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Frelsið til að muna  

   

Áður en ég hófst handa við verkið velti ég því fyrir mér hvernig ég gæti tjáð mig um minningar. 

Hvort ég gæti fundið sjálfan mig í þeim og sagt mína sögu án þess að troða þeim í áhorfandann og 

taka frá honum tækifærið til að tengjast á sinn hátt. Eða átti ég að setja mínar minningar fram 

þannig að áhorfandinn væri í raun að leysa mitt minningapúsl. Ég hugsaði líka um það hvað ég 

man, hvernig og hvers vegna. Hugmyndin var ekki alveg skýr en mig langaði að gera verk í 

mörgum lögum sem mundu tengjast innbyrðis en samt geta staðið ein. Lögin sem um ræðir tengjast 

mér, fortíðinni, pólitík, fjölskyldunni, formi, minningum og rými. Þegar ég nefni rými hér er ég að 

vísa í rými eins og ég fjalla um í BA ritgerðinni. Þegar ég loka augunum og hugsa um minningar, 

hvort sem það eru minningar um fólk, staði eða ástand, sé ég ekki manneskju eða hús eða landslag, 

ég sé form. Ég skoðaði allskyns efni um minningar, bæði bækur, fyrirlestra og greinar á netinu. Til 

að muna þarf manneskja að hafa einhverskonar akkeri eða lykilorð sem kveikir á minningunni sem 

leiðir hana á einhvern ákveðin stað, rými, - í huganum. Minningar eru mjög viðkvæmar, líkt og 

frelsi, og það er tiltölulega einfalt að ráðskast með eða hafa áhrif á minningar. Minningar einhvers 

geta auðveldlega orðið minningar einhvers annars. Fyrir mér eru minningar rými og stór partur af 

því hver ég er í dag. Ég fór að skissa form af hlutum sem ég man, notaði einfaldar línur, hlutur og 

persóna sem tengjast saman í minningum mínum. Ég prufaði að mála á þremur stórum tréplötum, 

málverk?  

  

Mynd 1. Robert K. Zadorozny, Ljósmynd af fyrsta uppkasti, 2019.  



 

Ég fann að það virkaði ekki en þreifaði mig áfram og ferlið tók sér sjálfstætt líf, ég fór í 

einhverskonar trans. Minningarnar streymdu fram á plöturnar, alltof margar og úr allt of mörgum 

áttum til að mér þættu þær eiga heima þar. Ég þurfti því að búa til áætlun og reglur til þess að hrúga 

ekki öllu á einn stað.  

Form – manneskja og hlutur  

Litir – hvaða litir og af hverju?  

Stærð – hversu stór flötur er ásættanlegur?  

Fjöldi – hversu margar minningar? Hversu margar myndir?  

Efni – á hvaða undirlag?  

 

 Mynd 3. Robert K. Zadorozny,    
Leyndó, 2019.  

  

Ég málaði fyrstu þrjár myndirnar eftir reglunum mínum. Svo braut ég reglurnar sem ég hafði sett 

eftir það með því að bæta við lit og þurfti svo að brjóta reglurnar aftur til að sýna frá öðru 

sjónarhorni í öðru rými. Á meðan ég skapaði braut ég flestar reglurnar sem ég bjó til. Mér fannst 

ég vera búinn og var ánægður með verkið sem heild. En minningarnar hættu ekki að streyma fram 

og ég hélt áfram til að hafa meira rými og sveigjanleika. Á meðan og eftir að ég kláraði að mála 

myndirnar var ég að velta fyrir mér hvernig ég gæti notað sýningarrýmið á Kjarvalsstöðum þannig 

að myndirnar væru sjálfstæðar ásamt því að tala saman og vekja upp minningar mínar og annarra 

Mynd  2 .   Robert K. Zadorozny, Leyndó, 2019.   
Mynd 4 .  Robert K.  Zadorozny, Leyndó, 2019.   



 

með hugrenningatengslum. Eins og svo oft þá small uppsetningin saman á síðasta degi. Hvert og 

eitt málverk hefur sinn eigin titil en ég ákvað að hafa myndirnar hvorki númeraðar né í réttri röð 

samkvæmt listanum á útskriftarsýningunni. Í spjalli við Leslie Dick prófdómara um myndirnar var 

ég að útskýra formin í verkunum, minningarnar og sögurnar og að stundum er það ósýnilega það 

sem sést mest. Ég var sammála athugasemdum hennar og í þeim var allt það sem ég var sjálfur að 

hugsa í sambandi við þetta verk. Fyrir mér eru minningar útlínur, form og myndir sem varla sjást 

út við sjóndeildarhringinn. Stundum eru þær svo skýrar að það er ómögulegt að skilja á milli þess 

sem er núna og þess sem var þá. Þegar við köllum fram í huga okkar atburði og sögur sem við 

þekkjum, breytist oft sköpulag minningarinnar, aftur og aftur í gegnum tímann breytast minningar 

um atburði. Á þennan hátt nota ég útlínur og form til að setja fram minningar – mínar eigin 

minningar, en líka minningar ástvina minna. Hver mynd er saga, sumar þeirra gerðust fyrir meir 

en 100 árum og eru arfleifð fjölskyldu minnar.    

Það sem ég lærði í þessu ferli er að ég þarf ekki að vita nákvæmlega hvað ég er að fara að gera 

áður en ég byrja. Vinnan í heild sinni er mikilvægt ferli sem er í raun sjálfstæð lífvera. Ég lærði að 

trúa meira á sjálfan mig og öðlaðist meira sjálfstraust. Ég hef löngum hlustað meira á aðra en 

sjálfan mig og jafnvel hundsað algjörlega það sem býr í mínu eigin hjarta af því að aðrir segja að 

eitthvað annað sé réttara. Ég finn að það hefur breyst, ég hef opin huga og hlusta á aðra en gleymi 

ekki að hlusta á mig sjálfan líka. Minningar og sögur eru mikilvægar en meðvitund er frelsi og 

meðvitund er mikilvæg á okkar tímum þar sem á okkur dynja auglýsingar um þetta og hitt sem sé  

best fyrir okkur. Við þurfum að geta valið með opin augu á milli þess sem er slæmt og svo þess 

sem er minna slæmt. Meðvitund! Núna er tíminn til að vakna.   

Þegar Hún lauk barnaskóla var erfitt að finna framhaldsskóla handa henni. Hún var mjög fátæk og 

bjó með móður sinni í fjósi í mörg ár. Með aðstoð góðs manns komst hún í góðan skóla. 

