Njóttu Þess að Hlakka til
„Enjoy Looking Forward To“

Greinargerð um útskriftarverk til BA-gráðu í myndlist
Ósk Jóhannesdóttir
Kt. 101090-3299
Leiðbeinendur útskriftarverks: Bjarki Bragason, Carl Boutard,
Hekla Dögg Jónsdóttir
Vorönn 2019

Að þurfa ekki að hugsa lengur er hvílíkur léttir. Siðmenntaður raunveruleikinn hefur loksins drepið
tímann. Afþreying samtímans fullkomin, rúðustrikuð og litamerkt. Æ, það er bara svo gott að þurfa
ekki að hafa of mikið fyrir hlutunum.
Væntingar og upplifanir passa fullkomlega við lífið ef við fylgjum leiðbeiningunum. Loksins
þarf enginn að verða vonsvikinn aftur. Nú þarf ekki að eyða tíma í að læra af mistökum. Það verða
engin mistök.
Hér birtist algeng ímynd af paradís, uppskrift að útsaumaðri mynd, prentuð á efni fyrir mig, keypt á
AliExpress og send á milli landa. Schefflera er hitabeltisplanta sem vex víða um heim og er að sumu
leyti mælikvarði mennskra áhrifa á umhverfið. Á undanförnum árum hefur sannast að á sumum
svæðum flýr hún raunverulega upp fjöll, burt frá manninum, í leit að betra loftslagi. Paradís sem
fullkomin staður samhljóms og friðar verður því enn fjarlægari draumur sem við sækjumst eftir á
meðan undirstöður hennar molna.
Veggtexti

Í útskriftarverki mínu, Njóttu Þess að Hlakka til, skoða ég neyslu og afþreyingu samtímans
sem eðli málsins samkvæmt felur óhjákvæmilega í sér umfjöllun um hlýnun jarðar. Með
verkinu reyni ég að afhjúpa fáránleika hversdagslífs okkar og hvernig það að vera partur af
siðmenntuðu samfélagi hefur gert okkur frekar sorgleg (á alla þá vegu sem orðið er
skilgreint). Þessar vangaveltur mínar um ömurlegheit hversdagsins í nútíma samfélagi leiða
mig í stöðuga dagdrauma um paradís, sem á endanum leiða mig þó alltaf að þeirri niðurstöðu
að hún sé í rauninni ekki til. Paradís mun alltaf einungis vera spegilmynd þess sem
siðmenntað samfélag hefur sýnt mér og kennt um hana. Að einhverju leyti er paradís nútíma
mannsins hönnuð sérstaklega fyrir dagdrauma, þ.e. frelsun frá hversdagsleikanum svo við
njótum þess að hlakka til því raunveruleikinn nær okkur alltaf að lokum.
Siðmenntuð afþreying og það að þurfa ekki að hafa of mikið fyrir hlutunum eru
freistingar sem erfitt er að sleppa þrátt fyrir vitneskjuna um það hvernig núverandi
neyslumenning stefnir jörðinni í hættu, svo ekki sé talað um áhrif neyslumenningar á sálarlíf
okkar mannanna. Það að þurfa alltaf meira og betra en það sem við eigum fyrir gerir okkur
í grunninn óhamingjusöm. Við munum aldrei finna það sem við leitum að því það er ekki
til.

Innsetning samanstendur af:
Bekkur og veggur í bleikum lit.
Hljóðverk: Frétt frá 2014 á Rúv, fyrirsögn - Breytingarnar skapi tækifæri fyrir Ísland. Sótt
á: http://www.ruv.is/frett/breytingarnar-skapi-taekifaeri-fyrir-island
Á meðan fréttin er lesin má stundum heyra í trópíkalskri tónlist. Sótt á:
https://www.youtube.com/watch?v=pz1BosPBGlo
Lengd hljóðverks: 3:42 min
Krosssaums efni, með áprentuðum leiðbeiningum í lit, segir til um hvar skal sauma í.
Innrammað í flotramma úr heilli eik. Forsíða pakkans sem krosssaums efnið kom í, einnig
innrammað í rammaefni úr heilli eik.
A3 límmiði, límdur beint á vegginn, með skjáskoti af myndinni sem fylgdi fréttinni sem
hljóðverkið er unnið úr. Skjáskotið sýnir scheffleru pottaplöntu sem stóð fyrir aftan
viðmælandann. Fyrir neðan myndina er texti úr The Sixth Extinction: An Unnatural
History eftir Elizabeth Kolbert.
Philips 150W hita/glópera.
Postulíns fatning, rafmagnsnúra og kló.

Mynd 1. Ósk Jóhannesdóttir. Njóttu Þess að Hlakka til. Reykjavík. 2019.
Hlutamynd: Costal scenery.104cm x 43cm. Forprentaðar leiðbeiningar á krosssaums efni
innrammað í heila eik. 2019.

Algeng ímynd af paradís, pöntuð af Aliexpress, prentuð á efni fyrir mig að sauma út. Ég fylgi bara
leiðbeiningunum, þvæ og strauja og tada; suðræn og seyðandi eyja saumuð úr 100% bómul. En
óútsaumuð verður hún eitthvað meira. Þá sýnir hún siðmenntaðan raunveruleikan. Enda á ekki að
hengja hana upp óútsaumaða, óþvegna og óstraujaða.
Fyrstu drög af veggtexta

Krosssaums efnið sem er pantað frá Kína sýnir rúðustrikaða paradís sem fyrir mér sýnir
hvernig huglægar hugmyndir eru í raun ákveðnar fyrir okkur. Verkið sýnir auk þess ákveðna
tegund af samtíma afþreyingu, þar sem lítið þarf að hugsa, aðeins sauma út eftir litunum svo
er efnið þvegið og þá hverfa allar hjálparlínur.

Mynd 2. Ósk Jóhannesdóttir. Njóttu Þess að Hlakka til. Reykjavík. 2019.
Hlutamynd: Sunnudagur til Sælu. 36cm x 26cm. Forsíða pakkans sem efnið kom í. Innrammað í
heila eik. 2019.

Krosssaums efnið kom í ziplock plastpoka og fremst var þetta blað sem ég geri að verkinu
Sunnudagur til Sælu. Það var mikilvægur partur að innramma það á sama hátt og prentverk
á fallegum pappír eru innrömmuð. Að gefa blaðinu vægi og gera það verðmætara fyrir vikið.
Verkið Sunnudagur til Sælu undirstrikar Costal scenery verkið sérstaklega í sambandi við
afþreyingu samtímans, hvernig við eyðum tímanum okkar hugsunarlaust. Það gæti þó vel
staðið eitt og sér að mínu mati.

Mynd 3. Ósk Jóhannesdóttir. Njóttu Þess að Hlakka til. Reykjavík. 2019.
Hlutamynd: Ækifæri. Límmiði í stærð 30cm x 42cm. 2019.

