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Útdráttur 

 

Í ritgerðarsafninu Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism 

reyna fræðimennirnir Robin Van Den Akker, Alison Gibbons og Timotheus Vermeulen að 

lýsa hinu listræna andrúmslofti sem einkennir verk samtímalistamanna í dag. Listkerfi póst-

módernismans getur ekki lengur útskýrt ýmiskonar listrænar tilhneigingar sem birtast okkur 

aftur og aftur og kalla ritgerðarsmiðirnir eftir nýju tungumáli sem þeir vilja nefna 

metamódernisma. Útfrá þeim stíleinkennum sem ritgerðirnar útlista mun ég skoða verk 

íslenska samtímalistamannsins Ragnars Kjartanssonar og athuga hvort hægt sé að flokka þau 

sem metamódernísk en Ragnar hefur verið nefndur sem einn af höfuðlistamönnum 

stefnunnar. Ég mun skoða tvö verk náið með kenningarnar í huga en verkin sem um ræðir 

eru Stríð (2016) og Heimsljós – líf og dauði listamanns (2016). Auk þess mun ég skoða 

orðræðu listamannsins um verk sín og hvernig hún er oft í ósamræmi við það sem 

gagnrýnendur og listfræðingar hafa sagt eða skrifað og hvernig það gæti mögulega styrkt 

skilgreingu hans sem metamódernista. Einnig mun ég skoða það listræna umhverfi sem 

Ragnar sprettur upp úr á Íslandi en hann var snemma flokkaður sem „krútt“, fyrirbæri sem 

gæti mögulega verið metamódernískt en sú gagnrýni sem birtist í ritgerðarsafninu um 

pólitískt afstöðuleysi stefnunnar er keimlík þeim vangaveltum sem spruttu upp um pólitískt 

hlutverk íslenska krúttsins í kringum bankahrunið árið 2008. 
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Abstract 

 

In their collection of essays Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after 

Postmodernism the editors Robin Van Den Akker, Alison Gibbons og Timotheus Vermeulen 

gather articles that describe the artistic enviroment that characterize the works of 

contemporary artists today, but they argue that the post-modern language cannot fully 

comprehend certain tendencies in the current artistic practice and a new language must be 

created, that language is metamodernism. From the aesthetical styles these essays portrait as 

metamodern I will look at the works of Icelandic contemporary artist Ragnar Kjartansson 

and see how his work fit the description, but he has been labeled as one of the movements 

leading artists. I will closely analyse two works: Krieg (2016) and World Light – The life 

and death of an artist (2016) and shed a light how the discourse between the media, critics 

and the artist are often in contradiction, and how that can possibly strengthen his position as 

a metamodernist. I will also look at the artistic enviroment that Ragnar emerges from as an 

young artist, nicknamed –„Krúttkynslóðin“ and wonder if the phenomenon could be labeled 

as metamodernist, but the critique that both have gotten, and also the aesthetic similarities, 

share much resemblance. 
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Inngangur 

 

Til er fræg gamansaga sem segir frá því þegar að kvikmyndaleikararnir Charlie Chaplin og 

Douglas Fairbanks hittust á tökustað hjá hinum síðarnefnda. Fairbanks sýndi Chaplin 

leikmynd sem var tilkomumikill kastali með vindubrú og spurði Chaplin hverskonar atriði 

hann myndi vilja sjá í þessari leikmynd, Chaplin svaraði að gaman væri að sjá vindubrúna 

fara niður og leikara koma út úr kastalanum, taka inn mjólkurflösku og hleypa kettinum út. 

Þessa tilteknu sögu rifjar myndlistarmaðurinn Ragnar Kjartansson upp í blaðaviðtali vegna 

opnunnar á myndbandsverki sínu Fígúrur í landslagi. Verkið skipist í sjö sólarhringslöng 

myndbönd þar sem leikarar í hvítum sloppum ráfa um manngert landslag, staldra við og 

drepa tímann. Frumskógur, eyðimörk, klettaströnd og blómahæð mynda þannig vikulanga 

klukku þar sem manneskjurnar umbreytast í vísa. Þrátt fyrir undursamlega fallegar 

leikmyndirnar gerist voðalega lítið, eiginlega ekki neitt, það er engin frásögn, engin augljós 

merking, bara fígúrur í epísku landslagi að ganga fram og til baka. Í viðtali við Fréttablaðið 

segir Ragnar að hugmyndin á bakvið verkið hafi verið að gera einskonar tilvitnun í 

veggmyndir Diego Rivera eða sósíalískar áróðurslágmyndir í Sovétríkjunum. –„Þetta er 

leikur að málverkinu og kvikmyndinni og hugmyndinni um fólk í vísindasloppum sem tákn 

framfara og hreinleika“1  

 En hvernig myndi maður skilgreina þetta nýjasta verk Ragnars Kjartanssonar á hinu 

listræna rófi? Hægt væri að benda á orðræðu hans í ofangreindu blaðaviðtali og segja það 

póst-módernískt, á þann hátt að verkið er tilvitnun í frægar veggmyndir, einhverskonar 

tilvísunarleikur en einnig eru sterk rök fyrir því að Fígúrur í landslagi sé rómantískt verk en 

í sama viðtali segist Ragnar vera fastur í einhverri 19.aldar hugmynd um samband manns og 

náttúru: „Ég hef rómantískar hugmyndir um manninn í náttúrunni. Þegar ég sé stórkostlega 

íslenska náttúru tengi ég hana við sagnir og menningu, frekar en að náttúran standi fyrir 

sjálfri sér.“ 2 Aðrir myndu benda á að þrátt fyrir skýr höfundareinkenni Ragnars í verkinu 

sé það frábrugðið öðrum þar sem það er hljóðlaust, en samband listamannsins við tónlist í 

sköpun sinni er svo veigamikið að hann er hálfpartinn tón-listamaður í orðsins fyllstu 

merkingu. Svo eru aðrir sem vilja meina að list Ragnars Kjartanssonar sé ekkert af þessu en 

                                                
1 Kolbrún Bergþórsdóttir, „Sjálfur skil ég ekki list mína“ Fréttablaðið, 02.febrúar 2019, sótt 02.febrúar 2019 á 
http://www.visir.is/g/2019190209850,  
2 Kolbrún Bergþórsdóttir, „Sjálfur skil ég ekki list mína“ 



 

 

 

7  

á sama tíma allt af þessu og þ.a.l. einhver glæný liststefna. Eru þeir svo vissir í sök sinni að 

þeir hafa jafnvel gengið svo langt að gefa þessari liststefnu sinn eigin – isma.  

Metamódernisma.  

 En hvað hefur þessi nýji -ismi eiginlega til brunns að bera? Stefna sem fáir hafa heyrt 

um og það sem kemur loks á eftir póst-módernisma? Er það yfir höfuð hægt? Eftir-

módernisma, það er einhver óendanleiki í nafninu. Það hefur sjaldnast farið hljóðlaust fram 

þegar nýjar stefnur hafa rutt sér til rúms síðustu aldir, það voru óeirðir og slagsmál þegar 

súrealístarnir frumsýndu sín fyrstu leikrit í París og einn af fyrstu gjörningum 

friðarkynslóðarinnar var að spila ameríska þjóðsönginn á rafmagnsgítar á stærstu 

útitónleikum sem haldnir höfðu verið. Það jaðrar jafnvel við vonbrigði hjá höfundi hversu 

lítið hefur farið fyrir endalokum póst-módernismans. 

 Til þess að leggja hugtakinu einhvern grunnskilning og skapa sameiginlegt tungumál 

milli fræðimanna söfnuðu þeir Alison Gibbons, Robin Van Den Akker og Timotheus 

Vermeulen ritgerðum í ritgerðarsafnið Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after 

Postmodernism (2017). Bókin er tilraun til þess að reyna kjarna og miðla hið 

metamóderníska samfélag dagsins í dag einsog það birtist okkur í listum, pólitík og fræðum: 

„This book is an attempt to create [...] a language, or at least series of linked dialects, to 

come to an understanding of our current historical moment.“ 3 Ritgerðirnar reyna að útlista 

þau metamódernísku stíleinkenni, fagurfræði og heimspeki sem fræðimennirnir vilja meina 

að sé ríkjandi í verkum og vinnuaðferðum samtímalistafólks í dag og færa rök fyrir því að 

greiningartól póst-módernismans séu úrelt til skilnings. 

 

Metamodernism – as a structure of feeling or cultural logic – is developed through a systematic 

reading of dominant tendencies in contemporary artistic and cultural production rather than 

isolated or dated phenomena. [...] structure of feeling is a sentiment, or rather still a sensibility 

that everyone shares, that everyone is aware of, but which cannot easily, if at all, be pinned 

down. Its tenor, however, can be traced in art, which has the capability to express a common 

experience of a time and place. 4 

                                                
3 Robin van den Akker, Timotheus Vermeulen. „Periodising the 2000s, or, the emergence of Metamodernism “ í  
Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism. Robin van den Akker,  Timotheus Vermeulen og 
Alison Gibbons ritstýrðu (London:  Rowman & Littlefield International, 2017)  Bls. 3 
4 Robin van den Akker, Timotheus Vermeulen. „Periodising the 2000s, or, the emergence of Metamodernism “ bls. 6 
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Hugtakið „metamódernismi“ er þ.a.l. samkvæmt ritgerðarsafninu nær einhversskonar 

andrúmslofti, jafnvel stemningu í samfélaginu, fremur en niðurnegld hugmyndafræði sem 

menn fylgja eða lifa eftir, þetta er einhver nýr „tilfinningastrúktur“.  Hinsvegar sé hægt að 

finna vísbendingar um þessa sérstöku „tilfinningu“ í samtímalist dagsins í dag og til að reyna 

ná utanum þennan tilfinningastrúktur skoða þeir hvað listaverk síðustu ára eiga sameiginlegt 

og hvað gerir þau frábrugðin fortíð sinni, t.d. módernískum eða póst-módernískum 

listaverkum. Í formála sínum benda ritstjórarnir á nokkra sameiginlega eiginleika í 

listsköpun metamódernískra listamanna, t.d. afturhvarf þeirra til fortíðar í einhversskonar 

fagurfæðilegri endurvinnslu. 

 

 [...] trends in contemporary literature point towards that what might be understood as the 

‘upcycling’ of past styles, conventions and techniques. Whereas the postmoderns ‘recycled’ 

popular culture, canonised works and dead Masters by means of parody or pastiche, metamodern 

artists – from writers to artists in a broader sense – increasingly pick out from the scrapheap of 

history those elements that allow them to resignify the present and reimagine a future.5  

 

Þetta tiltekna stílbragð, endurnotkun á fortíðinni, hefur verið áberandi í listrænu samhengi 

síðustu árin en einsog þeir Akker, Gibbons og Vermeulen benda á er þessi fortíðarbeygja 

sameiginleg hjá bæði póst- og metamódernistum, hinsvegar sé ákveðinn munur á vísunum 

þeirra í söguna. Á meðan póst-módernistar nota söguna sem einhversskonar skoplegan 

ruslahaug koma metamódernistar fram við forvera sína af meiri virðingu, þeir nýta sér það 

gamla ekki sem „ruslahaug“ einsog póst-móderniskir listamenn, heldur líta þeir tilbaka með 

það í huga að „endurvinna“. Í stað kaldhæðinnar afbyggingar þar sem fortíðin er höfð að háð 

og spotti vilja metamódernistar nýta sér fortiðina til þess að byggja upp nýja framtíð, aðeins 

fallegri og bjartsýnni en núverandi samfélag. Þessi nýja listastefna (sem sumir reyndar 

afneita sem nýrri og vilja meina að sé einungis afbrigði af póst-módernisma6) er því stöðug 

á hreyfingu milli fortíðar og framtíðar. 

