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Lokaverkið Áhorfandinn sem sýndur var á Kjarvalstöðum var einhverskonar vélarmur. Þó ekki 

armur eins og oft sést á fólki heldur eitthvað sem nær líkist krana. Áhorfandinn gat teygt sig hátt 

í tvo metra í allar áttir1 og með hjálp myndavéla og dýptarskynjara leitaði hann að mennskum 

andlitum. Þegar Áhorfandinn fann andlit teygði hann sig í áttina að því og virti það fyrir sér um 

stund. Eftir að Áhorfandinn hafði virt andlitið fyrir sér fór hann að leita að næsta andliti og svo 

framvegis. 

 

Þegar þetta fyrirferðamikla verk fann áhorfanda í sýningarsalnum fór það hægt og rólega að 

teygja sig í áttina að honum. Í fyrstu var óljóst fyrir áhorfandanum hvort vélinn væri að bregðast 

við sér eða ekki, en þegar Áhorfandinn stansaði rétt fyrir framan andlit áhorfandans þá varð 

augljóst að verkið og áhorfandinn væru að horfa á hvort annað. Sú uppgötvun vakti ólík viðbrögð 

frá áhorfendum verksins. Sumum fannst nærvera Áhorfandans óþægileg og véku frá, öðrum 

þóttu skilyrðislaus athygli Áhorfandans gagnvart þeim áhugaverð og spennandi. Oft myndaðist 

mikil leikgleði og spenna í kringum Áhorfandann, börn og krakkar höfðu í flestum tilvikum 

mikinn áhuga á vélmenninu og fannst skemmtilegt að fá athygli frá því. 

 Þó að Áhorfandinn hafi kannski komið fólki spánskt fyrir sjónir þá fjallaði hann um 

alvarleg málefni. Má nefna eftirlit, hlutverk áhorfenda og listaverka í söfnum og galleríum og 

hvernig fólk stundar samskipti og fær athygli nú til dags. Tæknin er að verða sí þróaðari og 

físískt fyrirferðaminni. Tölvur og símar eru farnir að geta verið aðeins nokkrir millimetrar á 

þykkt og skjáir teygt sig fram að öllum brúnum tækisins, sem gerir það að verkum að fólk horfir 

ekki lengur á tæki heldur beint yfir í aðra heima, beint yfir á aðilann sem tækið er að tengja það 

við. Þegar við tölum við mömmu okkar í símann þá erum við í rauninni að tala við símann sem 

tæki sem þar að leiðandi skilar skilaboðunum til annars slíks tækis sem færir mömmu þinni 

skilaboðin. Þetta flókna ferli er orðið hluti af hversdagsleika flestra á þessari jörðu. Það sem 

Áhorfandinn reynir að gera er að líkamsgera þessa sí „hverfandi“ tækni og þar af leiðandi 

berskjalda sig fyrir því sem listaverkið er, tæki byggt af manneskjum til að veita manneskjum 

athygli. 

                                                
1 Upp komu tæknilegir örðugleikar á sýningunni sem gerði Áhorfandann hreyfihamlaðann á meðan 
sýningunni stóð. Mótorinn sem gerði honum kleift að geta snúið í allar áttir gaf sig. 
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[Verkið var unnið í samstarfi við Gunnlaug Kristinn Hreiðarsson; tölvunarfræðing, Þórð Hans 

Baldursson; hugbúnaðarverkfræðing og Þórð Jónsson; útskriftarnema í vélaverkfræði.] 
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Útdráttur:  

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um hvernig listsköpun mín kemur út frá hugleiðingum mínum um 

samband fólks við mannlegt umhverfi þess. Ég skoða hvernig við högum okkur í okkar umhverfi 

og úr hverju umhverfið sem við lifum í er búið til. Ég tel að seinustu þúsundir ára höfum við 

verið að móta umhverfi okkar með flóknum kerfum, hugmyndum og sögum, sem koma til dæmis 

í formi samfélaga, trúarbragða og tækni. Þessi kerfi eða sögur styrkjast og stækka með tímanum. 

Ég skoða samband mannfólks við tæknina og hæfileika okkar til að geta varðveitt meiri 

upplýsingar frá síðustu kynslóð heldur en tapast af þeirri næstu.2  

 Við lifum í heimi sem er búinn til úr endalausum ákvörðunum foreldra okkar. Ég tel að 

þessar ákvarðanir hafi safnast upp og  myndað þennan flókna strúktúr sem okkar mannlega 

umhverfi er í dag. Ég tel að skýrasta svarið við hver við erum sem hugsandi verur liggi í okkar 

mannlega umhverfi.  

 Í þessari ritgerð styðst ég við hugmyndir frá heimspekingum á borð við Merleu Ponty, 

Gilles Delouze og Graham Harman. Ég mun setja þær hugmyndir í samhengi við 

mannkynssöguna gegnum kenningar Yuval Noah Harari; sagnfræðings. Einnig mun ég setja verk 

myndlistarmannsins Pierre Huyghe og mín eigin í samhengi við þessar hugleiðingar og skoða 

hvernig hugmyndir mínar spretta úr umhverfi okkar og mótun þess, hegðun okkar og mótun 

hennar. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
2 R. Charles Weller, 21st-Century Narratives of World History: Global and Multidisciplinary 
Perspectives (Cham: Springer International Publishing AG, 2017), 124. 



 

2 

Efnisyfirlit: 

 

Inngangur: Umhverfi mannsins er spegilmynd hans 3 

Stiklað á stóru frá uppruna lífs 4 
Þróun mannkyns og samskiptahæfni þess 4 
Sögur: tólið sem gerði manninn af því sem hann er í dag 6 

Hvað nú? 8 
Samband fólks við umhverfi þess 8 
Pierre Huyghe: Uumwelt 9 
Infra 11 
Samruni fólks og tækni 14 
Einstakur Einstaklingur (www.moki.is) 16 

Lokaorð 18 

Heimildarskrá 20 
Prentaðar heimildir: 20 
Vefheimildir: 20 
Viðtöl: 21 

Myndaskrá 21 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Inngangur: Umhverfi mannsins er spegilmynd hans 

Í þessari ritgerð fjalla ég um samband fólks við manngert umhverfi þess. Hvernig mannfólk 

hefur í gegnum árin haft það mikil áhrif á umhverfi sitt að mörkin á  milli mannfólks og 

umhverfi þess eru orðin óljós og hvernig vangaveltur um þessi óljósu mörk verði kveikiþráður í 

minni listsköpun. Ég reyni að beita umhverfinu svo það myndi spegilmynd af hinu mennska 

sjálfi. Í textanum mun ég fjalla um mannkynið og notast við orð eins og okkur og við sem vísa 

eiga til mannkynsins í heild. 