Samnemendur hennar voru frá efnamiklum heimilum. Þessi tími reyndist erfiður, hinir 

nemendurnir stríddu henni endalaust og lögðu hana í einelti. Kölluðu hana “rybie oczko” sem þýðir 

fiskauga. Þetta gekk svo nærri henni að hana langaði að deyja.  

1. Einelti  
2. Orlofsbúðir  
3. Mjaltastúlkan  
4. Fyrirgefðu, ég vissi ekki betur  
5. Súkkulaði frá manni ársins 1938  
6. Heima er þar sem hjartað er  



 

7. Til framtíðar  
8. Draumurinn hennar  
9. Garðurinn hennar  
10. Þetta verður allt í lagi  
11. Út um sprungurnar, eða inn  
12. Hvað ætlaði ég nú aftur að gera  
13. Hún var kölluð Mikka  
14. Alltaf að leita að viðurkenningu  
15. Fæðingarstaður  
16. Lygi    
17. Síðasti dagurinn heima  
18. Fjórar fötur  
19. tvö herbergi, 5 manneskjur, 2 dýr.  
20. Sama hverju ég trúi um mig, þau reyna að segja mér annað  
21. Hvað átti ég að gera  

  

  

  

 

Mynd 5. Robert K. Zadorozny, Ljósmynd frá sýningu á Kjarvalsstöðum, 2019.  

  

         



 

 
 Mynd 6. Robert K. Zadorozny, Ljósmynd frá sýningu á    Mynd 7. Robert K. Zadorozny, Ljósmynd frá  

 Kjarvalsstöðum, 2019.  sýningu á Kjarvalsstöðum, 2019.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

   Mynd 8. Robert K. Zadorozny, Leyndó, 2019.  

  

    

 



 

Mynd 9. Robert K. Zadorozny, Leyndó, 2019.  

 

   Mynd 10. Robert K. Zadorozny, Leyndó, 2019.  

  

  

  



 

 
Mynd 11. Robert K. Zadorozny, Leyndó, 2019.  
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Útdráttur  

  

Í þessari ritgerð geri ég grein fyrir leit minni að sjálfsmynd í gegnum listina. Í gegnum 

gjörninga og verk sem sagt er frá í ritgerðinni skoða ég hvort lífsreynsla mín og ástand sé 

undir áhrifum af ástandi samfélagsins og heimsins, og hvort og hvernig umhverfið hefur 

áhrif á það sem ég glími við í minni listrænu vinnu. Í verkum mínum tekst ég á við hlutskipti 

þess sem er framandi innan samfélags, og geri tilraun til margskonar úrvinnslu á sjálfsmynd 

með verkum sem leita að sambandi við aðra einstaklinga og samfélagið. Í því samhengi vísa 

ég meðal annars til listamanna eins og Jasper Jones, Richard Serra og Sophie Calle. Ég geri 

mér far um að samþætta meginþemu verka minna og skapa heildstæðan heim þar sem firring, 

einmanaleiki og leit að sjálfsmynd innan samfélags eru meginstefin. Niðurstaðan af þessari 

leit er sú að ég tel að með því að tjá brotin innra með mér í gegnum listina og gera mér far 

um að varpa ljósi á núning sjálfs og samfélags, innri og ytri heims, sé ég á réttri leið í mínu 

listræna ferli og þátttakandi í því samfélagi sem ég skoða og velti fyrir mér í þessari ritgerð, 

og frá degi til dags.   

  

  

  

  

  

  

  

3  
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Abstract  

  

In this essay, I explain my quest for identity through art. Through performances and other 

work spoken of in the paper, I examine whether my life and condition are influenced by the 

state of the community and the world, and whether and how the environment affects what I 

do in my artistic work. In my work, I deal with the destiny of a person that is an alien within 

society and attempt a variety of self-analysis by doing works that seek contact with other 

individuals and society. In this context, I refer, for example, to artists such as Jasper Jones, 

Richard Serra and Sophie Calle. I work to integrate the main themes of my work and create 

a coherent world in which alienation, loneliness, and the pursuit of self-identity within 

society are the main principles. The result of this search is that I believe that by expressing 

the fractions within myself through the art and thereby shed a light on the friction between 

the self and society, the inner and outer world, I am on the right path in my artistic process 

and participating in the community I look at and ponder in this thesis and from day to day.  
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Inngangur   

Ritgerðin á ekki að vera yfirlýsing. Með ritgerðinni vil ég skoða hvort lífsreynsla mín 

og ástand sé undir áhrifum af ástandi samfélagsins og heimsins, og hvort og hvernig 

umhverfið hefur áhrif á hvað ég er að glíma við í minni listrænu vinnu. Ýmis vandamál í 

samfélaginu finnst mér á vissan hátt endurspeglast í minni persónu og eru þau viðfangsefni 

fyrir mína myndlist. Í verkum mínum tekst ég á við hlutskipti þess sem er framandi í því 

samfélagi og geri tilraun til margskonar úrvinnslu á sjálfsmynd minni með verkum sem leita 

að sambandi við aðra einstaklinga og samfélagið.   

Fyrir mér hefur myndlistin nefnilega alltaf lagt sitt af mörkum til að hjálpa mér að skilja 

heiminn. Frá unglingsárum man ég að þegar mig skorti skilning og tilfinningar, reiði eða 

óhamingja, vöknuðu varð ég að leita að svörum inni í sjálfum mér við því sem gerðist. Mín 

leit fór fram á blaði eða striga. Þegar ég hugsa um þetta í dag koma til mín hugsanir um að 

kannski hafi ég verið að gera einhvers konar dagbók. Ég er mjög lesblindur og gat lengi 

hvorki lesið né skrifað. Myndlistin var mitt tæki til að tjá mig og spyrjast fyrir um sjálfan 

mig. Hér vitna ég í ritgerð Chris Jenks, þar sem svipuð hugsun er uppi á teningnum.   

„Seeing comes before words. The child looks and recognizes before it can 

speak. But there is also another sense in which seeing comes before words. 

