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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað hvernig andkapítalískar aðferðir í listsköpun geta virkað sem 

pólitískt afl og stuðlað þannig að samfélagslegum breytingum. Verk Ilmar Stefánsdóttur, 

Simone Giertz og James Leadbitter eru greind og með því sýnd dæmi um og færð rök fyrir 

kostum þess að nota fáránleika og óskilvirkni í pólitískum tilgangi í listsköpun. Helstu 

heimildir ritgerðarinnar eru verk listafólksins, viðtal höfundar við Ilmi Stefánsdóttur, 

Capitalist Realism: Is there no alternative? eftir Mark Fisher, greinin Artistic Strategies in 

Politics and Political Strategies in Art eftir Chantal Mouffe og How to Do Things with Art: 

The Meaning of Art's Performativity eftir Dorothea von Hantelmann. Stuðst er við skrif 

Fishers um þröngan ramma nútímasamfélags og byrði kapítalismans, hugleiðingar Mouffe 

um hvernig pólitískar aðferðir í listksöpun geti verið hentugar til þess að gagnrýna ríkjandi 

gildi og viðmið samfélagsins í listsköpun og kosti þess að vinna innan ríkjandi kerfa til 

þess að brjóta þau upp og skrif Hantelmann um list sem raunveruleika-framleiðandi 

fyrirbæri. Það er útfrá skilgreiningu Mouffe á common sense sem hugtökin fáránleiki og 

óskilvirkni eru skilgreind sem andkapítalísk hegðun. Verk listamannanna eiga það 

sameiginlegt að nota fáránleika og óskilvirkni í listsköpun sinni í þeim tilgangi að setja 

spurningarmerki við kapítalískan ramma samfélagsins og ögra heimsmynd okkar.  
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Abstract 

This essay is about how anti-capitalist methods in art can work as a political force and in 

that way promote social change. The works of Ilmur Stefánsdóttir, Simone Giertz and 

James Leadbitter will be compared and analyzed and shown as an example of the benefits 

of using nonsense and inefficiency in political purpose in artmaking. The main sources for 

this essay are the works of the three artists, the authors interview with Ilmur Stefánsdóttir, 

Capitalist Realism: Is there no alternative? by Mark Fisher, Artistic Strategies in Politics 

and Political Strategies in Art, an article by Chantal Mouffe and How to Do Things with 

Art: The Meaning of Art's Performativity by Dorothea von Hantelmann. The ideas will be 

supported by Fisher's writing about the burden caused by the narrow framed capitalist 

society, Mouffe's writing about how political strategies in art can be a convenient way to 

criticize the dominant values and criteria of todays society and by Hantelmann's writing 

about art's reality producing dimension. The essay's definition of nonsense and inefficiency 

as a anti-capitalist behaviour and therefore a political force is defined from Mouffe's 

definition of common sense. What these artists have in common is that they use nonsense 

and inefficiency in their artwork to put forth critical questions about the capitalist frame of 

society and to challange the way we look at the world.  
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Inngangur 

„...It's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism.“1 segir Mark 

Fisher í bók sinni Capitalist Realism - Is there No Alternative? og er þar að vitna í 

fræðimennina Fredric Jameson og Slavoj Žižek. Og það er rétt, það er nánast ómögulegt að 

ímynda sér líf utan kapítalismans því samfélagið sem við búum í er gjörsamlega gegnsýrt 

af honum. Í greininni „Give me shelter“ sem er samtal milli Fisher og Franco 'Bifo' Berardi 

um örmögnun, efnahagskreppu, listræna andstöðu og framtíðina segir Berardi:  

 

 People know, but they are unable to change the automatisms of daily life. They 

 have children (why do people have children? This is something I can’t 

 understand); they need to buy a car and to fill it with petrol; they need money 

 because only money can buy those things. They are obliged to accept the 

 blackmail, and this is slowly modelling their minds, their sensibilities, their 

 expectations. So they try not to think about what they know: that capitalism is 

 destroying their lives, because these are the only lives they are capable of 

 imagining and of living.2  

 

Það er ekki hægt að neita því að allur okkar heimur snýst um peninga. Frá því við höfum 

vit til göngum við í skóla þar til við erum komin með háskólagráðu til þess að sérhæfa 

okkur fyrir vinnumarkaðinn þar sem við munum hýrast restina af ævi okkar, alla virka 

daga í allaveganna átta klukkustundir á dag, til þess að eiga peninga til þess að borga 

námslánin okkar til baka og til þess að greiða niður íbúðalánin eða leiguna, til þess að 

getað fætt okkur og klætt og til þess að geta mögulega einn daginn farið til Tenerife í 

sólina í tvær vikur til þess að slaka á og safna orku fyrir næstu vinnutörn. Það er merkilegt 

að í heimi þar sem kulnun og geðraskanir eins og þunglyndi og kvíði eru jafn algengar og 

þær eru í dag sé lífstílnum ekki breytt. Jú, honum er breytt á þann hátt að fólk tekur 

mataræðið í gegn, stundar líkamsrækt, hugleiðslu og núvitund, en þessu er öllu bara bætt 

ofan á álag langra vinnudaga, ekkert er tekið út í staðinn. Við höldum áfram að vinna að 

minnsta kosti átta tíma á dag til þess að eiga í okkur og á og fyrir þeirri yfirgengilegu 
                                                
1 Mark Fisher, Capitalist Realism, O Books, 2009, bls. 2 
2 Fisher, Mark og Franco ‘Bifo’ Berardi, „Give Me Shelter.“ Frieze. 1. janúar 2013. 
https://frieze.com/article/give-me-shelter-mark-fisher 
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neyslu sem núorðið þykir eðlileg. Mikil aukning er á veikindum vegna streitu eða kulnunar 

í starfi hér á landi. Ársskýrsla VR frá árinu 2017 sýndi að greiðsla sjúkradagpeninga hefur 

aukist um 72,7% frá árinu 2006, en þaðan var stærstur hluti greiddur til fólks með 

geðraskanir, eða 33% og stoðkerfisvandamál, eða 24%.3  

 En hvernig getum við breytt þessu? Eru einhverjir aðrir möguleikar? Í gegnum 

tíðina hefur mikið verið rökrætt um hvernig og hvort það sé yfir höfuð hægt að ná fram 

einhverjum samfélagslegum eða pólitískum breytingum með list. Í þessari ritgerð ætla ég 

að fara yfir andkapítalískar og pólitískar aðferðir í listsköpun og skoða hvaða áhrif þær 

geta haft á okkur sem manneskjur og samfélagið sjálft. Ég ætla að skoða verk Simone 

Giertz, Ilmar Stefánsdóttur og James Leadbitter og útfrá því skoða hvernig list sem felur í 

sér fáránleika og óskilvirkni (sem ég mun skilgreina betur í næsta kafla) til þess að ögra 

þröngum ramma hins ofurskilvirka samfélags nútímans, getur opnað á breytingar og 

hjálpað okkur að sjá nýja möguleika. Ég styðst við skrif Mark Fisher um þröngan ramma 

nútímasamfélags og byrði kapítalismans og skoða aðferðir Chantal Mouffe og Dorotheu 

van Hantelmann sem hafa báðar skrifað um aðferðir til þess að nota list sem pólitíska 

andstöðu gegn ríkjandi gildum og viðmiðum samfélagsins. Þar á eftir mun ég greina verk 

Giertz, Ilmar og Leadbitter útfrá aðferðum Mouffe og Hantelmann og færa þannig rök fyrir 

kostum þess að nota fáránleika og óskilvirkni í pólitískum tilgangi í listsköpun. 

 

  

                                                
3 „ Veikindi tengd streitu og kulnun í starfi að aukast hér á landi“, Vísir, 
http://www.visir.is/g/2018180729257/veikindi-tengd-streitu-og-kulnun-i-starfi-ad-aukast-her-a-landi 
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1. Kapítalisminn og pólitískar aðferðir í listsköpun 

Í eftirfarandi kafla mun ég að byrja á að fara yfir skrif Mark Fisher um nýfrjálshyggju og 

kapítalisma og tengja þannig þessa samfélagslegu vanlíðan sem ég lýsi hér í innganginum 

við lifnaðarhætti nútímasamfélags. Ég mun fara yfir aðferðir Mouffe og Hantelmann um 

pólitískar aðferðir í listsköpun og útfrá þeirra aðferðum skilgreina hugtök mín um 

fáránleika og óskilvirkni og hvernig það getur gagnast sem andkapítalísk leið til þess að 

ögra ramma hins ofurskilvirka samfélags nútímans. 

