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Greinargerð þessi fjallar stuttlega um 16 eininga lokaverkefni til BA-gráðu 

í myndlist við Listaháskóla Íslands. Óheimilt er að afrita greinargerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 
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Greinargerð; Afhjúpun/Revelation 

 

 

Í verki mínu Afhjúpun vinn ég með 20 fundna hluti úr ruslaskoru/klettagjá á Hellnum, 

Snæfellsnesi. Verkið er að einhverju leyti framhald af verki einkasýningar minnar 

Endurheimt/Reclamation, (2018) sem ég fjalla um í BA ritgerð minni. Í uppsetningu 

verksins Afhjúpun á Kjarvalsstöðum var það sett upp í fjórum hlutum þar sem hver 

hluti varpaði ljósi á mismunandi sjónarhorn á viðfangsefninu. Þessari greinargerð mun 

ég skipta niður í kafla, einn fyrir hvern hluta innsetningarinnar og í lokin kafla sem 

inniheldur frekari hugsanir um viðfangsefnið í heild sinni. Í hverjum og einum kafla 

fjalla ég um vinnuferli og ákvarðanatökur í tengslum við uppsetningu verksins á 

Kjarvalsstöðum. 

 

 

 

 

 

1. MUNIR 

 

Þungamiðja verksins voru munirnir sem flestir eru á aldursbilinu 30 til 70 ára. 

Þegar ég fann þá höfðu þeir legið og veðrast af sjó og öðrum náttúruöflum í tugi ára 

eins og sjá mátti á þykku lagi ryðs sem myndast hafði utan á þeim. Ég tók þá ákvörðun 
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að fjarlægja ryðið og oxideringuna utan af hlutunum, sem voru aðallega úr kopar og 

járni. Meðhöndlun hlutanna fór fram í fjórum stigum. Fyrst þurfti ég að brjóta ysta lagið 

utan af og þvínæst lét ég þá liggja yfir nótt í ediksýru sem leysti að mestu leyti upp 

ryðið. Eftir að hafa skolað og þurrkað hlutina þá voru þeir sandblásnir og mátti þá loks 

greina efnið undir. Að lokum pússaði ég hvern hlut með vírbursta til að fá ákveðinn 

glansa. Með því að fjarlægja ysta lag hlutanna er ég bæði að fjarlægja söguna utanaf 

þeim og  endurheimta minni um þeirra fyrra form. Með þessu er ég líka að endurheimta 

liðna tíð og færa þá til nútímans. Hlutirnir sem eru í verkinu eru orðnir tímalausir í 

minni meðhöndlun en ummerki eftir ætingu gefa til kynna að þeir séu ekki nýjir, þeir 

tilheyra nú bæði fortíð og nútíð. 

 

Ég smíðaði borð sem var 33 x 150 cm á stærð og raðaði hlutunum upp í þeirri röð sem 

ég hafði merkt þá í skrásetningarferli, frá 1 upp í 20. Til að gefa stuðning og lifandi 

tilfinningu fyrir hlutunum lét ég þá liggja á litlum frauðkubbum sérsniðnum eftir stærð 

hvers og eins hlutar. Ég hafði velt fyrir mér möguleikanum á að hafa hlutina í vítrínu 

en tók þá ákvörðun að til að hafa hlutina nær áhorfendunum og auðvelda skoðun notaði 

ég ekki gler yfir hlutina. Að sama skapi þótti mér borðið frekar en vitrína, gera 

innsetninguna meira að skúlptúr og í leiðinni opna verkið upp. Í þessu verki vildi ég 

færa mig fjær því safnasamhengi sem ég hef skilgreint mig í og sem meðal annars 

myndlistarmaðurinn Mark Dion vinnur í og ég fjallaði um í BA ritgerð minni, og færa 

mig í listrænna samhengi. Síðasti hluturinn á borðinu var keðja sem ég lét hanga út fyrir 

borðið til að gefa ákveðið uppbrot í hina annars frekar skipulögðu uppsetningu. 
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2. RYÐVERK 

 

Úr ediksýrunni sem litaðist rauðbrún með 

uppleystu ryðinu gerði ég verk með því að hella 

sýrunni á pappír. Ljósmyndin sýnir einn endann 

á meðan ryðmyndin er staðsett á hinum 

endanum. Hún er seinasta stigið í ferlinu. Eina af 

teikningunum í bókinni sem ég fjalla um í kafla 

3. hér á eftir, ákvað ég að mála með ryðinu en 

hún endaði ekki í innsetningunni. Með máluðu 

teikningunni leið mér eins og ég væri að 

einhverju leyti að loka hringrásinni, með því að 

endurgera mynd af hlutnum eins og hann var 

áður með ysta laginu sem fjarlægt var utan af 

honum. 

 

 

 

3. RISOPRENT BÓKVERK 

 

Áður en ég fjarlægði ryðið af hlutunum þá skrásetti ég hvern og einn með teikningu. 

Þessar teikningar vísa í aðferð sem notuð er í skrásetningu fornminja. Með 

teikningunum vil ég varðveita þá fyrrum mynd hlutanna áður en þeir formbreyttust, án 

þess að taka ljósmynd. Ég vildi ekki hafa fortíð þeirra í svo ljósri eða bókstaflegri mynd, 

heldur aðeins sem minningu um það sem áður var - fyrra líf. Teikningarnar rammaði ég 

inn og áttu þær fyrst að vera partur af innsetningunni. Ég ákvað í stað þess að risoprenta 

þær og setja fram í handsaumaðri bók.  Ég kaus að hafa prenttæknina ekki alveg 

handknúna, en ekki heldur alveg tölvuknúna og risoprent er þarna á milli. Sú ákvörðun 

var tekin til að hafa möguleikann á því að prenta fleiri en eitt eintak en ég prentaði í 

heildina 20. Hliðstætt hverri mynd voru fáeinar upplýsingar um hlutinn, þ.e. númer 

hvers hlutar, stærðarmælingar, hvar og hvenær hluturinn fannst og síðast stutt útlitsleg 

lýsing á því hvernig ég sá hlutinn. Framan á bókarkápunni ákvað ég að hafa engan texta, 
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aðeins auða hvíta blaðsíðu svo bókin yrði minna formleg og nær því að vera skúlptúr. 

Bókin lá á hillu áfastri veggnum sem rétt var nógu stór til að rúma bókina og par af 

samanbrotnum hvítum bómullarhönskum. Til að færa bókina lengra frá því að líkjast 

upplýsingabók þá hafði ég hilluna ekki skásetta eins og þær eru oft á söfnum og öðrum 

stofnunum. Með því að hafa teikningarnar ekki á veggnum þá lagði ég meiri áherslu á 

hlutina á borðinu. 

 

 

 

 

4. LJÓSMYND 

 

Ég valdi að hafa eina ljósmynd sem sýndi hlutina í því ástandi sem þeir voru fundnir í 

áður en ég meðhöndlaði þá. Ljósmyndin sýnir einnig þá tímasetningu sem myndirnar 

voru teknar á (10. mars 2018), en nú er ég ekki svo viss um að ljósmyndin hafi verið 

nauðsynleg eða bætt einhverju við verkið. Það gæti komið þannig út að hún hafi verið 

lögð fram sem einskonar sönnun fyrir uppruna hlutanna og að mér finnist þörf á að ýta 

undir trúverðugleika verksins. Eins er tímasetningin tvítekin þar sem hún hefur einnig 

verið skráð í bókina og er því óþörf. Hugsanlega hefði verið betra að leggja meira traust 
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á áhorfendur og gefa þeim rými til efast. Að einhverju leyti gegnir ljósmyndin sama 

hlutverki og ryðverkið, sem er að sýna það sem fjarlægt var. 

 

 

 

1. ENDURLIT; TÍMI, GILDI, EFNI, FORM 

 

Ég tel verkið Afhjúpun innihalda nokkur lög tíma sem koma fram í ólíkum þáttum 

verksins. Með hlutunum vil ég meðal annars spila með það hvernig við skynjum tíma. 

Forngríska hugtakið Kainos er lýsing sem mér finnst eiga vel við hlutina. Kainos vísar 

í það sem er nýtt óháð tíma og aldri. Það er nýleiki sem felst í því að færast frá einu 

formi yfir í annað. Með því að færa hlutina frá einu stigi tilveru yfir á annað, þá losa ég 

þá frá þeirri ábyrgð sem tilætlað hlutverk þeirra bar með sér og leyfi þeim aðeins að 

vera.  
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Verkið virðist sýna fornminjar, á meðan hlutirnir sem sýndir eru tilheyra tiltölulega 

nútímalegu samfélagi. Þar af leiðandi gæti túlkast svo að áhorfandinn sé að virða þá 

fyrir sér úr framtíðinni, þar sem hlutirnir væru í raun orðnir fornminjar.  

