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Inngangur 

Þegar ég fór að skoða viðfangsefni fyrir lokaritgerð uppgötvaði ég að í gegnum árin mín í 

Listaháskólanum hafði ég í flestum verkum mínum verið að fjalla um samskipti og tungumál. 

Samskipti er risastórt svið sem kemur inn á marga þætti samfélagsins. Nýjasta verkið sem ég 

fjallaði um í ritgerðinni var samskiptaverkið Velkomin, þar sem áhersla var lögð á að draga 

saman pælingarnar um þátttökuverk og dagleg samskipti í nútímanum. Með þær hugmyndir 

ferskar í kollinum hóf ég ferlið að gera útskriftarverk.  

 

Hvernig hlutirnir gerðust 

Mikill tími fór í að reyna pína verkið til að verða bara hljóðverk, ég hafði fundið tvær 

líffræðikenningar sem umturnuðu hugsun minni og mig langaði að miðla þeim áfram. 

Kenningarnar heita morphic resonance og morphogenetic fields og fjalla um erft minni 

náttúrunnar og hvernig form verður til í lífverum.1 Í rauninni er hægt segja að þær útskýra 

hvaðan við komum og af hverju við erum. Þannig að auðvitað varð ég að kjarna þær og miðla 

áfram, það væri hreinn dónaskapur að sitja á lyklinum að lífinu.  

 Þegar ég greip mig við að hugsa þessa setningu í fyrsta sinn fattaði ég að þetta er 

örugglega nákvæmlega það sem fólkið sem fann upp Vísindakirkjuna hugsaði eða fólkið sem 

bjó til Herbalife eða Dale Carnegie eða allt fólkið sem gerir æfingar prógröm og allir sem 

skrifa sjálfshjálparbækur. En ég er ekkert eins og þetta fólk, staða mín sem listakona er 

önnur, enda líka skrítið að ætla reyna að græða á því að miðla einhverju sem er nú þegar 

aðgengilegt. Þannig ég hélt áfram að reyna að gera þetta verk bara að hljóðverki, einföldu, 

aðgengilegu, skilvirku. 
 Ekkert gerðist, allt í einu var þetta bara ekki nóg. Í „núvitundar“ æfingum, er 

sérstaklega bent á að bæla ekki niður hugsanir. Því ef það er gert, þá líkt og baðöndum sem er 

ýtt dýpra og dýpra, skjótast hugsanirnar hraðar og hærra upp því lengra sem maður ýtir þeim 

niður. Ég var byrjuð að hugsa um kerfi í kringum vitneskjuna og ég gat bara ekki hætt. Allt í 

einu var það líka svo borðliggjandi að kanna þann möguleika að búa til „umbúðir“ í kringum 

þessar kenningar. Við erum svo vön því að fá hugmyndir vel innpakkaðar í fallegar umbúðir, 

hvort sem það eru bækur eða Herbalife kúr, þá er búið að velja hvað við eigum að vita og 

hvernig við eigum að verða. Þetta samtal milli vitneskju og „umbúða“ og jafnframt neytenda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dr. Rupert Sheldrake. „Dr. Rupert Sheldrake - Morphogenetic Fields of Body and Mind - 

Quantum University.“ Myndband, 58:41. Sótt 14.maí 2019 á 

https://www.youtube.com/watch?v=HYC8N5W_bKA&t=97s	  



og söluaðila, held ég að sé eitt það áhrifamesta í nútíma samskiptum. Þ.e. meira að segja hinn 

upplýstasti neytandi fellur aftur og aftur fyrir fallegum umbúðum. Þannig að lokaniðurstaðan 

eftir allar þessar vangaveltur (og auðvitað miklu fleiri, sem gefst ekki tími til að fara út í hér) 

varð verkið Ungir og efnilegir fjárfestar Del Nord.  

Verkið var sett upp sem innsetning á lokasýningu B.A. nema við Listaháskóla Íslands 

Þetta hefur aldrei sést áður á Kjarvalsstöðum 4.-12.maí. Í innsetningunni frá vinstri til hægri 

var viðskiptabás, skrifborð, stóll og sjónvarp á standi.2  Í sjónvarpinu spilaðist stutt 

kynningarmyndband.3 Í innsetningunni bauð ég svo fólki að kaupa vitneskjupakka um 

morphogenetic fields og morphic resonance á 4.800 kr. Í vitneskjupakkanum er aðal 

vitneskjunni miðlað í formi hljóðverks þar sem ég tala um þessar kenningar á „mannamáli“ 

og útskýri aðeins hvernig þessar kenningar gætu hjálpað okkur að verða að betri 

einstaklingum, þannig að eftir hlustun þá vonandi skilur áheyrandi sjálfan sig og umheiminn 

aðeins betur. Ásamt hljóðverkinu í vitneskjupakkanum er innrammað og númerað 

viðurkenningarskjal sem staðfestir að þú hafir þessa vitneskju í fórum þínum, heyrnartól og 

boð í lokahóf Ungra og efnilegra fjárfesta Del Nord sem fór fram 12. maí á Kjarvalsstöðum.4 

Vitneskjupakkinn er í upplagi af 90 og var ég til staðar í innsetningunni mestan tímann sem 

sýningin var opin og útskýrði pakkann fyrir gestum og gangandi.5  

 

Lokaorð 

Með þessu verki vonaðist ég til að stuðla að samtali um allt frá umbúðarvæðingu nútímans til 

líffræðikenninganna. Ég vonast til að áheyrendur græði vitneskju en líka spurji sig hvort það 

hafi nokkurn tímann þurft hana. Vonandi finnst einhverjum þetta drepfyndið en öðrum 

hápólitískt. Því þó svo að ég leggi mjög ákveðin heim, þá er hann vonandi nógu hlutlaus til 

að virka sem spegill fyrir pælingar áhorfenda, þannig að okkar sjónarhorn sem neytendur 

birtist okkur skýrar. Verkið var í samtali við fyrri verk mín og B.A. ritgerð út frá pælingum 

um samskipti í nútímanum.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Sjá mynd 1. í myndaskrá.	  
3 Sjá mynd 2. í myndaskrá.  	  
4 Sjá mynd 3. í myndaskrá. 	  
5 Sjá mynd 4. í myndaskrá.	  
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Útdráttur 

Í ritgerðinni sem hér fylgir velti ég fyrir mér samskiptum og tungumáli í listum og þá 

aðalega minni eigin list. Til að nálgast það viðfangsefni styðst ég við kenningar Grant H. 

Kester um samskiptalist. Ég ber saman ‚skáldsögur‘ og samskiptaverk, með hjálp 

hugmynda Sigurðs A. Magnússonar, á sama tíma og Noam Chomsky og málfærðingar sem 

fást við ‚virkni tungumálsins‘ ljá mér verkfæri til að rýna í eðli tungumálsins og samskipta. 

