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Í greinargerðinni skoða ég samræður sjálfsins og samræður sjálfa á milli þar sem leiðir 

vísindafólks og listakonu liggja saman. Ég geri tilraun til að víkka rannsókn á sjálfi mínu 

með útskriftarverk mitt, Sýrðin (2019), til hliðsjónar. Sýrðin er hverfandi fegurð og kaldur 

sannleikur sem mætir áhorfanda þegar hann stígur inn í vestursal Kjarvalsstaða. 

 Gutlið er fyrir aftan mig. Það bergmálar í golunni. Mér leiðist svolítið. 

 Eins þari á botninum. Eins og allir hinir. Svo blæs meira og sólin skín.  

	 Mér	er	heitt	í	föðurlandinu.	Ég	horfi	á	sjóndeildarhringinn	og	sé	nokkra	máva. 

 Nokkra máva og hvítar öldur. Ég sé hvítar öldur og appelsínur1.

Hvítar öldur birtast í ljóðlínum og sjóndeildinni sem sker þær. Ég hef þörf til að verða 

hluti af verkum mínum og reyni að færa áhorfanda eins nærri upplifun minni og gerlegt er. 

Framsetning útskriftarverksins er því innsetning sem áhorfandi getur stigið inn í. 

Sýrðin er myndbandsgjörningur sem samanstendur af tveimur vörpunum, ölduhljóði úr 

hátölurum og gutlhljóði sem áhorfandi getur aðeins greint ef hann setur á sig heyrnartól. 

1 Ljóðið er veggtexti innsetningarinnar og var skrifað á meðan gjörningnum stóð.

Sýrðin

María Rún Þrándardóttir. Sýrðin. Ljósmynd af innsetningu. Kjarvalsstöðum. 2019.
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Bergmálið í golunni og gutlinu er seyðandi og verja sumir áhorfendur löngum stundum 

í einangrun frá umhverfinu. Hreyfimyndirnar sýna mismunandi sjónarhorn af manneskju 

sem flýtur á öldunum í gegnsærri plexíglerskúlu. Óraunveruleg ægifegurðin er þannig 

borin saman við óreiðukenndan raunveruleikann.       

 Óreiða á rannsóknarstofu í Flórída2 var kveikjan að verkinu. Þessi listræna 

rannsókn er nokkurs konar framhald af Allt	sem	ég	skrifa	í	snjóinn þar sem hringurinn 

tekur á sig þrívíða mynd3.  Titillinn: Sýrðin, vísar í dýrðina sem fölnar vegna súrnunar 

sjávar sem „er skilgreind sem lækkun á pH-stigi vegna athafna manna“4. Vegna flókinna  

efnaskipta í umhverfinu, þrengjast lífskilyrði kalkmyndandi sjávardýra5. 

Marsibil: Ég kem mér þægilega fyrir á bakinu og teygi nýrakaða leggina upp í loft.  

Ég fylgist með tánum fjölga sér og verða að kóraldýrum.

Í stuttu máli verður aukið magn koltvíoxíðs í lofti til þess að magn þess eykst í vatni. Þetta 

leiðir annars vegar til þess að hafið súrnar og hins vegar að kalkmettun verður minni6.  

Súrnunin er hraðari við Ísland en víðast hvar annars staðar í heiminum7. Ekki er vitað 

hversu alvarlegar afleiðingar þetta getur raunverulega haft8 en upplýsingarnar urðu þó til 

þess að ég upplifði ágerandi loftslagskvíða.      

 Tilfinningin varð að gjörningi. Ég vildi fylgjast með lífinu fljóta framhjá úr öruggri 

fjarlægð. Öryggið er þó aðeins sýndarveruleiki því undiraldan getur hvolft kúlunni á hverri 

stundu. Sýrðin, er hið súra ástand sem við Marsibil upplifum inn í kúlunni, ástand sem við 

höfum í raun mjög takmarkaða stjórn á. Gjörningurinn er í raun hugleiðing um það að vera 

manneskja en hér býr hún við óvenjulegar aðstæður. Manneskjan skilgreinir sig út frá eigin 

reynsluheimi en umhverfið er ekki endilega í sama reynsluheimi. Reynsluheimurinn er  
2 Evan Fleischer, „Scientist’s accidental discovery makes coral grow 40x faster,“ Big Think, síðast breytt 5. 
desember 2018. 
3 Sjá „Líkami Sjálfsins: Allt sem ég skrifa í snjóinn,“ Þrír	flekar	sjálfsins, bls 22.
4 Vísindanefnd. 2018. Loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Íslandi: Skýrsla Vísindanefndar um Loftslagsmál 
2018, Veðurstofa Íslands.
5  Hrönn Egilsdóttir, munnleg heimild, viðtal tók María Rún Þrándardóttir þann 26. febrúar 2019.
6  Ibid.
7 Hrönn Egilsdóttir, „Kalkmyndandi lífríki er í mestri hættu,“ Súrnun	sjávar	og	lífríki	hafsins	I.
8 Súrnun sjávar hefur sérstaklega mikil áhrif á kalkmyndandi dýr, til dæmis kóraldýr, svampa og skelfiska. 
Þegar pH gildi lækkar, verður kalkmettun í hafinu minni. Kalkmyndandi dýr eiga þá erfiðara með að mynda 
skel sína eða stoðgrind. Ekki er vitað hvort þetta geti leitt til útrýmingar kalkmyndandi dýrastofna en vitað er 
að lífsskilyrði þeirra verða erfiðari. 
Steinunn Hilma Ólafsdóttir, munnleg heimild, viðtal tók María Rún Þrándardóttir þann 20. febrúar 2019. 
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alltaf einfölduð mynd af raunveruleikanum, speglun sem bjagast. Manneskjan  

endurspeglast í sjálfinu, þara, skýjum og þremur appelsínum. Litur áður framandi ávaxta, 

sem standa í röðum í stórmörkuðum, ber með sér andstæðu við blámann og minnir á  

sólina. Marsibil neytir þeirra. 

 

 

Marsibil: Nautn og vald. Vald mitt er óendanlegt. Hann glóir á milli lófanna. Ég sleiki  

safann af fingurgómunum og tungan leitar eftir stinnu umhverfinu. Dropi í hafi.  

Aðgerðir okkar Marsibilar eru ef til vill aðeins dropi í hafið þegar litið er til lausnarinnar 

sem þarf að finna við umhverfisvandanum.  Margir dropar geta þó valdið flóðbylgju.  

Lausnin finnst í sameiginlegu átaki frá ólíkum aðilum.  

 Sameiginlegt átak ólíkra aðila, til dæmis vísindafólks og listakonu, gætu verið 

svarið við loftslagsvánni. Fólk gerir lítið fljótandi hver í sinni kúlu. Ef loftslagsmálin 

eru hunsuð, verða afleiðingarnar verri en ef tekið er á þeim. Öryggi kúlunnar er aðeins 

sýndarveruleiki. Við fljótum með straumnum, utanaðkomandi öflum. Við höfum alltaf 

val um að stíga inn í kúluna, skammvinnt skjól frá óreiðukenndum raunveruleikanum. 

Kaldur sannleikurinn kveður áhorfanda þegar hann gengur út úr vestursalnum. Sýrðin er 

hugleiðing um sjálfið sem sett í óvenjulegar aðstæður. Sýrðin er samræður sjálfa á milli og  

samræður sjálfsins.  

Marsibil. Sýrðin. Stillur úr myndbandsgjörningi. 23:15. 2019.
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Listaháskóla Íslands. Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt  

nema með leyfi höfundar.



