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Í útskriftarverki mínum, Tacet: Exrinsic,1 skoða ég performatíva eiginleika þagnar og hlutverk 

hennar í tónlist. Verkið sem sýnt var á Kjarvalsstöðum er skrásetning á gjörningi sem ég flutti 

á sviði með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands á tvennum tónleikum í dymbilvikunni 

síðastliðinni, 18. apríl í Hofi á Akureyri og 19. apríl í Langholtskirkju í Reykjavík. Á 

tónleikunum voru flutt tvö verk eftir W. A. Mozart: píanókonsert í d-moll K. 466 og Requiem 

í d-moll K. 626. Myndbandið er 25 mínútna langt og skal spilað í loop-u með hljóði, en í 

myndbandinu sést hljómsveitin, ásamt einsöngvurum, kór og þöglum flytjanda flytja fyrstu 

þrjá kaflana í Requiem. Myndbandið er kyrrt, miðjusett skot þar sem öll hljómsveitin, kór, 

einsöngvarar, stjórnandi og fremstu raðir áhorfenda í Hofi eru í mynd. Innan um hljómsveitina 

leynist svo flytjandi gjörningsins, Tacet: Extrinsic, en enginn munur er á honum og öðrum 

flytjendum verksins annar en sá að hann flytur þögn en ekki hljóð.  

Tónlist samanstendur af tveimur jafnréttháum megineiginleikum: hljóði og þögn. Hljóð 

einkennist af hljóðstyrk, tónhæð, tónblæ og tímalengd, en þögn einkennist hinsvegar einungis 

af tímanum sem líður á meðan hún stendur yfir. Þögn er ekki hægt að heyra sem samhljóm eða 

tónblæ; hana er aðeins hægt að skynja sem ákveðna lengd tíma. Eins og John Cage sýndi 

áheyrundum 4’33” fram á er þó aldrei algjör þögn, umhverfis okkur eru flestum stundum 

alskyns hljóð sem erfitt er að útiloka. Í gegnum rannsóknir mínar á eiginleikum þagnar hef ég 

komist að því að það er aldrei þögn nema einhver þegi. Þögn er allt sem hljóð er ekki, þögn er 

algjör vöntun á hljóði – þögn er þegar ekkert heyrist og hana er því aðeins hægt að upplifa sem 

performatívt eða sjónrænt element í tónlist. Áður en ég hóf nám í myndlist lauk ég 

burtfararprófi í klassískum klarínettuleik frá Tónlistarskólanum í Reykjavík. Sem 

tónlistarmanni þótti mér alla tíð mun erfiðara að flytja sannfærandi þögn en nokkurntíma hljóð 

í tónlist. Flutningur þagnar er jafnmikilvægur flutningi hljóðs í tónlistarflutningi en er þó allt 

annars eðlis en flutningur hljóðs. Við flutning hljóðs sér hljóðið sjálft um að skapa ákveðið 

andrúmsloft, hugarástand eða stemningu en þegar þögn er flutt þarf flytjandinn að viðhalda 

andrúmsloftinu sem hljóðheimurinn hefur áskapað honum án þess að geta stuðst við hljóðið 

sjálft. Þar sem ekki er hægt að heyra þögn og þögn á sér aldrei stað nema einhver þegi má líta 

á þögn í tónlistarflutningi sem element í tónlist sem einvörðungu er performatívt. Áheyrandinn 

upplifir þögnina eingöngu þegar hann sér hana sem áhorfandi á tónleikum. 

Á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands í Hofi var flutt tónverkið Requiem í d-moll 

eftir W. A. Mozart, en það er skrifað fyrir stóra hljómsveit, blandaðan kór og fjóra einsöngvara. 

Á tónleikunum var því óvenju stór hópur tónlistarflytjenda á sviðinu, en sökum stærðar 

																																																								
1 Ísl. Þögn: utanaðkomandi. 
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tónverksins og fjölbreytilegum köflum þess voru iðulega fleiri að flytja þögn á sviðinu en bara 

flytjandi gjörningsins. Þar af leiðandi var erfiðara fyrir áhorfendur að koma auga á flytjanda 

gjörningsins en á sama tíma þeim mun betri forsendur til þess að velta fyrir sér mikilvægi 

þagnarinnar í tónlistarflutningnum. Raunar mætti tala um gjörninginn sem fulltrúagjörning, þar 

sem bæði þeir tónlistarflytjendur sem á einhverjum tímapunkti fluttu þögn voru þátttakendur í 

gjörningnum og svo áhorfendur – sem markvisst fluttu þögn allan tímann. 

Gjörningurinn Tacet: Extrinsic er unninn út frá aðferðafræði liststefnunnar Institutional 

Critique þar sem athygli áhorfandans er beint að einangruðum þáttum eða strúktúrum – hvort 

sem þeir eru félagslegir, tilheyra arkitektúrnum eða eitthvað allt annað – innan stofnana sem 

öllu jafna fá litla sem enga athygli og þeir sýndir í nýju ljósi. Með því að ganga inn í 

tónlistarstofnun þar sem öllu jafna er einblínt á flutning hljóðs innan tónlistar, en ekki flutning 

þagnar, og flytja þögn beindi ég athygli áhorfandans að þætti innan stofnunarinnar sem á sér 

stað á öllum tónleikum og í öllum tónlistarflutningi en er sjaldnast gaumgæfður eða veitt 

eftirtekt. Með því að sýna flutning þagnar, eins hversdaglegur og hann er, innan um 

tónlistarflytjendur fær Tacet: Extrinsic áhorfendur til þess að velta fyrir sér hlutverki og 

mikilvægi þagnar í tónlist sem og tilverunni sjálfri. 
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við  

Listaháskóla Íslands. Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með  

leyfi höfundar. 



 

 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð styðst ég við skrif Claire Bishop til þess að útskýra helstu hugtök og 

grunnhugmyndir þátttökulistar ásamt því sem ég leitast við að greina og setja eigin verk í 

samhengi út frá þeim. Ég velti því fyrir mér hvort það sé siðferðilega rétt eða rangt að notast 

við atbeini annarra í verkum sínum og hvaða áhrif þessir utanaðkomandi aðilar hafa á þau. 

Ég skoða hið táknfræðilega kerfi sem mótað hefur stöðluð kynjahlutverk og hlutgervingu 

kvenna út frá skrifum Laura Mulvey og Lucy Lippard. Í því samhengi tek ég sjónarmið af 

skrifum Platóns um ástina og hulinni kynferðislegri þrá í verkum Duchamps til þess að gera 

grein fyrir hlutgervingu líkama karla og ástinni sem tilbreytingarsnauðri endurtekningu í 

verkum mínum. Endurtekninguna set ég svo í samhengi við hefðbundin form klassískrar 

tónlistar og verk eftir Erik Satie, John Cage og Pilvi Takala, en megininntak verka þeirra eru 

endurtekningin og ó-gjörðin. Rislaus, endurtekin frásögn og það að gera ekki neitt ögrar 

samfélagslega samþykktum hegðunarmynstrum og ég skoða hvaða áhrif sú ó-gjörð sem felst 

í vísvitandi aðgerðaleysi og tilbreytingarsnauðum endurtekningum hefur á áhorfendur. Undir 

lokin notast ég við myndlist til þess að greina tónlist, og öfugt, og velti því fyrir mér hvort 

eðlileg þróun þessara ólíku listgreina liggi að hluta til í samruna þeirra. 

