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

í myndlist við Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita greinargerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi höfundar.



Verkið  Nice samanstendur af  þremur sjálfstæðum myndbandsverkum sem eru sýnd í  samfelldri 

hringrás og í háskerpu hvert á sínum 50 tommu flatskjá. Viðfangsefnin eru hversdagslegar athafnir 

og hlutir í landslagi. Á skjánum er lítil hreyfing, ekkert hljóð og formið minnir þannig á skjáhvílur. 

Atriðin  skapa  vissa  stemmningu,  lýsa  óræðri  tilfinningu.  Þau  kalla  fram  hugmyndir  um 

millibilsástand,  frí  eða  dagdraum.  Einhvern  annan  heim.  Verkin  eru  endalaus  brot  í  heimi 

brotakenndra upplýsinga. Þau eru unnin út frá teikningum og sjónrænum minningum, dregin úr 

undirmeðvitundinni.  Þau  vísa  í  sameiginlegt  minni  úr  kvikmyndum og  persónulegan  hversdag, 

sögur. Þau fjalla um tímann, endurtekningu og manninn sem hluta af náttúrunni í samtímanum.  Það 

er loftslagsvá þarna og logn. Verkin þrjú eru titluð: Aftur, Poki og Slaka.

1. Aftur: Kyrrmynd af snævi þöktum fjöllum. Fimm naktar manneskjur hlaupa inn í ramma. Þær þvo 

sér upp úr snjó í ægifögru landslagi. Ekki er ljóst hvert þær eru að fara. Þetta gerist aftur og aftur. 

2. Poki: Grænn maíspoki liggur í snjó og bærist aðeins í  vindi. Hann er staðgengill  plastpoka, 

brotnar  að  vonum auðveldlega  niður.  Birtingarmynd  örvæntingarfullrar  tilraunar  til  að  breyta 

neysluvenjum áður en það verður um seinan. 

3. Slaka: Manneskja gengur meðfram strönd. Grjót og sandur, ekki svo hlýtt. Hún er svartklædd, 

með derhúfu og í froskalöppum. Fyrir miðja mynd leggst hún á bakið og les bók með spenntan 

hálsinn. hún stendur upp eftir fjórar mínútur og gengur úr rammanum. Aftur. 

Saman  benda  verkin  í  ýmsar  áttir.  Fólkið  í  landslaginu  er  vísun  í  kvikmyndina  um  Ronju 

Ræningjadóttur (1984) eftir Astrid Lindgren. Atriðið þar sem ræningjar eru sendir út að þvo sér upp 

úr snjó. Eins gæti verkið verið að sýna fólk að kæla sig eftir gufubað. Vestrænt. Það kallar líka fram 

hugmyndina  um  að  hreinsa  sig  endurtekið.  Ástand.  Í  víðari  skilningi  minnir  fólkið  á 

skýringarmyndir af þróun mannsins. Myndbrotið er í senn hópur samtímafólks að vera viðkvæmt og 

jafnvel klunnalegt að tengjast náttúrunni sem það er partur af. 

Maíspokinn vísar í kvikmyndina American Beauty (1999). Þar er þekkt atriði þar sem sögupersóna 

tekur upp myndband af plastpoka að fjúka í vindi. Visst sjónarhorn á hvað video list er. Maíspokinn 

er ekki á neinni ferð, hreyfist rétt svo á sínum stað í snjónum. Lítur út eins og misheppnuð tilraun til 

að  endurgera  sömu senu.  Maíspokinn hefur  verið  markaðsettur  sem umhverfisvænni  útfærsla  á 

plastpokanum. Lausn á stærra vandamáli. 

Manneskjan  í  froskalöppunum  mynnir  á  sel,  kafara  eða  frosk.  Ramminn  sækir  innblástur  í 

olíumálverk eftir Caspar David Friedrich, Wanderer above the Sea of Fog (1818) eða Monk by the 

Sea (1810). Það fyrrnefnda er oft fyrsta myndin sem kemur upp þegar maður slær inn ,,sublime” á 



alfræðiritinu  wikipedia.org.  Videoverkið  er  einhverskonar  þvinguð  afslöppun  í  landslagi. 

Manneskjan  er  annarsstaðar,  að  lesa,  mjög  zen  og  samt  ekki.  Þær  persónur  sem koma fram í 

umræddum verkum eru vinir mínir sem fást við myndlist, ekki leikarar. 

Þótt  ég tengi þessar senur við  ákveðna hluti  gætu þær allar  farið  með  áhorandann eitthvað  allt 

annað.  Það  er rými til  að  þess. Til  að  anda, bæði  innan rammans sem utan. (Það  að  hugsa um 

náttúruna sem trend.) 

 Með yfirtitli verksins Nice er spurt að því hvað það þýðir, orðið. Fólk segir að eitthvað sé ,,nice” og 

þarf þá ekki að gera frekari grein fyrir því sem um er rætt. Það getur sagt þetta um eitthvað sem er 

sjónrænt  þægilegt  að  horfa  á  eða  eitthvað  sem  truflar  það  ekki.  Á  mörkum  skoðunar  og 

afstöðuleysis. Á yfirborðinu. 

http://wikipedia.org
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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. 

,,Lífið er ekki bara eitthvað djók.” - Ég einhverntímann



Útdráttur 

Það er satt umfram flest. Í þessum skrifum skoða ég nærumhvefi mitt, hversdag og 

raunveruleika, sem óumflýjanlegan innblástur í eigin listsköpun. Ég er bara að skynja fullt 

og gubba því út úr mér aftur. Þetta ræði ég helst í tengslum við eigin video verk, þá helst 

verkið Líða/Passing (2018) sem sýnir vini mína, listamenn, bíða á stöðum sem eiga 

eitthvað skylt við biðstöðu, haldandi á blómvöndum, endalaust. Skrifa stuttlega í þessu 

samhengi um kenningar Nietzsche um eilífa endurtekningu hins sama. Verkið er 

sviðsetning á raunveruleikanum og ég ræði þau mörk í tengslum við tímann, tímaleysu, 

endurtekningu og það að bíða og endast. Fjallað er um form verksins í samhengi við list 

eftir Pierre Huyghe. Biðin skoðuð í samhengi við leikverkið Beðið eftir Godot eftir Samuel 

Beckett og snert er á sögu blóma í vestrænni listasögu. Allt frá kyrralífsmálverkum frá 17. 

Öld um memento mori eða svokölluðum vanitas til nýlegs verks eftir Elínu Hansdóttur. Ég 

snerti á tilvist almennt og tilvist Líða /Passing á netinu. Skoða netið og í tengslum við 

flugvelli og kenningar Marc Augé um non-place á tíunda áratugnum í samhengi við 

liminality, margrætt ástand. Tvær línuteikningar eftir mig eru til umfjöllunnar ásamt 

tveimur skúlptúrum og ég ræði hvernig þeir eru partur af minni persónulegu sögu og 

spegla um leið nærumhverfi mitt, menningu og samtíma. Þar hef ég Berg Ebba 

Bendiktsson og Yuval Noah Harari mér til stuðnings og íslenska rapparann Gísla Pálma, 

sögulegt íkon í íslenskum samtíma. Í ritgerðinni skrifa ég um brotakennt flæði upplýsinga í 

hröðum nettengdum samtíma og það að hægja á. Það eru þessar brotakenndu upplýsingar 

sem ég kafa dýpra í og nýti sem heimildir. Meðal annarra. Hversdagurinn er ágætis 

umfjöllunarefni í list og fólk elskar að vinna með blóm því þau eru falleg og þau deyja 

líka. Það eru engin svör, bara fleiri spurningar. 