Útdráttur

Í ritgerðinni greini ég sjálfið mitt í listrænu samhengi út frá hugmyndum ýmissa fræðimanna og 

listamanna. Hugmyndunum er ætlað að varpa skýrara ljósi á eigin myndlist. Ritgerðin er byggð á 

samtali þriggja radda sem allar eru hluti sjálfs míns. Raddirnar eru; Við Marsibil og ég, en þær  

endurspegla að nokkru hugmyndir Platós um þrískiptingu sálarinnar. Tengsl raddanna þriggja verða 

útskýrðar út frá kenningum Gilles Deleuze og Félix Guattari um rísóm en þær felast í megindráttum 

í ólínulegri hugsun. Í ritgerðinni verða þrjú verk eftir mig greind en hvert þeirra veitir mismunandi 

sjónarhorn á listrænt sjálf. Verkin eru Skuggsjá, Ástfangin og Allt sem ég skrifa í snjóinn.  

Hugmyndir Timothy Morton, Graham Harman og Judith Butler verða notaðar til að útskýra hvert 

verk fyrir sig. Verk samtímalistamannanna; Carolee Schneemann, Páls Hauks Björnssonar og  

Pipilotti Rist, verða einnig skoðuð í samhengi verka minna. Listrænt sjálf byggist á tilfinningum og 

átökum radda þeirra. Ég tjái tilfinningarnar með beitingu líkamans í formi gjörningalistar og geri 

tilraun til að hreyfa við áhorfendum með hreyfingum sjálfsins.



Abstract

In the BA thesis, I analyze myself in artistic context, turning theories of various scholars and artists 

to account. The theories are supposed to shed better light on my art. The thesis is based on  

conversation of three voices which all are a part of myself. The voices are; Me, Marsibil and I, but 

in a way they reflect Plato‘s ideas of the three parts of the soul. The relations of the voices will be 

unfolded using Gilles Deleuze‘s and Félix Guattari‘s ideas of rhizome, which involves antilinear 

thinking. In the thesis, three of my art works will be analyzed, each giving different perspective on 

my artistic self. The pieces are Dark reflection, In love and All I write into the snow. Timothy  

Morton’s, Graham Harman’s and Judith Butler’s ideas will be applied in order to explain each work. 

Selected pieces by the contemporary artists; Carolee Schneemann, Páll Haukur Björnsson and  

Pipilotti Rist will also be taken into account in relation to my own practise. My artistic self is based 

on feelings and their voices‘ conflicts. I express these feelings with utilization of the body in the 

form of performance art in attempt to move viewers with movements of the self.
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Inngangur

Þegar ég mæti manneskju sem vekur athygli mína, get ég ekki stillt mig um að horfa í augu 

hennar og reyna að átta mig á því hvað hún er að hugsa. Ég ímynda mér stundum að ég  

horfi á heiminn með augum þessarar manneskju, geri verkefnalista dagsins í huganum og 

rifja upp viðburði gærdagsins. Hvernig sem ég reyni, þá er stundin sem manneskjan  

gengur fram hjá mér of stutt til þess að ég geti skilið innra líf hennar til fullnustu. 

Hefðbundinn skilningur sem lagður er í innra lífs mannsins fellst í þrepaskiptingu  

persónuleikans, skapgerðarinnar og sjálfins, þar sem sjálfið er innsti kjarninn eða dýpstu 

hugmyndir einstaklings um hvað hann er 1. Við getum rætt um hvað sjálfið raunverulega 

er, innstu gildi og sannleikur þess, en þegar öllu er á botninn hvolft, eru engar sannanir 

fyrir því hvað sjálfið er í raun og hvort það sé eitthvað annað og meira en aðeins hugsjálf 2.   

 Þráhyggja fyrir skilningi á sjálfi mínu leiddi mig í þessi ritgerðarskrif. Þar sem  

engar sannanir eru fyrir því hvað sjálfið raunverulega er, mynda ég eigin sannleik í  

ritgerðinni og ferðast um hugsanasvæði sem teygir sig yfir merkingu sjálfsins í myndlist 

minni. Fyrsti kafli ritgerðarinnar fjallar um meginþætti fræðilegs bakgrunns hennar. Í fyrri 

hluta hans tengi ég þrískiptingu sálarinnar í Ríki (380 f. Kr.) Platós við þrískiptingu sjálfs 

míns. Ég tjái sjálfið með þremur röddum í ritgerðinni. Raddirnar eru; María, Marsibil og 

ég en hafa þær allar mismunandi gildi og hugmynd um tilvist sína. Því má segja að þær 

séu þrjú mismunandi sjálf. Í seinni hlutanum skoða ég hugsjónir Gilles Deleuze og Félix  

Guattari um rísóm sem þeir birtu í Þúsund flekum (1980). Rætur rísóm eru ólíkar rótum 

trjáa sem greinast í sundur á einfaldan hátt. Rísóm er rótarflækja, það er að rætur þess geta 

vaxið inn í aðra hluta og skotið rótarskotum. Rísóm er myndlíking Deleuze og Guattari og 

stendur fyrir ólínulegan veruleika heimsins. Listin mín er ekki línuleg leit sjálfsins og því 

1 Þrepaskiptingin fellst í þremur mengjum sem ganga hvert inn í annað. Persónuleikinn (e. personallity) er 
víðasta mengið en í því eru allar tilfinningar, skoðanir, venjur, einkenni og fleira sem gerir manneskju að 
einstaklingi og breytist mikið á lífsleiðinni. Skapgerðin (e. character) er þrengra mengi og snýr að gildum og 
viðhorfum sem viðkomandi hefur. Sjálfið (e. self) er þrengsta mengi innra lífs mannsins. Það er í raun  
meðvitund einstaklings um tilvist sína. Í Self and Its Emotions (2010) bendir Kristján á að um of mikla  
einföldun er að ræða í þessum hefðbundnu hugmyndum um einstaklinginn.  
Kristján Kristjánsson, Self and Its Emotions (New York: Cambridge University Press, 2010), 26.
2 „Hugsjálf“ er tilraun til að þýða hugtakið „self-consept“ sem Kristján notar. Sjálfsmynd nær ekki yfir þetta 
hugtak því það á við um viðhorf einstaklings gagnvart sjálfum sér en hugsjálf er aftur á móti hugmynd  
einstaklings um tilvist sína. 
Ibid., 27.
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kemur rísóm að góðum notum.  

 Kaflarnir sem á eftir fylgja er orðræða um þrjú af verkum mínum sem veita innsýn 

í myndlistariðkun mína og set ég þau í samhengi við myndlist í samtíma. Verkið Skuggsjá 

eru vísar að hugrenningum mínum um raddir sjálfsins. Í Ástfangin kynnumst við Marsibil, 

mínu öðru sjálfi (e. alter ego), með hugmyndir um hlutverkaleik kynjanna í huga.  

Sýningin; Allt sem ég skrifa í snjóinn, er umfjöllun um fjarveru hluta (e. objects) sjálfsins í 

samhengi hlutmiðaðrar verufræði.       

  

Þrír flekar sjálfsins; Við Marsibil og ég, svara spurningunni í hverju myndlist mín fellst.  
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Hugmyndir sjálfsins (mínar)

Leitin að svarinu um hvort sjálfið sé það sama og sjálfsmyndin mætti rekja allt aftur til 

Forn-Grikkja en hugmyndunum er yfirleitt gróflega skipt í hughyggju (e. idealism) Platós3  

og raunhyggju (e. realism) Aristótelesar4.        

