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

í myndlist við Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita greinargerðina á    

nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

Greinargerð um Ba verkefni 

Verkin sem héngu á veggjum Kjarvalsstaðar frá 12 maí til 26 maí 2019 undir mínu nafni 

eru á (mjög) margan hátt ólík þeim verkum ég sem fjalla um í BA-ritgerðinni sem fylgir 

þessari greinargerð. Verkin sem ég fjalla um í BA-ritgerðinni eiga það sameiginlegt að 

vera þáttökugjörningar/innsetningar en þau verk sem ég sýndi á Kjarvalsstöðum voru öll 

málverk. 

Á þeim þremur árum sem ég hef sótt menntun í Listaháskólanum hef ég unnið með 

marga mismunandi miðla, en allan þann tíma hef ég markvist unnið að málverkum utan 

skólatíma. Í byrjun vann ég verk sem reiddu sig á sterka táknfræði og hugmyndafræðilega 

tengingu. Með tímanum heillaðist ég meir og meir að sjónrænu hlið málverkana og á 

þessari önn einbeitti ég mér að því að finna sjónrænt virði málverkanna en ekki það 

huglæga. Svo loks í janúar byrjaði ég að mála landslagsverk. 

Persónulega trúi ég því að landslagsverk eru þau málverk sem erfiðast er að tækla á 

hugmyndafræðilegan máta. Að mála það sem birtist okkur í umhverfinu er viðfangsefni 

sem allir geta tengt sig við. Það þarf ekki utan að komandi þekkingu til þess að lesa í 

íslenskt landslag. Jafnvel þó þessar myndir yrðu sýndar einstaklingi frá öðru landi, eða 

annarri menningu, myndi það aðeins vekja upp smá framandi tilfinningu hjá 

áhorfandanum, myndirnar yrðu enn táknmyndir fyrir raunveruleikann sem var fangaður út 

frá mínu sjónarhorni. Sjónrænu athugununni sem var gerð á þeim tíma sem verkið var 

unnið. 

Það voru því 9 landslagsmálverk sem ég hengdi upp á Kjarvalsstöðum, í 

mismunandi stærðum. Þau voru öll unninn og kláruð á staðnum þar sem landslagið blasti 

við mér og voru frá tímabilinu 28. mars til 4. maí, sem var opnunardagur sýningarinnar. 

Dagsetningu hvers verks krotaði ég aftann á spásíur strigans eftir að verkið var unnið og 

voru dagsetningarnar látnar standa fyrir titil hvers verks.  Á foropnununni héngu aðeins 8 

af þessum 9 málverkum og því var stórt autt rými fyrir miðju í uppröðun myndanna. Á 

meðan foropnunni stóð var ég enn þá að klára lokamálverkið fyrir 4. maí enn ég náði því 

inni í sýningarrýmið 8 mínútum fyrir opnun almennra gesta. 

Það að koma inn með seinustu myndina rétt fyrir opnun var gert til þess að tengja 

þetta „forna“ listform, landslagsmálverk, við samtímann. Jafnvel þó að mótívið hafi í 



 

sumum verkunum verið fjöll og landslag sem hefur, í grunninn, staðið óbreytt þá voru 

dagsetningarnar á þessu skamma tímabili til sýningaropnunnar vitnisburður til nútímans.  

Myndirnar eru allar málaðar af mér. Þetta er kannski skringileg setning til þess að 

taka fram en í þessum verkum hefur það meiri þýðingu en bara egó. Sjóndeildarhringur 

hvers málverks á sýningunni var í svipaðri hæð á striganum, sem er sú hæð sem er eðlileg 

hæð augna minna á umheiminn. Myndirnar eru gerðar í því nærumhverfi sem ég er staddur 

á, hvort sem það er í Reykjavík eða annarsstaðar, og gætu því ekki verið eftir neinn annan. 

Hver og einn einstaklingur upplifir umhverfið og raunveruleikann frá sínum eigin 

sjónarhóli þar sem hann sér sína eigin hlið af raunveruleikanum. Það er mikilvægt fyrir 

mig að sýna þessa hlið raunveruleikans og þess vegna er nauðsynlegt fyrir mig að vinna 

verkið á vettvanginum og upplifa, með tíma, tilfinninguna, veðrið, hljóðið og umhverfið 

sem er viðfangsefnið. Hægt væri að mála stranga og fullkomna sjónræna eftirmynd af 

viðfangsefninu en þá myndi eftirlíkingin, ísinni sjónrænu fullkomnun, gleypa tilfinninguna 

sem raunveruleikinn hefur. Tilfinningin sem umhverfið vekur, á þeim tíma sem hvert verk 

er unnið, er fangað í líkneski viðfangsefnisins sem birtist áhorfandanum svo loks í 

málverkinu1.  