 

1.1 Mark Fisher og byrði kapítalismans 

Nútímasamfélag er kapítalískt og stjórnast af hugmyndum nýfrjálshyggju. Nýfrjálshyggja 

er hugtak sem leggur áherslu á frelsi einstaklingsins og frjálsan markað. 

Nýfrjálshyggjusinnar vilja sem minnst afskipti ríkis, bæði hvað varðar félagsleg réttindi og 

markaðsstefnu.4 Kapítalismi er svo efnahagslegt og pólitískt stjórnkerfi hugmyndafræði 

nýfrjálshyggjunnar. Það byggir á eignarrétti einstaklingsins og samkeppni fyrirtækja og 

einstaklinga um hagnað.5 Þessi kerfi byggjast á samkeppni og þrífast á hugmyndum um 

þenslu og gróða sem aðal markmið. Þau gera ekki ráð fyrir neinu öðru. Sá hæfasti lifir af, 

aðrir verða undir. Þessi hugsunarháttur útilokar því í raun alla sem fæðast inní erfiðar 

aðstæður eða eru ekki við fullkomna heilsu, andlega eða líkamlega, þar sem þeir eru ekki á 

sama byrjunarreit og hinir, auk þess sem þetta setur gífurlega pressu á einstaklinginn. Það 

er allt undir þér og þinni samkeppnishæfni komið. Þetta hvetur til alltof langra vinnudaga 

og skilur ekki eftir rými fyrir neitt annað en fullkomna skilvirkni. En hvernig áhrif hefur 

það á okkur sem manneskjur og heilsu okkar?  

 Mark Fisher (1968-2017), rithöfundur, menningarfræðingur og fyrrum kennari við 

Goldsmith háskólann í London, gaf út bókina Capitalist Realism: Is there no alternative? 

árið 2009. Í bókinni gerir Fisher grein fyrir þessu ofurskilvirka, kapítalíska samfélagi 

nútímans og hvernig áhrif kapítalisminn hefur haft á okkur sem lifum og hrærumst í því. 

Hann heldur því fram og færir rök fyrir því að þunglyndi, kvíði og aðrar geðraskanir séu í 

raun bein afleiðing af hinu gróða drifna kapítalíska kerfi. Hann talar um hvernig það 

hagnist kerfinu að líta á geðsjúkdóma sem efna- og líffræðileg vandamál í stað þess að 

                                                
4 „What is Neoliberalism?“, Corpwatch, sótt 06.02.2019 https://corpwatch.org/article/what-neoliberalism 
5 „Capitalism“, The Library of Economics and Liberty, sótt 06.02.2019 
https://www.econlib.org/library/Enc/Capitalism.html 
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skoða orsakasambandið, hvað það virkilega sé sem valdi þessum sjúkdómum. Það beinir 

athyglinni frá orsökunum og skapar í leiðinni gríðarlegan hagnað fyrir lyfjafyrirtæki6. Það 

að líta á það þannig að ástæðan fyrir geðsjúkdómum sé einfaldlega sú að heilastarfsemin sé 

ekki eins og hún á að sér að vera og að eina lausnin við því sé lyfjagjöf heldur kerfinu 

óhugnalega vel við og lítur um leið framhjá vandamálinu, þ.e.a.s. orsökunum sjálfum. Það 

að líta framhjá þeim gerir það einfaldlega að verkum að við viðhöldum kerfinu og styrkjum 

það. Þetta býr til eilífan vítahring. Kerfið veikir okkur með ónáttúrulegu álagi og kröfum 

og hagnast í leiðinni á veikindunum. Eins og Fisher segir: „If it is true, for instance, that 

depression is constituted by low serotonin levels, what still needs to be explained is why 

particular individuals have low levels of serotonin.“7  

 En lausnir lyfjafyrirtækja við geðröskunum er ekki eini dæmið um kapítalískar 

lausnir við kapítalískum vandamálum samfélagsins. Við erum orðin það samdauna kerfinu 

að þær lausnir sem okkur dettur í hug við kapítalískum vandamálum eru nánast alltaf 

kapítalískar. Við eigum erfitt með að hugsa okkur aðra möguleika. Fisher tekur Live Aid 

tónleikana fyrir sem annað skýrt dæmi um það hversu blind við erum á kerfið. Live Aid 

tónleikarnir voru styrktartónleikar sem haldnir voru á Wembley Stadium í London og 

sjónvarpað beint um allan heim árið 1985. Markmiðið með tónleikunum var að enda 

hungursneyð í Eþíópíu en samhliða tónleikunum var haldin styrktarsöfnun.8 Fátækt og 

mismunun er eitt helsta vandamál kapítalísks samfélags og einnig ein helsta ástæða fyrir 

hungursneiðum heimsins og því virðist sem skipuleggjendur tónleikanna hafi litið alveg 

framhjá orsökunum. Markmiðið virkar því aðeins sem plástur á miklu stærri skurð. Með 

þessari styrktarsöfnun er hugsunarhátturinn augljós, þögult samþykki um það að 

kapítalismi sé eina ákjósanlega leiðin, samþykki um það að vestræn neysluhyggja geti 

bjargað okkur á endanum, þ.e.a.s. svo lengi sem við eyðum peningunum okkar rétt.9 Það er 

algjör einföldun og friðþæging að halda að maður geti breytt heiminum með því einu að 

kaupa hinar ýmsu vörur til styrktar hinum ýmsu góðgerðarmálum. Þannig er bara komin 

enn önnur ástæðan fyrir okkur til þess að viðhalda hinni kapítalísku neysluhyggju.  

 Meðvitund um þau slæmu áhrif sem kapítalisminn hefur bæði á jörðina og heilsu 

okkar virðist þó almennt vera mikil, en þrátt fyrir það virðist ekkert breytast. Fisher vill 

                                                
6 Fisher, Capitalist Realism, bls. 37 
7 Fisher, Capitalist Realism, bls. 37 
8 „'Live Aid' Concert Raises $127 Million for Famine Relief in Africa“, History, sótt 08.02.2019 
https://www.history.com/this-day-in-history/live-aid-concert 
9 Fisher, Capitalist Realism, bls. 16 
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meina að þessi meðvitund geti á margan hátt eflt kapítalismann. Í greininni Give me 

shelter, sem er samtal milli Fisher og Franko 'Bifo' Berardi um framtíð í kapítalískum 

heimi, minnir Fisher okkur á að: „Nothing sells better than anti-capitalism“.10 Sem er 

merkileg þversögn, en það virðist samt vera þannig að um leið og við erum meðvituð um 

og erum þeirrar skoðunar að kapítalisminn sé slæmur þá friði það samvisku okkar og geri 

það að verkum að okkur finnst við geta haldið áfram að taka þátt í honum eins og ekkert 

sé. Það er eins og þessi vitneskja lami okkur. Fisher talar um þetta ástand sem reflexive 

impotence, eða nokkurs konar viðbragðs getuleysi.11 Við erum meðvituð um ástandið en 

erum ófær um að sjá lausnir á því. Það er eins og að eftir því sem við gerum okkur betur 

grein fyrir því hvað kapítalisminn hefur smeygt sér í alla anga samfélagsins, þeim mun 

erfiðara sé það fyrir okkur að reyna að sjá aðra möguleika í stöðunni.  

 Það er gríðarleg byrði fólgin í því sjá ekki fram á endann á einhverju sem veldur 

okkur sem manneskjum og náttúrunni jafn miklu tjóni og raun ber vitni. Það er ekki skrítið 

að það valdi okkur kvíða og að okkur fallist hendur við það að gera okkur grein fyrir skaða 

þess kerfis sem við fylgjum í einu og öllu og að einu lausnirnar sem við sjáum við 

vandamálum kerfisins efli það um leið. Þar sem afleiðingar kapítalismans geta virkað á 

okkur sem nokkurs konar byrði legg ég það til að andkapítalísk hegðun geti því falið í sér 

ákveðinn tímabundinn létti. Hún geti gefið okkur hvíld frá kvíða og pressu kapítalismans 

og geti opnað á hugsanir um nýja möguleika. Með andkapítalískri hegðun er ég að tala um 

að fara á móti þeim gildum sem viðhalda hinu kapítalíska kerfi. Þar sem kapítalismi gengur 

útá skilvirkni og þar af leiðandi fullkomna frammistöðu, þenslu og gróða hlýtur því 

andkapítalísk hegðun að fela í sér óskilvirkni, ófullkomleika, stöðnun og þannig fram eftir 

götum. Samfélagið gefur kannski ekki mikið svigrúm fyrir þess konar hegðun þar sem 

flestar vökustundir okkar fara í að afla okkur tekna eða eyða þeim, en því spyr ég mig 

hvort hægt sé að nota listsköpun markvisst sem andkapítalískt tól? Eins og Fisher segir 

sjálfur: „What needs to be kept in mind is both that capitalism is a hyper-abstract 

impersonal structure and that it would be nothing without our co-operation.“12 Er list fær 

um að minna okkur á hversu ofur abstrakt rammi hins kapítalíska samfélags er? Getur hún 

knúið fram breytingar? 