  



 

 

Abstract 

In this paper I draw upon the writings of Claire Bishop to explain the mainconsepts and 

notions og participation as well as I try to analyze and situate my own work within that 

frame. I discuss if it is morally right or wrong to use other people as material in my work 

and what affect it has on them. Through selected texts by Laura Mulvey and Lucy Lippard I 

observe the symbolic systems that have shaped the stereotypical gender roles of today and 

the objectification of women. In that context I look at Plato’s essay about love and the hidden 

erotic ideology in Duchamp’s works in order to account for the objectification of men’s 

bodies and of love as a somewhat fixed repetition in my work. This repetition is then put in 

context with traditional structures within classical music and works by Erik Satie, John Cage 

and Pilvi Takala, who all are acts of repetition and non-doings. These repetitive works that 

never ascend to climax, and the act of doing nothing resist our socially accepted behavioral 

patterns and I look into how these non-doings and comparatively changeless repititions 

impact the viewer. In the end I use fine art to analyze music, and music to analyze fine art, 

and speculate if the future development of these two art forms lies partly in their alliance. 
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Inngangur 

Við erum öll þátttakendur í þeim samfélögum sem eru umhverfis okkur hverju sinni. Hvort 

sem við gerum okkur grein fyrir því eða ekki fylgjum við öll fyrirfram ákveðnum, 

samfélagslega samþykktum hegðunarmynstrum. Í verkum mínum leitast ég við að beina 

athygli áhorfandans að þessum samþykktum, svo sem fastmótuðum væntingum okkar um ris 

innan atburðarásar, skorðum félags- og efnahagslegra hlutverka í vestrænu nútímasamfélagi og 

stöðluðum kynjahlutverkum. 

Þátttaka okkar í samfélaginu er þó ekki hin sama og stýrð þátttaka þeirra sem ég hef fengið 

til þess að flytja verk eftir mig. Með því að notast við utanaðkomandi aðila, eða fulltrúa, og 

atbeina þeirra í verkum mínum á siðferðilega umdeilanlegan hátt beini ég athygli áhorfandans 

að siðferðilegu eðli samfélagslegrar þátttöku einstaklingsins í sínu hverdagslega umhverfi og 

hinu gráa svæði innan hennar. Í þessari ritgerð nota ég skrif Claire Bishop um sögu 

þátttökulistar til þess að setja í samhengi og greina eigin verk og mikilvægi utanaðkomandi 

aðila innan þeirra. 

Til glöggvunar á hinu táknfræðilega kerfi feðraveldisins sem mótað hefur hin stöðluðu 

kynjahlutverk sem tröllríða vestrænni sjónmenningu hef ég til hliðsjónar grein eftir Lauru 

Mulvey. Þá tek ég einnig sjónarmið af skrifum Platóns um ástina og þeirri erótísku 

hugmyndafræði sem birtist í verkum Duchamp í þeim tilgangi að útskýra notkun mína á 

táknmyndum og hlutgervingum. 

Í verkum mínum leikur tilbreytingarsnauð endurtekning stórt hlutverk, en þessi sífellda 

endurtekning er einskonar andstæða hinnar skýru atburðarásar sem einkennir vestræna 

frásagnarhefð. Í greiningu minni á þeirri rislausu en jafnframt stöðugu örvun sem 

endurtekningin vekur með áhorfandanum styðst ég við verk og hugmyndafræði klassísku 

tónskáldanna Erik Satie og John Cage, og finnska myndlistarmannsins Pilvi Takala ásamt því 

sem ég varpa fram hugleiðingum mínum um eðlilega framtíðarþróun listgreinanna tveggja. 
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1. Hin ýmsu form þátttökulistar og samþykkt hegðunarmynstur 

Í bókinni Artificial Hells (2012) fjallar Claire Bishop um þátttökulist, fer yfir línulega þróun 

hennar og hinar ýmsu birtingamyndir í gegnum tíðina. Þátttökulist er sú list þar sem þátttaka 

almennings, áhorfenda eða fulltrúa listamannsins er þungamiðja listaverksins. Bishop segir 

bestu og eftirminnilegustu þátttökulistaverkin verða til þegar listamenn hafna hugmyndinni um 

samþykkt samfélagsins og ákveða frekar að elta eigin forvitni um virkni þess. Með því að eltast 

við eigin hugmyndir, en leitast hvorki við að gera þægilega list né að ná samþykki  samfélagsins, 

hafi listamenn oft á tíðum náð að skapa mjög tilbúnar aðstæður1 sem renna áreynslulaust saman 

við raunveruleikann utan listaverksins svo að til verður einhverskonar leikstýrður 

raunveruleiki.2 Í þessum leikstýrða raunveruleika mætast svo hugmyndafræðilegar forsendur 

listamannsins og viðbrögð þátttakendanna sem eru alltaf að hluta til ófyrirsjáanleg.3 Einmitt 

þar á milli liggur hið gráa svæði listrænna ákvarðanna í þátttökulist; að ákveða hversu nákvæm 

fyrirmælin, eða handritið, eru og hversu mikið frelsi listamaðurinn veitir þátttakandanum innan 

þeirra. Þannig er þungamiðja þátttökuverka lögð á hugmyndafræði höfundarins (listamannsins) 

en ekki á samband hans við fulltrúa sína eða þátttakendur og hvort það sé siðferðilega rétt eða 

rangt, en þeir listamenn sem eigna sér fullan höfundarrétt yfir þátttökuverkum sínum hafa verið 

harðlega gagnrýndir fyrir að misnota samstarfsmenn sína sér til framdráttar. Höfundarrétturinn 

á þó fullan rétt á sér þar sem listamaðurinn bjó til einstakar aðstæður og setti af stað atburðarás 

sem annars aldrei hefðu orðið til.4 

1.1 Nánar um þátttökulist, fulltrúagjörninga og myndbandsgjörninga 

Árið 1965 setti Milan Knízák fram kenningu sína um hinar tvær gerðir þátttökulistar í tengslum 

við hinar tvær gerðir þátttakenda úr röðum áhorfenda, hinn óvirka og hinn virka, og nefndi þær 

nauðuga þátttöku og frjálsa þátttöku5. Sú fyrrnefnda á við um þátttöku hins óvirka áhorfanda 

sem er beinlínir neyddur til þess að taka þátt, þessi tegund þátttöku einkennist af ruglingi og 

skilningsleysi, en sú síðarnefnda á við um þær aðstæður þar sem áhorfandinn velur að 

skuldbinda sig verkinu heils hugar í samvinnu við listamanninn. Á tíunda áratug síðustu aldar 

kom svo fram ný tegund þátttökulistar sem þróaðist út frá gjörningalistforminu sem haslaði sér 

völl í listheiminum á árunum 1960 til 1980, fulltrúagjörningurinn.6 Fulltrúagjörningar eru 

																																																								
1 Enska: constructed situations. 
2 Enska: directed reality. 
3 Claire Bishop, Artificial Hells, (London/New York: Verso, 2012), 33. 
4 Bishop, Artificial Hells, 37.  
5 Enska: enforced action og spontaneous reaction. 
6 Enska: delegated performance. 
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gjörningar fluttir af einstaklingi/-um sem listamaðurinn ræður til þess að vera viðstadda og 

flytja verk eftir sig, en þannig er nærvera listamannsins ekki lengur bundin einum flytjanda, 

listamanninum sjálfum, heldur hinum utanaðkomandi einstaklingi eða sameiginlegri heild 

hópsins sem hann ræður til þess að fylgja fyrirmælum sínum.7 Grundvöllur þess að listamenn 

ráði fólk til þess að flytja verk eftir sig er þó ólíkur því þegar fólk er ráðið til þess að leika í 

kvikmynd eða leikriti fyrir hönd leikstjórans, því listamenn hafa tilhneygingu til þess að „[...] 

ráða fólk til þess að flytja sitt eigið félagslega og efnahagslega hlutverk, hvort sem um er að 

ræða kyn, stétt, þjóðerni, aldur, fötlun eða (sjaldnar) starfsgrein.“8  

Það er sérstaklega í kringum þessi verk sem umræða um siðferðilega rétt og rangt á sér 

stað þar sem ekki er alltaf ljóst hversu frjálsan vilja fulltrúarnir hafa og að hvaða leyti þeim er 

stjórnað af listamanninum og fyrirfram ákveðnum hugmyndum hans um hlutverk fulltrúa sinna. 