Þessi leit við að fara út og upplifa umhverfið og skrásetja það sjónlega með 

málningu hefur verið ákveðin leið fyrir mig til þess vinna, með miðilinn málverk, á 

einlægari máta en áður. Með viðfangsefnið sjónrænan „raunveruleika“ er ekkert sem ég get 

falið mig bakvið, enginn sameiginleg vitneskja sem kemur áhorfandanum til góða og seigir 

auganu hvað það eigi að sjá og sálinni hvað henni eigi að finnast. Það er enginn íkonológía 

eða myndmerkingarfræði sem geymir dulda merkingu undir lýsandi yfirborði málverksins2.   

Ég eftir sýninguna annað málverk undir þessum sömu forsendum, með það að 

upplifa umhverfið og skrásetja það yfir tíma, en ég vann það verk innan húss. Þar tókst ég 

á við annað viðfangsefni sem var inntökupróf fyrir listaháskóla og reyndi eftir besta megni 

að fanga það umhverfi. Þó að það séu enginn ský eða himinn sem sjást í því verki þá er 

ekkert minni tilfinning og næmni sem fer í það að fanga umhverfi sem er á stanslausri 

hreyfingu. Með myndfleti sem er fullur af stressuðum umsækjendum og dómhörðum 

kennurum þá væri kannski hægt að útiloka þá mynd sem landslagsverk, en í grunninn eru 

verkin þau sömu. Þau eru skrásetning á tíma og umhverfi. 

                                                       
1 Baudrillard (2006) 
2 Alpers (1983) 
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við Listaháskóla 

Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

 

 

 



 

Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um samkeppni um athygli í nútímanum og þá sérstaklega í tengslum 

við myndlist. Höfundur, sem er fyrsta kynslóð þeirra sem alast upp við heim tölvunnar frá 

fæðingu, leitar aftur til bernskunnar til að finna grunntengsl sín við myndlist og veltir fyrir sér 

eiginleikum þeirrar myndlistar sem fangaði saklausan barnshugann. Sagt er frá verkum úr 

ferli höfundar og þau sett í samhengi við önnur skyld myndverk annarra höfunda. Verkin 

fjalla sum um að fanga huga nútímamannsins, og gildi og virði athyglinnar í kapítalísku 

samhengi þar sem hún er söluvara. Höfundur fjallar um hvernig hann notar oft samskonar 

meðul og markaðurinn, eins og t.d. skömm, vanlíðan og verðlaun, til að ná athygli 

áhorfandans.   
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Inngangur 

Það fylgja ákveðnar reglur listasöfnum. Það má ekki hlaupa, ekki hafa hátt, ekki standa of 

nálægt listaverkunum og alls, ALLS, ekki koma við listaverkin. Þessar reglur vinna oft 

algjörlega á móti listaverkinu, sérstaklega ef listaverkið er í háum metum 

Ég hef verið skyldugur til þess að fara á listasýningar alla mína ævi. Með báða 

foreldra sem listamenn var hvert einasta frí og hvert tækifæri notað í listrænum og 

menningarlegum tilgangi. Bernskuminningar mínar eru stútfullar af hinum og þessum 

opnunum og sýningum í eldgamla-Nýló, í portinu á Vatnsstíg, og í gamla-Nýló, á 

Grettisgötu. Þó minningarnar um einstök listaverk sem ég sá á þessum tíma standi kannski 

ekki öll ljóslifandi fyrir mér er minningin um það að leiðast alveg óskaplega sterk. Þau verk 

sem ég hins vegar man vel eftir úr æsku eru verk sem mér þótti skemmtileg og spennandi sem 

barn og því sitja verkin og minningin um þau enn þá í mér.  

Ég mun fjalla um þrjú fyrstu listaverkin sem ég get rifjað upp úr bernsku og hvernig 

þau listaverk hafa haft áhrif á hvernig verk ég vinn í dag. Þá fjalla ég lauslega um nokkur 

verk eftir aðra höfunda sem eru á svipuðu róli og ég í sínum verkum. Loks fjalla ég um 

nokkur verk sem ég hef gert og geta flokkast sem þátttökugjörningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Elstu minningar um listaverk 

Fyrsta minningin mín af listaverki sem sett var upp í listasal var sýning mömmu minnar 

Ólafar Nordal í Gallerí i8 á verkinu Corpus dulcis3. Það var sett upp í dymbilvikunni rétt fyrir 

páska 1998, og ég sem er fæddur 1995 var því rétt að verða þriggja ára þegar opnunin var. 

Verkið samanstendur af afsteypum af sundurhlutuðum karlmannslíkama nema hvað verkið, 

sem líkist klassískum akademískum afsteypum, er ekki steypt í gifs eða málm heldur í Nóa 

Síríus suðusúkkulaði. Sýningargestum var boðið að brjóta í sundur líkamspartana og borða 

súkkulaðið. Með því að bjóða sýningargestunum að borða karlmannslíkama, nokkrum dögum 

fyrir páska, vísar verkið bæði til kristinnar trúar, í altarissakramentið, og einnig til heiðins 

siðar, til páskaeggja4. Sýningargestir eru hvattir til þess að taka þátt í verkinu og eru einmitt 

ginntir til þess með sætindum.  