Ég nota tilvitnanir úr skáldsögu Jane Austen, Emma, til að skýra mikilvægi þess að lesa á 

milli línanna. Enn fremur styðst ég við hugmyndir finnsku listakonunar Pilvi Takala sem 

býr til list í gegnum ferli samskipta í formi gjörninga og umræðna (e. performative 

interaction), en þetta er aðferð sem ég notast við í minni listsköpun. Ég vísa einnig til 

skilgreininga hennar á hugtökunum tilfinningarvinnu (e. emotional labour) og seinni 

vaktinni (e. the second shift). Hugtök sem ég þekkti ekki áður en ég byrjaði á þessum 

skrifum en hafði á óbeinan hátt verið að fjalla um í eigin listsköpun. Gamanmyndin The 

Devil Wears Prada nýtist mér til að benda á það hvernig við mannfólk erum stöðugt að 

taka upp og endurvinna umræðuefni, stefnur og strauma fyrri tíma. Fagurfræðilega ráfa ég 

aðeins inn á umráðasvæði popplistar og tala í því samhengi um Richard Hamilton og hans 

tilraunir til að festa lífið í listinni.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

In this study, I discuss Communication in art. To do so I support my argumentation in the 

theorization of Grant H. Kester as presented in his book Conversation Pieces (2004). I 

compare‚ conversation pieces‘ to the ‚novel‘ supporting my argumentation from Sigurður 

A. Magnússon theorizing. Noam Chomsky and linguists dealing with the functional aspect 

of language facilitate looking into the nature of language and communication. Jane 

Austen’s book Emma, serves as guiding light into the importance of knowing how to read 

between the lines. The Finnish artist Pilvi Takala appears to have a few things in common 

with my own creational process; as both of us make art through performative interaction. 

Takala often speaks about the concepts of emotional labour and the second shift in her 

works, concepts I did not know existed but had somehow been talking about in my own 

art. In this study I use a monologue from the romantic comedy The Devil Wears Prada, 

that presents a fresh perspective on the fact that we as humans are constantly re-using and 

re-proposing ideas and topics. Aesthetically I dip my toe in the vast water of pop-art and 

on that note I make references to the pop artist Richard Hamilton and his quest for 

capturing life in art.  
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Inngangur 

Byrjum á einni sígildri spurningu;  

Hvað fást listamenn við?  

Einfalda svarið væri nú auðvitað list.  

En við hvað fæst þá listin? 

Eftir vangaveltur námsáranna, hef ég komist að þeirri niðurstöðu að list veltir fyrir sér eðli 

mannsins, á einn eða annan hátt. Þar af leiðandi snýst það að vera listamaður um að 

skilgreina hvaða hluta af eðli mannsins þig langar að velta fyrir þér. Fyrir mér eru það 

samskipti. Einkum tungumálið, sagt, skrifað og hugsað. Þetta flókna og mikilfenglega 

samskiptakerfi sem við notumst flest við í daglegu lífi en er enn þann dag í dag ekki 

fullkomlega vitað hvernig virkar. Fæst munum við eftir okkur áður en við urðum talandi. Í 

gegnum allan grunn- og menntaskóla - lærum við málfræði móðurmálsins og erlend 

tungumál, en þrátt fyrir það er samt svo margt eftir ólært. Tungumálið er nefnilega ekki 

bara það sem sagt er eða skrifað, heldur einnig allt það sem ekki er sagt og allt það sem má 

lesa á milli línana.  

Í þessari ritgerð mun ég að velta fyrir mér samskiptum og tungumáli í eigin listsköpun. Til 

þess nýt ég aðstoðar fræðimanna eins og Grant H. Kester og kenninga hans um 

samskiptalist. Ég styðst við hugmyndir Sigurðar A. Magnússonar um muninn á 

‚skáldsögum‘ og ‚frásögnum‘ úr bókinni Nýju fötin keisarans (1959). Hugmyndir hans 

yfirfæri ég frá bókmenntaheiminum yfir í myndlistar- heiminn og fjalla um muninn á 

‚samskiptaverki‘ og ‚hlutlægu verki‘. Enn fremur leita ég til Noam Chomsky og 

málfræðinga sem fást við kenningasmíð um ‚virkni tungumálsins‘, til að rýna í eðli 

tungumálsins og samskipta. Skáldsaga Jane Austen, Emma (1815), kemur einnig við sögu 

og útskýrir mikilvægi þess að kunna að lesa á milli línana, en geymir einnig fróðlegar 

setningar um eðli samskipta og leyndarmála. Finnska listakonan Pilvi Takala útskýrir svo 

hugtakið ‚tilfinningarvinna‘ (e. emotional labour) og finn ég þar tengingu við margt í minni 

eigin listsköpun. Loks leyfi ég mér að tipla aðeins inn á umráðasvæði hversdagsleikans og 

popplistar. Í því samhengi tala ég um pop-listamanninn Richard Hamilton og hans tilraunir 

til að festa lífið í listinni.  

Sá hópur fræði- og listamanna sem vísað er til hér að framan, er fjölbreyttur og 

margslungin. Þau koma frá mismunandi löndum og mismunandi tímum, það felur þó ekki í 
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sér að hugmyndir þeirra og kenningar séu alls óskildar. Þvert á móti. Þau tala öll á einn eða 

annan hátt um samskipti og eru hvert og eitt að gera tilraun til að betur um bæta skilning 

lesenda eða áhorfenda sinna á þessu merkilega viðfangsefni.  
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Fræðilega hliðin á þessu öllu saman  

Í bók sinni Conversation Pieces (2004) fjallar bandaríski listfræðingurinn Grant H. Kester 

um samskiptaverk og nefnir þar nokkur einkenni þeirra. Samskiptaverk láta sig varða 

birtingamyndir samskipta og umræðna. Á meðan það er algengt að listaverk skapi umræðu 

meðal áhorfenda, þá gerist það venjulega sem viðbrögð við fullkláruðu verki. En í þessum 

verkum verða samskipti og umræðan ómissandi hluti af verkinu sjálfu. Umræðan er 

endurskilgreind sem virkur hluti listaverksins með þann tilgang að koma okkur nær kjarna 

málsins og hugsanlega leiða okkur að nýjum leiðum til að nálgast málefnið í verkinu.1 Til 

frekari útskýringa gerir Kester grein fyrir mismuni á hlutlægu verki og samskiptaverki. 