 
                                                
10 Mark Fisher og Franko 'Bifo' Berardi, „Give Me Shelter“  
11 Fisher, Capitalist Realism, bls. 21 
12 Fisher, Capitalist Realism, bls. 15 
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1.2 Chantal Mouffe - Um pólitískar aðferðir í listsköpun 

Það er ekkert nýtt af nálinni að nota list sem vopn í pólitískri andstöðu en það er mjög 

umdeilt hvernig eða hvort það virki yfir höfuð. Chantal Mouffe er belgískur 

stjórnmálafræðingur og kennari við Westminster Háskólann í London, en hún hefur mikið 

skrifað um listrænar aðferðir í pólitík og pólitískar aðferðir í listsköpun. Grein Mouffe sem 

ég nota mér hér til stuðnings, Artistic Strategies in Politics and Political Strategies in Art, 

er partur af ritsafninu Truth is Concrete. Hún var skrifuð eftir 170 klukkustunda 

maraþonráðstefnu sem fór fram í Graz árið 2012. Dagskrá ráðstefnunnar var gegnum 

gangandi bæði nótt og dag í heila viku og þar komu saman yfir 200 listamenn, 

aðgerðarsinnar og fræðifólk til þess að ræða og velta fyrir sér pólitískri stöðu listarinnar. 

Það var samstaða þeirra á milli að þvertaka fyrir það viðhorf að listafólk sé ekki lengur fært 

um að nota list sína til þess að gagnrýna ríkjandi ástand þar sem kapítalisminn sé búinn að 

gleypa í sig alla arma samfélagsins, og þ.a.l. listina. Þau vildu neita þeirri staðhæfingu að 

listafólk kæmist ekki lengur hjá því að vera óvirkir þrælar kapítalismans.13 Í staðinn spurðu 

þau sig gagnrýnna spurninga um hvernig listafólk gæti tekið á þessum vanda; 

 

 So what is to be done? Can art help solve problems that politics and society 

 themselves have ignored for so long? Should art be a social or political tool, can it 

 be useful? And why should artists know what to do when nobody else does?14  

 

Er yfir höfuð möguleiki fyrir listafólk að hafa pólitísk áhrif? Í grein sinni talar Mouffe um 

að aðal ágreiningur ráðstefnunnar hafi snúist um rýmið sem listin notar í mótstöðu sinni og 

stöðu stofnunarinnar innan kerfisins. Fólk hafi verið ósammála um það hvort hægt væri að 

vinna innan stofnunarinnar og ríkjandi kerfa og breyta henni þannig innan frá eða hvort 

það þyrfti að útiloka stofnunina og ramma hennar í einu og öllu og vinna utan hennar til 

þess að ná sínu fram.15 Hún fer yfir kosti og galla beggja þessara aðferða, en talar þó 

sérstaklega fyrir því að vinna innan ríkjandi kerfa til þess að hafa möguleikann á að snúa 

útúr þeim og brjóta þau upp. Það að snúa útúr ríkjandi kerfum minnir okkur á að það 

þjóðskipulag sem er við ríki í heiminum um þessar mundir er aðeins einn af mörgum 
                                                
13 Chantal Mouffe, „Artistic Strategies in Politics and Political Strategies in Art“ í Truth is Concrete, ritstj. 
steirischer herbst og Florian Malzacher (Berlín: Sternberg Press, 2014), bls. 66 
14 „Truth is Concrete“, Truth is Concrete, sótt 18.01.2019, http://www.truthisconcrete.org/about/ 
15 Mouffe, „Artistic Strategies in Politics and Political Strategies in Art“, bls 66 
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möguleikum. Hægt sé að líta á alla möguleika um þjóðskipulag sem tímabundin og ótraust 

mót á ófyrirséðri reynd. Hvert skipulag byggist í rauninni á útilokun annarra möguleika og 

því er hægt að líta á það sem svo að hlutirnir hefðu alltaf getað verið öðruvísi.16 Með því 

að nota reglur samfélagsins en vinna markvisst með það að snúa uppá þær og breyta 

ríkjandi gildum og viðmiðum með listsköpun getum við því minnt hvort annað á að það 

eru aðrir möguleikar. Stærsta vandamálið er líklegast það að við eigum orðið erfitt með að 

greina rammann sem þjóðskipulagið hefur sett okkur. Allar afleiður nýfrjálshyggju hafa 

rótfest sig svo kyrfilega sem nokkurs konar grunnur fyrir allt okkar samfélag og alla okkar 

heimsmynd og hegðun að hún virkar á okkur sem náttúruleg.17 Allt annað er utan við 

„normið“. Þess vegna talar Mouffe um mikilvægi þess að ögra rammanum vilji maður fá 

einhverju breytt. Eina leiðin að breytingum sé að ögra því sem er okkur „eðlislægt“ og við 

tökum sem sjálfsögðum hlut. Þess vegna talar hún um að gagnrýnin þátttaka sé best til þess 

fallin að ná fram breytingum. Gagnrýnin þátttaka felur í sér að vinna innan rammans, setja 

spurningarmerki við hann og gagnrýna og reyna þannig að finna nýjar leiðir innan hans 

sem geta á endanum brotið hann upp.18  

 Mouffe talar um orðræðustýringu samfélagsins og hvernig hún stýri 

raunveruleikanum sem við búum við. Raunveruleikinn sem við búum við er byggður á 

ákveðinni ímynd ákveðinnar orðræðu. Hann er alltaf afleiðing ríkjandi orðræðu. Í okkar 

nútíma er orðræðunni stýrt af kapítalisma og nýfrjálshyggju, en við skynjum heiminn útfrá 

gildum þeirra hugmyndafræða. Mouffe talar um hvernig orðræðustýring samfélagsins stýri 

þannig raunveruleikanum sem við búum við. Raunveruleikinn sem við búum við er því í 

rauninni ímynd, eða fantasía, ríkjandi orðræðu. Þessi ákveðna sýn á heiminn í gegnum 

þann orðræðustýrða raunveruleika sem við búum við skilgreinir hún sem common sense.19 

Common sense er því sameiginleg vitneskja, eða kannski frekar sameiginlegt og þögult 

samkomulag hins borgaralega samfélags um það hvað sé rétt innan þess ímyndaða 

raunveruleika sem við búum við. Andstæðan við þennan samþykkta raunveruleika, eða 

common sense, væri því í raun nonsense. Þar sem nonsense stangast á við raunveruleika 

heimsins eins og við þekkjum hann og er þar af leiðandi eitthvað sem er okkur ókunnugt 

eða framandi kýs ég að skilgreina það hér í þessari ritgerð sem fáránleika. Útfrá því væri 

því í rauninni hægt að skilgreina alla andkapítalíska hegðun sem fáránleika. Allt sem 

                                                
16 Mouffe, „Artistic Strategies in Politics and Political Strategies in Art“, bls. 67 
17 Mouffe, „Artistic Strategies in Politics and Political Strategies in Art“, bls. 68 
18 Mouffe, „Artistic Strategies in Politics and Political Strategies in Art“, bls. 67 
19 Mouffe, „Artistic Strategies in Politics and Political Strategies in Art“, bls. 68-69 



 

 

 

13 
 

stangast á við gildi samfélagsins; óskilvirkni, ófullkomleiki, stöðnun o.s.frv. getur talist 

andkapítalísk hegðun og þ.a.l., samkvæmt skilgreiningum Mouffe, pólitískt vopn í 

listsköpun. Það getur verið áhugavert að skoða hvaðan skilgreiningar okkar á ákveðnum 

orðum og hugtökum koma útfrá skrifum Mouffe um orðræðustýringu kapítalismans og 

hvernig hann stjórnar öllum okkar gildum og viðmiðum. Orðið mistök, eða failure á ensku, 

er mjög gildishlaðið orð. Hvað er það sem ákveður hvað eru mistök og hvað ekki? Útfrá 

hverju er það skilgreint? Samkvæmt orðabókarskilgreiningu er orðið mistök skilgreint sem 

„það sem er gert rangt“20. Ég tek fyrir enska orðið failure líka því það er áhugavert að 

skoða útfrá hverju það er skilgreint. Samkvæmt orðabókaskilgreiningu er failure „lack of 

success“21, en orðabókaskilgreiningin á success til samanburðar er „the accomplishment of 

an aim or purpose“22. Hvaðan koma hugmyndir okkar um ákjósanleg markmið eða tilgang? 

