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ÚrdrátturÚrdráttur

Í þessu riti fjalla ég um endurtekningu í tónlist og myndlist, fegurðina við einangrun augnabliksins,Í þessu riti fjalla ég um endurtekningu í tónlist og myndlist, fegurðina við einangrun augnabliksins,   

sjálfseyðingarhvötina, og sálarstríð mannkyns gegn vélum. Ég fjalla um verkin mín og tengi viðsjálfseyðingarhvötina, og sálarstríð mannkyns gegn vélum. Ég fjalla um verkin mín og tengi við  

listamenn á borð við John Cage, Mark Pauline og Dick Higgins, og kafa í stefnur eins og hreyfilistlistamenn á borð við John Cage, Mark Pauline og Dick Higgins, og kafa í stefnur eins og hreyfilist   

(kinetic  art)  (kinetic  art)  og fluxus.  Ég velti  fyrir  mér sambandinu milli  fegurðar  og eyðileggingar,  tilgangiog fluxus.  Ég velti  fyrir  mér sambandinu milli  fegurðar  og eyðileggingar,  tilgangi   

endurtekningar,  og  ósnert  áhrif  umhverfisins  á  tónlist  og  myndlist.endurtekningar,  og  ósnert  áhrif  umhverfisins  á  tónlist  og  myndlist.
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List er endalaus, hún er bil sem ekki hægt er að brúa. Hún er kraftur sem knýr okkur áfram til þessList er endalaus, hún er bil sem ekki hægt er að brúa. Hún er kraftur sem knýr okkur áfram til þess   

að skapa, forvitnast, elska, læra og lifa, hún ýtir undir tilgang lífsins. Hún fær okkur til þess aðað skapa, forvitnast, elska, læra og lifa, hún ýtir undir tilgang lífsins. Hún fær okkur til þess að   

breyta og uppfæra, halda áfram og fagna því sem er. Hvert einasta verk hefur einhverja tilfinningubreyta og uppfæra, halda áfram og fagna því sem er. Hvert einasta verk hefur einhverja tilfinningu   

bundna við sig, sama hvort hún sé góð eða slæm, það getur ekkert stoppað hana. Fólk finnur misbundna við sig, sama hvort hún sé góð eða slæm, það getur ekkert stoppað hana. Fólk finnur mis  

mikið fyrir því en það er alltaf eitthver drifkraftur. List er hurð í annan heim, þar getur fólk fundiðmikið fyrir því en það er alltaf eitthver drifkraftur. List er hurð í annan heim, þar getur fólk fundið   

fegurðina í öllu. Fólk fær að njóta sín þrátt fyrir ljótleikann. Í þessum heimi er ljótleikinn fallegurfegurðina í öllu. Fólk fær að njóta sín þrátt fyrir ljótleikann. Í þessum heimi er ljótleikinn fallegur   

og  fegurð  er  ljót,  bilið  milli  góðs  og  ills  fer  minnkandi,  myrku  hliðinni  á  hlutunum  er  tekiðog  fegurð  er  ljót,  bilið  milli  góðs  og  ills  fer  minnkandi,  myrku  hliðinni  á  hlutunum  er  tekið  

fagnandi, og hún fær að njóta sín til fulls, hönd í hönd við þá fögru. Angist fær að njóta sín. Listinfagnandi, og hún fær að njóta sín til fulls, hönd í hönd við þá fögru. Angist fær að njóta sín. Listin   

leyfir manni að éta sig að innan en bara ef hún fær að éta þig. List er jafnvægi út frá ójafnvægi. Listleyfir manni að éta sig að innan en bara ef hún fær að éta þig. List er jafnvægi út frá ójafnvægi. List   

er hringrás. Þó fullnægjandi sé að velta fyrir sér ljóðrænni fegurð og ljótleika listarinnar, andstæðumer hringrás. Þó fullnægjandi sé að velta fyrir sér ljóðrænni fegurð og ljótleika listarinnar, andstæðum   

djöfla og engla, og óbærilegri tilvist þjáða listamannsins, þá hafa síðustu áratugir komið með nýjandjöfla og engla, og óbærilegri tilvist þjáða listamannsins, þá hafa síðustu áratugir komið með nýjan   

skáldskap og tilfinningapallettu inn í heim listarinnar. Heim tækninnar, véla og tilfinninigasnauðraskáldskap og tilfinningapallettu inn í heim listarinnar. Heim tækninnar, véla og tilfinninigasnauðra   

steinsteypuauðna.  Heim  efans  og  mótþróans.  Hvernig  er  hægt  að  spila  með  þessa  gráu  tóna?steinsteypuauðna.  Heim  efans  og  mótþróans.  Hvernig  er  hægt  að  spila  með  þessa  gráu  tóna?  

Hvernig má skapa fegurð á svo litlausum tímum? Hvernig má skapa fegurð á svo litlausum tímum? 

HættanHættan

Vélar eru margar hættulegar. Þær hafa hvorki sál né tilfinningar. Þær hætta ekki ef þú segir þeim aðVélar eru margar hættulegar. Þær hafa hvorki sál né tilfinningar. Þær hætta ekki ef þú segir þeim að   

hætta, bara ef þú ýtir á takka, snýrð lykli eða togar í stöng, svo kaldar eru þær. Þær eru með eitthætta, bara ef þú ýtir á takka, snýrð lykli eða togar í stöng, svo kaldar eru þær. Þær eru með eitt   

markmið og því er ekki hægt að breyta nema að uppfæra kerfi þeirra eða þá einfaldlega fá aðra vélmarkmið og því er ekki hægt að breyta nema að uppfæra kerfi þeirra eða þá einfaldlega fá aðra vél   

til þess að gera verkið fyrir hina fyrrnefndu vél. Svo eru til allskonar vélar með sama tilgang, en þærtil þess að gera verkið fyrir hina fyrrnefndu vél. Svo eru til allskonar vélar með sama tilgang, en þær   

eru í öllum stærðum og gerðum, í takt við stærð verksins sem er fyrir höndum.eru í öllum stærðum og gerðum, í takt við stærð verksins sem er fyrir höndum.