Abstract 

The truth. I will write about reality, the everyday and how it is very present in my art. I am 

going to write about a piece I made, called Líða/ Passing (2018). A video that displays my 

friends waiting around, in places that are similar to waiting rooms, holding flowers, in a 

never ending loop. I write about Nietzche in this context. About his theory on everything 

happening again and again. The work is some kind of a staged reality. It is about time, 

repetition, waiting and lasting. I talk about the frame of the work in relation to work by 

Pierre Huyghe. I explore waiting through the theatre piece Waiting for Godot by Samuel 

Beckett and I talk briefly about the history of flowers in Western art. From 17th century 

still-life paintings described as memento mori and vanitas to work by the contemporary 

Icelandic Artis Elín Hansdóttir. I write about making your own rituals. About existence and 

also the space that the piece Líða / Passing  occupies online. I write about so called non-

places, airports and liminality, the threshold. In this context I also talk about a couple of 

line drawings and two sculptures I made. How stories are important to us and how they 

make up the culture. I refer to Yuval Noah Harari, Gísli Pálmi and Bergur Ebbi 

Benediktsson, as thinkers. There is something in here about the need to slow down and 

simply reflect. And about how we take in a lot of shattered information everyday. The 

mundane is a fair subject in art and people love working with flowers cause they are 

beautiful and they will die, like us. 
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Inngangur  

Það er satt. ,,Allt sem við gerum og hugsum sprettur af því sem við höfum heyrt í 

kringum okkur. Hvort sem við vorum að hlusta á meðvitaðan hátt eða ekki.”  Það býr 1

þekking í líkamanum, hún tengir okkur við efnin og rýmin í kringum okkur. Bara allt. 

Fólk í vestrænum samtíma lifir við hratt, brotakennt flæði upplýsinga. Einhvern klið. 

Nóg að hlusta á. Ég bý í borg og ég á snjallsíma. Það og margt annað. Það er minn 

raunveruleiki.  Næstu  kaflar  miða  að  því  að  setja  saman  einhver  brot.  Flæði 

upplýsinga, þá helst í samhengi við video verk sem ég vann og heitir Líða / Passing 

(2018).  Það  sýnir  vini  mína,  listamenn,  bíða  á  stöðum  sem  maður  bíður  á  í 

hversdeginum, með blóm, endalaust. Það er sviðsetning á raunveruleika. Á mörkum 

raunveruleika og skáldskapar. ,,Við samþykkjum þann raunveruleika heimsins sem er 

fyrir augum okkar. Það er svo einfalt.” Segir í kvikmyndinni The Truman show.  Eða 2

ekki,  fólk  skapar  sinn  eigin  raunveruleika,  býr  til  sitt  eigið  samhengi.  Í  komandi 

köflum verður  snert  á  skálduðum raunveruleika í  tengslum við  tímann,  tímaleysu, 

endurtekningu  og  það  að  bíða  og  endast.  Sögur.  Virkni  video-verksins  er  rædd  í 

samhengi við verkið Streamside day (2003) eftir Pierre Huyghe. Það er talað um blóm 

í  vestrænni  listasögu  sem  allir  eru  alltaf  að  mála  aftur  og  aftur  í  samhengi  við 

vörumerki og það sem er hverfult. Verkið Líða / Passing verður skoðað út frá helstu 

einkennum sviðsetninga og fjallað um tilvist þess á netinu. Verkinu til stuðnings er 

skrifað um tvo skúlptúra og tvær einfaldar línuteikningar eftir mig. 

Verk að velta sér fyrir sér. Spyrja sig spurninga.

,,Það fer mikill tími í ekkert þegar maður vinnur verk og það er rosalega dýrmætt. 

EKKERT og EKKI er það sem listamenn gera.”  - Steingrímur Eyfjörð3

Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Að hlusta á líkamann er galdur.” RÚV, 20. desember 2018, sótt 4. janúar 2019 1

á http://www.ruv.is/frett/ad-hlusta-a-likamann-er-galdur?
fbclid=IwAR1EK93VUzjRkqrdwgQ8WBiJ6T2omaYP9S2QsIvgW49qy_CChYk9MFU_mg0

 „We accept the reality of the world with which we’re presented. It’s as simple as that.” Halldór Armand 2

Ásgeirsson, „Þegar Trúman hætti á Facebook.” RÚV, 29. mars 2018,   
sótt 13. janúar á 
http://www.ruv.is/frett/thegar-truman-haetti-a-facebook

 Helga Kjerúlf og Kolbrún Þóra Löve, ,,Steingrímur Eyfjörð.” Neptún, n. 4 (mars 2017): 81.3
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Líða / Passing 

Situr á kaffihúsi og skrifar um ekkert. Skrifar um allskonar.                                  

Skrifar um sumt og samt ekkert. Það sem maður finnur.  

Skrifar um heimsmál, frægar persónur, veltir fyrir sér siðferði, málefnum líðandi 

stundar. 

Setur sig í samhengi við þetta allt. Ekki svo stór.  

Skrifar vel. Stíllinn er mótaður. Kann þetta. Er í vinnunni.  

Heitt kaffi. Skrifar meira. Meira kaffi, bráðum kalt kaffi eða bara nýtt.  

Kaffihúsið er á flugvelli. Sviðsett. Kemur þarna oft í viku. Samt ekki að fara neitt. 

Maður með blóm                        

Tveir menn í lyftu með blóm                        

Maður með blóm             

Líða / Passing 

Video verk um að bíða endalaust með blóm. 

Ungur sköllóttur maður situr fyrir miðju fyrir framan útidyrahurð á mjög lágu þrepi. 

Hann  heldur  á  gulum  umbúðalausum  blómvendi.  Útidyrahurðin  er  tvöföld,  í 

hlutlausum lit. Einhverskonar drapp-lituðum sem er samt smá eins og tannkrem. Það 

eru rúður á hurðinni, þú sérð ekki inn fyrir þær, en í þeim speglast há tré. Glyttir í 

fullt af dyrabjöllum. Stéttin er grá og rennur saman við hurðina. Maðurinn er í ljósri 

stuttermaskyrtu og aðeins dekkri buxum. Afslappaður en samt ekki. 

1.  Tveir  ungir,  ljóshærðir  menn,  svartklæddir í  veðruðum fötum, standa í  lyftu og 

halda á sitt hvorum blómvendinum. Það er jafnt bil á milli þeirra. Þeir eru þarna 

hvor með sjálfum sér og gefa hinum ekki gaum. 