Það er ákveðin hræsni að stökkva upp á nef sér þegar siðferði í þátttökulist er rætt þegar flest 

þessara samtala fara fram í vestrænum nútímasamfélögum sem misnota alla þá sem í þeim 

hrærast og þeir fá versta útreið sem minnst mega sín. Skíni óheilbrigt eða siðferðilega rangt 

samband listamannsins og fulltrúa hans í gegnum listaverkið er hlutverk þess einmitt að benda 

á og fjalla um misnotkunina og valdaskiptinguna sjálfa.9 

Þegar listamaður felur utanaðkomandi einstaklingum flutning á verkum sínum býr hann til 

skiptingu valds þar sem hann er við stjórnvölinn, en það er ekki þar með sagt að valdið liggi 

einvörðungu hjá honum. Í skiptum fyrir nærveru fulltrúanna í verkinu felur listamaðurinn þeim 

ákveðið vald yfir verkinu sjálfu því það getur aldrei náð lengra en að þolmörkum 

þátttakendanna, hvort sem þau þolmörk snúi að getu, styrk eða trúverðugleika þeirra. Með því 

að setja fulltrúa sína inn í tilbúnar aðstæður og gefa þeim fyrirmæli setur listamaðurinn af stað 

meira eða minna ófyrirsjáanlega atburðarás og býr til leikstýrðan raunveruleika þar sem 

framkvæmd og lokaútkoma verksins hvílir að stórum hluta á herðum þáttakendanna. 

Listamaðurinn treystir því að úr þessum tilbúnu aðstæðum verði til listaverk og afsalar sér þar 

með valdi tímabundið jafnframt því sem hann heldur því. 

Í verkum mínum notast ég við þátttöku annara hvort sem hún er frjáls eða nauðug í þeim 

tilgangi að ýkja, og vekja áhorfendur til umhugsunar um, valdastöðu mína sem höfundar 

verkanna og beitingu þessa valds innan þeirra. Með því að notast við líkama og nærveru 

einstaklinga sem gegna ekki sama samfélagslega hlutverki og ég, t.d. unga, hvíta karlmenn, tek 

																																																								
7 Bishop, Artificial Hells, 218. 
8 .„[...] hire people to perform their own socio-economic category, be this on the basis of gender, class, 
ethnicity, age, disability, or (more rarely) a profession.“ (þýð.höf.). Bishop, Artificial Hells, 218. 
9 Bishop, Artificial Hells, 239. 
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ég mér leyfi til þess að fjalla um efnahagsleg og félagsleg hlutverk þeirra út frá mínum eigin 

sjónarmiðum á trúverðugri hátt en ég annars gæti. Í gegnum nærveru einstaklinga sem ekki 

gegna sama samfélagslega hlutverki og ég sjálf, og í gegnum samband mitt við þá, beini ég 

athyglinni að gráa svæðinu milli misnotkunar og trausts og geri sýnilega hina ýmsu afkima 

samfélagsins sem öllu jafnan eru okkur huldir. 

1.2 Hið ósýnilega  

Mannlegt samfélag er flókinn íverustaður þar sem ósýnilegar hindranir og óskrifaðar reglur 

verða á vegi flestra sem eiga leið um. Efnahagsleg og félagsleg hlutverk einstaklinga segja til 

um hver má gera hvað, hvernig og hvenær – því alls ekki allir mega gera hvað sem er. Innri 

formgerð vestrænna nútímasamfélaga minna einna helst á köngulóarvef þar sem þræðir vefsins 

eru reglur og venjur mannlegs samfélags, en flókið leikkerfið teygir ósýnilega anga sína vítt og 

breitt um samfélagið og hremmir þá sem ekki gæta að sér. Þó festast ekki allir á sama þræði 

því kyn, stétt, þjóðerni, aldur, fötlun og starfsgrein hvers og eins hefur áhrif á það hvernig hann 

má hegða sér og hreyfa sig innan þess rýmis sem samfélagið úthlutar honum. Þeir einstaklingar 

sem njóta fæstra, ef einhverra, forréttinda eru mestar skorður settar og rekast þar með oftar á 

óskrifaðar reglur köngulóarvefsins, á meðan þeir sem njóta mestra forréttinda eru minnstar 

skorður settar og rekast þar af leiðandi á færri þræði vefsins. Þrátt fyrir að þræðirnir (reglurnar) 

séu illsjáanlegar læra þó flestir á endanum að hreyfa sig í samfélagsrýminu þannig að þeir verði 

ekki fyrir óþægindum.  

Í verkinu [ ] (2016)10 geri ég tilraun til þess að setja upp tilbúnar aðstæður þar sem þessar 

ósýnilegu hindranir birtast áhorfendum á efnislegan og áþreifanlegan hátt með því að strengja 

glæra þræði þvert yfir gönguleiðir innan húsnæðis myndlistadeildar við Laugarnesveg án þess 

að gera þær á nokkurn hátt sýnilega. Alls strengdi ég upp fjóra girnisklasa sem ég festi í rör og 

leiðslur við veggina sitthvoru megin við fjölfarnar gönguleiðir innan hússins, öðrum megin í 

lofthæð en hinum megin í u.þ.b. mittishæð. [ ] minna um margt á verk Lygiu Pape Ttéia 1, C 

(2003/2012)11 þar sem hún notast við gylltan þráð í geómetrískum innsetningum milli veggja í 

tilraun til þess að frelsa listaverkið úr stöðnuðu formi þess,12 en forsendur verkanna eru ekki 

þær sömu. Verkið var uppi í tvær vikur og í fyrstu tók nánast enginn eftir verkinu fyrr en fólk 

gekk á það en eftir nokkra daga voru flestir búnir að læra hvar klasarnir voru staðsettir í rýminu 

																																																								
10 Sjá myndaskrá, myndir 1 og 2. 
11 Sjá myndaskrá, mynd 3. 
12 Moderna Museet, „Lygia Pape, Ttéia 1, C“, sótt 28. nóvember 2018 á 
https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibitions/lygia-pape/. 
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og búnir að aðlaga hegðun sína samkvæmt því. Nokkrir einstaklingar lærðu þó aldrei að þekkja 

staðsetningar verksins og gengu ítrekað á sama klasann yfir sýningartímann. Allir þeir sem 

gengu um skólann urðu að nauðugum þátttakendum í verkinu, með tilheyrandi ruglingi og 

skilningsleysi, þar sem það knúði fólk til þess að breyta hegðunarmynstri sínu svo það yrði 

ekki fyrir óþægindum, og þar af leiðandi meðvitaðri um eigin stöðu innan samfélagslega 

rýmisins.  

1.3 Feðraveldið nauðbeygt til þátttöku 

Þrátt fyrir að fulltrúagjörningar hafi ekki stigið almennilega á stokk fyrr en á tíunda áratug 

síðustu aldar er engin nýlunda að listamenn notist við aðra líkama en sína eigin í verkum sínum. 

Í bókum og tímaritum má finna fjöldann allan af myndum af nöktum líkömum kvenna, en 

aðeins lítil prósenta þessara mynda er eftir konur. 13  Í hinum karllæga, vestræna 

menningarheimi hefur áhorfi verið skipt í tvær andstæður: hið virka karllæga áhorf og hið 

óvirka kvenlæga áhorf. Hið ráðandi karllæga áhorf varpar svo draumórum sínum og löngunum 

yfir á hið kvenlæga form, líkama kvenna, sem er svo stílfært eftir því.14 Í gegnum þessa hefð í 

vestrænni menningu hafa líkamar kvenna verið hlutgerðir svo mjög að þeir eru orðnir að 

hlutgervingu kynferðislegra óra karlmanna, þ.e.a.s. kynferðislegir hlutir15 sem þeir geta notað 

að vild til þess að ná fram listrænum ásetningi sínum. Þessi birtingarmynd kvenna og líkama 