Verkið Ækifæri sýnir skjáskot af fréttinni sem, ásamt trópíkölsku lagi, myndar hljóðverkið.
Á skjáskotinu sést takkinn sem ég ýtti á til að heyra fréttina lesna fyrir mig með tölvurödd
RÚV. Fréttin er viðtal við þáverandi forsætisráðherra sem segir frá tækifærum sem myndast
fyrir Ísland samhliða hýnunar jarðar. Hann nefnir meðal annars aukna matvælaframleiðslu,
olíu og gasvinnslu sem við íslendingar getum nýtt til styrktar hagkerfis okkar á meðan lönd
nærri miðbaugi jarðar glíma við ýmiss konar vandamál. Maður veit ekki hvort skal hlægja
eða gráta við hlustun/lestur þessarar fréttar, svo fáránleg er hún. Aðalatriði skjáskotsins er
þó plantan í bakgrunninum og andstæðuna sem hún skapar við allt sem þáverandi
forsætisráðherra segir. Hún er af tegundinni Scheffleru og textinn fyrir neðan fjallar um hana
og segir frá þeirri staðreynd að Schefflera er ofurvirk í viðbrögðum sínum gagnvart hlýnun
jarðar og flýr upp fjallshlíðar 30m á ári í leit að kaldara loftslagi.

Njóttu þess að hlakka til segir bara sannleikann, ekkert er tilbúningur, allt sýnir sönn brot
samtímans. Með rúðustrikuðu og litakóðuðu krosssaums myndinni, prentuð beint á
krosssaums efni sem ég fékk sent frá Kína og forsíðu sendingarinnar sem ég nálgast sem
verðmæti. Hitabeltis plantan sem flýr upp fjöllin í leit að betra loftslagi og lýðskrumari í
fréttaviðtali að lofsama hlýnun jarðar. Allt er þetta síðan sleikt með bleikum lit og upphitað
svo þér líði sem best í þessum frekar óþægilegu aðstæðum.

Mynd 4. Ósk Jóhannesdóttir. Njóttu Þess að Hlakka til. Reykjavík. 2019.
Yfirlitsmynd.

Mynd 5. Ósk Jóhannesdóttir. Njóttu Þess að Hlakka til. Reykjavík. 2019.
Yfirlitsmynd.
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við
Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með
leyfi höfundar.

Útdráttur
Í ritgerð þessari skoða ég það hvað drífur mína listsköpun. Hugmyndir um
undirmeðvitund okkar og hvað það er sem gerir okkur einstök eru skoðaðar með hjálp
frá Sigmund Freud, Carl Jung og Jacques Lacan. Ég tala um kvíðann minn og hvernig
listsköpun hefur, oftast, jákvæð áhrif á geðheilsu mína. Ég tek fyrir tvö verk eftir sjálfa
mig og skoða þau m.a. út frá kenningu Lacans um speglastigið og óraunhæfar ímyndir
um fegurð með efni bókarinnar Myndina af Dorian Grey (1890) eftir Oscar Wilde í
huga. Stæðsti partur ritgerðarinnar eru ýmsar birtingamyndir paradísar. Hvað er
paradís? Getur hugmynd okkar um hana hjálpað okkar manneskjulega þroska? Ég rýni
í málverk Hieronymus Bosch, Garður hins jarðneska unaðar (1503-1515) og sýningu
Rúríar PARADÍS? – Hvenær? (1998) og finn tengingar við einkasýningu mína Paradís
er Þung (2018). Að lokum mun ég reyna að afhjúpa hvað liggur handan hræðslu minnar
við listina.
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Inngangur
Fegurðin festist inni í krepptum hnefa hins fyrirfram ákveðna.
Hjarta mannsins fellur niður botnlausa gjá.
Lofsöngur um hversdagsleikann ómar þar sem engin heyrir
og tímanum er alveg sama.1
Hvers vegna ég hef þörf fyrir að skapa? Er það mikilmennskubrjálæðið í
minnimáttarkenndinni sem knýr mig áfram? Getur kvíði verið hjálpartæki listsköpunar?
Það er fullt starf að reyna að vera heill á geði. Kannski held ég svona fast í myndlistina
því hún er ótemjandi skepna sem minnir mig á sjálfa mig. Kannski er það leit mín að
paradís sem knýr mig áfram. Ætli það sé ekki þess vegna sem ég held svona fast í
listsköpun mína, hún er ákveðin hugmynd um paradís sem enginn getur tekið frá mér.
Hugmyndin um paradís hefur verið mér ofalega í huga undanfarið. Þriðja árs
einkasýningin mín fékk titilinn Paradís er Þung (2018). Með þessum titli gefur það
auga leið að ég komst að sárum sannleika um paradís. Paradís er þó alltaf huglæg og
þar af leiðandi hlutlaus gagnvart þeim sannleika sem ég tel mig hafa fundið.
Ritgerð þessi er ætluð til þess að hjálpa mér að reyna að finna út eitthvað meira
um sjálfa mig og mína listsköpun, um jákvæð áhrif listsköpunar á geðheilsu mína. Ég
geri það meðal annars með hjálp frá Sigmund Freud, Carl Jung og Jacques Lacan. Ég
tek fyrir tvö verk eftir sjálfa mig þar sem ég skoða aðstæður og ástæður að baki
sköpunar á þeim, afhverju þessi verk urðu til. Ég skoða þau m.a. út frá kenningu Lacans
um speglastigið og óraunhæfar ímyndir um fegurð og hvers við höldum að aðrir ætlist
til af okkur. Með það í huga skoða ég efni bókarinnar Myndina af Dorian Grey (1890)
eftir Oscar Wilde. Ég mun tengja mína hugmynd um fegurð og þyngsli paradísar við
kenningar heimspekingsins David Hume og að lokum skoða ég annars vegar paradísina
í verki Hieronymus Bosch, Garður hins jarðneska unaðar (1503-1515) og hins vegar
andstæðu paradísar í sýningu Rúríar, PARADÍS? – Hvenær? (1998). Með þessi tvö verk
til hliðsjónar mun ég rýna betur í einkasýninguna mína Paradís er Þung (2018). Ég
mun gera grein fyrir því hvernig máttur listaverka getur verið vettvangur sem færir
okkur nær manneskjulegum þroska og að lokum reyni ég að afhjúpa hvað liggur handan
hræðslu minnar við listina.
1

Ósk Jóhannesdóttir. Ljóðskreytt abstraktverk. Reykjavík. 2017.
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Égið
Listsköpun mín fæðist iðulega út frá tilfinningum mínum og viðbrögðum á hegðun og
upplifunum manneskjunnar, hvort sem það er ég sjálf eða einhver annar sem deilir með
mér upplifunum og tilfinningum. Sálgreinig er það sem kemst næst því að hjálpa okkur
að skilja hvað ákvarðar hegðun, viðbrögð og upplifanir okkar. Sálgreining hefur þó ekki
náð að festa sig í sessi í sálfræði, það er leitað til hennar og stuðst við hugmyndina en
ekki á sömu forsendum og Sigmund Freud sá fyrir sér að hún yrði notuð2, sem betur fer
kannski. Ég get ímyndað mér, að sálgreining manns sé mikil afhjúpun. Það eru ekki
allir sem kunna því vel að standa berskjaldaðir þó það sé mín skoðun að allir hefðu gott
af því að láta sálgreina sig, ef þeir þora.
Ef það væri hægt að sálgreina samfélagið sjálft, allavega helstu burðarása þess,
væri það mikill sigur fyrir okkur öll að finna samhljóm. Oft er leitað til
sálgreiningarinnar í sálfræði, heimspeki, menningarfræði, bókmenntafræði og listfræði
ásamt fleiri fræðum þar sem hugmyndir Sigmund Freud, Carl Jung og Jacques Lacan
eru skoðaðar og unnið út frá þeim í ýmsum tilgangi.