Hlutlæg listaverk (með nokkrum undantekningum)2 eru búin til að öllu leyti af 

listamanninum og síðan sýnd áhorfandanum sem fullkláruð verk. Það þýðir að viðbrögð 

áhorfandans hafa ekki eiginleg áhrif á tilvist verksins, þ.e. hlutlæga form verksins stendur 

ótruflað. Samskiptaverk hinsvegar afhjúpast og/eða verða til í gegnum ferli samskipta í 

formi gjörnings og/eða umræðna (e. performative interaction).3 Mér finnst þessar 

skilgreiningar kjarna vel það sem mig langar að ná fram í verkum mínum. Helst eru 

nýjustu verkin mín skýr dæmi um samskiptaverk og eldri verkin sem ég fjalla um í 

ritgerðinni lít ég á sem ferlið að því að gera svo loks samskiptaverk. 

Munurinn á samskiptaverkum og hlutlægum verkum eiga sér ákveðnar hliðstæður við 

skáldskap og frásagnir eins og þeim er lýst í eftirfarandi textabroti eftir Sigurð A. 

Magnússson í bókinni Nýju fötin keisarans (1959). Samskiptaverk, verða því í þessum 

samanburði skáldverkið en hlutlæg verk taka stað frásagna:  

Munurinn á skáldverki og frásögn er fyrst og fremst fólginn í því, að 
skáldverkið skýrir ekki aðeins frá ákveðnum hlutum eða atburðum, heldur 
gefur okkur hlutdeild í nýrri reynslu sem á sér ekki beina hliðstæðu í lífinu. 
Með öðrum orðum má segja að frásögnin standi utanvið atburðinn og sýni 
okkur ytraborð hans, þarsem skáldverkið fer inní atburðinn, verður sjálfur 
atburðurinn. Við fáum vitneskju um atburðinn í frásögn, en lifum hann í 
skáldverki.4  

                                                
1 Grant H. Kester, Conversation Pieces (Berkley og Los Angeles: University of California Press, 2004),  
bls. 8.  
2 Þýðing á hugtakinu „object-based artwork“. 
3 Grant H. Kester, Conversation Pieces, bls. 10. 
4 Sigurður A. Magnússon. Nýju fötin keisarans: greinar og fyrirlestrar (Akureyri: Bókaforlag Odds 
Björnssonar, 1959), bls. 129. 
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Þó svo að Sigurður sé að tala um annað listform finnst mér rökrétt að yfirfæra þessa 

pælingu yfir í myndlist. Sigurður segir að við lifum atburðinn í skáldverki sem er 

fyrir mér mjög ákjósanlegur kostur í verkum. En það að finnast ákjósanlegt að lífið 

og listin renni saman í eitt ræðst af því að ég reyni gjarnan að finna 

hversdagsleikann í list og listina í hversdagsleikanum. Eitt einkenni sem mér finnst 

binda saman hversdagsleikann og listina er tungumálið. Það heyrist í rödd í 

útvarpinu á meðan þú lest aftan á kornflex pakkann í þúsundasta skiptið og það er 

merkilegt hvað svona mikilfenglegt samskiptat verkfæri eins og tungumálið getur 

beinlínis orðið að bakgrunnshljóðum. Oftar en ekki þurftum við að staldra við og 

virkilega einbeita okkur til að heyra öll orðin í kring. Sama er hægt að segja um 

listina, list er allt í kringum okkur, á skjám, á kaffi húsum og meira að segja er 

kornflexpakkinn einskonar list. Í nútíma samfélagi er svo mikið af sjónrænu áreiti 

að við gerum næstum ekki lengur greinamun á list og öðru. 

Til að skilja betur hlutverk tungumálsins er vert að skoða kenningar bandaríska 

málfræðingsins Noam Chomsky. Chomsky lýsti tungumálinu í bók sinni Language and 

Mind (2006) sem sértækum hæfileika mannfólks til að tjá sig með flóknum samsetningum 

hljóða sem þekkjast ekki hjá neinum öðrum dýrum enn sem vitað er um.5 Auðvitað eru öll 

dýr og flest allar lifandi eindir með sinn samskiptamáta, ég er ekki að draga það í efa. Þeir 

samskiptamátar eiga margt sameiginlegt með tungumáli manna, en eins og er þá skiljum 

við það svo að aðeins manneskjur búi yfir tungumáli sem er fest í reglur af okkur sjálfum. 

Reglurnar breytist svo auðvitað með þróun samfélaga og fólks en það er samt í höndum 

mannfólksins að skrá reglurnar sem við viljum að geymist. Málvisindamennirnir Mayblin 

og Trask tóku saman helstu kenningar málvísinda í bók sinni Introducing Linguistics 

(2000). Ein kenningin sem birtist þar nefnist ‚The functional approach‘ og mætti þýða sem 

‚virkni tungumálsins‘.6 Þeir sem aðhyllast þessa kenningu skoða hvaða tilgang tungumálið 

hefur í tilteknum félagslegum aðstæðum. Fylgismenn umræddra kenninga greina samtöl 

með því að kanna hvað er á milli línanna, hvað er handan við málfræðilega uppbyggingu 

þess sem er að tala og kafa ofan í þarfir og langanir einstaklingana eins og þær koma fram í 

samtölunum. Spurningar sem þessir fræðingar spyrja sig eru; Hvað eru einstaklingarnir að 

búast við að fá út úr þessum samtölum? Hvaða verkfæri býður tungumálið upp á til að 

                                                
5 Noam Chomsky, Language and Mind, 3. útg. (New York: Cambridge University Press, 2006), bls. 88. 
6 Bill Mayblin & R.L Trask, Introducing Linguistics (Bretland: Icon Books Ltd, 2000), bls. 43-47. 
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mæta þessum væntingum? Og af hverju hefur einstaklingurinn ákveðið að nota þetta 

ákveðna verkfæri?7 Ég túlka þetta sem einskonar samfélagsrýni angan af málvísindunum 

sem ég tel að henti vel til að greina verkin mín. 

Athygli vekur að rúmum hundrað árum áður en umræddir fræðimenn veltu fyrir sér virkni 

tungumálsins sat breski rithöfundurinn Jane Austen og fékkst við svipaðar spurningar um 

samskipti í skáldsögum sínum. Austen er fræg fyrir lagni sína við að skrifa samtöl og 

umfjöllun um samtöl. Á tímum Austen voru samskipti álitin einskonar listform. Það að 

vera flink í samskiptum þótti (og þykir reyndar enn) vera eftirsóknaverður eiginleiki. 

Skáldsaga Austen Emma (1815) geymir ýmsa gullmola um samskipti og tungumál. Þar 

stendur m.a. „Sjaldan, örsjaldan, segir mannfólkið allan sannleikann þegar það ljóstrar upp 

leyndarmál sín; sjaldan fer það öðruvísi en svo að eitthvað sé dulið eða misskilið“,8 en á 

frummáli bókarinnar er setningin rituð svo; „Seldom, very seldom, does complete truth 

belong to any human disclosure“,9 sem er mun opnari útgáfa af setningunni. Þessi setning 

segir svo margt í svo fáum orðum, sama á hvaða tungumáli hún er lesin. Austen er meistari 

í því að skrifa þannig að lesa þurfi á milli línana. Það getur hinsvegar ruglað bæði lesendur 

og persónur bókanna þannig að segja mætti að hún standi undir þessari tilvitnun sjálf. Það 

að þurfa lesa á milli línana er eitthvað sem við gerum öll í okkar daglega lífi og þar sem ég 

pæli mikið í samskiptum þá geri ég kannski meira af þessu en aðrir.  