Hvað þýðir það að gera eitthvað „rangt“ og hvað þýðir það að gera eitthvað „rétt“? Gildi 

þessara orða koma frá ríkjandi orðræðu kapítalisma. Það er ákjósanlegt samkvæmt 

kapítalískri orðræðu að vera skilvirkur og ná markmiðum sínum á meðan óskilvirkni 

gagnast kapítalismanum ekki vitund og það þ.a.l. talið failure eða mistök.  

 Eins og Fisher minnir Mouffe okkur á hversu ofur abstrakt rammi samfélagsins 

okkar er. Hún minnir okkur á að hann er ekkert annað en tilbúningur, stjórnast af orðræðu 

kapítalismans og er okkur því í rauninni ekkert náttúrulegri, eðlislægari eða réttari en aðrir 

andkapítalískir möguleikar. Hún talar um að stjórnarskipulag heimsins sé byggt á útilokun 

allra annarra mögulegra stjórnkerfa og því sé mikilvægt að hafa í huga að þetta sé ekki eina 

leiðin, það séu fleiri möguleikar utan við rammann. Ákjósanleg leið til þess að hafa áhrif á 

rammann samkvæmt Mouffe er að vinna innan hans en snúa uppá hann og þannig ögra 

honum. Útfrá skilgreiningu hennar á common sense skilgreini ég nonsense sem fáránleika. 

Ég skilgreini fáránleikann sem sterkt andkapítalískt og pólitískt afl sem ég mun nota mér til 

hliðsjónar sem aðferð til þess að ögra rammanum í umfjöllun minni og greiningu á verkum 

listafólksins. Þar sem fáránleikinn fer á móti gildum og viðmiðum kapítalísmans getur 

hann nýst vel sem andkapítalískt afl og getur því hjálpað okkur að opna augun fyrir nýjum 

möguleikum.  

                                                
20 „Íslensk nútímamálsorðabók“, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, sótt 12.02.2019 
http://islenskordabok.arnastofnun.is/islob?ord=28650& 
21 „English Oxford Living Dictionaries“, Oxford University Press, 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/failure 
22 „English Oxford Living Dictionaries“, Oxford University Press, 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/success 
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1.3 Dorothea van Hantelmann - How to Do Things with Art 

Dorothea van Hantelmann er þýskur listfræðingur, rithöfundur og sýningarstjóri.23 Hún er 

höfundur bókarinnar How to Do Things with Art en þar fjallar hún, líkt og Mouffe, um 

mikilvægi lista í samfélagslegu samhengi og hvernig list getur haft áhrif, bæði í pólitískum 

og samfélagslegum skilningi og þannig framleitt nýjan raunveruleika. Til þess að koma 

sínum rökum fram talar Hantelmann um hvernig tungumál geti haft áhrif líkt og gjarðir, 

eða eins og hún orðar það performativity24 tungumálsins. Vitnar hún í John Langshaw 

Austin, höfund How to Do Things with Words, og bandaríska heimspekinginn Judith Butler 

máli sínu til stuðnings. Hún hefur eftir Austin og segir: „In certain cases he argued that 

something that is said produces effects that reach beyond the realm of language“.25 Með 

þessu bendir Austin á að undir ákveðnum kringumstæðum geti tungumál framleitt 

raunveruleika, þ.e.a.s. að fólk geti gert eða framkvæmt hluti með orðum. Sem dæmi nefnir 

hann ýmsar lagalegar kringumstæður, eins og þegar fólk er gefið saman eða dæmt í 

fangelsi. Hantelmann bendir á að á sama hátt sé hægt að líta á list sem raunveruleika-

framleiðandi fyrirbæri. Judith Butler er sammála þessu hvað raunveruleikaframköllun 

tungumálsins varðar, en leggur í leiðinni sérstaka áherslu á áhrif samfélagslegra hefða á 

tungumálið og þann sem það talar, og hvernig tungumálið og hegðun okkar er í rauninni 

afleiða af þessari hefð26. Þannig vill hún meina að með tungumálinu endurtaki maður 

hefðina og raungeri hana í leiðinni. Þess vegna geti hlutir aðeins haft áhrif þegar þeir eru í 

samhengi við þessar samfélagslegu hefðir því það sé eina leiðin fyrir okkur til þess að 

skilja þá. Því heldur Butler því fram að aðeins innan samhengis hefða og nýjunga, 

endurtekninga og mismunar milli endurtekninga geti aðgerðir í átt að breytingum átt sér 

stað.27  

 Útfrá rökum Butler dregur Hantelmann þá ályktun að vilji maður hafa áhrif á 

raunveruleikann verði maður að tengja listina samfélagslegum hefðum. Sú list sem dragi 

sig algjörlega frá öllum hefðum verði óskiljanleg og meira en það, hún verði okkur sem 
                                                
23 „ How to Do Things with Art – The Meaning of Art’s Performativity 
Dorothea von Hantelmann“, Les presses du réel, sótt 09.02.2019 
http://www.lespressesdureel.com/EN/ouvrage.php?id=1715&menu=1 
24 Ekkert gott íslenskt orð nær yfir merkingu performativity tungumáls, en það er flókið hugtak sem felur í sér 
möguleika tungumáls til þess að hafa áhrif á samfélagslegar aðgerðir og aðstæður í átt að breytingum  
25 Dorothea van Hantelmann, Doing Things with Art: The Meaning of Art's Performativity (Zürich: JRP-
Ringier, 2010) bls. 17-18 
26 Hantelmann, Doing Things with Art: The Meaning of Art's Performativity, bls. 19 
27 Hantelmann, Doing Things with Art: The Meaning of Art's Performativity, bls. 19 
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lifum og hrærumst í hefðinni algjörlega óhugsandi.28 Við það að vinna innan hefðarinnar 

fáum við möguleikann á því að umbreyta henni. Hefðinni verður þó ekki breytt með neinu 

einu verki, en með því að endurtaka hana í sífellu og breyta alltaf einhverjum hluta hennar 

endar maður með einhverja allt aðra útgáfu en maður lagði upp með í upphafi. Þannig hafi 

listaverk möguleika á að breyta hefðinni og ríkjandi viðhorfum, þó ekki eitt og eitt í einu, 

heldur saman í sameiningu. Þannig getur list breytt merkingu hefðarinnar hægt og rólega. 

 Samkvæmt Hantelmann er list því kjörin til raunveruleikastýringar. Eins og 

tungumál getur hún framleitt ákveðinn raunveruleika og hefur því möguleikann á því að 

skapa þannig nýjan hugsunarhátt, en til þess að það hafi áhrif og til þess að við skiljum það 

þarf hún að vera í samhengi við hefðina sem við þekkjum. Með því að notast við hefðina 

höfum við möguleika á að gagnrýna hana og koma með nýjar tillögur til þess að breyta 

henni. 

1.4 Samantekt 

Pressan sem nýfrjálshyggjan og kapítalískt stjórnkerfi setur á einstaklinginn er gífurleg og 

áhrifin sem hún hefur á okkur og jörðina okkar eru óneitanleg. Mark Fisher bendir á að 

flest af stærstu vandamálum nútímans séu vegna kapítalisma. Hann leggur sérstaka áherslu 

hvernig áhrif hann hefur á geðheilsu okkar og bendir á að geðraskanir eins og kvíði og 

þunglyndi séu afleiðing kapítalísks samfélags. Hann bendir á að við séum orðin það 

gegnsýrð af kapítalismanum að allar lausnir sem okkur detti í hug við kapítalískum 

vandamálum séu kapítalískar og leysi þannig engan vanda heldur haldi honum frekar við ef 

eitthvað er. Við erum föst í ákveðnum vítahring og eigum erfitt með að koma auga á 

útgönguleið. Mouffe og Hantelmann eru báðar talskonur þess að nota list í gagnrýnum 

pólitískum tilgangi. Mouffe leggur áherslu á að samfélagslegi ramminn sem við fylgjum 

stjórnist af ríkjandi orðræðu samfélagsins, sem í okkar tilfelli er orðræða kapítalismans. 