Jafnvel þó að ég hafi bara verið þriggja ára þegar þetta verk var fyrst til sýnis þá hefur 

minningin um súkkulaðikallinn alltaf fylgt mér og ég beið með óþreyju eftir að það verkið 

myndi vera steypt aftur (það gerðist loks árið 2015). Ég hugsaði því um þetta verk á hverju 

ári frá því ég var tveggja ára í von um að það yrði steypt aftur. 

Næsta bernskuminning sem ég hef um listaverk er verkið 

ApproximationRezipientenbedürfniscomaUrUltraUseMaterialMiniMaxi eftir John Bock sem 

sýnt var á Feneyjatvíæringinum árið 1999. Verkið samanstóð af byggingu með herbergum 

sem var búið að tjasla saman úr mismunandi afgangs hráefnum. Gólfið næst veggjum 

sýningarrýmisins var þakið kartöflum og út um alla veggi voru bláir og rauðir punktar, 

stimpilför frá sundurskornum kartöflum sem sýningargestir höfðu stimplað á veggina. Í 

veggjunum leyndust líka holur þar sem sýningargestum var boðið að verða tímabundið 

partur af listaverkinu með því að stinga hendi sinni inn í vegginn. Fyrir innan vegginn leyndist 

svo listamaðurinn sjálfur. Hann umbreytti handleggjum þeirra gesta sem stungu þeim inn 

fyrir í listaverk með hjálp sjampós, barnapúðurs, álpappírs og eyrnapinna5. Með því að taka 

                                                       
3 Ég veit að það er alveg frekar leim að skrifa um verk mömmu sinnar í BA-ritgerð en það er nauðsynlegt í 

þessari ritgerð því ég er að fjalla um verk sem hafa mótað hvernig verk ég vinn sjálfur (svo eru bernskuár og 

samband barns og móður í bernsku alveg sérstaklega mótandi). 
4 Auður Ólafssdóttir (2003) 
5 Šír (2000) 
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þátt í verkinu urðu bæði listamaðurinn og sýningargestirnir samtímis skúlptúr og 

skúlptúristar6.  

Þriðja elsta minningin sem ég á um góða listupplifun er frá árinu 2001 og átti sér stað 

í kjallara Norræna hússins. Það var á sýningunni Köttur úti í mýri, sem var listasýning sem 

var sett upp sérstaklega með börn í huga. Að mestu beindi sýningin sjónum sínum að 

norrænum barnabókmenntum og voru margar norrænir ævintýraheimar til sýnis. Þar sem 

sýningin var smíðuð til þess að vekja áhuga barna voru hefðbundnar sýningarreglur virtar að 

vettugi og voru sýningargestir hvattir til þess að snerta, hlusta og taka sér hlutverk í 

sýningargripunum7. Í eldhúsi Línu Langsokks, sem stóð í sýningarrýminu mátti maður festa á 

fætur sér skúringarburstana hennar og renna sér um gólfið. Á öðrum stað stóð 

,,hjólahljómsveit‘‘ þar sem maður gat sest á hnakk á hjóli og með því að stíga pedalana 

framkallaðist hljóð. Áhorfendur voru hvattur til þess að hafa læti, og því hraðar og kraftmeira 

sem maður hjólaði því hærra glumdi í hljóðfærunum8. Á sýningunni stóð einnig verk eftir 

íslenska listamanninn Hörpu Björnsdóttur þar sem hún hafði sett upp hásæti Óðins, með 

Huginn öðru megin á stólbakinu og Muninn á hinni hliðinni. Þar gat maður sest í hlutverk 

Alföðursins og hlustað á hrafnana rausa um hitt og þetta.  

Við útgang sýningarinnar var lítið rými með borðum, stólum og A4 blöðum. Á 

veggnum voru myndir sem útskýrðu hvernig ætti að brjóta saman blað til þess að gera 

pappírsbát. Þessar skýringarmyndir eru enn þá til í hausnum á mér og ég hugsa til þeirra í 

hvert sinn sem ég smíða hatt eða bát úr pappír. 

Þessar þrjár sýningar eru mínar fyrstu minningarnar um myndlist og voru þær sýndar 

á tímabilinu þegar ég var tveggja til sex ára. Þó ég hafi farið á margar aðrar sýningar þá eru 

þessar þrjár þær sem sitja mest í mér og ég veit að þær munu aldrei hverfa úr minni mínu. Ég 

man betur eftir þeim en til dæmis sýningum sem ég sá frá 8-12 ára aldri.  

Öll verkin eiga það sameiginlegt að brjóta hefðbundnar hegðunarreglur gallerís og 

safna um að ekki má vera með læti og ekki má koma við verkin. Í Corpus dulcis átti maður 

hreinlega ekki bara að koma við verkið heldur líka borða það svo að verkið var á endanum 

étinn upp til agna af áhorfandanum, en tilgangur var einmitt sá. Í verki John Bock frá 

Feneyjartvíæringnum átti maður að skríða, hlaupa eða ganga í gegnum innsetninguna og var 

                                                       
6 Artist Biography: John Bock (e.d.) 
7 Anna Sigríður Einarsdóttir (2001) 
8 Den 7. Himmel (2001) 
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leyft að stimpla liti á veggin. Maður fékk að verða partur af verkinu með því að láta 

listamanninn að breyta manni í skúlptúr. Á sýningunni í Norræna húsinu var maður hreinlega 

hvattur til þess að hjóla eins hratt og maður gat, einmitt til þess að framkalla eins mikil læti 

og hávaða og mögulegt var.  