 Plató útskýrði sjálfið í sínu frægasta verki; Ríkið5, þar sem hann reisti samnefnt, 

ímyndað borgvirki í huga lesanda. Verkið er í raun táknsaga en þær þrjár stéttir:  

verkamenn, hermenn og yfirvald, sem nefndar eru í Ríkinu eru myndhverfing yfir 

þrískiptingu sálarinnar eða þeirra þriggja radda sem stöðugt takast á í huga fólks. Með 

öðrum orðum þá mætti skilgreina sálina samkvæmt rýni í verk Platós: 

Þrír hlutar sálarinnar samsvara þremur stéttum í borginni - rökrænu 
hliðinni í visku yfirvaldsins, tilfinningalegu hliðinni sem lýsir sér í 
hugrekki hermanna [-og kvenna], hlið löngunarinnar sem býr í  
verkamanna [-og kvenna]stéttinni og grundvallast af hvata fyrir 
efnislegum ágóða.6 

Listin mín verður til þegar allar raddir fá að heyrast. Verkakona ríkis míns ýtir mér út fyrir 

þægindarammann og sér til þess að kraftur til að vinna og skapa virkist. Verkakonan er 

Marsibil. Sál hennar er svört og hið sama gildir um túlkun hennar í ritgerðinni.    

 

3 Paul Guyer, Rolf-Peter Horstmann, „Idealism: Nietzshe,“ The Stanford Encyclopedia of Philosophy,  
uppfært desember 2018, Edward N. Zalta ritstýrði,  
https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/idealism.
4 Kristjánsson, The Self and Its Emotions, 28.
5 Plato, „The Republic,“  Plato: Six Great Dialogues: Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, Symposium and  
The Republic, Tom Crawford ritstýrði, 183-460 (New York: Dover Thrift Editions, 2007).
6 „there are three parts in the soul corresponding to the three classes in the city – namely the rational part in 
the wisdom of the rulers, the spirited part, which is manifested in the courage of the soldiers, the appetitive 
part, which is manifested in the rest of the population, whose defining motivation is material gain.“
Dorothea Frede, „Plato’s Ethics: An Overview:  3.2. Virtues of State and soul,“ The Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, síðast uppfært í desember 2017, Edward N. Zalta ritstýrði. https://plato.stanford.edu/archives/
win2017/entries/plato-ethics/.

Þrjár raddir sjálfsins (mínar)
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Herkona ríkisins metur raunhæfni andagiftar og sér til þess að ég hagi mér innan  

skynsamlegra marka, til að mynda skaði mig ekki að óþörfu í þágu listarinnar og standi við 

tímaramma. Herkonan býr yfir skynsamlegri rökleysu en í ritgerðinni tjáir hún ljóðrænar  

hugrenningar sínar í formi skáletrunar. Þriðji hluti sjálfsins er valdaberi ríkisins en hlutverk 

hans er að tryggja jafnvægi á milli hagnýtra og tilfinningalegra þátta. Ég hef völdin í ríkinu 

og rödd mín á lokaorðið. 

 

Ólíkt trénu eða rótum þess tengir rísómið hvaða punkt sem er við 
hvaða annan punkt sem er, sérhver lína þess vísar ekki nauðsynlega 
á línur sömu gerðar. Það virkjar ekki aðeins ólík táknkerfi, heldur 
einnig táknlausar kringumstæður. Rísómið [...] samanstendur ekki 
af einingum, heldur víddum, eða öllu heldur hreyfanlegum áttum. 
Rísómið á sér hvorki upphaf né endi en það á sér ávallt umhverfi 
sem það vex úr og út fyrir7. 
 

 Sönnun: Sjálfið er rísóm þá og því aðeins að það byggist á fleiri en einu sjálfi

 Sýnum fyrst fram á: Ef sjálfið er rísóm, þá byggist sjálfið á fleiri en einu sjálfi.

 Töluleg skilgreining rísóms samkvæmt Deleuze og Guattari, er jafnan: R = n-1, 

 þar sem R stendur fyrir rísóm 8. Setjum n=sjálfið fyrir jöfnuna R = n-1.

 Skiptum í tilvik.

 (1) Ef n≤0, gefur jafnan: „R=n-1“ neikvæða útkomu.  

  Þetta gengur ekki upp því sjálfið getur aldrei verið neikvæð vídd því ef   

  sjálfið er neikvæð vídd, hefur það aldrei verið til.

 (2) Ef n=1, gefur jafnan: R=n-1 =>R=1-1=0.  

  Þetta gengur ekki upp því ef sjálfið er 0 er það ekki til og ef það er ekki til,  

  er ekkert sem bendir til þess að það muni nokkurn tíman verða til.

7 Gilles Deleuze, Félix Guattari, „Rísóm,“ Heimspeki verðandinnar: Rísóm, sifjar og innræft siðferði, Ritstýrt 
af Geir Svanssyni, 15-58 (Reykjavík: ReykjavíkurAkademían, 2002), 49.
8 Ibid., 20-21.

Þúsund flekar sjálfsins (mínir)
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3) Ef n>1, gefur jafnan: „R=n-1“  jákvæða útkomu,  

  Þetta gengur upp því tilvist sjálfsins byggist á því að það sé jákvæð útkoma.  

            Því er sjálfið aðeins til ef n>1; með öðrum orðum ef til eru fleiri en eitt sjálf. 

 Með svipuðum rökum gengur jafnan í hina áttina: ef sjálfið er fleiri en eitt sjálf   

 þá er sjálfið  rísóm. Þá verður að setja R=p(x), {þar sem x er stak í N} og N er  

 mengi náttúrulegra talna, því rísóm (R), getur aldrei verið ≤ 0. 

  Því er sjálfið rísóm þá og því aðeins að það byggist á fleiri en einu sjálfi.  

            9 

           

Rísóm eða jarðstöngull kemur úr grasafræði en Deleuze og Guattari notuðu hugtakið til að 

gera tilraun til að brjóta niður rótgróna hugmynd trésins sem þeir töldu vera tákngerving 

stigveldisbundinnar formfræði og línulegrar hugsunar10. Hugsjónin beindist gegn  

hefðbundnu stigveldi. Við Marsibil og ég viljum hjálpa til við þetta niðurbrot á grundvelli 

sjálfsins, því vissulega er nauðsynlegt að byrja á sjálfum sér. Sjálfið mitt er rísóm sem  

kannar nýjar skilgreiningar í sjálfu sér. 

 ég leita orðanna í þögninni  

 ég leita að fegurðinni í myrkrinu  

 hún veitir mér innblástur:  

 ásækir mig uns penni mætir blaði  

 ég leita eftir að koma hugsunum mínum,  

 tilfinningum og upplifunum í orð og mynd 

 ég leita því að sjálfri mér í listinni

9 Sönnun lokið. Ljóðið byggist á þeirri rökleysu sem ég upplifði þegar ég las um rísóm.
10 Geir Svansson. „Formáli,“ Heimspeki verðandinnar: Rísóm, sifjar og innræft siðfræði, Ritstýrt af Geir 
Svanssyni, 7-11 (Reykjavík: ReykjavíkurAkademían, 2002), 9. 
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Sjálfið (ég)

Sjálfið er rísóm sem byggist á fjölmörgum sjálfum. Sjálfið er byggt úr flötum sjálfa,  

margfeldi þeirra og rótarknippi, samtengdum minningum, upplýsingum sem fengnar eru 

gegnum hina ýmsu miðla og frá fólki. Lífeðlisfræði heilans er rísóm þar sem allir punktar 

hans eða taugafrumur tengjast öllum öðrum punktum11. Því mætti segja að sjálfið sé rísóm 

allrar hugsunar.  