                                                
5 Robin van den Akker, Timotheus Vermeulen. „Periodising the 2000s, or, the emergence of Metamodernism “ bls. 10 
6 Raoul Eshelman. „Notes on Performatist Photography: Experiencing Beauty and Transcendence after Postmodernism“ í  
Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism  Robin van den Akker,  Timotheus Vermeulen og 
Alison Gibbons ritstýrðu (London:  Rowman & Littlefield International, 2017) Bls. 183  
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To emphasise the similarities and differences between postmodern and metamodern practices. 

Whereas both recycling and upcycling are forms of re-using waste products, the former results 

in a product with less purity and use value than the original, while the latter aims to approach – 

or do justice – to the original’s style and substance while purportedly adding value. Metamodern 

artists often employ similar strategies to their postmodern predecessors in the way that they 

eclectically quote past styles, freely use older techniques and playfully adopt traditional 

conventions.7 

 

Útfrá þeim stíleinkennum sem ritgerðirnar lista út mun ég skoða verk íslenska 

samtímalistamannsins Ragnars Kjartanssonar og athuga hvort hægt sé að flokka þau sem 

metamódernísk en Ragnar hefur verið nefndur sem einn af höfuðlistamönnum stefnunnar.8  

Ritgerðin mun skoða tvö verk náið með kenningarnar í huga, Stríð (2016) og Heimsljós – líf 

og dauði listamanns (2016). Auk þess mun ritgerðin rannsaka orðræðu listamannsins sjálfs 

um verk sín og hvernig þau eru oft í ósamræmi við það sem gagnrýnendur eða listfræðingar 

hafa um verkin að segja og skrifa og hvernig það getur mögulega styrkt skilgreiningu hans 

sem metamódernista. Einnig mun ég skoða það listræna umhverfi sem Ragnar sprettur upp 

úr á Íslandi en hann var snemma flokkaður sem „krútt“, fyrirbæri sem gæti mögulega verið 

metamódernískt en sú gagnrýni sem birtist í ritgerðarsafninu um pólitískt afstöðuleysi nýju 

stefnunnar er keimlík þeim vangaveltum sem spruttu upp um samfélagslegt hlutverk íslenska 

krúttsins í kringum fjármálahrunið árið 2008. 

 

2. Ragnar Kjartansson 

 

Ragnar Kjartansson er fæddur árið 1974 og útskrifaðist úr Listaháskóla Íslands árið 2001 

ásamt því að hafa stundað nám við Kungliga Konsthögskolan í Stokkhólmi árið 2000. Þrátt 

fyrir að vera titlaður sem myndlistarmaður vinnur hann á þverfaglegu sviði og spanna form 

hans leikhús, tónlist, málverk, gjörninga og vídjóverk. Ragnar hefur getið sér gott orð bæði 

innan- og utanlands en verk hans hafa verið sýnd út um allan heim og unnið til margvíslegra 

                                                
7 Robin van den Akker, Timotheus Vermeulen. „Periodising the 2000s, or, the emergence of Metamodernism “ bls 10 
8 Kim Levine.  „How PoMo can you go?.“ Art News. 15.október 2012. Sótt 02.febrúar 2019. á 
http://www.artnews.com/2012/10/15/how-pomo-can-you-go/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=how-
pomo-can-you-go 
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verðlauna. Hann tók þátt fyrir hönd Íslands á Feneyjartvíæringnum árið 2009 með verk sitt 

The End og var partur af aðalsýningu hátíðarinnar árið 2013 með verk sitt SS. Hangover. Á 

síðustu árum hafa nokkrar yfirlitssýningar með verkum listamannsins verið haldnar, m.a. í 

The Barbican í London og Listasafni Reykjavíkur en verk hans hafa einnig verið til sýnis í 

Hirshhorn safninu í Washington, Palais de Tokyo í París og New Museum í New York. 9 

 

3. Stríð 

 

Tjald upp. Tjald niður. Þessir tveir atburðir afmarka Stríð Ragnars Kjartanssonar. Í upphafi 

verksins birtist okkur hermaður á heljarslóð vígvallarins að lokinni orrustu. Hann grætur, 

ákallar Guð, öskrar, ásakar og syrgir fallna félaga sína. Þannig hefst verkið. Þannig lýkur því 

reyndar líka. Og á milli þessa upphafs og þessa endis gerist reyndar fátt annað en þetta: 

Maður þjáist.10  

 Með þessum orðum opnar rithöfundurinn og myndlistarmaðurinn Ragnar Helgi 

Ólafsson leikskrá Þjóðleikhússins á uppfærslu Stríðs vorið 2018. Verkið var upphaflega 

frumflutt árið 2016 í þýska Berlínarleikhúsinu Volksbühne en sú uppfærsla var talsvert 

minni í sniðum, án synfóníuhljómsveitar í fullum skrúða og aukaleikara. Sýningin er í 

grunnin nokkuð lík þeirri mynd sem Ragnar Helgi dregur upp með orðum sínum. Á stóra 

sviði Þjóðleikhússins er búið að föndra vígvöll úr tímalausri fortíð, einhversstaðar liggur 

fallbyssa, annarsstaðar blaktir fáni, á víð og dreif liggja aukaleikarar klæddir sem fallnir 

hermenn, einn með framhleyping í hönd, annar með sverð og fremst á sviðinu brennur 

gervilegur leikhúseldur. Tjaldið upp, synfónían hefst handa við að spila hljómverk Kjartans 

Sveinssonar og undan leikhúshóli staulast sárþjáður Hilmir Snær sem ónefndur hermaður, 

hlutverkið nokkuð einfalt, að deyja næsta klukkutímann.  

 

Af áhorfendabekkjunum sjáum við að Stríð er þannig einhverskonar málverk, kannski 

einhverskonar 21. aldar tilbrigði við þessar sérkennilegu lifandi myndir (tableaux vivants) sem 

                                                
9 Markús Þór Andrésson ritstýrði, Ragnar Kjartansson, (Reykjavík. Listasafn Reykjavíkur í samvinnu við Koenig Books 
og Barbican listamiðstöðina, 2017) 
10 Ragnar Helgi Ólafsson. „Tjald upp, tjald niður“ Leikskrá Þjóðleikhússins vegna Stríðs. Sótt 09. Febrúar 2019 á 
http://www.leikhusid.is/syningar/leikskrar/strid-1 
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nutu vinsælda fram eftir síðustu öld. Þessar lifandi myndir voru nokkurskonar innsetningar, 

þrívíðir skúlptúrar þar sem kyrrstæðum leikurum, sviðsmunum og bakgrunni var stillt upp 

frammi fyrir áhorfendum útfrá strangri tilfinningu fyrir sígildum reglum myndbyggingar í 

málverkum.11 

 

Af orðum Ragnars Helga er nokkuð skýrt hvernig að nafni hans hefur sótt aftur til 

fortíðarinnar í verkinu, það er einhver rómantísk ára yfir öllu, það er rómantísk tónlist,  

leikmynd og búningar vísa aftur til 17 – 18. aldarinnar og meira að segja viðfangsefnið, 

hetjulegur dauðdagi hermanns sem barist hefur fyrir æðri gildum, er á sinn hátt rómantískur. 

Þrátt fyrir alla þessa rómantík er verkið engu að síður samtímalistaverk og við fyrstu sýn 

jafnvel póst - módernískt samtímalistaverk. Stríð fjallar ekki um vígvöllinn, það er ekki að 

reyna miðla okkur neinni sögu, þetta er bara augnablik, afbyggt rómantískt augnablik. 

Ragnar Kjartansson segir í viðtali við Ríkisútvarpið að verkið snúist í raun um afbyggingu 

leikarans og hlutverk hans í leikritinu: „Þetta verk snýst í rauninni um list Hilmis Snæs. 

Tilraunin snýst um að hlaða öllum „elementum“ leikhússins og óperunnar í kringum þessa 

einu tilfinningu, að deyja í stríði. Öll þessi umgjörð er í kringum þetta.“12 En í viðtali við 

Fréttablaðið segir listamaðurinn að verkið fjalli um leikhúsið sjálft sem form, afbyggingin 

snúist að stofnuninni sjálfri: „Þetta er svona leikhússtríð. Búningarnir eru líka þannig, koma 

héðan og þaðan, eins og til að mynda Þremur systrum og Höfuðsmanninum frá Kopernik 

sem var sett upp hérna sextíu og eitthvað. En mér finnst svo frábært að þetta er allt bara 

leikhúsið. Búningar, leikmynd, ljós, og Sinfónían ofan í gryfjunni. Allt er þetta svo mikið 

bullandi leikhús. Risastór þykjustumaskína.[...] Ég nálgast þetta út frá því fyrirbæri sem 

leikhúsið er. Út frá því að þú sest í þessa fínu stóla og horfir á einhvern þykjast gera eitthvað 

uppi á sviði. Mér finnst þetta svo fallegt form. Þessi ótrúlega einfaldi kjarni sem er bara að 

þykjast.“ 13  Í sama viðtali beinir Ragnar orðum sínum að tónlist Kjartans Sveinssonar: 

„Tónlistin hans Kjartans er ógeðslega flott. Þetta er ný tónlist sem hann samdi sérstaklega 

fyrir þetta. Bara svona tilfinningavella – mig langar til þess að finna eitthvað betra orð. En 

það er svona pælingin. Þetta er gríðarlega flott verk hjá honum. Klukkustundar langur ópus 

                                                
11 Ragnar Helgi Ólafsson. „Tjald upp, tjald niður“ 
12 Guðni Tómasson. „Stríð og harmur rosalega skrýtin fyrirbæri“ Víðsjá, 15.maí 2018. Sótt 09.febrúar 2019 á 
http://www.ruv.is/frett/strid-og-harmur-svakalega-skrytin-fyrirbaeri 
13Magnús Guðmundsson. „Við erum að eima tilfinningasemi leikhússins“ Fréttablaðið, 12.maí 2018. Sótt 09.febrúar á 
https://www.frettabladid.is/lifid/vi-erum-a-eima-tilfinningasemi-leikhussins 
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– þjáningarópus.“14 Það liggur enginn vafi á því að orðræða listamannsins um sitt eigið verk 

er póst-módernísk, á þann hátt að hún einkennist af kaldhæðni, tilvísunum og skopstælingu. 