Það sé svo þessi ríkjandi orðræða sem stýri sýn okkar á það hvað sé common sense. Hún 

talar sérstaklega fyrir þeirri aðferð að notast við ramma samfélagsins, gagnrýna hann og 

ögra honum til þess að ná breytingum fram. Hantelmann talar um möguleika listar til þess 

að framleiða nýjan raunveruleika. Líkt og Mouffe leggur hún það til að listafólk notist við 

hefðina og snúi útúr henni, því aðeins í samhengi við hefðina getum við skilið og þekkt 

það sem fyrir okkur er borið.  

                                                
28 Hantelmann, Doing Things with Art: The Meaning of Art's Performativity, bls. 19 
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2. Ilmur Stefánsdóttir, Simone Giertz og James Leadbitter - Notkun fáránleika og 

óskilvirkni í listsköpun 

Í þessum kafla tek ég fyrir verk Ilmar Stefánsdóttur, Simone Giertz og James Leadbitter. 

Ég skoða þau og set í samhengi við skrif Fisher um byrði kapítalismans og greini svo 

aðferðir þeirra og efni útfrá aðferðum Mouffe um hvernig hægt er að ögra ramma ríkjandi 

þjóðskipulags og Hantelmann um möguleika listar sem raunveruframleiðandi fyrirbæris 

innan hefðar samfélagsins. Þannig skoða ég hvernig fáránleiki og óskilvirkni í listsköpun 

geta virkað sem andkapítalískt afl og verið þannig ákjósanleg leið til þess að ögra ramma 

kapítalísks samfélags.  

 

2.1 Samband manns og hluta 

Ég tók viðtal við Ilmi Stefánsdóttur, myndlistakonu, um verk hennar en hún hefur gert það 

gott hér á landi undanfarin ár sem leikmyndahönnuður bæði í Þjóðleikhúsinu og 

Borgarleikhúsinu. Hún lærði myndlist hérlendis og lauk mastersnámi frá Goldsmiths 

Listaháskólanum í London árið 2000. Snemma á ferlinum vakti hún athygli fyrir seríu af 

sýningum þar sem hún sýndi skúlptúra og myndbönd sem voru afrakstur af rannsókn 

hennar á hlutum og hegðun okkar í sambandi við þá. Meðal þeirra hluta sem voru til sýnis 

úr seríunni voru hárþurrka sem spilaði á blokkflautu um leið og hún þurrkaði á manni 

hárið,29 strauborðs-selló,30 hrærivéla-tromma31 og veltigrind sem maður setur á hausinn á 

sér til þess að koma í veg fyrir að maður reki hausinn í sé maður eitthvað valtur.32 Ilmur 

notaðist aðallega við tvær aðferðir við gerð þessara seríu; annars vegar að stökkbreyta 

hlutum með því að taka þá og breyta virkni þeirra, eins og þeir hlutir sem ég nefni hér að 

framan, og svo hins vegar að breyta ekki hlutnum sjálfum heldur breyta því hvernig maður 

nálgast hlutinn og hegðar sér í kringum hann. Sem dæmi um nýja nálgun Ilmar á hluti má 

t.d. nefna að strauja brauð og ryksuga diska. Ilmur talar um að sumir hlutirnir sem hún hafi 

búið til hafi orðið of skilvirkir, þ.e.a.s. hafi verið með of mikið notagildi og virkað of vel, 

                                                
29 Sjá mynd 1 í myndaskrá 
30 Sjá mynd 2 í myndaskrá 
31 Sjá mynd 3 í myndaskrá 
32 Sjá mynd 4 í myndaskrá 
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og þ.a.l. hafi hún litið á þá sem nokkurs konar mistök í rannsókninni þar sem skilvirkni 

hafi ekki verið það sem hún hafi verið að leitast eftir. Sem dæmi um of skilvirkan hlut 

nefnir hún hluta úr eldhúsinnréttingu sem hún gerði þar sem hún skar út fyrir puttunum í 

skúffurnar á innréttingunni þannig að það mynduðust nokkurs konar öldur, sem verður til 

þess að þegar þú lokar þeim þá geturðu ekki klemmt þig.33 Þarna talar hún um að leikurinn 

hafi dottið úr verkinu. Hún var ekki að stökkbreyta virkni innréttingarinnar og ekki að 

nálgast hana á annan hátt en hún er vön, heldur fann hún lausn á vandamáli sem ábyggilega 

margir tengja við. Þ.a.l. fannst henni þessi uppfinning ekki eiga heima með öðrum hlutum 

seríunnar. Það sem hún leggur upp með í þessum rannsóknum er að nálgast hlutina svolítið 

eins og barn, eins og manneskja sem veit ekki betur og hefur ekki lært á heiminn sem við 

búum í. Í grunninn byggjast verk hennar á löngun til þess að hrista upp í þeim reglum og 

gildum sem við búum við og rannsaka hvernig hægt er að upplifa hlutina sem við þekkjum 

á annan hátt „...þannig að ef ég finn að þetta er of nálægt því að verða bara hluti af því sem 

við erum alltaf að gera, sem er að „hegða okkur rétt“, þá er ekki lengur nógu gaman.“34  

 Meðal þess sem Ilmur hefur sótt sér innblástur í er Chindogu. Chindogu er japanskt 

fyrirbæri, en nafnið sjálft er dregið af orðunum Chin sem þýðir „forvitinn“ eða „skrítið“ og 

Dougu sem þýðir „tól“ eða „tæki“.35 Upphafsmaður Chindogu er Kenji Kawakami. Hann 

var mikill aktívisti á sínum yngri árum og mjög mótfallinn kapítalisma og efnishyggju. 

Einhvernveginn endaði hann þrátt fyrir það í vinnu sem ritstjóri fyrir vinsælan verðlista. 

Það má eiginlega segja sem svo að það hafi markað upphaf Chindogu því hatur hans á 

efnishyggjunni sem umvafði hann alla daga í þessu nýja starfi kveikti áhuga hans á því að 

búa til þessar gagnslausu uppfinningar sem hann kallaði „unuseless inventions“.36 Allir 

geta tekið þátt og gert sínar eigin útgáfur af „ógagnslausum uppfinningum“ Kawakamis en 

hann setti þó 10 reglur sem maður verður að fylgja ætli maður að gera ekta Chindogu.37 

                                                
33 Sjá mynd 5 í myndaskrá 
34 Viðtal höfundar við Ilmi  
35 Michael Richey, „Chindogu: The Unuseless Inventions of Kenji Kawakami“, Tofugu, 14. mars 2016, 
https://www.tofugu.com/japan/chindogu-japanese-inventions/ 
36 Michael Richey, „Chindogu: The Unuseless Inventions of Kenji Kawakami“ 
37 1. Chindogu verður að vera (næstum því) alveg gagnslaust. Þú átt að geta notað hlutinn, en hann þarf að 
vera ópraktískur.  
2. Chindogu þarf að vera hlutgert, það er ekki nóg að teikna bara upp hönnunina.  
3. Chindogu stendur fyrir málfrelsi og frelsi til aðgerða.  
4. Gagnsleysi Chindogu hlutarins verður að vera auðskiljanlegt fyrir alla, það má ekki vera það sérhæft að 
aðeins sérfræðingar átti sig á gagnsleysi hans.  
5. Chindogu má ekki selja, það er ekki gert með hagnað í huga.  
6. Húmor má ekki vera megin ástæðan fyrir gerð Chindogu, en það er óhjákvæmileg afleiðing.  
7. Chindogu er ekki áróður.  
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Við lestur reglnanna gefur það auga leið að Chindogu er í grunninn andkapítalískt 

fyrirbæri, uppreisn gegn neysluhyggju og hinu gróða óða samfélagi sem við búum í. Lögð 

er rík áhersla á að þrátt fyrir að þær eigi að virka séu uppfinningarnar vita gagnslausar og 

ekki til þess gerðar að hagnast á. Ilmur bendir á að megin munurinn á hennar 

hugmyndafræði og hugmyndafræði Chindogu sé í grunninn samhengið sem þau vinna 

innan og forsendurnar sem þau gefa sér. Í Chindogu er augljóslega verið að setja útá 

framleiðslu, hönnun og neysluhyggju á meðan Ilmur nálgast hlutina frekar útfrá sambandi 

manns og hluta og forvitni um hegðunarmynstur okkar og samhengi drífur hana áfram. 