Marsibil: Ég er rísóm. Ég er rísóm sem læðist inn í drauma karlmanna á hverri nóttu.  

Fingur mínir smjúga inn í óendanleika næturinnar og varir mínar stela kossi.  

Flekar sjálfsins eru minningar, tilfinningar og skynjanir og tengjast þeir innbyrðis saman. 

Litaskynjun verður í kjölfar hljóðertingar12, afbrýðisemi í kjölfar ástar, minningu um missi 

í kjölfar minningar um ástvin. Tengingar verða einnig á milli flekanna. Mandarínuilmur 

getur til dæmis vakið þáþrá; þrá minningarinnar, eftir jólum.

Marsibil: Ég man þig eins og ég man eftir mandarínum. Þegar börkurinn læðist af safaríku 

innihaldinu, leiði ég hugann að okkur og hinum og hinu liðna. Ég öskra af sársauka þegar   

ég aðskil bátana og sting upp í mig. Safinn skýtur rísómrótum á milli bragðlauka.

Sjálfið mitt tengist öllu sem ég hugsa um, það birtist mér um leið og það kemur fyrir í huga 

mínum, jafnvel þó hugsunin sé óhlutbundin, þá er ímynd þess jafn ljóslifandi.  

Tengingarnar eru óháðar tíma og rúmi því ímyndunaraflið nær lengra en alheimurinn13.  

 ég líð um villta skóga huga míns  

 ég ligg í heitu vatninu, loka augum og muldra  

 pískur og kattahvæs

11 Gilles Deleuze, Félix Guattari, „Rísóm,“ 38.
12 Ibid., 37.
13 „I am enough of the artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than 
knowledge, Knowledge is limited. Imagination encircles the world.“ 
Albert Einstein. „What life means to Einstein: an interview,“ Viðtal tók George Sylvester Viereck. The Satur-
day Evening Post [án tölublaðs], (26. október 1929): 117,
sótt 12. janúar 2019 af http://www.saturdayeveningpost.com/wp-content/uploads/satevepost/what_life_
means_to_einstein.pdf.
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Sjálfið birtist mér í speglinum en einnig er athyglisvert að spegla sig í sjálfum annarra. 

Með þeim hætti er hægt að skoða rísóm sem liggja sjálfanna á milli og allt út í samfélagið. 

Pipilotti Rist er dæmi um listakonu sem breytt hefur ásýnd minni á heiminn. Í verkum  

hennar eru sjónarvottar dregnir inn í kornóttan og litríkan hugarheim eða eins og Rist orðar 

það: ofan í handtöskuna.  

Handtaskan geymir grundvallaratriðin en innihald hennar er alltaf 
brjóstmynd eigandans. Ég elska að líta í handtöskur annarra; þær 
uppljóstra og segja mér mikið um skapgerð eigendanna, segir mér 
frá vonum þeirra og ótta. Að sýna listina mína er eins og að leyfa 
fólki að líta í handtöskuna mina.14  

Myndlist Pipilotti Rist er í raun brjóstmynd huga hennar en myndbandsverkið I couldn‘t 

agree with you more15 (1999) er þar bókstaflegt dæmi. Listakonan tekur verkið að því er 

virðist í einni töku og vísar myndavélinni að andliti sínu. Dáleiðandi augu Rist tæla  

áhorfandann í ferð í gegnum hversdaginn. Yfirlýstar svipmyndir af fólki birtast á enni 

hennar.

Marsibil: Svipmynd mín birtist á enni Pipilotti. Ég er nakin. Ég er villidýr sem hleypur  

upp á veginn og staðnæmist þegar bílljós mæta augntóftum mínum. 

Ennisbúarnir eru persónugerðar tilfinningar sem hún upplifði í stórborginni þar sem hún 

varð samtímis heilluð og hrædd16. Tilfinningalíf  Pipilotti Rist birtist á enninu en í  

verki mínu; Skuggsjá, hvísla þær í eyra áhlýðenda. Skuggsjá er brjóstmynd mín og 

sjálfsmynd huga míns líkt og verk Rist.

  
14 „It contains the basics, but its contents are always a portrait of the owner. I love looking into other people’s 
handbags; they reveal their secrets and tell me a lot about their owners’ characters, about their wishes and 
fears. Exhibiting my art is like letting people take a look into my bag.“
Pipilotti Rist, „I rist, you, she rists, he rists, we rist, you rist, they rist, tourist: Hans Ulrich Obrist in  
Conversation with Pipilotti Rist“, Hans Ulrich Obrist tók viðtal, Pipilotti Rist, (London: Phaidon, 2001), 20.
15 Pipilotti Rist. I couldn’t agree with you more. Vídjóverk. 5:27. 1999. Mynd sótt 8. janúar 2019 af  
http://files.umwblogs.org/glee3.umwblogs.org/files/2015/03/25000413/icouldntagreewithyourmore20.jpg.  
Sjá Mynd 1 í Viðauka. 
16 Pipilotti Rist, „I rist, you, she rists, he rists, we rist, you rist, they rist, tourist: Hans Ulrich Obrist in  
Conversation with Pipilotti Rist“, Hans Ulrich Obrist tók viðtal, Pipilotti Rist, 20.
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 Svartar fléttur dansa við kinnarnar. Sólin brosir til æskunnar og heilsar.  

 Svo kemur myrkrið. Ég kafa ofan í djúpið, hendurnar kolsvartar.  

 Ég ráfa milli svefns og vöku í  dalnum og dalurinn er djúpur og latur í rigningunni.

Skuggsjá17 (2016) var með fyrstu verkum mínum en það býr þó yfir ákveðnum kjarna sem 

mér finnst áhugavert að skoða betur. Titillinn er gamalt orð yfir spegil en orðið ber einnig 

með sér myrkur. Í verkinu vildi ég horfast í augu við myrkar tilfinningar sem ég hafði lengi 

byrgt inni og raddir þeirra sem ég vissi ekki hvernig ég ætti að svara. Það er tilraun til að 

kljást við brotna sjálfsmynd sem birtist mér í skuggsjánni tvisvar á dag. Eins og algengt er 

hjá fólki sem þjáist af kvíða, flúði ég inn á klósett þegar umhverfisaðstæður voru  

yfirþyrmandi.            

 Ég valdi þrönga veggi almenningsklósettsins. Rýmið vísar samtímis í bókstaflegt 

rými þess og rými hugans sem ég flý inn í. Skjánum var stillt upp fyrir ofan vaskinn í stað 

spegilsins sem undir venjulegum kringmstæðum tók varfærnislega á móti  

salernisnotendum. Aðeins einn einstaklingur gat skoðað verkið í einu en þetta ýtti undir þá 

óþægilegu tilfinningu að ráðast inn í persónulegt rými einhvers annars. Á vinstri hönd  

skuggsjárinnar voru heyrnatól en áhorfendur gátu valið um að hlusta á hljóðverk sem  

fylgdi speglamyndinni. Hljóðverkið voru raddir sem töluðu hver ofan í aðra svo erfitt var 

að greina orðaskil. Raddirnar gáfu samt sem áður yfirþyrmandi og næstum ógnvekjandi  

tilfinningu þess sem hlustaði á hljóðverkið. 

Stundum vildi ég að húð mín væri jafn blóðug og sálin. Augun spegill hennar, svört   

sem nóttin. Nóttin skilur mig. Ég hlusta á nóttina í spotify. Sársauki í röddinni. Get   

ekki tjáð mig í orðum. Augun sýna eitthvað sem orðin ná ekki yfir. Fylgist með að    

utan. Horfi á spegilmynd mína. Kannski er hún hin sanna ég.18 

Marsibil: Ef þú ert spegilmynd mín, hver er ég þá?   