2.  Ungur  maður  situr  á  hrárri  grárri  biðstofu.  Fyrir  miðju,  með  blómvönd  í 

höndunum. Við hliðina á honum er pottablóm. Þeir hreyfast eitthvað en breyta ekki 

um stellingar, það er þögn. 

3. Mjög nálægar loftbólur, kannski í vatnsglasi. Líða um eins og í hraunlampa. 
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Í alvöru  - skáldaður raunveruleiki

Hvað er þetta?

Um er að ræða video verk. Endalausar loopur á skjáum. Þar sem næstum ekkert gerist. 

Frekar  leiðinlegt.  Hversdagslegur,  sviðsettur  raunveruleiki.  Verkið  Líða  /  Passing 

(2018)  er  saumlaus  tímaleysa  sem  er  kannski  hægt  að  tala  um  sem  endurtekið 

augnablik aftur og aftur. Hver rammi er næstum ljósmynd. Í því samhengi er hægt að 

nefna  verkið  60  minuite  silence  eftir  Gillian  Wearing  frá  árinu  1996.  Þar  er 

lögregluþjónum  stillt  upp  eins  og  á  bekkjarmynd  fyrir  framan  upptökuvél  í  60 

mínútna þögn. Ekkert gerist. Verkin eiga þögnina sameiginlega. Í henni finnur maður 

kannski frekar, eða síður, fyrir tíma.  Video listamenn endurtaka ósjaldan sambærilegt 4

efni og tilrauna kvikmyndagerðamenn hafa unnið með. Peter Hutton fæddist 1944 í 

Bandaríkjunum og lést 2016. Allir deyja. Hann vann þögul portrett video af borgum 

og landslagi. Bein tenging við Líða /Passing sem sýnir að vísu aðeins borgarumhverfi, 

fjarveru náttúrulegs landslags. Þar sem það sem telst til umhverfis hreyfist ekki. 

Líða /  Passing  er  ein  niðurstaða  ferlis  sem byggir  mikið  á  endurtekningu. 

Nietzsche, heimspekingur sem fæddist  1844 er höfundur hugmyndarinnar um hina 

eilífu endurkomu hins sama. Að allt gerist aftur og aftur að eilífu. Þekktasta setning 

Nietzsche,  um  að  guð  sé  dauður  er  nátengd  tómhyggjunni.  Hún  er  það 

hugmyndafræðilega tómarúm sem myndast þegar engin æðri máttarvöld eru til staðar 

til  að  gefa  lífinu  magnaðari  tilgang.  Umrætt  tóm  er  kannski  hvati  til  að 

skapa.  ,,Kenningin  um  eilífa  endurkomu  hins  sama  er  því  einskonar  tilvistarlegt 

skylduboð um að viðurkenna lífið eins og það er:”  Allt skiptir máli og það er ekkert 5

erfitt tóm. Merking er manngert fyrirbæri. Fólk elskar að  hlaða allt merkingu, líka 

listaverkum. Nánar um Líða / Passing. 

Niðurstaða verksins eru upptökur af vinum mínum sem eru á milli tvítugs og þrítugs 

og fást  við  list.  Þar sjást  þeir vera einir  með  sér,  myndavélin er áhorfandi.  Þar er 

samvera og einvera. Þetta er tilraunakennt verkefni. Unnið á innsæinu. Aðallega út frá 

sjónrænum stúdíum. Greint samhliða og eftir á. Niðurstaðan er í formi myndbanda, en 

Dan Glaister, „Silence is golden for Turner winner.” The Guardian, 3. desember 1997, sótt 10. nóvember 4

2018 á https://www.theguardian.com/artanddesign/1997/dec/03/20yearsoftheturnerprize.turnerprize1

 https://skemman.is/bitstream/1946/11492/3/Eil%C3%ADf%20endurtekning.pdf5
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það er líka ferlið að kaupa blóm handa vinum og fá þá til að vera. Verkið er þannig 

partur af hversdeginum, endurspeglar hann, en snýr upp á hann á sama tíma. Þetta er 

sviðsettur raunveruleiki. Uppstilltur, en samt alvöru vinir á alvöru stöðum. Ekki bara á 

Íslandi. Verkið verður einhverskonar skáldað ritual. Það er rík hefð fyrir því að gefa 

blóm í samtímanum og fortíðinni. Hér er snúið upp á þessa hefð. Hún verður að sinni 

eigin. 

Í viðtali við Pierre Huyghe um verkið, Streamside day (2003) sem er í formi 

stuttmyndar segir hann frá nýrri hefð sem hann bjó til fyrir íbúa Streamside, sem er 

smábær norðan við New York sem var þá enn í uppbyggingu. Hann segist hafa verið 

áhugasamur um að  skapa fögnuð.  Fögnuð  sem íbúar  bæjarins  áttu  sameignilegan. 

Þessi  tiltekni  fögnuður  sem Huyghe  tók  svo  upp  eftir  handriti  gekk  út  á  það  að 

bæjarbúar fóru saman út í það sem þau héldu að væri nálæg náttúran. En er manngerð,     

byggð upp af fólki í um 400 ár. Hann er að skapa hefð sem þykist vera rótgróin, er í 

raun  flótti  frá  aðstæðum  eins  og  þær  eru  í  samtímanum.  Flótti  frá  vissu 

millibilsástandi. Huyghe talar um að hafa ekki áhuga á að búa til skáldskap. Heldur 

skapa  aðstæður  og  fanga  þær.  Útúrdúr.  Í  þessu  sama  samhengi  minnist  hann  á 6

Celebration sem er tilrauna samfélag í Florida, í eigu Disney fyrirtækisins, sem var 

stofnað 1994. Þar búa næstum 8000 manns. Staðurinn er hannaður af Disney. Alveg 

allur. Svolítið eins og að vera inni í leikinni fjölskyldumynd frá 1975. Einhverskonar 

úthverfi á sterum. Fjöldi Bandaríkjamanna hefur átt  erfitt með  að  taka hann í sátt. 

Finnst staðurinn gervilegur. Staður fyrir ágætlega efnað fólk. Það býr næstum því bara 

hvítt  fólk þar.  Þetta  er  hugmynd um útópíu sem vekur  óhug hjá  mörgum, þannig 

stemmning. Ég fór þarna 2006, þegar ég var 11 ára, og leið allan tíman eins og ég 

væri  á biðstofu,  eða á hóteli.  Eins og að  vera inni  í  einhverju sem er ekki orðið. 

Næstum til. Skýr sviðsettur alvöru raunveruleiki.7

Hversdagslegt líf í vestrænum samtíma gerist mikið á stöðum sem eru kannski bara 

svolítið þurrir. Venjulegir, jafnvel leiðinlegir. Hannaðir með praktík í huga ofar öllu. 