Fólk upplifir heiminn út frá eigin sjónarhorni þannig að til þess að fjalla um okkur, 

mannkynið, í listrænu samhengi skoða ég umhverfið sem við höfum mótað og hvernig við 

högum okkur í því. Einnig skoða ég hvernig náttúrulegt umhverfi3 hefur mótað okkur og haft 

áhrif á það hvernig við fórum að því að móta það. Þróun manngerðs umhverfis er að sumu leyti 

eins og samtal við það náttúrulega. Talið er að ef við gætum ferðast aftur í tímann, um tíu þúsund 

ár, og gripið nýfætt barn þaðan og komið með það í nútímann þá myndi það lifa eðlilegu lífi og 

falla inn með öllum öðrum í því samfélagi sem það myndi alast upp í. Með öðrum orðum höfum 

við sem tegund lítið breyst erfðafræðilega í nokkur þúsund ár sem. Það er eðlilegt því tíu þúsund 

ár er lítill tími séð frá þróunarsögunni. En ef mannkynið hefur lítið breyst erfðafræðilega 

afhverju hefur umhverfið, og þar með hegðun mannsins, breyst svona gríðarlega mikið seinustu 

nokkur þúsund árin? Spurningar eins og þessar eru kveikiþráður flestra verka sem ég geri. Ég trúi 

því að með því að spyrja sig spurninga eins og þessarar um umhverfi okkar og efnismenningu 

geti maður byrjað að færa sig nær skýrari svörum um hver við erum. Ég geri mér grein fyrir því 

að svörin sem við munum finna munu aldrei verða fullkomlega skýr. Við munum aldrei sjá hvar 

við stöndum sem mannverur í okkar umhverfi því við stöndum ávallt fyrir því, erum 

óaðgreinanleg frá því.  

 Í ritgerðinni styðst ég við hugmyndir franska heimspekingsins Merleau Ponty á 

fyrirbærafræðinni og hvernig skynjun stendur með raunvísindum. Einnig skoða ég hugmyndir  

heimspekingsins Gilles Delouze á því hvar sé hægt að finna sannleikann og notast við kenningar 

Graham Harman sem snúa að því hvernig allt í heiminum er hægt að tala um sem hlut og hvernig 

nálgun þeirrar hugmyndafræði sem kallast hlutmiðuð verufræði4 styður við sjónarhorn mitt á 

                                                
3 Hér tala ég um umhverfi sem mannkynið hefur lítið sem ekkert haft áhrif á. 
4 Enska: Object Oriented Ontology, eða OOO eins og ég mun kalla hana í ritgerðinni. 
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umhverfi mannsins. Sagnfræðingurinn Yuval Noah Harari kemur við sögu í ritgerðinni með 

hugmyndir hans um hvernig notkun fólks á sögum breyttu hegðun og þróun mannfólks. Einnig 

munu verk listamannsins Pierre Huyghe og mín eigin vera sett í samhengi við þessar pælingar. 

Hvernig hugmyndir mínar spretta úr umhverfi okkar og mótun þess, hegðun okkar og mótun 

hennar. 

Stiklað á stóru frá uppruna lífs 

Til að geta skoðað mannfólk og hvernig það varð að þeirri veru sem það er í dag, vil ég skoða 

hvernig hið vitræna líf kviknaði. 

Á einhverjum tímapunkti eftir að heilkjarna lífverur urðu til fóru þær að geta skipt sér með 

kynæxlun. Það er að segja, tvær lífverur blönduðu erfðaefni og fjölguðu sér. Með kynæxlun urðu 

til fleiri genetískir möguleikar sem gerði það að verkum að þróun varð hraðari og skilvirkari. Það 

komu upp fleiri líffræðilegir breytileikar. Með tímanum fóru að þróast einfaldir líkamar í 

kringum kynfrumurnar sem gerði þeim kleift að geta hreyft sig betur og varið sig frá 

umheiminum. Áður en líkamar urðu til gátu aðeins sumar kynfrumur hreyft sig með hjálp bifhára 

eða svipna. Sú hreyfing var aðeins lítil og hafði lítið að segja í straumum sjávar eða í ám. Það var 

ekki fyrr en líkamar urðu til að lífverur gátu byrjað að berjast að ráði á móti straumum. Seinna 

meir, með tilkomu taugakerfis, gátu lífverur farið þangað sem þær vildu og upp að vissu marki 

fjölgað sér með þeim sem þeim sýndust. Ef við gefum okkur að frjáls vilji sé til, að allt líf sé ekki 

aðeins stjórnað af eðli þess, þá má segja að með sköpun flóknari líkama og meðfylgjandi 

taugakerfis þeirra urðu til ákvarðanir.5 Líf dafnar við rétt hitastig, litla samkeppni og fáar hættur. 

Þær lífverur sem þróuðu með sér líkama og hugsun gátu ákveðið hvert þær vildu fara og þar með 

ákveðið umhverfi sem hentaði þeim. Þær lífverur þurftu ekki að sætta sig við örlög sín á því hvar 

þær urðu til, heldur gátu þær farið eitthvert annað. Það var þó ein lífvera sem endaði með að 

sætta sig ekki við umhverfi jarðarinnar og  ákvað hún að breyta því sér í hag. 

Þróun mannkyns og samskiptahæfni þess 

Það eru um 200-300 þúsund ár síðan mannkynið varð til og hefur það nú dreift sér um allan 

hnöttinn, en það gerðist ekki á einni nóttu. Maðurinn varð til í Afríku og það tók hann um 100 

                                                
5 Viðtal 1. (31. desember 2018) Viðtal höfundar við Skúla Guðbjarnarson, líffræðing. 
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þúsund ár að ferðast til næstu heimsálfu.6 Á þessum tíma er talið að fólk hafi verið 

fyrirferðaminna líkt og aðrar dýrategundir í dag. Fyrir 200 þúsund árum höfðum við litla 

þekkingu eða stjórn á umhverfinu sem við bjuggum í, náttúran var nær ósnert af mannfólki. Það 

er merkilegt að velta því fyrir sér hvernig fólk hagaði sér á þeim tíma og í því umhverfi. Það er 

ólíklegt að það hagaði sér líkt og við gerum í dag. Ástæðan fyrir því er að heimurinn, og þá 

meina ég jörðina sem heimur manneskjunnar, er ekki sá sami og hann var. Umhverfið sem við 

búum í nú er gjörólíkt því sem við bjuggum í fyrir hundruð þúsund árum, og það mætti segja að 

það hafi breyst mun hraðar en við sem tegund.  