 

17 María Rún Þrándardóttir. Skuggsjá. Stillur úr vídjóverki, vídjó- og hljóðinnsetning.  6:39.  
Almenningsklósetti, Listaháskóla Íslands, Laugarnesi. https://vimeo.com/305997226. 2016. 
Sjá Myndir 2a og 2b í Viðauka
18 Úr hljóðverki Skuggsjár (2016).

Skuggsjá
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Berskjöldun brotinnar sjálfsmyndar gaf færi á að líma hana aftur saman. Þegar ég leyfði  

hugsunum sem voru að bilast á því að vera lokaðar inni að heyrast, opnuðust dyr fyrir fleiri 

raddir og jafnvel fyrir fleiri sjálf að heyrast. Skuggsjá var því ein leið til að takast á við 

sjálfið.  

  

 ég snýst í kringum drauma sem snúast og smjúga inn í mig 

 stundum ranka ég við mér og sný aftur í raunveruleikann



15

Merking sjálfsins (mín)

Áhugavert er að skoða rísóm tungumálsins sem skýtur stjórnlaust rótum og festir sig  

kyrfilega í sessi en myndhverfingar og/eða frasar í dægurlagatextum eru þar dæmi. Margir 

hlusta til dæmis á eitt frægasta lag Wham og syngja með; „Last Christmass I gave you my 

heart,“ án þess að halda fyrir eyrun á börnum sínum þótt bókstafleg merking textans sé 

einkar ógeðfelld.

Marsibil: Ég eignaðist hjarta hans þennan dag. Ég vafði það í hvíta silkiábreiðu og leitaði 

að rétta staðnum. Ég svipaðist um í herberginu þar til ég kom auga á fölblátt viðarnáttborð. 

Málningin var byrjuð að flagna þar sem skúffa mætti skúffustæði. Ég reyndi að opna  

skúffuna en við það losnaði málningin örlítið meira frá tréverkinu. Örsmátt málningarkorn 

féll til jarðar. Það var í laginu eins og tár. Fleiri tár féllu til jarðar þar til ekkert var eftir 

nema nakinn skúlptúr á fjórum fótum.

Merking er mér hugleikin og finnst mér áhugavert að skoða fjölbreytta beitingu  

tungumálsins sem birtist í myndmáli texta eða myndlist. 

Það er mælt þar hugmyndum, tilfinningum og skoðunum blandast 
við efni-heimi, í mótsögn milli hlutfalls-og merkingarfræði hlutum. 
Milli traustleiki táknmynd og brothætt sannleika einstaklingsins19.  

Textasmíð þessi er frumleg notkun á málinu en hún er þýðing úr ensku í íslensku með  

google translate og snýr að myndlist Páls Hauks Björnssonar. Fyrstu verk hans voru  

gjörningar sem snertu á tilgangsleysi daglegs lífs. Páll Haukur ferðast á milli ýmissa  

miðla en verk hans tengjast öll og eru úrvinnsla mismunandi sjónarhorna í ferlinu20.   

Líkami Páls Hauks og þar með hlutgert sjálfið er hreyfiafl verksins sem mér finnst 

áhugavert í samhengi við eigin listrænar hugrenningar. „Viðfangsefnin [í verkinu Anxious 

19 Kolbrún Ýr Einarsdóttir, Þorgerður Ólafsdóttir, „Páll Haukur Björnson,“ Æringur: Myndlistarhátíð í  
Bolungarvík:1, nr. 2 (2011): 14, sótt 8. janúar 2019 af  
https://aeringur.files.wordpress.com/2012/01/aeringur_exhibitioncatalog2.pdf.
20 Páll Haukur Björnsson, „Tómið, ferlið og tilveran“ (BA ritgerð, Listaháskóli Íslands, 2009), 8-9.  
https://skemman.is/handle/1946/2094.
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boy informant21 (2006)] sem verða hér til – siðferði, merking augnabliksins og tjáning 

þess með list – eru allsráðandi í verkum Páls Hauks“22. Í verkinu krýpur listamaðurinn í 

hermannabúningi fyrir framan myndvörpun af verkum eftir Edvard Munch og Francisco 

Goya. Listamaðurinn ælir blóði og persóna hans deyr. Verkið minnir á þjáningu  

listamannsins, fórnun hans fyrir listina.  

Marsibil: Ég hrífst af skáldinu í Gerðarsafni. Upphafning karlmennskunnar. Limurinn er 

burðarstólpi siðmenningar okkar. Forn-grískar súlur og Hallgrímskirkja. Skáld sem þjáist 

fyrir listina. Ég þjáist. Ég dáist af þvílíkum manni. 

Verkið á Gerðarsafni sem Marsibil vísar í er …og allir strákarnir reyna að dansa eins og 

Ian Curtis23 (2010). Á sýningaropnun flutti Páll Haukur gjörning en eftirstöðvar  

innsetningarinnar sem römmuði hann inn, stóðu út sýningartímann. Í gjörningnum  

leggur Páll Haukur áhrifum auðvaldsskipulagsins (e. capitalism) fyrir sig og veltir vöngum 

yfir hvernig karlmenn stíga í sín kyngervishlutverk. Listamaðurinn er í líki kvenhatara og 

skálds en búningur hans minnir mig á feðraveldið. 

Á svipaðan hátt og persóna Páls Hauks er einhvers konar tjáning kyngervis karlmanns, er 

Marsibil holdgervingur þess sem auglýsingar hafa prentað í samfélagið að sé hin fullkomna 

kona í augum karlmanna. Fegurð hennar byggist á líkamanum og er undirstrikuð með  

táknum sem yfirleytt eru tengd kvenleika svo sem rauður varalitur, naglalakk, munúðleiki 

og ástríða. Hún þráir ekkert heitar en að finna karlmann sér við hlið. Judith Butler veltir 

fyrir sér áhugaverðum flötum tengdum hugrenningum sem urðu kveikjan að Marsibil. 

21 Páll Haukur Björnsson, „Anxious boy informant,“ Ljósmynd fengin úr (knive, morrow, honeys, dig): Páll 
Haukur, Evan Burrows, Georgia Horn, Bedrosm Yeretzian og Páll Haukur Björnsson, (Reykjavík:  
Nýlistasafnið, 2016), 62.  
Sjá Mynd 3 í Viðauka.
22 „The themes that emerge here – morality, the momentariness of meaning, and their expression through art 
–permeate Haukur‘s practice.“ 
Georgia Horn, „Drawing in Circles,“ (knife, morrow, honeys, dig): Páll Haukur, Vivian Sming ritstýrði, 
59-68 (Reykjavík: Nýlistasafnið, 2016), 60.
23 Páll Haukur Björnsson, …og allir strákarnir reyna að dansa eins og Ian Curtis, Innsetning, 2010, Sótt  
8. janúar 2019 af https://aeringur.files.wordpress.com/2012/01/aeringur_exhibitioncatalog2.pdf.  
Sjá Mynd 4 í Viðauka. 

Ástfangin
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Í Gender Trouble (1999) ræðir hún þann vanda sem femínískir fræðimenn standa frammi 

fyrir: að konur eru yfirleitt flokkaðar undir einn og sama hatt. Butler talar um að tjáning 

kyngervis (e. gender), hvort sem viðkomandi skilgreini sig sem konu, karlmann eða annað 

kyn (e. sex), er svo rótgróin í samfélagsímyndina að meira að segja femínistarnir sjálfir 

hafi þessa fyrir fram gefnu hugmynd um hvert kyn og kyngervi fyrir sig24. Þannig skjóta  

femínistar ef til vill sjálfir stoðum undir feðraveldið sem þeir þrá svo heitt að brjóta á bak 

aftur. 