Vélar eru mikill partur af okkur og okkar samfélagi. Við getum ekki athafnað okkur eðlilega lengurVélar eru mikill partur af okkur og okkar samfélagi. Við getum ekki athafnað okkur eðlilega lengur   

því að við erum svo háð þeim og við tengjumst þeim tilfinningalega. Við göngum svo langt aðþví að við erum svo háð þeim og við tengjumst þeim tilfinningalega. Við göngum svo langt að   

tileinka okkur heilu lífstílana og lífin í kringum vélar, hvort sem það er að hanna eða notafæra sértileinka okkur heilu lífstílana og lífin í kringum vélar, hvort sem það er að hanna eða notafæra sér   

þær. Það er eitthvað sem manneskjunni finnst hún knúin til að gera, að græja sig upp með tækjum tilþær. Það er eitthvað sem manneskjunni finnst hún knúin til að gera, að græja sig upp með tækjum til   

að vera í takt við hið háþróaða nútímasamfélag og einfaldlega stytta og hraða á sínum verktíma. Þaðað vera í takt við hið háþróaða nútímasamfélag og einfaldlega stytta og hraða á sínum verktíma. Það  

skiptir  ekki  máli  hver  athöfnin  er,  við  notum vélar  til  að  skapa  eða  gera  okkur  kleift  að  lifaskiptir  ekki  máli  hver  athöfnin  er,  við  notum vélar  til  að  skapa  eða  gera  okkur  kleift  að  lifa  

þægilegra lífi.  Til þess að hafa einkenni og karakter, rammar fólk sig inn í mengi af hugtökumþægilegra lífi.  Til þess að hafa einkenni og karakter, rammar fólk sig inn í mengi af hugtökum  

tækninnar. Vélarnar blandast karakterum fólksins, hreyfa sig og hafa ákveðið útlit. tækninnar. Vélarnar blandast karakterum fólksins, hreyfa sig og hafa ákveðið útlit. 
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Það er oft sem maðurinn manngerir vélar og tækni. Bílar brosa, gröfur gnæfa yfir þeim eins og risar,Það er oft sem maðurinn manngerir vélar og tækni. Bílar brosa, gröfur gnæfa yfir þeim eins og risar,   

traktorar gnísta tönnum og ísskápar brosa. Fólk tengist vélum eins og bílum tilfinningalega, kallartraktorar gnísta tönnum og ísskápar brosa. Fólk tengist vélum eins og bílum tilfinningalega, kallar  

þá nöfnum og eyðir tíma í að dytta að vélinni, þrífa hann og bóna,  og finnur sinn stíl í því hvernigþá nöfnum og eyðir tíma í að dytta að vélinni, þrífa hann og bóna,  og finnur sinn stíl í því hvernig   

það keyrir og ber sig í kringum bílinn. Svo geta vélar haft áhrif á hvernig manneskjan kemur framþað keyrir og ber sig í kringum bílinn. Svo geta vélar haft áhrif á hvernig manneskjan kemur fram  

við hvert annað, eins og framlenging á sjálfstraustinu. Töffarinn sem keyrir niður laugarveginn ávið hvert annað, eins og framlenging á sjálfstraustinu. Töffarinn sem keyrir niður laugarveginn á  

nýja sportbílnum er ekki í neinum öðrum erindagjörðum heldur en að sýna sig. Hann lætur eins ognýja sportbílnum er ekki í neinum öðrum erindagjörðum heldur en að sýna sig. Hann lætur eins og  

hann eigi alla borgina þegar hann mætir á svæðið, og ekki væri hægt að segja það sama ef hann værihann eigi alla borgina þegar hann mætir á svæðið, og ekki væri hægt að segja það sama ef hann væri   

fótgangandi sömu leið. Vélar eru nefnilega ekki bara framlenging á líkama okkar heldur líka áfótgangandi sömu leið. Vélar eru nefnilega ekki bara framlenging á líkama okkar heldur líka á   

sjálfinu,  egóinu  okkar.  Lítið  bara  á  tónlistarfólk  sem  hefur  náð  að  brjótast  fram  sem  mjögsjálfinu,  egóinu  okkar.  Lítið  bara  á  tónlistarfólk  sem  hefur  náð  að  brjótast  fram  sem  mjög  

mikilvægir einstaklingar með hjálp tónlistar sinnar. Í því tilfelli hefur það framlengt egóið sitt meðmikilvægir einstaklingar með hjálp tónlistar sinnar. Í því tilfelli hefur það framlengt egóið sitt með   

t.d. rafmagnsgíturum. Það þykir mörgum ekkert jafn aðdáunarvert og flott eins og manneskja meðt.d. rafmagnsgíturum. Það þykir mörgum ekkert jafn aðdáunarvert og flott eins og manneskja með   

góðan stíl og rafmagnsgítar, jafnvel ógnandi. Listamenn eins og Link Wray væru án efa ekki einsgóðan stíl og rafmagnsgítar, jafnvel ógnandi. Listamenn eins og Link Wray væru án efa ekki eins   

sterkir  í  tónlistarsögunni  hefðu  þeir  verið  án  rafmagnsgítars  og  sólgleraugna.  sterkir  í  tónlistarsögunni  hefðu  þeir  verið  án  rafmagnsgítars  og  sólgleraugna.  

Þegar manneskja sest upp í bíl eða gröfu þá er hún að framlengja getur sínar og möguleika með þvíÞegar manneskja sest upp í bíl eða gröfu þá er hún að framlengja getur sínar og möguleika með því   

að verða hluti af vélinni og leyfir vélinni á sama hátt  verða partur af henni sjálfri. Grafan grefur,að verða hluti af vélinni og leyfir vélinni á sama hátt  verða partur af henni sjálfri. Grafan grefur,   

bíllinn keyrir hratt og örugglega á milli staða, logsuðutækið bræðir járn, keðjusögin sagar í sundurbíllinn keyrir hratt og örugglega á milli staða, logsuðutækið bræðir járn, keðjusögin sagar í sundur  

tré o.s.frv. Við umgöngumst þessa hluti daglega og búum til kerfi og reglur í kringum þá. Það semtré o.s.frv. Við umgöngumst þessa hluti daglega og búum til kerfi og reglur í kringum þá. Það sem  

allar þessar vélar eiga sameiginlegt er að þær geta allar stórslasað fólk. Vinnu-, og vélaslys eiga sérallar þessar vélar eiga sameiginlegt er að þær geta allar stórslasað fólk. Vinnu-, og vélaslys eiga sér   

stað út um allan heim og oft eru það vélar sem annað hvort særa fólk illa eða drepa, þrátt fyrir aðstað út um allan heim og oft eru það vélar sem annað hvort særa fólk illa eða drepa, þrátt fyrir að   

það  hafi  ekki  verið  ætlunin.  Einnig  eru  til  vélar  sem  eru  til  þess  að  drepa,  t.d.  byssur  ogþað  hafi  ekki  verið  ætlunin.  Einnig  eru  til  vélar  sem  eru  til  þess  að  drepa,  t.d.  byssur  og   

pyntingartæki, og til eru auðvitað myrkar hliðar á tækninni. Manneskjur hafa mismunandi skoðanirpyntingartæki, og til eru auðvitað myrkar hliðar á tækninni. Manneskjur hafa mismunandi skoðanir  

á gildi tækninnar, og eiga það til að bregðast tortryggnar við breytingum og þróun á þessu sviði,á gildi tækninnar, og eiga það til að bregðast tortryggnar við breytingum og þróun á þessu sviði,   

jafnt nú sem og fyrir hundruðum ára. Á seinni hluta 19. aldar var hópur manna sem vildi ekkert meðjafnt nú sem og fyrir hundruðum ára. Á seinni hluta 19. aldar var hópur manna sem vildi ekkert með   

sérstakar  iðnvélar  gera.  Litið  var  á  þær  sem vinnuþjófa  og  þær  voru  sagðar  skorta  mannlegasérstakar  iðnvélar  gera.  Litið  var  á  þær  sem vinnuþjófa  og  þær  voru  sagðar  skorta  mannlega   

fagurfræði og brag. Þeir mótmæltu og skemmdu vélar og sögðu að þær væru að taka burt alla vinnufagurfræði og brag. Þeir mótmæltu og skemmdu vélar og sögðu að þær væru að taka burt alla vinnu   

sem gæti verið unnin mun betur af manns höndum. Þessir mótmælendur voru kallaðir “Lúddítar”sem gæti verið unnin mun betur af manns höndum. Þessir mótmælendur voru kallaðir “Lúddítar”   

(Luddites  ).  Þeir  voru  verkamenn  saumaiðnaðarins  og  voru  þeir  ekki  parsáttir  þegar  mikil(Luddites  ).  Þeir  voru  verkamenn  saumaiðnaðarins  og  voru  þeir  ekki  parsáttir  þegar  mikil   
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fjöldaframleiðsla iðnbyltingarinnar fór að sækja verulega á.fjöldaframleiðsla iðnbyltingarinnar fór að sækja verulega á.

