einum hlut til annars gæti 

eftirmynd af þeim hlutum aldrei verið sú sama. 9  Þessa hugsun má heimfæra á þau 

nútímaverk sem hér áður hafa verið nefnd. Með því, til dæmis, að setja manneskju í þá stöðu 

að horfa á sjálfa sig 15 sekúndum aftur í tímann frá öðru sjónarhorni myndi upplifunin á 

manni sjálfum ekki vera sú sama og áður þegar maður sæi aðeins sjálfan sig frá fyrstu 

persónu.  

Við sköpun listaverks þarf listamaðurinn að taka ákvarðanir sem stýra því hver 

upplifun sýningagesta verður, og litlir hlutir eins og smá skrítin fjarvídd í málverki eða hæð 

360° á listaverki geta haft töluverð áhrif á heildarupplifunina. Í mörgum tilvikum tökum við 

ekki nákvæmlega eftir þessum litlu smáatriðum og þarafleiðandi getur orðið erfitt að lýsa 

                                                
7 Sjá mynd nr. 4 í Myndaskrá, bls. 17 
8 Sjá mynd nr. 5 í Myndaskrá, bls. 18 
9 Maurice Merleau-Ponty, Heimur skynjunarinnar, Steinar Örn Atlason og Björn Þorsteinsson þýddu. 
(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2017), bls. 24. 
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með orðum upplifuninni, sem verður síðan til þess að við hvetjum annað fólk til að sjá 

viðkomandi sýningu með eigin augum. Þetta á líka við öll hin skilningarvitin. Með öðrum 

orðum er einungis hægt að ná ákveðið miklu fram en aldrei fullum skilningi sem fæst aðeins 

við upplifun innsetninga og gagnvirkra listaverka. Sama er hægt að segja um aðra miðla eins 

og ljósmyndir, hljóð og myndbönd. Með notkun þeirra er áhorfandinn/hlustandinn að upplifa 

allt annað en upprunalega var ætlað sem verk fyrir fleiri en tvö skynfæri. Merleau-Ponty hélt 

því fram hvernig hægt væri að lýsa hlut eins og listaverki nákvæmlega, eins og hvernig það 

virkar og hvernig það lítur út, en „í því er ekki fólgin skynjun heldur skilgreining“. 10 Hann 

heldur áfram með því að segja að ekkert geti komið í staðinn fyrir beina skynreynslu á 

listaverki. Í því samhengi er ekki úr vegi að nefna verkið One and Three Chairs11 eftir Joseph 

Kosuth þar sem áhorfandinn efast um hvort hægt sé að fullyrða að það séu þrír stólar í 

verkinu eða aðeins einn og afurð hans. Á sama hátt má segja að það sem Cézanne sá og 

málaði sé ekki það sama. Og þannig mætti einnig halda því fram að  þegar áhorfandi sér 

sjálfan sig birtast í vídeóupptöku sé það ekki lengur hann sjálfur heldur afurð frá hans eigin 

líkamlegu viðveru. Ef verkið One and Three Chairs yrði endurgert væri hægt að sýna þrívítt 

módel af stól, jafnvel í sýndarveruleika og síðan kannski 3D-prenta nákvæmt eintak af 

honum líka.  

Með því að skoða síðan hvað gerir list góða fyrir þig er ekki eitthvað sem er 

nú þegar inn í verkinu, heldur það sem gerist innra með þér. 12  

Upplifun okkar á listaverkum stýrist aðallega af  skynjun okkar og reynslu í bland við það 

hvert listamaðurinn reynir að leiða okkur. Það sem blasir við okkur er ekki annað en 

áhrifavaldur en upplifunin byggist alfarið á þeim samskiptum sem við eigum við listaverkið, 

bæði innra með okkur og líkamlega. Í nútíma okkar eru tæki og tól svo stór hluti af daglegu 

lífi okkar að sumt teljum við jafnvel sem framlengingu af líkamanum og hefur það áhrif á 

hver upplifun okkar verður og hvernig við bregðumst við umhverfinu, jafnt og listaverkum.   