Marsibil: Ég er hjartanlega ósammála. Mér finnst að þau tvö kyn sem til eru í þessum 

heimi eigi að leika sín hlutverk óáreitt frá nýstárlegum hugdettum femínista. Allir vita, 

sem raun er, að karlmaðurinn er best til þess fallinn að þéna og konan að sinna sínum  

manni með kræsingum á borðum og hlýju undir sænginni. Kvenleiki minn er styrkur minn. 

Ég vef karlpeningnum um fingur mér. Köld eru kvennaráð. Ráð mín eru nístandi. 

 

Marsibil fetar í fótspor staðalímyndar sinnar. Hún beitir kynþokka sínum í hvívetna til þess 

að ná árangri. Hún brennur af ástríðu þó sál hennar sé svört.  

 

Marsibil: Bleiku ljósi er kastað á andlit mitt. Það ýtir undir kvenleika minn. Fallegar línur, 

há kinnbein. 

 

Ég hafði áhuga á merkingarfræði rauðs litar. Rauður er litur andstæðna; ástar og haturs, lífs 

og dauða. Ég fékk Marsibil til að kanna þessa snertifleti til þess að ég þyrfti ekki að ganga 

jafn nærri sjálfri mér í gjörningnum Ástfangin25 (2017).  

 

Marsibil: Bleiku ljósi er kastað á andlit mitt. Ég nýt þess. Áhorfendur skipta hundruðum 

þúsunda. Ég brosi til þeirra allra. Þeir eru heillaðir af mér, dolfallnir, ástfangnir. Þeir elska 

mig og ég elska þá.          

 

24 Judith Butler, Gender trouble: Feminism and Subversion of Identity, (New York: Routledge Classics, 1999), 
2-8.
25 María Rún Þrándardóttir. Ástfangin. Gjörningur, innsetning. 29:30. Finnlandi, Listaháskóla Íslands, 
Laugarnesi: 2016), https://vimeo.com/310202590, 2017.  
Sjá Mynd 5 í Viðauka.
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Við áhorfendum blasti innsetning sem átti að minna á leiksvið og andlit stífmálaðrar konu 

sem ljómaði af gleði og spennu yfir því sem koma skyldi. Sviðið samanstóð af barnarúmi, 

plastábreiðu, fjórum röðum af plastbrúsum með rauðum vökva, hvítum kertum, skærgrænu 

epli og ýmsum hlutum sem áttu að ýta undir kvenleika Marsibilar. 

Marsibil: Ég viðra vel æft brosið, fullkomið brosið. Fullkomnun. Þú ert fullkominn fyrir 

mig. Ég er fullkomin fyrir þig. Fullkomnun. 

 

Marsibil kveikti á kertunum, breiddi úr plastábreiðunni yfir rúmið og þrýsti niður svo úr 

varð nokkurs konar gegnsær bali. Hún opnaði hvern brúsann á fætur öðrum og hellti rauða 

vökvanum leikrænt ofan í rúmið. Yfirþyrmandi blóðlyktin kom upp um rauða vökvann og 

fyllti skilningarvit sjónarvotta með blendnum tilfinningum.    

 

Marsibil: Í líkama fullorðins einstaklings eru um fimm lítrar af blóði. Þetta stendur á  

Vísindavefnum. Um fimm lítrar af blóði hringsóla í líkama mínum. Stór hluti ferðast fram  

í vanga. Ég roðna.   

 

Marsibil skríkti af gleði og hlátur hennar og ákafi jókst með hverjum brúsanum sem hún 

tæmdi ofan í barnarúmið. Þegar blóðlager Sláturfélags Suðurlands; sjötíu og átta lítrar af 

kindablóði, hafði verið komið fyrir með blóðslettum, hlátrasköllum og eftirvæntingu í  

barnarúmið, afklæddist Marsibil. Nú skyldi fórnarathöfn ástarinnar hefjast.   

 

Marsibil: Hann elskar mig. Hann elskar mig ekki. Hann elskar mig. Hann elskar mig ekki. 

Hann elskar mig.   

 

Endurtók Marsibil áður en hver flík flaug af henni líkt og krónublöð sem sögð eru geta 

staðfest tilvist ástar. Að lokum stóð Marsibil eftir í hvítum ballettbol.  

 

Marsibil: Ég elska þig svo mikið. Ég vil hafa þig hjá mér. Alltaf. Ég baða mig upp úr ást 

þinni. Ég stíg ofan í gamalt rimlarúm. Úr rúminu stígur gufa. Ég svitna örlítið þegar ég lít 

ofan í hyldýpi þess. Óendanlegt dýpi sem nær mér upp að miðjum kálfa. Plast og rauður 
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vökvi. Hann er notalegur, rétt um 37°C. Um fimm lítrar af blóði seytla um líkama minn. 

Sjötíu og átta lítrar faðma hann að utan. Rauður er litur ástarinnar. Ástin umlykur mig. 

Áhorfendur fengu að njóta þess að sjá ballettbolinn taka til sín sama lit og vökvinn þegar 

Marsibil dýfði sér á kaf. Hún teygði sig í epli og beit lostafullt í það. Unaðarhljóðin voru 

svo hávær og innileg að þau minntu einna helst á kynferðislega örvun. 

 

Marsibil: Ég ét í mig ástarævintýri fyrri alda. Grimmsævintýri eru blóðugar germanskar 

sögur. Öllu er fórnað fyrir ástina. Stjúpsysturnar skáru af sér tá og hæl. Blóð í skó.  

Ég fórna fyrir ástina.  

 

Marsibil lyfti útlimum í anda söngleikjadansa svo hendur hennar urðu röndóttar. 

Blóðskvetturnar þeystust yfir gólf og nánast yfir áhorfendur.  

 

Marsibil: Ég veit þú kemur í kvöld til mín.  

 

Söng Marsibil ásamt Ellý Vilhjálms sem hljómaði úr síma meðal áhlýðenda.  

 

Marsibil: Ég brosi. Ég hlæ. Ég skellihlæ. Ég hlæ svo mikið að ég get ekki hætt. Ég dey 

úr hlátri. Um fimm lítrar af blóði sameinast sjötíu og átta lítrum. Það gera áttatíu og þrír 

lítrar. Þú og ég. Við erum eitt. 



20

Marsibil er rísóm. Hún stendur fyrir allar þær hugmyndir sem miðlar kapítalismans, til 

dæmis sjónvarpsauglýsingar, instagram og auglýsingaskilti, brennimerkir samfélagið um 

hvað það er að vera kona. Hlutgerving konunnar og sú staðalímynd sem margar konur telja 

sig þurfa að uppfylla er okkur Marsibil afar hugleikið.   

 

Marsibil: Ég brosi út í annað þegar ég hugsa um ódauðleika minn. Ég sat nakin fyrir í gær.   

Myndavélin er ástkona mín. Ég elska hana og hún elskar mig. Hún blikkar mig í sífellu þar 

til hún fær það sem hún sækist eftir. 