I Freud, Jung og Lacan
Taugasérfræðingurinn Sigmund Freud var með fyrstu mönnum til að skoða
sálgreiningu manneskjunar. Hann setti fram kenningu um sjálfið sem hann skipti í þrjá
parta, Þaðið (e. Id) er samkvæmt honum algerlega dulvitað og þráir ekkert heitar en
tafarlausan unað og ánægju. Yfirsjálfið (e. Superego) fullyrðir hann vera til hálfs
meðvitað og dulvitað og miðstöð gilda okkar, siðvitundar og sjálfsgagnrýni. Yfirsjálfið
taldi hann vera þann hluta hugans sem léti okkur finna fyrir samviskubiti ef við gerðum
eitthvað sem við vitum að sé rangt. Síðan er það Sjálfið (e. Ego) sem er eini parturinn
samkvæmt Freud sem er meðvitaður, hálfgerður stjórnandi þaðsins og yfirsjálfsins.3
Sjálfið hans Freud er eini partur þrenningarinnar sem getur tekið ákvarðanir, þó þaðið
og yfirsjálfið sé afar mikilvægt sjálfinu. Án þeirra væri sjálfið ekki einstakt.

2

Guðmundur D. Haraldsson. „Hver var Sigmund Freud, hverjar eru kenningar hans um mannshugann
og hvert er gildi þeirra í dag?“ Vísindavefurinn, 30. desember 2011. Sótt 20. desember 2018.
http://visindavefur.is/svar.php?id=7599.
3
Guðmundur D. Haraldsson. „Hver var Sigmund Freud, hverjar eru kenningar hans um mannshugann
og hvert er gildi þeirra í dag?“
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Þegar talað er um sálgreiningu verður líka að tala um geðlækninn og sálfræðinginn Carl
Jung. Sjálfið hans Jung var, líkt og hjá Freud, einnig það sem gerir okkur einstök. Fyrir
mér eru hugmyndir Freud og Jungs um sjálfið og hvernig maður kemst yfir það ekki
svo ólíkar þó að sjálf þeirra myndist út frá ólíkum kenningum um hvaðan það kemur.
Saman eru yfirsjálfið og þaðið hans Freud eins og sjálfið hans Jung. Fyrir Jung er egóið
miðja meðvitundarinnar en sjálfið nær utan um bæði meðvitund og dulvitund. Sjálfið
er erkitýpa sálrænnar heildar, að uppgötva sjálfið er að uppgötva fullkomnlega sjálfan
sig.4 Ég myndi segja það sama um þaðið og yfirsjálfið, ef maður uppgötvar það ætti
maður að finna erkitýpu sjálf síns og sjálfið verður með allt á hreinu. Ef maður svo
uppgötvar sjálfið, hvort heldur með skilgreiningum Freud eða Jung ætti maður að verða
nokkuð heill á geði, að minnsta kosti nógu heill á geði til þess að átta sig á því hvað það
er sem gerir mann ekki alveg heilan á geði.
Franski sálfræðingurinn Jacques Lacan er einnig mikilvægur fræðimaður í
þessum efnum og talinn einn sá umdeildasti í sálgreiningu síðan Freud setti fram sínar
kenningar. Lacan kafaði í og endurskoðaði hugmyndir Freud, þar með talið um sjálfið
og hvaðan það kemur. Lacan fullyrti að tungumálið væri lykill, mannlegt byggingarefni
undirmeðvitundar. Eina leiðin til að greina undirmeðvitund/sálgreina, væri með
tungumálinu, sem er leið okkar til þess að skilja og útskýra hvort fyrir öðru, sem tekst
þó aldrei að fullu þar sem orðin ná ekki alltaf að fanga nákvæma merkingu okkar.
Misskilningur verður þannig óumflýjanlegur. Lacan benti á að tungumálið og
undirmeðvitundin væru uppbyggð á nokkuð svipaðan hátt.
Einföld útskýring mætti hljóða svo, ég er ég en þegar ég nota orðið „ég“ er
augljóst að ég sé að tala um sjálfa mig sem enginn raunverulega þekkir nema ég, svo
þar með hefur orðið breyst í sambandi við mig, því allt sem ég er býr núna einnig á bak
við orðið. Þegar talað er um orðið „ég“ hugsar sá sem talar ósjálfrátt um orðið þú, sem
einnig tengist beint inn í kenningar Lacan sem talar um tvíundar andstæður, t.d satt og
logið, gott og slæmt.5 Ég og þú. Sem og kenningar hans um speglunar stigið sem ég
kem betur inná hér fyrir neðan.

4

„The Self.“ Carl Jung, sótt 3. nóvember 2018. https://www.carl-jung.net/self.html
„Basic psychological ideas of Freud, Jung and Lacan.“ Shodhganga: a reservoir of Indian theses,sótt
9. desember 2018. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/176811/7/07_chapter%201.pdf