Það er alveg klárlega einhver ástæða fyrir því að þessi verk standa ennþá ljóslifandi 

fyrir mér jafnvel þó ég hafi bara upplifað þau einu sinni. Aftur á móti get ég ekki með góðu 

móti rifjað upp eitt einasta verk sem finna má í, til dæmis, fastasýningunni í Ásmundarsal, 

jafnvel þó ég hafi komið þangað mun oftar og skoðað verkin eftir að ég varð mun eldri en 6 

ára. 

Þessi þrjú verk brjóta ekki bara hefðbundnar reglur um hvernig á að haga sér á 

listasafni heldur krefjast verkin öll þess að þú, sýningargesturinn, takir líkamlega þátt í 

verkinu og kveikir þannig í því líf með þátttöku þinni. Það er léttara og skemmtilegra fyrir 

áhorfandann að upplifa hugmyndafræði myndlistarverksins með því að nákvæmlega koma 

við listaverkið en ekki bara að horfa á það úr öruggri fjarlægð - að eiga í efnislegri samræðu 

við verkið, en ekki bara huglægri 
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Samkeppni um athygli 

Ég eigin myndlist, sama hvaða miðil ég kýs að nota, þá reyni ég alltaf að láta verkið vera að 

einhverju leiti skemmtilegt. Eins og er þá ber ég ekki nógu mikið traust til hins almenna 

sýningargests að hann gefi sér hreinlega tíma til þess að setja sig inn í listaverk frá mér nema 

listaverkið heimti óskipta athygli hans. Ég er margsekur um það sjálfur að gefa látlausum og 

hógværum listaverkum ekki nógu mikinn séns og tíma til þess að upplifa það eins og það á 

kannski skilið. Ég labba hreinlega fram hjá þeim verkum sem við fyrsta augnatillit grípur 

ekki athygli mína.  

Þetta atferli má kannski rekja til samfélagsmiðla og tækni þar sem nýjar fréttir, memes, vídeó 

eða myndir eru alltaf innan seilingar og því algjörlega tilgangslaust og óþarfi að staldra við 

eitthvað sem frá upphafi fangar ekki athygli notandans. Til dæmis á Facebook. Þar eru þau 

vídeó sem hafa texta sem birtist á skjánum á fyrstu sekúndunni með miklu meiri líkur á því 

að notandinn staldri við og fylgist með, því hann er nú þegar krafinn um það að halda áfram 

að lesa og sjá hvað kemur næst. 

Sama vandamál er ég hræddur um að plagi listaverk. Ef þau grípa ekki athygli 

sýningargestsins og neyða hann til að staldra við og eyða tíma í að upplifa listaverkið þá er 

líklegt að hann gangi hreinlega fram hjá verkinu líkt og verið væri að scroll-a niður 

,,newsfeed‘‘ á samfélagsmiðli.  

Ég geri ráð fyrir því að við getum öll verið sammála um að fyrst að hver einasta manneskja 

getur endurskapað myndir, þar með talið myndir að listaverkum, er það orðið enn þá erfiðara 

enn áður að skapa eitthvað „áhugavert“, eða segjum frekar „nógu sérstakt“ til þess að fanga 

athygli áhorfandans.  

Walter Benjamin útskýrði í ritgerðinni sinni „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit“ hvernig ljósmyndun breytti sjónrænni menningu og hvernig 

endursköpun, þá sérstaklega á listaverkum, eyðilagði „áru“ upprunalega listaverksins9. Til 

viðbótar fjallar Benjamin um upphaf fjöldaframleiðslu og sjónrænnar neyslu. Núverandi 

kynslóðir eru að drukkna í endalausum sjónrænum miðlum og þeir eru allir að keppast við 

hvorn annan. Neyslusamfélag okkar gerir almennt sitt besta til að koma í veg fyrir leiðindi og 

nú beinast spjót þess að börnum okkar með því að væða þau snjallsímum. Samfélagsmiðlar 

                                                       
9 Benjamin (2010) 
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eru stríðsvöllur þar sem allt gengur út á að ná athygli þinni og þú þjálfar þig þannig í því að 

ganga fram hjá því sem vekur ekki áhuga þinn samstundis. Instagram er stærsti ljósmynda 

samfélagsmiðillinn í heiminum og á honum er til dæmis hægt að finna meira en 4.5 billjónir 

ljósmynda sem merktar eru með millumerkinu #art. Þetta er ótrúlegt offramboð og það er 

staðreynd að með mjög aukinni notkun núverandi kynslóða á snjalltækjum, sem opna fyrir 

aðgang að þessum miðlum hvenær sem okkur gæti farið að byrja að leiðast, þá er, 

athyglisspan okkar að dvína svakalega. Meðaltals athyglisspan manns var 12 sekúndur árið 

2000. Það hefur hríðfallið síðan þá og nú komið niður í aðeins 8 sekúndur. Það þýðir að 

gullfiskar geta haldið hugsun í kollinum á sér lengur en hinn almenni nýaldarmaður10. 