Tónlistin er „tilfinningavella“ og verkið sjálft „þykjustumaskína“. Meira að segja 

auglýsingaherferðin fylgdi sama tón: „Það þarf ekki allt að vera skemmtilegt. Stríð.“15  

 Í ritgerðinni Four Faces of Postirony skrifar Lee Konstantinou um höfuðeinkenni 

póst-módernískar listsköpunar: „Under the reign of late postmodernism, ‘generalized irony, 

self-reflexivity, intertextuality, formal play, pastiche’ have ‘become standard features[...].16 

Herkænskubrögð Ragnars í Stríð eru þau sömu og Konstantinou kallar nánast póst-

módernískar klisjur (standard features) – eftirlíking (e. pastiche), kaldhæðni (e. irony) og 

skopstæling (e. parody) á öðrum listformum, stefnum, tíðaranda.  Stríð hljómar þannig 

einsog kliskjukenndur póst-módernískur brandari – að láta einn leikara deyja á sviði í 

klukkutíma. Öll orðræða listamannsins um verkið er kaldhæðin, tónlistin er eftirlíking og 

umgjörðin skopstæling. En að hverjum beinist brandarinn? Leikhúsinu sjálfu? Hilmi Snæ? 

Gestunum sem borga mörg þúsund krónur fyrir miða? Synfóníuhljómsveit Íslands sem þarf 

að spila grínlagið hans Kjartans Sveinssonar? Í greininni The Joke That Wasn’t Funny 

Anymore: Reflections on the Metamodern Sitcom eftir Gry C. Rustad og Kai Hanno Schwind 

er fjallað um muninn á notkun kaldhæðni (e. irony) í póst-módernískum og 

metamódernískum grínþáttum. Til að draga saman beita þættirnir nákvæmlega sömu 

brögðum í listsköpun sinni; kaldhæðni, skopstælingu, afbyggingu og tilvísunum en engu að 

síður er einhver grundvallarmunur á notkun þessara tóla í sjónvarpsþáttunum (og þar með 

öllum öðrum listaverkum) sem teljast til sitthvorar stefnunnar. Í formála að greininni skrifar 

Allison Gibbons:  

 

[...] a metamodern sensibility has emerged and while some of the stylistic features of the 

postmodern might linger on, they are used to different ends. Unlike in postmodern equivalents, 

metamodern sitcoms use devices such as irony, pastiche, and parody to articulate emotive affect. 

Irony clashes with authenticity [...] to render emotional depth. 17 

                                                
14 Magnús Guðmundsson. „Við erum að eima tilfinningasemi leikhússins“ 
15 Kolbrún Bergþórsdóttir, „Sjálfur skil ég ekki list mína“ 
16 Lee Konstantinou. „The four faces of postirony“ í Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after 
Postmodernism. Robin van den Akker,  Timotheus Vermeulen og Alison Gibbons ritstýrðu (London: Rowman & 
Littlefield International, 2017.) bls. 90  
17 Gry C. Rustad, Kai Hanno Schwind. „The Joke That Wasn’t Funny Anymore: Reflections on the Metamodern Sitcom“  
í Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism. Robin van den Akker,  Timotheus Vermeulen og 
Alison Gibbons ritstýrðu (London: Rowman & Littlefield International, 2017.) bls. 136 
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Til þess að útskýra muninn betur skrifar hann að ólíkt póst-módernískum grínþáttum sem 

þykja svalir, kaldir og nánast tilfinningalausir hafi þeir metamódernísku annan blæ sem 

hvetji áhorfendur til þess að finna til samúðar með persónum sínum.18 Í stað þess að nota 

herkænskubrögð póst-módernismans til þess að afhjúpa og afbyggja, þá nota þeir verkfærin 

til þess að hafa jákvæð tilfinningaleg áhrif. Þetta herbragð finnur sér mikinn hljómgrunn þar 

sem margir eru orðnir langþreyttir á krísum síðustu áratuga, frétt eftir frétt um 

loftslagsbreytingar, fjármálahrun og stríðsátök. Stór hópur fólks vill einhverja breytingu á 

þessu svartsýna litrófi samtímans, það vill ímynda sér nýja framtíð með fortíðina að vopni, 

bjartari tíma, einlægari og mennskari. Það kallar eftir öðrum tilfinningastrúktur en þeim 

meinfýsna og kaldhæðna, það vill upplifa hjartnæmari og fallegri listaverk.  

 Þrátt fyrir að Ragnar Kjartansson tali á kaldhæðinn hátt um Stríð í fjölmiðlum og 

sýningin sé á mörkum þess að vera frekar einkahúmor heldur en listaverk, þýðir það ekki 

endilega að hægt sé að kalla verkið póst-módernískt. Jafnvel þó að öllum vopnunum sé beitt 

og alltumlykandi kaldhæðni fljóti um sviðið, þá er kaldhæðnin tilfinningalega öðruvísi, það 

ríkir annar tilfinningastrúktur einsog þeir Gry C. Rustad og Kai Hanno Schwind skrifa: 

„Metamodern irony is intrinsically bound to desire, whereas postmodern irony is inherently 

tied to apathy.“ 19  Metamódernísk kaldhæðni er nátengd þrá (fegurðarþrá, lífsþrá, 

skilningsþrá) meðan sú póst-móderníska er bundin svartsýnu áhugaleysi. Þrátt fyrir að fjalla 

um stríð og dauða er verk Ragnars langt frá því að vera áhugalaust um lífið og fegurðina, 

þvert á móti er sýningin nánast barnslega einlæg í þeirri þrá sinni að skapa eitthvað fallegt. 

Ragnar talar sjálfur um þennan þátt listköpunar sinnar í blaðaviðtali vegna nýjasta verks síns 

Fígúrúr í landslagi: „Ég held að ég leggi mesta áherslu á fegurðina og einhverja 

heimspekilega afstöðu sem hefur líka með fegurðina að gera. Ég held að ég sé alltaf að vinna 

með þrá. Einhverja fegurðarþrá.“ Ragnar Helgi Ólafsson íhugar einnig hvernig samspil hins 

hlægilega og fallega birtist okkur í verkinu: „Nákvæmlega hverskonar leikhúss og 

hverskonar tónlistar, það er hins vegar snúnari spurning, því Stríð virðist okkur vera íronískt 

og einlægt í sömu svipan. Stríð, eins og önnur sviðsverk þeirra Ragnars og Kjartans, býr 

yfir glefsum af pathos en samt er það frekar pathétique – á sama hátt og píanósónata eftir 

                                                
18 Gry C. Rustad, Kai Hanno Schwind. „The Joke That Wasn’t Funny Anymore: Reflections on the Metamodern Sitcom“ 
bls. 136 
19 Gry C. Rustad, Kai Hanno Schwind. „The Joke That Wasn’t Funny Anymore: Reflections on the Metamodern Sitcom“ 

bls. 136 
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Beethoven – bæði stórkostlega og hlægilega tilfinningaþrungið.“20 Metamódernísk listaverk 

eru írónísk en einlæg í sömu svipan, á milli afbyggingar og aðdáunar, á milli framtíðar og 

fortíðar. Verkið er stöðugt á hreyfingu, mitt á milli samhengis og afstöðu, strauma og stefna. 

Akker og Vermeulen koma inná þetta metamóderníska stílbragð í grein sinni Periodising the 

2000s: 

 

A movement between (opposite) poles: not a binary so much as a continuum that stretches from 

one to the other, not a balance but a pendulum swinging between various extremes. [...] between 

irony and enthusiasm, between sarcasm and sincerity, between eclecticism and purity, between 

deconstruction and construction.21  

 

Sífellt fleiri listamenn sækja í þessa metamódernísku kaldhæðnu einlægni sem leyfir 

listamönnum að snerta á hinu mannlega og hinu fallega án þess að allt verði svart og kalt 

með írónískum vinnubröðgum póst-módernismans, sem er akkúrat helsti 

gagnrýnisskotspónn stefnunnar – hversu lítil mennska rúmast þar fyrir á þeim tímum sem 

fólk vill aftur upplifa von á tímum heimsenda og kapítalisma. Það er nánast kominn andúð 

hjá listunnendum 21.aldarinnar gagnvart fagurfræði póst-módernismans, vinnuaðferðum 

þeirra og listaverkum. Ef póst-módernismi er svona óendanlega fjölbreyttur og frjór, af 

hverju er hann orðinn svona óbærilega fyrirsjáanlegur? Spyr Raoul Eshelman, höfundur 

Performatism, or the end of postmodernism. 

 

Why is it boring the daylights out of us? Why have most writers, filmmakers, architects, and 

creative artists stopped using it? The fact is, the features noted above are well known to the point 

of exhaustion and no longer can surprise or unsettle us. What was once a cleverly subversive, 

ironic mode of addressing social and political problems has become a heavily stylized, 

aesthetically predictable form of social critique that no longer has the power to really move us.22 

 

                                                
20 Ragnar Helgi Ólafsson. „Tjald upp, tjald niður“ 
21 Robin van den Akker, Timotheus Vermeulen. „Periodising the 2000s, or, the emergence of Metamodernism “ bls. 11 
22 Raoul Eshelman, „What is Performatism“  Performatism.de. 18.febrúar 2018. Sótt 09.febrúar 2019 á 
http://www.performatism.de/What-is-Performatism 
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Gry C. Rustad and Kai Hanno Schwind velta einnig fyrir sér stöðu samtímlistar eftir áratugi 

af kaldhæðnum póst-módernisma og benda á þá furðulegu mótsögn að þessi „nýja hlýja“ 

metamódernistana er oftar en ekki miðluð í gegnum sömu skopstælingu, endurvinnslu og 

tilvísunarleiki póst-módernismans, einfaldlega vegna þess að fagurfræðin er orðin svo 

samofin menningu okkar: „intertextuality and irony have – after decades of 

postmodernism. – become so common, our desire to obtain connections, affect, feelings of 

sincerity and empathy has to be articulated through popular cultural parody and pastiche.“ 
23 Ragnar Helgi kemur einnig inná þennan tón í leikskrá sinni: „Þrátt fyrir að vera hvorki 

epískt né dramatískt verk þá er Stríð ekki heldur grundvallað á kaldri eða íronískri sýn á 

tónlist eða leikhús“24 og Markús Þór Andrésson sýningarstjóri yfirlitssýningar Ragnars 

Kjartanssonar í Listasafni Reykjavíkur Guð hvað mér líður illa reynir einnig að koma orðum 

yfir andrúmsloft listamannsins í grein sinni Eldri: 

 

Fyrir hina fullorðnu leikur nostalgía stórt hlutverk í að draga okkur að verkum Ragnars. Frá 

þeim stafar nokkursskonar Heimat-tilfinningu sem lýsir sér í því að þau virðast hvetja til 

jákvæðra tengsla og sjálfsöryggis í landi nútímalistar. Enduruppbygging er einhvernveginn ekki 

rétta orðið en verk hans spretta fram eins og löngu tímabært mótefni á tímum afbyggingarþreytu. 