5
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II Kvíði
Fyrir mér er sjálfið uppgötvun og skilningur á sjálfri mér. Ég glími t.d. við kvíða og
ofsakvíða. Þegar ég var yngri fékk ég oft ofsakvíða köst. Ég upplifði það aftur og aftur
að ég væri bókstaflega að fara deyja. Ég trúi því að leikgleði mín í listsköpun sé sprottin
út frá þessum erfiðu aðstæðum. Kvíðinn getur verið mjög lamandi en með því að skilja
sjálfið mitt skil ég kvíðann betur og hann hættir að stjórna því hver ég er. Til þess að
læra á kvíðann þurfti ég að taka sjálfa mig í einhverskonar sjálfssálgreiningu í leit að
sjálfi mínu. Þetta virkar ekki alltaf, kvíðinn er sterkur og oft nægir það ekki að hafa
fundið minn sannleika um kvíðann, það að hann sé stigmagnandi hringrás og ef ég fari
ekki varlega geti ég setið föst í hringrásinni. Þegar kvíðinn hamlar mér myndast þ.a.l.
enn meiri kvíði fyrir vikið. Hér kemur listsköpunin sterk inn því hún hefur hjálpað mér
að halda geðheilsu, að finna svör við tilfinningum sem ekki er hægt að setja í orð.
Tilfinningum og upplifunum sem oft eiga sér engar stoðir í raunveruleikanum. Ég á
samt fullan rétt á þessum tilfinningum. Þannig birtist sjálfið mér, að skilja hvernig mér
líður og að geta greint tilfinningar mínar til að takast á við þær. Listin er oft mjög erfið
og það að skapa er eitthvað svo brjálað hugarástand. Oftar en ekki er ég skíthrædd við
listina. Að því sögðu finnst mér ég svo heppin að hafa fundið listina. Það er eitthvað
við þetta ástand sem heilar og græðir. Sérstaklega vegna þess að ég skapa á mínum
forsendum. Myndlistin er ótemjandi skepna sem ég næ stjórn á í örfá sekúndubrot í
einu, en það er samt nóg. Kannski eigum við samleið af því hún minnir mig á sjálfa
mig.

III Málverkið
Olíumálverkið Radioactive, me (2017)6 varð til í kvíða kasti þar sem ég stóð og barðist
við liti og form sem engu vildu hlýða, allt var ómögulegt, ég var ómöguleg og ömurleg.
Daginn eftir kom ég að verkinu og sá ekkert í því nema sjálfa mig. Þar fæddist fyrsta
sjálfsmyndin sem ég hef gert sem málverk, það var basl allan tímann, í leit af sjálfinu á
myndrænan hátt. Ég elska þetta málverk núna. Mér þykir það svo fallegt, sérstaklega
vegna þess hve erfitt og ömurlegt allt var. Þarna endurspeglast líka kenning Lacan um
sjálfið og speglastigið. Hvers vegna allt var ómögulegt og ömurlegt.
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Lacan færir rök fyrir því að maður skilji eigin spegilmynd þegar maður spegli
sig í öðrum, ekki bara útlitslega séð heldur hvernig aðrir takist á við lífið og tilveruna.7
Það er mikilvægt að geta lært af og tileinkað sér góða eiginleika annarra, en stundum
getur speglunin farið út fyrir það sem er hollt fyrir mann, líklega þess vegna var
málverkið svona ómögulegt og ömurlegt fyrir mér. Ég var að spegla sjálfa mig í öllum
öðrum, ekki sjálfri mér. Það mun aldrei neinn skilja aðra manneskju til hins ýtrasta,
einhver misskilningur mun alltaf eiga sér stað. Þegar ég fann svo sjálfa mig í verkinu
opnuðust dyr í heilanum á mér. Þar fyrir innan var spegilmynd af mér, mínum kostum
og eiginleikum. Sem ég ein raunverulega þekki, sterkari en spegilmynd af ímynduðu
sjálfi, sem varð til í von um að þóknast öðrum. Sem mun reyndar aldrei gerast ef marka
má kenningar Lacan.8

IIII Gjörningurinn
Gjörningurinn Anello Tragedia (2016)9 snýst einmitt um þessar spegilmyndir sem við
höfum hvort af öðru og öllu í kringum okkur. Gjörningurinn fæddist eftir að ég las
bókina Myndin af Dorian Gray (1890) eftir Oscar Wilde. Eftir lesturinn var ég mikið
að hugsa um fegurð og hvað hún í raun væri. Ef eitthvað er fallegt á yfirborðinu teljum
við einnig að allt sem búi að baki sé einnig fallegt. Við verðum blind gagnvart
raunveruleikanum.
Í gjörningnum stend ég á tám allan tímann og teygji mig upp í spiladós sem
þurfti að snúa með litlu handfangi svo að tónar hljómuðu. Ég var voða fín, með litla
bleika kórónu og sýndi engin svipbrigði. Stóð bara og spilaði. Það var ógeðslega erfitt,
miklu erfiðara en mig hafði nokkurn tíma órað fyrir. Það sem hélt mér gangandi voru
sýningargestir og mismunandi viðbrögð þeirra. Flestir litu á mig í örstutta stund og
gengu svo framhjá, örfáir stöldruðu við lengur og áttuðu sig á því hvað þetta var
líkamlega erfitt þó það væri ekki augljóst. Hugmyndin var að þeir sem hefðu upplifað
erfiði og mótlæti myndu spegla sig í gjörðinni á meðan þeir sem hafa haft það gott
spegla sig í fínu ballerínunni. Við undirbúning gjörningsins hugsaði ég mikið um það
hvers vegna við erum svo fljót að dæma einungis eftir útlitinu.

7
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Vísindavefurinn, 11. október 2013. Sótt 19. nóvember 2018. http://visindavefur.is/svar.php?id=65539.
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Í formála bókarinnar sem ég nefni hér að ofan skrifar Wilde eftirfarandi og
mætti þýða sem:
Öll list er á sama tíma yfirborð og merking. Þeir sem hætta sér undir
yfirborðið gera það á eigin ábyrgð. Þeir sem lesa í merkinguna gera það
á eigin ábyrgð. Það er áhorfandinn, ekki lífið, sem listin í raun speglar.10
Þetta textabrot frá Wilde vakti hjá mér spurningar um það hvers vegna við köfum ekki
dýpra í hlutina í lífinu, ekki bara þegar kemur að listinni.
Mér þykir pólitík (eins og hún er í dag) einstaklega gott dæmi um þetta, fólk vill
bara að allt sé fínt á yfirborðinu og í lýðræði kýs það yfir sig sama fólkið aftur og aftur
sem hljómar vel og lítur vel út rétt fyrir kosningar. Það skiptir ekki máli þegar einhver
hættir sér undir yfirborðið og reynir að finna einhvern sannleika, við lokum eyrum og
augum, segjum la la la og látum áfram eins og allt sé slétt og fínt.
Íslendingurinn er að náttúrufari seinn að hugsa, og það kostar hann
erfiðismuni að segja, þótt ekki sé nema ómerkilega athugasemd um
daginn og veginn.11
Þetta er þó vonandi að breytast með komandi kynslóðum. Ég upplifi það að
umburðarlyndi okkar sé að þroskast og fordómar í garð þeirra sem passa ekki í
„kassann“ séu að verða úreltir.