It is seeing which establishes our place in the surrounding world; we 

explain that world within words, but words can never undo the fact that 

we are surrounded by it. The relation between what we see and what we 

know is never settled.“1  

  

                                                 
1 Chris Jenks,-ritstj, Visual Culture (London: Routledge, 1995), bls. 1.   



6  

  

Við erum auðvitað flest að skoða okkur, og skoða samfélagið um leið, með þeim tækjum 

sem við höfum til þess. Hérna má kannski vitna í bækurnar Questions of Cultural Identity og 

Globalization and Cultural Identity:  

  

 „Á undanförnum árum hefur sannarlega orðið viðamikil sprenging 

varðandi hugtakið „sjálfsmynd“ á sama tíma og það hefur orðið 

viðfangsefni áleitinnar gagnrýni.“2  

  

„Understanding that what we call ‘identity’ may not be a universal, but just 

one particular, modern, way of socially organizing – and indeed regulating 

– cultural experience takes some of the wind from the sails of the argument 

that globalization inevitably destroys identity. The socialpsychology of 

attachment to locality is a powerful phenomenon, but it is also a complex 

one, with different possible modes of articulation and different consequent 

implications for people’s sense of self and of existential well-being. And 

these differences are all relative to cultural context.“3    

                                                 
2 Stuart Hall og Paul de Gay ritstýrðu, Questions of Cultural Identity (New Delhi: SAGE, 1996), bls. 1.  
3 John Tomlinson, „Globalization and Cultural Identity“. Í The Global Transformations Reader: An Introduction to 

the Globalization Debate, David Held og Andrew McGrew ritstýrðu (Cambridge: Polity, 2003), bls. 272.  
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1. Pappírsverk og rými  

Það er athyglisvert að pæla í því hvort samtíminn, lífsreynsla mín, leit eftir viðurkenningu 

og því að tilheyra speglist beint og/eða óbeint í verkum mínum. Hvað er Rými? Flest mín 

verk eru með titilinn ‚Rými‘, eða eru án titils. Í Rýminu er hægt að fela eða finna hluti. Rými 

getur verið úti í geimnum, úti í geymslu, á bílaplaninu, þetta getur verið pláss uppi á hillu, 

eða í huganum sem minningar, eða í hjartanu – tilfinningar. Rými getur verið land sem búið 

er í eða land sem búið var í. Rými getur verið ástand sem hangið er í, til dæmis þunglyndi 

og einmanaleiki.   

Aðferðir mínar til að takast á við þessar spurningar og áskoranirnar sem þær fela í sér um að 

kanna rými manns í samfélaginu voru margs konar. Í upphafi tengdust þær mikið valinu á 

efninu sem ég notaði við gerð verka minna. Pappír lék þar lengi stórt hlutverk. Það sem mér 

fannst virka við pappír og vakti áhuga minn var það hvað pappír getur dregið í sig lit. Ég fór 

að gera alls konar tilraunir með vatnsliti, rauðan, bláan og svartan. Sá sem fangaði athygli 

mína mest var svarti liturinn og mismunandi tónar af svörtu á pappír. Í fyrstu notaði ég 

A3pappírsblöð en ég gerði svo margar tilraunir að þetta stærðarsnið fullnægði ekki lengur 

væntingum mínum. Þess vegna keypti ég mér rúllu sem var um 100 m á lengd og 90 cm á 

breidd, og keypti blek. Þannig hélt ég pappírsrannsókn minni áfram og var mikið að úða, 

hella, krota á pappírinn, beygja, krumpa, brjóta og á endanum dýfa honum í lit. Af þessari 

rannsókn eða eins konar þráhyggju gagnvart pappír hlaust mjög skemmtileg reynsla og 

niðurstöður. Eins og t.d. sú að pappír er sterkari en ég hélt og möguleikar hans, t.d. að brjóta 

og krumpa, geta komið á óvart á skemmtilegan hátt. Ég fór að brjóta, beygja, krumpa og 

vinna meira með stóra fleti og máta við aðra fleti. Ég vildi ná stjórn á efnunum með því að 

brjóta pappír saman á ákveðinn hátt og lita hann eða dýfa honum í blek. Útkoman var 

stundum önnur en ég átti von á en á sama tíma mjög óvænt og áhugaverð. Úr nokkrum 

samsettum flötum bjó ég til eina stóra mynd sem ég var nokkuð ánægður með. Ég hélt áfram 

að teikna og mála þar til mér tókst að festa hugmyndina í efnið. Pappírsverkin mín eiga 

samhljóm með verkunum Installation Drawings sem Richard Serra vann að á áttunda 

áratugnum. Sum þessara verka eftir Serra eru einskonar skissur af stærri verkum – 

skúlptúrum – sem hann hafði í huga þegar hann teiknaði þau. Engu að síður standa verkin 

sem teikningar fyllilega undir sér.4 Mér dettur Serra eingöngu í hug vegna þess að afstaða 

mín til teikningar, pappírsverks og tvívíðs flatar er af sama meiði. Pappírsverk getur verið 

                                                 
4 „Pushing the boundaries of drawing“, Art News, 30. nóvember 2018.  

http://www.artnews.com/2011/04/01/pushing-the-boundaries-of-drawing/.  
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skúlptúr. Það getur verið meira en bara mynd, það getur að vissu leyti verið „Rými“. Og áður 

en ég hætti að vísa til Serra þá finn ég líka samhljóm innra með mér í þessum orðum hans: 

„Ég vinn með svarta litinn vegna þess að svartur er alvarlegur og þungur. Svart yfirborð 

endurkastar ekki frá sér birtu og því verður fylling flatarins áþreifanlegri.“ Þetta er ekki svo 

ólíkt því sem á sér stað í plakatinu sem ég hannaði fyrir pappírsverkin mín. Við fyrstu sýn er 

erfitt að segja til um hvað er á því en með því að rýna í plakatið getur maður farið að sjá 

geimskip ásamt nafni sýningarinnar „Rými“ og öðrum upplýsingum.   

Á þessum tíma, þegar ég var að gera tilraunir með efnið og strögla aðeins við það, var ég að 

berjast við mikið þunglyndi, sem kannski útskýrir hvers vegna það var svarti liturinn sem 

dró mig til sín. Ég fór að velta fyrir mér hvernig ég gæti búið til verk og fjallað um þunglyndi 

á hátt sem ekki væri sýnilegur, en sýndi sig engu að síður í verkum mínum. Fyrstu 

pappírsverkin voru lítil en mig langaði að gera þau stór til að sýna hversu tilfinning 

ömurleikans var mér stór. Þunglyndi eru mikil veikindi og oft ekki sýnileg í fyrstu eða á ytra 

borði, en geta speglast í samfélagi. – Dimmt og drungalegt flæði á fleti með ljós í rýminu – 

á sama tíma jákvætt og rökfast á þéttum grunni. Krump, krot og brot ásamt öðrum atriðum. 