Hún talar um ljóðrænuna í samhenginu, eins og í því að taka heimilistæki og setja 

einhverja fegurð í þau störf með því að umbreyta þeim, það risti dýpra og geti snert mann á 

tilfinningalegan hátt38. Þó svo að vinna hennar hafi í langan tíma aðallega snúist um búa til 

hluti þá er rannsóknin mun dýpri en bara það;  

 

 Í rauninni þá finnst mér ég alltaf meira og meira gera mér grein fyrir því að þetta er 

 hugmyndafræði. Þetta snýst um hver við erum og hvernig við lifum og hvernig 

 okkur líður og hvað umhverfið okkar er í rauninni að ætlast til af okkur. Þannig að 

 notkunin okkar á hlutum er miklu stærri, þetta snýst ekki bara um hlutina sjálfa, 

 þetta snýst um fólkið.39  

 

Því er kannski ekki skrítið að hún hafi leitað í leikhúsið til þess að rannsaka þessar 

mannlegu hliðar hluta enn frekar, en eftir u.þ.b. þrjú ár af rannsóknum og 

myndlistarsýningum stofnuðu hún og eiginmaður hennar, Valur Freyr Einarsson, 

leikhópinn CommonNonsense. Fyrsta sýning þeirra hét eftir hópnum en hún var unnin 

algjörlega útfrá fyrri verkum Ilmar. Ekki var farið þá hefðbundnu leið að vinna útfrá 

handriti heldur notaði leikhópurinn skúlptúra Ilmar sem byrjunarpunkt í spuna og útfrá 

hegðun þeirra í kringum skúlptúrana sköpuðu þau persónur og sögur.40  

                                                                                                                                              
8. Chindogu er ekki tabú, það má ekki nota Chindogu til þess að koma fram neinum kynferðislegum eða 
grófum skilaboðum eða vanvirðingu.  
9. Það má ekki fá einkaleyfi á Chindogu, Chindogu er í allra eigu.  
10. Chindogu er fordómalaust og tekur öllum sem jöfnum. 
Michael Richey, „Chindogu: The Unuseless Inventions of Kenji Kawakami“ 
38 Viðtal höfundar við Ilmi 
39 Viðtal höfundar við Ilmi 
40 Viðtal höfundar við Ilmi  
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 Ilmur lítur ekki á þennan endalausa leik sinn að hlutum, þessa útúrsnúninga og 

hvolfun á heimsmynd okkar, sem bein og meðvituð mótmæli gegn ríkjandi kerfi. Aðferð 

hennar gekk í raun út á það að nálgast hlutina með augum barns, að láta eins og hún hefði 

aldrei séð þá áður og vissi ekkert um virkni þeirra. Hún talar um að með því að nálgast 

hlutina á þennan hátt geti maður upplifað ákveðið frelsi. Frelsið felst í því að þurfa ekki að 

gera hlutina eins og þú varst búin að læra að það ætti að gera þá. Þú þarft ekki að fylgja 

rammanum heldur færð þú algjörlega frjálsar hendur til þess að skapa eitthvað nýtt, en þó 

útfrá rammanum sem við þekkjum. Með þessari nýju hegðun og nálgun á hlutina talar hún 

um að við getum sprengt heiminn okkar eins og við þekkjum hann.41 Hún er í rauninni að 

setja spurningarmerki við allt sem okkur finnst sjálfsagt og þannig að ögra rammanum. 

Þannig felst frelsi Ilmar í fáránleikanum, hún notar þennan mótþróa gegn lærðu hegðun 

kapítalískrar orðræðu samfélagsins sem Mouffe talar um. Hún vill ekki „hegða sér rétt“ 

sem við getum yfirfært beint yfir á það sem Mouffe skilgreinir sem common sense, hún vill 

fara á móti því og nýtir þannig óskilvirkni og fáránleika sem leið til þess að brjóta upp 

heiminn eins og við þekkjum hann. Þessi stefna hennar kristallast svo í nafninu sem hún og 

eiginmaður hennar völdu fyrir leikhópinn sinn, CommonNonsense. Þar á sér stað algjör 

útúrsnúningur á þessum hugtökum sem eru henni svo hugleikin og vitna þau þar í þessa 

blöndu sem þau vinna svo markvisst með í sínum verkum, af hlutum sem við þekkjum og 

svo þeim sem eru okkur ókunnugir eða fáránlegir. Hún notar hluti sem við könnumst við 

og vitum hvernig á að nota, en með því að nota þá á annan hátt og búa til nýja virkni í þeim 

minnir hún okkur á að það eru margfalt fleiri möguleikar en þeir sem eru beint fyrir framan 

nefið á okkur. Við vitum einfaldlega ekki af þeim nema við brjótum upp og snúum útúr 

rammann sem við þekkjum. 

 

2.2 The Queen of Shitty Robots 

Simone Giertz, betur þekkt sem The Queen of Shitty Robots, er sænsk uppfinningakona og 

Youtube stjarna. Simone er með u.þ.b. eina og hálfa milljón fylgjenda á Youtube-rás sinni, 

en þar deilir hún myndböndum af óskilvirkum og hálf gagnslausum vélmennum, vélum og 

tækjum sem hún býr til. Vélmennin hafa öll einhvern ákveðinn tilgang, þau eiga öll að 

leysa einhver ákveðin vandamál og hjálpa manni í daglegu amstri, en eiga það öll 

sameiginlegt að virka ekki sem skildi. Hún vakti strax heimsathygli þegar hún deildi sínu 

                                                
41 Viðtal höfundar við Ilmi 
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fyrsta myndbandi árið 2015. Myndbandið var eingöngu 7 sekúndur og sýndi það 

tannburstunarhjálm sem hún bjó til.42 Hjálmurinn er með vélknúnum armi sem gerir manni 

kleift að bursta tennurnar án þess að nota hendur. Það hljómar vissulega vel og eins og það 

gæti jafnvel nýst einhverjum, en eins og hún segir sjálf myndi þessi hjálmur hennar seint 

hljóta meðmæli tannlækna enda fínhreyfingar armsins af skornum skammti.43 Sem dæmi 

um fleiri tilraunir og vélmenni sem hún hefur gert má nefna skurðvélmenni, en þar festi 

hún tvo hnífa við mótor sem slær þeim af miklu afli upp og niður svo maður geti setið og 

slakað á á meðan vélmennið sker grænmeti niður fyrir mann.44 Simone er mikill húmoristi 

og hefur hún einnig notað Youtube-rás sína til þess að koma fram sínum pólitísku 

skoðunum á húmorískan hátt. Eftir að orð Donalds Trump „...grab her by the pussy“ láku 

til almennings seinnipart árs 2016 gerði hún sér lítið fyrir og bjó til „Pussy Grabs Back“ 

tæki. Eftir lekann stóð internetið í ljósum logum og fólk hóf að nota myllumerkið 

#pussygrabsback45 sem vakti athygli Giertz og veitti henni innblástur fyrir græjuna. Hún 

bjó til belti sem maður bindur um sig miðja með áfastri gervihendi. Hendin er fjaðurhlaðin, 

en hún er fest niður í músagildru með pinna og þegar pinninn er fjarlægður skoppar hún 

upp. Þannig getur manneskjan sem gengur um með þetta forláta belti varist hverjum þeim 

sem ætlar sér að grípa í klof viðkomandi. Eina sem hún þarf að gera er að fjarlægja 

pinnann og vélin grípur í klof óvinarins á móti.46 Giertz hefur einnig gert hinar ýmsu 

tilraunir með dróna, eins og að láta dróna bera ungabörn í beysli til þess að létta á 

foreldrum (vert er að taka fram að hún notaði dúkku í stað ungabarns í tilraunina)47 og að 

láta dróna sjá um hársnyrtingu48.  

 Af þessum dæmum má sjá að uppfinningar Simone eru engan vegin praktískar í 

notkun. Þær eru miklu frekar gerðar fyrir skemmtanagildið, en það er þó ekki hægt að 

segja að þær virki ekki. Þrátt fyrir það fær Simone reglulega athugasemdir þess efnis að 

                                                
42 „The Toothbrush Machine“, Simone Giertz, 7. ágúst 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=Ki7lqI6XE2s 
43 „Why you should make useless things | Simone Giertz“, TED, 9. maí 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=c0bsKc4tiuY 
44 „I built a chopping machine“, Simone Giertz, 16. desember 2015,  
https://www.youtube.com/watch?v=2u8E-4YVANU 
45 „Pussy Grabs Back: The Movement“, New York Public Radio, 13. október 2016 
https://www.wnyc.org/story/pussy-grabs-back-movement/ 
46 The Pussy Grabs Back Machine, Simone Giertz, 12. nóvember 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=DAznN8ehzjQ&t=103s 
47 „ A drone that carries babies“, Simone Giertz, 21. september 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=735_W3zsIw4 
48 „How to cut your hair using a drone“, Simone Giertz, 8. júní 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=yQSh1MWIdVU 
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vélmennin hennar virki of vel. Það væru þó líklegast flestir sammála um það að lélegustu 

vélmennin væru almennt séð þau sem virka ekki, þau sem einfaldlega væri ekki hægt að 

kveikja á. Vélmennin sem Simone gerir virka alltaf að einhverju leiti, þau eru að minnsta 

kosti þannig gerð að hægt er að kveikja á þeim, en þau myndu seint teljast skilvirk. Í 

flestum, ef ekki öllum, tilvikum væri yfirleitt ákjósanlegra að gera hlutina einfaldlega 

sjálfur í stað þess að nota þau sér til aðstoðar, en það er einmitt tilgangurinn með þeim. 