Ég hef einnig velt fyrir mér ólíkum formum gildismats í tengslum við hlutina 

og vinnuferlið. Í fyrra verki, Endurheimt, (2018) lagði ég áherslu á tilfinningalegt gildi 

hlutanna og hvaða merkingu þeir höfðu fyrir mér, óháð öðrum þáttum. Mér var alltaf 

kennt að fara varlega með gamla hluti því þeir væru verðmætir, viðkvæmir og með 

sögu. Í fyrstu þá kom ég ósjálfrátt fram við hlutina með þá hugsun fasta bakvið eyrað. 

Í meðhöndlun hluta í fornleifafræði þarf að varðveita muni í því ástandi sem þeir finnast 

og gera allt til þess að viðhalda þeirri mynd. Það getur sagt ákveðna sögu um tíðaranda, 

samfélag og menningu þess tíma sem hlutirnir eru frá. En eins og ég hef sagt áður þá 

voru hlutirnir ekki komnir á það stig að teljast vera fornleifar, sem miðast við 100 ára 

aldur, og hafa því lítið gildi frá því sjónarhorni séð. Þeir eru nógu gamlir til að vera rusl 

en ekki nógu gamlir til að teljast sem verðmæti eða fornleifar. Í útskriftarverkinu ákvað 

ég að líta á hlutina útfrá efnislegu gildi þeirra og meðhöndla þá útfrá þeim forsendum. 

Það að brjóta utan af þeim tímann (ryðið) var mjög óvægin og aggressív athöfn fyrir 

mig. Sú athöfn fól einnig í sér þá tilraun mína til að aftengja mig tilfinningalega frá 

hlutunum, taka mér að einhverju leyti hlutlausa afstöðu og virða þá aðeins fyrir mér 

sem efni og form.  
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Útdráttur 

Í margar aldir hafa mennirnir byggt upp tilveru sem stækkar og þróast hraðar en margir 

gera sér grein fyrir. Auk þess að hafa að mestu leyti lokað okkur af frá náttúrunni þá 

höfum við aldrei gengið jafn hart að henni eins og í dag. Við nýtum okkur hráefni 

náttúrunnar í allt sem við gerum, allt frá matnum sem við borðum yfir í bílana sem við 

keyrum, jafnvel eldsneytið sem knýr þá áfram. Bilið á milli hins mannlega og hins 

náttúrulega heims breikkar og maðurinn er orðinn aftengdur uppruna sínum. Í þessari 

ritgerð velti ég fyrir mér hvað er það sem við köllum náttúrulegt eða ónáttúrulegt og 

hvenær í ferlinu verður þessi umbreyting til? Einnig hvað það er sem ákvarðar gildi í 

augum manna þegar kemur að lífverum og efni. Ég skoða hvernig náttúran tekst á við 

allt það efni sem maðurinn hefur umbreytt sér í hag og gert ónáttúrulegt, sem hann síðan 

varpar aftur út í náttúrulegt umhverfi. Ég reyni að benda á þau vandamál sem maðurinn 

hefur orðið valdur að í sambandi hans við náttúruna, sem við eigum til að aðskilja okkur 

frá, sem og undirstrika mikilvægi þess að halda jafnvægi á milli þess manngerða og 

náttúrulega. Ég skoða listamenn og hönnuði sem á sinn eigin hátt fjalla um þetta 

samband í verkum sínum og set þá í samhengi við verk mín og vinnuferli. Ég hef aflað 

mér upplýsinga í gegn um bækur, fræðirit, greinar, fréttir, myndskeið og aðra miðla um 

þá listamenn en þar á meðal eru Mark Dion, herman de vries, Nana Petzet og Sigrún 

Thorlacius. Í gegnum myndlist mína hef ég áttað mig á því að það er engin auðveld 

lausn á vandamálinu en það má ekki gefast upp. Ég hef trú á þeim jákvæðu áhrifum 

sem skapandi aðilar geta haft í baráttunni gegn þeim vandamálum og afleiðingum sem 

bíða okkar ef við tökum ekki breytingum í hegðun og hugarfari varðandi 

umhverfisvitund. 
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Abstract 

Over many ages, mankind has built a life on earth that grows and evolves faster than 

one may realize. Not only have we mostly closed ourselves off from nature, but we 

have also never been as demanding of her like today. Human beings make use of 

nature’s resources for almost everything they do, from the food we eat to the cars we 

drive, even the fuel they run on. The distance between the human world and the natural 

world increases and men have become disconnected from their origins. In this essay, I 

will discuss what it is we call natural and unnatural and when in the process does this 

transformation occur? I also contemplate how we determine value of a living being or 

a material. I will look at how nature is dealing with all of the unnatural materials that 

humans have transformed to their own benefit, and since losing their value are being 

dumped back to the natural environment. I will point out the problems that man has 

caused in his relationship with nature, that we tend to separate ourselves from, and 

underline the importance of keeping a balance between the manmade and the natural. I 

discuss the works of artists who deal with this relationship in their own way and put 

them in context with my own work and working process. I have sourced information 

through books, articles, interviews, videos and other mediums on artists like Mark 

Dion, Herman De Vries, Nana Petzet and Sigrún Thorlacius. I have realized that there 

is no simple solution to the problem but it is important to not give up. I believe in the 

positive effect that creative individuals can have in the battle against these problems 

and the consequences we face if we don’t change our mind and action regarding our 

environmental awareness. 
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Inngangur  
Allt efni er upphaflega komið frá jörðinni en misjafnt er hve mikið mennirnir hafa 

umbreytt því frá sínu upprunalega formi. Hlutverk náttúrunnar er að mörgu leyti falið í 

úrvinnslu og endurnýtingu efnis sem oftar en ekki eru afurðir mannlegrar framleiðslu. 

Ólíkt okkur þá sér náttúran jafngilda möguleika í öllu því sem kastað er í hennar fang 

og hún gerir sitt besta til að taka það að sér. Allt veraldlegt efni er eða ætti að vera partur 

af stórri hringrás umbreytingaferlis þar sem nýtt líf vex úr dauðanum. Þó er það svo að 

mennirnir hafa umbreytt hráefnum náttúrunnar upp að því stigi að vera of ónáttúrulegt 

fyrir hana til að ráða við. Bilið á milli hins mannlega og hins náttúrulega heims breikkar 

og maðurinn er orðinn aftengdur uppruna sínum.  

Í verkum mínum skoða ég samband manns við náttúru í gegn um manngerða 

hluti sem oft hafa misst tilætlaðan tilgang og þar með gildi sitt. Ég velti fyrir mér hvað 

það er sem ákvarðar gildi í augum manna, en við virðumst hafa fyrirfram mótaðar og 

rótgrónar hugmyndir um hvað er verðmætt og hvað er rusl. Ég vil brjóta upp þessar 

hugmyndir með því að færa hlut í nýtt samhengi og gefa honum nýjan tilgang. Ég vil 

sýna fram á þá afstöðu sem við gætum tekið, að virða allt efni að jöfnu líkt og það væri 

í grunninn gert úr sömu frumeindunum. 

Í ritgerðinni skoða ég listamenn sem á sinn eigin hátt fjalla um samband okkar 

við náttúruna og set þá í samhengi við verk mín og vinnuferli. Ég ræði um Mark Dion 

og hugmyndir hans um flokkunarkerfi, gildismat og stigveldi og ég skoða vinnuferli 

mitt með aðferðir hans til hliðsjónar. Ég fjalla um breska myndlistarmanninn Simon 

Starling og hvernig hann notar ferli hringrásar til að framlengja sögu og líf hluta með 

niðurbroti og endurbyggingu þeirra. Ég skoða verk Nönu Petzet um sjálfbærni og 

endurnýtingu og fjalla um þær ranghugmyndir sem fylgja stóriðnaðarendurvinnslu. Ég 

geri samanburð á verkum mínum og hermans de vries sem talar fyrir einlægum 

náttúrutengslum og fegurðinni í einfaldleikanum en forðast gagnrýni. 