                                                
10 Merleau-Ponty, Heimur skynjunarinnar, bls. 49-50. 
11 Sjá mynd nr. 6 í Myndaskrá, bls. 18 
12  „Art is something that happens, a process, not a quality, and all sorts of things can make it happen.’ Then 
suppose that what makes a work of art ‘good’ for you is not something that is already ‘inside’ it, but 
something that happens inside you“ (þýð. höf.) Brian Eno, A Year with Swollen Appendices (London: Faber 
and Faber Ltd, 1996), bls. 368. 
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2. Gagnvirkni og snerting 

Samkvæmt skilgreiningunni á gagnvirkri list (e. interactive art) hefur áhorfandi listaverks   

áhrif á verkið með nærveru sinni og athygli. Í því ljósi þarf að horfa á umhverfi listaverksins 

sem hluta af því. Segjum sem svo að þú snertir skúlptúr, ertu hugsanlega annaðhvort að skilja 

eitthvað eftir eða taka eitthvað af verkinu. Með því gætir þú haft áhrif á verkið, en þér yrði 

mögulega vísað út af safninu, galleríinu eða bara almennt frá verkinu vegna óviðeigandi 

hegðunar. Ef listaverk eiga að geta fallið undir skilgreiningu gagnvirkra lista þarf að vera 

augljóst að litið sé á gjörðir áhorfandans sem hluta af listaverkinu og að listamaðurinn hafi 

gert ráð fyrir þeim breytingum sem verða á verkinu.13 En verk geta einnig orðið gagnvirk án 

samþykkis listamannsins og breyst óháð fyrirfram ákveðnum skilgreininingum. 

Í hvers konar listaverkum er hægt að eiga einhverskonar andleg samskipti en gagnvirk 

list sækist einnig eftir líkamlegum samskiptum milli listaverksins og áhorfendans. Erkki 

Huhtamo telur að með því að leyfa áhorfandanum að snerta listaverkið sé búið að brjóta 

vegginn á milli listar og daglegs lífs, þar sem gert er ráð fyrir reglulegri líkamlegri snertingu 

fólks við umhverfið sitt.14 Samband líkama okkar við tækni ræðst mikið af því hvernig tæki 

eru sett á markað og hvað nær að verða að daglegum hlutum í lífi okkar. Tölvan hefur til 

dæmis yfirleitt lyklaborð og einhverskonar mús til þess að við getum átt í samskiptum við 

hana í gegnum skjá. Nýjustu kynslóðir eru hinsvegar að venjast því að nánast flestir skjáir 

eru snertanlegir sem veldur því að fólk aðlagast og snertir ósjálfrátt alla skjái. Það sama er 

hægt að segja um listaverk. Með því að hvetja fólk til þess að eiga líkamleg samskipti við 

listaverk í gegnum snertingu fer fólk að gera ráð fyrir því að mega snerta öll listaverk eins 

og hversdagslegan hlut.15  

Í einu hliðarverki á sýningunni minni 8 horn & fleiri línur skoðaði ég forvitni fólks 

með því að hengja upp gagnvirkt plakat á nokkra valda staði sem auglýsingu fyrir sýninguna. 

Neðarlega á plakatinu var prentað fingrafar, og ef fólk snerti fingrafarið kviknaði á litlu ljósi 

í línuteikningu af sýningarrýminu.16 Með því vildi ég að hvetja fólk til þess að snerta eitthvað 

sem það myndi ekki gera vanalega. Einnig voru stafirnir og línuteikningin upphleypt og með 

ákveðinni áferð sem hvatti fólk til þess að eiga í meiri líkamlegum samskiptum við plakatið. 

                                                
13 Lev Manovich, The Language of New Media (Cambridge: The MIT Press, 2002), bls. 71 
14 Erkki Huhtamo, Twin-Touch-Test-Redux: Media Archaelgical Approach to Art, Interactivity, and Tactility. 
Í MediaArtHistories, Oliver Grau ritstýrði, 71-102, (Massachusetts: The MIT Press, 2007), bls. 71 
15 Huhtamo, Twin-Touch-Test-Redux: Media Archaelgical Approach to Art. Bls. 75. 
16 Sjá mynd nr. 7 í Myndaskrá, bls. 19. 
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En þótt plakatið hafi verið auglýsing fyrir væntanlega sýningu hafði það einnig þann tilgang 

að vekja fólk til umhugsunar um að áhorfandinn væri krafinn til að virkja verkið og rýmið.  