Listakonan Carolee Schneemann er líkt Marsibil, ekki óhrædd við að tjá kynþokka á  

eigin forsendum í verkum sínum og lætur sér augngotur karlmanna (e. male gaze) lítið 

varða. Frægustu verk hennar eru frá sjöunda áratuginum þar sem gætir áhrifa af annarri 

bylgju femínismans. Í takt við tímana26, byggðist list hennar á upprætingu klámvæðingar  

kvenlíkamans. Margir gátu aftur á móti ekki greint skilin á milli munúðar og kláms í 

verkum hennar. Schneemann vildi samtímis vera skapari og viðfang listaverksins en það 

þótti mikið hneykslismál á þessum tíma27.        

 Verkið Fuses28 (1964-6) sýnir ástaratlotur frá sjónarhorni konu sem sjaldséðar eru 

í erótískum miðlum á borð við klám29. Verkið er klippimynd líkamshluta, lita og ljóss sem 

gefur tilfinningu fyrir sveimandi huga og að fjölmargt eigi sér stað samtímis. Að mínu mati 

gefur þetta mun raunverulegri mynd af kynlífi en klám gerir. Í klámi er megin áhersla lögð 

26 Chris Meigh-Andrews, A History of Video Art: The Development of Form and Function,  
(New York: Bloomsbury, 2006), 283.
27 Carolee Schnemann, „Art Work: An Evening with Carolee Schneemann,“ Viðtal tók Kenneth White, The 
New School, birt 23. mars 2018, sjá 8:12. https://www.youtube.com/watch?v=YAJRzUwvzkE&t=3308s.
28 Carolee Schneemann, Fuses, Stillur úr myndbandsverki, Sótt 7. janúar 2019 af  
http://www.ubu.com/film/schneemann_fuses.html. 1964-66. 
Sjá Mynd 6 í Viðauka. 
29 Carolee Schneemann. „Fuses.“ Carolee Schneemann.com. Ljósmynd sótt 20. nóvember 2018 af  
http://www.caroleeschneemann.com/works.html.

Líkami sjálfsins (minn)
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á líkamlega hluta kynlífs en með verki sínu dregur Carolee einnig fram tilfinningalegu 

hliðina.             

 Gjörningar Schneemann eru framlenging af málverkum hennar30 svo málverkið er  

mikilvægasti þáttur verkanna. Þetta er einkar áhugavert í samhengi þeirrar staðreyndar að 

málaralistin er yfirleytt talin karllæg myndlistargrein. Um verkið Eye Body 36  

Transformative Actions for Camera31 (1963) segir Schneemann að 

árum saman var litið svo á að djörfustu verkin mín væru gerð af 
einhverjum öðrum sem byggi í mér – þau voru talin „karllæg“ fyrir 
þá eiginleika að vera áleitin og frökk.32   

Marsibil: Ég bý innra með Carolee.  Ég er ekki karllæg þó ég sé áleitin og frökk.  

Losti minn atar arma sína með málningu og strokum kvenorku sem rís úr jörðinni. 

Marsibil er rísóm, kona er rísóm en kona er einnig okhlutur. Orðið stendur fyrir heim út af 

fyrir sig og teygir sig í óendanlegar áttir á milli heima og geyma, víddir og tíma, og sjálfa 

og annarra sjálfa. Í sýningunni Allt sem ég skrifa í snjóinn33 (2018) kannaði ég möguleika 

þessa fyrirbæris.

Allt sem ég skrifa í snjóinn

 

Ég hafði um nokkurt skeið leitt hugann að auðvaldsskipulagi (e. capitalism) og áhrifum 

þess á samfélag og innra líf fólks. Óumdeilanleg tengsl eru milli þess kapítalíska  

samfélags sem við höfum byggt okkur og þeirri sorglegu staðreynd að við erum, ekki einu 

sinni hægt og hægt, að tortrýma eigin lífsskilyrðum á jörðinni. Ég velti fyrir mér  

líkingingamáli á borð við „að snúa hjólum atvinnulífsins“ og hvernig myndgerving þess 

gæti verið háttað. Niðurstaðan varð gjörningur sem hófst með smíði mannhæðarhás  

30 Carolee Schneemann, More than Meat Joy: Performance Works and Selected Writings, Bruce R. McPher-
son ritstýrði, (New York: McPherson & Company, 1997), 10.
31 Sjá Mynd 7 í Viðauka. 
32 „for years most of my works were viewed as if someone else inhabiting me had created them – they were 
considered „masculine“ when seen as aggressive, bold.“
Carolee Schneemann, More than Meat Joy: Performance Works and Selected Writings, 52.
33 Sjá Mynd 8a og 8b í Viðauka.
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hamsturshjóls. Timothy Morton er á þeirri skoðun að  

maður getur ekki búið til vistfræðilega list í þeim skilningi að 
einhverjar róttækar breytingar verði á því sem við erum að gera 
núna. […] Að hugsa í vistfræðilegri list krefst þess að við breytum 
því hvað við eigum við þegar við segjum að búa til.34  

 

Ég bjó ekki til mannhæðarhátt hjól í þeirri von að geta breytt samfélaginu á róttækan hátt. 

Ég bjó það til vegna þess að ég tel það geta verið eitt tannhjól í þessari róttæku  

samfélagsbreytingu. Ég sagaði út bókstafi og festi þá umhverfis hjólið. Stafirnir mynduðu 

setninguna „allt sem ég skrifa í snjóinn“ og hlaut sýningin sama titil. Þegar manneskja 

stígur inn í hjólið og gengur áfram á undirlagi sem gefur eftir, virkar hjólið eins og stimpill 

sem stimplar allt sem ég skrifa í snjóinn, allt þar til manneskjan nemur staðar. 

 

Marsibil: Þú ert allt sem ég skrifa í snjóinn.  

 

Langjökulssnjórinn varð fyrir valinu sem hentugt undirlag og myndaði nokkurs konar hvítt 

blað sem ég setti mark mitt á. Gjörningurinn var myndaður í síðustu geislum sólarinnar 

sem gerði það að verkum að snjórinn tók á sig gylltan lit.  

 

Marsibil: Ég bráðna í sólinni. Ég bráðna í sól þinni. Ég er nýfallinn snjórinn sem leitar í 

blindi að frosinni jörðinni. Hvers vegna má ég ekki liggja hér lengur? Tár mín eru  

lækjarsprænur sem renna undan jöklinum.  

 

Hljóðmynd sýningarinnar er unnin út frá Skýrslu Sameinuðu Þjóðanna um loftslagsmál35 

(2018). Í skýrslunni eru afleiðingar hlýnunar jarðar um 1,5°C fyrir lífríkið teknar fyrir en 

tugir vísindamanna stóðu að rannsóknarvinnunni. Tungumálahefð skýrslna sem þessarar er  

34 „One can’t make ecological art in the sense of doing something radically different than we are doing now. 
For the precise and ironic reason that everything one does is already in expression of one’s symbiotic  
coexistence with a host of life forms in a biosphere. Thinking ecological art requires that we change what we 
mean when we say make.“ 
Timothy Morton, „You‘re Not Making Ecological Art Yet“ ( Fyrirlestur, Safnahúsinu, 2. febrúar, 2018). 
Sjá 09:40 í https://vimeo.com/254647013.
35 Intergovernmental panel on climate change (IPCC), Global warming of 1,5°C: Summary for policy  
makers,  (Sviss: IPCC, 2018).
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rótgróin og felst í afar hnitmiðuðu máli. Þær eru því byggðar á hlutum (e. objects) sem 

hafa djúpa merkingu fyrir okkur og Morton nefnir okhluti36. Okhlutir eru hlutir sem hafa  

gífurlega þýðingu eða afleiðingar fyrir heiminn37, bæði í núverandi efnisheimi,  

merkingarfræðilegum heimi og í sögulegum heimi, fortíðar og/eða framtíðar. Í þeim 

skilningi tekur Morton einmitt hnattræna hlýnun sem dæmi38.      