10

Wilde, Oscar. Myndin af Dorian Gray, formáli. Sótt 3. nóvember 2018 á
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Paradís
Það elska allir fegurðina, þetta augnablik þegar himininn er fagurblár og skýin baða sig
í ljósi og litum sólar. Allt verður ótrúlegt. Við þessar aðstæður erum við að upplifa
fegurð. Samkvæmt skoska heimspekningnum David Hume er smekksdómur, hvað sé
fallegt og öfugt, huglægur og byggist á reynslu okkar. Hume talar þó einning um það
að sumir hlutir séu „fegurri“ en aðrir vegna þeirra áhrifa sem þau hafa á áhorfandann.
Hann fullyrðir þannig að fegurðarupplifunin stafi af eiginleikum hlutarins sem
endurspeglast sem orka á skynfæri manna. Fegurð sem við finnum ánægju í, því
fegurðin býr ekki í skýjunum heldur í augum upplifanda.12 Augnarblikið sem ég nefni
hér að ofan tel ég mig geta fullyrt að allir elski, þ.e. fagurblár himinn og bleik ský, í
ljósi reynslunnar. Við erum í stöðugri leit af þessarri tilfinningu, þess vegna er kannski
svona auðvelt að selja okkur eitthvað sem er sett fram með fegurð í fyrirrúmi.
Hugmyndin um paradís hlýtur því einning að vera eitt af því fallegasta samkvæmt
mannlegri reynslu.
Smekksdómurinn byggist á almennum og sammannlegum þáttum og
þess vegna er líklegt að aðrir muni komast að sömu niðurstöðu, þrátt fyrir
að dómurinn sé tilfinningabundinn og huglægur.13
Þar af leiðandi er paradís líklega besta söluvara í heimi því almenn ímynd hennar er full
af fegurð, frið og samhljóm.
Mörg af frægustu málverkum sögunar sýna okkur inn í heim, oft biblíu tengdan
heim, sem kalla mætti paradís. Þrátt fyrir það að hugmynd okkar um Guð hafi breyst
frá því að kirkjan nánast átti listheiminn og málverk sköpuð undir ströngu eftirliti
hennar, hefur hugmynd okkar um paradís ekki breyst svo ýkja mikið nema kannski það
að hún virðist aðgengileg. Hún er ekki endilega eitthvað sem bíður okkar handan þessa
lífs. Frekar er hún staður sem við getum heimsótt í okkar frítíma. Fyrir mér lítur hún út
alveg eins og hugmynd mín um Eden nema enginn getur hent mér út.

12

Gunnar Harðarson. „Af hverju er smekkur manna mismunandi?“ Vísindavefurinn, 21. júní 2002. Sótt
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I Garðurinn
Garður hins jarðneska unaðar (1503-1515)14 eftir Hieronymus Bosch er stærðarinnar
triptych olíu málverk sem minnir óneitanlega á altaristöflu í kirkju, þangað til maður
fer að skoða betur heiminn sem Bosch sýnir okkur. Ótrúleg smáatriði og
persónugerving ýmissa dýra eru dáleiðandi, dulspeki og ýmis yfirnáttúruleg fyrirbæri
hafa greinilega verið honum ofarlega í huga.
Miðjuplatan er stæðst og sýnir „garðinn“ sjálfan fullan af nöktu fólki, risastórum
dýrum, ávöxtum og afar sérkennilegum byggingum á víð og dreif. Vinstri platan sýnir
„Paradís“, Adam og Evu og sjálfan Guð auk ýmiskonar kynjavera. Hægri platan sýnir
„Helvíti“ þar sem pyntingar eiga sér stað á ótrúlega fantasíukenndan hátt, ásamt hinum
ýmsu hryllilegu og draumkendu kynjaverum. Þegar verkinu er lokað15 situr Guð efst í
vinstra horni með opna bók að skapa heiminn. Efst á verkinu er skrifað sem mætti þýða
sem: ,,Í fyrstu var orðið, og orðið var; það sem hann skipaði stóðst.“16
Lítið er vitað um Bosch sjálfan og hans líf, sem gerir Garð hins jarðneska
unaðar ennþá dularfyllri og meira spennandi. Verkið á líklega að lesa líkt og bók, frá
vinstri til hægri, þá lesið sem sköpun manns og fall hans frá Eden vegna sinna eigin
gjörða.17 Eins og ég nefni hér að ofan sýnir vinstri panellinn18 paradís, sem ég ætla að
rýna svolítið í.
Bakgrunnurinn sýnir ýmiss dýr, t.d. villigrísi, fugla, birni, dádýr, naut, sel og
broddgölt sem fólk almennt þekkti á þessum tíma. Bosch hefur einnig haft einhverja
vitneskju um dýr frá austurlöndum og má sjá útgáfur af fíl, gíraffa, eðlu og kengúru
ásamt ævintýralegum skepnum svo sem einhyrning, ýmsum skringilegum skriðdýrum,
þríhöfða páfugl, breiðnefja að lesa bók og fleiri ótrúlega skemmtilegum smáatriðum.
Fyrir miðju er bleik bygging í miðri tjörn með stóran turn, þar situr ugla og fylgist með,
hún gæti verið tákn fyrir djöfulinn sem bíður eftir sínu tækifæri að spilla paradís. Á klett
lengst til hægri má sjá tré vitneskjunar sem var eina tréið sem Adam og Eva máttu ekki
borða af. Utan um það er höggormurinn sem sannfærir Evu um að fá sér smakk. Þar
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fyrir neðan sjáum við Adam og Evu ásamt skapara sínum sem horfir beint í augu
áhorfandans, við fætur Evu eru kanínur sem oft tákna frjósemi, Guð er að segja þeim
að vera frjósöm og fjölga sér. Við hlið þeirra er tré lífsins. Túlkun Bosch á paradís er
mjög lík því sem nútímamaðurinn sér fyrir sér þegar hann hugsar um paradís, rólegheit
og óspillt náttúra. Það er bara Guð sem líklegast á ekki lengur heima í nútíma hugmynd
um paradís.
Hvað er samt paradís og afhverju er hún svona falleg? Hugmyndin mín um
paradís (pálmatré og hlýju, logn og frið) er ekki svo ýkja ólík vinstri panil af Garði hins
jarðneska unaðar (15013-1515) er full af fegurð og frið (reynsla og sammannleg
skoðun kemst að þeirri niðurstöðu). Hugmyndin og ímyndunin um upplifun fegurðar
verður sterkari en raunveruleikinn. Ég veit að þó ég finni þennan stað verður mannlegi
hlutinn líka alltaf til staðar, uglan í turninum og maður sem bannar þér að borða ávöxt.
Þarna er samfélag. Venjulegt fólk á þarna heima. Þetta er líklegast ekki paradís fyrir
þeim. Kannski er loftmynd af íslenskum öræfum seld þeim sem paradís? „Allt er
afstætt. Upplifun og skilningur á tilverunni veltur á því frá hvaða stað og hvaða
sjónarhorni, eða afstöðu, athugun er gerð, og jafnframt því hver athugandinn er.“19 Segir
listakonan Rúrí, þegar hún talar um „afstæðiskenningu“ sína en mig þykir þessi setning
falla vel að hugsunum mínum hér fyrir ofan.