Simone er ekki menntuð í vélaverkfræði eða neinu álíka, hún er algjörlega sjálflærð hvað 

það varðar. Alla sína skólagöngu var hún yfirburðar námsmaður sem fékk hæstu einkunn í 

öllum fögum, en það háði henni hvað hún var með gífurlegan frammistöðukvíða.49 Í TED 

fyrirlestri sínum frá árinu 2018 les hún upp tölvupóst sem hún sendi bróður sínum frá því 

tímabili sem hún þjáðist af hvað verstum kvíða. Í tölvupóstinn skrifaði hún: „You won't 

understand how difficult it is for me to tell you, to confess this. I'm so freaking 

embarrassed. I don't want people to think that I'm stupid. Now I'm starting to cry 

too. Damn."50 Ástæðan fyrir þessum hádramatíska pósti var ekki alvarlegri en svo að hún 

hafði fengið B á stærðfræðiprófi. Svo augljóslega áttu einhverjar stórfelldar 

hugarfarsbreytingar sér stað hjá henni á þeim tíma sem leið milli þessa tölvupósts og til 

dagsins í dag. Hana langaði lengi að læra að búa til vélar og vélmenni en þar sem vélmenni 

eru yfirleitt gerð í þeim tilgangi að auðvelda okkur mannfólkinu hlutina og vera skilvirk 

skapaði það hjá henni kvíða. Í viðtali sem tekið var við hana á vegum Brain Bar 

hátíðarinnar 2017 segir hún: „When you set up to build useful things you're putting a 

tremendous burden on yourself. You're like: this has to work great, this has to solve a 

problem, maybe something that I could sell one day."51 Þaðan kom ástæðan fyrir því að 

hún hóf að búa til gagnslausar vélar. Í stað þess að setja þessa pressu á sig um fullkomnun 

setti hún markið á ófullkomnun. Þessi nýji hugsunarháttur hennar um að hún þyrfti ekki að 

breyta heiminum, að lokaniðurstaðan þyrfti ekki að vera fullkomin, lyfti pressunni og 

kvíðanum af henni. Þetta gerði það að verkum að hún fylltist metnaði og lærði sjálf að setja 

saman alls konar vélbúnað sem gerði henni kleift að framkvæma hugmyndir sínar.  

 

 To me that's the true beauty of making useless things, because it's this 

 acknowledgment that you don't always know what the best answer is. And it turns 
                                                
49 „Why you should make useless things | Simone Giertz“ https://www.youtube.com/watch?v=c0bsKc4tiuY 
50 „Why you should make useless things | Simone Giertz“  https://www.youtube.com/watch?v=c0bsKc4tiuY 
51 „The Girl Who Creates the Stupidest Machines on Earth | Simone Giertz at Brain Bar“, Brain Bar, 15. 
nóvember 2017 https://www.youtube.com/watch?v=B5YgjjUbvEA 
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 off that voice in your head that tells you that you know exactly how the world 

 works. And maybe a toothbrush helmet isn't the answer, but at least you're asking 

 the question.52 

 

Með „misheppnuðu“ vélmennunum sínum notar Simone Giertz óskilvirkni mjög markvisst 

til þess að vinna bug á frammistöðukvíða sínum. Með því að setja markið á ófullkomnun 

býr hún í rauninni til nýtt gildi fyrir mistök. Hún breytir merkingu hugtaka hinnar 

kapítalísku orðræðu um mistök (failure) og árangur (success), þar sem hún álítur sig hafa 

náð tilsettum árangri þegar vélarnar hennar eru óskilvirkar og finnst það mistök þegar þær 

eru of skilvirkar. Í samfélagi þar sem success er hið staðlaða og ákjósanlega markmið er 

þetta mjög pólitísk ákvörðun. Það hvernig við skilgreinum success er ákveðið útfrá 

samfélagslegum kapítalískum gildum þar sem skilvirkni og hagnaður er ofar öllu. Þar af 

leiðandi er hún að fara á móti samkomulagi samfélagsins um hvað sé rétt (þ.e.a.s. common 

sense) og með því sýnir hún okkur að við þurfum ekki alltaf að fylgja rammanum. Þar sem 

Simone hefur fundið það af eigin raun talar hún um áherslu samfélagsins á success, 

skilvirkni og fullkomnun sem bókstaflega byrði og þar af leiðandi má lesa í það að hún 

finni fyrir ákveðnum létti eða frelsi við það að sveigja hjá þessari pressu. Það er áhugaverð 

sögn fólgin í því að gera vélmenni sem virka ekki fullkomlega, í samfélagi þar sem það er 

eftirsóknarvert að geta unnið linnulaust án veikindadaga og skilað alltaf 100% árangri. Það 

að hafa sömu væntingar til manneskja og véla er óraunhæft og slík pressa skapar 

ónáttúrulegt álag. Með því að gera vélmennin fær um mistök og ófullkomnun er Giertz í 

leiðinni að gæða þau  mannlegum eiginleikum sem samfélag nútímans virðist helst vilja 

líta framhjá. Við erum ófullkomin og gerum mistök, af hverju að líta framhjá því þegar við 

getum látið það vinna með okkur?  

 

2.3 Þrifið upp eftir kapítalismann 

James Leadbitter, sem gengur undir listamannsnafninu The Vacuum Cleaner, er breskur 

listamaður og aktívisti sem hefur aðallega unnið með gjörninga, innsetningar og vídjólist. 

Hann er mikill andkapítalisti og hefur frá upphafi ferils síns unnið mjög markvisst með 

fáránleika og óskilvirkni í mjög pólitískum tilgangi. Hann hefur verið opinn varðandi 

                                                
52 „Why you should make useless things | Simone Giertz“  https://www.youtube.com/watch?v=c0bsKc4tiuY 
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baráttu sína við þunglyndi og aðrar geðraskanir, vandamálin sem fylgja því að reyna að 

viðhalda geðheilsu í kapítalísku samfélagi og óánægju sína með geðheilbrigðisstofnanir, en 

verk hans Madlove: A Designer Asylum gekk útá það að hanna öruggan og skapandi 

geðspítala í samvinnu við annað fólk sem hefur þurft að leita sér geðhjálpar.53 Stefna hans 

er skýr, eins og hann segir sjálfur: „The Vacuum Cleaner is an artist/activist collective of 

one, using creative, legal and illegal tactics and forms to disrupt concentrations of 

power“.54 Með list sinni vill hann raska kapítalískum valdastrúktúr samfélagsins og hafa 

áhrif á ramma þess og hætti. Í flestum af gjörningunum hans notast hann við 

almenningsrými sem svið, oftar en ekki til þess að koma þeim í pólitískt samhengi. Hann 

talar um að það að framkvæma gjörningana í almenningsrými setji hlutina í annað 

samhengi og bjóði uppá samtal við gangandi vegfarendur og rýmið sjálft, á meðan það að 

sviðsetja þá á leiksviði sé mun fjarrænna og öruggara. Það hefur ekki sömu áhrif og myndi 

ekki vekja upp sömu viðbrögð.55  

 Í einum af hans fyrstu gjörningum, frá árinu 2003, fór hann útá götur London og 

ryksugaði þær, klæddur neongulu vesti sem á stóð „Cleaning up after capitalism“.56 Annar 

gjörningur frá svipuðum tíma bar titilinn The Church of the Immaculate Consumption, en í 

honum fór hann ásamt hópi af vinum sínum á milli verslunarmiðstöðva og stórra 

verslunarkeðja þar sem þau tilbáðu búðir og vörur eins og nokkurs konar trúarsöfnuður.57 Í 

myndbandi frá einum slíkum gjörningi sjást m.a. skot þar sem þau tilbiðja 

matvöruverslunarkeðjuna ASDA fyrir að sjá þeim fyrir ódýrum kjúklingi, GAP fyrir að 

framleiða ódýr föt gerð af börnum fyrir börn og svo bregður fyrir setningunni „Shopping 

has saved me“.58 Í þessu verki notar hann húmor og beitta kaldhæðni til þess að benda á 

ákveðin vandamál og hluti tengda neysluhyggju sem hann fordæmir og vill fá breytt. 