 Flóknar og okhluta-þéttar skýrslur sem Skýrsla Sameinuðu Þjóðanna geta haft 

fráhrindandi áhrif á fólk og gert það að verkum að þær eru ekki lesnar nema af örsmáum 

hópi vísindamanna, blaðamanna og aðstoðarmanna stjórnvalda. Tilgangur  

rannsóknarinnar; að breiða út mikilvægi þess að heimurinn geri róttækar breytingar í  

umhverfismálum, fellur því með skýrslunni. Hvaða aðferð á þá að beita til að breyða út 

boðskap skýrslugerðarmanna?  

 Fjarvist hlutarins gerir honum skýrari skil líkt og Graham Harman bendir á;  

„Ef borgin verður skyndilega rafmagnslaus, ef ég byrja að hósta viðstöðulaust, er ég  

óþægilega minntur á fyrirbæri sem áður voru gengin út frá“39. Borg sem skyndilega verður 

rafmagnslaus er eins og texti sem útskýrir afleiðingar einhvers sem aldrei kemur fram; 

fjarveran vekur athygli þess er upplifir. Ég fjarlægði því hlutinn í skýrslunni til að vekja 

athygli á viðfangsefninu um loftslagsmál og vistfræði. 

 talið er að hafi valdið um af fram yfir það sem var fyrir sem er líklega milli til mun  

 líklega ná milli og ef hún heldur áfram að aukast á núverandi hraða (mikil vissa)40   

 vegna af frá til dagsins í dag mun haldast við um eða og mun valda frekari  

 langtíma til að mynda hækkandi og tengdum áhrifum (mikil vissa)41   

36 Orðið okhlutur er tilraun til að þýða hyperobject sem er hugarsmíði Timothy Morton. Orðið hefði mátt 
þýða á fjölmargan hátt en fannst mér það eiga vel við umfjöllunarefni sýningarinnar Allt sem ég skrifa í  
snjóinn, þar sem ég rek það til jökulsins OK sem nánast er horfinn fyrir tilstilli hækkunar meðalhita. OK 
merkir bunga og gæti því tengst einhverju sem er ofar einhverju öðru eða hyper.  
Hallgrímur J. Ámundasson, „Hvað merkir örnefnið OK?,“ Vísindavefurinn, birt 32. febrúar 2015,  
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=69230
37 Timothy Morton, The Ecological thought, (Cambridge: Harvard University Press, 2012), 130.
38 Ibid., 130.
39„If the city suddenly loses electrical power, if I should begin to cough uncontrollably, I am rudely reminded 
of entities previously taken for granted.“ Graham Harman, „Object-Oriented Philisophy,“ Toward Speculative 
Realism: Essays and Lectures, (Winchester: Zero Books, 2009), 97.
40 Í skýrslunni er ákveðinn skali skilgreindur sem ætlað er að gera tölulegar líkur á að eitthvað gerist á  
skiljanlegra máli. Þar stendur til dæmis mikil vissa (e. high confidence) fyrir 60-80% líkur á að eitthvað gerist. 
Mér fannst áhugavert að halda þessu inni þótt þetta væri nokkuð hlaðið nafnorð og gæti talist til hlutar.
41 Úr hljóðverki sýningarinnar Allt sem ég skrifa í snjóinn (2018).
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Samhengi skýrslunnar hvarf ásamt hlutnum. Hún var komin með nýtt samhengi og  

merkingu. Umbreyttur texinn, sem glatað hafði okhlutum sínum, var orðinn að nýjum 

heimi og nýjum okhlut. Textinn birtist tvívegis í sýningunni, annars vegar sem hljóðverk 

sýningarinnar og hins vegar sem sýningartextinn. Hann var hringlaga messingplata með 

setningu úr umbreyttu skýrslunni. Hver plata hafði mismunandi setningu úr textanum og 

saman mynduðu plöturnar alla breyttu skýrsluna. Hringurinn kom endurtekið fyrir í  

verkinu; í hjólinu, sýningartextanum, sólinni og myndbandslykkjunni. Þar sem hringurinn 

hefur hvorki upphaf né endi, hefur hann orðið táknmynd alheimsins, eilífðarinnar,  

himnaríkis og sjálfsins42.   

 

Marsibil: Þú alheimurinn, eilífðin og himnaríkið. Þú ert sannleikurinn. Þú ert lygin. Þú ert 

hluti af mér. Þú ert hlutur. Þú ert hlutur byggður á líkamshlutum mínum. Ég er fórn þín og 

framlenging af hugsun þinni, draumum og svita. Þú ert sólin. Þú ert sjálf sólin.  

Þú ert sjálfið.

42 Rowena og Rupert Shepherd, 1000 Symbols: What shapes mean in art & myth, (London: Thames &  
Hudson, 2002), 334.
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Myndlist mín fellst í sjálfinu og þremur flekum þess; Okkur Marsibil og mér, og fleirum 

sem við eigum eftir að finna. Sjálfsmynd huga míns; sjálft sjálfið, verður að verki.

Ég hugsa um sjálfið. Ég hugsa um merkingu. Ég hugsa um líkama. Svo hugsa ég aftur um 

sjálfið. „Ég hugsa, þess vegna er ég“43 . Ég berskjalda sjálfið til þess að koma tilfinningum 

á framfæri. Ég finn tilfinningunum stað í ljóðaskyssum. Ljóðin eru sjálfið og allar  

raddir þess. Sjálfið skiptist í þúsund fleka sem tengjast rísómböndum. Allir hlutar, hlutir og 

viðföng okkar vinna að því að búa hugarheimi mínum stað í raunveruleikanum.    

 Ég fórna stöðugt hluta sjálfs míns í þágu listarinnar. Í öllum verkum sem nefnd 

hafa verið; Skuggsjá, Ástfangin og Allt sem ég skrifa í snjóinn, set ég mig í aðstæður sem 

krefjast líkamlegrar og andlegrar áreynslu. Ég geri tilraunir til að hreyfa við fólki með 

hreyfingum eigin líkama. Páll Haukur Björnsson, Carolee Schneemann og Pipilotti Rist 

gera slíkt hið sama en líkamleg tjáning sjálfs þeirra er mér hugleikin. Hugsjónir  

fræðimanna gera merkingu sjálfsins skýrari. Timothy Morton og Graham Harman veittu 

mér betri skilning á fræðilegum bakgrunni hlutveru sjálfsins. Hlutverkaleikur  

kyngervis sem Judith Butler skrifaði um, er nokkuð sem ég vil skoða betur. Áhugavert var 

að setja hugmyndir Gilles Deleuze og Félix Guattari um rísóm í samhengi við sjálf mitt í 

listrænum skilningi. Ég ferðaðist um þrískipt ríki sjálfs míns og Platós og þrjár raddir þess 

hljómuðu í ritgerðinni. 

 Við Marsibil og ég skjótum rísómrótum með ímyndunaraflinu. Við tortímum 

hefðbundnum skilningi innra líf mannsins. Við mætum manneskju sem vekur athygli  

okkar og í stað þess að ímynda okkur hvað hún er að hugsa, ætlum við að spyrja hana.

43 „Je pense, donc je suis.“
Réne Descartes. „Cogito, ergo sum: Pilosophy“, Encyclopædia Britannica, Teymi Encyclopædia ritstýrði.  
Uppfært 12. febrúar 2016, https://www.britannica.com/topic/cogito-ergo-sum.
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