 

Forsaga: aðferðir og efni 
 

Mér þótti alltaf erfitt að byrja á verki með nýjum og ónotuðum efnivið. Því fylgdi 

yfirleitt einhver ónotatilfinning og óvissa. Hvað ef mér myndi svo misheppnast og sóa 

efniviðnum til einskis, aðeins til að sefa eigin sköpunarþörf. Það hljómar svo 

tilgangslaust, kærulaust. Hugsanirnar heftu mig og ekkert gerðist. Með tímanum áttaði 
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ég mig á því að til að gefa sköpun minni tilgang fyrir sjálfri mér þyrfti ég að gefa henni 

ákveðna merkingu. Ég fór smátt og smátt að sjá allan þann efnivið sem var í kring um 

mig, sem ég hafði ekki litið á í tengslum við listsköpun áður. Efni og hlutir sem misst 

höfðu tilætlað notkunargildi sitt, opnuðu fyrir mér nýjan heim möguleika. 

Í verkum mínum tek ég fyrir ákveðin efni eða hlut sem viðfangsefni, mjög oft 

eru það hlutir úr daglegu lífi mannsins sem fyrir mörgum gætu talist óáhugaverðir og 

vekja að öllu jöfnu ekki mikla eftirtekt. Efniviðurinn fer eftir hverju verki fyrir sig en 

samanstendur af fundnum hlutum, efni úr náttúrunni og endurnýttu efni. Ég byrja á því 

að safna efniviðnum og skrásetja um leið hvar ég finn hann, í hvernig ásigkomulagi 

hann er og hvaða samband hann hefur við náttúrulegt umhverfi sitt. Ég velti fyrir mér 

hver saga hlutarins er, hvert er samband okkar við þann hlut og í hvaða samhengi er 

hann staðsettur. Þessir hlutir og aðstæður þeirra bera merki um neikvæð áhrif manna á 

náttúruna og í gegn um þá reyni ég að túlka ákveðið ástand. Þær upplýsingar eru nýttar 

í rannsóknarferli sem er án endanlegrar niðurstöðu. Ferlið fær að vera sýnilegt í verkinu 

og má segja að sé niðurstaðan í sjálfu sér. 

 

Plast og rusl 

Viðfangsefni verka minna eru gjarnan gagnrýni á rusl og mengun þar af, en í heimi 

stóriðnaðar og fjöldaframleiðslu þar sem þörfin á öllum þeim „nauðsynjum“ mannanna 

eykst þá vex vandamál ruslmengunar á sama hraða. Í dag eru gerðir hlutir úr efnum sem 

eru svo langt frá þeim náttúrulega heimi sem þau upphaflega urðu til úr að hægt er orðið 

að kalla þau ónáttúruleg. Mennirnir hafa umbreytt efnum sér í hag svo að þau verði 

ódýrari í framleiðslu og líti betur út. Þessir hlutir eru framleiddir í svo miklu magni að 

náttúran hefur ekki tök á að taka þau að sér aftur og þau falla úr hringrás lífsins; ferli 

þar sem í byrjun verður eitthvað til, efni myndast, líf fæðist. Eftir að hafa þjónað sínum 

tilgangi ætti það að brotna niður í náttúrunni, endurnýtast og hefja nýtt líf með nýjan 

tilgang. Eins og staðan er í dag er allt það efni sem til verður við framleiðslu mannanna, 

álitið verðlaust og því hent í stað þess að vera nýtt sem hráefni. Náttúran gerir sitt besta 

að endurvinna það sem við kærum okkur ekki um, en það hlutverk er orðið henni ofviða. 

Hvað þá þegar stór partur af því rusli sem verður til af daglegri neyslu manna er gert úr 

ónáttúrulegum eiturefnum sem geta tekið mörghundruð ár að brotna niður. 

Áður fyrr var plast nýtt í þeim tilgangi að endast vel og lengi svo fólk gæti átt 

hluti í langan tíma. Í dag eru flestir hlutir með það í huga að þeim sé skipt út fljótlega 
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eftir kaup fyrir nýrri og flottari hluti og fyrirtækin halda áfram að græða. Þeir eru þar 

með gerðir til að endast í stuttan tíma og jafnvel til að vera einnota. Í Bandaríkjunum 

lætur hver manneskja frá sér að meðaltali yfir 1000 kg af rusli hvert ár, en aðeins um 

35 % af því er endurunnið.1 Margir reyna eflaust sitt besta að flokka allt sem hægt er 

innan heimilisins, hvort sem það eru matarleifar, plastumbúðir, eða dagblað 

gærdagsins. Við sjáum á eftir ruslabílnum fara með ruslið okkar á einhvern stað langt í 

burtu þar sem þetta er allt saman endurunnið, og við höldum góðri samvisku. Raunin 

er hinsvegar sú að mikið af rusli er ekki endurunnið þó svo að við teljum okkur hafa 

staðið við okkar og flokkað ruslið rétt. Þar með talinn afar stór hluti plastúrgangs. Það 

er í flestum tilfellum einfaldlega ekki nógu hagstætt. Framleiðsla á plasti er almennt 

það ódýr að fyrirtækin græða nánast ekkert á því að gera vörur úr endurnýttu plasti. 

Sem dæmi hefur endurvinnsluiðnaðurinn í Danmörku og Svíþjóð meiri hagnað af því 

að brenna plastið svo hægt sé að framleiða með því orku en rafmagn er mun dýrara þar 

samanborið við plast.2 

Þýski myndlistarmaðurinn Nana Petzet hóf að nota sitt eigið flokkunarkerfi 

„CPR System“ sem gengur út á söfnun, varðveitingu og rannsókn hluta og efnis (e. 

Collect, Preserve, Research). Kerfið var mótsvar við þá ríkjandi flokkunarkerfi Græna 

Punktsins sem gekk út á að umbúðir merktar grænum punkti væru taldar úr verðmætu 

efni og því hentugar til endurvinnslu. Endurvinnslukerfið átti að leysa úr öllum 

ruslvanda, en sú breyting varð til þess að áherslurnar voru ekki lengur á því að framleiða 

minna rusl og endurnýta, heldur þurfti fólk nú aðeins að flokka rétt. Petzet gerði verkið 

Self-Experiment: Living according to the slogan “Collecting Preserving Researching“, 

(1997/1998) á meðan hún dvaldi í Reykjavík á sínum tíma. Hún hóf að safna öllu rusli 

sem varð til á heimilinu og skapa úr því eitthvað nýtt. Ef að efnið væri í raun svo 

verðmætt myndi það halda gildi sínu frekar ef hún myndi endurvinna það sjálf þar sem 

að með tæknilegum endurvinnsluaðferðum þá minnkar verðmæti efnis. Þegar heimilið 

er að lokum fullt af hlutum eins og gólfmottum úr mjólkurfernum eða körfum úr 

plastpokum, þá er aftur staðið frammi fyrir sama vandamáli.3 En hversu marga hringi 

                                                 
1 Abi Bradford, Alexander Truelove og Sylvia Boude, 2018. https://frontiergroup.org/reports/fg/trash-

america 
2 Nancy Bazilchuk, „Why is so little Plastic actually recycled?“ Science Nordic, 3. ágúst, 2018. 

http://sciencenordic.com/why-so-little-plastic-actually-recycled 
3
 Nana Petzet, „Self-Experiment: Living according to the slogan “Collecting Preserving Researching““ 

Nana Petzet.  

http://www.nanapetzet.de/sbf.html. 

 

https://frontiergroup.org/reports/fg/trash-america
https://frontiergroup.org/reports/fg/trash-america
http://sciencenordic.com/why-so-little-plastic-actually-recycled
http://www.nanapetzet.de/sbf.html
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geta hlutir gengið í hringrásinni þangað til að búið er að vinna úr því allt gildi? Með 

verkinu sýnir Petzet okkur að það eru engar skyndilausnir á þessu vandamáli, að það er 

aðeins ein örugg leið, þó svo að sú leið sé ekki endilega sérlega greið. Það væri 

einfaldlega að gera sitt besta til að sniðganga allt rusl og lifa rusllausum lífstíl (e. zero 

waste lifestyle). Petzet gerir einnig kennslumyndband þar sem hún sýnir mismunandi 

aðferðir til endurvinnslu, en það er áhugavert að horfa á það í samanburði við öll þau 

“Gerðu Það Sjálfur“ (e. DIY; do it yourself) myndböndin sem eru vinsæl í dag. Þau 

sýna oft ungt fólk yfirleitt af hærri stéttum að keppast við að halda í einhverjar tískur. Í 

mörgum myndbandanna er notað of mikið af nýju og dýru efni og varla neitt er gert frá 

grunni. Þegar upp er staðið hefðu allir, bæði þau og náttúran, grætt meira á því ef þau 

hefðu bara keypt hlutinn úti í búð. 