 Það er merkilegt að skoða viðbrögðin sem Leadbitter hefur fengið við gjörningum 

sínum. Eins og tekið hefur verið fram fara þeir flestir fram í almenningsrými og koma því 

                                                
53 „Madlove: A Designer Asylum“,  The Vacuum Cleaner, http://www.thevacuumcleaner.co.uk/madlove-a-
designer-asylum/ 
54 „A Conversation With James Leadbitter aka the vacuum cleaner“, DisabilityArtsOnline, 4. apríl 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=Bl_jBVFs9ms 
55 Jenny Hughes og Simon Parry, „‘How do we imagine something other than what there is?’ An interview 
with the vacuum cleaner“, Contemporary Theatre Review, (maí 2015), sótt 09.02.2019, 
https://www.contemporarytheatrereview.org/2015/the-vacuum-cleaner-interview/ 
56 „Cleaning up After Capitalism“, The Vacuum Cleaner, 
http://www.thevacuumcleaner.co.uk/cleaningupaftercapitalism/ 
57 „The Church of The Immaculate Consumption“, The Vacuum Cleaner, 
http://www.thevacuumcleaner.co.uk/thechurchoftheimmaculateconsumption/ 
58 „Prayers To Products“, the vacuum cleaner, 12. september 2011, https://vimeo.com/28962127 
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áhorfendum oft í opna skjöldu. Hann hefur þó aldrei ógnað öryggi neins með uppákomum 

sínum og hefur tekið það fram að ef hann yrði beðinn um að yfirgefa svæðið myndi hann 

gera það án mótþróa.59 Þrátt fyrir það hafa viðbrögðin ekki látið á sér standa, en hann hefur 

verið handtekinn, honum verið hent út úr verslunarmiðstöðvum af öryggisvörðum, það 

hefur verið öskrað á hann og hann fengið hatursfulla tölvupósta.60 Það er eins og um leið 

og fólk bregði útaf því sem er samfélagslega samþykkt og fer að haga sér öðruvísi en við 

erum vön að þá myndist ákveðin hræðsla og reiði, viðstaddir vita ekki hvernig þeir eigi að 

bregðast við og finnst sér ógnað. 

 Leadbitter sér aðferðir sínar ekki sem beina leið til þess að knésetja kapítalismann, 

hann gerir sér grein fyrir því að hann er ekki að fara að breyta heiminum einn. Eins og 

hann sagði sjálfur í viðtali við BBC um gjörning sinn Cleaning up after Capitalism: „I've 

got no illusions that what we do is going to stop people shopping. But the person who sees 

us praying or vacuuming may go home and have a question in their mind about the society 

we've created.“61 Hann vill einfaldlega að þessir gjörningar hans fái áhorfendur til þess að 

setja spurningarmerki við hvað þeim þyki eðlilegt og hvað ekki og ímynda sér aðra 

möguleika en þann raunveruleika sem við búum við.62 Verk hans fanga athygli því þau 

stinga í stúf við hversdaginn og raunveruleikann. Það að gera eitthvað jafn gagnslaust og 

fáránlegt eins og að ryksuga göturnar og tilbiðja verslanir og vörur er hálf hlægilegt en fær 

mann um leið til þess að stoppa og spyrja sig spurninga. Af hverju er hann að gera þetta? 

Af hverju er þetta skrítið? Það sem skiptir líka höfuð máli eins og hann leggur áherslu á 

sjálfur er samhengi staðsetninganna og hvernig gjörningurinn talar við rýmið. Þessi verk 

hans sem ég skoða hér eru þannig uppbyggð að hann notar einhverjar ákveðnar 

hversdagslegar gjarðir, sem við kippum okkur yfirleitt ekkert upp við í daglegu amstri, en 

útaf rýmunum sem hann velur að framkvæma þær í verða þær hápólitískar og gagnrýnar á 

samfélagið um leið. Í því felst fáránleiki Leadbitter. Það er einfalt að spegla hugtök 

Hantelmann um list sem raunveruleika framleiðandi fyrirbæri í vinnu Leadbitter. Hann er 

fullkomlega meðvitaður um möguleika listsköpunar í þeim málum, hann vill ná fram 

samfélagslegum breytingum og breyta hugsunarhætti fólks og veit að til þess að fá fólk til 

að breyta hugsunarhætti sínum þarf hann fyrst að fá það til þess að spyrja sig spurninga. 
                                                
59 „'I'm vacuuming up after capitalism'“, BBC News, 30. apríl 2003, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2990081.stm 
60 „Prayers to Products, Glasgow“, the vacuum cleaner, 17. nóvember 2011,  https://vimeo.com/32279656 
61 „'I'm vacuuming up after capitalism'“ http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2990081.stm 
62 „Interview with the vacuum cleaner, May 2015“, Contemporary Theatre Review, 6. júlí 2015, 
https://vimeo.com/132768989 
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Hann fer á móti því sem samfélagið hefur skilgreint sem eðlileg hegðun og með þeim 

fáránleika er hann gagngert að reyna að fá fólk til þess að endurskoða og setja 

spurningarmerki við lifnaðarhætti sína. Við það að gera þessa fáránlegu og óskilvirku hluti 

verður ramminn svo greinilegur. 
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Samanburður og niðurlag 

Við það að bera þau saman sjáum við að stærsti sameiginlegi póll Ilmar, Giertz og 

Leadbitter er sá að þau leika sér öll gagngert að því að nota þennan fáránleika og 

óskilvirkni, bæði meðvitað og ómeðvitað, til þess að sprengja rammann á heiminum eins 

og við þekkjum hann. Eins og Mouffe leggur til nota þau ramma samfélagsins og snúa 

uppá hann, taka hann úr samhengi og setja í nýtt samhengi. Öll tala þau um byrði þess að 

þurfa að fylgja reglum kapítalísks samfélags og setja spurningarmerki við að það sé bara 

ein algild rétt leið að hlutunum. Fáránleikinn er vel til þess fallinn að benda á þessa hluti 

því hann stingur í stúf og vekur athygli, hann fellur ekki inní umhverfið og hversdaginn. 

Með því að nota fáránleikann til þess að setja spurningarmerki við ríkjandi gildi vonast þau 

því til þess að vekja athygli áhorfenda og fá þá til þess að gera slíkt hið sama. 

 Þrátt fyrir augljós líkindi eru þau hvert fyrir sig með mismunandi nálgun á 

fáránleikann. Ilmur stökkbreytir hlutum, notkun þeirra og hvernig við nálgumst þá til þess 

að öðlast ákveðið frelsi frá reglum og lærðri hegðun. Hún vill ekki „hegða sér rétt“ heldur 

vill hún fara á móti því sem samfélagið skilgreinir sem common sense og nýtir því 

óskilvirkni og fáránleika sem leið til þess að brjóta upp heiminn eins og við þekkjum hann. 

Giertz fer þá leið að breyta gildum samfélagslegra viðmiða um mistök og árangur. Hún 

notar óskilvirkni til þess að vinna gegn pressu samfélagsins um skilvirkni og með því léttir 

hún á eigin kvíða og minnir okkur í leiðinni á að fullkomnun þarf ekki að vera 

ákjósanlegasta markmiðið. Leabitter finnur svo sinn fáránleika með því að taka 

hversdagslegar gjarðir og setja þær í annað og pólitískara samhengi. Af þeim þremur er 

hann líklegast hvað meðvitaðastur um pólitískan styrk fáránleikans, en hann notar hann 

gagngert til þess að gagnrýna kapítalískt samfélag og benda á galla þess í von um 

samfélagslegar breytingar.  

 Í rauninni er listsköpun kjörinn staður til andkapítalískrar hegðunar, þar sem lítið 

rými gefst til þess í okkar hversdagslega lífi. Ef við tökum til athugunar hugmyndir 

Hantelmann um möguleika listsköpunnar sem raunveruleika-framleiðandi fyrirbæri styrkist 

pólitísk staða hennar til muna. Síendurteknar spurningar og efasemdir um kapítalískt 

stjórnkerfi minnir okkur stöðugt á að hlutirnir gætu alltaf verið öðruvísi og það gefur okkur 

von um að breytingar séu mögulegar. Ef við setjum aldrei spurningarmerki við neitt og 

sættum okkur bara við hlutina eins og þeir eru á þeim forsendum að þannig hafi þeir alltaf 

verið, þá breytist aldrei neitt. Spurningar eru upphafið í átt að breytingum.  
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