[...]Verkum Ragnars eru ekki gerð fullkomin skil með því einu að horfa um öxl. Þegar horft er á 

fyrri listkerfi til að greina þau rekst maður fyrr eða síðar á mótsagnir. Hvort sem það er í 

póstmódernisma, í árdaga gjörningarlistar, í rómantísku stefnunni eða á barokktímum. Eitt og 

annað passar en þegar öllu er á botninn hvolft endurspegla verk Ragnars allt þetta og meira til 

á nútímalegan, framúrstefnulegan hátt. 25 

 

„Afbyggingarþreyta“ er orðið sem Markús velur til að lýsa þeirri stefnu sem verk Ragnars 

eiga að mótmæla, sem mér finnst ekki alveg passa. Að mínu mati finnst mér skýrt að verk 

Ragnars byggja nánast alfarið á afbyggingu, en það er hinsvegar annar tónn í afbyggingu 

hans. Póst-módernismi myndi ekki vilja hvetja til „jákvæðra tengsla og sjálfsöryggis“ í 

samtímanum, þvert á móti vill hann láta þig efast um allt í kringum þig.  

                                                
23 Gry C. Rustad, Kai Hanno Schwind. „The Joke That Wasn’t Funny Anymore: Reflections on the Metamodern Sitcom.“ 

bls. 136 
24 Ragnar Helgi Ólafsson. „Tjald upp, tjald niður“ 
25 Markús Þór Andrésson. „Eldri“ Ragnar Kjartansson, Markús Þór Andrésson ritstýrði. (Reykjavík. Listasafn Reykjavíkur 
í samvinnu við Koenig Books og Barbican listamiðstöðina, 2017) bls. 15 
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 Það er skemmtilegt að lesa um baráttuna þegar þýska afbyggingarleikhúsið og hin 

metamóderníska fegurðarþrá mætast í einu og sama verkinu. Í viðtali við DV vegna 

frumsýningar Krieg (Stríð) í Volksbühne spyr blaðamaður hvernig gekk að vinna verkið í 

samvinnu við starfsfólk leikhússins: – Nú ert þú að leikstýra sviðsleikara, hvernig gekk það 

og hvernig nálgaðist þú það verkefni? 

 

Ég bara bað hann um að leika: „Leikari, viltu leika að þú sért að deyja?“ Ég hugsaði að það 

yrði mjög einfalt, en það varð örlítið flóknara af því að leikarinn kemur úr þessu þýska 

afbyggingarleikhúsi, þar sem fólk þolir ekki að „leika“ á hefðbundinn hátt. Þannig að þetta varð 

svolítið karp, ég varð að sannfæra leikarann um að leika eins og Gunnar Eyjólfsson eða Erlingur 

Gíslason. „Leiktu í ljósið!“ sagði ég, og hann bara: „Nein, I hate de theater.“26 

 

Í þessu sama viðtali segir Ragnar hinsvegar setningu sem ég las fyrir nokkrum árum og hefur 

setið í mér alla tíð síðan, því hún er nánast þversagnakennd, jafnvel brandari. Aðspurður um 

hvað verkið sé í raun og veru (ég hef vísað í nokkur slík svör hér fyrr og hef komist að þeirri 

niðurstöðu að þau eru jafn síbreytileg og þau eru mörg) svarar Ragnar Kjartansson 

eftirfarandi: „Verkið sjálft er í rauninni afbygging á afbyggingu“27. Við fyrsta lestur er 

auðvelt að sleppa því að hugsa um setninguna, en við annan eða jafnvel þriðja lestur og sett 

í samhengi við vitneskju okkar um metamódernisma má jafnvel velta því fyrir sér hvort 

setningin sé akkúrat ekki lykilinn að skilja þennan nýja -isma. Ef að póst-módernistar reyna 

að afbyggja „sannleikann“ í kringum okkur, söguna, pólitík og listina með notkun sinni á 

kaldhæðni, íroníu og skopstælingu, þá reyna metamódernistar að fela afbyggingu sína með 

sömu aðferðum, afbyggingin er vissulega til staðar, nema hvað að listamennirnir vilja einnig 

gefa okkur fegurð og hlýju – Við vitum alveg að dauðahrópið sem Hilmir Snær gefur frá sér 

á sviðinu er miðlað í gegnum leikhúsið, þetta er ekki afturhvarf til módernískrar 

lífsupplifunar þar sem við eigum að hrífast af fegurðinni en þetta er ekki póst-módernísk 

afbygging sem segir okkur einungis að leikhúsið sé blekking, þetta er bæði á sama tíma, 

eitthvað á milli tveggja stefna, afbygging á afbyggingu. 

                                                
26 Kristján Guðjónsson. „Ég skil mjög vel að fólk gangi út.“ DV. 03.apríl 2016. Sótt 09.febrúar 2019 á 
http://www.dv.is/fokus/menning/2016/04/03/eg-skil-mjog-vel-ad-folk-gangi-ut/ 
27 Kristján Guðjónsson. „Ég skil mjög vel að fólk gangi út.“ 
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  Þrátt fyrir að bæði póst- og metamódernískir listamenn nýti sér nánast sömu 

herbrögð og hugmyndafræðilegu tól við listsköpun sín – Afbyggingu, skopstælingu, 

kaldhæðni, tilvísanir og leik er grundvallarmunur á þeim „tilfinningastrúktúr“ sem birtist 

okkur í verkum þessara listamanna, það slær annar tónn – hlýr og bjartur og laus undan 

meinfýsni og svartsýni. Þetta afturhvarf til fegurðar og mennskunnar virðist tala vel inn í 

samtímann þar sem fólk virðist orðið leitt á kaldhæðinni afbyggingu á þessum víðsjárverðu 

tímum, það þyrstir í eitthvað annað, það vill upplifa einhverja von. Stríð er vissulega 

kaldhæðið verk, en það er einnig barnslega fallegt, það vekur upp kenndir innra með okkur, 

fegurð, sorg og gleði. Og þrátt fyrir að allt sé blekking, kaldhæðinn skopstæling á 

Wagnerískri óperu úr fornmunatíð, þá leyfum við okkur að finna til samúðar með hinum 

deyjandi hermanni. Ragnar Helgi veltir þessum tilfinningum okkar fyrir sér í leikskránni:  

 

Tilfinningarnar sem Stríð vekur með okkur eru ekki tilfinningar sem vísa skýrt til reynslu okkar 

af lífinu, heldur frekar og jafnvel einvörðungu til reynslu okkar af leikhúsi. Og þá komumst við 

ekki hjá því að að spyrja okkur: Eru leikhús-tilfinningar ekki líka tilfinningar?28 

 

Leikhústilfinningar eru vissulega ekki „alvöru“ tilfinningar, en hinsvegar má finnast þær 

alvöru, á þann hátt að þær tilfinningar sem þær vekja með okkur eru alvöru. Verkið er alltaf 

blekking en tilfinningar okkar eru alltaf sannar og það er í góðu lagi, svo lengi sem við séum 

meðvituð um að þær séu óraunverulegar, svo lengi sem við blekkjumst ekki af blekkingunni. 

 

4. Heimsljós – líf og dauði listamanns 

 

Þann 3. apríl árið 2014 hófst gjörningurinn Höll Sumarlandsins í Thyssen – Bornemsza 

samtímalistasafninu í Vín. Þar safnaði Ragnar Kjartansson hópi af listamönnum og 

umbreytti einum sýningarsalnum í kvikmyndaver til þess að kvikmynda skáldsöguna 

Heimsljós eftir Halldór Kiljan Laxness. Listafólkið varð í einn mánuð leikstjórar, 

búningahönnuðir, tökumenn, tónlistarflytjendur, tæknilið og leikarar. Fyrir áhorfendur á 

                                                
28 Ragnar Helgi Ólafsson. „Tjald upp, tjald niður“ 
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safninu varð sviðsvera og utanvera listafólksins það eina og sama, allt var til sýnis, upptökur 

á atriðum, æfing á tónlist, stilling á ljósum og málun leiktjalda.29 Afurð gjörningsins í Vín 

varð svo tvískipt en auk þess sem gjörningurinn átti sér eitt sinn stað í tíma og rúmi varð 

einnig úr honum vídjóverkið Heimsljós – líf og dauði listamanns (2015); myndband á fjórum 

skjám, heilar 20 klukkustundir á lengd þar sem allar tökurnar á rúmlega áttatíu atriðum 

myndarinnar voru sýndar, ásamt afhjúpandi augnblikum rétt áður en leikurinn hófst og strax 

eftir að honum lauk. Fagurfræði „kvikmyndarinnar“ er einhversskonar furðuleg blanda af 

rómantískum leiktjöldum, dekedans og spagettívestra en það er ekki einungis hið rómantíska 

afturhvarf sem flokkar listaverkið sem metamódernískt, heldur er það einnig annað stílbragð 

sem Ragnar beitir og reyndar í mörgum öðrum verkum, tilhneiging hans til að sýna okkur 

bæði bakhlið og framhlið listaverks. Stílbragðið kallast á ensku performatism og fjallar 

slavneski listfræðingurinn Raoul Eshelman um það í ritgerðinni Notes on Performatist 

Photography: Experiencing Beauty and Transcendence after Postmodernism.  

 

The root device of performatism is double framing. [...] This makes no sense either to a modernist 

or to a postmodernist. The modernist wants us to be moved or shocked by images directly; the 

postmodernist knows that all experience is mediated and that knowledge of this mediation 

undercuts or poisons any sort of identification we might have with the image. Performatism is a 

synthesis of these two ways of viewing the world (but also not reducible anymore to either one). 

It recognises that images are mediated, but it also realises that mediated images do not have to 

turn out to be disordered, flat, dead or ironic. 30 

 

Í verkinu sjá áhorfendur bæði fallegar kvikmyndasenur um lífsskeið alþýðuskáldsins Ólafs 

Kárasonar í leit sinni að kraftbirtíngarhljómi guðdómsins, þar sem undir hljómar falleg 

tónlist og leikarar leika í glæsilegri sviðsmynd en á sama tíma er atburðarrásin dregin í efa  

þegar Ragnar Kjartansson hrópar „cut“ um leið og tökunni er lokið, raunveruleikinn birtist 

á skjánum og blekkingin verður sýnileg. Leikarar tala saman, sviðsmenn sópa gervisnjó og 

tæknilið athugar myndavélina.  

                                                
29 Markús Þór Andrésson, Ragnar Kjartansson 
30 Raoul Eshelman. „Notes on Performatist Photography: Experiencing Beauty and Transcendence after Postmodernism“ 
í Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism.  Robin van den Akker,  Timotheus Vermeulen og 
Alison Gibbons ritstýrðu (London: Rowman & Littlefield International, 2017.) bls. 183 
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 Þessu stílbragði beitir listamaðurinn ítrekað í listköpun sinni, t.d. í innsetningu sinni 

Aðeins sá sem þekkir þrá (2015). Verkið er röð frístandandi málverka af ísiþöktum klettum 

sem mynda leikmynd í sýningarsal en þegar gestir ganga aftur fyrir málaðar sviðsmyndirnar 

er tálsýnin brotin og gestir sjá ómálaðar spýturnar, naglana og sandpokana sem halda uppi 

viðarstoðunum.31 Í myndabandverkinu The Visitors (2012) fyllir Ragnar gamalt sveitasetur 

í New York af tónlistarfólki til þess að taka upp tónlistargjörning, nánast trúarlega íhugun, 

þar sem listafólkið raular aftur og aftur: „Once again I fall into my feminine ways“32 undir 

fallegum blús. Verkið er á sinn hátt hrein fegurðarsköpun, myndrænt og hljóðrænt, en engu 

að síður sjást snúrur, míkrafónar, magnarar og tæknifólk. Hin myndræna blekking er brotin, 

það sem á sér stað er ekki hrein ljóðræn fegurð, hún er þvert á móti sköpuð frá grunni. Við 

fáum sjaldan að hverfa inní verk Ragnars Kjartanssonar án þess að vera stöðugt minnt á 

óraunverulegan veruleika þess, þá staðreynd að verkið var skapað af listamanni, það er hrein 

og tær blekking.  