þeirra er þó yfirleitt neikvæð og í rauninni er erfitt að finna listaverk eftir karlmann þar sem 

kvenlíkaminn kemur fyrir eða er notaður á jákvæðan hátt. 16  Með tilkomu gjörninga og 

líkamslistar um miðja 20. öld fóru konur og líkamar þeirra þó úr því að vera fyrirmyndir og 

listagyðjur karlkyns listamanna yfir í að verða listaverkið sjálft, eða jafnvel verkfærið sem 

listamaðurinn notaði til þess að skapa lokaútkomuna. Hlutverk konunnar fór úr því að vera 

hlutgerving listrænnar andagiftar í það að vera bókstaflega hlutur. Yves Klein notaði nakta 

líkama kvenna sem „fjarstýrða og lifandi pensla“ 17  til þess að búa til málverk sín 

																																																								
13 Lucy Lippard, „The Pains and Pleasures of Rebirth: European and American Women’s Body Art“ í From the 
Center: feminist essays on women’s art (New York: Dutton, 1976), 125. 
14 Laura Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“, þýð. Heiða Jóhannsdóttir, í Áfangar í 
kvikmyndafræðum, ritsýrt af Guðna Elíassyni (Reykjavík: Forlagið, 2003), 338. 
15 Enska: sex object. 
16 Lippard, „The Pains and Pleasures of Rebirth: European and American Women’s Body Art“, 134. 
17 „Even though the model’s participation was central to these performances, Klein saw himself as the sole 
author of the imprints. ‘My pencils were alive and remote-controlled’, he said of the women’s bodies. By 
claiming that the immediacy of the imprints would ‘impregnate’ the viewers with sensibility, just as he 
‘impregnated’ the surface of the canvas, Klein claimed authorship from a specifically masculine position. The 
‘real presence’ that he pursued was not that of the female body, as he claimed, but that of his ‘impregnating’ 
act.“ Stefka Mihaylova, „Whose Performance Is It Anyway? Performed Criticism as Feminist Strategy“ í New 
Theatre Quarterly, 3. tölublað, 25. árgangur (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 266.  
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Anthropometries of the Blue Period (1960)18 fyrir framan áhorfendur á árunum 1960-1962. Í 

gjörningnum Match Piece (1972)19 kastaði fullklæddur Chris Burden logandi eldspýtum í 

konuna sína sem lá nakin á gólfinu í sýningarrýminu. Vito Acconci hefur ítrekað ráðskast með 

konur bæði líkamlega og andlega í verkum sínum.20 Í gjörningnum Conversion III (Association, 

Assistans, Dependence) (1971)21 gerði Vito Acconci tilraun til þess að breyta kyni líkama síns 

og verða kona. Gjörningurinn endaði á því að hann tróð kynfærum sínum á milli fótanna á sér 

og lét nakta konu hylja þann enda þeirra sem stóð út á milli rasskinnanna með munni sínum í 

þeim tilgangi að öðlast kvenlegt form. Listasagan er þó hvergi nærri eini vettvangur 

mannkynssögunnar þar sem konur hafa verið niðurlægðar og notaðar. Efnahagsleg og félagsleg 

staða kvenna hefur verið veikari en staða karla og háð velvilja þeirra í þúsundir ára, sem skín í 

gegn í nútímasamfélögum um allan heim.  

Langþreytt á hallri stöðu kvenna í samfélagi sem níðist á þeim, fékk ég föður minn til þess 

að flytja verk eftir mig á fölskum forsendum. Í myndbandsgjörningnum Patriarchy (2017)22 

sést faðir minn, sem segist ekki vera femínisti, skjóta afsteypu af andliti mínu með riffli, svo 

að hún mölbrotnar. Afsteypan brotnar þó ekki í fyrstu atrennu heldur þarf ég að hengja hana 

upp aftur svo hann geti gert aðra tilraun til þess að mölva afsteypuna, sem að endingu tekst við 

mikinn fögnuð okkar beggja. Þrátt fyrir að faðir minn þvertaki fyrir það að vera femínisti fannst 

mér ólíklegt að hann myndi vilja taka átt í þessu verki fyrir mig ef hann vissi út á hvað það 

gengi svo að ég lét hann trúa því að ferðin væri til þess gerð að kenna mér að skjóta af riffli. 

Það var ekki fyrr en við vorum komin út í Reykjanesfólkvang að ég útskýrði fyrir honum hvað 

það væri sem ég vildi að hann gerði fyrir mig. Þátttaka hans var því nauðug og á frekar gráu 

svæði siðferðislega, en ég hafði fengið hann til að aðstoða mig með blekkingum – í anda 

feðraveldisins.  

Samkvæmt Peggy Phelan er eini líftími gjörninga núlíðandi stund sem ekki er hægt að 

skrásetja, taka upp eða varðveita á neinn máta án þess að það verði að einhverju öðru en 

upphaflega gjörningnum var ætlað að vera.23 Meðvituð um þetta og lög um meðferð skotvopna 

á Íslandi vann ég Patriarchy sem myndbandsgjörning þar sem áætlaðir áhorfendur verksins 

voru áhorfendur myndbandsins en ekki gjörningsins sjálfs. Samkvæmt Bishop eru 

myndbandsgjörningar ein þriggja tegunda fulltrúagjörninga, en þeir fanga yfirleitt tilbúnar 

																																																								
18 Sjá myndaskrá, mynd 4. 
19 Sjá myndaskrá, mynd 5. 
20 Lippard, „The Pains and Pleasures of Rebirth: European and American Women’s Body Art“, 134. 
21 Sjá myndaskrá, mynd 6. 
22 Sjá myndaskrá, myndir 7 og 8. 
23 Peggy Phelan, Unmarked: the Politics of Performance (London, New York: Routledge, 1993), 146. 
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aðstæður sem of erfitt er að setja upp sem staðbundna gjörninga sem svo á að endurtaka. 

Myndbandsgjörningar þar sem notast er við fulltrúa til þess að flytja verkið gera listamanninum 

kleift að dansa á línunni milli gjörninga og hins miðlaða, og óskýra mörkin á hins 

hversdagslega og hins sviðsetta.24  

																																																								
24 Bishop, Artificial Hells, 226. 
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2. Hlutgerving hins talandi líkama og endurtekningin í ástinni  

Í greininni „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“ greinir Laura Mulvey frá því hvernig „[...] 

kvikmyndir endurspegla, birta og gera jafnvel út á fastmótaðan skilning samfélagsins á mismun 

kynjanna en hann setur jafnframt mark sitt á ímyndamótun, erótískt augnaráð og sjónarspil 

innan þeirra.“25 Mulvey talar um hvernig líkami og hlutverk kvenna í kvikmyndum hafa mótast 

í táknkerfi feðraveldisins og hvernig konan hefur þar með orðið „[...] undirseld merkingu sem 

hún sjálf á engan þátt í að skapa.26 

Merking hluta og mynda er óhjákvæmilega tengd því táknfræðilega kerfi sem þeir spretta 

upp úr. Innan feðraveldisins eru líkamar kvenna hljóðir en líkamar karla talandi,27 þ.e.a.s. 

ráðandi. Í táknkerfi þar sem hinu karllæga er hampað fá konur enga rödd sem gerir það að 

verkum að karlinum, í krafti valds hins talandi, er frjálst að varpa þráhyggjum sínum og órum 

á hina þöglu ímynd konunnar. Á líkama konunnar er því yfirfært allt það sem hinn 

gagnkynhneigði karlmaður er ekki, hún er tákngerir geldingarógnina ásamt því sem hún er gerð 

að viðfangi sjónrænnar kynörvunar hans. Gildi konunnar liggur aðeins í því sem hún kallar fram 

í karlinum. Ímynd hennar er þögult viðfangsefni hins virka augnaráðs karlsins og utan hans er 

konan því merkingarlaus.28 

2.1 Karlinn sem ímynd, konan sem áhorfandi  

Samkvæmt vestrænni listhefð er konan sýningargripur. 29  Ímynd konunnar mótast af 

geldingarótta hins karllæga og þegar á hana er horft vekur hún með manninum bæði óhug og 

unað. Nautnin sem fylgir því að gera aðra manneskju að viðfangsefni kynörvunar sinnar stendur 

jafnfætis skelfingunni sem vönunin vekur og því er áhorfið sem slíkt einkar fullnægjandi. Í 

hefðbundnu vestrænu samhengi er þögul ímynd konunnar því óvirkur efniviður hins talandi og 

virka karllæga augnaráðs.  