FramtíðarlífFramtíðarlíf

En seinna meir tók ímyndunaraflið við, og menn fóru að opna hugann gagnvart tækninni. Í tugi áraEn seinna meir tók ímyndunaraflið við, og menn fóru að opna hugann gagnvart tækninni. Í tugi ára   

hafa  vísindaskáldsögur  verið  einn  vinsælasti  flokkur  bókmennta  í  heiminum,  og  seinna  meirhafa  vísindaskáldsögur  verið  einn  vinsælasti  flokkur  bókmennta  í  heiminum,  og  seinna  meir   

bíómynda og tölvuleikja. Í vísindaskáldsögum lifa menn og vélar oftast saman í sömu heimunum,bíómynda og tölvuleikja. Í vísindaskáldsögum lifa menn og vélar oftast saman í sömu heimunum,  

og þær byggjast  á  vangaveltum um þess  konar  raunveruleika.  Mannkynið hefur  allt  frá  byrjunog þær byggjast  á  vangaveltum um þess  konar  raunveruleika.  Mannkynið hefur  allt  frá  byrjun  

tæknivæðingarinnar velt þessu fyrir sér, hvernig lífið væri ef hversdagslegt þætti að umgangast eðatæknivæðingarinnar velt þessu fyrir sér, hvernig lífið væri ef hversdagslegt þætti að umgangast eða  

berjast við vélmenni. Spennan og þunginn í sögunum byggist oft á þeim punkti þegar mannkyniðberjast við vélmenni. Spennan og þunginn í sögunum byggist oft á þeim punkti þegar mannkynið  

missir tök á vélunum, þegar vélarnar stjórna okkur, en ekki öfugt. Stríð manna og véla. Margirmissir tök á vélunum, þegar vélarnar stjórna okkur, en ekki öfugt. Stríð manna og véla. Margir   

karakteranna í sögunum eru oft búnir að láta uppfæra líkama sinn með því að annað hvort bæta á sigkarakteranna í sögunum eru oft búnir að láta uppfæra líkama sinn með því að annað hvort bæta á sig   

vélbúnaði eða endurskapa til dæmis hendur eða fætur til að geta athafnað sig sem eðlilegast. Gottvélbúnaði eða endurskapa til dæmis hendur eða fætur til að geta athafnað sig sem eðlilegast. Gott   

dæmi er þegar Logi Geimgengill í Stjörnustríði þarf að láta græða á sig vélhendi þegar hann missirdæmi er þegar Logi Geimgengill í Stjörnustríði þarf að láta græða á sig vélhendi þegar hann missir   

hægri höndina í geislasverðsbardaga við föður sinn Svarthöfða. Faðir hans er sæborgi sem geturhægri höndina í geislasverðsbardaga við föður sinn Svarthöfða. Faðir hans er sæborgi sem getur  

ekki lifað án þess að vera í vélknúnum galla sem hann var settur í eftir að hann lenti í hræðilegurekki lifað án þess að vera í vélknúnum galla sem hann var settur í eftir að hann lenti í hræðilegur   

hremmingum og skaddaðist verulega á líkama. hremmingum og skaddaðist verulega á líkama. 

Nú árið 2013 er bilið milli manna og véla enn að minnka á ógnarhraða og fyrsti maðurinn kominnNú árið 2013 er bilið milli manna og véla enn að minnka á ógnarhraða og fyrsti maðurinn kominn   

með vélhönd sem hann getur stjórnað sjálfur með taugaboðum. Brúin styttist og það virðist ekkimeð vélhönd sem hann getur stjórnað sjálfur með taugaboðum. Brúin styttist og það virðist ekki   

vera  mikil  löngun  að  fara  til  baka.  Ef  til  vill  erum  við  komin  inn  í  þessa  vera  mikil  löngun  að  fara  til  baka.  Ef  til  vill  erum  við  komin  inn  í  þessa  framtíðframtíð sem sem  

vísindaskáldsögurnar fjalla um, en frægustu sögurnar eru skrifaðar í  kringum 1980, og rauntímivísindaskáldsögurnar fjalla um, en frægustu sögurnar eru skrifaðar í  kringum 1980, og rauntími  

myndanna var oftar en ekki milli áranna 2000-2100.myndanna var oftar en ekki milli áranna 2000-2100. Tæknin þróast áfram með hverri mínútu sem Tæknin þróast áfram með hverri mínútu sem  

líður, og meðalmaðurinn á í mesta basli við að fylgja straumum og framleiðslu á nýjustu tækninni.líður, og meðalmaðurinn á í mesta basli við að fylgja straumum og framleiðslu á nýjustu tækninni.   

Sumir hræðast þessa hröðu þróun og bölva henni í sand og ösku, framboð tækninnar er í útþensluSumir hræðast þessa hröðu þróun og bölva henni í sand og ösku, framboð tækninnar er í útþenslu   

og  verið  er  að  endurskoða nám ungmenna  í  takt  við  þessa  þróun,  það  er  kominn tími  á  nýjaog verið  er  að  endurskoða nám ungmenna  í  takt  við  þessa  þróun,  það  er  kominn tími  á  nýja   

þungamiðju í námi barna og unglinga ef mæta á eftirspurn tæknikunnáttu og forritun á almennumþungamiðju í námi barna og unglinga ef mæta á eftirspurn tæknikunnáttu og forritun á almennum  

vinnumarkaði. Annars gæti verið að sérþekking framtíðartækninnar verði svo þröng og mikil að útvinnumarkaði. Annars gæti verið að sérþekking framtíðartækninnar verði svo þröng og mikil að út   

kæmi einhverskonar einræðis-tækniríki, eins og svo oft er fengist við í vísindaskáldsögunum. kæmi einhverskonar einræðis-tækniríki, eins og svo oft er fengist við í vísindaskáldsögunum. 

Vélin er köld og miskunnarlaus. Hún hefur einungis sitt eina sérhæfða hlutverk, að slípa, saga, bora,Vélin er köld og miskunnarlaus. Hún hefur einungis sitt eina sérhæfða hlutverk, að slípa, saga, bora,   

pressa, prenta, spila, teikna  og vélar drepa svo lengi sé talið. Þegar er talað um hættu þá er hægt aðpressa, prenta, spila, teikna  og vélar drepa svo lengi sé talið. Þegar er talað um hættu þá er hægt að   
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tala um tvennskonar hættur. Slysahættu og beina hættu eða ógn eins og á við um byssur. tala um tvennskonar hættur. Slysahættu og beina hættu eða ógn eins og á við um byssur. 