 Raoul Eshelman bendir á hvernig þessar vinnuaðferðir eru óhugsandi, jafnvel 

óásættanlegar, í augum póst-módernista. – Að skapa óraunverulegar aðstæður þar sem 

áhorfendur upplifa í gegnum listaverkin kenndir sem þeir telja ekkert annað en 

frumspekilegar blekkingar; ást, fegurð, trú og sátt33 – Þetta tilbrigði er samt engan veginn 

afturhvarf til módernískra sanninda (sú hugmynd módernista að geta miðlað einhversskonar 

hreinni fegurð með listaverkum sínum, s.b.r. klessuverk Pollocks eða ferhyrningar 

Rothkos34) þar sem við sjáum framhliðina og bakhliðina og erum því alltaf meðvituð um að 

kenndir okkur eru miðlaðar og stjórnaðar af listafólkinu sjálfu, hvort sem við sættum okkur 

við það eður ei. Þar sem metamódernískir listamenn leyfa sér að vinna með hugtök og efnivið 

sem póst-módernískir listamenn myndu undireins afskrifa, jafnvel hafa að háð og spotti með 

meinfýsni sinni, afbyggingu og kaldhæðni, myndast einhver annar tónn í verkunum einsog 

áður hefur komið fram. Listaverkin verða gjarnan jákvæðari og einlægari og þó að þau séu 

nánast útópísk í birtingarmynd sinni verða þau aldrei blekking einsog Raoul Eshelman 

skrifar: 

 

                                                
31 Markús Þór Andrésson Ragnar Kjartansson 
32 Markús Þór Andrésson, Ragnar Kjartansson 
33 Raoul Eshelman. „Notes on Performatist Photography: Experiencing Beauty and Transcendence after Postmodernism“ 
bls. 183 
34 Raoul Eshelman. „Notes on Performatist Photography: Experiencing Beauty and Transcendence after Postmodernism“ 
bls. 183 
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[...] it gives artists a chance to once more grasp the world in positive visual terms, to once more 

convey to us uplifting experiences of unity, depth, life, order, belief and beauty (within the 

confines of the double frame, which never lets us forget that these experiences are constructed).35 

 

Áhugavert er að skoða upprunalega skáldsögu Halldórs Laxness í samhengi við 

fagurfræðilega afstöðu metamódernisma en bókin er jafnan talin til hans ljóðrænustu verka. 

Orðin „töfrandi brjálsemi“36 notaði skáldið sjálft til þess að lýsa þeim áhrifum sem hann 

langaði að fanga með lýrík sinni. Fyrir þá sem hafa ekki lesið söguna gefa nöfn hvers 

bókahluta kannski ágætis vísbendingu um ljóðrænu verksins: Krafbirtíngarhljómur 

guðdómsins, Höll sumarlandsins, Hús skáldsins og Fegurð himinsins. Stuttlega fjallar bókin 

um Ólaf Kárason, alþýðuskáld og fátækling og báráttu hans við raunveruleikann sem speglar 

ekki skáldsýn hans, en þar mætast hans bágu kjör en mikla trú á fegurðina. Halldór 

Guðmundsson skrifar í formála sínum:  

 

Það er til fegurð sem er mannlífinu æðri, og maðurinn hlýtur að stefna þangað, þar sem engar 

sorgir búa framar. Jökulganga Ólafs Kárasonar í bókarlok er táknmynd þess að öðlast hlutdeild 

í fegurðinni, en það þýðir jafnframt að fegurðin býr ekki á jörðu niðri, heldur er hún ójarðnesk, 

nánast óraunveruleg. Fegurðin er heil og óskipt, og til hennar verðar engar kröfur gerðar, 

fremur en að hún ætlist til neins: Hún er ofar hverri kröfu. Maðurinn á sér takmark sem hann 

getur aldrei náð, en hann hlýtur samt að geyma með sér drauminn um þetta takmark. 37 

 

Þetta rímar við margt sem Ragnar Kjartansson hefur látið falla um sína eigin list, einsog má 

lesa í viðtali um hans nýjasta verk Fígúrur í landslagi: „Það gefur mér rosamikið að lifa í 

þessu ríkidæmi ljóðrænunnar sem listin er.“ 38 Mætti jafnvel segja að Rassi Prump eigi 

ákveðnu samtali við þjóðarskáldið um fegurðina sjálfa. Bókin fjallar um skáld sem býr til 

fegurð sína í heiminum þar sem hún er honum ekki til staðar, þetta viðfangsefni heillar 

Ragnar Kjartansson sem býr til listaverk um listafólk að búa til kvikmynd um bók sem fjallar 

um skáld sem býr til fegurð sína í heiminum þar sem hún er honum ekki  til staðar.  

                                                
35 Raoul Eshelman. „Notes on Performatist Photography: Experiencing Beauty and Transcendence after Postmodernism.“ 
Bls.198  
36 Halldór Laxness. Heimsljós. 8.útgáfa. (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2002) bls. Xvii í formála Halldórs Guðmundssonar. 
37 Halldór Laxness. Heimsljós. 8.útgáfa. (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2002) bls. V í formála Halldórs Guðmundssonar  
38 Kolbrún Bergþórsdóttir. „Sjálfur skil ég ekki list mína“ 
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 Í Heimsljósi eru einnig önnur líkindi með verkum Ragnars Kjartanssonar – einhver 

undirliggjandi tónn, einhver skopstæling á þjáningunni. Þetta er allt eitthvað svo sorglegt en 

þetta er allt eitthvað svo einlægt einsog verk Ragnars eiga til að vera. Jeffrey Kastner kemur 

að þessu í grein sinni Alvaran að þykjast sem finna má í yfirlitsbók Listasafns Reykjavíkur 

um Ragnar. 

 

 Einn magnaðasti þátturinn í bók Laxness er hvernig hún heldur lesandanum í aðdáunarfullri 

spennu, einnig óljósum efasemdum, gagvart ljóðrænum metnaði sem vex með sögupersónunni, 

hárfínni blöndu af einlægni og kaldhæðni sem má greina í þeim vindum að því er virðst djúpra 

tilfinninga sem blása um skynsvið sögunnar. Þessi fínlegi jafnvægisgangur – þar sem miklum 

geðhrifum er í senn sýnd samúð og hæðni – þar sem tengsl við dýpið nást á einhvern hátt einmitt 

með því að virðast hafna þeim. 39 

 

Einsog lesa má er Heimsljós – líf og dauði listamanns ríkt af leik og húmor. Það er 

tilvísunarsúpa í stefnur, hugmyndir, fagurfræði og önnur listaverk. Það er svo sannarlega 

lifandi, í stöðugum flúxus milli listamanna, lífs og liðna. Bókin sjálf er mitt á milli tveggja 

póla, hún er í sífelldu reipitogi milli kaldhæðni og einlægni, ljótleika og fegurðar, blekkingar 

og raunveruleika og er því kjörið listaverk til að heiðra í metamódernískri endurvinnslu. 

Listræn ákvörðun Ragnars að sýna okkur bæði framhlið og bakhlið listaverksins er skýrt 

dæmi um metamódernískt stíleinkenni, hann skapar „aðstæður“ (rómantískt kvikmyndaver) 

þar sem hann reynir að miðla sannri fegurð en þar sem við vitum að þær eru skapaðar frá 

grunni og þar með óraunverulegar látum við ekki blekkjast, heldur leyfum okkur aðeins að 

gleyma um stund. 

 

 

 

 

 

                                                
39 Jeffey Kastner. „Alvaran við að þykjast“  Ragnar Kjartansson, Markús Þór Andresson ritstýrði. (Reykjavík. Listasafn 
Reykjavíkur í samvinnu við Koenig Books og Barbican listamiðstöðina, 2017) bls. 57 
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5.  Anderson, Andersson, Kjartansson 

 

Í grein sinni The Metamodern, the Quirky and Film Criticism reynir James MacDowell að 

draga fram fagurfræðileg stíleinkenni í amerískum samtímakvikmyndum sem hann 

skilgreinir sem metamódernískar. Orðið sem hann notar til þess að lýsa þeim listrænu 

tilhneigingum í myndunum er „Quirky“ sem á íslensku myndi e.t.v. snúast sem „sérviturt“, 

sem þykir þó ekki nógu lýsandi fyrir hugtakið. „Krúttlegt“ væri annað orð en flestir myndu 

einfaldlega nota enska orðið í daglegu tali.  

 

The quirky, as I define it in relation to film, often features a number of conventions: a modal 

combination of the melodramatic with the comedic; a mixing of comic styles such as pathetic 

deadpan, comedy-of-embarrassment and slapstick; a visual and aural style that frequently courts 

a fastidious and simplified sense of artificiality; [...]. Most pervasive, however, is a tone that 

balances ironic detachment from, and sincere engagement with, films’ fictional worlds and their 

characters.40 

 

MacDowell nefnir bandaríska kvikmyndaleikstjórann Wes Anderson sem helsta 

metamóderníska kvikmyndahöfundinn í dag en hann hefur leikstýrt myndum á borð við The 

Royal Tenebaums (2001), Moonrise Kingdom (2012) og Grand Budapest Hotel (2015) en 

fyrir þá síðastnefndu var hann tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir bestu leikstjórn. Anderson 

er talinn einn áhrifamesti leikstjóri síðustu ára og þá sérstaklega vegna skýrrar 

höfundareinkenna sem MacDowell útlistar nánar í grein sinni en kvikmyndir hans þykja hafa 

svo skýran og auðþekkjanlegan myndheim að árið 2018 birtist grein í The Guardian með 

nafnið: „From Gucci ads to Instagram fads: how the Wes Anderson aesthetic took over the 

world.“ Þeir sem hafa séð kvikmynd eftir Anderson kannast væntanlega við fagurfræðina; 

björt og nánast pastellituð litagrafía, samhverf kvikmyndataka (viðfang athygli fullkomlega 

í miðju kvikmyndaskotsins), langar tökur skyldari málverkum, nostalgískur 

                                                
40 James MacDowell. „The Metamodern, the Quirky and Film Criticism.“ Í Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth 
after Postmodernism. Robin van den Akker,  Timotheus Vermeulen og Alison Gibbons ritstýrðu (London:  Rowman & 
Littlefield International, 2017) bls.29. 
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tilvísunarheimur, kaldhæðinn húmor í bland við einlægar tilfinningar og tónlist sem tónar 

unaðslega við þetta allt saman – Metamódernískur tilfinningastrúktur. 