Í verki sínu The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even (1915-1923),30 oft kallað The 

Big Blass, gengur Duchamp skrefi lengra en tíðkast í hefðbundinni birtingu á formgerð 

kynjanna og hlutgerir ekki bara konuna heldur karlana líka. Verkinu er skipt í tvo jafna hluta; í 

þeim efri sér maður kúbíska ímynd konunnar en í þeim neðri sjást níu ímyndir karla sem 

óneitanlega minna á fundnu hlutina sem Duchamp notaði í nokkrum verka sinna. Verkið er 

																																																								
25 Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“, 330. 
26 Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“, 331. 
27 Phelan, Unmarked: the Politics of Performance, 150. 
28 Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“, 335. 
29 Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“, 334. 
30 Sjá myndaskrá, mynd 9. 
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hlaðið táknmyndum sem við nánara áhorf mætti túlka sem hulda kynferðislega örvun eða 

erótískt augnaráð, en þessi kynferðislega þrá er talin meginástæða þess að Duchamp valdi að 

abstraktera og hlutgera táknmyndir viðfangsefna sín.31 Í grein sinni tekur Mulvey þó sérstaklega 

fram að vegna „[...] skilyrða ríkjandi hugmyndafræði þolir hin karllæga ímynd ekki þunga 

kynferðislegrar hlutgervingar.“32  

Í verkinu Ástmenn mínir og ljúflingar (2017)33 geri ég tilraun til þess að hlutgera ímynd 

karlsins með því að gelda táknmyndir fyrrum elskhuga minna og sýna aðeins abstrakteraða 

hlutgervingu getnaðarlima þeirra. Þegar hinn talandi, virki líkami karlsins hefur verið geltur 

hefur hann hlotið hið sama blæðandi sár og kvenlíkaminn ber, og fer þar af leiðandi úr því að 

vera talandi og verður þögull eins og líkami konunnar. Sama má segja um ímynd karlsins sem 

fer úr því að vera virk yfir í að vera óvirk. Afsagaður getnaðarlimurinn missir þá samhengi sitt 

og verður þýðingarlaus táknmynd karlmennskunnar sem ég nota svo til þess að hlutgera 

ástmenn mína og ljúflinga. Þeir getnaðarlimir sem sjást í verkinu eru því aðeins til í samhengi 

við mig; aðeins þeir limir sem hafa komið við sögu í mínu lífi birtast, aðrir ekki, og öll tilvist 

þeirra skilgreinist út frá mér og minni upplifun af þeim. Líkt og í The Big Glass svífur því ímynd 

mín, þ.e.a.s. konunnar, yfir hlutgervingu karlanna sem eina samhengi og réttlæting tilveru þeirra. 

Útlit getnaðarlimanna ræðst af minni mínu og upplifunum; stærð þeirra ræðst af því hversu 

stóra ég upplifði þá og fegurð af því hversu vel ég unni þeim, en í Samdrykkjunni eftir Platón 

hefur Fædros þessi orð um ástina: 

[...] ástin er hvorki fögur né ljót í sjálfri sér, heldur er hún fögur sé fallega að 
verki staðið, ljót ef skammarlega. [...] Með slæmum hef ég í huga þennan 
óheflaða mann sem girnist líkamann fremur en sálina. [...] Hinn sem ann göfugri 
lund elskar alla ævi, enda stöðugu samgróinn.34 
 

Því eru táknmyndir þeirra manna sem ég unni skammarlega eða illa renndar í grófan 

við og eru kvarnaðar, ljótar og jafnvel brotnar. Táknmyndir þeirra sem ég unni vel eru 

gerðar úr fallegum viði, hafi ég unnað þeim ágætlega eru þeir óslípaðir en þeim sem ég 

unni mest eru olíubornir, slípaðir og rennisléttir, því eins og brúðurin er afklædd af biðlum 

sínum í verki Duchamps eru limirnir afklæddir eins og steinn sem er slípaður þangað til 

hann birtist okkur sem demantur – tákn hins dýrmæta, stöðuga og sanna.35 Um höfuð 

hlutgervinga þeirra sem sigruðu hjarta mitt hnýti ég svo rauðan borða, þar sem í Grikklandi 

																																																								
31 John Golding, Marcel Duchamp: The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even, ritst. John Fleming og 
Hugh Honour (London: Allen Lane The Penguin Press, 1973), 35. 
32 Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“, 335. 
33 Sjá myndaskrá, mynd 10. 
34 Platón, Samdrykkjan, þýð. Eyjólfur Kjalar Emilsson (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1999), 66-67. 
35 Golding, Marcel Duchamp: The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even, 87. 
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til forna var siður að setja borða um höfuð sigurvegara.36 Þegar allar táknmyndirnar standa 

saman minna þær, líkt og biðlarnir í verki Duchamps, þó óneitanlega á misvel með farna 

varahluti.  

Með því að gelda ímynd karlsins og hlutgera táknmynd karlmennskunnar, 

getnaðarliminn, hlutgerði ég karllíkamann á sama hátt og kvenlíkaminn hefur verið 

hlutgerður í vestrænni listhefð. Þögul ímynd karlanna í Ástmenn mínir og ljúflingar er 

óneitanlega til staðar, uppfull af þrá, en er engu að síður stýrt af yfirþyrmandi nærveru 

(kven-)höfundarins. Þar sem ég hef rennt þeim í gegnum táknkerfi sem tilheyrir þeim ekki 

er ímynd fyrrum ástmanna minna orðin undirseld merkingu sem þeir sjálfir eiga engan þátt 

í að skapa.37 Í verkinu notast ég við þátttöku þessara manna, en þar sem enginn þeirra sem 

ég hlutgervi í verkinu voru spurðir um leyfi þegar ég ákvað að gelda ímynd þeirra og 

hlutgera á þeim getnaðarliminn er þátttaka þeirra í Ástmenn mínir og ljúflingar nauðug. 

Jafnvel þótt hlutgervingar þeirra séu afbakaðar og abstrakt beina þær hugsunum 

áhorfandans þó ávallt að þeim raunverulegu mönnum sem þær eru byggðar á. Verkið er 

því einskonar þátttöku- eða fulltrúaskúltptúr.  

2.2 Endurtekning, hlutgerving og nánd 

Endurtekning er mikilvægt stef í þeim verkum sem greint var frá í kafla 2.1. Í hvoru verki um 

sig eru táknmyndir karlanna keimlíkar og því líkt og um endurtekningu sé að ræða. Í krafti 

fjöldans minnir einsleitur hópurinn áhorfandann á að öll ástarævintýr eru alveg eins - það er 

aðeins í smáatriðunum sem þau eru frábrugðin hverju öðru. Í ástinni liggja vegir til allra átta 

jafnvel þótt enginn þeirra leiði nokkurntíma til endanlegrar eða fullnægjandi lokaniðurstöðu.38 

Hver upplifun leiðir til ólíkrar niðurstöðu en gjörðin er ávallt sú sama. Endurtekningin í sjálfri 

sér er auðveld. Sú upplifun sem er endurtekin hefur verið – annars gæti hún ekki verið 

endurtekin – en einmitt vegna þess að hún var verður endurtekningin að einhverju öðru og nýju. 

Endurtekningin líkist kannski hinu upprunalega, en það sem einu sinni var verður aldrei hægt 

að framkalla á ný.39 Engu máli skiptir hversu keimlíkar eða einsleitar upplifanirnar eru eða 

hversu mikið maður reynir að endurupplifa eitthvað; hver endurtekning verður óhjákvæmilega 

að nýrri upplifun. Sama hversu oft maður elskar er tilfinningin hvorki lík né ólík. Viðfangsefni 

																																																								
36 Platón, Samdrykkjan, 125. 
37 Platón, Samdrykkjan, 331. 
38 Golding, Marcel Duchamp: The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even, 66.  
39 Philip Auslander, „Repetition and Theatricality in Ragnar Kjartansson’s Performance Art“ í Ragnar 
Kjartansson: To Musik, ritst. Heike Munder (Zürich: JRP/Ringier, Migros Museum für Gegenwartskunst, 2012), 
16. 