Vísa hér til mynda af pappírsverkum.5  

„Hvað ef rekja má þunglyndi til sögu okkar og leitarinnar að sjálfum okkur í gegnum pólitík, 

stríð, þjóðarmorð, lagalega aðgreiningu og einangrun? Er það þetta sem eltir okkur uppi allt 

okkar líf og kallast þunglyndi frekar en líffræðilegt ójafnvægi?“6  

2. Sjálfsmynd sem hlið til framtíðarheims  

Í leit minni að sjálfsmynd reyni ég að finna útgangspunkt, t.d. í litum, fantasíu, stjórnmálum, 

texta, framtíð, fortíð, ljóðum, tónlist og mörgu fleira, þar sem ég get verið ég sjálfur í samtali, 

– það sem höfðar listrænt til mín. Fólk spyr mig samt oft: „Hver ert þú?“, „Hvernig er þinn 

stíll?“ Á myndlistarsýningu sem haldin var 2017 og margir tóku þátt í, í hálfkláruðu húsi, 

gerði ég gjörning sem tókst á við staðhætti. Tilfinningin fyrir húsinu var sú að það hefði verið 

yfirgefið, eins og daginn áður hefði allt verið í blússandi gangi og næsta dag hefði allt fólk 

farið og skilið allt eftir. Mögulega bjó hústökufólk þarna á meðan húsið stóð autt. Þar gekk 

ég um meðal fólks, klæddur eins og maður götunnar eða listamaður á vinnustofu sinni, og 

spurði fólkið: „Hvað ert þú að gera hér?“ og notaði allskyns blæbrigði í tóni og látbragði. Ef 

fólk vildi forvitnast um mig svaraði ég: „Ég á heima hér.“ Þetta var það eina sem ég sagði á 

                                                 
5 Sjá í viðauka, myndir frá 1–5.  
6 Ann Cvetkovich, Depression: A Public Feeling, (Duke: Duke University Press Books, 2012), bls. 116.  
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móti. Ég kom fram eins og heimilislaus maður sem þó skapaði list í rými sem tilheyrði 

honum. Tvöföld merking? Að vilja vera sýnilegur/viðurkenndur og framkvæma þögult öskur. 

Viðbrögð fólks voru óborganleg, skrýtinn svipur, forvitni, grátur, hunsun … Þetta var mjög 

skemmtilegt og gefandi. Ég fór langt út fyrir minn þægindaramma því að ég er að eðlisfari 

feiminn og kvíðinn. (Sjá myndaskrá úr Identity-gjörningnum „Hvað ert þú að gera hér“).7  

Hér langar mig að staldra aðeins við með vísun til Pawels Althamer 8 : Þegar ég fer á 

myndlistasýningu og sé að það eru engar myndir finnst mér það mjög áhugavert. Segjum 

sem svo að ég færi á myndlistarsýningu Roberts Zadorozny – ég er bara að fabúlera hér – og 

fyndi bara ekkert eftir Robert Zadorozny, þá færi rétta ferlið í gang. Hvað var það sem dró 

mig á sýninguna til að byrja með? Nafn listamannsins? Persóna hans eða hennar? Hver er 

þessi listamaður? Og hver er ég frammi fyrir upplifun minni? Það virðist vera áhugaverðasta 

spurningin: Hvað er ég yfirleitt að gera hér?  

Sjálfsmynd listamanns getur hjálpað öðrum að tengjast. En hverju get ég svarað þegar svarið 

er hvorki orð né setning? Til útskýringar á sjálfum mér leita ég að orðlausri tengingu. Listin 

er sýnileg og ég reyni að gefa áhorfendum í skyn hvað er í huga mér. Verk mín eru oftast 

svörun við lífi mínu og umhverfi og hvernig það hefur áhrif á mig.   

Sjálfsmynd hefur margar birtingarmyndir: í pólitík, menningu, þjóðerni, trúarbrögðum og 

okkur sjálfum. Sjálfsmynd okkar ásamt skoðun annarra á okkur. Stundum líður mér eins og 

ég sé síðri manneskja. Hvernig svara ég því hvaðan ég er? Ég fæddist í Póllandi og bjó þar 

til 17 ára aldurs. Ferðaðist til Íslands 1996, þá 19 ára. Nú hef ég búið hér í 22 ár. Hvaðan er 

ég? Foreldrar mínir eru börn stríðsins. Pabbi fæddist 1937 í Lvov í Póllandi og var á 

munaðarleysingjahæli. Þegar stríðinu lauk var Lvov ekki pólskt svæði heldur rússneskt og 

því er hann í manntölum skráður með fæðingarstað í Rússlandi. Mamma er fædd 1943 í 

borginni Lampertheim nálægt Mannheim í Suðvestur-Þýskalandi. Er ég þá Rússi, þýskur eða 

Pólverji? Svo flækjast mál enn meir þegar dóttir mín kemur heim og spyr mig af hverju hún 

sé ekki íslensk. Hún er fædd í Reykjavík árið 2008 og hefur búið hér allt sitt líf. Er hún 

Íslendingur eða Pólverji? Hvort er ég, kannski atvinnuútlendingur? Fjölskyldurætur mínar 

eru óljósar, foreldrar mínir eru börn heimsstyrjaldarinnar síðari og ég er með einhverskonar 

„eftirstríðssjálfsmyndarröskun“ (e. post war Identity disorder).   

„Since the sixties concern with the individual “self” has become a universal 

topic in the West. The enlightenment and modernism both approached 

                                                 
7 Sjá í viðauka, mynd 6.  
8 Michele Robecchi og Craig Garrett ritstýrðu, Pawel Althamer (London: Phaidon Press, 2011), bls. 11 og 13.   
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individual identity, the self, as stable, unchanging entity. Postmodern 

thought sees IDENTITY as something fragmentary and dynamic, rather than 

static. Seen this way, the individual has different identities in different social 

situations. Any political ideology that bases itself on the IDEA of collective 

good is thus meaningless, because everyone has his or her own frame of 

reference in which information, impressions and experiences are related.“9   

  

Skorturinn á aðskilnaði truflar ekki sjálfsmynd manns. Við þessar athuganir get ég ekki 

heldur sagt annað en að eftirfarandi orð Pawels Althamer höfði nokkuð sterkt til mín:  

„Ég mundi segja að ég væri til í mismunandi útgáfum eða allavega 

mismunandi viðbrögðum og mögulega allskonar mismunandi sjálfum innra 

með mér. Þessi mismunandi sjálf eru nokkuð svipuð hvert öðru þrátt fyrir 

mismunandi birtingu/viðbrögð/útgáfur. Það sem ég geri vísar mér til þessa 

skilnings og því betur sem ég kynnist sjálfum mér því nánari get ég orðið 

öðrum.“10  

Sjálfsmynd fána  

Hver er sjálfsmynd fána? Getur dauður hlutur haft sjálfsmynd og jafnvel öðlast eins konar 

líf þegar hann verður að list? Í þessu verki notast ég við nokkuð stórar plastfilmur og lími 