Ég get viðurkennt að ég hef verið sekur um að hafa farið á opnanir en ekki haft nógu mikinn 

áhuga á listaverkunum svo í stað þess að eyða 20 mínútum í að skoða verkin eyði ég kannski 

5 mínútum í að upplifa það sem ég sé á staðnum og 15 mínútum í að skrolla niður Facebook í 

símanum mínum, á meðan ég halla mér upp að vegg. 

Það er því miklu erfiðara nú heldur enn áður fyrir listamann að fanga og halda athygli 

sýningargestsins á listaverkinu sjálfur því það er gengdarlaus samkeppni um athyglina bara 

handan við einn Home-takka. Jafnvel ef verk nær að fanga athygli sýningargestarins er 

ljósmynd bara tekin og sýningargesturinn gengur í burtu. Það eina sem við sem listamenn 

getum gert til þess að finna lausn á þessu atferli er að notfæra okkur það sem Benjamin talar 

um og skapa „áru“ sem er þess virði að sjá og upplifa11. 

Mín leið til þess að skapa þessa athygli eða „áru“ er eitthvað sem ég tók frá reynslu minni af 

listaverkum í bernsku. Ég vil ekki skapa eitthvað abstrakt, eitthvað sem krefst 100% athygli 

sýningargestsins til þess að skilja. Ég reyni frekar að lokka áhorfandann inn í verkið með því 

að láta verkið líta spennandi og/eða skemmtilega út frá byrjun og hafa svo einhverskonar 

verðlaun sem hann verður að vinna fyrir. Þessi aðferð er til þess að vekja áhuga 

sýningargestsins á verkinu strax frá upphafi svo hann eyði nógum tíma í listaverkinu til þess 

að upplifa „raunverulegan tilgang“ verksins.  

 

 

                                                       
10 Watson (2015) 
11 Agresta (2014) 



7 
 

Eigin verk 

Vorið 2016 útskrifaðist ég frá sjónlistarbraut Myndlistarskólans í Reykjavík. Lokasýning það 

vor var fyrsta sinn mér var boðið tækifærið að sína fullunnið listaverk eftir sjálfan mig í 

sýningarrými. Verkið sem ég setti upp á lokasýningunni var þátttöku innsetning sem ég 

kallaði Kristaðbrauð. Þegar sýningin var opnuð almenningi samanstóð verkið af 120 

ristaðbrauðssneiðum sem negld voru með nagla á veggi og loft sýningarrýmisins. 

Ristabrauðin liðast í kringum glugga á veggnum sem á er máluð ,,mósaík‘‘ altarismynd og 

fyrir neðan gluggann hangir hilla með biskupasögum í fimm bindum. Við vegginn stendur 

borð, með hvítum hekluðum dúk, og á því brauðrist, hvít skál með nöglum, hamar og stafli af 

brauðsneiðum. Á hvítri brauðristinni er límdur miði sem býður sýningargestinum að „rista sitt 

eigið krafta verk og negla það svo upp á vegginn“. Inn á milli hinna mismunandi ristuðu 

brauða sjáum við svo hanga fáein brauð sem hafa náð að verða að kraftaverki, það er að 

segja, mynd Jesú Krists hefur birst á þeim. Um leið og áhorfendur komu inn í rýmið og 

byrjuðu að taka þátt í verkinu með því að rista sín eigin ristabrauð og negla þau svo upp 

bættust aðrir eiginleikar við verkið sem juku á skilningarvitin; ristabrauðslykt og hamarhögg 

sem bæði fylltu upp í sýningarrýmið. 

Aðal viðfangsefni verksins er leitin að kraftaverkinu sem fólst í því að rista brauðið í 

brauðristinni og negla svo brauðið upp á vegginn í sýningarrýminu. Brauðið er táknmynd 

fyrir Jesú Krist „líkami Krists, lífsins brauð“, og eftir að reynt hefur verið að framkalla 

kraftaverkið og láta Jesú Krist birtast í brauðinu þá er sýningargesturinn settur í hlutverk þess 

sem neglir Jesú fastann á vegginn. Það er að segja, sýningargesturinn fer í hlutverk þess sem 

bæði framkallar og svo loks krossfestir Jesú Krist. Einnig tengist gjörningur sýningargestsins 

við það að negla upp brauðið léttilega gjörningi Martin Lúthers þegar hann hengdi upp 95 

kenningar sínar um kristna trú á kirkjuhurðina í Wittenberg.  