 15 

ástarinnar koma og fara í línulegri óreiðu, en eftir fyrsta skiptið verður upplifunin að 

endurtekningu á einhverju sem hefur verið. Alveg eins en samt allt öðruvísi. Jafnvel þótt 

viðfangsefnið sé hið sama er upplifunin alltaf önnur því það er ekki hægt að stíga til baka í það 

sem var.40 Það sem var getur aldrei aftur orðið, því það sem var er liðið hjá.  

Á einkasýningu minni Einn kemur þá annar fer, og allir ríða þeir skjótt um41 setti ég 

fram hugleiðingar mínar um ástina og endurtekninguna á tvíræðan, tragi-kómískan hátt. Til 

sýnis var myndbandsinnsetning sem teygði sig yfir allt rýmið og samanstóð af 

myndbandsgjörningi sem náði yfir heilan vegg, fjórum hátölurum sem stóðu hver í sínu 

horni og spiluðu hljóðupptökur af hávaðaroki, og svo 50m2 af túnþökum sem þöktu allt 

gólfið og hafði verið staflað saman í bekk aftarlega fyrir miðju í rýminu.  

Myndbandsgjörningurinn, sem ber sama heiti og sýningin, er 25 mínútna langur 

fulltrúagjörningur þar sem ég notast við frjálsa þátttöku. Í myndbandinu sést íslensk 

landslagsmynd; akrar, ár, fjöll og þungbúinn himinn. Eftir að hafa horft á kyrrt landslagið 

í nokkra stund sér áhorfandinn mann í blárri úlpu hlaupa þvert yfir myndina, frá hægri til 

vinstri – úr framtíð í fortíð – og stuttu síðar ríður nakinn maður berbakt inn og út úr mynd 

sömu leið. Skömmu eftir að maðurinn á hestinum er farinn yfir myndina teymir maðurinn 

í úlpunni hestinn, með manninn enn á baki, til baka þvert yfir myndina frá vinstri til hægri. 

Þetta er svo endurtekið níu sinnum í heildina með fjórum mismunandi knöpum í endalausri 

lúppu. Naktir og hjálmlausir eru knaparnir berskjaldaðir og varnarlausir gagnvart 

kuldanum og vindinum sem leikur um þá og hestunum sem láta illa að stjórn. 

Berskjölduðum knöpunum líður auðsýnilega ekki vel og eru þar af leiðandi í hróplegri 

andstöðu við þær myndir og styttur sem við í hinum vestræna heimi erum vön að sjá af 

stríðshetjum á hestbaki. Naktir eru þeir allir svo keimlíkir að áhorfandinn þekkir þá varla í 

sundur en á þennan hátt leitast ég við að hlutgera mennina; þeir eru ekki einstaklingar 

heldur hlutgervingar kyns síns og aldurs.  

Með því að treysta fulltrúum mínum fyrir atbeina mínum í verkinu er ekki þar með 

sagt að þeirra eigin atbeini hverfi. Með því að treysta utanaðkomandi flytjendum fyrir 

flutningi verksins fæ ég í staðinn, í gegnum samfélagslega stöðu þeirra, aðgang að 

raunveruleika og framsetningu sem ég annars hefði ekki. Til þess að gera gjörninginn enn 

trúverðugri jók ég atbeina fulltrúanna með því að gefa þeim einfaldar leiðbeiningar sem 

voru opnar fyrir tilbrigðum og túlkun einstaklingsins.42 Þess vegna er hver ferð yfir skjáinn 

																																																								
40 Auslander, „Repetition and Theatricality in Ragnar Kjartansson’s Performance Art“, 16. 
41 Sjá myndaskrá, myndir 11-17. 
42 Bishop, Artificial Hells, 225. 
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mislöng, þar sem hver fulltrúi réði misvel við hestinn og hafði mismunandi skilning á 

fyrirmælunum. Fjöldi endurtekninga valt þá einnig alfarið úthaldi hvers fulltrúa fyrir sig. 

Þegar tökum var lokið skrifuðu þeir svo undir samning þar sem þeir afsöluðu sjálfviljugir 

tilkalli sínu til verksins og listun á kreditlista. Þetta var gert til þess að ekki væri hægt að 

efast um siðferði samstarfsins. Þegar verkið er sýnt kemur þó hvergi skýrt fram að hvaða 

leyti fulltrúarnir aðhafast eitthvað að eigin frumkvæði og að hvaða leyti ég hagræði 

gjörðum þeirra svo þær falli betur að fyrirfram ákveðinni atburðarásinni.  

Í Einn kemur þá annar fer, og allir ríða þeir skjótt um birtist okkur leikstýrður 

raunveruleiki sem er blanda hugmyndafræðilegra forsenda minna og viðbragða þátttakendanna, 

bæði manna og dýra. Verkið er myndbandsgjörningur þar sem aðstæðurnar voru of erfiðar og 

viðkvæmar til þess að endurtaka atburðarásina í sífellu fyrir framan áhorfendur. Með því að 

varpa myndbandinu yfir heilan vegg þannig að þeir sem birtast á honum virki jafnstórir þeim 

sem eru inni í rýminu myndast ákveðið jafnvægi á milli áhorfandans og flytjandans. Þrátt fyrir 

að flytjendurnir séu ekki viðstaddir í persónu heldur verkið tryggð við þá persónulegu nánd 

sem áhorfendur gjörninga fá við flutning þeirra. Hluti af nándinni sem áhorfendur upplifðu í 

verkinu er notkun mín á utanaðkomandi einstaklingum; áhorfandinn taldi sig vera að horfa á 

raunverulega einstaklinga í raunverulegum aðstæðum. Til þess að auka enn á þessa tilfinningu 

fyrir nánd lét ég umgjörð myndbandsgjörningsins teygja sig inn í rýmið með því að þökuleggja 

það alveg, áhorfandinn var þá staddur á túninu með knöpunum - áferð og lykt grassins, ásamt 

alltumlykjandi vindhljóðinu, skapaði allt að dáleiðandi andrúmsloft43 sem hreif áhorfandann 

enn dýpra inn í hugarheim verksins.  

Í Einn kemur þá annar fer, og allir ríða þeir skjótt um notast ég við kyrrstætt, óklippt skot. 

Á milli þess sem mennirnir ríða yfir skjáinn er eins og áhorfandinn horfi á ljósmynd, oft í 

margar mínútur í senn. Það er eins og myndskeiðið frjósi án þess þó að tíminn innan þess 

stöðvist en hið frosna myndskeið ögrar þolinmæði áhorfandans en heillar hann á sama tíma. 

Áhorfandinn sveiflast á milli þess að reyna að skilja atburðarásina og að njóta þess að skilja 

ekki, en myndbandsgjörningurinn kallar fram eftirvæntingu og svo fullnægju þess sem er 

verðlaunaður fyrir biðlund sína. Með því að sýna skotið óklippt eyk ég enn á tilfinningu 

áhorfandans fyrir nánd; hann er að horfa á raunverulegar aðstæður raunverulegs fólks í 

rauntíma. Skotið heldur tryggð við atburðarásina og áhorfandinn finnur fyrir tímanum líða eins 

og hann leið þegar gjörningurinn var framkvæmdur. Áhorfandinn fær því tilfinningu fyrir því 

																																																								
43 Susanne Gaensheimer, „Moments in Time (1999)“ í The Cinematic, ritst. David Campany (London og 
Cambridge, Massachusetts: Whitechapel og MIT Press, 2007), 71. 