 Það eru þó ákveðnir hæfileikar sem mannkynið hefur sem gerði því kleift að móta 

umhverfi sitt svona hratt. Það er, að geta unnið saman í stórum hópum með hjálp tungumálsins. 

Þegar við köfum dýpra í tungumál mannsins, þá komumst við nær því sem mætti 
kalla „kjarna mennsks eðlis,“ eða þann einkennandi kost hugans sem við teljum í 
dag megi aðeins finna í mannfólki.7 

 

Óljóst er hvenær mannfólk fór að nota tungumálið en talið er að það hafi byrjað að þróast fyrir að 

minnsta kosti 50 þúsund árum síðan. Þó það sé óljóst hvenær og hvernig við byrjuðum að nota 

tungumálið þá er víst að það gengdi mikilvægu hlutverki í þróun mannsins og færni hans til að 

hafa áhrif á umhverfi sitt. Við öðluðumst færni til að geta deilt flóknum hugmyndum og unnið 

saman að skipulögðum markmiðum. Út frá tungumáli þróaðist annað flókið og skilvirkt tól: 

sögur.  

                                                
6 Chris Stringer og Julia Galway-Witham, „When did modern humans leave Africa?,“ Science Magazine 
árgangur 359, 6374. tölublað (2018): 456. 
7 “When we study human language, we are approaching what some might call the "human  
essence," the distinctive qualities of mind that are, so far as we know, unique to man.” Noam Chomsky, 
Language and Mind (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), 112. (þýð. höf.) 
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Sögur: tólið sem gerði manninn af því sem hann er í dag 

Með sögum var hægt að sannfæra stóra hópa af fólki að vinna saman að einu markmiði.8 Með 

tímanum mótuðust samfélög, trúarbrögð, lög og reglur.910 Hópar gátu sérhæft sig á ákveðnum 

sviðum með skiptingu verka, sem gerði það að verkum að samfélög urðu skilvirkari sem bætti 

þar með lifnaðarhætti fólks. Skósmiðurinn þurfti ekki að rækta og veiða sér til matar því það var 

starf bóndans að sjá fyrir fæðu fyrir aðra í samfélaginu. Þegar fólk trúir á eitthvað sameiginlegt 

þá getur það unnið saman að verkefnum sem annars hefðu tekið margar lífstíðir að framkvæma 

og verið ómögulegt fyrir einstakling að framkvæma einn síns liðs. Stór verkefni sem geta tekið 

marga áratugi eða lífstíðir byrja sem hugmyndir, sögur, og geta síðan orðið að raunveruleika.  

 Það væri hægt að taka símann sem dæmi. Þó það sé deilt um hvort að Alexander Graham 

Bell hafi verið sá sem fann upp símann, með hjálp Watson, þá voru það þeir tveir sem náðu að 

sannfæra samfélagið um að notkun þessa tækis myndi breyta heiminum til hins betra. Fyrst þegar 

þessi tækni kom á markað var litið á hana sem einhverskonar galdur úr ævintýrasögu.  

Ef foreldrar okkar á um miðja 19. öld, höfðu lesið handa börnum sínum sögu um 
myndarlega prinsessu sem hafði kallað til sín jafn myndarlegan prins til að bjarga 
sér gegnum koparvír með hjálp dásamlegra lampa þar sem galdra eindir glóðu, 
myndi fólk kalla af aðdáun. Nú, þegar það kemur að tækninni þá eiga 
ævintýrasögur til að verða að raunveruleika. Þar má nefna símann hans Bells..11 

Þegar lesið er um Graham og Watson og þeirra uppgötvun þá er sagan ekki flókin. 10. mars, árið 

1876 stóð Alexander Graham Bell í herbergi með tól í hendinni. Úr tólinu leiddu allskyns vírar 

yfir í næsta herbergi þar sem aðstoðarmaður hans, Thomas A. Watson, beið með samskonar tól 

sem hann hélt þolinmóður við annað eyrað sitt. Graham talaði í gegnum tólið sem hann hélt á og 

sagði: „Herra Watson! Komdu hingað! Mig langar að…“ Graham náði ekki að klára setninguna 

þegar Watson hljóp yfir í herbergið þar sem Graham stóð kallandi: „Ég heyri í þér, Ég heyri í 

                                                
8 Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind (New York: HarperCollins Publishers, 
2015), 23. 
9 Talið er að fyrsta samfélag mannfólks hafi orðið til í Mesópotamíu fyrir um 8000 árum síðan.  
10 Charles Keith Maisels, The Near East: Archaeology in the 'Cradle of Civilization', (London: 
Routledge, 1993), 95. 
11 „If in the middle of the last century, our fathers had read to their children a tale about a charming 
princess who summoned an equally charming prince to her rescue over a copper wire with the aid of 
some wonderful lamps in which magical filaments glowed, there would have been cries of admiration. 
Well, fairy tales have a way of coming true in science and invention. And Bell’s telephone is one of 
them.“ Jack Williams, „Alexander Graham Bell, Who Sparked a New Era of Communication,“ New York 
Times (obituaries), (2016). 
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þér!“ Í kjölfarið stofnuðu þeir fyrsta símafyrirtæki í heiminum; American Bell Telephone 

Company sem nú heitir AT&T.12 Seinna kom í ljós að þeir voru ekki fyrstir til að finna upp 

símann, aðeins fyrstir til að gera söguna af símanum vinsæla og að söluvöru og þar af leiðandi að 

hversdagslegum raunveruleika.13  

 Þó svo að sögur séu oft ekki sannar eða raunhæfar á þeim tímum sem þær verða til þá eru 

sögur mikilvægar til að geta framkvæmt verkefni á stærri skala og komið hugmyndum af stað 

sem seinna geta orðið að veruleika. Hugmyndir og verkefni sem hafa áhrif á samfélög og hvernig 

fólk hegðar sér. Þetta segir okkur að það er engin tilviljun hvernig umhverfi mannsins hefur 

mótast frá því að hann varð til. Mannfólk hvetur hvort annað til að vinna saman í að þróa 

umhverfi sitt og að bestu getu bætt það. Í grunninn eru það við sem mannkyn sem ákveðum 

hverju verður breytt, hvenær og hvernig. Við lifum í umhverfi sem foreldrar okkar bjuggu til, 

byggt á umhverfi sem foreldrar þeirra bjuggu til handa þeim, og svo framvegis.  

 Tækniframfarir hafa aukist gríðarlega síðustu  árin. Nú til dags þarf ekki nema nokkur ár 

eftir að uppfinning verði til þar til hún fari  að hafa áhrif á hegðunarmunstur flestra hér á jörð. 