Finnska listakonan Pilvi Takala (f. 1981) fæst m.a. við óskrifaðar reglur samfélagshópa í 

list sinni og skoðar félagslega hegðun einstaklinga eða hópa þegar reglur samfélagsins eru 

brotnar eða brenglaðar.10 Á sýningunni Second Shift (2018) eru sýnd vel valin verk Takala 

sem verða til í gegnum ferli samskipta í formi gjörnings og/eða umræðna og fjalla öll á 

einn eða annan hátt um ‚tilfinningavinnu‘ (e. emotional labour). Takala útskýrir 

orðatiltækið í sýningarskránni þar segir hún að tilfinningavinna sé nútíma útgáfan af 

‚seinni vaktinni‘ (e. the second shift), og vísar til hugtaks sem var sett fram á níunda áratug 

síðustu aldar til að lýsa ‚ósýnilegu‘ vinnuni við heimilisstörf sem konur (oftast) unnu eftir 

að þær komu heim úr ‚venjulegu‘ launuðu vinnuni sinni. Hún bendir á að tilfinningavinna 

                                                
7 Bill Mayblin & R.L Trask, Introducing Linguistics, bls. 43-47. 
8 Jane Austen, Emma, Salka Guðmundsdóttir þýddi (Reykjavík: Mál og menning, 2012), bls. 443. 

9 Jane Austen, Emma (London: Penguin Books, 1996), bls. 354.  

10 „Pilvi Takala,“ e-flux, 20. ágúst. 2018. Sótt 12. desember. 2018 á https://www.e-

flux.com/announcements/202908/pilvi-takalasecond-shift/.  



 

 
 

6 

geti þýtt t.d. að vera alltaf manneskjan sem setur kaffibollana í uppþvottavélina í vinnuni 

eða að vera óvart orðin sálfræðingur eða sáttasemjari skrifstofunar.11 Þessi hugtök voru 

mér ókunnug fyrir undirbúning þessarar ritgerðar, en þrátt fyrir það hafði ég fjallað um 

þessi hugtök í verkum mínum bara með öðrum orðum. Verk Takala eru einnig persónuleg 

og einlæg sem eru eiginleikar sem ég reyni að hafa að leiðarljósi jafnt í lífi sem og list.  

Hér á eftir ætla ég ræða og greina tvö stærri verk eftir mig en einnig safn af uppáhalds 

prentverkum mínum. Verkin ætla ég að greina með fyrrnefndar hugmyndir að leiðarljósi, 

en svo er líklegt að ég standist ekki mátið og laumi inn nokkrum nýjum sjónarhornum.  

                                                
11 „Pilvi Takala, Second Shift“. Kiasma. Sótt 12. desember. 2018 á https://kiasma.fi/en/exhibitions/pilvi-

takala/. 
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Teboð 

Desember, 2016. 

Menningarfyrirbærið „teboð“ vísar til tiltekinna hefða og hefur í áranna rás öðlast all 

sérstæða merkingu. Teboð hafa fylgt sögu mannsins um langan tíma, en teboð eins og við 

þekkjum þau í vestrænni sögu og sagnahefð eiga rætur sínar að rekja til bresks 

yfirstéttarinnar á átjándu öld. Síðar náðu þau svo almennilegri fótfestu meðal breska 

almenningsins með útgáfu bókarinnar Lísu frá Undralandi (1865) sem enn þann dag í dag 

inniheldur mögulega þekktasta teboð sögunnar.12  

Innsetningin mín Teboð13 byggir að einhverju leyti á minningum mínum sem barn í 

fullorðinsboðum. Meginstoðin sem innsetningin var byggð á er hljóðverk (8:55 mín) þar 

sem heyrist í röddum fimm kvenna í teboði. Konurnar eru ekki beint að tala við hvor aðra, 

heldur tala þær meira hver í kapp við og láta svolítið dæluna ganga. Ein talar um litlar 

samlokur, önnur um eiturefni í ávaxtaræktun, sú þriðja vill bara að gestirnir fái sér meiri 

sangríu og hinar tvær tala um ástina og framhjáhöld. Stundum svara þær hvor annarri, smá 

annars hugar eða með djúpu já-i á innsoginu en taka svo yfir samtalið með sínu eigin 

umræðuefni.  Kántrí-tónlist heyrist lágt í bakgrunni, eins og hún berist úr útvarpi. 

Áþreifanlega innsetningin samanstendur svo af hvítum vegg með þremur hvítum IKEA 

hillum yfir ofni, á móti veggnum er hvítur og bleikur stöpull, á honum eru bláir 

mandarínubátar (spreyjaðir) og úr myndvarpa innbyggðum í stöplinum varpast stutt 

hreyfimynd á vegginn.14 Í hillunum, meðal hreyfimynda-vörpunarinnar, eru þrjár 

innrammaðar myndir, ein klippimynd með glimmer og dýrum, ein mynd af Ólafi Ragnari 

Grímssyni ásamt fyrri eiginkonunni sinni Guðrúnu Katrínu Þorbergsdóttur. Þriðja myndin 

er af okkur Ólöfu Björk Ingólfsdóttir í sömu stellingum og okkar fyrverandi forsetahjón. 

Auk myndanna eru nokkrir smámunir, klukka, skál með bláum mandarínubátum, tekrús og 

blómavasi sem lítur út eins og höfuðfat með plastblómum í. Allt sem notað er í 

innsetningunni er annaðhvort ljósbleikt, ljósblátt eða hvítt.15 Þegar verkið var til sýnis 

hópuðust áhorfendur í kringum stöpulinn og gáfu sér nokkrar mínútur til að reyna að 

                                                
12 Bess Lovejoy, „How Tea Parties Got Their Start—and How to Hold One Like a Victorian,“ Mental Floss, 
20. ágúst. 2015. Sótt 11. desember. 2018 á http://mentalfloss.com/article/67297/how-tea-parties-got-their-
start-and-how-hold-one-victorian. 
13 Insetninginn Teboð var hluti af loka sýningu 1.árs nema við Myndlistardeild LHÍ. Insetningin var staðsett í 
Naflanum, einu af gellerý rýmum skólans.  
14 Hér er’stutt hreyfimynd‘ þýðing á ensku slettunni ‘gif‘ (Graphics Interchange Format). 
15 Sjá myndir 1- 4 í myndaskrá.  
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meðtaka hvað væri hér í gangi. Textinn í hljóðverkinu var ekki línuleg frásögn en hver 

karakter var með ákveðin séreinkenni í hljóðblönduninni, þannig að það heyrðist vel hvaða 

karakter var að tala hverju sinni. Karakterarnir héldu athygli fólks með hnittnum 

setningum.  