 

His films typically combine strategies that encourage ironic emotional distance (e.g. deadpan 

comedy, highly self-conscious tableau framings, pointedly artificial décor) with a disarmingly 

beautiful ‘childlike’ aesthetic. Overly precise and overtly un-naturalistic.41 

 

Í grein sinni í The Guardian rekur menningarblaðakonan Louis Wise hvernig áhrif 

Andersons gæta hvaðanæva, allt frá öðrum kvikmyndamönnum sem stela stíl hans til þess 

hvernig ljósmyndir fólk upphleður á Instagram. En af hverju er þessi fagurfræði hans svona 

vinsæl? Louis Wise skrifar að það sé einfaldlega af því hversu ánægjuleg verk hans eru til 

áhorfs: „Wes Anderson’s success bears out a very basic fact, one that critics have to concede: 

a lot of Anderson is very popular because a lot of it is very pleasing.“42 en bætir svo réttilega 

við að ekki eru allir á Wes Anderson vagninum. Leikstjórinn hefur vissulega fengið sinn 

skammt af gagnrýni í gegnum tíðina en margir vilja meina að kvikmyndir hans séu ekkert 

nema listrænt prump, neytendavæn söluvara dulbúin sem há-list. Anderson er einnig 

gagnrýndur fyrir það að sitja fastur í sömu sporunum. Í verkum hans birtist sama fagurfræðin 

aftur og aftur, viðfangsefnin þau sömu aftur og aftur: „This is arguably both Anderson’s 

greatest charm and flaw. It is a world where, at first glance, neither the film-maker, nor his 

characters, want to age.“ 43   

 Mörg líkindi má finna með vídjóverkum Ragnars Kjartanssonar og kvikmyndum 

Wes Anderson, en sá síðarnefndi frumsýndi eitt sitt frægasta verk, The Royal Tenebaums,  

sama ár og Ragnar útskrifaðist úr Listaháskólanum árið 2001 (Life Aquatic with Steve Zissou 

kemur svo út árið 2004 og náði leikstjórinn að marga mati hátindi sínum árið 2007 með 

kvikmyndinni The Darjeeling Limited). Báðir listamennirnir skapa oftar en ekki ofur 

stílíseraðan myndheim, fullan af nostalgíu og hátíðlegri notkun tónlistar, andrúmsloftið 

blandað af einlægri kaldhæðni og kaldhæðinni einlægni, þ.e.a.s. einn stór melódramatískur 

og grátbroslegur brandari. Má hér t.d. nefna myndbandsinnsetninguna Guð (2007) þar sem 

                                                
41 James MacDowell. „The Metamodern, the Quirky and Film Criticism. Bls. 35 
42 Louis Wise. „From Gucci ads to Instagram fads: how the Wes Anderson aesthetic took over the world“. The Guardian. 
7.apríl. Sótt 09.febrúar 2019 á https://www.theguardian.com/film/2018/apr/07/from-gucci-ads-to-instagram-fads-how-
the-wes-anderson-aesthetic-took-over-the-world 
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Ragnar stendur fyrir framan kvikmyndatökuvél í gervi bandarísks dægursöngvara frá sjötta 

áratugnum, klæddur svörtum smóking með briljantín í hárinu. Fyrir aftan hann er stór 

hljómsveit á nokkrum pöllum sveipuðum bleiku satíni og í hálfa klukkustund syngur Ragnar 

„Sorrow conquers happiness“ – Sorgin sigrar hamingjuna 44  í hreyfingarlausa 

kvikmyndastilluna aftur og aftur og aftur. Í öðru myndbandsverki, Endir – Klettafjöllum 

(2009), 45 sjást Ragnar Kjartansson og tónskáldið Davíð Þór Jónsson leika á ýmis hljóðfæri, 

banjó, trommur og jafnvel flygil í snævi þökktum Klettafjöllunum. Verkið eru fimm 

hreyfingarlausar stillur og hefst hvert skot á því að listamennirnir ganga inní ramman, stilla 

hljóðfærin og byrja að spila dáleiðandi kántrístef, klæddir loðhúfum og kúrekastígvélum. Í 

myndbandinu Miskunn (2004) stendur listamaðurinn í miðjum rammanum fyrir framan rauð 

flauelstjöld, hann skartar Elvisgreiðslu, klæddur hvítum bleiserjakka og heldur þétt um 

gítarinn sinn þar sem hann slær og syngur sömu línuna aftur og aftur í vélina – „Oh, why do 

I keep on hurting you“.46  Hvers vegna held ég áfram að særa þig? 

 Þessi verk, einsog svo mörg verk Ragnars og kvikmynda Wes Anderson, eru 

fullkomlega afstöðulaus gagnvart einhversskonar pólitískri umræðu. Vissulega mætti færa 

rök fyrir því að sum segi meira en annað, en yfir heildina er þetta afar einkennandi fyrir 

listrænt höfundarverk beggja. En er yfirhöfuð hægt að vera pólitískur ef verk manns byggja 

svo mikið á myndrænum eiginleikum og einkennandi fagurfræði? Tekur „stíll“ ekki alltaf 

ósjálfrátt yfir „sögn“? Í þessu samhengi væri áhugavert að skoða kvikmyndir annars 

Andersson, réttara sagt sænska kvikmyndagerðarmannsins Roy Andersson sem er í hópi 

þekktustu og virtustu leikstjóra Evrópu. Myndir hans eru auðþekkjanlegar hverjum 

kvikmyndaáhugamanni og má sérstaklega nefna þríleikinn Sånger från andra våningen 

(2000), Du levande (2007) og En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (2014).47 

Mörg sameiginleg stíleinkenni má finna með hálfnafna hans Anderson en myndir beggja 

einkennast af sterkum litatónum, merkingarhlöðnum smáatriðum, myndrænni kyrrð í bland 

við afkáralega viðburði (e. deadpan) og löngum kyrrstæðum skotum, en stílbragðið notar 

Roy Andersson hinsvegar vegna þeirra hugmyndar að kvikmyndir geti, rétt eins og aðrar 

listgreinar, gegnt veigamiklu hlutverki í samfélagi dagsins í dag til að hvetja til félagslegrar 

og siðferðislegrar meðvitundar meðal þeirra sem á horfa. Andersson notar kvikmyndir sínar 

                                                
44 Markús Þór Andrésson, Ragnar Kjartansson. 
45 Markús Þór Andrésson, Ragnar Kjartansson.  
46 Markús Þór Andrésson, Ragnar Kjartansson.  
47 „Norrænar kvikmyndir í fókus“ 
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til að takast á við ýmsar undirstöðuspurningar, jafnt félagslegar og pólitískar í samtíma 

okkar. 48  Myndmál Andersson er á stundum langsótt og leitar oft fanga í myndmáli þeirrar 

sársaukafullu arfleifðar fasisma, nasisma og þjóðernishreinsana sem allir Vesturlandabúar 

eiga sameiginlega, en þótt viðfangsefni Andersson séu gjarnan býsna þung er yfirbragðið 

létt og hann bregður af og til fyrir sig farsakenndum og beittum stíl.49 Pólitísk afstaða er því 

alls ekki ómöguleg í fagurfræðilegum heimi, hún er einfaldlega val. 

 

6. Pólitík fegurðar 

 

Áður hefur verið fjallað um myndbandsverk Ragnars Heimsljós – Líf og dauði listamanns 

en áhugavert er að skoða verkið aðeins nánar í samhengi við pólitíska umræðu. Bók Halldórs 

Laxness kemur út á feiknarlegum umbrotartímum í Evrópu, það er framgangur fasista og 

nasista í álfunni, borgarastyrjöld á Spáni og upphaf seinni heimsstyrjaldarinnar. Af hverju 

skrifar Halldór Laxness bók sína á þessum tíma? Hvað ætli hafi vakað fyrir sagnameistara 

Íslands að skrifa óð til fegurðarinnar á þeim tímum sem (einsog Bertolt Brecht orðar það) 

„gengur glæpi næst að tala um tré, því það boðar þögn um svo margar ódáðir.“50 Sömu 

spurningu mætti spyrja Ragnar Kjartansson um sitt eigið Heimsljós, af hverju ákvað hann  

að endurheimsækja þetta tiltekna verk á svipuðum umbrotartímum í mannkynssögunni, á 

tímum loftslagsbreytinga, vaxandi þjóðernispopúlisma og flóttamannavanda. Um hvað 

fjallar verkið að mati Ragnars? Af hverju að búa til verk um að búa til þetta tiltekna verk? Í 

viðtali við sýningarstýruna Daniela Zyman segir listamaðurinn að verkið fjalli um fegurðina: 

„I think that beauty is not something that people discuss nowadays, and it is a 

misunderstanding. For every artist, it is always about beauty. Searching for an answer of 

beauty, or dealing with beauty in some way. I can not think of any single artist who is not 

dealing with beauty“.51 Annarsstaðar lýsir hann verkinu einfaldlega sem: „A Cubist painting 

of a novel.“52  Og í sérstökum blaðasnepil sem Thyssen – Bornemsza listasafnið gaf út fyrir 

                                                
48 „Norrænar kvikmyndir í fókus“ 
49 „Norrænar kvikmyndir í fókus“ 
50 Halldór Laxness. Heimsljós. 8.útgáfa. (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2002) bls. Vi í formála Halldórs Guðmundssonar 
51 „Ragnar Kjartansson, The Palace of the Summerland 2014“ TBA21, sótt 09.febrúar 2019 á 
https://www.tba21.org/#item--Summerland--938 
52 „World Light – The Life and Death of an Artist, 2015“ Art basel. Sótt 09. febrúar 2019 á 
https://www.artbasel.com/catalog/artwork/55443/Ragnar-Kjartansson-World-Light-The-Life-and-Death-of-an-Artist 
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sýninguna er Ragnar Kjartansson beðinn um að stikla á stóru varðandi bókina: „World Light 

is an epic about the artist. An ironic tale of beauty and artistic integrity written in the 

crucible of modernism, it is equally an ode to beauty and a deconstruction of it. It speaks to 

an important 21st-century core: the politics of beauty.“53.   

 „Pólitík fegurðar“ er áhugavert orðaval, hver er hún nákvæmlega? Er það spurning 

um hvað fegurð þýði? Eru þetta vangaveltur um hver má skapa fegurð? Eða hver hefur efni 

á fegurð? Eru það forréttindi að fá að skapa fegurð? Ég veit ekki hvað Ragnar meinar með 

þessu en hinsvegar velta þeir Akker, Gibbons og Vermeulen fyrir sér þessari nýju 

heimsmynd metamódernismans, en þrátt fyrir endurkomu hins fallega, hins einlæga og góða 

velta fræðimennirnir því fyrir sér hvort stefnan hafi einhver raunveruleg vopn til þess að 

takast á við vandamál samtímans: „In some ways, there is reason for optimism; in many ways 

we think we are even worse off than before.“54 – Pólitísk umræða er sjaldnast til staðar í 

verkum metamódernískra listamanna og það sem einkennir verk Ragnars er oftar en ekki 

þetta „ekkert“. Engin saga, enginn boðskapur, bara vísun í vísun, ómöguleg leit að fegurð. 