II Í sól og sumaryl
Í einkasýningu minni Paradís er Þung (2018)20 sem var partur af röð einkasýninga
þrjiðja árs nema í myndlist, leitaði ég að paradís. Þessum stað og þessum upplifunum
þar sem allt er betra. Það sem ég komst að, er að paradís er bara hilling. Hún er aldrei
sönn og verður fyrir vikið þung. Jafnvel þótt að við myndum finna á jörðinni stað sem
raunverulega væri paradís, væri hún ekki lengur sönn vegna þess hvernig farið hefur
verið með jörðina okkar. Þar með er paradís orðin birtingarmynd þess sem var en aldrei
verður aftur.
Miðjuplata Garðs hins jarðneska unaðar (1503-1515) er það sem paradís er í
raun fyrir mér í dag. Kannski er ekki rétt að nefna garðinn paradís þegar hann er ekki
paradís lengur, hann er samt ákveðin tegund af mannlegri hugmynd um paradís.
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Garðinn, sem Bosch sýnir okkur, tengi ég vel við útkomuna á einkasýningunni minni.
Mér tókst að skapa ákveðna birtingarmynd garðsins í nútíma samfélagi. Ég hafði hitað
sýningarrýmið vel upp, hitinn í herberginu var tæpar 30°c og vel áfeng sangría stóð á
borði inni í rýminu sem mátti drekka af. Á veggjunum voru olíumálverk á pappír af
þreyttri trjágrein af ættinni Schefflera. Vísindamenn hafa séð það á aðeins örfáum árum
hvernig tré af Scheffleru ætt bregðast við hlýnun jarðar, þau hafa fært sig upp
fjallshlíðar 30 metra á ári í leit af kaldara loftslagi21 bókstaflega að reyna að flýja hlýnun
jarðar. Á veggjunum héngu myndir af hlýnun jarðar. Á gólfinu var stórt og mjúkt teppi
þar sem fólk kom sér vel fyrir, drakk sangríu í hitanum og velti fyrir sér málverkum af
tréi að bugast. Aðstæðurnar sem ég skapaði voru því ekki svo ólíkar þeim er ég ímynda
mér að séu í jarðar garðinum hans Bosch. Fólk er þar saman komið vegna falls manns
frá paradísinni Eden. En þrátt fyrir alvarlegan undirtón virðist bara vera stuð hjá þeim.

III Paradís er Þung
Hér fyrir ofan tala ég um einkasýningu mína, Paradís er Þung (2018) og þá niðurstöðu
að paradís sé hilling og verði fyrir vikið þung þegar maður áttar sig á því að hún er ekki
til. Þegar ég byrjaði að vinna fyrir einkasýningu mína var titillinn sem ég gaf sjálfri mér
Paradís, því það var hún sem ég var að skoða. Það kveikti í mér spennu og tilhlökkun
um einhverslags ómannlegar upplifanir á fegurð. Mér varð það ljóst við undirbúning
sýningarinnar að það myndi ekki beint standast, bara gleði, stuð og fegurð. Nei, ég
komst að því að paradís hlyti að vera þung. Jafnvel þótt hún geymi enn gleði, stuð og
fegurð mun það aldrei vera í himneskum upplifunum. Við getum ekki skilið mannlega
partinn lengur frá hugmyndinni. Þetta var þó kannski aldrei möguleiki því paradís er
hugmynd smíðuð af manneskjunni. Það voru mín mistök að halda að ég gæti fundið út
eitthvað stórkostlega jákvætt um paradís.
Þrátt fyrir allar mínar niðurstöður um þyngsli paradísar get ég ekki tekið það frá
henni að hún er alltaf falleg. Sérstaklega vegna þess að hún er ekki til. Hún er einungis
til í hugarheimi hvers og eins, það er það sem er svo fallegt við hana. Það tekur hana
enginn frá þér. Við eigum öll okkar sérsmíðuðu paradís, meðvitað eða ómeðvitað.
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IIII PARADÍS? – Hvenær?
Í mars árið 1998 opnaði á Kjarvalsstöðum sýning á verkum eftir Rúrí sem bar yfirheitið
PARADÍS? – Hvenær? (1998) 22 og fjallaði um óhugnað stríðsástandsins í Júgóslavíu.23
Það eru tæp 21 ár frá opnun þessarar sýningar en inntak hennar er enn þann dag í dag
jafn mikilvægt og það var þá.
Á Sýninguni tekst Rúrí að leiða áhorfandann á stað eyðileggingar,
misþyrmingar og óréttlætis í heiminum sem enginn vill sjálfviljugur fara, helst ekki vita
af vegna hræðslu við sundrun eigin hugmynda af paradís.
Eitt af verkum sýningarinnar kallast „Augliti til Auglitis“ (1998)24 og er
teningslaga rými, inn í öðru rými, sem er hljóðeinangrað og myrkvað. Inn í þetta rými
fer ein manneskja í einu, þar eru sýndar myndir í raunstærð af neyð fólks sem orðið
hefur fyrir vopnavaldi. Þar get ég ímyndað mér að upplifunin af eyðileggingu og
misþyrmingum hafi lagst þungt á upplifandann í boxinu.25

Þarna verður

sýningargesturinn/upplifandinn helmingurinn af verkinu, upplifunin sem á sér stað
innan í rýminu verður svo ótrúlega persónuleg. Rúrí nær að færa þungt og erfitt
viðfangsefnið svo nálægt upplifanda að það er erfitt að trúa því að einhver hafi gengið
út frá verkinu án þess að finna fyrir sterkum tilfinningum.
Við opnun sýningarinnar framdi listakonan átakamikinn gjörning þar
sem hún þreif gólfið í sýningarsalnum á meðan litskyggnur af óhugnaði
stríðsins rúlluðu fyrir aftan hana. Konan var þar með að þrífa upp
óhugnaðinn og mættust þar þverstæðukennd fyrirbæri; alúð og grimmd.26
Það verður næstum því ótrúlegt þegar listamaður nær að koma viðfangsefni sínu svona
vel til skila. Ég get rétt ímyndað mér hvernig það var að upplifa þennan gjörning, bara
við það að lesa um hann finn ég fyrir sterkum tilfinningum.
Þessi verk veita mér mikinn innblástur um mátt listaverka sem grundvöll fyrir
manneskjulegan þroska og breytinga á viðhorfum sem leiðir til breytinga samfélags.