Jane Austen skrifar oft um teboð í bókum sínum. Einn gestur slíkra boða í skáldsögunni 

Emmu er ungfrú Bates en henni er meðal annars lýst svona: „Hún gat talað mikið um lítið 

[...] var uppfull af léttvægum fréttum og meinlausu slúðri.“16 Eins og ég nefndi áður er 

Austen þekkt og viðurkennd fyrir færni sína og hæfni til að setja fram trúverðug samtöl. 

Ástæða þess að ég stilli þessu upp samhliða felst í því að tvö hundruð árum seinna eru 

persónur mínar í innsetningunni ennþá að fást við svipuð yfirborðskennd málefni og 

persónur Austen, þó svo að ég byggi mínar persónur á íslenskri millistétt samtímans en 

Austen á breskri yfirstétt síns tíma. Skemmtilegt dæmi sem útskýrir þessa endurnýtingu 

eða endurvinnslu á málefnum eða umræðuefni má finna í gamanmyndinni The Devil Wears 

Prada (2006). En þar segir frá ungri fræðikonu, Andy, sem stígur út fyrir sinn 

þægindaramma og fer að vinna hjá tískutímariti. Andy lendir upp á kannt við ritstjóra 

blaðsins þegar hún flissar yfir því að yfirmenn hennar geti ekki valið milli tveggja belta 

sem fyrir Andy virðast alveg eins. Ritstjórinn, Miranda Preysley fer þá með eftir farandi 

einræðu:  

[...]You think this has nothing to do with you. You go [...] and you select that 
lumpy, loose sweater [...] trying to tell the world that you take yourself too 
seriously to care about what you put on your back, but what you don't know 
is that that sweater is not just blue. It's not turquoise. It's not lapis. It's 
actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, 
Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns, [...] then it filtered 
down through department stores, and then trickled on down onto some tragic 
corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, 
that blue represents millions of dollars and countless jobs, and it's sort of 
comical how you think you made a choice that exempts you from the fashion 
industry when, in fact, you're wearing a sweater that was selected for you by 
the people in this room […]17 

En, rétt eins og tískustraumarnir þá endurvinnast stefnur og straumar á öðrum sviðum 

mannlífsins með hverjum áratug eða nýrri kynslóð. Kannski erum við ennþá að tala um 

                                                
16 Austen, Emma, Salka Guðmundsdóttir, bls. 24. 
17 David Frankel, The Devil Wears Prada, DVD (Los Angeles: 20th Century Fox Home Entertainment, 

2006). Sjá mynd 5 í myndarskrá. 
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leyndarmál, hanastél og litlar samlokur í samtíðinni einmitt af því að Jane Austen skrifaði 

um það. Kannski með því að skrá það niður ákvað hún að þetta væri verðugt umræðuefni.  

Hvort sem umræðuefni persóna minna í innsetningunni eru fyndin, alvarleg eða sorgleg 

gefa furðulegir karakterar og hljóðbrenglun á röddum þeirra teboðinu súrrealískan blæ. 

Með þessum aðferðum vonast ég til þess að benda áhorfendum á það hvernig það var fyrir 

mig að vera barn í þessum aðstæðum, þar sem ég var aðeins áhorfandi að fylgjast með 

hlutunum gerast en bauðst ekki að taka virkan þátt. Börnum fer oft að leiðast í aðstæðum 

sem eru ekki sniðin að þeirra áhugasviði. En börn eru líka fljót að búa sér til leik úr flestum 

aðstæðum og innsetningin Teboð er einskonar eftirmynd af leiknum sem ég bjó mér til. 

Leikurinn varð til eftir að ég uppgötvaði að öll þessi heimili sem ég heimsótti áttu eitt 

sameiginlegt, það var alltaf það minnsta einn veggur sem var augljóslega ætlaður til þess 

að fanga athygli gesta. Veggur með því sem heimilisfólki þótti vænlegast til sýningar. Í 

boðunum var aldrei ryk á hillunum á þessum vegg ólíkt hillunum í skrifstofunni eða 

svefnherbergjunum. Leikurinn snerist ekki um neitt annað en að finna þennan vegg og dást 

svo að honum. Hentugt fyrir foreldra mína, því á meðan á honum stóð var ég ekki að trufla 

neinn.  

Sá raunveruleiki sem birtist mér í þessum boðum er að einhverju leyti grunnurinn að áhuga 

mínum á samskiptum. Sem börnum er flestum okkur kennt að vera kurteis, heiðarleg og 

góð við hvort annað. En svo er það ekki endilega veruleiki fullorðna fólkisins í kringum 

okkur. Fullorðið fólk virðist gjarnan halda að börn skilji ekki það sem er í gangi í kringum 

þau ef orðavalið er flókið eða t.d. ef það er verið að notast við kaldhæðni. En það er ekki 

alls kostar rétt. Eins og höfundar bókarinnar An Introduction to Language (2003) benda á 

þá eru fimm ára börn næstum eins fær um að tala, tjá sig og skilja og foreldrar þeirra.18 

Eins ótrúlegt og það hljómar þá vantar fimm ára börn ekki það mikið inn í orðaforðan að 

þau geti ekki púslað merkingu þess sem fram fer í kringum þau saman. Þetta eru hæfileikar 

sem í rauninni eru mjög þróaðir og býr að baki þeim djúpstæð þekking á tungumáli og 

samskiptum, þótt flestir ‚talhæfir einstaklingar‘19 séu ómeðvitaðir um þessa hæfileika sína. 

Það að kunna eitthvað ómeðvitað er ekki einstakt fyrir tungumálið. Þessu má líkja við það 

þegar barn lærir að ganga, það veit ekki afhverju það getur það, né skilur það meginreglur 

                                                
18 Victoria Fromkin, Nina Hyams, Robert Rodman, An Introduction to Language (Boston: Heinle, 2003),  
bls. 4. 
19 Með ’talhæfum einstaklingum’ er átt við fólk sem glímir ekki við fötlun (eða aðrar aðstæður) sem hafa 
veruleg áhrif á talgetu/samskipta getu einstaklingsins.  
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jafnvægis eða þyngdarafls, en gengur samt.20 Mér fannst ótrúlega gaman að láta eins og ég 

skildi ekkert, geyma það sem ég heyrði og velta því fyrir mér dag og nótt. Ég hef alltaf 

verið mjög hlýðinn einstaklingur þannig ég gerði bara það sem mér var kennt. Ég átti meira 

að segja ekkert erfitt með að skilja það að fullorðnir kenndu mér eitt en gerðu svo eitthvað 

allt annað. Fullorðnir voru í valdastöðunni og það þýðir að þau þurfa ekki endilega að fara 

eftir reglunum. Ég pæli mikið í þessu ennþá í dag og líður oft eins og það hafi gleymst að 

segja fólki sem svekkir sig á pólitíkusum og lævísum stórlöxum að svona virka fullorðins 

samskipti. Það er þó kannski ekki gott að finnast spilling vera náttúrulegt ástand. En það 

gerir það hinsvegar að verkum að ég reyni eins og ég get að vera ekki þessi týpa af 

fullorðnum einstakling. Ég reyni eins og mögulegt er að bregðast ekki þessu fólki sem fær 

ennþá að lifa á þeim stað að orð standa sem einhverskonar sannleikur.   