þær saman þannig að hægt er að sjá í gegn öðrum megin en á hinni hliðinni er spegilfilma 

sem virkar bara frá einni hlið. Svo nota ég gegnsætt plexigler-rör. Úr þessu efni bjó ég til 

einhverskonar fána sem er þó með handfang eins og á verkfæri eða vopni, og stilli honum 

líka upp þannig í rýminu. Þannig gat fólk sem sótti sýninguna labbað í kringum fánann og 

mátað sig við hann og séð í gegnum allt í heilan hring. Frá byrjun vissi ég að þetta verk yrði 

að vera í almannarými. Gegnsæja hliðin á að sýna að sjálfsmynd er í senn augljóst og flókið 

fyrirbæri, spegilhliðin sýnir það sem okkur finnst um okkur sjálf. Fáni er tákn þess að við 

stjórnum ekki hvar við fæðumst eða hvernig við erum skrásett. Handfangið táknar að 

sjálfsmynd er oft notuð sem vopn eða verkfæri til að stjórna fólki. Ekki bara í tengslum við 

þjóðerni heldur líka trúarbrögð, stjórnmálaflokka, stéttarfélög og fleira. Mig langaði að varpa 

ljósi á blekkinguna sem fáni og hugmynd um sjálfsmynd getur staðið fyrir. Bara saklaus 

fáni … en! Einhverskonar falskt loforð.   

                                                 
9 Rineke Dijkstra. PhotoWork(s) in Progress/Constructing Identity (Wilsele, Belgía: Exhibitions International, 1998), 

bls. 10.  
10 Massimiliano Gioni og Gary Carrion-Murayari ritstýrðu, Pawel Althamer: The Neighbors (New York: 

Skira Rizzoli, 2014), bls. 58.  
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Ég er enn að fóta mig í því hvernig ég get sett fram hugmyndir mínar um sjálfsmynd. Alltaf 

er eitthvað óljóst, hlaðið tvöfaldri merkingu. Allt er úr plasti. Við vinnum plast úr 

náttúruauðlindum og troðum því aftur ofan í jörðina. Hringferðin felur í sér meðvitaða 

eyðileggingu. Verk mitt – Sjálfsmynd fána – var leit mín og eftirgrennslan eftir sjálfsmynd. 

Að nota plast til að mótmæla eins og fólk notar fána þegar það mótmælir.11 Við undirbúning 

verksins skoðaði ég vandlega nokkur verk annarra listamanna af sama meiði. Eitt þeirra var 

Teresa Margolles – Fáni 2009, Jasper Johns – Fáni 1954-55. Um leið og maður ber fána 

Jaspers Johns augum verður manni ljóst að þetta er ekki dæmigerður bandarískur fáni. Það 

fyrsta sem blasir við þegar maður virðir fánann vandlega fyrir sér er að hann er ekki textílverk. 

Hann er gegnheill og þykkur efnishlutur, en að auki gegnsær, yfirborðið vaxkennt og litað 

með ýmsum hætti. Inni í fánanum sjást dagsett dagblöð sem staðsetja hann innan tiltekins 

tímabils í sögu Bandaríkjanna – McCarthy-tímans sem markar upphaf kalda stríðsins: tíma 

þar sem fáninn varð að mjög öflugu og mikið notuðu tákni. Johns segir að það hafi veitt sér 

mikið frelsi að nota fánann vegna þess að hann þurfti ekki að hanna hann, heldur var um að 

ræða tákn sem veitti honum rými til að vinna með aðra þætti verksins.12 Gildi fánans sem 

tákns til samheldni eða sundrungar vekur hugmynd um einstaklinginn í miðju samfélagsins, 

sem oft stendur einn á báti og finnst hann varla heyra undir fánann sem blaktir yfir honum. Í 

þessu samhengi langar mig að fjalla um annað þema sem einnig er einskonar leiðarstef í 

verkum mínum.  

3. Einmanaleiki og erfiðar tilfinningar  

Ég fór að velta fyrir mér spurningunum um einmanaleikann. Er það að vera einmana það 

sama og að vera einn? Er ég einmana? Án þess kannski að fá öll svör fór ég líka að velta 

þessu fyrir mér út frá öðru fólki, hvernig það hugsar um einmanaleika. Forvitnin snerist upp 

í rannsókn sem fór þannig fram að ég las mér til á netinu og auglýsti eftir einmana fólki til 

samtals, bað það um að svara spurningum og segja mér frá reynslu sinni. Þessi samtöl fóru 

fram bæði á netinu og í eigin persónu og ég komst að því að einmanaleikinn á sér mörg andlit. 

Hjá þeim konum sem ég talaði við kom einmanaleikinn fram á kynferðislegan hátt: skortur 

á snertingu, faðmlagi, kynlífi. Karlana virtist vanta öðruvísi félagsskap, fara saman að spila 

eða í bíó, á fyllerí eða eitthvað þess háttar.  

                                                 
11 Sjá í viðauka, mynd 7–10.  
12 „Jasper Johns. Flag. 1954-55 (dated on reverse 1954),“ Moma, 15. nóvember 2018.   

https://www.moma.org/audio/playlist/1/41  

https://www.moma.org/audio/playlist/1/41
https://www.moma.org/audio/playlist/1/41


12  

  

Ég talaði við sálfræðinga og komst að því að mikill einmanaleiki veldur því til dæmis að fólk 

dregur sig enn frekar í hlé, verður þunglynt eða leiðist út í fíknir af ýmsum toga. Á okkar 

tímum leggja samfélagsmiðlar sérstaklega mikið af mörkum til einmanaleika fólks.   