Bonjour (2015) var frumsýnt í Palais De Tokyo í París en verkið er fimm mínútna lúppa á 

leiksviði þar sem tvö hús í fullri stærð, máluð og búin húsgögnum standa við torg með 

gosbrunni. Karl og kona vakna, hvort í sínu húsi, fara á fætur og búa sig undir daginn. Af 

tilviljun hittast þau við gosbrunninn, heilsast að frönskum sið „Bonjour“ og horfa augnablik 

í augu hvors annars áður en þau hverfa aftur til síns heima og lúppan byrjar aftur. Og aftur. 

Og aftur. Við sjáum þetta „ekkert“ víða annarsstaðar. Í Sælu (2009) lætur Ragnar hóp af 

óperusöngvurum síendurtekið syngja endalokin á gamanóperunni Brúðkaup Fígarós og auk 

þess byggir listamaðurinn annað óperuverk sitt, Kraftbirtíngarhljómur guðdómsins (2014) 

einnig á skáldsögu Halldórs Laxness Heimsljós (þriðja verk hans sem sækir til sama efniviðs) 

og gætir þar kunngulegra stefa: „Engir söngvarar, bara sviðsmyndir og leikmunir. 

Handmáluð leiktjöldin af fjöllum, jökli, söndum og skógi eru undir áhrifum rómantískra 

klisja og er ekki síst hermt eftir þýska leikmyndahönnuðinum Friedrich Schinkel (1781 – 

1841) og landslagsmálaranum Caspar David Friedrich ( 1774 – 1840)“55    

 Vinsældir Ragnars eru þó ekki dæmdar fyrir pólitískt afstöðuleysi, enda einn 

vinsælasti samtímalistamaður Evrópu, og mætti auðvitað koma með þau mótrök að 

                                                
53 „Summary of the book that inspired the work.“ Macm.org. Sótt 09.febrúar 2019 á  
https://macm.org/app/uploads/2017/01/Summary-of-the-Book_EN.pdf 
54 Robin van den Akker, Timotheus Vermeulen. „Periodising the 2000s, or, the emergence of Metamodernism “ bls 5. 
55 Markús Þór Andrésson, Ragnar Kjartansson. Bls. 180 
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fagurfræðileg afstaða sé alltaf pólitísk og þ.a.l. sé Ragnar Kjartansson afar pólitískur 

listamaður, á þann hátt að verk hans ögra þeim formum sem hann vinnur með hverju sinni. 

Hvað er ópera? Hvað er leikhús? Hvað er myndlist? En vangaveltur um erindi Ragnars 

Kjartanssonar og verka hans í samtali við samhengi sitt hafa fylgt honum alveg síðan hann 

steig sín fyrstu skref sem listamaður rétt eftir aldamótin.  

 Fyrir nokkrum árum, rétt eftir Hrun, mátti finna í blöðum landsins ritdeilur sem 

snérust um hvort rétt væri að skilgreina „Krúttin“ dauð eða ekki. Tónlistarfræðingar, 

blaðamenn og rithöfundar áttu í hörðum orðaskiptum í Lesbók Morgunblaðsins um 

málefnið. Í grein sinni Af tilvist, dauða og pólitík reynir tónlistarmaðurinn Atli Bollason að 

útskýra hugtakið „krútt“ og vísar í aðra grein sem hann hafði skrifað ári áður sem hét 

einfaldlega: Eru krúttin dauð? Þar tengir hann „krútt“ við orðið „twee“ sem merkir eitthvað 

yfirgengilega sætt eða krúttlegt. Hugtakið „twee“ var notað um breska jaðartónlist á níunda 

áratugnum sem leitaði „í áhyggjulausa æskuna, hið sæta og krúttlega.“ (Skoska 

hljómsveitin Belle and Sebastian myndi t.d. flokkast sem Twee-popphljómsveit)  og skapaði 

þannig mótvægi við græðgina og efnishyggjuna sem einkenndi stjórnartíð Reagans og 

Thatchers beggja vegna Atlantshafsins. 56  Atli Bollason skrifar eftirfarandi um uppruna 

krúttsins: „Samhliða stétt nýríkra varð til hópur sem sagði skilið við samfélag græðginnar 

og leitaði þess í stað í rómantíkina, upp í sveit, í æskuna. Ekki endilega bókstaflega, en 

allavega í list sinni. Þetta fólk er krúttin. „Krúttkynslóðin“ er því rangnefni, því hún er alls 

ekki kynslóð, heldur einungis tiltölulega þröngur hópur (tón)listamanna.“ Í greininni dregur 

hann svo upp fagurfræði krúttsins í nokkrum orðum: „ […] veröld handan tíma og rúms, 

fullur nostalgíu eftir endalausu og áhyggjulausu æskusumri. Þetta má sjá á plötuumslögum, 

á hljómsveitarmyndum, og lesa, heyra og sjá í viðtölum“ 57 Einsog lesa má á sviganum sem 

pistlahöfundur gerir kringum forskeytið (tón) áður en -listafólkið kemur snérist umræðan að 

miklu leyti um þær hljómsveitir starfandi á þessum tíma. Hinsvegar eru bæði Ragnar 

Kjartansson og rithöfundurinn Andri Snær Magnason kallaðir krútt í mótsvari Páls Ragnar 

Pálssonar í ritdeilunum: „Mörgum listamönnum af yngri kynslóðinni hefur verið skipað í 

þennan flokk, án þess að tengingin milli þeirra sé augljós. T.d. Mugison, Ólöf Arnalds, Sigur 

Rós, Trabant, Amiina, Benni Hemm Hemm, Múm, myndlistarmaðurinn Ragnar Kjartansson 

                                                
56 Atli Bollason, „Af tilvist, dauða og pólitík“ Morgunblaðið. 01. Nóvember 2008. Sótt 09. febrúar 2019 á 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1252708/ 
57 Atli Bollason, „Af tilvist, dauða og pólitík“  
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og rithöfundurinn Andri Snær Magnason svo einhver dæmi séu nefnd“58 (Andri Snær segir 

fræg orð þegar hann er inntur útí þessar greinar í Silfur Egils, aðspurður hvort að Hrunið sé 

ekki einnig fall Krúttkynslóðarinnar svarar hann neitandi þar sem hún hefði ekki tekið lánin 

heldur notað og nýtt gamla hluti, þetta væri fyrst og fremst fall nýfrjálshyggjunnar: „Þetta 

er fall SUS, Heimdallar, Verzló og viðskiptaháskólanna.“)59   

 Í títtnefndri ritdeilu var nokkuð fjallað um pólitíska afstöðu þessara 

„krúttlistamanna“ og hvert hlutverk þeirra í samfélagslega samtalinu hafi verið, en krúttin 

voru dæmd dauð þar sem þeim mistókst að veita nýfrjálshyggjunni nógu mikið aðhald í 

listsköpun sinni fram að Hruni, vissulega mikið á íslenskt listafólk lagt en svo hljóðaði 

dómurinn. Sömu gagnrýni nota þeir Akker, Gibbons og Vermeulen gegn metamódernísku 

stefnunni en þeir stórefast um aðferðir hennar til þess að gagrýna samfélagið einsog það 

birtist okkur í dag, einsog krúttin gátu ekki barist við hömlulaust góðærið með því að flýja 

upp í sveit geta metamódernískir listamenn ekki barist gegn loftslagbreytingum með 

fegurðina eina í fararbroddi. Gagnrýni Atla Bollasonar snerist aðallega um þennan punkt, 

hvernig andsvar „krúttin“ boðuðu gagnvart þeirri stétt nýríkra sem hafði skyndilega komið 

upp á yfirborðið í góðærinu. Í stað flatskjáa, stórra bíla og dýrra húsgagna sóttu krúttin í 

sveitina, fortíðina, æskuna, hið smáa og hið lágværa og vitnaði höfundur svo háðslega í frægt 

svar Andra Snæs um hvernig ætti að taka á vandamálunum: „Kannski ættum við öll saman 

að fara út í garðinn og búa til engla í snjóinn og horfa upp í himininn.“ sem er kannski ekki 

alveg dæmandi fyrir listsköpun Andra Snæs enda höfundur Draumalandsins, einnar 

umtöluðustu bókar síðustu tveggja áratuga þar sem hann gagnrýnir harðlega íslenska stóriðju 

og hlaut Íslensku bókmenntaverðalaunin fyrir árið 2006.  

 

 Það má kalla þetta draumóra, en í raun beita krúttin eins konar „passive-agressive“ pólitískri 

aðferð, þau neita að gangast inn á forsendur frjálshyggjunnar, taka ekki þátt í samræðu sem er 

skilgreind með orðtökum og þar með hugmyndum hennar. Svo má vitaskuld ræða það fram og 

til baka hvort sé róttækara eða áhrifaríkara – að neita alfarið að taka þátt í meingallaðri 

pólitískri samræðu eða að gangast orðræðunni á hönd og berjast gegn henni innan frá.60 

                                                
58 Páll Ragnar Pálsson „Af ótímabærum dánarfregnum“ Morgunblaðið. 25.október 2008. Bls.11. Sótt 09.febrúar 2019 á 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4193368 
59 „Ósáttur við ummæli Andra Snæs um fall Verzló“ Vísir, 10. nóvember 2008. Sótt 09.febrúar 2019 á 
http://www.visir.is/g/2008278252644 
60 Atli Bollason, „Af tilvist, dauða og pólitík“ 
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Páll Ragnar Pálsson er Atla hinsvegar ósammála og finnst að krúttin hafi verið miklu meira 

pólitískara afl en þeim vera ber:  

 

Eitt einkenni margra úr þessum hópi er einmitt þessi mótspyrna við neyslusamfélagið sem hefur 

tröllriðið samfélaginu síðustu árin. [...] Hvað var hljómsveitin Trabant annað en paródía á þetta 

allt saman þar sem þeir helltu kampavíni hver yfir annan á sviði klæddir í nýju föt keisarans? 

Róleg tónlist Amiinu má segja að sé eins og lognið í miðju stormsins, gerð til þess að fá okkur til 

að hægja ferðina og líta í kring um okkur. Hún lýsir viðhorfi, ekki afstöðuleysi.61 

 

Útfrá þessum orðum má velta því fyrir sér hvort „krúttið“ flokkist einfaldlega ekki sem 

metamódernískt fyrirbæri en báðar stefnur deila með sér sömu fagurfræði (rómantík, æskan, 

sveitin), sömu gagnrýni og rísa uppúr sama samfélagi nýfrjálshyggjunnar. Upphaf 

metamódernismans er samkvæmt inngangsgrein þeirra Akker, Gibbons og Vermeulen í 

Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism rétt fyrir aldamótin 

2000. Sigurrós gefa út frumraun sína Von árið 1997 og slá svo í gegn með sinni þriðju plötu 

Ágætis Byrjun árið 1999 og múm gefur út sína fyrstu plötu Please Smile my noise bleed árið 

2001. Í báðum þessum hljómsveitum má finna virkustu samstarfsmenn Ragnars 

Kjartanssonar, tónlistarfólkið Kjartan Sveinsson (Sigurrós) og Kristín Önnu Valtýsdóttir 

(múm) sem hafa tekið þátt í fjöldamörgum verkum listamannsins en Kjartan hefur einsog 

áður hefur komið fram samið tónlist fyrir t.d. Stríð, Heimsljós – líf og dauði listamanns, 

Kraftbirtíngarhljóm guðdómsins, Take me by the dishwaser og The Visitors á meðan Kristín 

Anna hefur t.d. sungið, spilað og leikið í The Visitors, Heimsljós – líf og dauði listamanns, 

Die Musik, Scenes from western culture o.fl.62 

 Áhugavert er að sjá hljómsveit Ragnars Kjartanssonar, Trabant, upptalda með 

krúttunum í grein Páls Ragnars enda með allt aðrar forsendur en þeir listamenn sem þar hafa 

áður verið nefndir. „Paródía á þetta allt saman“ skrifar Páll og að því virðist nokkuð 

kaldhæðin írónía? Sullandi yfir hvern annan kampavíni? Ekki sérlega lágvært eða smátt? 