Það mætti segja að við teljum að tæknin einfaldi okkur lífið en við skiljum fæst hvernig hún 

virkar. Það sem skiptir þó máli er að við viljum þessa nýju tækni, við tökum á móti henni og 

fögnum henni. Við viljum að næsta kynslóð njóti hennar og taki hana enn lengra. Það eru þessar 

ákvarðanir sem við tökum sem segir okkur mikið um hver við erum. Það er það sem við viljum 

sem verður til og verður notað, ekki það sem við viljum ekki. Hver einstaklingur ber ábyrgð á og 

er þátttakandi í bæði stöðu mannkyns í dag og framför þess.14 Mitt listræna ferli felst í því að 

skoða þessar ákvarðanir sem við tökum og reyna að eima þær í eins einfalda og skýra mynd og 

ég mögulega get. Sú tilraun er gerð til að reyna að finna raunveruleika okkar sem mannfólk. Með 

tímanum sem líður munu fleiri og fleiri mennskar hugmyndir og breytingar staflast ofan á þær 

fyrri sem gerðar voru. Ég tel að því meiri tíma sem mannkynið fær að hafa áhrif á jörðina því 

skýrari mynd fáum við af okkur og því óljósari verður línan á milli umhverfis og mannfólks. 

Mörg þúsund ár af endalausum ákvörðunum tel ég hafi búið til hreinskilna mynd af okkur.  

                                                
12 Jack Williams, „Alexander Graham Bell, Who Sparked a New Era of Communication,“. Sótt 13. 
desember 2018. www.nytimes.com/interactive/projects/cp/obituaries/archives/alexander-graham-bell 
13 Rory Carroll, „Bell did not invent telephone, US rules: Scot accused of finding fame by stealing 
Italian's ideas,“ The Guardian, (2002). Sótt 13. desember 2018. 
www.theguardian.com/world/2002/jun/17/humanities.internationaleducationnews 
14 Jean-Paul Sartre, Existentialism is a Humanism (Carol Macomber þýddi. Connecticut: Yale University, 
2007), 32. 
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Hvað nú? 

Með verkum mínum reyni ég að beina sjónum að umhverfi mannsins og búa til á sama tíma 

skuggamynd okkar. Þær hugmyndir sem liggja að baki verka minna mótast út frá atburðum og 

umhverfi okkar í dag. Ég vinn út frá hugmyndum franska 20. aldar heimspekingsins Gilles 

Deleuze, sem fjallaði um það að raunveruleikann sé aðeins hægt að finna í nútíðinni, en einnig að 

það sé ekki hægt að komast í beina snertingu við hann.  

 
Munurinn á milli sýndarveruleika  og raunveruleika samsvarar að mest 
grundvallar sundrun tímans, þar að segja, muninn á leið hans gegnum tvo mikla 
strauma: líðann á nútíðinni, og varðveislu fortíðarinnar. Nútíðinn er breyta mæld 
með stöðugri framþróun tímans, einhverskonar einstefnu hreyfing, þar sem 
nútíðin líður að tæmingu þanns tíma. Raunveruleikinn er skilgreindur af líða 
nútíðarinnar.15 

 

Erfitt er að spá í framtíðina og fortíðin verður sí óljósari. Því meiri tími sem líður frá atburðum 

því óljósari verða þeir. Minnið brenglar og heimildir rýrna. 

Samband fólks við umhverfi þess 

Ég hef talað um það hvernig ég lít á umhverfi okkar í von um það að finna vísbendingar um það 

hver við erum. Til þess að fara nánar í hvernig ég rannsaka umhverfi okkar, og samband okkar 

við það, þá er hjálplegt að styðjast við heimspekikenningar kenndar við hlutmiðaða verufræði.16 

Einn helsti talsmaður OOO, Graham Harman, talar um hvernig hlutir í kringum okkur hafa sitt 

eigið líf en lifa ekki aðeins í gegnum skynjun mannsins. Í raun er hægt að tala um öll fyrirbæri í 

heiminum sem hlut. Að hlutir og umhverfi okkar séu aðeins til eða hægt að tala um í gegnum 

skynjun fólks hefur komið frá sterkum áhrifum húmanískra heimspeki síðustu alda og hefur þar 

með staðsett mannfólkið framyfir náttúruna.  

 Graham lýsir því hvernig við getum aldrei upplifað raunveruleikann í beinni tengingu. 

                                                
15 „This distinction between the virtual and the actual corresponds to the most fundamental split in time, 
that is to say, the differentiation of its passage into two great jets: the passing of the present, and the 
preservation of the past. The present is a variable given measured in continuous time, a supposedly 
mono-directional movement, in which the present passes up until the exhaustion of that time. The actual 
is defined by this passing of the present.“ Gilles Deleuze og Claire Parnet, Dialogues II (London: The 
Athlone Press, 1987), 151. 
16 Enska: Object Oriented Ontology, eða OOO eins og ég mun kalla hana í ritgerðinni. 
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Einnig, þar sem raunveruleikinn er ávallt gjörólíkur birtingarmyndinni sem við 
fáum af honum, og er aldrei eitthvað sem við komumst í beina tengingu við, þá 
þurfum við að komast að honum á óbeinan hátt. Þessi afturköllun eða óframfærni 
hluta frá beinum tengslum er grunnatriði OOO.17 

 
Þar sem ég leita að hinni raunverulegu mynd mannfólks gegnum mótun umhverfi þess, í stað 

þess að leita beint inná við, er hægt að sjá mikla fylgni milli þeirra hugmynda sem er verið að 

viðra hér í þessari ritgerð og hugmynda OOO. Ég skoða umhverfi okkar og samband okkar við 

umhverfið sem hluti. Samkvæmt OOO er framfærni fólks í okkar áþreifanlega heimi ekki okkar 

raunverulega mynd. Timothy Morton, annar talsmaður OOO, talar um að list sé  í raun 

einhverskonar afmótun á raunveruleikanum sem við upplifum til að reyna að finna hinn sanna 

raunveruleika. 

 

Ég tel að list samstilli sig við það sem raunveruleikinn er, sem er skrítinn 
raunveruleiki. Með orðinu „skrítinn“ þá tala ég um íslenska og forn norræna orðið 
„urth.“ Það sem hlutir eru óhjákvæmilega snúnir uppá og í flækju við hvernig þeir 
birtast, samt sem áður öðruvísi.18 

 

Að mínu mati er umhverfi mannfólks á þessari stundu, í þessu augnabliki besta myndlistarverk 

sem til hefur verið, og mun alltaf vera, hreinskilin og nær fullkomin afmótun af okkur. 