Ég vonast til að samskipti kvennanna í insetningunni nái að beina áhorfendum að kjarna 

umfjöllunarefnisins; fáránleika yfirborðskenndra samskipta. En þó svo að umræðan um 

verkið komi í kjölfarið á fullmynduðu listaverki þá er eiginleiki samtalsins það mikilvægur 

í verkinu að ég leyfi mér að flokka verkið sem samskiptaverk. Auk þess finnst mér verkið 

spila skemmtilega inn í hugmynd Sigurðs A. Magnússonar um skáldverkið þar sem ég 

vona að teboðið bjóði fólki hlutdeild í nýrri reynslu ef það hefur ekki verið í teboðum áður. 

Eiginlegu áhorfendur verksins gáfu sér allavegna góðan tíma í að virða það fyrir sér, 

nokkuð sem bendir e.t.v. til þess að forvitni eða áhugi gesta sýningarinnar voru vakin. 

 

 

                                                
20 Fromkin, Hyams, Rodman, An Introduction to Language, bls. 4. 
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Prentverk og afhverju hlutirnir eru aldrei eins einfaldir og þeir sýnast 

Í bók sinni Conversation Pieces (2004) ræðir Kester um rússneska málvísinda- og 

bókmenntafræðinginn Viktor Shklovsky. Shklovsky ræðir mikilvægi þess að gera 

tungumálið að efnivið í listinni, jafn mikilvægan og liti, form eða önnur áþreifanleg 

verkfæri listarinnar. Hann telur þetta mikilvægan þátt í því að benda áhorfendum á það 

hversu vanaföst við erum í sambandi við tungumálið og hvernig það hefur staðnandi áhrif á 

það hvernig við sjáum heiminn. Hann telur að áframhaldandi þróun sjónarhorns mannsins 

á heiminn verði undirstaða þess að við áttum okkur á því hversu flókinn heimurinn er í 

raun og veru. 21 Þessar hugmyndir nýti ég mér við gerð prentverka minna. Prentverkin sem 

ég hef gert til þessa tengjast einnig hugmyndafræði popp-listarinnar þar sem þau eru 

auðframleiðanleg og við fyrstu sýn virðast þau frekar léttvæg og auðlæsileg.22 En eins og 

með eiginlega allt í heiminum, ef þú staldrar aðeins við og pælir þá verður allt mjög flókið, 

jafnvel einföldustu hlutir eða aðstæður geta komið á óvart ef þeir eru ígrundaðir þó ekki 

væri nema í stutta stund. Mér finnst mjög gaman að reyna ná þessari tilfinningu fram í 

prentverkunum mínum, ég reyni að gera það t.d. með því að vera með frekar hversdagslegt 

viðfangsefni (eins og að fá sér drykk) og sýna svo bara hluta af gjörðinni (t.d. bara 

hendurnar eða glasið) þannig að áhorfandinn geti tekið virkan þátt og sett þína upplifun eða 

reynslu inn í þína hugmynd um verkið. Með þessu reyni ég að gera tvívíð og fremur 

einföld verk að einhverju flóknara sem áhorfandinn hefur einskonar stjórn á og ræður hvert 

hann/hún tekur það.   

Ég nota gjarnan hendur í prentverkunum mínum.23 Ástæða þess er að mér finnst hendur 

geta sagt svo margt um persónuna en á sama tíma eru þær nógu óskýrt einkenni til að bjóða 

áhorfandanum upp á að búa til sínar eigin hugmyndir um hverskonar persóna það sé sem 

þessar hendur tilheyra. Ólíkt t.a.m. portrett forminu, þar sem andlit setja áhorfandan í mun 

óvirkari stöðu gagnvart verkinu. Í fyrri verkunum mínum nota ég titlana til að benda 

áhorfandanum í einhverja átt. Má bjóða þér 10 dropa til viðbótar (2016)24 og ómögulega 

(2016)25 eru prentverk sem hvort um sig eru frekar opin til túlkunar. En um leið og þau 

                                                
21 Grant H. Kester, Conversation Pieces (Berkley og Los Angeles: University of California Press, 2004),  

bls. 82-83. 
22 Richard Hamilton, Collected Words 1953-1982, 1. útg (London: Thames and Hudson, 1983), bls. 28. 
23 Sjá myndir 6-8 í myndaskrá. 
24 Sjá mynd 6 í myndaskrá. 

25 Sjá mynd 7 í myndaskrá. 



 

 
 

12 

standa saman er komin einhverskonar samvirkni, meiri persónueinkenni birtast og samtali 

verkanna eru gefin betri skil. Gefið er til kynna að persónan sem býður drykkinn sé í 

valdastöðunni en þegar hin persónan segir „ómögulega“ þá er valdinu vikið frá 

„gestgjafanum.“ Hvað þýðir „ómögulega“ í þeirra heimi? Er hún einfaldlega búin að fá 

nóg? Var drykkurinn vondur? Er þetta persónulegt skot eða ekki? Þetta er allt eitthvað sem 

áhorfandin getur velt fyrir sér og ákveðið. Í seinni verkum eins og Litla fkn gleðin (2018)26 

og Flottur skápur (2018)27 er ég farin að setja orð beinlínis inn í verkin sem ég lít á sem 

þróun á því hvernig ég notaði titlana. Með því að setja titlana inn í verkin er ég að gera þá 

ómissandi í lesningu verksins. Með þessum aðferðum er ég að notast við þætti úr 

kenningum ‚virknis‘ málfræðingana og biðja áhorfendur um að lesa milli línana og skoða 

ásetning persónanna í verkinu.28 

Ég nota oft fleiri en eina prentaðferð í verkunum mínum og eiginlega undartekningalaust 

allavegna nokkra liti. Ég vil að prentin séu grípandi fyrir augað eins og mörg popp-verk 

voru á sjötta og sjöunda áratug seinustu aldar. Ég held það hafi ekki endilega verið viljandi 

sem prentin mín þróuðust í þessa átt en svona eftir á að hyggja þá eru kannski markmið 

mín og popp-listamanna fyrri tíma ekkert endilega mjög ósvipuð. Breski menningar- og 

listfræðingurinn Fiona Mcarthy lýsti t.a.m. breska popp listamanninum Richard Hamilton á 