Einmana verk  

Af þessum athugunum fæddist hugmyndin um einmana verk. Er ég bara í geymslu? Er tilvist 

mín bara einhverskonar geymsla? Að ljósmynda geymslu er meðvituð sniðganga fallegs 

viðfangs. Geymsla er almennt ekki talið „verðugt“ myndefni og fellur því ekki undir okkar 

venjulegu sjónmenningu. Á einni mynd í þessari seríu beini ég bókstaflega sterku ljósi að 

gleymdu hrúgunni í geymslunni og annað verður óskýrt og órætt. Svo verður hver fyrir sig 

að finna hvaða hugrenningar myndirnar kalla fram hjá sér.13  

Einmanaleiki er ósýnilegt fyrirbæri. Enginn kemur auga á einmanaleikann nema sá sem er 

afskaplega forvitinn. Hér mætti kannski tengja við aðra pælingu sem er orðin að ákveðnu 

stefi í samtímalist: „One of the most striking features of the new visual culture is the 

visualization of things that are not in themselves visual.“14  

Út frá þessari pælingu gerði ég stórt gegnsætt merki, 190 cm háan vegvísi, og notaði plexigler 

sem ég lét skrifa í og skera út orðið Loneliness (Einmanaleiki). Í þetta verk notaði ég plexirör 

og jólatrésstand, fór svo með þetta í húsnæði Reykjavíkurborgar í Borgartúni og stillti því 

þar upp, og líka fyrir innan aðalinngang Landspítalans. Enginn spurði neins, enginn tók eftir 

þessu.   

Ég er með áhugamál sem hrjáir. Ég hef áður unnið út frá hugtaki einmanaleikans og ég finn 

áhuga minn enn aukast. Hvernig líður hinum sem eru einmana? Hver veit hver er einmana 

og hvernig veit einhver það? Sumir hugsa um myndirnar mínar sem abstrakt, en þær eru það 

ekki. Ég geri aldrei abstrakt verk. Hjá mér eru þær alltaf í beinu sambandi við 

raunveruleikann. Mínar tilfinningar, skynjun mín á umhverfi mínu eða inn á við í sjálfum 

mér og mínu rými, haldast í hendur við minningarnar í höfði mér og hugsanir um framtíðina. 

Mín verk snúast ekki um að taka afstöðu, frekar um að benda á og láta fólk hugsa, endurskoða 

hluti, hvert fyrir sig. Þróun og þekking á sjálfum sér er púsluspil, þraut til að leysa og tengja 

saman. Það er líka áhugaverð uppgötvun að ég er ekki einn að pæla, heldur eru margir aðrir 

listamenn að fást við svipaða hluti.   

                                                 
13 Sjá í viðauka, myndir 11–16.   
14 Nicholas Mirzoeff, What is visual culture? (London: Psychology Press, 1999), bls. 6.  
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Ég vinn lagskipt, eitt ofan á annað, og finnst það mikilvægur þáttur í vinnuferlinu, verklega 

og hugmyndalega, til að finna jafnvægi og stöðugleika. Stundum tengjast lögin í einni heild. 

Jafnvel þótt verkin mín fjalli ekki öll um sama efni eru þau innbyrðis tengd.   

Ég geri ljósmyndir, vídeó, málverk, skúlptúr, innsetningar og gjörninga. Stundum er óljóst 

hvar mörkin liggja. Málverk sem málað er báðum megin, þar sem tvær tvívíddarhliðar verða 

að eins konar þrívídd þegar verkið hangir í opnu rými – er það málverk eða skúlptúr? Fyrir 

mig er list ekki val, miklu frekar nauðsyn, þraut sem þarf að leysa. Þetta áhugamál mitt fylgir 

eðlishvöt minni í gegnum fleti og rými. Ég nota samfélagið, heimspeki, trúarbrögð, vísindi 

og fleira til að skapa ákveðið andrúmsloft. Verkin mín eru tilbúin þegar ég finn að ég er 

ánægður og get hugsað mér að sýna öðrum. Ég fer oft út fyrir sjálfan mig og stjórna ekki 

ferlinu meðvitað né skil það sem ég er að framkvæma. Fyrir vikið breytist það sem ég geri í 

spegil sem sýnir mér jafnvel eitthvað sem ég vissi ekki um mig. Þannig finn ég að verkið er 

sterkt og ekta. Sterkt og ekta er mikilvægt fyrir list á 21. öldinni því við búum ekki lengur 

við stjórnar- eða trúarkreppu, við eigum í tilvistarkreppu. List leiðir okkur alltaf aftur að 

sjálfum okkur. Mér líkar ekki að tala um það sem ég er að skapa, því þetta snýst ekki um að 

yfirfæra í orð eða skilja. Þetta snýst frekar um spurninguna, skynjunina og tenginguna sem 

er skilin eftir. Í sköpuninni er leit og mér finnst að þessi leit að skilningi á mér og öðrum færi 

mér ákveðinn lærdóm. Oftast þegar ég byrja að vinna verk er ég með hugmynd en sú 

hugmynd breytist eftir því sem ég leita og læri og stundum breytist verkið algjörlega á 

endanum.   

Verkin mín eru pólitísk í eðli sínu, ég nota þau til að reyna að vekja athygli á ýmsum 

hugðarefnum mínum frekar en dæma. Í verkunum skiptir allt máli, litur, efni og vinnuaðferð.  

Í því sjónarmiði hafa ýmsir haft áhrif á mig og tekið þátt í að móta mig sem listamann, þótt 

áhrifin séu aldrei beinlínis bein, frekar bakland sem ég vex upp úr og styður mig.   

Það er nefnilega svo í listinni að ekkert sprettur úr tómi, en innan mengisins er mikilvægt að 

hlusta bæði á eigin rödd og annarra. Ég tel mig sjálfan vera þungamiðju verka minna, og það 

hvernig ég birtist sjálfum mér í samfélaginu og hvernig samfélagið birtist mér.   
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„Our problem is that we are fascinatingly good at producing more talk, talk, 

talk, while we are amazingly bad and amazingly out of grace at being able to 

listen – to listen to ourselves and our surroundings.“15    

  

Í minni listsköpun reyni ég að fylgja þessu – að hlusta, bæði á sjálfan mig og umhverfið. 

Verkin mín eru ávöxtur rannsóknarvinnu. Þau eru gerð fyrir mig en líka til að vekja athygli 

almennings á því hvað það er að vera einmana og hverjir eru einmana. Eða eins og 

Friedrich Nietzche sagði: „In solitude the lonely man is eaten up by himself, among 

crowds by the many.“16   

                                                 
15 Mika Hannula, Politics, identity and public space, critical reflections in and through the practices of contemporary 

art (New York: Utrecht Consortium, 2009), bls. 44.  
16 „Friedrich Nietche quotes“. AZ quotes, 20. nóvember 2018.  

https://www.azquotes.com/author/10823Friedrich_Nietzsche  

https://www.azquotes.com/author/10823-Friedrich_Nietzsche
https://www.azquotes.com/author/10823-Friedrich_Nietzsche
https://www.azquotes.com/author/10823-Friedrich_Nietzsche
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4. Rými, þunglyndi, einmanaleiki og sjálfsmynd  

Það sem ég geri er gert af þörf, ég leita ekki eftir því að breyta heiminum með verkum mínum 

en vil þó leggja mitt af mörkum. Svo margt sem við gerum er ósýnilegt, öllum er sama. En 

listin getur hjálpað fólki að tengjast og sjá hluti í víðara samhengi.  