Samkvæmt nýlegum rannsóknum hefur komið í ljós að allt að 91% af plasti 

hefur ekki verið endurunnið af þeim 8,3 milljörðum tonna plasts sem framleitt hefur 

verið frá upphafi. Framleiðsla á plasti hófst fyrir aðeins rúmlega sex áratugum síðan og 

þar sem plast er að minnsta kosti 400 ár að brotna niður, þá er með einföldum reikningi 

hægt að sjá að allt plast sem nokkurn tímann hefur verið framleitt, er enn til.4 Þetta 

vandamál er orðið svo gífurlega stórt að erfitt er fyrir hvern sem er að gera sér nákvæma 

grein fyrir því. 8,3 billjónir er tala sem er svo há að við höfum ekki neitt til að miða 

hana við. Rétt eins og hnattræna hlýnun, fjöldaútdauða dýrategunda og geislavirkni má 

flokka plastmengun sem svokallaðan ofurhlut eða háhlut (e. hyperobject). Timothy 

Morton, prófessor í heimspeki, lýsir þessum ofurhlutum sem fyrirbærum svo dreifðum 

í tíma og stað og af svo gígantískri stærðargráðu að hugmyndum okkar um hvað sé 

hlutur yfir höfuð, er raskað.5 En það þýðir ekki að ofurhluturinn sé of stór til að upplifa 

hann. Við erum öll að upplifa hann og hann er allsstaðar. Hlýnun jarðar og plastmengun 

er ekki bara að gerast úti í heimi, langt í burtu. Það er að gerast allsstaðar. Það er eins 

og við höldum að ef ruslið okkar hverfi úr eigin augsýn og við sjáum ekki allt plastið 

þá sé það yfir höfuð horfið. En það er einfaldlega ekkert í burtu“. Það fer allt á einhvern 

raunverulegan stað, hann er bara kannski ekki hér og nú. Hugsanlega er sá staður fátækt 

                                                 
4
  Laura Parker, „Here’s how much Plastic Trash is littering the Earth.“ National Geographic, 19. júlí, 

2017.https://news.nationalgeographic.com/2017/07/plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-

debris-environment/ 
5 Timothy Morton, Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. (Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 2013), bls. 11. 

https://news.nationalgeographic.com/2017/07/plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-debris-environment/
https://news.nationalgeographic.com/2017/07/plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-debris-environment/
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þorp í Kína eða heimkynni kóralla og annarra sjávardýra, inni í maganum á hval, eða í 

nösinni á skjaldböku. ,,í burtu“ er allsstaðar og kemur okkur öllum við. 

Þrátt fyrir að við teljum okkur vera samviskusama neytendur og höldum að það 

sé lítið sem við getum gert í stóra samhenginu, þá verðum við að átta okkur á því að 

einstaklingurinn getur haft mun meiri áhrif en hann heldur, bæði jákvæð eða neikvæð.  

Áhrifaríkasta aðferðin og eina örugga leiðin til að berjast gegn ruslmengun væri 

hreinlega að hver og einn útrýmdi rusli algjörlega úr sínu lífi. Til eru þeir sem hefur 

tekist að tileinka sér nánast alveg ruslfrían lífstíl en þó eru hins vegar mjög fáir sem 

hafa þann aga og vilja sem þarf til að lifa þannig lífi. Hlutum sem margir myndu flokka 

sem nauðsynjavörur þyrfti eflaust að fórna úr daglegu lífi. Önnur leið væri að taka það 

að sér að endurvinna allt rusl sjálfur og er það að mörgu leyti heillandi tilhugsun. Á 

sumum stöðum er það partur af daglegu lífi fólks. Nana Petzet gerir 

rannsóknarverkefnið Paralysed by the recycling Paradise, (2012)6 sem þátttakandi á 

sýningunni „Examples to follow“, um fátækt samfélag í Addis Ababa þar sem íbúar 

hafa tekið að sér að ráðstafa öllu rusli sjálf því ekki er slík þjónusta í boði. Á stórum 

markaði í miðri borginni er endurvinnslumiðstöð tileinkuð endurnýtingu hluta og efnis 

en þar má sjá líflega framleiðslu á hinum ýmsu nytjahlutum. Átakið hefur ekki aðeins 

skapað vinnu fyrir fólk sem þar býr heldur einnig ýtt undir ákveðna samfélagsvitund. 

Þeir aðilar sem standa að miðstöðinni segja hana vera einskonar starfsendurhæfingu 

fyrir þá sem koma til að finna vinnu, en það eru oft einstaklingar með enga menntun né 

þjálfaða færni.7 Petzet hóf vettvangsferð sína í maí 2011 til að fræðast um framleiðsluna 

og ljósmyndaði ferðalagið. Í lok verkefnisins setti hún upp í sýningarrýminu alla þá 

endurunnu hluti sem hún keypti af íbúum Addis Ababa.8 

Lífræn list (e. BioArt) 

Ef allir gætu tekið sér viðhorf endurnýtingar og sjálfbærni líkt og í Addis Ababa værum 

við kannski ekki á þeim skuggalega stað sem við erum í dag en því miður er það svo að 

meðalmanneskja telur sig líklega hvorki hafa tíma né orku til að sinna slíku. Í dag eru 

þó margir skapandi aðilar að koma sterkt inn í umræðuna um umhverfismál með lausnir 

                                                 
6
 Sjá myndir nr. 1 til 5 í viðauka 

7
 Felix Heisel, „Recycling Spaces - a day in Addis Ababa’s Market.“ Myndband, 12:58, sótt 7. 

september 2014 á https://vimeo.com/105473279 
8
 Nana Petzet, „Paralyzed by the recycling Paradise“ Nana Petzet. 

http://www.nanapetzet.de/addis_en.html 

https://vimeo.com/105473279
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á þessu vandamáli. Þeir sem hafa áttað sig á stöðunni sem við erum í og hvert við 

stefnum ef við höldum svona áfram, hafa einnig áttað sig á því hvaða áhrif þeir sem 

listamenn geta haft í baráttunni. Sumir þeirra gera verk sem fræða og upplýsa 

almenning um þessi ákveðnu vandamál, aðrir endurvinna efni eins og plast, og enn aðrir 

leitast eftir aðferðum við að nota náttúrulegri efnivið í sköpun sinni. Í samstarfi við 

Umhverfisstofnun sáu Hildigunnur Birgisdóttir og Arnar Ásgeirsson, myndlistarmenn, 

um vísinda- og fræðsluviðburð á Hátíð Hafsins í júní 2018.9 Sýningin snerist um 

plastmengun í sjónum og samanstóð af nokkrum verkum sem sýndu meðal annars 

vaxorma í glerkassa að borða frauðplast en líffræðingar vinna í því að leita leiða til að 

brjóta niður ónáttúruleg efni með hjálp náttúrunnar.10 

BioArt er vaxandi angi samtímalistar þar sem listamenn notfæra sér vísindalegar 

aðferðir og líffræðitækni til að rannsaka og nýta lifandi hráefni í listsköpun sinni. 

Listamenn innan senunnar afmá skilin á milli listar og líffræði og oft eru þeir að fjalla 

um og taka á samfélagslegum, heimspekilegum og umhverfistengdum vandamálum.11 

Fjölmargir listamenn og hönnuðir vinna í því að finna niðurbrjótanleg efni sem gætu 

komið í stað ónáttúrulegra efna líkt og plasts. Vöruhönnuðurinn Ari Jónson bjó til 

vatnsflösku úr gelatíni og rauðþörungum sem er algjörlega niðurbrjótanleg, en heldur 

formi sínu meðan það er vatn í henni.12 Mikil umfjöllun var um verkefnið sem vakti 

mikla athygli bæði innan- og utanlands.13  

Á sýningu Fungal Futures sem haldin var í De Wereld van Kina í Belgíu, mátti einnig 

sjá samansafn nytjavöru gerðri úr genabreyttum sveppavefjum. Nokkrir hönnuðir sýndu 

föt, húsgögn og eldhúsvörur úr þessu lífræna efni sem talað er um að gæti komið í stað 

plasts. Á meðal þeirra sem sýndu var skóhönnuðurinn Kristel Peters með verkefni sitt 

Rethinking High Fashion Shoes, (2016).14 Með skónum gerir hún tilraun til að kanna 