 17 

að augnaráði hans sé ekki stýrt og að á milli hans og verksins ríki gagnkvæm nánd. Af notkun 

myndavélarinnar hlýst þó óneitanlega stýring augnaráðsins: áhorfandinn sér aðeins það sem 

höfundurinn vill að hann sjái, frá því sjónarhorni sem hann kýs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 18 

3. Tilbreytingarsnauð ógjörð: möguleiki til hvers sem er 

Árið 2015 lauk ég burtfararprófi á klarínettu frá Tónlistarskólanum í Reykjavík. Tónlist hefur 

leikið stórt hlutverk í lífi mínu, en eftir nám mitt við Tónlistarskólann sneri ég mér alfarið að 

myndlist. Tónlist og myndlist eru þó ekki eins ólíkar listgreinar og þau virðast við fyrstu sýn; í 

báðum, þá sérstaklega þegar rætt er um gjörninga innan myndlistar, eru verk flutt af einhverjum, 

hvort sem það eru einstaklingur eða hópur. Því gæti flutningur á tónverki verið 

myndlistargjörningur, jafnvel fulltrúagjörningur, og þau hljóð, óhljóð eða þagnir sem myndast 

við flutning gjörnings kallast tónverk.  

Myndlist og tónlist hafa verið í stöðugri þróun frá því þau fyrst komu fram. Efnahagslegar, 

samfélagslegar og tæknilegar framfarir hafa orðið til þess að listgreinarnar tvær eru síbreytilegar 

og lifandi, en oft er eðlilegri þróun þeirra mætt af mikilli mótstöðu. Á 20. öld urðu örar 

breytingar í samfélaginu til þess að mynd- og tónlist þróuðust á leifturhraða og óteljandi stefnur 

og straumar mynduðust innan þeirra sem margar hverjar eru enn við lýði í dag. Myndlistarmenn 

notast margir hverjir við klassíska tónlistarhefð í verkum á borð við An die Musik (2012)44 eftir 

Ragnar Kjartansson, Have a Good Day (2011)45 eftir Lina Lapelyte og Complaints Choir 

(2006-)46 eftir Tellervo Kalleinen. Ekki er þó mikið um að tónskáld noti myndlist til annars en 

innblásturs, Mussorgsky samdi Myndir á sýningu (1874) innblásinn af myndum Viktors 

Hartmann,47 Debussy samdi La Mer (1903-1905) undir áhrifum frá The Great Wave (u.þ.b. 

1829-1833)48  eftir Katsushika Hokusai og John Cage sagði Duchamp vera aðaláhrifavald 

sinn.49 

Fyrir mér er sú gjörð að flytja gjörning og að flytja tónverk að mörgu leyti hin sama; 

flytjandinn fylgir fyrirfram ákveðnum fyrirmælum höfundar verksins. Í báðum tilfellum geta 

leiðbeiningarnar verið misnákvæmar og gefið mismikið rými til túlkunar einstaklingsins, en 

hápunktur verkanna er alltaf flutningur þeirra.  

3.1 Rislaus hávaði og óhefðbundnir hljóðgjafar  

Fyrir klassískt menntaða hljóðfæraleikara er ákveðinn hápunktur falinn í því að spila 

einleikskonsert með hljómsveit. Klassísk tónlist, þar með taldir einleikskonsertar, er að 

staðaldri sett upp í fyrirfram mótað form framsögu, úrvinnslu og ítrekunar til þess að framkalla 

																																																								
44 Sjá myndaskrá, mynd 18. 
45 Sjá myndaskrá, mynd 19. 
46 Sjá myndaskrá, mynd 20.  
47 Sjá myndaskrá, mynd 21. 
48 Sjá myndaskrá, mynd 22. 
49 Kyle Gann, No such thing as silence (New Haven & London: Yale University Press, 2010), 86. 
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skýra atburðarás og ris fyrir áheyrendur. Það var ekki fyrr en á 20. öld að tónskáld hófu að 

semja tónverk þar sem form- og tilbreytingarleysi var haft að sjónarmiði við sköpun nýrra verka. 

Þar ber ef til vill hæst að nefna verkið Vexations (1893-1894)50 eftir Erik Satie, en í því er 

flytjandanum gert að flytja sömu hljómaröðina 840 sinnum í röð fyrir sjálfan sig. Hljómaröðin 

er gefin einu sinni í nótum, en fyrir ofan þær má lesa leiðbeiningar tónskáldsins um hvernig á 

að spila þær. Verkið er eintóna og tímafrekt, en fegurð þess felst í sífelldri, innhverfri og 

rislausri endurtekningunni. Verkið var þó ekki leikið opinberlega fyrr en John Cage tók það upp 

á arma sína árið 1949,51 en á þeim tíma vann Cage mikið með andstæður þess sem kemur fram 

í Vexations; hávaða og óhefðbundna hljóðgjafa eins og í Svítu fyrir dótapíanó (1948).  

Í verki mínu Konzert für Spielzeug und Schwimmbad (2018)52 tekst ég á við eintóna 

endurtekningu og óhefðbundna hljóðgjafa á sama tíma og ég varpa fram hugleiðingum mínum 

um hið hefðbundna form klassískrar tónlistar. Verkið er fyrirmælatónsmíð og eru fyrirmælin á 

þessa leið:  

• Flytjandinn á að leika verkið á dót sem myndar hljóð þegar andað er í gegnum 
það.  

• Flytjandinn á að leggjast ofan í sundlaug þannig að ekkert standi upp úr vatninu 
nema hljóðgjafinn (dótið).  

• Flytjandinn á að anda í gegnum dótið eins lengi og hann getur.  
• Þegar flytjandinn hættir er verkið búið. 

 
 Í verkinu er flytjandanum fólgið hlutverk einleikarans og sundlauginni, sem er einskonar 

umhverfishljóð, hlutverk hljómsveitarinnar. Verkið er þar af leiðandi minímalískt tónverk en 

jafnframt fulltrúagjörningur þar sem hver sem er getur flutt verkið óháð því hvort hann sé 

menntaður í tónlist eða ekki. Laglínan er eintóna og hávær og færist, líkt og þemað í Vexations, 

aldrei til eða frá risi innan formsins. Lengd verksins er algjörlega undirseld úthaldi flytjandans, 

en sökum tilbreytingarleysis er áheyrendunum, sem hlusta í þrá eftir risi, aldrei verðlaunuð 

biðlund sín. Eins og við áhorf á hið frosna myndskeið í Einn kemur þá annar fer, og allir ríða 

þeir skjótt um ögrar Konzert für Spielzeug und Schwimmbad þolinmæði áhorfandans en heillar 

hann á sama tíma.  

3.2 Eðlileg þróun ólíkra listgreina 

Í verkinu The Trainee (2008)53 eftir Pilvi Takala fylgjumst við með listamanninum í hlutverki 

Johanna Takala, sem lítur út fyrir að vera fullkomlega venjuleg, á meðan hún lýkur 

																																																								
50 Sjá myndaskrá, mynd 23. 
51 Gann, No such thing as silence, 76-77. 
52 Sjá myndaskrá, myndir 24 og 25. 
53 Sjá myndaskrá, myndir 26 og 27. 
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mánaðarlöngu starfsnámi í markaðsdeild Deloitte í Helsinki. Smám saman fer hegðun hennar 

úr því að vera eðlileg hegðun á skrifstofu yfir í hegðun sem ekki tíðkast á vinnustöðum og 

veldur samstarfsfélögum hennar heilabrotum og áhyggjum, eins og að standa í lyftunni eða sitja 

aðgerðalaus við skrifborð heilan vinnudag. Það sem ögrar samþykktu hegðunarmynstri 

skrifstofunnar er ekki það sem hún er að gera, heldur það sem hún er ekki að gera. Það að gera 

ekki neitt er að hafa möguleikann á að gera hvað sem er og það er þessi ógjörð sem ógnar 

almennu skipulagi skrifstofunnar. Þar sem auðveldara er að takast á við eitthvað sem er að 

gerast en eitthvað sem er ekki að gerast, felur ógjörðin í sér möguleikann á stöðugri ertingu án 

nokkurrar úrlausnar.54 

Tímamótaverkið 4’33” (1952)55 eftir John Cage kemur inn á sömu ógjörð og Takala í The 

Trainee. Einleikarinn gengur inn á sviðið eins og hann sé að fara að leika verk, en í stað þess 

að spila á hljóðfærið situr hann hreyfingarlaus fyrir framan það í 4 mínútur og 33 sekúndur. 