Þau upprunalegu 120 ristaðbrauð sem negld voru um sýningarrýmið áður en sýningargestum 

var boðið inn á sýninguna, vísa til þeirra 120 lærisveina og postula sem funduðu saman rétt 

eftir upprisu Krists frá gröfinni12. Þessi hópur manna voru þeir sem fóru út í heiminn til að 

boða kristna trú. Því er sýningargesturinn, með þátttöku sinni í verkinu, að leika eftir 

frumtrúboði kristninnar þar sem hann neglir sitt eigið brauð upp á vegginn á meðal þeirra sem 

fyrir voru og verður þar af leiðandi táknmynd fyrir einstakling sem tekur upp kristna trú.  

                                                       
12 Biblían (2007) Postulasagan 1:13-15 
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Heimildir af því að andlit Jesú Krists birtist mönnum sem teikn fyrir tilstilli æðri krafta hafa 

fylgt kristinni trú allt frá 6. öld13. Sú tíska að Jesú Kristur birtist í ristabrauði fyrir tilstilli 

kraftaverks er hins vegar er 21. aldar kraftaverk og er aðeins hægt að rekja til ársins 2004, 

þegar bandarísk kona að nafninu Diane Duyser seldi 10 ára gamla ostasamloku á Ebay fyrir 

28.000 dollara. Á samlokunni var Diane handviss um að, fyrir tilstilli æðri máttar, mætti sjá 

líkneski Maríu meyjar. Á meðan uppboðið á samlokunni stóð yfir reyndu meira en 1,7 

milljónir manns að næla sér í samlokuna14. Fréttir af þessu uppboði flugu út um allan heim og 

urðu þess valdandi að fleiri nýaldar kraftaverk fóru að skjóta uppi kollinum á hinum og 

þessum matvælum. Með því að setja nokkur brauð sem ég hafði laser prentað andlit Jesú á, 

vildi ég vekja upp von hjá áhorfandanum um að hans brauð myndi líka innihalda 

birtingarmynd Jesú. Með því að vekja upp slíka eftirvæntingu, auk húmors verksins og 

nafninu Kristaðbrauð, þá er þáttakandinn líklegri til þess að tengja saman og túlka óregluleg 

munstur og þannig sjá eitthvað yfirnáttúrulegt15.  

Í þessu verki er ég bæði að vinna með alvarleika trúarinnar með brauðinu, sem hefur verið 

táknmynd fyrir líkama Krists frá upphafi kristni16, og einlægri leit að því að finna Jesú í 

ristabrauðinu sínu, en einnig dreg ég allan alvarleika í burtu með því að láta áhorfandann rista 

brauð til þess að vonast eftir kraftaverki. 

Ég hef ákveðið að tengja þetta verk við samstarfs verk myndlistarmannanna Guðrúnar 

Kristjánsdóttur og Ólafar Nordal17 sem kallað var Tesur. Verkið var fyrst sett upp á 500 ára 

siðbótarafmæli Marteins Lúthers sem fagnað var á Hólahátið sumarið 201718. Gestum var 

boðið að skera út eða skrifa sínar eigin „tesur“ sem voru svo prentaðar og negldar á tréhurð í 

kirkjunni. Tesa er málsgrein, yfirlýsing, mótmæli sem í þessum gjörningi mátti setja fram í 

máli og myndum19. Þó verkin Kristabrauð og Tesur, noti líkan máta við að koma boðskapi 

sínum á framfæri vekja þau upp mismunandi tilfinningar. Prentið í Tesum eru skilaboð frá 

þeim sem gerir það, en brauðið sem áhorfendum er boðið að rista í Kristabrauði er vonandi 

kraftaverk og skilaboð frá Guði. Bæði verkin biðja svo þátttakandann að negla 

                                                       
13 Kitzinger (1954) 
14 'Virgin Mary' toast fetches $28,000 (2004) 
15 Krummenacher (2010) 
16 Biblían (2007) Fyrra bréf Páls til Korin 11:23-24 
17 Ég veit að ég er aftur að skrifa um verk eftir mömmu í BA-ritgerðinni minni og tengja mína list við það en 

það er létt að tengja verkin saman og því liggur það best fyrir.  
18 Guðmundur Guðmundsson (2017) 
19 TESUR í Hallgrímskirkju. (2017) 
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sköpunarverkið upp með nagla og hamri enda bæði að vitna til Lúthers þó Kristaðbrauð tengi 

meira við krossfestinguna. 

Rétt fyrir jólin 2017 fengum við, þáverandi annars árs nemendur í myndlistardeild, að setja 

upp samsýningu í yfirgefnu skrifstofuhúsnæði í Brautarholtinu. Þar setti ég upp verk sem ég 

kallaði Singing Kareoke is at your own risk og með því breytti ég sýningarrýminu mínu í 

„shabby“ karíókíbar. Út frá götunni þegar áhorfandinn nálgaðist húsið sá hann blikkandi skær 

ljós og liti í gegnum gluggann og löngu áður enn hann kemur að sýningarrýminu heyrði hann 

í fjöri og tónlist. Sýningargestir voru hvattir til þess að reykja tóbak inni í sýningarrýminu. 