                                                 
9
 Sjá mynd nr. 6 í viðauka 

10 Perla Hafþórsdóttir, „Geta ormar bjargað heiminum?“ Fréttablaðið, 13. júní 2018, sótt 19. desember 

2018 á https://www.frettabladid.is/frettir/geta-ormar-bjarga-heiminum. 
11

 Ahmet F. Coskun, Ali K Yetisen, George M. Church, Joe Davis og Seok Hyun Yun, „Bioart“ Trends 

in Biotechnology, desember 2015, bls 724.  
12

 Sjá myndir nr. 7 til 9 í viðauka 
13 Tryggvi Páll Tryggvason, „Hannaði vatnsflösku úr vatni sem brotnar niður í náttúrunni.“ Vísir.is, 

30. mars 2016, sótt 19. desember 2018 á http://www.visir.is/g/2016160339933 
14

 Sjá myndir nr. 10 til 11 í viðauka 

https://www.frettabladid.is/frettir/geta-ormar-bjarga-heiminum
http://www.visir.is/g/2016160339933
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framúrstefnulegar aðferðir og opna fyrir nýja möguleika í framleiðslu á vörum með 

notkun lífrænna hráefna.15 

Mikill áhugi ríkir í dag á nýtingu lífefnafræðilegrar virkni örvera til að berjast 

gegn mengun. Meðal annars er hún nýtt til afeitrunar málmefna úr jarðvegi og vatni, til 

að hreinsa umhverfi af mengun stóriðnaðar olíu- og gasfyrirtækja og til niðurbrots 

ónáttúrulegra eiturefna sem ógna heilsu manna. Nokkrar sveppategundir eru til dæmis 

færar um að brjóta niður sameindir þessarra efna í smærri einingar, svo þær geti verið 

nýttar af öðrum lífverum.16 Sigrún Thorlacius rannsakar og myndgerir þetta ferli í verki 

sínu Healing Earth, (2015). Verkið er útkoma þessa ferlis þar sem hún sýnir meðal 

annars þrjú sýni sveppa og telur upp mismunandi virkni þeirra. Hún sýnir einnig vél úr 

bíl þakta sveppavexti í byrjun niðurbrots.17 Hún er bæði menntaður líffræðingur með 

áherslu á örverufræði en einnig sem vöruhönnuður og fléttar því saman með útkomu 

sem er ekki aðeins áhugaverð heldur einnig partur af mikilvægri baráttu.18 

 

 

Drauganet 

Hér að ofan hef ég fjallað um það samhengi í samtímanum sem verkin mín tala til, bæði 

samfélagslegt og myndlistarlegt. Ég vona að verk mín geti haft áhrif og skapað umræðu 

um þessi málefni og séu í samtali við aðra myndlistarmenn á svipuðum slóðum. Ég trúi 

því að myndlistin geti átt þátt í að forða heiminum frá tortímingu og frá þeim sjónarhól 

vinn ég verk mín.  

Eins og flestir vita má finna gríðarlegt magn plastúrgangs af ýmsum toga í 

sjónum og í nágrenni við hann. Á æskuheimili mínu á Hellnum, Snæfellsnesi fór 

mamma stundum í fjöruferðir með okkur krakkana í þeim tilgangi að týna plast á 

rekanum. Þar var ýmislegt að finna; plastflöskur og brúsa, tannbursta og dúkkuhausa, 

skó og umbúðir. Stór hluti þessarar ruslmengunar var þó fiskveiðibúnaður en það var 

svo seinna í lífinu sem ég áttaði mig á þeim skaðlegu áhrifum sem yfirgefin veiðarfæri 

í sjó væru að hafa á lífríki sjávar, enda er það manni yfirleitt hulið sjónum. Í verkinu 

                                                 
15 Clara Fernándes Rodriguez, „Are Fungi the Answer to a more Sustainable Future?“ Labiotech, 25. 

ágúst 2018, https://labiotech.eu/bioart/fungal-futures-sustainable-materials/ 
16

 Nicholas P Money, Microbiology: a very short introduction (Bretland: Oxford University Press, 

2014), bls. 111. 
17

 Sjá myndir nr. 12 til 13 í viðauka 
18

 Sigrún Thorlacius, „Healing Earth.“ Sigrún Thorlacius, http://www.sigrunthorlacius.com/#/healing-

earth/. 

https://labiotech.eu/bioart/fungal-futures-sustainable-materials/
http://www.sigrunthorlacius.com/#/healing-earth/
http://www.sigrunthorlacius.com/#/healing-earth/
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Drauganet, (2017) fjalla ég um þann fiskveiðibúnað sem mengar sjóinn og skaðar lífríki 

hans. 

Margar tegundir fiskineta eru gerðar úr plastefnum sem taka allt að 600 ár að 

brotna niður í sjónum og þegar þau að lokum leysast upp verða eftir örsmáar en afar 

skaðlegar plastagnir sem eru samkvæmt nýlegum rannsóknum farnar að rata í fæðuna 

okkar. Áður var haldið að þessi efni myndu einfaldlega hverfa eftir ákveðinn tíma en 

svo er ekki. Auk þess að hafa skaðleg áhrif á okkur mannfólkið, þá eru mun hræðilegri 

afleiðingar fyrir lífríki sjávarins. Í þessi 600 ár sem tekur búnaðinn að brotna niður mun 

hann halda áfram að veiða dýr sem svelta, drukkna, kafna eða deyja af sárum sínum. 

Þessu óhugnalega fyrirbæri hefur því verið gefið heitið drauganet.  

Í byrjun ferlisins fór ég niður að Garðasandi, lítillar fjöru á Snæfellsnesi og fann 

veiðarfæri eða net sem höfðu rekið að landi. Ég tók eins mikið og ég gat af efni með 

mér heim þar sem ég lét þau liggja í edikblöndu til hreinsunar. Því næst tók ég sýni af 

mismunandi hlutum búnaðarins sem ég ákvað að taka í sundur. Ég vildi sjá úr hverju 

þau væru samansett en í þau eru meðal annars notaðir einskonar blýþræðir, hugsanlega 

til að þyngja netin, og sum reipin innihalda strengi með áföstum plaststykkjum, þá til 

að létta ákveðna hluta netsins. Ég man eftir að hafa leikið mér við að útbúa mér 

perlufesti úr slíku sem barn. Sundurgreint efnið sýndi ég svo í glerílátum raðað upp á 

hillu í útiklefa karla í Laugardalslauginni, sem þá var ekki í notkun en opinn almenningi 

fyrir sýninguna. Með því að setja efnið í slík ílát og á þennan óvænta stað, vildi ég fá 

áhorfendur til að staldra við, skoða betur og virða fyrir sér efnið í krukkunum sem 

breyttu því í einskonar sýni.19 

Ástæður þess að búnaður endar í sjónum geta verið mismunandi. Stundum verða 

netin föst í grjóti á hafsbotni svo þau eru skorin eða þau slitna af. Í öðrum tilfellum gera 

veðuraðstæður það að verkum að losa verður búnaðinn frá borði. Ef tekin hefur verið 

ákvörðun um að gera út bátinn þó að spái illa þá geta menn lent í stormi og neyðst til 

að taka ákvörðun um hvort að hætta eigi lífi sínu ef báturinn veltur, eða skera á netin, 

en seinni kosturinn er eflaust sá vænlegri. Alltaf geta óhöppin skeð. En svo eru dæmi 

um það að eigendur fiskibáta losa búnaðinn vísvitandi af borði og í sjóinn. Það er gert 

til að komast hjá því að greiða fyrir almennilega förgun, en sú þjónusta getur verið 

kostnaðarsöm. Eftir að hafa talað við fyrrum sjómann, komst ég að því að litið var niður 

                                                 
19
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á svona hegðun og henni fylgdi skömm, sem þó var lítið talað um. Var það talið merki 

um ákveðna græðgi og kæruleysi þess aðila. 

Með verkunum vildi ég kryfja þetta vandamál sem virðist ekki vera mikið talað 

um í okkar samfélagi. Þar sem báðir foreldrar mínir hafa starfað á fiskveiðibát  

og ég kem úr fjölskyldu sjómanna, þá þykir mér miður ef þessi hegðun nokkurra 

einstaklinga kasti skugga á iðnaðinn í heild sinni. Það er kannski erfitt að gagnrýna 

atvinnustétt sem hefur bæði verið grundvöllur þjóðartekna okkar og ákveðið stolt 

íslensku þjóðarinnar. En sjórinn og allt sem í honum lifir er mér kær og það sem meira 

er afar mikilvægur partur af lífríkinu í heild sinni. Það á enginn að vera yfir þessa 

umræðu hafinn og er hún þörf áminning á það að virða og meta lífið óháð því í hvaða 

formi það kemur.  