Ég velti fyrir mér tvöfaldri merkingu hlutanna í daglegu lífi, listaverkum og bókum. Ég tek 

eftir nærumhverfi mínu hverju sinni og prófa að búa til verk án þess að bæta neinu við, 

readymade. Þannig held ég áfram að vinna út frá hugmynd minni um tvöfalda merkingu og 

eins er ég að hugsa um hvað eru málverk í dag, hver er þýðing þeirra, sjónblekking, hvað er 

hægt að túlka úr þeim, sagan í þeim, skrásetningin, framkvæmdin, sjónræn blekking? Hvort 

er málverk mynd eða skúlptúr eða eitthvað allt annað? Ég geri allskonar tilraunir út frá 

þessum hugleiðingum mínum. Þessar pælingar eru alltaf í huga mér varðandi þýðingu 

málverka og tvöfalda merkingu hlutanna.17 Pælingar um óræðni og tvöfalda merkingu sækja 

enn á mig, eða tvíræðni og blendnar tilfinningar gagnvart umhverfinu. Dæmi um tvíræðni,  

portrett og landslag eftir mig.18   

Einmana ljósmyndir og myndband  

Innblástur fyrir þetta verk, þar sem ég tek upp og skráset sjálfan mig með grímu, fékk ég 

meðal annars frá frönsku listakonunni Sophie Calle (f. 1953). Calle fer gjarnan yfir mörk 

samfélagslegra norma og finnur merkingu í hinu skrýtna um leið og hún kemur upp um hefðir 

og ritúöl sem gerð eru til þess að fela innra sjálf okkar. Verkið Suite Vénetienne (1979) eftir 

Calle er gott dæmi um þetta. Mánuðum saman fylgdist hún með fólki á förnum vegi, eins og 

njósnari og eftirfylgjandi, þar til hún fann viðfang sem hún heillaðist af og ákvað að búa til 

listaverk úr/með. Samfélagslegur veruleiki er gríma sem hylur sjálf okkar og færir doða sem 

nánast máir okkur út innan massans, þannig að stundum vitum við ekki hvað stendur eftir af 

okkur sjálfum í miðju fjöldans.19   

 Þegar ég bjó til grímuna mína hætti einmanaleiki minn að vera ósýnilegur – með grímunni 

varð einmanaleikinn efnislegur og áberandi. Í fáránleika fótboltagrímunnar birtist það sem 

                                                 
17 Sjá í viðauka, myndir 17–18.  
18 Sjá í viðauka, myndir 19–20.  
19 Sjá í viðauka, mynd 21.  
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ég vildi segja, að ég væri hér þótt enginn tæki eftir mér. Gríman var agressíf leið til að tjá 

það sem að jafnaði er óagressíft og hljótt.20     

Þetta var tveggja daga vinna framan við upptökuvél, þar sem markmiðið var að 

skrásetja tvo daga hjá einmana einstaklingi. Ég stillti myndavélinni upp, labbaði í burtu og 

notaði fjarstýringu til að taka myndir af mér að labba til baka. Mjög einmanalegt innan um 

fullt af fólki. Hugmyndin um grímuna kom þegar ég var að gera rannsókn á netinu og orðið 

„alienated“ kom fyrir aftur og aftur í svörunum sem ég fékk. Ég gerði grímuna í snatri með 

því að grafa upp gamlan fótbolta og klippa hann til þannig að helmingurinn passaði á höfuð 

mér, límdi svo gamlan hvítan bol á boltann og málaði á hann með litum. Restina af bolnum 

klippti ég með skærum. Ég setti sjálfan mig í stöðu þess firrta samhliða því að kanna viðbrögð 

fólksins í kringum mig. Allt var óplanað og gert á staðnum. Fólk var ekki sérstaklega forvitið 

um mig, ég var svo gott sem ósýnilegur. Gríman gaf mér hins vegar ákveðinn kraft og 

hugrekki, á bak við hana var ég hvorki feiminn né hræddur við fólk.21   

Maðurinn er minnst hann sjálfur þegar hann talar frá eigin brjósti. Réttið honum grímu og 

þá mun hann segja ykkur sannleikann.22 Hvort við séum fangar samfélagsgerðar okkar eða 

eigin vanmáttar skal ósagt látið, en það má vissulega til sanns vegar færa að breytt atgervi 

– dulbúningur – getur losað um fjötrana og veitt kraft til að stíga út fyrir rammann og 

skapa list.   

RýmiFrá upphafi átti verkið að vera lagskipt, lag ofan á lag, þar sem áhorfendur geta tengt 

við hvert lag eða allt sem heild. Hugmyndin að verkinu tók sífelldum breytingum. Ég gerði 

módel að sýningarrýminu í LHÍ, Naflanum, og fór að prófa allskonar tækni, aðlögun að 

plássinu í Naflanum og innsetningu ásamt því að nota hugtök sem ég hef notað áður á borð 

við „loneliness“, „identity“ og „Rými“, auk þess sem ég studdist við setningar sem ég hef 

unnið með áður, á borð við „Hvað ert þú að gera hér?“ Eins fór ég að skoða möguleikann á 

að búa til verk án þess að vinna það alveg sjálfur frá A–Ö, verk sem væri ekki endilega líkt 

fyrri verkum mínum, verk sem kæmi áhorfandanum pínulítið á óvart. Nadia, dóttir mín, varð 

fyrir valinu sem samstarfsmaður við gerð verksins.  