Listamaðurinn Roy Ascott talar um nútíma listaverk með þeim hætti að hugsa sér 

listaverk sem leik. Hann lýsir því þannig að áður fyrr hafi listamaðurinn spilað til þess að 

vinna, með því að stjórna upplifun áhorfandans með fullkláruðu listaverki. Líkt og málverk 

sem stendur í stað og mun ekki þróast með tímanum heldur aðeins enda í sögubókum með 

sömu skilaboðum og það gæti hafa haft þegar það var búið til. Nútildags sé listin að færast í 

þá átt að áhorfendur/þátttakendur séu jafn mikilvægir og sjálft verkið, og þá sérstaklega í 

samhengi við gagnvirka list. Eða eins og hann orðar það: „Venjulega er megin innihald 

listrænnar upplifunar ákveðið af listamanninum, en þróun hennar í tilteknum skilningi er 

ófyrirsjáanleg og liggur alfarið í aðild áhorfandans.“17  

Með verkinu Sjálfvarpið18 setti ég upp gagnvirka stöð þar sem sýningargestum var 

boðið að leika sér með hljóðgervla og hljóðnema sem voru tengdir við lítið túbusjónvarp. Á 

skjánum mótuðust abstrakt form út frá hljóðbylgjum sem gestir stjórnuðu. Uppsetningin 

bauð upp á það að fólk gæti komið sér vel fyrir og leikið sér að því að teikna með hljóðum 

og á sama tíma var þátttaka þeirra partur af verkinu. Sumir sungu, góluðu og gáfu frá sér 

allskonar búkhljóð eða prófuðu jafnvel mismunandi tungumál. Allt sem aðrir sáu sem verkið 

var undir þátttakendum komið. Eins og manneskja sem setur á sig sýndarveruleikagleraugu 

þá verður þátttakandi í gagnvirku verki ósjálfrátt flytjandi fyrir aðra sýningargesti. Það var 

ekki fyrr en löngu eftir á sem ég komst að því að Nam June Paik hafði gert nánast 

nákvæmlega eins verk og Sjálfvarpið sem hét Partipation TV19 nema bara 54 árum áður og 

ekki með neinum öðrum græjum en hljóðnemum.  

Líkt og í einhverskonar leik gleymir fólk sér jafnvel til lengri tíma í listaverkinu og 

upplifir sig sem hlut af því. Í rauninni eru sýningargestir nauðsynlegur hlutur af gagnvirku 

verki þar sem listamaðurinn lítur gjarnan á verkið sem samstarf við alla gestina. Þrátt fyrir 

að einhver ákveðin hugmynd sé yfirgnæfandi í verki hafa gestirnir alltaf ákveðna hlutdeild í 

hver merking þess verður að lokum, sérstaklega í huga hvers og eins. Líkt og listgagnrýnandi 

eða listfræðingur myndi skrifa eða tala um verkið opinberlega og hafa áhrif á túlkun þess og 

varðveitingu, þá hafa þátttakendur verksins nánast sömu áhrif á það meðan á sýningunni 

                                                
17 „While the general context of the art experience is set by the artist, it‘s evolution in any specific sense is 
unpredictable and dependent on the total involvement of the spectator.“ (þýð. höf.) Roy Ascott, Telematic 
Embrace: Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness (California: University of California 
Press, 2007), bls.111.  
18 Sjá mynd nr. 8 í Myndaskrá, bls. 20. 
19 Sjá mynd nr. 9 í Myndaskrá, bls. 20 
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stendur. Ef maður ber saman ákveðnar væntingar sem samfélag hefur til einstaklings, til 

dæmis þær að hann sé virkur þátttakandi í því, og gagnvirks listaverks, má þar greina margt 

sameiginlegt. Því fleiri sem taka þátt og gefa af tíma sínum, þeim mun betur virkar og dafnar 

listaverkið líkt og samfélagið. 
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3. Líkaminn í rými og fleira 

Ef þú stendur í einu horni og horfir á annað, þá verður hornið sem er fjær þér í 

metrum nær þér í hugsun. Það sama er hægt að segja um manneskju sem 

maður talar við í síma, sem virðist nær manni heldur en síminn sjálfur. 

Ef þú heldur á málbandi í stað síma er möguleiki að mæla fjarlægð á milli þín 

og allra horna og staðsetja þig í rýminu með 8 eða fleiri línum. 