Þetta  eru  flugvellir,  lestarstöðvar,  bílar,  biðstofur,  stofnanir  og  kannski 

„Streamside Day Pierre Huyghe” Art21, 15.desember 2018, sótt 20.desember á6

https://art21.org/read/pierre-huyghe-streamside-day/

Kelsey Campbell-Dolloghan, „Celebration, Florida: The Utopian Town That America Just Couldn’t Trust.” 7

Gizmodo, 20. apríl 2014, sótt 15. desember 2018 á  https://gizmodo.com/celebration-florida-the-utopian-
town-that-america-jus-1564479405
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verslunarmiðstöðvar.  Þetta  eru  staðir  sem  svara  ekki  þörf  mannsins  fyrir  því  að 

tengjast persónulega þeim rýmum sem hann ver stórum hluta hversdagsins í. Staðir 

sem eru partur af  rútínu.  Mannfræðingurinn Marc Augé kallaði  þessi  svæði  ,,non- 

lieux” eða ,,non-places”, í kringum 1990 til að undirstrika þversögninga sem fólgin er 

í almennri merkingu orðisns. Andstæðuna við að búa eða að dvelja. Það er í þessum 

staðleysum sem fólk upplifir kannski helst leiðindi í hversdeginum, eða ekki. Marc 

talaði um flugvöllinn sem einhverskonar ekki-stað. Það er langt síðan. Flugvellir fá 

okkur til að hugsa um staði, ekki bara sem skorðaðan punkt á korti, heldur líka eins og 

samruna margra staða og upplifanna. Millibil. Allir staðirnir. 8

Það  er  ágætlega leiðinlegt að  minnast á listamanninn Andy Warhol í  þessu 

samhengi. Hann tók upp verkið Sleep árið 1964. Það sýnir ástmann hans á þeim tíma, 

John  Giorno,  sofa  í  fimm  klukkutíma  og  tuttugu  mínútur.  Hann  hefur  kallað 

þetta ,,anti-film”. Ekki. Það gerist svo gott sem ekkert í rammanum. Það sem gerist er 

að hver einasta litla hreyfing verður stærri, eftirtektarverðari. Þeir fáu hlutir sem eru til 

staðar í rýminu í verkinu Líða / Passing verða í sama skilningi mikilvægir í lestri þess. 

Mikilvægir  því  þeir  eru  fáir.  Hlutir  geta  líka  verið  huglægir.  Rammarnir  sýna 

vestrænan raunveruleika. Hversdaginn, stofnanir. Köld rými sem að sama skapi eru 

kunnugleg. Oftast nær eins milli landa. Þau verða sinn eigin heimur. Ekki náttúra. 

Skapa þessa tilfinningu sem ég sem Íslendingur upplifi í verslunarmiðstöð erlendis. 

Kunnugleika. Eins og að vera í Kringlunni, sem er versluarmiðstöð. Það er hægt að 

kaupa blóm í Bónus í Kringlunni.9

Í rammanum

Hvað er í þessu? Það eru blóm. Það er bið, það er millibilsástand.

Blóm

Blóm hafa sinn tilgang í náttúrunni. Gera sitt. Þau fjölga sér. Þau laða að sér skordýr 

með björtum krónblöðum og fallegum ilmum sem dreifa svo frá þeim frjói. Síðustu 

milljónir ára hafa þau þróast í allt að 400.000 tegundir í mismunandi formum og litum 

 Howell, Edward, „How airports can change how we think of places.” Citymetric, 1. maí 2018, sótt 12. 8

janúar 2019 á
https://www.citymetric.com/transport/how-airports-can-change-how-we-think-places-3878

 Tom McDonough, ritstj. Boredom. (London: Whitechapel Gallery, 2017):12-16.9
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sem keppast við að draga að sér býflugur, maura, fiðrildi og líka fólk. Það hefur verið 

talað  um að  það  sem dragi fólk að  blómum séu líkindi þeirra við  ávexti.  Praktík. 

Eðlisfræðingurinn David Deutch hefur haldið því fram að blóm búi yfir einhverskonar 

hlutlægri fegurð. Mjúkar línur, samfelldir litir og symmetrísk form eiga að vera meðal 

þeirra þátta sem draga okkur fólkið að þeim. Við höfum fyrir löngu hlaðið blómum 

persónulegri, menningarlegri eða trúarlegri merkingu. Þau eru mikilvæg. Fólk kaupir 

blóm. Segir það með blómum. Sögur líka. Blómvendir eru seldir í matvöruverslunum 

og á lestarstöðvum víða í vestrænu samfélagi og eflaust annars staðar. Þeir vendir eru 

oft svipaðir staða á milli. Staðlaðir, og ekki svo háðir nærumhverfi sínu. Blóm, náttúru 

sinnar  vegna,  geta  staðið  fyrir  vissa  endurnýjun.  Endurtekningu.  Þannig  eru  þau 

nátengd umfjöllunarefninu tíma, í listum. Aftur í tímann.  

Kyrralífsmyndir í málverki áttu visst blómaskeið í Hollandi á 17.öld. Á tímum 

þar sem alþjóðaviðskipti höfðu nýlega skapað löngun fyrir framandi, persónulegum 

munum, svo sem blómavösum úr gleri. Samt ekki frá Iittala. Innan þessara vellystinga 

sköpuðu hollenskir listamenn móralskar kyrralífsmyndir sem minntu áhorfandann á 

hverfulleika  efnahagslegrar  velmegunar.  Þau  sýndu  hauskúpur  sem  táknmynd 

dauðans, stundaglös til að minna á líðandi tímann og visnandi blóm sem stóðu fyrir 

það hverfula. Blómstrandi blómvendir sem þessar myndir sýndu líka stóðu fyrir getu 

listarinnar  til  að  frysta  tímann  og  veita  blómum  eilíft  líf  í  skammtímanum.  Úr 

íslenskum samtíma er vert að nefna verkið Simulacra (2016) eftir Elínu Hansdóttur. 

Það  var  sýnt  í  I8  gallerí.  Elín  notaði  þetta  hefðbundna  mótív  og  gamla  tækni  úr 

kvikmyndagerð frá Hollywood til að láta súlu í miðju gallerírýminu hverfa á bak við 

svífandi  blómvönd,  frá  vissum  sjónarhornum.  Þess  til  sönnunnar  voru  sýndar 

ljósmyndir á veggjum gallerísins sem sýndu í leiðinni visnun blómanna sem virtust 

svífa í lausu lofti.  Ýmir Grönvold málar mikið af blómum. Þessi verk frá 1700 og 10

framvegis vísa í momento mori, sem er latína og merkir: ,,Mundu að þú munt deyja” 

eða vanitas sem fjalla um hið hverfula með sambærilegum hætti.  Ekki eins mörgum 11

hauskúpum. 

 Bowen, Dore. ,,The Gallery Is Open: On Simulacra by Elín Hansdóttir,”I8.is,15. desember 2016. Sótt 12. 10

janúar 2019 á 
https://i8.is/exhibitions/154/overview/

Sarah Gottesman, „A Brief History of Flowers in Western Art.” Artsy, 1. júlí 2017, sótt 5. nóvember 2018 á11

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-van-gogh-okeeffe-art-historys-famous-flowers
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Video-verkin undir titlinum Líða / Passing eru ekki kyrralífsmálverk frá 17. 