Mark Dion fjallar mikið um þau flokkunarkerfi sem maðurinn hefur notað til að 

raða lífverum upp í ákveðin stigveldi. Mannfólk á það til að meta gildi lífveru út frá 

stærð, útlitslegum eiginleikum, eða líkindum við okkur sjálf. Dion hefur meðal annars 

gagnrýnt náttúruverndarstofnanir sem í fjáröflunum til verndar lífríkja í 

útrýmingarhættu, beina allri athygli að þeim dýrum sem falla undir ákveðinn flokk (e. 

charismatic megafauna); stór, aðlaðandi dýr með táknræna og tilfinningalega merkingu 

fyrir fólk. Dion segir að þrátt fyrir að allar lífverur séu jafn mikilvægar þá eru þessar 

ákveðnu dýrategundir ekki lykilatriði í lífríkinu. Þvert á móti eru þær allar staðsettar 

mjög ofarlega í fæðukeðjunni og þar með ekki jafn mikil undirstaða og önnur dýr í 

útrýmingarhættu eins og kórallar og bjórar sem byggja upp kerfi sem styðja aðrar 

dýrategundir og eru afar mikilvægir hlekkir.20 Dion fjallar um þetta í verki sínu The 

Survival of the Cutest, (1990) þar sem hann hefur fyllt hjólbörur af krúttlegum 

tuskudýrum og minnir það mann helst á örkina hans Nóa.21 

Í sýningunni Silent Beaches, Untold Stories; New York City's Forgotten 

Waterfront, (2013) ræðir Elizabeth Albert, sýningarstjóri, um sögu og núverandi ástand 

strandlengja New York borgar. Ég sé ákveðna tengingu milli verksins og minna verka, 

þá einna helst Drauganet þar sem viðfangsefnið er svipað. Elizabeth gerir veigamikla 

rannsókn á völdum staðsetningum sem hún skrásetur með ljósmyndum og skrifum. Hún 

skoðar hvernig líf hefur þróast á þessum strandlengjum sem fóru frá því að vera 

                                                 
20 Lisa Graziose Corrin, Miwon Kwon og Norman Bryson ritstýrðu, Mark Dion (London: Phaidon 

Press Limited, 1997) 
21
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miðstöðvar viðskipta og iðnaðar yfir í að verða hálfgerð eyðilönd sem sum eru þakin 

mannvistarleifum á borð við yfirgefna veiðibáta, niðurbrotnar bryggjur og einn kafbát. 

Þessir „draugabátar“ voru skildir eftir og  

stundum brenndir af eigendum til að komast hjá því að borga fyrir förgun á fyrri tíðum, 

rétt eins og fiskveiðibúnaðurinn í verki mínu Drauganet. Svæðið er talið hættusvæði 

vegna mengunar frá skipsflökunum sem losa frá sér eiturefni út í vatnið.22 Í dag má þó 

sjá gróður og ýmiskonar vöxt þekja skipin sem náttúran glímir við að brjóta niður og 

endurheimta og eru þau smátt og smátt að samlagast umhverfi sínu.23  

 

Manngerð náttúra og villt náttúra 

Við lifum í samfélögum með nánast tilbúinni náttúru þar sem almenningsgarðar og 

önnur svæði innan stórborga eru skipulögð upp að hverju strái, og plöntur, blómabeð 

og tré eru snyrt reglulega svo þau sómi okkar smekk. Innan marka hins „mannlega 

heims“ er náttúran sýningarstýrð. Hún á aðeins rétt á sér ef hún lýtur lögum mannsins 

og er aðeins til fyrir okkar tilstilli. Hún skal vera regluleg, falleg, nánast ónáttúruleg. 

Lois Weinberger tekur afstöðu gegn slíkri náttúrustjórnun stórborga. Í The Wild Cage, 

(2013)24 og öðrum svipuðum verkum vinnur hann með náttúrulega óreiðu. Í lokuðu 

rimlabúri í miðri borginni fær gróður að vaxa frjáls og hemjulaus ósnertur af 

mannlegum áhrifum. Náttúran hefur fengið að endurheimta tilverurétt sinn á aðeins 

þessum litla blett. Lois vinnur með samband náttúru, siðmenningar, listar og lífs.25  

Herman de vries er listamaður sem kýs að nafn sitt sé skrifað með lágstöfum til 

að forðast það að vera partur af einhverslags stigveldi. Hann hefur unnið með 

náttúrutengsl manneskjunnar á mjög ljóðrænan og einlægan hátt í stað þess að setja sig 

í samhengi við eitthvað ríkjandi ástand samtímans. Hann er laus við gagnrýni og verk 

hans eru að engu leyti ádeilur, heldur að því er virðist tær tjáning. De vries byrjaði að 

fjalla um náttúruna í verkum sínum í kring um 1975 þegar ríkti öðruvísi og ef til vill 

saklausara viðhorf gagnvart náttúrunni, sem ber með sér náttúrulega og opinskáa 

                                                 
22

 TedxTalks, „New York City’s forgotten waterfront: Elizabeth Albert at 

TEDxNightingaleBamfordSchool“ Myndband, 13:06, Sótt 31. maí 2014 á 

https://www.youtube.com/watch?v=obJTEMHUhpE 
23
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25

 Thomas D. Trummer, „Lois Weinberger“ E-Flux, 22. mars, 2015. https://www.e-

flux.com/announcements/29810/lois-weinberger/ 

https://www.youtube.com/watch?v=obJTEMHUhpE
https://www.e-flux.com/announcements/29810/lois-weinberger/
https://www.e-flux.com/announcements/29810/lois-weinberger/
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virðingu sem á kannski meira erindi við okkur í dag en nokkurn tímann áður. De vries 

var fulltrúi Hollendinga á Feneyjatvíæringnum 2015, þá 83 ára gamall.  

Hann er hluti af bylgju myndlistarmanna sem eiga rót sína í andrúmslofti 

náttúrutengdrar myndlistar sjötta og sjöunda áratugarins. Margir þeirra hafa hlotið 

aukna athygli undanfarin ár og haldið stórar einkasýningar í mikilvægum söfnum þar 

sem verk þeirra hafa gengið í endurnýjun lífdaga og eiga mikið erindi til okkar í 

samtímanum. Af þeim má nefna, þó ég fjalli ekki um þá myndlistarmenn frekar, Ana 

Mendieta, Jef Geys og Gianfranco Baruchello. Með verkum sínum sem eru gerð 

eingöngu úr hreinum náttúrulegum efnivið sýnir herman de vries fram á fegurðina í 

einfaldleikanum. Hann fer niður á sama plan og náttúran og vinnur við hlið hennar sem 

jafningi. Hann vinnur á mjög hráan og beinskeyttan hátt en er á sama tíma varkár. Í 

mörgum verka sinna sem hann kallar Earth Rubbings notar hann mold sem hann hefur 

safnað allstaðar að úr heiminum og nuddar síðan á flötinn með fingrunum til að lita 

hann. Moldinni er leyft að festast náttúrulega á flötinn og koma fram í sínu hreinasta 

formi.26 Hann hefur meðal annars sýnt verk úr samansafni af plöntum sem notaðar hafa 

verið af mannfólki til ýmissa athæfa í gegn um aldir, og í öðru verki ritar hann orðin „I 

am this“ í stein til að undirstrika það að allt í þessum heimi, mannfólk jafnt sem steinar, 

er í grunninn gert úr sömu eindunum. Verk hans gefa til kynna samband sem er 

persónulegt, varfærnislegt og fullt virðingar við náttúruna til að minna okkur á uppruna 

okkar, sem virðist vera okkur svo fjarri. „Ég vil breiða út aukna vitund þess sem 

náttúran stendur fyrir, og hver okkar grundvallarraunveruleiki er.“27 

Á meðan ég, sem og aðrir listamenn sem ég tala um í ritgerðinni, reyni með 

verkum mínum að undirstrika og gagnrýna þau neikvæðu áhrif sem menn eru að hafa á 

náttúruna, þá bendir de vries á fallegu hliðar sambandsins. Hann kennir manni 

hugsanlega að leyfa sér að vera núvitaður einstaklingur í heimi sem gefur ekki rými 

fyrir að gleyma sér í einfaldleikanum.  