Pierre Huyghe: Uumwelt 

Pierre Huyghe talar um að verkin á sýningunni hans Uumwelt eru ekki háð áhorfandanum. Hann 

segir að verkin séu ekki gerð fyrir áhorfandann og ekki einu sinni gerð til þess að tala til 

áhorfandans. Þau standa án þess að það sé horft á þau.19 Að tala um hluti sem lifa út fyrir okkar 

                                                
17 “Furthermore, since reality is always radically different from our formulation of it, and is never 
something we encounter directly in the flesh, we must approach it indirectly. This withdrawal or 
withholding of things from direct access is the central principle of OOO.” Graham Harman, Object 
Oriented Ontology: The New Theory of Everything (London: Penguin Random House UK, 2017), 7. 
18 „I believe art is a way to attune to what reality is, which is a weird reality. By “weird” I mean the 
Icelandic and Old Norse roots of that word, “urth.” What things are is inextricably looped, twisted or 
entwined with how they appear, yet different.“ Björk Guðmundsdóttir og Timothy Morton, „This Huge 
Sunlit Abyss From the Future Right There Next To You…“ Í Björk: Archives (London: Thames and 
Hudson, 2015), 4-5. 
19 Pierre Huyghe, Pierre Huyghe in conversation with Hans Ulrich Obrist, (2018). Sótt 5. janúar 2019. 
www.youtube.com/watch?v=emYOOVRzG8E&t=860s 
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skynjun hefur skýrar tengingar til OOO. Sýninguna UUmwelt tel ég vera einhverskonar 

innsetning samansetta af fjórum verkum. Fyrsta verkið voru niður pússaðir veggir þar sem innri 

og þá eldri lög veggjanna koma í ljós. Annað verkið voru flugur20 sem lifðu í sýningarýminu og 

höfðu tveggja vikna líftíma. Þar sem sýningin stóð í nokkra mánuði þá voru nýjar flugur settar í 

rýmið reglulega. Þriðja verkið var lykt sem var sett í hvert herbergi á sýningunni, hvert herbergi 

var með sína einstöku lykt. Fjórða og seinasta verkið var einhverskonar vídeóverk með 

meðfylgjandi hljóðverki. Vídeóverkið var sýnt á nokkrum stórum LED skjám þar sem nýjar og 

nýjar myndir komu í ljós með litlu millibili. Myndirnar voru fígúrutífar en afmótaðar. Á sumum 

skjám gat maður séð myndir sem líktust hundi, á öðrum eitthvað sem líktist hesti. Skjárinn flökti 

á milli allskyns tilrauna til þess að móta mynd, en myndirnar sem birtust á skjánum voru allar 

mótaðar út frá heilabylgjum. Segulómun21 var tekin af heilastarfsemi einhvers sem var að hugsa 

um mynd. Upplýsingar frá skannanum voru síðan sendar í gegnum forrit sem bjó til munstur með 

hjálp gríðarstórs gagnabanka af myndum. Þessi munstur komu í ljós á sýningunni sem bæði hljóð 

og mynd.  

 Verkin á sýningunni UUmwelt fjölluðu um tíma, skynjun á tíma og þar með umhverfi og 

víddir. Ég mun ekki kafa í hvert einasta verk á sýningunni því það væri nóg í ritgerð út af fyrir 

sig, en ég vil þó nefna tvö verk sem ég tel að séu í miklu samræmi við umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar.  

 Byrjum á verkinu þar sem hann pússaði veggina á sýningunni niður í þeirra innsta lag. 

Verk sem hann hefur unnið oft á mismunandi sýningum. En með því að pússa veggina niður þá 

er hann að sýna  mismunandi lög sem voru falin undir ysta laginu. Eins og jarðfræðingur að 

skoða tímalínu jarðar út frá setlögum. Margar sýningar höfðu verið sýndar í salnum áður en 

Pierre hélt sína og oft hafði þurft að mála veggina fyrir og eftir sýningar. Eftir að lög veggjanna 

komu í ljós þá kom samstundis saga sýningarrýmisins í ljós og hvernig veggir rýmisins hafa 

breyst frá sýningu til sýningu. Ákvarðanir teknar í rýminu áður en Pierre hélt sína sýningu fóru 

að móta verkið hans. Eins og ákvarðanir sem teknar eru af fyrri kynslóðum, áður en við fæðumst, 

hafa áhrif á hver við erum. 

 Hitt verkið sem ég vil ræða er verkið Uumwelt, sem sýningin sjálf er skýrð í höfuðið á. Þá 

tala ég um verkið sem sýnt var á LED skjáunum. Myndirnar sem mótuðust út frá samstarfi 

                                                
20 Fiskiflugur 
21 Enska: MRI. 
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heilabylgna einstaklings og tækni. Nafnið Uumwelt kemur frá orðinu umwelt. Eistneski 

dýralífsfræðingurinn Jakob von Uexküll bjó til orðið umwelt fyrri hluta 20. aldar sem lýsir því 

hvernig hver dýrategund upplifir heiminn á sinn einstaka hátt og að þessar mismunandi 

upplifanir valdi ólíkum hegðunarmunstrum.22  

 Maður gæti velt því fyrir sér hvar upprunalega eða raunverulega myndin var í þessari 

framleiðslu. Sumir myndu segja að hugsanir okkar eru það eina sem er raunverulegt, en hægt 

væri að færa rök fyrir því að hugsanir okkar mótast aðeins frá túlkun okkar á raunveruleikanum 

sem er umhverfið okkar. Við munum aldrei vita eða geta sannað að eitthvað sé raunverulegt. Þó 

tel ég að það sé ekki tímasóun að velta því fyrir sér, ég tel að margar góðar afurðir geta komið út 

frá þeirri æfingu að leita að raunveruleikanum, eins og list.  

 Það sem vekur þó athygli mína við verkið Uumwelt er þessi samblanda af mannlegri 

hugsun og tækni sem umbreytist í staka mynd sýnd á skjá hver á eftir annarri. Í raun einföld 

mynd af gríðarlega flóknu sambandi. Þegar við tjáum okkur gegnum tækni, tekur hún eitthvað í 

burtu af því hver við erum eða ýkir hún einkenni okkar með skilvirkni hennar? Pierre talaði um 

að hann vildi getað hugsað um verk og það myndi verða til eða koma í ljós samstundis.23 Þessi 

tilraun gæti ekki hafa tekist ef það væri ekki með hjálp tækninnar. Á sama tíma erum við að 

stunda meiri og meiri samskipti gegnum tækni sem er hugsanlega farið að koma niður á 

persónulegum og einstaklingsbundnum samskiptum.  