öld. Þau snerta á sama efni í samtímanum. Það eru snertifletir. Endurtekning fólgin í 

því. Þau eru ekki ljósmyndir þó svo að þau gætu nánast verið það. Tíminn sjálfur fær 

að standa fyrir sig. Það þarf ekki að mála stundarglös. Þetta er ekkert ný pæling. Fólk 

tengir alltaf við tilvistar pælingar. Hvort sem þær hreyfast eða ekki. 

Bið

Samuel Beckett skrifaði leikverkið Beðið eftir Godot árið 1949. Fólk er búið að vera 

að bíða eftir Godot síðan. Í svona 65 ár. Verkið var sett upp í að minnsta kosti 10 

útfærslum síðustu  þrjá  mánuðina  árið  2017  víðsvegar  um heiminn.  Í  leikgerðinni 

mætast tveir menn, Vladimir og Estragon, í grennd við tré. Þeir ræða ýmis málefni á 

meðan þeir bíða eftir manni sem heitir Godot. Godot er með svarið. Þeir mæta Pozzo 

sem er á leið sinni á markaðinn að selja þrælinn sinn, Lucky. Hann dansar fyrir þá, til 

að stytta þeim stundir, áður en hann hverfur á braut með Pozzo.

Þá mætir ungur strákur til sögunnar og segir að Godot muni ekki koma það kvöldið, 

en hann komi á morgun. Daginn eftir mætast þeir Vladimir og Estragon aftur við tréð 

og hitta Pozzo og Lucky í annað sinn. Pozzo man ekki eftir að hafa hitt þá kvöldið 

áður. Biðin heldur áfram. Þar til strákurinn mætir aftur og lætur vita að Godot muni 

ekki koma. Hann er fastur á því að hafa ekki rætt við Vladimir kvöldið áður. Þar endar 

verkið. 

Beckett  hefur  tekið  fram að  Godot  sé  ekki  bein vísun í  Guð.  Það  væri  of 

einfalt.  Í  verkinu  Líða  /Passing  er  í  rauninni  ekki  beðið  eftir  neinu.  Verkið  spyr 

kannski frekar eftir hverju sé verið að bíða. Afhverju við erum að bíða? Því sem beðið 

er  eftir  er  ekki  gefið  nafn.  Það  er  engin  losun.  Godot  mætir  aldrei  til  að  veita 

áhorfandanum losunina.  En  leikritið  endar  og  þar  með  losnar  áhorfandinn  undan 

biðinni. Tilvistarkreppunni. Út úr dystópíunni sem leikverkið er.  12

Skjáir sem sýna video verk úr Líða / Passing í sal, gluggalausu rými í myrkri, 

geta orðið að dystópískri upplifun. Þar sem tíminn stendur í stað og ekkert breytist, 

eða er kannski alveg að fara að breytast allan tímann. Kannski þarf fólk að halda að 

eitthvað  muni  gerast  til  þess  að  staldra  við  og  anda.  Í  samtímanum,  þar  sem 

Shannon Reed, „Why We Keep Waiting for Godot.” Lithub, 30. ágúst 2017, sótt 20. desember 2018 á 12

https://lithub.com/why-we-keep-waiting-for-godot/
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athyglisspan er stutt. Styttra en áður. Við þurfum að slaka. Hægja á og hlusta hvert við 

erum að fara. 

Millibilsástand

Þessi staður í almennum söguþræði. Áður en söguhetjan kemst þangað sem hún ætlar.  

Þetta millibilsástand er hægt að tala um út frá hugtakinu liminality. Hugtakið er dregið 

af  latneska  orðinu  limen  sem  merkir  þröskuldur.  Það  var  fyrst  þróað  í  byrjun 

tuttugustu aldar af þjóðfræðingnum Arnold van Gennep en síðar tekið upp aftur og 

þróað frekar af Victor Turner, mannfræðingi og fékk þá einhvern hljómgrunn meðal 

fólks sem las á ensku í kringum 1960. Upphafleg merking þess er þetta margræða 

ástand,  þetta  tóm,  sem  er  til  staðar  í  miðri  athöfn,  Les  Rites  de  Passage. 

Þröskuldurinn. Akkúrat rétt áður en þú tekur við sem sýslumaður eða eitthvað. Ferð úr 

því að  vera unglingur í  að  verða fullorðinn.  Í  samtímanum er þetta hugtak einnig 

notað  yfir  menningarlegar  breytingar,  til  dæmis  í  pólitísku  landslagi.  Judith 

Westerveld hefur meðal annarra fjallað um hugtakið í samhengi við samtíma list og 

skrifað  um  að  það  nái  yfir  millibilsástand  í  samhengi  við  stað,  tíma,  aðstæður, 

viðburð, persónu eða jafnvel verur.  Eitthvað á mörkunum. Hugtakið er þannig séð 13

hægt að teygja yfir margt, eins og flugvelli, og það á almennt við. Því allt breytist. 

Video-in sem sjást í verkinu Líða / Passing sýna tíma sem verkar eins og ákveðið 

millibilsástand.  Aðstæður  eftir  að  eitthvað  gerist,  eða  áður  en  eitthvað  gerist. 

Spurningin  hverjum  blómin  séu  ætluð  og  af  hvaða  tilefni  vill  liggja  í  loftinu. 

Mennirnir bíða á stöðum sem fólk bíður á og þeir eru ekki svo fullorðnir. Þeir eru ef 

til vill á einhverkonar tímamótum, þröskuldi. 

Sem sviðsetning

Eitthvað á sér stað

Samkvæmt  kenningum  Richard  Schechner,  prófessors  í  sviðslistum,  eru  nokkrir 

lykilþættir sem einkenna sviðsetningar. Tími, svið, leikmunir, reglur, leikir, og and-

framleiðni eru meðal þessarra þátta. Drögum þetta saman. 

Innan sviðsetninga hefur tíminn ekki hversdagslega, línulega framvindu. Ferðast er 

Judith Westerveld, „Liminality in Contemporary Art.” Judithwesterveld, 3.október 2010, sótt 3. janúar 13

2019 á http://www.judithwesterveld.nl/text/FINAL%20VERSION%20THESIS%20(compressed).pdf
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um hann eða honum er úthlutað í ákveðnu magni. Líða / Passing á sér ekki skorðaðan 

endingartíma.  Hann  fer  eftir  viðveru  áhorfanda.  Verkið  endurspeglar  tímann. 

Sögusviðið  eru  þessir  ekki-staðir  í  vestrænum borgar  raunveruleika.  Staðirnir  sem 

maður  er  vanur  að  bíða  á  í  hversdagsleikanum.  Blóm,  sem  leikmunir,  hlutgera 

tilfinningar.  Von.  Blómvöndurinn býður  upp á  margvíslegan lestur  innan verksins. 

Hann stendur fyrir einhverskonar eftirvæntingu, von eða vilja um að eitthvað gerist. 