Í stað sýningarskrár fyrir sýninguna 8 horn & fleiri línur hengdi ég upp þennan texta sem 

óformlega leiðbeiningu um hvernig gestir gætu staðsett sig inni í sýningarrýminu. Textinn 

samsvarar að miklu leyti fyrirbærafræðilegri greiningu á rými eins og talað var um í fyrsta 

kafla og var það einnig grundvöllur sýningarinnar.  

Sýningin skiptist í tvo mismunandi þætti. Sá fyrri var sýndarveruleikinn þar sem 

unnið var með hugmyndina um huglæga fjarlægð. Hinum megin í rýminu var stjórnstöð 

sem var hugsuð sem rökfræðilega hliðin á því að að skoða rými með mælieiningum og á 

greinandi hátt. Stjórnstöðin20 bauð gestum að rannsaka með snúningstökkum þrívíða 

línuteikningu af sýningarrýminu sem var birt í gömlum sveiflusjá (e.oscilloscope). Til þess 

að hægt væri að birta breytanlegu þrívíðu módeli á gamla sveiflusjáinn þurfti að nota forrit 

sem breytti því í tvær hljóðrásir, sem voru síðan sendar inn í skjáinn og í hátalara á gólfinu. 

Ómaði þá stafræna útgáfan af rýminu um sjálft rýmið og breyttist hljóðið eftir því hvernig 

rýmið snéri og hversu mikilli fjarvídd það væri í. Eftir að hafa rannsakað rýmið á litlum 

skjá var fólk þá líklegra til þess að skoða sjálft rýmið út frá sínum eigin miðjupunkti.  

 Í flestum sýndarveruleikaupplifunum er enginn líkami viðstaddur þegar maður 

horfir niður, yfirleitt bara hendur eða jafnvel ekkert. Það er ekki hægt að líkja 

sýndaveruleikaupplifun við það að horfa á venjulegt myndskeið vegna þess hversu sterka 

tilfinningu maður fær fyrir því að vera í öðru umhverfi, en án þess að sjá og heyra í sínum 

eigin líkama mun maður aldrei fullkomlega tengjast þeim veruleika, þrátt fyrir að hafa 

gagnvirk áhrif á hann. Vísindamaðurinn Michiteru Kitazaki velti fyrir sér tengingu 

sjálfsvitundar okkar við líkamann og gerði rannsókn með sýndarveruleika þar sem hann 

komst að því að það þyrfti ekki meira en hreyfingu handa og fóta til þess að fólk fengi 

tilfinningu fyrir staðsetningu á öllum líkamanum sínum.21 Út frá því er hægt að sjá að oft 

                                                
20 Sjá mynd nr. 10 í Myndaskrá, bls. 21. 
21 Michiteru Kitazaki. „Illusory body ownership of an invisible body interpolated between virtual hands and 
feet via visual-motor synchronicity“ Scientific Reports, 2018. Sótt 4. Janúar 2019 á 
https://www.nature.com/articles/s41598-018-25951-2.  
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þarf ekki nema litla hluti til þess að blekkja upplifun okkar á umhverfinu og með því að 

upplifa það skiljum við betur hvað skiptir meira máli en annað. Við getum tekið dæmi af 

ólíkri upplifun af því að snerta með fingrum sínum og olnboga og ímyndað okkur að ef við 

misstum fingurna þá yrði skynjun olnbogana orðin töluvert mikilvægari en áður. Þannig er 

hægt að ganga út frá því að allur líkami okkar sé mikilvægur fyrir skynjun okkar á 

umhverfi og rými, stundum þarf bara að beina frekari einbeitingu að ákveðni skynjun eða 

skynfærum.  

 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir heimspekingur heldur því fram að líkami okkar sé í 

stöðugri tengingu við umhverfi okkar og náttúru í gegnum öll skilningarvit:   

 ...við erum alltaf að hlusta, heyra, taka á móti merkingu efnis og rýmis í 

gegnum líkamann – jafnvel þegar við teljum okkur vera að byrja á hugmynd 

til að efnisgera er þessi hugmynd í raun sprottin úr þessu eilífa samtali sem 

við eigum í við efni og rými á hverri einustu stundu.22 

Þrátt fyrir að mannkynið eigi það oft til að setja sig á hæsta stall þá erum við sprottin úr 

náttúrunni og erum ennþá hluti af henni. Þegar hins vegar kemur að tækni í því samhengi, 

hefur sýn okkar gagnvart líkamanum gjörbreyst út frá umhverfinu sem við sköpum okkur. 