 Togstreita milli tækninnar og fólks er mikið umfangsefni í listsköpun minni. Erum við að 

týna því hver við erum sem mannfólk með allri þessari tækni eða erum við einfaldlega að 

breytast og þróast? 

Infra 

Í dag er tæknin orðin stór hluti af flestu því sem við gerum og hugsum. Allt frá því að kíkja á 

úlnliðinn okkar til að sjá hvað tímanum líður  yfir í að kíkja í snjallsímann okkar til að fá nær 

allar upplýsingar sem mannkynið hefur um heiminn í dag. Við urðum svo háð umhverfinu sem 

við bjuggum til handa okkur að það varð hluti af okkar líkama og hegðun. Sem dæmi má nefna 

snjallsíma.  

 Infra var fyrsta einkasýningin mín og var aðeins hægt að sjá hana gegnum snjallsíma. Á 

                                                
22 Thure von Uexküll, Classics of Semiotics (New York: Plenum Press, 1987), 147. 
23 Pierre Huyghe, Pierre Huyghe in conversation with Hans Ulrich Obrist. 
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sýningunni var ekkert ljós í rýminu; engir ljóskastarar, engin náttúruleg birta, algjört niðamyrkur. 

Þó ekkert sýnilegt ljós var til staðar þá var geislun. Innrauð geislun sem var í of hárri tíðni til að 

vera sýnileg með mennskum augum. En flestar stafrænar myndavélar sjá hærri tíðni en við og 

þar á meðal þessa geislun. Flestir voru með stafrænar myndavélar í vasanum, þar sem þær eru að 

finna á nær öllum snjallsímum sem framleiddir eru í dag, og sást sýningin í gegnum 

myndavélarnar skýrt og greinilega.  

 Áhorfandinn þurfti að styðja og stóla sig á snjallsímann sinn til að geta séð sýninguna. 

Þessi íhlutun átti að undirstrika samband okkar við tæknina og hversu stóran hluta hún á í okkur 

og okkar daglega lífi.  

 Það varð fljótt eðlilegt fyrir áhorfandann að sjá aðeins sýninguna gegnum snjallsímann. 

Því flest okkar voru nú þegar búin að venja okkur á að treysta snjallsímanum. Hann tengir okkur 

við fólk, segir okkur hvað klukkan er, sýnir okkur veðurspána og listaverk sem eru sýnd á 

söfnum hinum megin á hnettinum eða í þessu tilfelli, beint fyrir framan okkur. 

 Á sýningunni voru sýnd tvö verk, einn skúlptúr og eitt vídeóverk. Skúlptúrinn var 

brjóstmynd af Hermes, sendiboða guðanna í grískri goðafræði, gerð úr leir í stærð meðalmanns. 

                    Mynd 1. 
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Stytta Hermes var handalaus en talaði í farsíma með því að klemma hann á milli höfuðsins og 

vinstri axlar. Styttan átti með stöðu sinni að líkja óbeint eftir hegðun áhorfandans á sýningunni. 

Það var eins og styttan væri einnig að stóla á símann líkt og áhorfendurnir. Þegar litið var á 

styttuna í gegnum myndavél snjallsímans þá kom hún í ljós. Stafrænu myndavélarnar tóku upp 

innrauðu tíðnina sem við sáum ekki og reyndu að túlka þær. Þær enduðu með að færa okkur 

bleika mynd á símaskjáinn. Áhorfandinn stjórnaði sjónarhorni sínu á styttunni en rammaði hana 

alltaf inn gegnum skjá snjallsímans. Í raun var áhorfandinn ekki að upplifa skúlptúrinn heldur að 

upplifa það hvernig snjallsíminn túlkaði hann.  

Ef við skoðum þetta í gegnum fræði heimspekingsins René Descartes, að það eina sem við getum 

sannað að sé raunverulegt eru hugsanir okkar og það sem við getum upplifað og aðeins á þeim 

tíma sem við upplifum það24, þá teljum við að það sé engin leið til þess að sanna að neitt sé 

raunverulegt á sýningunni fyrir utan símann sjálfan. Nema auðvitað með því að snerta verkin. En 

þar sem snjallsíminn er orðinn mikilvægur raunveruleiki í okkar lífi þá forvitnuðust fáir til að 

snerta sjálf verkin sem undirstrikaði enn betur mikilvægi snjallsímans fyrir okkur.  

 Vídeóverkið var sýnt með innrauðum 

skjávarpa varpað á vegg. Verkið sýndi tvær 

manneskjur stunda kynlíf tekið upp með 

hitamyndavél. Hiti er að hluta til geislun; oftast 

innrauð geislun hér á jörð, þess vegna eru 

hitamyndavélar oft kallaðar innrauðar 

myndavélar. Áhorfandinn fylgdist með 

einstaklingunum í þessum nánu gjörðum. Þar sem 

einstaklingarnir fundu hita hvors annars og 

ástríðu. Þó áhorfendurnir sáu skýra myndræna 

túlkun hitans; sem kom frá einstaklingunum í 

myndbandinu gegnum hitamyndavélina, þá 

upplifðu áhorfendurnir hann ekki. Að minnsta 

kosti ekki á þann hátt sem við erum vön að 

upplifa hita. Hitinn sem sást í og milli fólksins í 

myndbandinu var aðeins sýnilegur en ekki 

                                                
24 Bertrand, Russel, The Problems of philosophy (New Jersey: J.P. Piper Books, 2015), 20. 

 Mynd 2. 
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áþreifanlegur. Vídeóverkið snérist um togstreytuna milli nándarinnar og skort hennar, milli 

sýndarveruleika og hlutlægs raunveruleika. Þar sem snjallsíminn var tæki til að upplifa 

sýninguna þá varð hann eitt af verkunum. Þetta merkingarhlaðna tæki var svið sýningarinnar og 

hefði hún ekki geta staðið án hans.  

Samruni fólks og tækni 

Mannfólk fæðist með ákveðinn skilning á umheiminum. Sem dæmi þá fæðast börn með viðbrögð 

til að sjúga mjólk úr brjóstum móður sinnar til þess að lifa af. Talið er að mörg viðbrögð sem við 

fæðumst með séu lærð hegðun gegnum þróun mannfólks yfir margar kynslóðir með hjálp 

epigenetics.25 Fyrirbæri sem hefur áhrif á hvernig gen hegða sér í líkama okkar. Þetta á sér stað á 

lífstíð einstaklings og hefur áhrif á næstu kynslóð. Að genahegðun geti breyst á þennan hátt frá 

kynslóð til kynslóðar gerir manninum og fleiri dýrum kleift að þróast og aðlagast nýju umhverfi 

á miklum hraða.  