þann veg sem mér finnst mjög einlægur og eftirsóknarverður, en hún segir að Hamiltion 

hafi verið: „an artist whose considerable ambition was to get all of living into his work.“29 

Verk Hamilton Lobby (1984) 30 birtist sem tilraun til að koma lífinu í eitt verk. Prentverkið 

er mynd af móttöku á gistiheimili eða einhverskonar stofnun (óljóst). Litirnir eru frekar 

hlutlausir, fyrir utan rautt sófasett en við það er par í faðmlögum. Sjónarhorn áhorfandans 

er ekkert merkilegra en annað og er eins og við séum hálfpartin bak við súlu sem er í miðju 

herberginu. Hversdagsleikinn geislar af myndinni og ekkert er almennilega upphafið yfir 

annað í myndbyggingunni. Verkið grípur strax augað sem falleg hversdagsleg mynd en 

mjög fljótlega fer maður að átta sig á hversu flókið og gildishlaðið þetta verk er. Það býr 

                                                
26 Sjá mynd 8 í myndaskrá. 
27 Sjá mynd 8 í myndaskrá.  
28 Mayblin & Trask, Introducing Linguistics, bls. 43-47. 
29 Fiona MacCarthy, „Richard Hamilton: they called him Daddy pop“. The Guardian, 7. febrúar. 2014.  

Sótt 4. október. 2018 á https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/feb/07/richard-hamilton-called-him-

daddy-pop. 
30 Sjá mynd 9 í myndaskrá. 
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yfir svo mörgum eiginleikum lífs og er fremur náttúrulegt að horfa á þannig það verður 

næstum eins og þetta sé bara gluggi inn í aðeins smágerðari raunveruleika. Það er eitthvað 

svo fallega klikkað að reyna að niður njörva ‚lífið‘ í verk. Það er vissulega alveg 

ómögulegt þegar staldrað er við og aðeins pælt í því. En ég held að það sé hægt, á einhvern 

hátt að benda í áttina‚ þetta er lífið‘ og kannski þurfa verk sem benda þangað ekkert að 

vera neitt flóknari eða mikilfenglegri en bara eins og eitt prent.  

 



 

 
 

14 

Velkomin   

október 2018 

Til að gera enn betur grein fyrir því hvernig tungumál, tjáning og samskipti hafa mótað 

eigin listsköpun er vert að fjalla um sýninguna Velkomin sem haldin var í Huldulandi, eitt 

af sýningarrýmunum innan veggja Listaháskóla Íslands á Laugarnesvegi 91. Velkomin er 

samskiptaverk þar sem ég var að reyna að bjóða upp á rými og tíma til að eiga í 

einhverskonar samskiptum á forsendum gestanna (þátttakenda), ef þeir vildu.  

Sýningartextinn31 var prentaður á hvítt plexigler og staðsettur í augnhæð hægrameginn við 

inngang rýmisins. Hulduland er fremur langt rými (10m á lengd og 4m á breidd). Slökkt 

var á loftljósum rýmisins en þess í stað var sex lömpum komið fyrir á veggjum þess. 

Lamparnir lýstu bleikri birtu, samskonar bleik birta barst frá tölvuskjánum en annars voru 

engir aðrir ljósgjafar í rýminu og ekkert annað á veggjunum en lamparnir. Á gólfinu voru 

tvær teppa „eyjur“ ein til hægri og hin til vinstri. Á hægri „eyjunni“ var ljósbleikur sófi, 

hægindastóll, þrjú lítil borð, nokkrar plöntur og snarl (buggles og fleira gómsætt) í litlum 

ílátum.32 Auk þessara hluta var ‚lounge‘ tónlist, sem barst frá hátalara þeim megin í 

rýminu. Á hinni „eyjunni“ voru tveir hvítir stólar sem staðsettir voru hvor gegn hinum, 

hringborð með glerplötu var staðsett á milli stólana, en staðsett þannig að það var ekki 

alveg miðjusett til að loka ekki á líkamsstellingar þeirra sem sátu. Á hringborðinu var 

fartölvan.33 

Ég sat í öðrum stólnum vinstra megin í rýminu og gaf þar með til kynna að gestir gætu sest 

á móti mér og spjallað ef þeir vildu. Ég var með tölvuna fyrir framan mig svo það 

glampaði fallegri bleikri birtu á mig. Í tölvunni var ég með opinn spjallhóp á 

samskiptamiðli. Í hópnum voru fagaðilar af ýmsum sviðum lífsins t.d. lögfræðingur, 

læknir, leikskólakennari, heimspekingur, fyrirtækjaeigandi, kynjafræðingur og svo 

auðvitað eru þetta allt líka almennir snillingar. Ég var með hópinn til taks ef það kæmi upp 

spurning í einhverju samtalinu sem ég gæti ekki svarað eða væri á mjög sértæku sviði sem 

ég veit að einhver annar gæti svarað betur heldur en ég. Ég tók það þó fram við gesti að 

svörin sem kæmu væru ekkert endilega rétt eða á neinn hátt hjálpleg við þeirra sértæka 

                                                
31 Sjá mynd 10 í myndaskrá. 
32 Sjá mynd 11 í myndaskrá. 
33 Sjá mynd 12 í myndaskrá. 
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vandamáli en að ég vonaðist til að geta bent þeim í þá átt sem þau voru að leitast eftir. 

Þetta samskiptaverk stóð yfir í þrjá tíma. 

Þó að þetta hafi verið þátttökuverk þá þurftir þú sem gestur ekki að taka þátt.34 Mér finnst 

það svolítið skemmtilegur punktur í þessu öllu, þ.e. að verkið stendur ekki og fellur með 

því hvort gestirnir tali við mig eða ekki, heldur snýst verkið um það að ég er að bjóða mig 

fram í samtal á forsendum gestsins, gesturinn ræður svo alveg hvort hann taki boðinu eða 

ekki. Það mátti líka bara koma og vera, tala jafnvel við annað fólk eða einfaldlega njóta 

þess að vera í rými með nóg af snarli, þægilegri tónlist og fallegri birtu. Það var mjög 

mikilvægt fyrir mig að láta gesti fá alla stjórn yfir aðstæðunum, það kom ekkert endilega 

fram neinstaðar, annarstaðar en í minni hegðun gagnvart samtölunum. En ég var mjög 

meðvituð um þetta allan tímann og þurfti líka að minna mig á þetta nokkrum sinnum. Því í 

eðlilegum samtölum þá segir þú eitthvað og svo segi ég eitthvað á móti og við ræðum 

saman um eitthvað sem við erum bæði til í að tala um og ef annar aðilinn hefur engan 