Engin rómantísk fortíðarþrá? Veröld handan tíma og rúms? Trabant gaf út sína fyrstu plötu 

Moment of truth árið 2001 og myndu fáir tengja tónheim þeirra við draumkenndan hljóðheim 

                                                
61 Páll Ragnar Pálsson „Af ótímabærum dánarfregnum“ 
62 Markús Þór Andrésson, Ragnar Kjartansson. 
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Sigurrósar eða barnslega einlægni múm. Yfir listsköpun Trabants var allt annar 

tilfinningastrúktur en viðhafðist hjá krúttunum, t.d. gaf hljómsveitin út plötuna Trabant á 

Bessastöðum árið 2004 sem var upptaka af lifandi tónleikum hljómsveitarinnar yfir 

kokteilboði á Bessastöðum (eitt lag af fjórum er ávarp Ólafs Ragnars Grímssonar að þakka 

hljómsveitinni fyrir „frábæra tónleika“63).   

 Þessi þversögn er samt eitthvað svo lýsandi fyrir Ragnar Kjartansson, hann er 

einhvernveginn alltaf á skjön við sjálfan sig, skilgreindur sem krútt en hagar sér einsog 

groddakall, segir í viðtölum að verk sín fjalli um þetta en annarsstaðar fjalla þau um hitt. 

Verk hans bera skýr dæmi um metamóderníska fegurðarþrá en einnig póst-móderníska  

meinfýsni þar sem hann lætur Ladda skjóta úr riffli, Helga Björns senda sér stúku Hitlers og 

meitlar í marmara – „Það eina sem hann langaði að gera var að fróa sér og borða konfekt“64 

Þarna birtist Ragnar okkur (oftar en ekki undir listamannsnafninu Rassi Prump) sem hinn 

póst-móderníski kaldhæðnispési, þar sem hann gerir óspart grín að sjálfum sér, áhorfendum 

og listinni sjálfri. Hann vinnur á næfurþunnri línu, sífellt að dansa á mörkum tveggja póla, 

endalaust að spyrja spurninga um form, stefnur, raunveruleika og tilgang sem í anda 

þversagnarinnar gerir hann að einstöku dæmi um metamódernískan listamann. 

 Staðhæfingar mínar um pólitískt afstöðuleysi listamannsins eru svo einnig jafn 

þversagnarkenndar en „maðurinn“ Ragnar Kjartansson hefur vissulega blandað sér í 

pólitíska umræðu á síðustu árum Á kjördag árið 2013 stóð hann á Austurvelli með gítar í 

hendi og söng heilan eftirmiðdag – „Ekki kjósa Framsókn eða Sjálfstæðisflokkinn, því ef að 

þú gerir það, þá fer allt til andskotans“ 65 og svo var hann í framboði fyrir 

stjórnmálahreyfinguna Vinstri Græna og andlit kosningarherferðar þeirra árið 2016 og 2017. 

Í umdeildri sjónvarpsauglýsingu sagði hann t.d. – „Líklegra er að áður en stjórnin springur 

aftur næsta vor þá verður hver einasti Engeyingur, frændi hans og hundur kominn á nýjan 

Porsche Cayenne. Kjósum alvöru leiðtoga. Kjósum motherfucking Katrínu.“66 Hinsvegar 

má velta því fyrir sér hvort gjörningarnir flokkist undir hans listræna höfundaverk, þar sem 

manneskjan Ragnar Kjartansson var í framboði og e.t.v. manneskjan Ragnar sem söng þetta 

lag (en gjörninginn er ekki að finna í neinum yfirlitsbókum né á ferilsskrá listamannsins hjá 

                                                
63 Trabant. Trabant á Bessastöðum. 12 tónar 12T002, 2004, geisladiskur. 
64 Markús Þór Andrésson, Ragnar Kjartansson. 
65 Ragnar Kjartansson. „Ekki kjósa Framsókn eða Sjálfstæðisflokkinn…“ Myndband, 2:42, sótt 09.febrúar 2019 á 
https://www.youtube.com/watch?v=bv4RpzV1a_k 
66 Hjálmar Friðriksson.„Skrímsladeild VG hefur störf: Kjóstum motherfucking Katrínu.“ DV. 26.október 2017. Sótt 
09.febrúar 2019 á http://www.dv.is/frettir/2017/10/26/skrimsladeild-vg-hefur-storf-kjosum-motherfucking-katrinu/ 
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íslenska galleríi hans I8). Aðspurður um þessar sömu vangaveltur í viðtali við Fréttablaðið 

svarar listamaðurinn svo „Sem borgari er ég mjög pólitískur maður en ég passa mig á því 

að listin mín sé hál sem áll. Mér finnst mikilvægt að listin komi frá djöflinum, að fólk viti 

ekki alveg hvað hún tákni.“67  

 

Lokaorð 

 

Listaverk Ragnars Kjartanssonar bera skýr höfundareinkenni metamódernísks listamanns, í 

sköpun sinni leitar hann aftur og aftur til rómantískrar fortíðar en ólíkt póst-módernískum 

vinnuaðferðum endurnotar hann ruslahaug fortíðarinnar með virðingu, nánast barnslegri 

einlægni. Notkun hans á kaldhæðni, einsog mátti sjá í verki hans Stríð, er ekki illkvitin í 

afbyggingu sinni heldur talar inn í nýjan tilfinningarstrúktur metamódernismans sem boðar 

hlýju og von fyrir nýja framtíð. Við leyfum okkur að finna til samúðar með deyjandi 

hermanninum en gerum okkur samt grein fyrir undirliggjandi íróníunni, hvort sem hún er 

gagnvart verkinu, leikhúsinu, leikaranum eða okkur sjálfum. Írónían er þó ekki fráhrindandi, 

þvert á móti hvetur hún okkur til aðdáunar og jákvæðra tengsla.  

 Í verkum Ragnars er fegurðarþrá listamannsins oftar en ekki viðfangsefni verka hans, 

hann vinnur með kenndir sem póst-módernistar telja ekkert annað en lygar; ást, fegurð og 

trú, en þar sem hann leyfir áhorfendum aldrei að gleyma því að listaverk hans eru 

óraunveruleg boðar hann ekki módernískan sannleik, hann er mitt á milli, hann er meta. Þetta 

stílbragð má sjá skýrt í myndbandsverki hans Heimsljós – líf og dauði listamanns en með 

því að sýna okkur bæði framhlið og bakhlið vitum við að tilfinningar okkar eru fullkomlega 

skapaðar, með ljósi, tónlist, texta og málningu. Það þýðir samt ekki endilega að tilfinningar 

okkar séu ekki raunverulegar, einsog Ragnar Helgi Ólafsson spyr sig: „Eru leikhús-

tilfinningar ekki líka tilfinningar?“  

 Þrátt fyrir von um betri tilveru sem birtist okkur í nánast útópískum heimum þessarar 

listamanna virðist pólitískt afstöðuleysi einkenna listræna sköpun metamódernista, en með 

afturhvarfi sínu frá póst-móderníski meinfýsni yfir í hlýjan tilfinningastrúktur virðast þeir 

hafa tapað tólum sínum og vopnum til þess að tækla alvarleg samtímamálefni einsog 

                                                
67 Kolbrún Bergþórsdóttir, „Sjálfur skil ég ekki list mína“ 
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loftslagsbreytingar, populísma og flóttamannavanda, en svo virðist þegar að mikil áhersla sé 

lögð á ákveðinn fagurfræðilegan stíl virðist sögn eða pólitík þurfa að víkja frá borðinu. 

Pólitísk afstaða er þó vel möguleg innan hins metamóderníska tilfinningastrúktúrs, einsog 

verk sænska kvikmyndaleikstjórans Roy Andersson bera vott um. Meint pólitískt 

afstöðuleysi í verkum Ragnars hefur alla tíð verið umdeilt og umræðan fylgt honum alveg 

síðan hann var að stíga sín fyrstu skref eftir útskrift. Hann var titlaður einn af „krúttunum“ 

sem ég færði rök fyrir að mætti skilgreina sem metamódernískt fyrirbæri enda með sömu 

fagurfræðilegu stíleinkenni og mættu sömu gagnrýni fyrir veik andsvör gagnvart 

samtímavandamálum sínum. Áhugavert var samt að skoða þversögn listamannsins en 

einstaklingurinn Ragnar Kjartansson hefur verið mjög pólitískur síðustu ár, hinsvegar vill 

Ragnar ekki gera samasemmerki milli einstaklingsins og listamannsins. 

 Samtal Ragnars við listina sjálfa, strauma og stefnur er lifandi og spennandi, hann 

spyr margra spurninga um eðli listamannsins og hlutverk listarinnar almennt. Hann rannskar 

hvert einasta form sem hann vinnur við, hvort sem það er kvikmynd eða leikhús eða ópera 

eða málverk. Afbyggingaraðferðir hans eru einstakar en afbygging afbyggingunnar með 

notkun sína á framhlið/bakhlið opnar listamanninum stóran glugga af tilfinningum, 

viðfangsefnum og frásagnaraðferðum. Hinsvegar sit ég spurningarmerki við pólitískt 

afstöðuleysi í verkum hans, umfjöllunarefnin daðra stundum við forréttindarlist og hvort 

slíkt eigi við á okkar varhugaverðu tímum er áhugaverð spurning, jafnvel partur af mun 

stærri spurningu, hvert er raunverulegt hlutverk listar? Og má þá einnig spyrja – Hvert er 

raunverulegt hreyfiafl listarinnar? Er sanngjarnt, eða yfir höfuð raunsætt, að krefjast þess að 

listamenn, eða list yfirhöfuð, veiti alheimsöflunum slíkt aðhald að hægt sé að leysa öll 

vandamál samtímans? Hefðu krúttin raunverulega getað komið í veg fyrir Hrunið ef pólitísk 

afstaða þeirra hefði verið örlítið meira í borði en orði? Ef Rassi Prump hefði kvikmyndað 

ljóð Yahya Hassan í stað Heimsljós Halldórs Laxness hefði það raunverulega breytt 

einhverju einhversstaðar? Því er erfitt að svara, en ég verð samt að vera sammála þeim 

Akker, Gibbon og Vermeulen og lýsa yfir alvarlegum áhyggjum vegna áherslu á sérstaka 

tegund ánægjulegrar fagurfræði fremur en málefni og samtal. Ef að listaverk svara engu öðru 

en ákveðinni tilfinningalegri eftirspurn samfélagsins, eru þau þá eitthvað annað en 

neytendavæn söluvara?  
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