 En ein lífstíð er gríðarlega mikill tími þegar hún er borin saman við hversu hratt tækni 

þróast í dag. Þar sem tækni getur byrjað að læra með hjálp gervigreindar þá hefur hún möguleika 

á að verða sjálfvirkari og sjálfvirkari með hverju árinu sem líður. Tölvur hafa nú þegar orðið 

mun skilvirkari en mannfólk á mörgum sviðum, sem dæmi má nefna öflugasta taflspilara dagsins 

í dag: AlphaZero. Gervigreindar forrit sem búið var til af Google. Forritið þurfti aðeins níu 

klukkutíma með því að æfa sig á móti sjálfri sér til að geta unnið hvaða taflspilara sem uppi hefur 

verið og líklega sem einhverntímann mun spila þennan flókna leik. AlphaZero er í dag 

heimsmeistari í tafli eftir að hafa unnið forritið og fyrrum tafl-heimsmeistarann Stockfish26. Árið 

1997 fóru tölvur að geta unnið mennska heimsmeistara í tafli. Nú þegar við fylgjumst með bestu 

taflspilurum keppa í dag þá horfum við á tvær tölvur spila á móti hvor annarri. AlphaZero getur 

spilað nokkur milljón leiki á klukkutíma á móti sjálfri sér. Ekki nóg með það, þá gleymir hún 

ekki einum einasta leik. Hver einustu mistök sem gerð voru meðan hún æfði sig lærði hún af og 

man. Þessi blanda af nær fullkomnu minni og skilvirkni er það sem búið er að koma tækni líkt og 

                                                
25 Alexander Haslberger og Sabine Greßler, Epigenetics and Human Health: Linking Hereditary, 
Environmental and Nutritional Aspects (Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2010), 4. 
26 AlphaZero vann fyrrum heimsmeistara taflforrita (TCEC (Top Chess Engine Championship)): 2016 
árgerð af Stockfish árið 2018.  
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AlphaZero á kortið.27 Það lítur ekki út fyrir að þróun á tækni eins og þessari hægi á sér á næstu 

árum. Á sama tíma þróumst við mannfólkið erfðafræðilega nánast ekkert  með hverri kynslóð. 

Við þróumst þó í gegnum tæknina og umhverfið sem við höfum skapað okkur. Ég vil ekki gera 

lítið úr getu mannfólks til að leysa vandamál. Vélar og forrit í dag geta verið gríðarlega skilvirk í 

þeim verkefnum sem þau eru hönnuð fyrir en enn á eftir að búa til vél sem getur gert allt betur en 

við. Mannfólk er enn þann dag í dag betra en tölvur í að skilja, aðlagast og bregðast við flestum 

nýjum aðstæðum. Sá hæfileiki hefur gert okkur kleift að vinna með þessari ofsa hraðþróun 

tækninnar. Við höfum lært að beita henni á nytsamlegan hátt meira að segja til að bæta okkar 

hversdagslíf. En með því að bæta eða hafa áhrif á okkar hversdagslíf þá erum við samtímis að 

hafa áhrif á hegðunarmunstur okkar. 

1. Raunvísindi eru að ganga í gegnum umfangsmiklar grundvallar breytingar, sem 
benda til þess að lífverur eru talnarunur, og að lífið sé upplýsingavinnsla. 2. 
Vitsmunir eru að skilja sig frá meðvitund. 3. Ómeðvituð en gríðarlega skilvirk 
reiknirit gætu bráðum byrjað að skilja okkur betur en við sjálf.28 

Ef tæknin er byrjuð að hafa áhrif á hvernig við hugsum og hegðum okkur er hún þá orðin hluti af 

því hver við erum sem einstaklingar? 

                                                
27 Silver, David,  Thomas Hubert, Julian Schrittwieser, Ioannis Antonoglou, Matthew Lai, Arthur Guez, 
Marc Lanctot og fleiri, „A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi and Go 
through self-play,“ Science Magazine árgangur 362, 6419. tölublað (2018): 1141-1143. 
28 Yuval Noah Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, (New York: HarperCollins Publishers, 
2017), 402. 



 

16 

Einstakur Einstaklingur (www.moki.is) 

Það sem sýningin Einstakur Einstaklingur reyndi að skoða voru mannleg auðkenni og hvað gerir 

okkur að einstaklingum. Á miðju sýningargólfinu stóð tölva. Úr henni komu snúrur sem leiddu 

upp í skjá sem hékk á stálsúlu sem var föst upp í loftið. Hinum megin við skjáinn var spjaldtölva; 

einnig fest við súluna. Skjárinn og spjaldtölvan snéru frá hvort öðru. Skjárinn var hins vegar 

festur í halla; í um það bil 45 gráður, svo hann beindi beint í áttina að tölvunni sem stóð á gólfinu 

fyrir framan hann. Allar leiðslurnar úr skjánum, tölvunni og spjaldtölvunni leiddu upp súluna 

sem skjáirnir voru festir í. Einu ljósgjafarnir á sýningunni voru skjárinn og spjaldtölvan. 

Spjaldtölvan var með opna heimasíðu. Á henni var eitt fingrafar í raunstærð á miðjum skjánum. 

Það stóð þar á miðjum skjánum í nokkrar sekúndur og hvarf síðan í hvítann skjáinn hægt og 

rólega. Strax og fingrafarið hvarf þá kom nýtt inn á sama hátt og hið fyrra  fór. Þetta endurtók sig 

aftur og aftur. Á skjánum sem stóð yfir tölvunni var forrit í gangi. Það fór hratt í gegnum mörg 

skref til þess að skapa nýtt fingrafar. Áhorfandinn gat séð þessi skref því þau voru myndrænt 

sýnileg á skjánum. Á sama skjá var einnig röð af kóðum. Kóðinn sýndi virkni netþjónsins. sem 

        Mynd 3. 
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var að tengja forritið við internetið svo að spjaldtölvan; eða hver sem var með aðgang að 

internetinu, gat séð afrakstur forritsins.29  

Það tók forritið minna en mínútu að búa til þessa nákvæmu eftirlíkingu fingrafars.  Erfitt 

er að vita hversu nákvæmt forritið var en ef forritið er skoðað frá því að það hafi verið að búa til 

nær fullkomnar eftirlíkingar þá bendir allt til þess að forritið hafi verið að smíða fingraför sem 

hafa verið til, eru til í dag eða munu verða til. Hvaða vægi setjum við á auðkenni okkar? Ef við 

erum einstök hvað er það sem gerir okkur einstök?  