22

„PARADÍS? – Hvenær?“ Listasafn Reykjavíkur, 16. desember.
http://listasafnreykjavikur.is/syningar/paradis-hvenaer
23
Jón B.K Ransu. „Ómælanlegar þverstæður – Um list Rúríar.“ Morgunblaðið, 10. febrúar 2007, bls.
15.
24
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25
Koelen, Dorothea van der, PARADÍS? – Hvenær? Rúrí, Sýningarskrá. (Listasafn Reykjavíkur, 1998),
bls. 9
26
Jón B.K Ransu. „Ómælanlegar þverstæður – Um list Rúríar.“ bls. 15.
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Allt sem sett er fram á sýningunni PARADÍS? – Hvenær? (1998) eru
staðreyndir um ástand heimsins. Eins sárt og það er að upplifa sannleikann er hann það
eina sem getur hjálpað okkar sálarþroska.
Með spennandi tækninýjungum og uppsetningu tókst Rúrí að benda á kaldan,
ósanngjarnan veruleikann þar sem ekkert er falið með fegurð, sem gerir sýninguna fyrir
vikið fallega. Að Rúrí skildi kafa ofan í hættulegan heim stríðsátaka til þess að færa
hann nær okkur svo við getum af honum lært, er fallegt. Eins og ég sagði hér að ofan
er það nauðsynlegt fyrir öll samfélög að upplifa þann sannleika sem á sér stað í
heiminum, koma honum nær manneskjum sem átta sig ekki á að þetta er þeirra
sannleikur líka.
Í sýningarskrá PARADÍS? – Hvenær? (1998) er vitnað í þýska listamanninn
Günther Uecker sem segir:
List getur ekki bjargað fólki, en listaverk skapa grundvöll samræðu sem
getur hvatt til aðgerða til að viðhalda hinu mannlega, viðhalda
manneskjunni.27
Þessi setning á ótrúlega vel við sýningu Rúríar, sem og mörg önnur verka hennar.

IIIII Leitin að paradís
Mér þykir merkilegt hvernig Rúrí notar Paradís í titli sýningar sinnar. Með þessum titli
kemur inntak sýningarinnar enn meira á óvart, sem gerir PARADÍS? – Hvenær? (1998)
frábærann titil á sýningunni. Með titlinum skilur maður enn betur hvers vegna Rúrí
ákveður að sýna manni þessar staðreyndir um stríðshrjáða hluta heimsins. Með því að
hafa orðið paradís í titlinum leiðir hún okkur fyrst á stað sem góður, sanngjarn og fyrir
mörgum okkar nánast sjálfsagður en síðan kippir hún burt hulunni af þeirri ímynd og
sýnir okkur raunveruleikann sem ég trúi ekki öðru en hafi breytt viðhorfum margra
gagnvart sjálfsagðri paradís.
Af minni reynslu við leit af paradís er staðreyndin sú að það sem maður finnur
þegar leitað og skoðað er ýtarlega er þungi paradísar. Tæknilega séð hafa allir staðir
heims alla burði til þess að verða einhverslags útgáfa af mannlegri hugmynd um paradís,
því paradís stendur ekki bókstaflega fyrir:

27

Koelen, Dorothea van der, PARADÍS? – Hvenær? Rúrí. bls. 10
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Pálmatré
Ananas
Rauðvín
Appelsínur
Dásamlegt
Í
Sólinni
Eins og maður ósjálfrátt sér fyrir sér paradís, líkalega vegna þess að þannig er hún
iðulega matreidd í fjöldann.28 Eins og ég hef komið inná áður er paradís huglæg.
Manneskjan byggir tilvist sína aðallega á skynrænni upplifun og því fær paradís ekki
tilvistarlegt gildi fyrr en í skynjun einstaklings.29 Því er eðlilegt að sjá fyrir sér paradís
í því myndræna formi sem við erum kunnugust. En paradís er ekki bara ljósmynd, hún
er staður. Svo að þessi ímynd okkar geymi í sér einhvern sannleika hlýtur helsti
grundvöllur fyrir paradís að vera friður og samhljómur alls sem á þessum stað býr.
Ég skil það nú enn betur en áður hvers vegna paradís er svona þung. Það er
þungt að finna út þann sannleika að hvergi í heiminum geti paradís blómstrað vegna
manneskjunar. Henni virðist erfitt að ná samhljómi, bæði við náttúruna og aðra menn,
en á jörðinni okkar lifa tæplega 8 milljarðar mannskepna.
Í skáldsögu Inga Vítalíns (Kristmanns Guðmundssonar) er kallast Ferðin til
stjarnanna sem kom fyrst út árið 1959 er setning sem hljóðar svo;
Mér er sagt, og allt, sem ég hef séð, bendir í þá átt, að tækniþróun
Jarðarbúa sé komin svo langt á undan vexti sálarlífs þeirra, að ekki
einungis þeim sjálfum stafi mikil hætta af, heldur öllu þessu sólkerfi.30
Þegar ég las þessa setningu fylltist ég hræðslu vegna sannleikans sem í henni býr á sama
tíma og yfir mig helltist fegurð þessa skrifa. Eins og ég segi hér fyrir ofan eru 60 ár frá
fyrstu útgáfu og þessi setning á nánast betur við í dag en hún átti þá.
Þessi setning á einnig undarlega vel við sýningu Rúríar, í sambandi við
manneskjulegan þroska. Það sem ég þrái að koma til skila í mínum verkum er að takast
það, líkt og Rúrí tókst svo ótrúlega vel, að mynda vettvang þar sem hægt er að tala án

28
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30
Ingi Vítalín (Kristmann Guðmundsson). Ferðin til stjarnanna. 2. Útgáfa. (Reykjavík: Lesstofan,
2012). Bls. 34
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allrar kvaðar við samferðafólk um erfiðar aðstæður og jafnvel hvernig breyta megi
samfélögum sem leiðir ósjálfrátt að manneskjulegum þroska.
Ég barðist við klisjuna í einkasýningu minni, Paradís er Þung (2018),
draumurinn var að takast það að setja fram og benda á hlýnun jarðar, sem er afskaplega
erfitt viðfangsefni, eins og Rúrí gerði með misþyrmingu og eyðileggingu stríðs í
PARADÍS? – Hvenær? (1998) sem þó er enn þyngra viðfangsefni. Sjálfri finnst mér
sýning mín hafa tekist nokkuð vel að koma á framfæri því þunga viðfangsefni sem ég
var að vinna með án þess að festast í klisju. Með þökk og virðingu til listamanna eins
og Rúríar sem þora að taka þetta skref, benda okkur á það sem miður fer á þessarri jörð
af okkar völdum, hjálpaði mér við að þora að vinna með svona stórt og þungt
viðfangsefni. Við erum ekki ein, við erum eitt.
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Hræðslan við listina
Nú líður undir lok þessarar ritgerðar og langar mig að enda á því að skoða hvers vegna,
jafnvel eftir allt sem ég hef komist að með þessari vinnu um sjálfa mig og mátt
listaverksins, ég sé svona hrædd við listina. Ég get ekki einungis kennt kvíðanum um.
Mér hefur tekist ágætlega að læra að stjórna honum og á góðum dögum finn ég kraft í
þeirri staðreynd að ég gat unnið mig upp úr heljartökum kvíðans og get nú notað þennan
kraft sem verkfæri sem hjálpar mér að þora.
En listin er svo miklu stærri en ég og mínir persónulegu sigrar, auðvitað er allt
það sem ég geri persónulegur sigur og þá hljóta listaverkin mín að vera það líka. En við
listsköpun breytist þessi einfaldi persónulegi sigur í eitthvað stærra. Á bak við mig og
mínar tilfinningar er bara ég, á bak við mig og mínar tilfinningar í tengslum við
listsköpun er öll listasagan! Hvernig get ég haldið að eitthvað sem ég geri gæti
hugsanlega bætt einhverju við hana. Þessi staðreynd hræðir mig og læðir oft að mér
hugsunum um uppgjöf. Við þetta bætist oftar en ekki hugsunin, sem tengja má við
forlagatrú, um að örlög mín séu aðeins í mínum höndum, en mínar hendur séu of veikar
til þess að bera þau.31
En þrátt fyrir allt þetta finn ég mig alltaf aftur knúna áfram í því að skapa, ég
get ekki gefist upp á því sem í lok dags veitir mér fyllingu í lífinu. Í sannleika sagt er
það líka nóg fyrir mig að vita, ég er ævinlega þakklát fyrir það, að fólkið í kringum mig
sem er annt um mig, þeim er einnig annt um verkin mín, ekki endilega vegna þess að
þau séu góð heldur vegna þess eins að þau eru mín.32
Oftast spretta hugmyndir mínar út frá fólkinu sem er mér næst, þeirra
upplifunum og tilfinningum sem þau deila með mér, skoðunum þeirra á samfélaginu og
lífinu yfr höfuð. Þetta er samt allt svo skrítið. Hvernig listin og það að vera listamaður
er bæði ótrúlega persónulegt og ópersónulegt á sama tíma.
Listasagan hefur kennt mér að fáir listamenn hafa skipt sköpum frá fyrsta verki,
nöfn þeirra eru hluti af sögunni vegna þrotlausrar vinnu þeirra. Ekkert listaverk er
fullkomið, listaverk eru sköpuð af manneskjum og manneskjan er ófullkomin, það er
mikilvægt að átta sig á því að mistök og það að læra af þeim eru nauðsynlegur partur af