                                                 
26

 Sjá myndir nr. 20 til 21 í viðauka 
27

 Nina Azzarella, „herman de vries interview in the dutch pavilion at the venice art biennale.“ 

Designboom, 13. maí, 2015. „I wish to transmit an increased awareness what nature presents and what 

is our primary reality“. (þýð. höf.) https://www.designboom.com/art/herman-de-vries-dutch-pavilion-

venice-art-biennale-05-13-2015/ 

https://www.designboom.com/art/herman-de-vries-dutch-pavilion-venice-art-biennale-05-13-2015/
https://www.designboom.com/art/herman-de-vries-dutch-pavilion-venice-art-biennale-05-13-2015/
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The slightly obsessive process of observing broken green tiles 

Í  verkinu The slightly obsessive process of observing broken green tiles, (2017)28 vinn 

ég með baðherbergisflísar fundnar í bakgarði hússins sem ég bjó í. Þær höfðu verið 

rifnar niður af vegg af fyrri eigendum og hlaðið í hrúgu fyrir utan húsið. Þessar flísar 

báru með sér fortíðina og endurspegluðu brot af fyrra lífi. Fölgræni liturinn á þeim 

myndi líklega teljast úreltur í dag auk þess sem hann hafði greinilega gulnað með 

árunum. Ég fann mig knúna til að safna eins mikið af þeim og ég gat og taka þær með 

mér heim. Ég byrjaði á því að þrífa mold og gras af flísunum. Svo skráði ég niður 

mælingar og teiknaði skyssur af nokkrum brotum flísanna og úr varð einskonar 

rannsókn án niðurstöðu. Ég raðaði þeim svo þær myndu passa saman til að mynda nýja 

heild. Að einhverju leyti var ég að endurheimta liðna mynd sem yrði þó aldrei sú sama, 

aðeins bjöguð minning. Kannski var ég að reyna að gefa þeim nýtt líf og nýjan tilgang. 

Tilgangur þeirra var áður að styðja, vernda og standa þétt saman en nú lágu þær brotnar 

og samhengislausar í moldinni, en fyrir mér báru þær með sér viðkvæmt og hógvært 

verðmæti. Ef til vill hefðu þær með tímanum brotnað alveg niður og sameinast jörðinni 

ef ég hefði ekki gripið inn í og kippt þeim út úr hringrásinni.   

Sem tilbúið verk sýndi ég uppsett ferlið í opnu rými á ganginum í Laugarnesi; 

frá því að þvo, þurrka, mæla, og yfir í að endurgera nýja heild úr flísabrotunum, sem ég 

raðaði nokkrum saman á borði. Í aðdraganda verksins eyddi ég tíma inni í rýminu og 

hlúði að flísunum. Í verkinu mátti greina einskonar tímalínu, þar sem frá vinstri mátti 

sjá fullan bréfpoka af flísum, skál með vatni, svamp og eyrnapinnum raðað upp á borði 

og var það notað til að þvo flísarnar. Þvottur muna kemur oft upp í verkum mínum, 

kannski sem táknræn merking fyrir það að losna við eitthvað ákveðið samviskubit, eða 

sem leið til að auka gildi, en ég vil að sú merking sé sjáanleg í verkinu. Við hlið borðsins 

í einu horni rýmisins var festur vírstrengur á milli veggjanna og á hann hengdi ég 

þvegnar flísar með þvottaklemmum til þurrkunar. Í miðju rýminu var annað borð með 

uppröðuðum flísunum. Hægra megin við það stóðu trönur en á þær festi ég blað með 

mælingum ásamt vatnslitaskyssum af flísunum. Með því að hlúa að flísunum og gera 

þær að mínu viðfangsefni gat ég veitt þeim ákveðið gildi og nýjan tilgang, en með því 

var ég einnig að framlengja sögu flísanna. 

                                                 
28
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Hringrás hluta er grundvallaratriði í mörgum verka Simon Starling þar sem hann 

vinnur með að brjóta upp form hluta og endurbyggja í nýrri mynd. Í verki hans 

Shedboatshed, (2005)29 finnur hann gamlan veiðiskúr sem staðsettur er á árbakka, tekur 

hann í sundur og breytir í bát sem hann síðan notar til að sigla niður Rhine ánna að safni 

í Basel. Þar tekur hann bátinn í sundur og breytir honum aftur í skúr sem hann staðsetur 

inni á safninu. Hann er ekki aðeins að gefa líkamlegri byggingu hlutarins nýtt form 

heldur veitir hann einnig nýtt sögulegt samhengi, nýtt lag á sögu skúrsins. Flest verk 

hans, þar á meðal Shedboatshed, eru framsetning á ferli sem hefur átt sér stað. Þau sýna 

aðeins lokastað í ferðalagi. Saga verkanna skiptir meira máli en hluturinn sem stendur 

fyrir söguna.30 Það sama má segja um Mark Dion og hans verk en hann telur ferlið á 

bakvið verkið vera mikilvægara en lokaafurð þess. „Fyrir mér er mun áhugaverðara að 

sjá málverk sem er enn í vinnslu, heldur en að sjá fullklárað verk. Ég vil flétta ferlið inn 

í verkið svo að það geti verið til í nokkrum stigum. Ég vil að myndbreytingin sé 

aðgengileg áhorfendum og að þeir geti tekið þátt með fjölbreyttum hætti.“31 Þó svo að 

ég bjóði ekki upp á þátttöku, líkt og Dion gerir, þá sé ég það að einhverju leyti einnig 

þegar kemur að mínum eigin verkum sem sýna ákveðið ferli, að það er ekki endilega 

niðurstaðan sem ég leitast eftir, heldur innsýn í eitthvað breytilegt ástand. Í verkum 

Nönu Petzet er umbreytingarferlið einnig stór hluti verksins og er því skrásetning þess 

afar mikilvæg, á það sama við um mörg af mínum verkum.32 

 

Endurheimt/Reclamation 

Á haustönn 2018 hélt ég einkasýninguna Endurheimt, (2018) í nemendagalleríinu 

Hulduland í Listaháskólanum. Sýningin var innsetning úr samansafni mismunandi 

manngerðra hluta sem ég fann úti í náttúrunni. Þeir voru festir upp á tvo veggi inni í 

hvítu, gluggalausu rýminu og raðað saman eftir flokkum en á heildina litið má sjá 

einskonar tímalínu, þar sem frá vinstri til hægri er hægt að greina stigvaxandi ferli á 

niðurbroti efnis. Á öðrum vegg inni í rýminu eru einnig 42 ljósmyndir í stærð 10x15 

                                                 
29
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 Stuart Jeffries, „I got a lovely poem from a lady in st Albans about sheds.“ The Guardian, 7. 

desember, 2005. https://www.theguardian.com/artanddesign/2005/dec/07/art.turnerprize2005 
31

 Lisa Graziose Corrin, M. Kwon og N. Bryson, ritstj., Mark Dion (London: Phaidon Press Limited, 

1997) bls. 25 
32

 Nana Petzet, ritstj., System SBF Inventarisation der Sammlung: Meta inventur (Þýskaland: Verlag f. 

Moderne Kunst Nurnberg, 2003) 
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sem teknar hafa verið með filmuvél fyrir myndræna skrásetningu hlutanna.33 Með því 

að taka ljósmyndir á filmuvél reyni ég að gefa tilfinningu fyrir hráleika og jafnframt 

gefa sannari mynd af viðfangsefninu. Filman gefur einnig til kynna tíma á 

myndatökunni en það veitir frekari innsýn og ýtir undir trúverðugleika. Á myndunum 

má sjá nokkra af hlutunum í aðstæðunum og umhverfinu þar sem þeir fundust en sá 

staður er mikilvægur fyrir verkið.  

Ég ólst upp á Hellnum á Snæfellsnesi og á uppvaxtarárum móður minnar var 

það notuð klettagjá við sjóinn á Hellnum til að henda rusli í en af og til var síðan kveikt 

í ruslinu. Þar mæta mannvistarleifar umbreytingarafli sjávarins. Ég fór á þennan stað 

og endurheimti eins mikið af hlutum og hægt var úr gjánni, til að gefa ákveðna 

heildarmynd af þeim ótal minjum sem þar er að finna. Einkenni hlutanna eru að mestu 

leyti afmáð eftir að hafa veðrast af náttúruöflum. Þó má sjá hluti eins og skrúfjárn, 

hurðarhún, lykla, blöndunartæki og peninga sem enn bera greinilega með sér 

notkunargildi sitt og tengjast þekkjanlegum manngerðum heimi.34 

Endurheimt er verk þar sem ég skoða samband manna við hluti, samband 

manngerðra hluta við náttúru og á heildina litið samband okkar mannlega heims við 

hinn náttúrulega heim. Verkið sýnir hvernig mannfólkið nýtir sér og umbreytir 

hráefnum náttúrunnar sem síðan er varpað aftur út í umhverfi hennar þar sem hefst ferli 

úrvinnslu með niðurbroti. Hlutirnir í verkinu eru útkoma þessa umbreytingarferlis án 

þess þó að vera endanleg niðurstaða sem hefði getað orðið. Á endanum hefðu hlutirnir 

samlagast náttúrunni í algjöru niðurbroti og þar með hafið nýtt ferli í hringrásinni, 

tilbúnir að endurfæðast. En þar með má segja að það sé í raun aldrei nein endanleg 

niðurstaða því allt efni heldur áfram að umbreytast. Þar sem munirnir eru frá tímum 

þegar plast var ekki jafn algengt þá má aðallega sjá hluti úr náttúrulegum efnum eins 

og járni, kopar, leir og gler. Lífrænt niðurbrot er í þessu tilfelli með hjálp saltmikils 

sjávarvatns sem flýtir fyrir ferlinu. Örverur hafa líklega átt sinn þátt, en rétt eins og 

bakteríur sem lifa á plasti eru einnig til þær sem lifa á orku úr tæringu járns.35 Það er 

mjög áhugavert að sjá hvernig mismunandi efni bregðast við sömu áhrifum, koparinn 

öðlast fallegan blátóna lit, á meðan járn ryðgar og litast rauðgult. Einnig er hægt að 

greina hvaða munir hafa verið brenndir, eins og hálfbráðnað glerbrot flösku.  