Slys af völdum véla eru oftast kennd við vinnu, af því leiti að manneskja verði fyrir lyftara, detturSlys af völdum véla eru oftast kennd við vinnu, af því leiti að manneskja verði fyrir lyftara, dettur   

ofan í mulningsvél,  sker af sér fingur í útskurðarvél eða einfaldlega slasist  þegar hún er að sláofan í mulningsvél,  sker af sér fingur í útskurðarvél eða einfaldlega slasist  þegar hún er að slá   

blettinn í garðinum heima hjá sér. Hættan er víða en maðurinn er búinn að aðlaðast og lifir í algjörublettinn í garðinum heima hjá sér. Hættan er víða en maðurinn er búinn að aðlaðast og lifir í algjöru   

jafnvægi og samlyndi með vélum, enn sem komið er er það einungis mannkynið sjálft sem skaparjafnvægi og samlyndi með vélum, enn sem komið er er það einungis mannkynið sjálft sem skapar   

hættu  gegn  um  og  með  hjálp  véla,  þó  að  hinn  raunveruleikinn,  þá  stríð  manna  og  véla,  séhættu  gegn  um  og  með  hjálp  véla,  þó  að  hinn  raunveruleikinn,  þá  stríð  manna  og  véla,  sé   

hugsanlega handan við hornið.hugsanlega handan við hornið.

Miskunnarlaus keðjuverkunMiskunnarlaus keðjuverkun

Vélar vinna með, ganga út frá, og þrífast með orku. Rafmagn, kol, vatn og bensín eru dæmi umVélar vinna með, ganga út frá, og þrífast með orku. Rafmagn, kol, vatn og bensín eru dæmi um  

eitthvað sem knýr vélar áfram. Til þess að vélin virki og þjóni tilgangi sínum þarf viss mekaník aðeitthvað sem knýr vélar áfram. Til þess að vélin virki og þjóni tilgangi sínum þarf viss mekaník að   

ganga upp. gírar, tannhjól, vetnistjakkar og allskonar kerfi eru til, til þess að herlegheitin virki. Efganga upp. gírar, tannhjól, vetnistjakkar og allskonar kerfi eru til, til þess að herlegheitin virki. Ef   

einn partur innan í vélinni bilar, myndar hann keðjuverkun sem getur leitt til þess að vélin eða tækiðeinn partur innan í vélinni bilar, myndar hann keðjuverkun sem getur leitt til þess að vélin eða tækið  

er ónýtt, líkt og með innyfli mannslíkamans, þá þarf allt að vera í góðu standi til að heildarútkomaner ónýtt, líkt og með innyfli mannslíkamans, þá þarf allt að vera í góðu standi til að heildarútkoman   

gangi upp. Til þess að klukka gangi þarf að vera með vissa mekaník. Venjulegt úlnliðsúr gengurgangi upp. Til þess að klukka gangi þarf að vera með vissa mekaník. Venjulegt úlnliðsúr gengur  

fyrir rafmagni úr batteríi og er vélin saman sett af mörgum tannhjólum sem knúa vísana áfram. Einsfyrir rafmagni úr batteríi og er vélin saman sett af mörgum tannhjólum sem knúa vísana áfram. Eins   

og flestir sem eru með heyrn vita þá er taktur í úrum/klukkum. Tíminn skapar einn sígangandi taktog flestir sem eru með heyrn vita þá er taktur í úrum/klukkum. Tíminn skapar einn sígangandi takt   

sem hættir  ekki fyrr  en úrið skemmist eða verður rafmagnslaust.  Því má segja að tónlist sé aðsem hættir  ekki fyrr  en úrið skemmist eða verður rafmagnslaust.  Því má segja að tónlist sé að   

myndast innra með úrinu. Takturinn er endalaus. Einnig kannast allir við taktinn sem myndast þegarmyndast innra með úrinu. Takturinn er endalaus. Einnig kannast allir við taktinn sem myndast þegar   

dropar skella í eldhúsvaskinum heima þegar ekki hefur verið skrúað nægilega vel fyrir. Sama mádropar skella í eldhúsvaskinum heima þegar ekki hefur verið skrúað nægilega vel fyrir. Sama má  

segja með vélar sem framkvæma nið. Niðurinn framkvæmist þegar að eitthver núningur á sér staðsegja með vélar sem framkvæma nið. Niðurinn framkvæmist þegar að eitthver núningur á sér stað   

og  oft  getur  maður  heyrt  tóna  innan í  byggingum.  Þá  er  tónar  í   loftræstikerfum sem myndaog oft  getur  maður  heyrt  tóna  innan í  byggingum.  Þá  er  tónar  í   loftræstikerfum sem mynda  

mismunandi tóna eftir stærð hreyflanna í græjunni sjálfri. Það sama gerist einnig í bílum. Hús erumismunandi tóna eftir stærð hreyflanna í græjunni sjálfri. Það sama gerist einnig í bílum. Hús eru  

líka vélar og oft gerist það í vindhvössum löndum eins og Íslandi að veðrið syngur í húsum oglíka vélar og oft gerist það í vindhvössum löndum eins og Íslandi að veðrið syngur í húsum og   

stillönsum sem liggja utan í þeim. Þar má segja að húsin séu einskonar blásturshljóðfæri eða vél.stillönsum sem liggja utan í þeim. Þar má segja að húsin séu einskonar blásturshljóðfæri eða vél.   

Það er einnig ákveðinn taktur sem myndast út frá keðjuverkun. Það má segja að lag sé keðjuverkun,Það er einnig ákveðinn taktur sem myndast út frá keðjuverkun. Það má segja að lag sé keðjuverkun,   

en þó er heildarútkoman oftast ákveðin fyrirfram. en þó er heildarútkoman oftast ákveðin fyrirfram. 