Tóbakslyktin og reykurinn sem umlykja rýmið, mynda ákveðinn vegg sem skellur á 

sýningargestinum um leið og hann gengur inn í rýmið. Þar inni blasir við honum svið beint á 

móti innganginum og er karíókí textum varpað á einn vegginn. Á sviðinu stendur 

sjálfboðaliði úr hópi áhorfenda og syngur í hljóðnema. Ef sviðið stendur autt, þá er spiluð 

upptaka af síðasta söngvara sem tróð upp. Sófum, borðum og stólum er raðað í sýningarrýmið 

svo áhorfendur geti fengið sér sæti og eytt nægilega miklum tíma í sýningarrýminu til þess að 

geta byggt upp kjark og stigið sjálfir á svið. Veggir rýmisins eru málaðir í mismunandi litum 

og á veggnum sem skjávarpinn beinist að eru skuggamyndir af pálmatrjám og 

mexícanahattar. Allt er gert til þess að sýningargesturinn sem stendur á sviðinu líði eins og 

þetta sé öruggur staður til þess að syngja á og opna sjálfan sig. Alkóhólið og tóbakið sem eru 

í boði ýta bara undir þá tilfinningu hjá honum.  

Áhorfandinn drekkur vín á opnuninni og vill stíga á sviðið og syngja. Það er leikur í því og 

hann upplifir dópamíngjöf þegar hann stígur upp og syngur lagið sitt. Áhorfandinn er feiminn 

og við það að sigrast á óttanum á að stíga á svið og að verða að aðal athyglinni í verkinu 

rennur um hann sælutilfinning. Eftir að söngvarinn klárar lagið sitt klappa og fagna aðrir 

sýningargestir honum, þá rétti ég, eða aðstoðarmaðurinn minn, honum viskískot. Eftir að 

söngvarinn hefur upplifað þessa sælu er upptakan af laginu hans sett í  gang, en nú er 

söngurinn örlítið afmyndaður, örlítið hægt á upptökunni svo það er vart merkjanlegt. Við það 

að heyra sjálfan sig syngja, aftur og hljóma ölvaðri og vandræðalegri en hann var kannski í 

raunveruleikanum, er sektarkennd vakinn upp hjá söngvaranum. Sektarkenndin sem 

áhorfandinn upplifir í verkinu er samt ekki illkvittnisleg heldur eru hún falin bak við grímu af 

leik og húmor. Áhorfandanum líður ekki endilega illa en skömmin er samt til staðar   

Með því að setja upp svæði til þess að setjast niður og drekka og reykja, eru áhorfendur 

hvattir til þess að eyða löngum tíma í upplifunina á verkinu. Það er mikilvægt að áhorfandinn 
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eyði nægum tíma inni í sýningarrýminu til þess að hann upplifi annan aðila stíga á svið og 

taka lagið. Það gerir það að verkum að áhorfandinn er opnari fyrir því að stíga sjálfur á svið 

og þannig halda listaverkinu gangandi, því án þeirra þátttöku myndi listaverkið og upplifunin 

ekki vera eins og ætlunin var. Því er mjög mikilvægt að hafa á hreinu hvernig hægt er að 

mynda rétta andrúmsloftið til þess að áhorfandinn taki þátt. Án þátttakandans væri ekkert 

verk. 

Ég get tengt verkið við fjöldann allan af verkum þar sem barir eru settir upp á opnunum. Það 

er næstum því sitt eigið listform að byggja bari á opnunum. Sem dæmi má nefna Sirkus, 

barinn sem var á Klapparstíg, var fullkomlega endurbyggður í sýningarrými og sem listaverk, 

Roth Bar þar sem Björn, Oddur og Einar Roth byggðu bar úr hinum og þessum afgöngum og 

settu upp sem listaverk20. Nýlegasta dæmið sem ég get kannski tengt þetta verk beinast við 

var opnun Laumulistarsamsteypunnar á karíókí barnum sínum þann 29. nóvember 201821. Þar 

var sett upp svið í einu horni sýningarrýmisins og sýningargestum boðið að syngja lag og fá 

að launum fyrir þar til gerðan miða sem hægt var að skipta út fyrir glas af gin-og-kaffi 

kokteil. Þetta er keimlíkt karíókí verkinu mínu þar sem sýningargestur sem bauð sig fram til 

þess að syngja var einnig launaður með áfengi. Á opnun Laumulistasamsteypunnar var einnig 

hægt að eyða sínum miða til þess að senda haturs- eða ástarbréf sem lesin voru upphátt í 

míkrafón fyrir alla sýningargestina. Viðtakandi bréfsins fékk svo að launum tvo miða. Þeim 

miða var svo hægt að skipta út fyrir kokteil eða til þess að senda fleiri bréf. 

Seinasta verkið sem ég mun fjalla um í þessari ritgerð, og jafnframt mitt nýjasta, er 

einkasýningin mín frá þriðja ári í Listaháskólanum. Hún var haldinn haustið 2018 og kallaðist 

Mammæli. Verkið er þátttökuinnsetning sem snertir sýningargestinn á lúmskulegan og 

ómeðvitaðan máta. Innsetningin er í líki senu úr barnaafmæli. Rýmið inniheldur borð í 

yfirstærð sem umkringt er af fjórum jafnháum stólum. Strúktúrarnir, sem byggðir eru úr 

hráum en sterkum við, bjóða sýningargestum að príla upp á sig og fá sér sæti við borðið. 