                                                 
20 „Suite Venitienne & Sophie Calle: A reflection of the art of stalking“, The Ransom Note, 25. nóvember 2018. 

https://www.theransomnote.com/culture/articles/suite-venitienne-sophie-calle-a-reflection-on-the-artof-

stalking/.  
21 Sjá í viðauka, myndir 22–24.  
22 Oscar Wilde. The critic as an artist: With some remarks upon the importance of doing nothing (Scotts 

Walley, CA: CreateSpace Independent Publishing Platform), sótt 5. nóvember 2018 á 

http://rebelslibrary.org/files/the_critic_as_artist.pdf.  

http://rebels-library.org/files/the_critic_as_artist.pdf
http://rebels-library.org/files/the_critic_as_artist.pdf
http://rebels-library.org/files/the_critic_as_artist.pdf
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Ég skrifaði texta sem kynnti og útskýrði á ljóðrænan hátt hugmyndina að verkinu sem ég 

vildi gera og sýna. Á meðan ljóðið var í vinnslu vaknaði hugmyndin um að skrifa það á eins 

mörgum tungumálum og ég gæti komist yfir að láta þýða fyrir mig. Nadia dóttir mín skrifaði 

á pappírsrenninginn og gerði styttuna sem er einskonar miðpunktur verksins. Upphaflega var 

styttan þó ekki partur af innsetningunni, hún kom seinna til sem góð hugmynd og ég notaði 

hana í verkið. Að vinna með dóttur minni var mjög skemmtileg reynsla, bæði að hafa hana 

með mér í vinnu og fá sýn/hugsun barns inn í verkið. Þegar ég spurði hana hvers vegna 

munnurinn á styttunni væri „svona“ var svarið einfalt og blátt áfram: „Pabbi, hún er hissa!“  

Rými ljóð  

Ég klifraði upp í tré, sigraðist á greinum, flækjum og því að týnast. Ég fór þetta á þrjóskunni 

en líka í rólegheitum og af staðfestu. Vindurinn söng. Loftið var létt og tært. Hugarró. Á 

jörðinni meðal laufblaðanna kom ég steinum fyrir, ég annaðist þá, ég strauk þá, og svo skildi 

ég þá eftir. Hugarró. Svo margar nætur. Svo mikið sólskin. Svo margir draumar. Nokkur 

skref í áttina. Og þá þögn. Er þetta ekki minn staður? Fyrst var ég hissa, annar féll á jörðina.  

En hér á ég heima.   

  

Mig langaði að búa til ákveðið andrúmsloft í Rýminu [Naflanum], gera rýmið að 

mínum stað, mínu skipi. Ég bauð fólki á sýninguna mína og við komu þeirra mætti þeim 

pappírsrenningurinn sem á stóð „hvað ert þú að géra hér?“. Augljós brenglun þarna, sem 

vísar í atvik sem átti sér stað milli dóttur minnar og nýs kennara í bekknum hennar. Hér er 

áhorfandinn engu að síður mögulega neyddur til umhugsunar. Kannski tengir hann við eitt 

eða fleiri lög í sýningunni. Ég staðsetti ljóskastara í miðju lofti þannig að ljósið féll beint 

niður á gólfið þar sem ég hafði límt útlínur þeirra staða sem ég hef búið lengst á, ekki 

landanna sem ég hef búið í, heldur borganna og bæjanna. Fólk mun almennt ekki þekkja 

þessa staði tafarlaust. Ég notaði grunnlitina til að gera útlínurnar rauðar, gular og bláar. Fyrir 

utan útlínur staðanna og útlínur kastljóssins stóð litla Alien-styttan sem Nadia gerði. Það má 

ímynda sér að hún labbi kringum jörðina eða plánetuna eða sé alein, utangarðs, einmana. 

Þetta allt pimpaði ég upp með svörtu ljósi [UV], sem lýsti upp útlínurnar á gólfinu og gerði 

áhrifin meiri. Ég hannaði plakat sem vísar í pappírsverkin mín, svart og hvítt, og við fyrstu 

sýn er erfitt að segja til um hvað er á því en með því að rýna í plakatið getur maður farið að 

sjá geimskip ásamt nafni sýningarinnar, „Rými“, og öðrum upplýsingum.23  

                                                 
23 Sjá í viðauka, myndir 25–30.  
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Ég gerði þetta verk til að segja sögu mína og varpa ljósi á stækkandi vanda innflytjenda hér 

á landi og víðar í heiminum, afleiðingar hans í samfélaginu og sýna jafnframt hversu 

alvarlegt það getur verið að vera utangarðs og hvernig fólkinu líður sem kemur til landsins 

til að búa hér. Á okkar tímum ferðast fólk mikið og flytur milli landa, oft ekki bara af því að 

það langar til þess, heldur af því að það er að flýja eitthvað sem ógnar því heima fyrir. Ég vil 

fjalla um þetta á listrænan hátt, búa til vitund og opna umræðu í kringum mig. Því eins og 

hollenski rithöfundurinn Multatuli benti réttilega á, þá erum við öll jafnstór séð frá 

tunglinu.24  

Lokaorð  

Hvert og eitt okkar hefur sjálf, en ég held ekki að við séum fædd með það. Nýburar trúa því 

að þeir séu hluti af öllu en þessi grundvallarskilningur á einingu hverfur okkur mjög fljótt. 

Um leið fæðist hugmyndin um sjálfið. Þetta sjálf verður svo farartækið sem við notum til að 

komast í gegnum samskipti við aðra. Í mínu tilviki settist listin inn í þetta farartæki og tók 

við stýrinu sem beinir mér á rétta braut. Hún hannar reglurnar sem ég fer eftir og er það 

umferðarkerfi sem ég kann á. En sjálf er líka endurvarp byggt á endurvarpi frá öðrum. Erum 

við við sjálf eða þau sem við viljum eða ættum að vera? Þessi samskipti við sjálfið og 

sjálfsmynd mína voru erfið í uppvextinum. Höfnun, kvíði og skömm skilgreindu mig lengi 

vel. Sjálf mitt dó mörgum sinnum og fæddist aftur, ég endurtók þetta ferli oft, stundum varð 

ég sterkari, stundum veikari. Rétt eins og ólíkir listamenn höfða til mín og ég finn mig í 

mismunandi aðferðum. Ég lifði af eyðileggingu sjálfsins og byggði upp nýtt. Ég gerði mér 

til dæmis grein fyrir fíkn minni í hluti sem aftengdu mig sjálfum mér. Þetta breytti viðhorfum 

mínum.   

Með því að tjá brotin innra með mér í gegnum listina, reyna að varpa ljósi á núning sjálfs og 

samfélags, innri og ytri heims, tel ég mig vera á réttri leið í mínu listræna ferli. Ég geri mér 

far um að samþætta meginþemu verka minna og skapa heildstæðan heim þar sem firring, 

einmanaleiki og leit að sjálfsmynd innan samfélags eru meginstefin. Allt í kringum okkur 

eru byrjaðar að myndast sprungur í okkar vel byggða heimi og sjór mun halda áfram að 

streyma í gegnum þær, og olía og blóð, alveg hellingur. En hvað ef við kveiktum nú á kyndli 

                                                 
24 Roodenburg, PhotoWork(s) in Progress/Constructing Identity, bls. 6.  
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vitundar og lifðum frekar saman, eitt andartak í einu? Þangað til mun ég halda leit minni 

áfram.   
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