Verk Fischli og Weiss,  Verk Fischli og Weiss,  The Way Things GoThe Way Things Go er gott dæmi um keðjuverkun. Þar eru hlutir knúnir er gott dæmi um keðjuverkun. Þar eru hlutir knúnir  

áfram með einskonar efnum. Eldur og eldfimir vökvar eiga stóran þátt í að knúa verkið áfram. áfram með einskonar efnum. Eldur og eldfimir vökvar eiga stóran þátt í að knúa verkið áfram. 
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Endurtekning (loop)Endurtekning (loop)

Eitthvað sem hættir ekki, hringurinn endar ekki, hann heldur áfram inn í eilífðina. Þannig virkarEitthvað sem hættir ekki, hringurinn endar ekki, hann heldur áfram inn í eilífðina. Þannig virkar  

endurtekning.  Að halda manni  í  sama sóni,  augnabliki  eða takti,  um ótakmarkaðan tíma.  Vélarendurtekning.  Að halda manni  í  sama sóni,  augnabliki  eða takti,  um ótakmarkaðan tíma.  Vélar  

endurtaka sig, þótt þær hafa marga mismunandi tilganga. Keðjusögin snýr keðjunni um blað sitt svoendurtaka sig, þótt þær hafa marga mismunandi tilganga. Keðjusögin snýr keðjunni um blað sitt svo  

hún eigi sem léttast með því að saga og rússíbaninn er á einni sér braut sem hann fer í gegnum afturhún eigi sem léttast með því að saga og rússíbaninn er á einni sér braut sem hann fer í gegnum aftur  

og aftur. Vindar jarðar eiga sitt eigið kerfi sem þeir fara eftir og þar myndast endalaus hringrás, einsog aftur. Vindar jarðar eiga sitt eigið kerfi sem þeir fara eftir og þar myndast endalaus hringrás, eins   

og vötnin, skýin og regnið eru sami hluturinn, hringrás lífsins. Eins og þeir segja þá endurtekurog vötnin, skýin og regnið eru sami hluturinn, hringrás lífsins. Eins og þeir segja þá endurtekur   

sagan sig aftur og aftur. Endurtekningin brotnar ekki fyrr en einhver eða eitthvað brýtur hana upp ogsagan sig aftur og aftur. Endurtekningin brotnar ekki fyrr en einhver eða eitthvað brýtur hana upp og   

altrar henni. Þegar vélin er sett þannig upp að framkvæma augnablik með mannlegu verkfæri afturaltrar henni. Þegar vélin er sett þannig upp að framkvæma augnablik með mannlegu verkfæri aftur   

og aftur þá gerist eitthvað, hvort sem það er teikning eða hljóð. Efnið á eftir að ryðja sér farveg áog aftur þá gerist eitthvað, hvort sem það er teikning eða hljóð. Efnið á eftir að ryðja sér farveg á   

einn eða annann hátt. Ef þú lætur vélararm lemja rafmagnsgítar í gólfið aftur og aftur með þeimeinn eða annann hátt. Ef þú lætur vélararm lemja rafmagnsgítar í gólfið aftur og aftur með þeim   

hætti að sama hreyfing fer fram í vélinni aftur og aftur, þá á einhverskonar eyðilegging og teikninghætti að sama hreyfing fer fram í vélinni aftur og aftur, þá á einhverskonar eyðilegging og teikning  

eftir  að  eiga  sér  stað.  Rafmagnsgítarinn  skemmist  á  endanum og  það  er  tilviljunarkennt  hvorteftir  að  eiga  sér  stað.  Rafmagnsgítarinn  skemmist  á  endanum og  það  er  tilviljunarkennt  hvort   

gítarinn skilji eftir sig för í það sem hann heggur í. Endurtekningin á heima allstaðar. Hún er innan ígítarinn skilji eftir sig för í það sem hann heggur í. Endurtekningin á heima allstaðar. Hún er innan í   

stofn trjánna,  í  geimnum,  í  daglegri  rútínu,  í  strætisvagni,  í  Cheeriosinu okkar,  í  verkum M.C.stofn trjánna,  í  geimnum,  í  daglegri  rútínu,  í  strætisvagni,  í  Cheeriosinu okkar,  í  verkum M.C.   

Escher, jörðinni og síðast en ekki síst í okkur sjálfum. Escher, jörðinni og síðast en ekki síst í okkur sjálfum. 

Fjarlæging flytjandansFjarlæging flytjandans

Dæmi um endurtekningu sem flestir kannast við frá blautu barnsbeini er spiladósin.  Spiladósin erDæmi um endurtekningu sem flestir kannast við frá blautu barnsbeini er spiladósin.  Spiladósin er   

fyrsta apparatið sem gefur frá sér heilt lag alveg sjálfstætt. Tónarnir sem spilast eru yfirleitt barafyrsta apparatið sem gefur frá sér heilt lag alveg sjálfstætt. Tónarnir sem spilast eru yfirleitt bara   

einn partur úr lagi, til dæmis þekktasti parturinn í ákveðnu kvæði eða vinsælu popplagi. Mekaníkineinn partur úr lagi, til dæmis þekktasti parturinn í ákveðnu kvæði eða vinsælu popplagi. Mekaníkin   

er mjög einföld. Maður trekkir spiladósina upp eða snýr sveif svo að lag spilast. Spiladósir hafaer mjög einföld. Maður trekkir spiladósina upp eða snýr sveif svo að lag spilast. Spiladósir hafa   

pinna sem strengja upp teina sem gefa frá sér tóna þegar pinninn fer fram af teininum. Tímasetningpinna sem strengja upp teina sem gefa frá sér tóna þegar pinninn fer fram af teininum. Tímasetning  

tónanna  ræðst  út  frá  því  hvar  pinnarnir  eru  staðsettir  á  hjólinu  sjálfu.  Á  miðri  19.  öld  komtónanna  ræðst  út  frá  því  hvar  pinnarnir  eru  staðsettir  á  hjólinu  sjálfu.  Á  miðri  19.  öld  kom   

sjálfspilandi píanóið fram á sviðsljósið., og hægt var að velja úr hvaða lög það spilaði. Lögin koma ísjálfspilandi píanóið fram á sviðsljósið., og hægt var að velja úr hvaða lög það spilaði. Lögin koma í   

eins konar borðum. Hver borði hefur göt fyrir hverja nótu, rétt eins og spildós nema algjörlegaeins konar borðum. Hver borði hefur göt fyrir hverja nótu, rétt eins og spildós nema algjörlega   

öfugt. Mekaníkin virkar þannig að píanóið er trekt og ákveðinn borði fyrir hvert lag settur á pinnaöfugt. Mekaníkin virkar þannig að píanóið er trekt og ákveðinn borði fyrir hvert lag settur á pinna   

sem snýr því og lætur píanóið fá þær nótur sem það þarf til þess að spila. sem snýr því og lætur píanóið fá þær nótur sem það þarf til þess að spila. 

Maður að nafni Conlon Nancarrow vann mikið með sjálfspilandi píanó og var frumkvöðull á þvíMaður að nafni Conlon Nancarrow vann mikið með sjálfspilandi píanó og var frumkvöðull á því   
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sviði. Hans hugmynd snérist  um það að gera lög sem gætu ekki verið spiluð af mannshöndum.sviði. Hans hugmynd snérist  um það að gera lög sem gætu ekki verið spiluð af mannshöndum.   