Framfariausn.  Það  hverfula,  í  samhengi  við  sögu  myndlistar,  vanitas.  Reglur  eru 

fólgnar  í  endurtekningunni.  Það  er  alltaf  miðjusetning,  blóm  og  fólk  af 

aldamótakynslóðinni. Þögn og lítil sem engin hreyfing. Hefðir, eða ritual lúta alltaf 

einhverjum  reglum.  Fagurfæðin  litast  líka  af  reglum.  Yfirvegaðir  litir  sem  leyfa 

blómunum og lit  þeirra  að  njóta  sín,  sem og einstaklingunum. Þetta  eru allt  vinir 

mínir, ég hitti þá og gef þeim blóm. Ein leið til að halda uppi vinskap. Eins og ritual. 

Við  erum með  eitthvað  sameiginlegt markmið  sem er að  búa til  umrætt augnablik 

saman. Verkið fjallar um að gera ekki neitt, bíða. Það er and-framleiðni í sjálfu sér. Að 

gera ekkert. Leiðast, en leiðast ekki endilega. Okkur þarf aldrei að leiðast í nútíma 

samfélagi. Alltaf allt í gangi nema í sundi. Þar sem maður baðar sig eða syndir eða 

spjallar og er þess vegna ekki umkringdur raftækjum og skilaboðum. Að gera ekkert 

getur verið nytsamlegt. Sérstaklega í sköpun. Þegar maður slekkur á þörfinni á að vera 

að framleiða í sífellu, leiðast, finna tómið, gefur maður sér tækifæri til þess að sjá það 

sem maður vill sjá, eða það sem maður vill ekki sjá. Dreyma. Búa til eitthvað, eins og 

upplifun.  Verkið í rými umkringir mann. Það á líka sinn stað á netinu, þar sem það 14

gleypir mann aldrei nema maður ákveði að  staldra við.  Partur af kliðnum. Er bara 

þarna. 

Á netinu

Aftur að stöðum sem er venjulegt að leiðast á. Í grunninn sama verk enn á öðru sviði, 

netinu, sem er kannski non-place í einhverjum skilningi. Rachel Hendry skrifar um 

sjónarhornið að ofan. Um hvort að það að við getum horft á alla jörðina ofan frá á 

,,Richard Schechner’s Performance Theory.” Essays, UK, 20. desember 2017, sótt 20. nóvember á https://14

www.ukessays.com/services/example-essays/drama/richard-schechners-performance-theory.php?vref=1
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tölvuskjá aftengi okkur við hana, geri hana að einum allsherjar non-place, eða hvort 

að þessi neikvæða hugmynd um non-place sé kannski úrelt pæling.15

 Í verkinu Líða / Passing er til staðar vilji til að tengjast þessum rýmum, í það að 

minnsta kosti að fjalla um þau. Netið er staður sem maður heimsækir ýmist til að afla 

sér upplýsinga, gleyma sér en ekki öllum hinum á samfélagsmiðlum, hlusta á tónlist 

eða kaupa hluti. Hvað svo sem þú ert að gera á netinu er oft verið að reyna að fá þig 

til þess að kaupa hluti eða upplifanir. 

Vefsíðan sem sýnir sömu myndbönd og um ræðir í verkinu Líða / Passing er titluð 

idle.com.  Hún  sýnir  aðeins  eitt  myndband  í  einu.  Fyrir  utan  titilinn  eru  engar 

upplýsingar  á  vefsvíðunni  aðrar  en  þær  að  í  neðra  horninnu  til  hægri  standa 

orðin:  ,,NEW  CONTENT  EVERY  MONTH”  eða  ,,NÝTT  EFNI  Í  HVERJUM 

MÁNUÐI”.

Það eru engar auglýsingar á síðunni og orðin auglýsa ekkert nema kannski sig sjálf. 

Þau eru ekki til sölu, þau eru bara þarna. Í leturgerð sem sver sig í þá ætt sem auðvelt 

er að tengja við íþróttir, Hip hop, eða eitthvað sem er blátt áfram og skáletrað. Eins og 

strigaskóframleiðandann Nike. 

Einstaklingur að horfa á verkið við tölvu gerir það sama og sá sem sýndur er 

innan ramma þess. Gerir ekkert, verður partur af verkinu. Þó hann haldi kannski ekki 

á blómum. Titillinn idle.com merkir ,,aðgerðarleysi”, að gera ekkert. Orðið hefur verið 

tengt við að syndga, samanber frasinn á ensku: ,,Idle hands are the devils workshop.” 

Eða: ,,Aðgerðarlausar hendur eru verkfæri djöfullsins.”Verkið,  efni  vefsíðunnar er 

hægt að setja í samhengi við samfélagsmiðla. 

Instagram, til að mynda. Þar sem maður hangir og gerir ekkert en samt fullt. Fylgist 

með öllum hinum. Fær innsýn inn í líf annarra, sem hafa þar tækifæri til að sviðsetja 

eigin raunveruleika eða sýna hann eins nálægt honum og hann er. 

Í bókinni Sapiens: A Brief History of Humankind sem kom út árið 2015 talar Yuval 

Noah Harari um þátt sögusagna, eða slúðurs, eins og hann orðar það, í að byggja upp 

 Hendri, Rachel.,,Our changing relationship with place and non-place in our modern mobile 15

world.”Academia. Sótt 13.janúar 2019 á 
https://www.academia.edu/8074118/Our_changing_relationship_with_place_and_non-
place_in_our_modern_mobile_world
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samfélög. Fólk elskar að fylgjast með öðru fólki.  Líða / Passing veitir innsýn inn í 16

einveru einhvers annars. Ef þú situr frammi fyrir verkinu heima í stofu gefur það þér 

færi á að spegla þig í öðrum. Enginn er að horfa á þig og þú ert að horfa á einhvern 

eins og í sjónvarpi í óbeinni útsendingu. Ef þú hefur það í gangi eins og myndband af 

arineldi eða hraunlampa skapar það vissa stemmingu, falska nærveru jafnvel, eins og 

skjáhvíla  með  gullfiskamyndböndum.  Þáttakendur  í  verkinu,  eða  áhorfendur,  geta 

verið frá einum upp í alla. Verkið er til þó enginn sé að horfa á það, þá sem lén en ekki 

upplifun. 

Fjórði veggurinn

Færum  okkur  aftur  yfir  í  hugmyndina  um  sviðsetninguna.  Þá  í  samhengi  við 

kvikmyndir, sjónvarp, skjáinn og netið. Gefum Bergi Ebba Benediktssyni, rithöfundi 

og lögfræðingi orðið: 

,,Ég held þetta sé eitthvað um sko, að almennt hefur þessi fjórði veggur verið brotinn, 

rofinn miklu víðar en bara í einhverju leikhússamhengi. ”Segir Bergur og bætir við:

Fyrst þegar bíómyndir koma er fólk komið inn í eitthvað supsension of disbelief, 

fer bara inn í kvikmyndahúsið. Þá er það bara, ég er eitthvað kominn inn í forn 

Egyptaland, því það er mynd sem er um forn Egyptaland og það er bara nóg skilur 

þú? Það er gerður poster, vilt þú fara inn í forn Egyptaland. Fólk veit bara að þegar 

það  fer  inn  í  kvikmyndahúsið  þá  mun þetta  gerast.  Leikhúsþættir  voru  eins,  þeir 

soguðu þig inn í einhvern annan heim. Núna erum við löngu komin inn í þessa behind 

the scenes veröld. Við vitum hvernig kvikmyndir eru gerðar og við vitum að þetta er 

allt eitt stórt gimmick. 17

 Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind (HarperCollins Publishers: New York, 2015), 16

bls. 48. 