Í dag er fingrafarið eitt skýrasta merki okkar um sérkenni sem einkennir einstaklinginn 

frá nær öllum öðrum. Önnur dæmi um það eru erfðarefni eða sjónhimnur, en það mætti segja að 

aðgengilegustu sérkenni okkar séu fingraförin. Við getum skoðað okkar eigin fingraför og 

fingraför annarra án hjálp tækja. Fingrafarið er lykill okkar að upplýsingum í tölvum og símum. 

Sumar tölvur, og nú flestir snjallsímar, eru með fingrafaraskanna til að komast í tækin. Í sumum 

tilfellum eru fingraför notuð sem auðkenni fyrir greiðslur í gegnum síma. Fingrafarið er einnig 

aðgöngumiði inn í sum lönd, það er verkfæri til þess að sanna að við séum þau sem við segjumst 

vera. Leynilögreglumenn og lögfræðingar leysa mál á vísbendingum sprottnum af fingraförum. 

Eftir að forritið á sýningunni sýndi nýtt fingrafar þá var því gamla; sem var þá búið að leysast 

upp í hvítan bakrunn vefsíðunnar, fargað og engin fingraför voru geymd. Að farga 

fingraförunum eftir að þau voru sýnd var bæði til þess að undirstrika lífstíð hvers einstaklings 

sem kom fram á sýningunni og einnig til þess að forðast þess að eigna mér persónugögn annarra 

án þeirra leyfi.30  

Það eru 1:64.000.000.000 líkur á því að forritið skapi fingrafar ákveðins einstaklings, 

ekki hvaða einstaklings sem er heldur ákveðins einstaklings, eins og þitt fingrafar kæri lesandi. 

Líkurnar aukast gríðarlega þegar tekið er inn í dæmið þau sjö og hálf milljarða manna sem lifa á 

jörðinni í dag. Það má segja, ef forritið keyrir í nokkra daga, að það séu töluverðar líkur á að 

forritið búi til fingrafar sem nú þegar er til og tilheyrir einhverjum.  

 Þar sem tölvur eru ekki með ákveðinn líftíma, gætu þær tæknilega séð „lifað“ að eilífu. 

Sem gefur okkur möguleikann á því að gera tilraunir um óendanleikann. Hann Ragnar Már 

Nikulásson; listamaður, hefur gert slíka tilraun. Verkið hans Waiting for Mona Lisa var forrit 

sem reyndi alla möguleika á litatónum pixla og samsetningu þeirra á skjá. Ef forritið myndi 

                                                
29 www.moki.is 
30 Sem gæti verið talið sem glæpur samkvæmt: 5. málsgr. 32. gr. laga nr. 74 1974. 
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keyra að eilífu myndi það geta búið til allar 

myndir sem til væru og gætu orðið til.31 Það 

myndi meira að segja geta gert alla möguleika 

af fingraförum sem geta verið til líkt og forritið 

á sýningunni Einstakur Einstaklingur. 

Fingrafar hefur oft verið notað og talið 

sem gott tákn fyrir manninn og þá sérstaklega 

hann sem einstakling. En þegar tölva fer að 

framleiða fingraför þá getur það haft áhrif á 

ímynd okkar á því tákni. Ef fleiri en bara fólk 

fara að framleiða fingraför hvað er það við 

fingraförin sem einkenna okkur? Sýningin 

fjallaði ekki um fingraför sem slík heldur reyndi 

að nota þau sem inngang að hugmyndum um 

einstaklinginn, hvað einkennir hann og hver 

hann er. Að draga djúpstætt kennimerki 

mannsins, eins og fingrafarið er, í efa var tilraun 

til þess að afmá hver auðkenni okkar eru og þar 

að leiðandi hver við erum. 

 

 

 
 
 

                                                
31 Ragnar Már Nikulásson, „Boiled Down,“ Lokaritgerð til MA gráðu í myndlist, Listaháskóli Íslands, 
2014. 16. 

 Mynd 4. 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég skoðað hvernig mannkynið með þróun tungumálsins fer að því að beita 

sögum til að lengja líf hugmynda framyfir líf einstaklings. Hugmyndir sem safnast saman 

kynslóð eftir kynslóð til að mynda okkar marglaga, ívafna umhverfi sem við lifum í í dag. 

Umhverfi sem ég tel að endurspegli hreinskilna mynd af því hver við erum. 

 Ég hef fjallað um hvernig hægt sé að skoða og kanna samband okkar við mannlegt 

umhverfi sem hlut með hjálp hlutmiðaðrar verufræði. Graham Harman, heimspekingur, talar um 

að raunveruleikann sé aðeins hægt að finna með óbeinum hætti því raunveruleikinn er ávallt 

gjörólíkur þeirri birtingarmynd sem við fáum af honum. Ég hef talað um hvernig sú fræði styður 

við tilraun mína á að nálgast sannleika mannfólks út frá umhverfi þess í stað þess að leita beint 

inn á við. 

 Ég hef borið saman hvernig Pierre Huyghe talar um verkin sín við hugmyndir 

hlutmiðaðrar verufræði og kafa dýpra í verkið hans Uumwelt sem fjallar um samband okkar við 

tíma og tækni. Í stílhreinni mynd skoðar Pierre flókið samband mannsins við tæknina.  

 Fjallað hefur verið um tölvuforritið og taflmeistarann AlphaZero til að bera saman hvar 

tækni stendur í samræmi við mannfólk í dag. Komist var að því að þó við mannfólkið munum 

aldrei ná að vinna AlphaZero í tafli þá höfum við aðra eiginleika, eins og mikla hæfni og getu í 

að aðlagast aðstæðum og bregðast við þeim. En að sú hæfni er samtímis að valda því að fólk 

stólar meira á tæknina því við gerum okkur grein fyrir að við getum nýtt hana á ýmsan 

nytjalegan máta. 

 Sýningin mín Infra reynir að kafa enn dýpra í samband mannsins við tæknina. 

Snjallsíminn verður bæði að verkfæri til að skoða verkin á sýningunni og undirstrika hversu 

stórann hluta hann á í okkur.  

 Ég hef gert tilraun til þess að brjóta ímynd okkar á hver við erum sem einstaklingar með 

sýningunni Einstakur Einstaklingur. Á sýningunni keyrir forrit sem framleiðir fingraför hvert á 

eftir öðru. Ef fleiri en við mannfólkið fara að framleiða mennsk fingraför, sem dæmi tölvur,  

hvað er það við fingraför sem einkennir okkur?  

 Hvað er það sem einkennir okkur? Hvað er það sem mun einkenna okkur? 
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