31

Bayles, David, Orland, Ted. Art & Fear: Observations On the Perils (and Rewards) of Artmaking.
11. Útgáfa. (Santa Cruz: The Image Continuum, 2010) bls. 3
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Bayles, David, Orland, Ted. Art & Fear: Observations On the Perils (and Rewards) of Artmaking.
Bls. 6
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listsköpun. Ef allt ætti að vera fullkomið myndi ekkert gerast og að lokum myndi maður
gefast upp.33
Ég er að átta mig á því að það er ósköp eðlilegt fyrir mig að vera hrædd við
listina, í raun hef ég gott af því að finna fyrir ótta við listsköpun mína svo framlega sem
sá ótti leiði til þess að ég vinni meira og rýni dýpra en falli ekki í endanlega uppgjöf frá
listsköpun.

33

Bayles, David, Orland, Ted. Art & Fear: Observations On the Perils (and Rewards) of Artmaking.
Bls. 29-31
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Lokaorð
Paradís er huglægur staður. Þrátt fyrir það að hún sé iðulega skilgreind í tengslum við
trúfræði sem staður handan þessa lífs hefur merking hennar teygt sig lengra í nútíma
samfélagi. Hugmynd okkar um paradís og hvernig hún lítur út er í takt við það
hvernig hún er seld okkur, sem hálfgerð andstæða hversdagsleikans okkar. En
heimurinn er stór og hversdagsleiki manna mismunandi. Helsti grundvöllur paradísar
hlýtur því í stóru myndinni að vera staður sem geymir í sér frið og samhljóm milli
manna og náttúru óháð því hvernig hún lítur út fyrir manni. Paradís getur því virkað
sem hvatning að manneskjulegum þroska og bættu samfélagi en til þess að það sé
möguleiki verðum við að geta séð hlutina í réttu ljósi og kynnt okkur kaldar,
ósanngjarnar staðreyndir um heiminn sem við lifum í. Þá getum við ekki verið hrædd
við þá sundrun sem gæti átt sér stað fyrir okkar ímynduðu paradís. Því að þrátt fyrir
það að paradís sé huglæg og tæknilega séð ekki til nema í hugarheimi hvers og eins er
hún staður sem allir eiga rétt á.
Ég er að átta mig á því að sú list sem ég hef löngun til að skapa í augnablikinu
sé pólitísk. Í sannleika sagt hræðir það mig mjög. Þrátt fyrir það finnst mér mikilvægt
að tala um hluti með minni listsköpun sem skipta mig máli. Ég veit að það er þunn og
viðkvæm lína sem skilur að góða og vonda pólitíska list, hvert einasta smáatriði þarf
að vera hugsað út fyrir endimörk sín.
Þessi ritgerð er sjálfsmynd, ekki máluð með pensli eða tekin sem ljósmynd,
heldur sjálfsmynd úr orðum. Samkvæmt kenningum Lacan náum við aldrei að miðla
skilning okkar á raunveruleikanum á skiljanlegan hátt með orðum.34 Sem ætti kannski
að vera áhyggjuefni fyrir mig á þessari stundu. Samt sem áður hef ég á leiðinni hingað
uppgötvað, enduruppgötvað, glatað og fundið á ný þessa sjálfsmynd mína sem ég hef
málað með orðum. Eftir stend ég víðsýnni og jafnvel andlega þroskaðri en áður en
þetta ferðalag hófst, hver veit? Ég er þakklát fyrir það sem þessi vinna hefur fært mér,
hún er gott vegnesti sem mun án efa auðga mig inn í komandi tíma í leik og starfi.
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Viðauki
Meðtexti einkasýningar minnar:
PARADÍS ER ÞUNG
Paradís er glötuð hugmynd.
Hún er aðeins til í stutta stund.
Aldrei sönn.
Blákaldur veruleikinn er alltaf rétt fyrir hornið.
Hugmynd um paradís sem glatast
aftur
og
aftur
og
aftur
Mig þykir það bara svo sárt að vera kalt.
Tréið, af ættinni Schefflera, getur ekki haldið þyngslum mannsins mikið lengur uppi og
flýr upp fjallshlíðarnar 30m á ári35 í leit af ómannlegri paradís.
Vörurnar eru hannaðar til að uppfylla strangar alþjóðlegar kröfur um gæði og endingu.
Gæðaprófanir eru byggðar á raunverulegum aðstæðum.36
Ströndin með hvíta sandinum, pálmatjánum og köldu kokteilunum þurfti að fara í
gæðaprófun, ekki ólíkt IKEA bekknum og plastglasinu. Allt verður þetta að standast
kröfur svo maðurinn geti notað og notið.
Mannleg hugmynd um paradís er ritstýrð og sótthreinsuð áður en hún er samþykkt.
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Meðtexti sýningarinnar var prentaður á A4 blað í landscape, ljóðið að framan og
útskýringar textinn að aftan. Brotið saman í origami bævæng.
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