 Salka Rósinkranz og Selma Reynisdóttir, ,,Experience the soup of the day.” Warmingup, 7. september, 17

2018, sótt 10. desember á
 https://www.warmingup.co/bergur-ebbi
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Við horfum á bíómynd inn í stofu og erum kannski bara að googla staðreyndir um hana eða 

eitthvað allt annað á meðan. Algórythminn fylgist með og les okkur á meðan við erum að 

lesa. Við erum að neyta og það er verið a neyta okkar á meðan. Fjórði veggurinn þynnist 

þegar  maður getur  athugað  hvað  aðalleikarinn á  skjánum fékk sér  í  morgunmat  á  meðan 

maður horfir. Það er gert making of efni um making of efnið. Þú veist ekki hvar sviðsetningin 

byrjar eða endar. Í verkinu Líða /Passing lokar skjárinn, þessi fjórði veggur einstaklinginn 

með blómin inni. Það er hann sem frystir tímann. Heldur persónunni, listamanninum, á sínum 

stað. 

Ís

Gísli Pálmi sem hringlaga lágmynd úr ís á vegg. Bráðnar á 2 klst. við stofuhita.  

Um að er að ræða íslenskan rappara sem gaf út geisladisk árið 2015 sem innihélt meðal 

annars lagið  Ískaldur.  Gísli  er persóna, sem hefur verið  á milli  tannanna á fólki í 

einhvern tíma, allavega foreldra sem líkar illa við  fyrirmyndir á fíkniefnum. Hann 

kom  af  stað  annarri  rappbylgju  í  íslensku  tónlistarlífi.  Ef  það  er  hægt  að  greina 

samtímann eins og sögu.

Bara eitthvað ,,Nice” 

Ekki svo hátíðlegt verk um allskonar. Skammtímann í samtímanum. 

1. Maður liggur á síðunni og horfir föðurlega á minni veru í blómaskreyttum kufli. 

Hún lítur smá út eins og E.T. eða buddha munkur. Maðurinn er klæddur í slopp eða 

eitthvað sem líkist fjallgarði. Hausinn á honum eins og partur af Mount Rushmore. 

Hann er með Nike logo-ið á brjóstinu.

2. Slakur hundur í prófíl. Svona dökk blár. Inni í honum er negatívan. Hvít. Sfinxinn, 

mennskur haus og ekkert nef. Þessi teikning er smá eins og vörumerki. Eitthvað sem 

maður þekkir. Einhver dægurmenning. Ég hef ekki komið til Egyptalands.
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3.  Leirskúlptúr.  Fer  vel  í  hendi.  Smá  falluslaga,  eða  eitthvað  þannig.  Ljós, 

drapplitaður jarðleir.  Tví-brenndur. Pínu lítið  Nike logo úr glerung á brjóstinu og 

meðfram hliðunum á skónum. Stendur samt ,,Nice”. Friðsæl augu. Lokuð.

Þetta eru dæmi um einfaldar línu teikningar eftir mig. Þær eru unnar með penna á 

blað. Þetta eru einhverjar teiknaðar tilfinningar. Eins og fólk gerir. Þær eru partur af 

mínum  eigin  persónulega  söguþræði.  Á  mörkum  skáldskapar  og  raunveruleika. 

Upplifun af hversdeginum. Snúinn í einhverjar áttir. Teikningarnar eru augnablik sem 

áhorfandinn fær rými til að skapa eigin sögu í kringum. Eins og um rammana innan 

verksins Líða / Passing. Hvað gerðist á undan og hvað eða hvort eitthvað gerist á eftir 

er ekki svarað. Fyrir mig er ramminn með hausunum tveimur teikning af minningu 

sem er nálægt mér, en ef ég segði þér af hverju myndi ég brjóta fjórða vegginn.

Sfinxinn, líkt og fyrri teikninginn vísar í margar áttir, er á margræðum stað.  Hefur 

verið talað um hann sem svokallaða liminal veru sem er á mörkum þess að vera dýr 

og maður. Ég er að spegla ímyndarsköpun í samhengi við dægurmenningu, sögulega 

menningu almennt og vörumerki. Mér er hugleikið hvernig fólk markaðsetur sig sjálft 

í samfélaginu. Það er hægt að tala um listamenn í dag eins og vörumerki. Enn fremur 

nota ég vörumerki í teikningu, í þessu tilfelli Nike, eins og blóm í kyrralífsmálverki 

frá 17. öld. Þau standa fyrir eitthvað sem er hverfult. Eiga sér ákveðinn líftíma. Dettur 

inn og út úr tísku. Þetta eru stöðutákn. Sameina hópa og sundra þeim. Þau snerta á 

einhverjum hraða í samfélaginu. Stemningunni. Allt fer. 

Leirskúlptúrinn er eitthvað sem endist. Lítur kannski smá út eins og buguð gelgja í 

Nike  skóm.  Einhver  sem  fæddist  í  kringum  aldamót  og  er  með  adidas  tattoo  á 

hálsinum. Áhugi á erki-týpum í hversdeginum. Raunverulegum eða óraunverulegum. 

Leiraði þetta í tíma í keramiki í skiptinámi í Svíþjóð. Þungur á sér, samt mjög slakur. 

Hann getur virkað sem þungur spegill á kynslóð sem fæddist í kringum aldamót og er 

tilbúin  að  bíða  úti  í  röð  í  vondu  íslensku  veðri  eftir  strigaskóm  því  þeir  voru 

framleiddir af þekktum hönnuði í takmörkuðu upplagi. Kynslóð sem selur strigaskóna 

sína aftur á netinu á vefsíðu sem líkist verðbréfamarkaðnum. Allt um hype. Eins og 

verkið  Líða / Passing fæst leirskúlptúrinn við  að  spegla samtímann sem fer í allar 

áttir,  er  endalaust  magn  af  söguþráðum.  Fólk  er  orðið  mjög  fært  í  að  búa  til 
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söguþræði, búa til söguþræði úr raunveruleikanum og setja saman. Línulegt. Fullt af 

söguþráðum í gangi, líka á instagram. Fyrir einni kynslóð síðan, eða áður, var þetta 

svona:” 
Núna er bara Kaldastríðið í gangi. Það er bara eina narratívið og það er bara 

eitthvað sem stjórnmálamenn ákveða fyrir okkur og stórir listamenn og ljóðskáld. Það 

er bara narratív samfélagsins. Það er bara Kaldastríðið, það er bara það hvernig allt er 

og allir þurfa að fara að lifa eftir því. Það er ekki þannig núna. Núna er bara, sko, það 

má vel vera að það sé global warming og eitthvað, en ástæðan fyrir því að fólk gerir 

ekki neitt í því er að það geta allir flúið það með því að vera bara: Ég ætla bara að 

hugsa um samba núna. Ég ætla bara að vera í því og bara eiga vini sem pæla í því í 

eitt ár, og svo nenni ég því ekki lengur og ætla bara að vera í einhverju öðru.18

Eins og Bergur Ebbi setur hér í orð höfum við tækifæri til þess að hverfa inn í hvern 

þann raunveruleika sem við viljum, sem er ekki eini raunveruleikinn, bara brot, partur 

af klið, endalausu, hröðu flæði upplýsinga.