                                                 
33

 Sjá mynd nr. 31 og 32 í viðauka 
34

 Sjá myndir nr. 28 til 30 í viðauka 
35

 Nicholas P. Money, Microbiology: a very short introduction (Bretland: Oxford University Press, 

2014), bls. 111. 
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Hlutirnir eru á mismunandi stigum niðurbrots, sumir hafa lítið orðið fyrir 

áhrifum á meðan aðrir eru nánast óþekkjanlegir frá fyrra formi. Með verkinu vil ég lýsa 

þeirri hringrás sem allt veraldlegt efni ætti að vera partur af og það ferli sem farið er í 

gegn um þegar hlutverki er lokið. Fyrir mér er heillandi að sjá hvernig náttúran vinnur 

úr þessum efnum og reynir að endurheimta þau til sín með lífrænum aðferðum. Ég valdi 

orðið Endurheimt sem titil á sýningunni til að gera grein fyrir hringrásinni og 

niðurbrotinu, en einnig sem lýsingu á endurheimt mannvistarleifa úr náttúrulegu 

umhverfi, eða á einhvern hátt endurheimt á liðinni tíð.  

Mark Dion tileinkar sér aðferðafræði fornleifafræðinga í mörgum verka sinna 

sem oft innihalda gagnrýni á náttúrulýsingu stofnana. The Tate Thames Dig, (1999) er 

líkt og fleiri af verkum hans, framkvæmt í þremur hlutum sem sýna langt ferli 

rannsóknarvinnu, en hlutarnir þrír eru allir jafn mikilvægir verkinu.36 Dion er sjálfur 

viðstaddur í gegn um ferlið sem í byrjun snýst um uppgröft og söfnun á efni en fer síðan 

út í hreinsun og flokkun þess. Að því loknu er mununum komið fyrir í útbúnum 

sýningarskápum, raðað í krukkur, skúffur og hillur.37 Ég hef notast við krukkur til 

sýningar á hlutum í verkum mínum af sömu ástæðum og Dion, en með því getur maður 

yfirfært innihald hennar frá því að vera talið óáhugavert, yfir á þann stall að vera sýni 

sem býður upp á frekari athugun. Að einhverju leiti er það leið til að auka gildi hlutarins. 

Þeir munir sem Dion sýnir geta verið afar mismunandi, allt frá gömlu leirtaui yfir í 

sælgætisumbúðir, en fyrir honum hafa munirnir allir jafnt gildi. Með því að grafa hluti 

upp úr árbökkunum og sýna þá er hann ekki aðeins að gefa mynd af liðinni tíð heldur 

einnig að veita áhorfendum beina tengingu við fortíðina, líkt og fornleifafræðingar gera. 

Dion býður upp á þátttöku í skrásetningarferlinu en með því hvetur hann áhorfendur til 

að taka afstöðu og spyrja sig hvað þau raunverulega sjái, í stað þess að taka því sem 

vísindalegum sannleika. Þannig reynir hann að setja spurningarmerki við hefðbundin 

flokkunarkerfi stofnana sem eiga það til að gefa einhliða mynd af náttúrunni og opna 

fyrir aðra möguleika.38  

Í sýningunni Endurheimt velti ég einnig fyrir mér hugmyndum um gildi 

efnislegra hluta og hvað það er sem ákvarðar þau gildi í augum manna. Hvað gerir hluti 

verðmæta fyrir okkur? Þar spilar aldur og tími stórt hlutverk. Einhverntímann hafa 

                                                 
36

 Sjá myndir nr. 35 til 38 í viðauka 
37

 Sjá mynd nr. 39 í viðauka 
38

 Alex Coles og Mark Dion ritstýrðu, Archaeology (European Union: Black Dog Publishing Limited, 

1999) 
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þessir hlutir sem fundust í klettagjánni verið nýir og þjónað ákveðnum tilgangi, en svo 

með tímanum hafa þeir af ýmsum ástæðum misst þann tilgang og með því gildið, svo 

þeim er að lokum hent. Það yrði svo ekki fyrr en um það bil 100 árum seinna sem þeir 

komast á þann stall að verða fornleifar og endurheimta verðmæti sitt. Hlutirnir sem 

notaðir eru í verkið eru því á einhverju millistigi þar sem líklegast eru þeir á aldursbilinu 

30 - 70 ára. Þá fara þeir frá því að vera rusl yfir í það að vera verðmæti.  

Í sýningunni felast einnig spurningar um siðferði. Er ég að raska hringrásinni 

með því að taka hlutina úr umhverfi sem er orðið þeim að mestu leyti náttúrulegt? Er 

ég búin að rýra gildi staðarins með því að fjarlægja það sem gerir hann verðmætan fyrir 

mig? Eða er ég einfaldlega að hreinsa náttúruna af rusli sem á ekki heima þar? Þessar 

spurningar munu leiða mig áfram í frekari rannsóknum á viðfangsefninu í áframhaldi. 

Niðurlag 

Í hinni endalausu baráttu við öll þau vandamál sem maðurinn hefur orsakað með 

ofneyslu, stóriðnaði og fjöldaframleiðslu er brýn þörf á veigamiklum breytingum. Ef 

ég get gefið sjálfri mér það hlutverk að leggja mitt af mörkum í baráttunni, hve lítið 

sem það kann að vera, þá er sá tilgangur mér nægur drifkraftur til að halda áfram.  

Hlutverk listamannsins er að mörgu leyti falið í því að koma með innsýn og skapandi 

nálgun á hin ýmsu málefni og með því upplýsa nýjar hliðar og ný sjónarhorn þeirra. 

Listamenn búa yfir því frelsi að fjalla um heiminn og gera allt innan hans að sínu 

viðfangsefni. Með skrifum þessum hef ég komist skrefinu nær því að skýra fyrir sjálfri 

mér hvað það er sem ég vil komast að og koma á framfæri með verkum mínum, og 

hvernig ég ætla mér að halda því áfram. Greining á vinnuferli verka minna og 

samanburður þeirra á verkum annarra listamanna hefur verið afar mikilvægur þáttur í 

mótun á sýn minni og hvernig ég get tjáð hana með jafnframt áhugaverðari og skýrri 

niðurstöðu. Greiningin hefur sýnt mér hvað verk mín eiga sameiginlegt og í framhaldi 

mun ég taka skilmerkilega stefnu í þá átt sem ég tel rétta. Sú átt felur m.a. í sér meiri 

rannsóknar- og vettvangsvinnu á stöðum sem tengjast viðfangsefnum mínum. Þá 

sérstaklega staðir á mínum heimaslóðum á Snæfellsnesi, bæði vegna minna sterku 

tengsla og áhuga mínum á að kynnast sögu svæðisins betur í ef til vill nýju samhengi. 

Einnig hef ég lært að þar sem rannsóknar- og vinnuferlið er stór þáttur og jafnvel 
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sýnilegt í verkum mínum, þá er skrásetning á vinnuferli afar mikilvæg, bæði fyrir mig 

og áhorfendur. Myndataka, skrif og útlistun skrefa í ferlinu ætti að vera í fyrirrúmi þegar 

kemur að vinnuferli. Þó svo að ég átti mig á því að það er engin auðveld skyndilausn á 

öllum þeim vandamálum sem ég fer yfir í ritgerðinni, þá er mér nú ljóst að 

einstaklingurinn hefur meira vægi en ég gerði mér áður grein fyrir. 
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