Hann gerði einnig verk fyrir hljóðfæraleikara sem voru afar krefjandi og flókin, og það kom fyrir aðHann gerði einnig verk fyrir hljóðfæraleikara sem voru afar krefjandi og flókin, og það kom fyrir að  

hljóðfæraleikarar neituðu að spila verkin vegna ótta við að áheyrendur myndu halda að þeir væru aðhljóðfæraleikarar neituðu að spila verkin vegna ótta við að áheyrendur myndu halda að þeir væru að  

spila ranga tóna. spila ranga tóna. 11

Einnig eru til apparöt sem spila heilu lögin sem hljómsveitir. Þau kallast Einnig eru til apparöt sem spila heilu lögin sem hljómsveitir. Þau kallast OrkestrónarOrkestrónar. Pat Metheny. Pat Metheny  

er  tónlistarmaður  sem  bjó  til  einn  magnaðasta  orkestrón  allra  tíma.  Hann  byggði  heila  djasser  tónlistarmaður  sem  bjó  til  einn  magnaðasta  orkestrón  allra  tíma.  Hann  byggði  heila  djass   

hljómsveit sem inniheldur eftirfarandi; trommur ásamt symbölum, bassa, flöskuflautuorgel og margthljómsveit sem inniheldur eftirfarandi; trommur ásamt symbölum, bassa, flöskuflautuorgel og margt  

fleira. Það sem Orkestrónninn hans gerir er að hann fylgir öllu því sem Metheny spilar á gítarinn.fleira. Það sem Orkestrónninn hans gerir er að hann fylgir öllu því sem Metheny spilar á gítarinn.   

Hann stjórnar svo hvaða hljóðfæri gerir hvað í einu og hentar honum mjög vel þar sem að hannHann stjórnar svo hvaða hljóðfæri gerir hvað í einu og hentar honum mjög vel þar sem að hann   

vinnur  mikið  einn  og  spinnur  mjög  mikið  á  staðnum.  Hvert  hljóðfæri  er  þó  með  takmarkaðvinnur  mikið  einn  og  spinnur  mjög  mikið  á  staðnum.  Hvert  hljóðfæri  er  þó  með  takmarkað  

hljómsvið.  Þetta  er  þó  mjög  nýlegt  apparat  og  eru  gamlir  Orkestrónar  mun  einfaldari  oghljómsvið.  Þetta  er  þó  mjög  nýlegt  apparat  og  eru  gamlir  Orkestrónar  mun  einfaldari  og  

takmarkaðari. takmarkaðari. 

Mín verkMín verk

Frá því að ég byrjaði í Listaháskóla Íslands þá hef ég ósjálfrátt verið að búa til verk sem endurtakaFrá því að ég byrjaði í Listaháskóla Íslands þá hef ég ósjálfrátt verið að búa til verk sem endurtaka  

sig eða byggjast  á einhverskonar hringrás.  Þá hafa það verið videoverk,  tölvuteiknaðar myndir,sig eða byggjast  á einhverskonar hringrás.  Þá hafa það verið videoverk,  tölvuteiknaðar myndir,   

handgerð prentverk og skúlptúrar úr tré. Þegar ég fór að hugsa hvað ég ætti að skapa og takast á viðhandgerð prentverk og skúlptúrar úr tré. Þegar ég fór að hugsa hvað ég ætti að skapa og takast á við   

í  lokaverkefni  þá  ætlaði  ég  að  teikna.  Mig  langaði  bara  að  teikna  því  eins  og  oft  þá  byrjarí  lokaverkefni  þá  ætlaði  ég  að  teikna.  Mig  langaði  bara  að  teikna  því  eins  og  oft  þá  byrjar   

listamaðurinn þar í barnæsku og ég mikill teiknari og hef gaman af. Ég var kominn af stað meðlistamaðurinn þar í barnæsku og ég mikill teiknari og hef gaman af. Ég var kominn af stað með   

ágætis vangaveltur og sýn sem ég hafði áhuga á. Hugtakið sem ég vann út frá var að ágætis vangaveltur og sýn sem ég hafði áhuga á. Hugtakið sem ég vann út frá var að hata þægindinhata þægindin  

og ég kallaði það “Hate The Comfort”. Ég fór að gera allskonar vinnu í kringum það og hannaðiog ég kallaði það “Hate The Comfort”. Ég fór að gera allskonar vinnu í kringum það og hannaði   

boli, teiknaði helling og gerði límmiða með lógói. Ég bauð fleirum að vera með og batteríið varboli, teiknaði helling og gerði límmiða með lógói. Ég bauð fleirum að vera með og batteríið var   

komið á ágæta siglingu.  Myndirnar sem ég teikna eru oft mjög ofbeldisfullar  og gróteskar. Þarkomið á ágæta siglingu.  Myndirnar sem ég teikna eru oft mjög ofbeldisfullar  og gróteskar. Þar   

fengu höfuð að fljúga, hnífum var troðið í augu og kirkjum þrýst niður í kokið á fólki. Hugtakiðfengu höfuð að fljúga, hnífum var troðið í augu og kirkjum þrýst niður í kokið á fólki. Hugtakið   

“knifes in eyes” eða að stinga í augu var eins konar útgangspunktur á tímabili. Svo var ég dreginn“knifes in eyes” eða að stinga í augu var eins konar útgangspunktur á tímabili. Svo var ég dreginn  

niður á jörðina og spurður hvert ég ætlaði að fara með þetta. Ég var með fullt af hugmyndum en égniður á jörðina og spurður hvert ég ætlaði að fara með þetta. Ég var með fullt af hugmyndum en ég   

var ekki alveg að finna mig í því þegar mér var sagt að teikningarnar mínar væru bara var ekki alveg að finna mig í því þegar mér var sagt að teikningarnar mínar væru bara HorrorHorror. Ég. Ég  

fíla að hressa uppá, kýla á og stinga í augu. Mér finnst það áhugavert, og hef gaman að því að komafíla að hressa uppá, kýla á og stinga í augu. Mér finnst það áhugavert, og hef gaman að því að koma  

fólki út fyrir þægindarammann með teikningunum mínum. En ég komst að öðrum punkt. Ég gerðifólki út fyrir þægindarammann með teikningunum mínum. En ég komst að öðrum punkt. Ég gerði   

1 American Mavericks, The Do-It-Yourself Composer, 
http://musicmavericks.publicradio.org/features/essay_gann09.html
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mér grein fyrir því allt í einu að ég ætti bara að halda Hate The Comfort utan veggja skólans ogmér grein fyrir því allt í einu að ég ætti bara að halda Hate The Comfort utan veggja skólans og   

halda áfram með það þegar ég hefði nægan tíma til þess að einbeita mér alfarið að því í staðinn aðhalda áfram með það þegar ég hefði nægan tíma til þess að einbeita mér alfarið að því í staðinn að   

vera að blanda þessum tveim ólíkum hlutum saman. Mér var  bent  á að ég væri virkilega meðvera að blanda þessum tveim ólíkum hlutum saman. Mér var  bent  á að ég væri virkilega með  

góðann grunn þegar það kom að endurtekningu og mekaník. Mínar hugmyndir eru búnar að snúast ígóðann grunn þegar það kom að endurtekningu og mekaník. Mínar hugmyndir eru búnar að snúast í   

kringum þessi hugtök og útgangspunkta í dágóðan tíma. Ekki að ég sé að hugsa rosalega mikið umkringum þessi hugtök og útgangspunkta í dágóðan tíma. Ekki að ég sé að hugsa rosalega mikið um  

tímann og geiminn og hvenær jörðin hættir að snúast, allavega ekki alvarlega, sem er gott. Mértímann og geiminn og hvenær jörðin hættir að snúast, allavega ekki alvarlega, sem er gott. Mér   

finnst alltaf mikið gerast hjá mér þegar ég tek hlutunum ekki of alvarlega. Það er eitthvað sem erfinnst alltaf mikið gerast hjá mér þegar ég tek hlutunum ekki of alvarlega. Það er eitthvað sem er   

náttúruegt hjá mér.náttúruegt hjá mér.