Roy Ascott telur til dæmis að með internetinu og tækniþróun séum við stöðugt að 

fjarlægjast þá hugmynd að líkami okkar sé þar sem við erum í raun. Við erum til staðar og 

líka fjarri, hérna og annarsstaðar allt á sama tíma.23 Eins og í verkinu 8 horn & fleiri línur 

upplifði sýningargesturinn með sýndarveruleikagleraugun sjálfan sig í gegnum stafræna 

netheima (e. cyberspace), þannig að fortíðarmynd hans hafði nánast meiri líkamleg áhrif og 

sálaráhrif en veruleikinn hér og nú.   

 Líkamleg tenging okkar við rými og umhverfi er margslungin. Með 

hversdagslegum tækjum nútímans tengjumst við umheiminum og netheiminum með 

líkama og sál líkt og þau séu hluti af okkur. Við erum í raun öll orðin svokallaðar rafverur 

(e. cyborgs) án þess að hafa beintengda rafræna ígræðslu. Þess í stað eigum við auka 

stafræn sjálf í formi samfélagsmiðla sem taka upp pláss á vefsíðum og í netheiminum, líkt 

og líkami fyllir upp í pláss í rými.  

                                                
22 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir. „Að hlusta á líkamann er galdur“ Víðsjá, 20.12.2018. Sótt 4. janúar 2019 á 
http://www.ruv.is/frett/ad-hlusta-a-likamann-er-
galdur?fbclid=IwAR1IVvmhwCEH0IJZEZ6LMnkeH4Tju1pA6NkHucCwr9zM59-FLMKvITPryLI. 
23 Ascott, Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness, bls.350-351. 
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4. Mannlegi þátturinn 

Á meðan svo stór hluti af listaverkum notast við einhverskonar stafræna hjálp við ferli eða 

lokaniðurstöðu mætti spyrja sig hvar mannlega snertingin og mannlegi þátturinn sé í verkinu. 

Einnig hvort listamaðurinn skipti ennþá máli í samhengi við verkið sjálft. List hefur alltaf 

velt fyrir sér nærveru eins við annað, hvort sem það er til heiðurs, ákalls eða endurvakningar 

einhverrar manneskju, veru, hlutar eða hugmyndar. Roy Ascott flokkaði það niður á þann 

hátt að í trúabragðalist hafi það verið guðlegar verur, í klassískri list hetjur og merkingar, í 

rómantískri list listamaðurinn sjálfur, í abstrakt list nærvera nærverunnar sjálfrar. En þegar 

kemur að nýmiðlalist á tíma internetsins og fróðskiptatækni (e. telematics) er nærveran 

dreifð á milli allra og alls, í endalausri flækju sýndar- og raunheima.24  

 Í gagnvirkri list þar sem sýningargestur á þátt í að skapa verkið og er beðinn um að 

virkja það með nærveru sinni eða snertingu, er listamaðurinn ekki lengur yfir áhorfandann 

hafinn, og hann deilir frekar nærveru sinni líkt og hver annar sýningargestur. Upplifun 

einstaklingsins færist í forgrunn en hugmyndin um einhverja snilligáfu listamannsins er 

víkjandi. Upplifunin um að gjörðir manns sjálfs sem áhorfanda skipti máli fyrir útkomuna 

geta hins vegar verið blekkjandi og jafnvel sé þeim stýrt með sálfræðilegum aðferðum. 

Rússneski fræðimaðurinn Lev Manovich hefur til dæmis verið fremur gagnrýninn á 

mikilvægi gagnvirkra listaverka og heldur því fram að við misskiljum hugmyndir annarra 

sem okkar eigin.25 Sá sem horfir á málverk og leyfir hugsunum sínum að reika, samkvæmt  

Manovich, hefur meira frelsi til að hugsa sjálfstætt heldur en áhorfandi að gagnvirku verki 

þar sem krafan er að bregðast við verkinu og þar er það listamaðurinn sem leiðir okkur áfram. 