áhuga á umræðuefninu breytist það yfirleitt. En hérna þá var það gesturinn sem réði 

umræðuefninu og ég reyndi eins mögulegt var að stýra ekki hvert það svo færi. Það tókst 

ekki alltaf, en oftast tókst að eiga flæðandi, eðlileg, samskipti og stjórna því ekki hvert þau 

leiddu.35 

Velkomin fellur beint undir skilgreiningu Kester á samskiptaverki þar sem verkið lifnaði 

við og tók á sig miklu fleiri víddir í gegnum samtal við gesti sýningarinnar og einnig í 

yfirferðinni sem fylgir sýningum í Listaháskólanum þar sem bekkjafélagar og nokkrir 

kennarar ræða saman um verkið í dágóða stund. Í yfirferðinni var komið inn á marga 

punkta sem ég var að pæla með þessu verki, sem er mjög jákvætt upp á það að gera að þá 

veit ég að hugmyndirnar skiluðu sér ágætlega. Því eins einfalt og það hljómar að bjóða 

fólki að koma og spjalla eða ræða málin, þá eru ótrúlega margir aðrir þættir til staðar í 

verkinu og náðu þau að tala um flesta í yfirferðinni. Rýminu var t.a.m. lýst sem 

einshverskonar blöndu af skrifstofu og bar, sem væri skemmtilega klínískur en  samt 

einlægur. Greining sem átti mjög vel við þar sem ég hafði upphaflega hugsað umhverfið 

sem skrifstofu partý. Punkturinn með að þetta væri þátttöku-verk sem gestir þyrftu samt 

ekki að taka þátt í kom líka upp í umræðuni, ég var líka mjög ánægð með það að þau 

töluðu um þann veruleika að í okkar samtíma er farið að verða mun sjaldgæfara að eiga í 

                                                
34 Sjá mynd 13 í myndaskrá. 
35 Sjá mynd 14 í myndaskrá. 
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samskiptum í augliti til auglitis. Það sem sat hvað sterkast eftir í kjölfar yfirferðarinnar var 

að gagnrýnendur töluðu um hlutverk mitt í verkinu sem þjónustuhlutverk. Vissulega alveg 

rétt metið og ásetningurinn var að veita einhverslags samtals þjónustu en þegar þau ræddu 

málið gerði ég mér grein fyrir því að, ég lagði alltaf upp með að vera bara ég í þessum 

aðstæðum og var það. Það að gefa mig á spjall við fólk um hitt og þetta er eitthvað sem ég 

geri gjarnan í mínu daglega lífi, en það sem hafði aldrei runnið upp fyrir mér fyrr en 

einmitt þarna var að ég er eiginlega bara alltaf í þessu svokallaða þjónustuhlutverki. Mér 

varð ljóst að ég hafði sjálf fallið í ákveðna gryfju eða klisju um hlutverk og væntingar, því í 

raun er það sérlega kvenlegt að taka að sér ‚tilfinningavinnu‘ (e. emotional labour).36 

Þannig að án þess að vera þess meðvituð um það gerði ég verk sem upphefur nákvæmlega 

það sem lengi er búið að tala um sem byrði en sem er á sama tíma eitthvað sem ég hef gert 

svo lengi og svo mikið af, að fyrir mér er það náttúrulegt ástand, hluti af persónuleikanum 

mínum og hver ég er. Þannig að í staðinn fyrir að finnast eins og ég sé ómeðvituð og að 

grafa undan femínískri baráttu annarra með þessu verki, hef ég ákveðið að líta á það þannig  

að ég hafi óvart gert tilraun til endurskilgreina þessa byrði sem eitthvað sem á frekar að 

upphefja. Eitthvað sem hægt er að gera verk um án þess að tala um það sem byrði kvenna 

eða kvenlægan eiginleika eða neikvætt á neinn hátt. Það er alls ekki sjálfgefið að vera 

treyst fyrir samtali eða til að vera sáttasemjarinn og í samfélagi þar sem tungumálið trónir á 

toppi samskipta-pýramídans ætti það frekar að vera heiður heldur en nokkuð annað að vera 

treyst fyrir þessu mikilvæga hlutverki.   

 

                                                
36 „Pilvi Takala, Second Shift.“ Kiasma. 
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Lokaorð  

Í þessum skrifum hef ég velt upp allskyns sjónarhornum á samskipti í listum, allt frá 

hugmyndum Chomsky um eðli tungumálsins yfir í draum Hamiltons um samruna lífs of 

listar. Ég er með þessu að reyna að finna minn stað í listinni, skýra mitt sjónarhorn og 

reyna að skilja það í leiðinni. Ég á enn mjög margt eftir ókannað í sambandi við samskipti 

og samskiptalist, sem er í raunini það víðtækt svið að ég get eflaust eytt allri ævinni í að 

pæla í þessu öllu saman. Ég mun halda áfram að vinna með verk sem verða til í gegnum 

ferli gjörninga og/eða umræðna líkt og nýjasta verkið í ritgerðinni Velkomin. Það ferli 

hjálpaði mér mikið til við að skerpa á því sem mér finnst áhugavert í sambandi við 

samskipti í raun tíma og býst ég við því að nota hugmyndina bak við Velkomin sem grunn 

fyrir útskriftarverkið mitt í vor.  

Sjónarhorn fræðifólksins og listamannana sem ég hef talað um í gegnum ritgerðina eru eins 

ólík og þau eru mörg, þó svo að hugmyndir þeirra séu ekki óskildar. En sjónarhorn þeirra 

eru auðvitað háð því hvaðan og hvenær þau eru úr heiminum og ekki sýst eru þau ólík eftir 

kynum. Þó svo ég tali ekki mikið um það hér að ofan, er öll list sem ég geri drifin að 

einhverju leiti af því sjónarhorni að vera ung kona og öllum þeim spurningum sem því 

fylgir. Mér finnst mikilvægt að nefna það en leggja ekkert of mikla áherslu á það, því það 

er svo sannarlega ekki mitt eina sjónarhorn. Áhugi minn á samskiptum og tungumáli 

einskorðast nefnilega ekki bara við myndlist og hef ég lengi fengist við texta smíðar í 

tónlist og vinn oft umönnunar störf þar sem samskipti skipta megin máli. Sjónarhornin eru 

því mörg og flöktandi. Við þessi skrif bættust einnig við fleiri sjónarhorn svo sem málfræði 

vínkilinn. Mér líður eins og myndlistin muni halda áfram að breyta og bæta sýn mína á 

samskipti og bíð ég því spennt eftir að halda áfram að pæla í þessu merkilega viðfangsefni.  
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