UppljómunUppljómun

Ég ákvað því að kafa í hugmynd sem ég fékk síðasta sumar. Þar snérist þetta um mjög kenítískarÉg ákvað því að kafa í hugmynd sem ég fékk síðasta sumar. Þar snérist þetta um mjög kenítískar  

(hreyfilista-) hugmyndir. Þarna var að opnast gátt hjá mér sem ég hafði ekki kannað neitt áður.(hreyfilista-) hugmyndir. Þarna var að opnast gátt hjá mér sem ég hafði ekki kannað neitt áður.   

Þarna fann ég loksins þennan fókus sem ég var búinn að vera að bíða eftir svo lengi. StundumÞarna fann ég loksins þennan fókus sem ég var búinn að vera að bíða eftir svo lengi. Stundum   

verður maður týndur í sama fari, sömu endurtekningu. Ég upplifði einhverskonar þroska sem komverður maður týndur í sama fari, sömu endurtekningu. Ég upplifði einhverskonar þroska sem kom  

af sjálfum sér, eftir að ég byrjaði fyrst að leggja fram við að vinna í honum. af sjálfum sér, eftir að ég byrjaði fyrst að leggja fram við að vinna í honum. 

Á minni fyrstu önn í LHÍ fór ég í námskeið á öllum verkstæðum skólans. Mitt fyrsta námskeið var áÁ minni fyrstu önn í LHÍ fór ég í námskeið á öllum verkstæðum skólans. Mitt fyrsta námskeið var á   

smíðverkstæðinu. Við vorum ráðin strax í að gera verk. Við lærðum aðeins á verkstæðið, reglur ogsmíðverkstæðinu. Við vorum ráðin strax í að gera verk. Við lærðum aðeins á verkstæðið, reglur og   

þess hátt og svo var hafist  handa.  Ég gerði fatahengi.  Þetta  var súla sem var gerð úr stoðum áþess hátt og svo var hafist  handa.  Ég gerði fatahengi.  Þetta  var súla sem var gerð úr stoðum á  

vörubrettum. Hvert stoð var sagað út úr brettinu, slípað og gert slétt og fínt. Þegar ég hafði svovörubrettum. Hvert stoð var sagað út úr brettinu, slípað og gert slétt og fínt. Þegar ég hafði svo  

safnað saman í góðan stafla af kubbum þá sagaði ég niður tein og skeitti öllum kubbunum  saman.safnað saman í góðan stafla af kubbum þá sagaði ég niður tein og skeitti öllum kubbunum  saman.   

Þarna  var  ákveðin  endurtekning  að  eiga  sér  stað,  og  fleiri  hugmyndir  voru  að  kvikna  út  fráÞarna  var  ákveðin  endurtekning  að  eiga  sér  stað,  og  fleiri  hugmyndir  voru  að  kvikna  út  frá  

endurtekningu á þessu tímabili. Ég var farinn að vinna með myndir í tölvunni sem litu oft út eins ogendurtekningu á þessu tímabili. Ég var farinn að vinna með myndir í tölvunni sem litu oft út eins og   

hljóðbylgjur en alveg í grunninn þá voru þetta ljósmyndir af t.d. líkamspörtum. Hluturinn byrjaðihljóðbylgjur en alveg í grunninn þá voru þetta ljósmyndir af t.d. líkamspörtum. Hluturinn byrjaði   

lítill en endaði svo stór og myndaðist ákveðin keðjuverkun í myndbyggingunni. lítill en endaði svo stór og myndaðist ákveðin keðjuverkun í myndbyggingunni. Gott er að horfa tilGott er að horfa til  

baka og tengja saman þessa þætti í  eldri verkum. Í lok annarrar annar fór ég svo í áfanga sembaka og tengja saman þessa þætti í  eldri verkum. Í lok annarrar annar fór ég svo í áfanga sem   

kallaður var núningur og snérist út á það að vinna með almennings rými og hvernig maður gat haftkallaður var núningur og snérist út á það að vinna með almennings rými og hvernig maður gat haft   

áhrif á þau. Áfanginn endaði svo með því að stór samsýning var haldin í listasafni ASÍ. Þar sem égáhrif á þau. Áfanginn endaði svo með því að stór samsýning var haldin í listasafni ASÍ. Þar sem ég   

er mikill tónlistamaður og vinn með tónlist daglega,  þá ákvað ég að nýta mér það í þessum áfanga.er mikill tónlistamaður og vinn með tónlist daglega,  þá ákvað ég að nýta mér það í þessum áfanga.   

Verkið mitt snerist um það að halda gjörningaseríu á almennu svæði hvort sem það var úti á götuVerkið mitt snerist um það að halda gjörningaseríu á almennu svæði hvort sem það var úti á götu   

eða uppi á fjalli. Þá fór ég með mínar græjur út á götu, magnarastæðuna mína og gítarinn til þess aðeða uppi á fjalli. Þá fór ég með mínar græjur út á götu, magnarastæðuna mína og gítarinn til þess að   
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æfa mig á gítarinn í rými sem er ekkert hægt að líkja við æfingahúsnæði. Að fara út með allar þessaræfa mig á gítarinn í rými sem er ekkert hægt að líkja við æfingahúsnæði. Að fara út með allar þessar   

dýru græjur er andstæðan við það að vera inn í sínu eigin rými þar sem þægindi eru í fyrirrúmi. Égdýru græjur er andstæðan við það að vera inn í sínu eigin rými þar sem þægindi eru í fyrirrúmi. Ég   

upplifði samt sem áður það að vera úti með allt settið er mjög gott. Það er allt önnur upplifun aðupplifði samt sem áður það að vera úti með allt settið er mjög gott. Það er allt önnur upplifun að   

taka þessa uppsetningu á gítarplokki út  á tún eða inn í  skóg. Það var ákveðin frelsun í  því ogtaka þessa uppsetningu á gítarplokki út  á tún eða inn í  skóg. Það var ákveðin frelsun í  því og  

upplifun mín á því hvernig fólk tók þessu var frekar skemmtileg. Perónulega hefði ég frekar veriðupplifun mín á því hvernig fólk tók þessu var frekar skemmtileg. Perónulega hefði ég frekar verið  

til í að hafa ögrað aðeins meira og farið kannski á laugaveginn eða inn í kringluna eða eitthvað í þátil í að hafa ögrað aðeins meira og farið kannski á laugaveginn eða inn í kringluna eða eitthvað í þá   

áttina.  En  verkið  endaði  sem  video  og  ljósmyndaverk.  Í  þessari  könnun  komst  ég  að  því  aðáttina.  En  verkið  endaði  sem  video  og  ljósmyndaverk.  Í  þessari  könnun  komst  ég  að  því  að   

núningurinn var ekki út á við heldur inn á við. Mér fannst ég vera ýta sjálfum mér eitthvert miklunúningurinn var ekki út á við heldur inn á við. Mér fannst ég vera ýta sjálfum mér eitthvert miklu   

frekar en að ýta við öðrum. frekar en að ýta við öðrum. 