Þegar verkið var frumflutt mætti það mikilli mótstöðu áheyrenda og mörgum þótti það vera 

ögrandi og móðgandi, en fyrir öðrum, þar á meðal Cage sjálfum, var verkið rökrétt framhald í 

þróun tónlistar sem listgreinar.56 Það sem varð Cage að innspýtingu til þess að framkvæma 

loksins hugmynd sína, sem hann hafði gengið með í rúm fjögur ár áður en verkið var frumflutt, 

var White Paintings (1951)57 eftir Robert Rauschenberg. Í málverkunum sá Cage hinn hvíta lit 

sem þögn í tónlist, en það var þó ekki kjarkur Rauschenberg sem fékk hann til að birta verkið, 

heldur tilhugsunin um að tónlistin, og hann sjálfur, væri að dragast aftur úr öðrum listgreinum.58 

Verkið má þó ekki einungis flytja sem tónverk. Tæknilega séð getur hver sá sem hefur aðgang 

að sviði ætluðu til tónlistarflutnings flutt verkið, en í myndlistarlegum skilningi er verkið þar 

með orðið að fulltrúagjörningi.  

Út frá eigin hugleiðingum um eðlilega þróun listgreina, þátttökulist og ógjörðir spratt 

hugmynd mín um þögla nærveru gjörningalistamanns, eða fulltrúa hans, innan 

tónlistarflutnings Drög að umsókn um gjörning með Sinfóníuhljómsveit Íslands (2017). 59 

Verkið hefur hingað til aldrei verið flutt undir þeim kringumstæðum sem ég helst myndi kjósa, 

þ.e.a.s. innan um tónlistarflytjendur, en 19. apríl 2018 sendi ég formlega umsókn 60  á 

verkefnavalsnefnd Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Ég lít á umsóknina sem verk út af fyrir sig og 

																																																								
54 Pilvi Takala, „The Trainee“, sótt 3. desember 2018 á https://pilvitakala.com/the-trainee. 
55 Sjá myndaskrá, mynd 28. 
56 Gann, No such thing as silence, 10-11. 
57 Sjá myndaskrá, mynd 29. 
58 Gann, No such thing as silence, 160. 
59 Sjá myndaskrá, mynd 30. 
60 Sjá myndaskrá, mynd 31. 
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hyggst halda áfram að sækja um að flytja gjörning á þennan hátt með tónlistarhópum og -

stofnunum. 

Gjörningurinn gengur út á það að hinn þögli flytjandi gjörningsins myndi sitja innan um 

tónlistarflytjendur, t.d. sinfóníuhljómsveit, í gegnum heila tónleika án þess að áhorfendur tækju 

eftir nokkrum sýnilegum mun á þeim. Þegar líða tekur á tónleikana kemur þó ógjörðin smám 

saman betur í ljós: hinn þögli flytjandi situr einbeittur en snertir aldrei hljóðfæri. Að sitja innan 

um tónlistarflytjendur eins og tónlistarflytjandi, án þess þó að vera slíkur, ögrar því 

hegðunarmynstri sem yfirleitt gildir um flutning tónlistar. Trúverðugleiki flytjanda gjörningsins 

byggist á atbeina hinna flyjendanna sem hljóðfæraleikara og flytjendur tónlistar en grefur 

jafnframt undan því. Um leið og áhorfandinn tekur eftir því að einn flytjendanna hegðar sér 

ekki eins og hinir mun það valda honum heilabrotum og jafnvel áhyggjum.  

Þar að auki er gjörningurinn form- og tilbreytingarlaus, og þar sem erfitt er að takast á við 

eitthvað sem í rauninni er ekki að gerast ertir hann áhorfandann stöðugt án þess að veita honum 

nokkra úrlausn eða verðlauna hann með hápunkti eða risi. 

Við hlustum á myndlist og horfum á tónlist, en gerum engu að síður mjög skýran 

greinarmun á mynd- og tónlist. Í verkinu varpa ég upp hugleiðingum mínum um eðlilega þróun 

listgreina og hvort framtíð mynd- og tónlistar liggi að einhverjum hluta til í verkum sem dansa 

á línunni á milli þeirra eða jafnvel í sameiningu listgreinanna tveggja. Ég tel spurninguna ekki 

vera hvort verk eða gjörningur sem þessi verði fluttur á opinberum tónleikum heldur hvenær og 

að með slíkum flutningi, og efldu samstarfi þessara ólíku listgreina, gæti myndast farvegur fyrir 

listiðkun sem í dag þykir óhugsandi eða ógerleg.  
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Niðurlag 

Í þessari ritgerð hef ég útskýrt grunnhugmyndir þátttökulistar, tegundir þátttöku og 

fulltrúagjörninga. Í verkum mínum notast ég við þátttöku annarra, hvort sem hún er frjáls eða 

nauðug, til þess að fjalla um hin ýmsu málefni á vegu sem ég hef ekki aðgang að með því að 

notast einungis við eigin líkama og nærveru. Ég bý til leikstýrðar aðstæður sem líta út fyrir að 

vera raunverulegar með því að notast við raunverulegt fólk og halda tryggð við rauntíma innan 

verkanna. Í þessum leikstýrða raunveruleika mætast þær hugmyndafræðilegu forsendur sem ég 

hef gefið mér og ófyrirsjáanleg viðbrögð þátttakendanna. Þennan samruna raunveruleika og 

leikstýringar nota ég svo til þess að kanna og varpa ljósi á flókna tilvist hegðunarmynstra og 

samfélagslegra samykkta, hvort sem það er í okkar daglega lífi, ástinni eða innan listgreina og 

stofnana þeim tengdum.  

Þrátt fyrir að lokaniðurstaða verka minna sé alltaf á einhvern hátt undirseld þátttakendum 

þeirra er höfundarréttur verkanna ætíð minn. Með því að notast við utanaðkomandi flytjendur 

á þennan hátt dreg ég athygli áhorfandans að hinu gráa svæði þátttökulistarinnar, þar sem 

áhorfandinn, og e.t.v. þátttakendurnir sjálfir, gera sér ekki grein fyrir því að hvaða leiti þeim er 

stýrt og línurnar milli siðferðilega rétts og rangs eru óskýrðar. Með hlutgervingu karlkyns 

þátttakenda minna ýti ég svo viljandi undir efasemdir áhorfandans um siðferði verkanna, en 

geri þeim jafnframt betur grein fyrir grátbroslegri endurtekningunni sem einkennir þau. 

Tilbreytingarlítil endurtekning leikur stórt hlutverk í verkum mínum. Risleysið sem 

einkennir endurtekninguna í verkunum fangar athygli áhorfandans og ögrar henni á sama tíma. 

Sem áhorfendur erum við vön staðlaðri tegund frásagnar þar sem myndast ákveðið ris og 

áhorfandanum er verðlaunuð biðlund sín. Með því að ganga framhjá þessari frásagnarhefð og 

velja frekar tilbreytingarlitla endurtekningu, eða kyrra mynd, veiti ég áhorfandanum enga 

úrlausn heldur leiði ég stöðugt að hápunkti sem aldrei mun eiga sér stað.61 Forvitni áhorfandans 

er vakin og hann heldur áfram að horfa á verkið í þeirri von um að verða verðlaunuð 

þolinmæðin og sjá eitthvað sem aldrei gerist. Það er þessi ógjörð innan verkanna sem ögrar 

samfélagslega samþykktum hegðunarmynstrum, hvort sem það er hegðun fólks eða söguþráðar, 

og beinir athyglinni að tilbreytingarsnauðum endurtekningum í ástinni, lífinu og listinni. 

 

																																																								
61 Auslander, „Repetition and Theatricality in Ragnar Kjartansson’s Performance Art“, 17. 
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