 Salka Rósinkranz og Selma Reynisdóttir, ,,Experience the soup of the day.” Warmingup, 7. september, 18

2018, sótt 10. desember á
 https://www.warmingup.co/bergur-ebbi
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Niðurlag

Það  er  engin niðurstaða,  bara fullt  af  hugmyndum. Það  er  ekkert  eitt  svar.  Godot 

kemur ekki. Raunveruleikinn er það sem við höfum gert hann að. Sumt gengur vel og 

annað  ekki.  Allt  er  sviðsetning,  líka hillurnar  í  matarbúðinni  Bónus.  Þetta  er  bara 

spurning  um  að  sjá  sviðsetninguna  utan  frá.  Það  er  hægt  að  týna  sér  í 

endurtekningunni og vangaveltum um tímann og tilvist og margræðni og mörk alls, 

sbr. Liminality, en maður vill ekki festast þar, held ég. Það kemur ekkert út úr því að 

bíða endalaust en að sama skapi er mikilvægt að slaka, tengja, hægja á og hlusta hvert 

við erum að fara. Að hægja á og gef sér tíma er ekki það sama og að gera ekki neitt. 

Það er fullt af fólki alltaf að hanga á netinu. Það er staður, eins og flugvöllur, sem er á 

milli annarra staða. Stútfullur af upplýsingum. Verkið Líða / Passing þýðir ekki alveg 

það sama þar og það þýðir í hlutlægara rými. Flest fjallar um sjálft sig líka. Það er allt 

fullt af söguþráðum, allskonar raunveruleikum, nóg af hugmyndum að vinna úr. Þegar 

maður skiptir á milli miðla, fer til að mynda úr teikningu í leir, finnur maður hvað það 

er sem maður hefur tilhneigingu til að vera alltaf að fást við, aftur og aftur. Það sem er 

satt. Raunveruleikinn er í alvörunni en það þarf ekki að taka öllu of alvarlega. Bara 

um að vera sannur umfram flest. Hversdagurinn er ágætis umfjöllunar efni í list og 

fólk elskar að vinna með blóm því þau eru falleg og þurfa ekki tungumál og  þau 

munu líka deyja.

%  15



Heimildaskrá 

Vefheimildir:

Bowen, Dore. ,,The Gallery Is Open: On Simulacra by Elín Hansdóttir.”I8.15. 
desember 2016. Sótt 12. janúar 2019 á 
https://i8.is/exhibitions/154/overview/ 

Campbell-Dolloghan, Kelsey. ,,Celebration, Florida: The Utopian Town That  
America Just Couldn’t Trust.” Gizmodo, 20. apríl 2014. Sótt 15. desember  2018 á  
 https://gizmodo.com/celebration-florida-the-utopian-town-that-america- 
jus-1564479405 

Glaister, Dan. ,,Silence is golden for Turner winner.” The Guardian, 3. desember  
1997. Sótt 10. nóvember á  
 https://www.theguardian.com/artanddesign/1997/dec/03/20yearsoftheturnerpri 
ze.turnerprize1

Gottesman, Sarah. ,,A Brief History of Flowers in Western Art.” Artsy, 1. júlí 2017.  
Sótt 5. nóvember 2018 á https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-van-gogh-
okeeffe-art-historys-famous-flowers

Guðbjörg R. Jóhannesdóttir. ,,Að hlusta á líkamann er galdur.” RÚV, 20. desember  
2018. Sótt 4. janúar 2019 á  
 http://www.ruv.is/frett/ad-hlusta-a-likamann-er-galdur?
fbclid=IwAR1EK93VUzjRkqrdwgQ8WBiJ6T2omaYP9S2QsIvgW49q 
y_CChYk9MFU_mg0 
             
Halldór Armand Ásgeirsson. ,,Þegar Trúman hætti á Facebook.” RÚV, 29. mars 2018.  
Sótt 13. janúar á 
 http://www.ruv.is/frett/thegar-truman-haetti-a-facebook

Halldór Hilmisson. ,,Eilíf endurtekning Friedrich Nietzsche og Groundhog Day.” Skemman. 
maí 2012. Sótt 20.desember á 
https://skemman.is/bitstream/1946/11492/3/Eil%C3%ADf%20endurtekning.pdf

Hendri, Rachel.,,Our changing relationship with place and non-place in our modern 
mobile world.”Academia. Sótt 13.janúar 2019 á 
https://www.academia.edu/8074118/
Our_changing_relationship_with_place_and_non-
place_in_our_modern_mobile_world

Howell, Edward. ,,How airports can change how we think of places.” CityMetric, 1.  
maí 2018. Sótt 12. janúar 2019 á 
 https://www.citymetric.com/transport/how-airports-can-change-how-we-think- 
places-3878

%  16

https://i8.is/exhibitions/154/overview/
https://skemman.is/bitstream/1946/11492/3/Eil%25C3%25ADf%2520endurtekning.pdf


Reed, Shannon. ,,Why We Keep Waiting for Godot.” Lithub, 30. ágúst 2017. Sótt 20.  
desember 2018 á https://lithub.com/why-we-keep-waiting-for-godot/

,,Richard Schechner’s Performance Theory.” Essays, UK, 20. desember 2017. Sótt 20. 
 nóvember 2018 á
 https://www.ukessays.com/services/example-essays/drama/richardschechners-
performance-theory.php?vref=1

Salka Rósinkranz og Selma Reynisdóttir. ,,Experience the soup of the day.”  
Warmingup, 7. september, 2018. Sótt 10. desember á
  https://www.warmingup.co/bergur-ebbi

,,Streamside Day Pierre Huyghe” Art21, 15.desember 2018. Sótt 20.desember á
 https://art21.org/read/pierre-huyghe-streamside-day/

Westerveld, Judith. ,,Liminality in Contemporary Art.” Judithwesterveld, 3.október  
2010. Sótt 3. janúar 2019 á  http://www.judithwesterveld.nl/text/
FINAL%20VERSION%20THESIS%20(compressed).pdf 

Prentaðar heimildir:

Harari, Yuval Noah. Sapiens: A Brief History of Humankind. New York: 
HarperCollins Publishers, 2015. bls.48

Helga Kjerúlf og Kolbrún Þóra Löve. ,,Steingrímur Eyfjörð.” Neptún, n. 4  
(mars 2017): 81.

McDonough, Tom, ritstj. Boredom. London: Whitechapel Gallery, 2017. 12-16.

 
 

%  17



Myndaskrá: Líða/ Passing (2018) rammar eftir Sölku Rósinkranz

 

 




18



Teikningar og leirskúlptúr (2018) eftir Sölku Rósinkranz: 

19