Þessi yfirstærð húsgagnanna neyðir sýningargestinn til þess að klifra upp á stólana og upplifa 

sig og aðra gesti sem börn.  

Afmælisveislan fer fram undir vökulu auga ,,Móðurinnar‘‘, fjögurra metra hás strúktúrs sem 

vafinn er í hvítt tau og staðsettur er við enda veisluborðsins. Á toppi strúktúrsins er tölvuskjár 

sem sýnir tölvugerða kvikaða mynd af andliti móðurinnar, rödd hennar og persónu. 

                                                       
20 Nina Azzarello (2015) 
21 Karíókí bar Laumulistasamsteypunnar (2018) 
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Sýningargestum er frjálst að teygja sig í kökusneið af afmæliskökunni og tala saman, enn á 

meðan er spilað myndskeiðið af tölvustýrðri mynd móðurinnar. Hún talar yfir borðið með 

háværri röddu, og segir setningar eins og ,, Jæja vinur… ætlar pabbi þinn ekkert að mæta?“ 

og „Er kakan ekki góð? Ég er búin að vera að baka í allan dag“ og „Af hverju er ég að sjá um 

allt? Á þetta ekki að vera afmælið þitt?“. Móðirin beinir þannig í tali sínu athyglinni að sér, á 

allt það sem hún þurfti að leggja á sig til þess að skipuleggja þetta afmælisboð. Þessar 

handahófskenndu truflanir og inngrip Móðurinnar vekja upp skringilega sektarkennd hjá 

sýningargestunum. Titill sýningarinnar Mammamæli er orðaleikur sem má skilja sem afmæli 

mömmu, eða mamma mælir og jafnvel mamma mælir þig út. 

Hugmyndin með Móðurinni var að skapa valdamikla fígúru, sem býður til afmælis og býr til 

þessa umgjörð af leik og gamni, en á sama tíma tekur hún gleðina í burtu með litlum 

ásökunum sem gefa sýningargestunum ákveðna sektarkennd. Þessar ásakanir og setningar 

hennar yfirgnæfa samtöl sýningargestanna, sem upplifðu sig aftur sem börn. Þátttakandinn er 

hnepptur í gildru þar sem hann verður að hafa gaman, haga sér vel og gera sér grein fyrir því 

hvað þessi valdamikla fígúra er búin að leggja mikið á sig til þess að þú getir haft gaman. Að 

sjálfsögðu vekur það upp sektarkennd og gerir að verkum að það er erfiðara fyrir „barnið“ að 

skemmta sér.  

Á meðan huglægt ferðalag áhorfandans fer aftur í tímann til bernskunnar, er honum boðið 

ákveðið akkeri aftur til raunveruleikans og fullorðins lífsins síns í formi afmælisglass fylltu af 

rauðvíni, en ekki djús.  

Móðurandlitið sem birtist á tölvuskjánum á toppi skúlptúrsins var ekki bara til þess að búa til 

yfirvald sem myndi láta sýningargestinn upplifa sig sem einhvern sem er minni og valdalaus, 

það er að segja barn, heldur þjónaði það einnig þeim tilgangi að sýna breytingarnar hjá 

núverandi og komandi kynslóðum þar sem handleiðsla og móðuruppeldið, í þessu tilfelli með 

fókus á sektarkennd, færist frá mannlegu yfir í stafrænt form. Hlutverk móðurinnar eða 

leiðbeinandans færist meira og meira yfir til tækni og það sem einu sinni var ort í Aravísum 

„mamma, af hverju er himinninn blár?“ ætti meiri rétt á sér nú sem „google, af hverju er 

himinninn blár?“. Þess vegna er móðurandlitið forritað og tölvustýrt og var móðurandlitið 

fengið með því að googla „mother“ og nota stock-mynd þaðan og kvika hana sjálfur.  
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Lokaorð 

Í þessar ritgerð hef ég einungis fjallað um þátttökuverk, þó svo ég vinni í aðra miðla eins og 

hefðbundið málverk á striga. Það er reynsla mín að það sé sífellt erfiðara fyrir almenning að 

lesa og skilja statískt myndmál. Myndlistin er viðkvæmt listform sem á undir högg að sækja í 

samtímanum. Tölvuleikir og samfélagsmiðlar keppast um athygli okkar í kapítalískum 

nútímanum með sínum einföldu skilaboðum. Athygli okkar er við brugðið og athyglisbrestur 

áunninn. Þetta er hættuleg þróun þar sem auðvelt er að lauma skoðunum inn í 

undirmeðvitund fólks með þessari tækni. 

Myndlist getur vakið fólk frá Þyrnirósasvefni. Þátttökugjörningarnir mínir eru því frekir til 

plássins og frekir á athygli. Verkin er ekki gerð til þess að vera hljóðlát og hlýðin, heldur 

heimta þau athygli og vekja fólk til hugsunar. 
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