Það eru hinsvegar fremur harkalegar ályktanir þar sem allt stjórnar huganum að ákveðnum 

áttum og frelsi okkar til að leyfa huganum að reika fellst aðallega í viðhorf okkar gagnvart 

aðstæðum. En samhliða tæknivæðingu aðlögumst við og má þá líta á hugmyndir Manovich 

sem aðeins eðlilegar með tilliti til breyttrar athyglisgáfu nýrra kynslóða vegna til dæmis 

auðveldari nálgunar afþreyingarefnis. 

 Í minni listsköpun tel ég mannlega þáttinn sem hluta af verki yfirleitt koma fram í 

viðbrögðum sýningagesta og heðgðun. Þrátt fyrir að ég leggi mikið í uppsetningu og útlit 

                                                
24 Ascott, Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness, bls.335 og 382. 
25 Manovich, “On Totalitarian Interactivity”, 1996. Sótt 8.janúar 2019 á 
http://www.manovich.net/TEXT/totalitarian.html.   
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verka minna reyni ég að stýra áhorfandanum í þá átt að horfa á sjálfan sig og/eða aðra 

viðstadda einstaklinga sem hinn mannlega og skapandi þátt í verkunum.  
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Lokaorð 

Með því að ganga út frá fyrirbærafræðilegum hugmyndum Merleau-Ponty hvað varðar lengd 

þessarar ritgerðar er inngangurinn töluvert færri orðum frá lokaorðunum í huganum heldur 

en í raun. Sérstaklega þar sem ég er að rifja hann upp hér. En ef ritgerðin er lesin á internetinu 

þá er erfitt að staðsetja hvort tveggja, þar sem hún er þá öll á sama stað og allsstaðar. 

 Í minni listsköpun tel ég mikilvægt að virkja áhorfandann og sömuleiðis leyfa honum 

að virkja verkið. Þannnig myndast samtal á milli, sem opnar fyrir fleiri leiðir til þess að 

upplifa og túlka verkið. Með gagnvirkum listaverkum eru sýningargestirnir ekki staðsettir 

aðgerðarlausir fyrir framan verk sem hefur mögulega flókna hugmynd eða er ekki 

aðgengilegt almenningi. Gestum er þess í stað boðið að fikra sig áfram og leika sér. Sé litið 

á listaverk sem leik, eins og Roy Ascott benti á, þá eru listamenn nútímans ekki fyrst og 

fremst að reyna að vinna leikinn sjálfir, heldur frekar að gefa áhorfandanum tækifæri á að 

spila. Snerting er mjög mikilvæg til þess að tengjast umhverfi sínu í daglegu lífi og í 

gagnvirkum listaverkum er hún sömuleiðis mikilvæg svo hægt sé að brjóta vegginn á milli 

listarinnar og þess hversdagslega, eins og Erkki Huhtamo benti á. Í mínum verkum lít ég á 

hana sem leið til að eiga í samtali við áhorfandann svo hugmyndin að baki þeim og virkni 

þeirra geti haldið áfram að þróast og dafna.  

 Með stöðugri tækni- og samfélagsþróun verður upplifun listaverka stöðugt flóknara 

fyrirbæri. Nýir miðlar líkt og sýndarveruleiki bjóða upp á breytta skynjun á rými og nærveru. 

Til þess að reyna að svara þeim spurningum sem vakna þarf að byrja á að skoða hvar við 

stöndum í þessum raunveruleika og svo öðrum. En af því við skynjum og  skilgreinum 

veruleika á svo mismundandi hátt er ómögulegt að segja hversu langt frá svarinu við erum. 

Það fer bara eftir því hvort maður vill nota mælieiningar eða huglæga fjarlægð.  

 Með því að skoða mín listaverk í samhengi við verk annarra listamanna og 

heimspekikenninga vil ég leggja áherslu á að markmið mitt er ekki að finna upp hjólið heldur 

frekar að skilja hvernig það virkar og smíða svo vagn sem hefur pláss fyrir mig og fleiri til 

þess að renna samferða. 

   

Fyrir nýja og gagnvirka upplifun af ritgerðinni skaltu skipta út orðinu það fyrir eitthvað 

annað sem þér dettur í hug. 
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