Endurtekning í tónum og myndumEndurtekning í tónum og myndum

Örlítið seinna fór ég svo í hljóðvinnslukúrs hjá Finnboga Pétursyni. Í þessum áfanga áttum við aðÖrlítið seinna fór ég svo í hljóðvinnslukúrs hjá Finnboga Pétursyni. Í þessum áfanga áttum við að   

smíða okkar eigin hljóðfæri. Ég byrjaði strax á að teikna upp einskonar hörputrommu og byrjaðismíða okkar eigin hljóðfæri. Ég byrjaði strax á að teikna upp einskonar hörputrommu og byrjaði   

svo að smíða og hanna. Grunnurinn á hljóðfærinu var trékassi, áfast á hann var mjó járnplata. Ásvo að smíða og hanna. Grunnurinn á hljóðfærinu var trékassi, áfast á hann var mjó járnplata. Á  

járnplötunni voru festir 10 mislangir mjóir járnteinar. Sá fyrsti í röðinni um 3cm og sá síðasti íjárnplötunni voru festir 10 mislangir mjóir járnteinar. Sá fyrsti í röðinni um 3cm og sá síðasti í   

kringum 20cm á lengd. Undir járnplötuna kom ég svo fyrir tvemur snertihljóðnemum, þeir voru svokringum 20cm á lengd. Undir járnplötuna kom ég svo fyrir tvemur snertihljóðnemum, þeir voru svo   

tengdir í hörpuna, og þaðan út, svo hægt væri að tengja í magnara. Þetta hljóðfæri spilaði ég mikið átengdir í hörpuna, og þaðan út, svo hægt væri að tengja í magnara. Þetta hljóðfæri spilaði ég mikið á  

í gegnum einskonar endurtekningarpedal og var hægt að búa til rosalega takta sem minntu helst áí gegnum einskonar endurtekningarpedal og var hægt að búa til rosalega takta sem minntu helst á  

mjög massíva og taktfasta vél, dáldið eins og þungavigta verksmiðjuvél. Járnteinarnir  mynduðumjög massíva og taktfasta vél, dáldið eins og þungavigta verksmiðjuvél. Járnteinarnir  mynduðu   

mikið rimlahljóð og gaman var að prófa sig áfram með hvers konar kjuða voru notaðir. Einnig ermikið rimlahljóð og gaman var að prófa sig áfram með hvers konar kjuða voru notaðir. Einnig er  

hægt að spila á teinana með fiðluboga og komu þá háir tónar. Verkið er hálfgert frumeintak þvíhægt að spila á teinana með fiðluboga og komu þá háir tónar. Verkið er hálfgert frumeintak því   

markið mitt er að gera aðra útgáfu með stærri og fleiri teinum, stærri kassa og vanda smíðarnar ennmarkið mitt er að gera aðra útgáfu með stærri og fleiri teinum, stærri kassa og vanda smíðarnar enn  

betur. betur. 

Á svipuðum tíma var áhugi minn á myndbandagerð orðinn mikill. Ég fékkst við verk og myndböndÁ svipuðum tíma var áhugi minn á myndbandagerð orðinn mikill. Ég fékkst við verk og myndbönd  

sem  snerust  nær  eindregið  um  endurtekningu  og  tíma.  Eitt  verkanna  sýndi  hjólastíg  upp  aðsem  snerust  nær  eindregið  um  endurtekningu  og  tíma.  Eitt  verkanna  sýndi  hjólastíg  upp  að   

steingarði við sjóinn. Á hvorum endanum fyrir sig hjóla tvær manneskjur inn í ramman. Þegar þærsteingarði við sjóinn. Á hvorum endanum fyrir sig hjóla tvær manneskjur inn í ramman. Þegar þær  

svo mætast þá klippist senan þannig að allt í einu eru þær að hjóla í hina áttina og út úr rammanumsvo mætast þá klippist senan þannig að allt í einu eru þær að hjóla í hina áttina og út úr rammanum  
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en maður tekur varla eftir breytingunni, eða réttara sagt  en maður tekur varla eftir breytingunni, eða réttara sagt  villunnivillunni í  myndbandinu í myndbandinu. Það er eins og. Það er eins og  

manneskjurnar hafi bara haldið áfram að hjóla. Svo hjóla þær aftur inn í rammann og sama senamanneskjurnar hafi bara haldið áfram að hjóla. Svo hjóla þær aftur inn í rammann og sama sena   

gerist aftur. Þetta var mitt fyrsta endurtekningarverk sem ég tók virkilega alvarlega og fannst velgerist aftur. Þetta var mitt fyrsta endurtekningarverk sem ég tók virkilega alvarlega og fannst vel   

heppnað. heppnað. 

Næsta myndband sem ég tók upp og vann með einkenndist  líka af  manneskju  á  hjóli.  Þar varNæsta myndband sem ég tók upp og vann með einkenndist  líka af  manneskju  á  hjóli.  Þar var   

klipping verksins einnig mjög mikilvæg. Manneskjan á hjólinu hjólar fram fyrir horn hægra megin íklipping verksins einnig mjög mikilvæg. Manneskjan á hjólinu hjólar fram fyrir horn hægra megin í   

rammanum og beint út úr rammanum vinstra megin. Hvert skot er um tvær sekúndur og skotin hátt írammanum og beint út úr rammanum vinstra megin. Hvert skot er um tvær sekúndur og skotin hátt í   

fimmtíu. Í öllum skotum eru mismunandi horn á húsum sem maðurinn fer fram hjá beygir hann í áttfimmtíu. Í öllum skotum eru mismunandi horn á húsum sem maðurinn fer fram hjá beygir hann í átt   

að vinstri hlið rammans. Þetta myndar eins konar hringrásar tilfinningu og skapar það ákveðja sýnað vinstri hlið rammans. Þetta myndar eins konar hringrásar tilfinningu og skapar það ákveðja sýn   

fyrir  hraða  mannsins.  Verkið  er  endalaus  endurtekning.  Einnig  má  sjá  ákveðnar  heimildir  umfyrir  hraða  mannsins.  Verkið  er  endalaus  endurtekning.  Einnig  má  sjá  ákveðnar  heimildir  um  

Reykjavík og andann í borginni á því tímabili sem þetta myndband er skotið því er líka ákveðinnReykjavík og andann í borginni á því tímabili sem þetta myndband er skotið því er líka ákveðinn  

tíðarandi í verkinu. tíðarandi í verkinu. 

Annað verk snérist alfarið um augnablikið. Myndbandið var af manni á harðahlaupum og stefnirAnnað verk snérist alfarið um augnablikið. Myndbandið var af manni á harðahlaupum og stefnir   

hann beint á móti  myndabandstökuvélinni.  Sama skot endurtekur sig aftur  og aftur með því aðhann beint á móti  myndabandstökuvélinni.  Sama skot endurtekur sig aftur  og aftur með því að  

skeytast inn í sjálft sig. Maðurinn er fastur í einu augnabliki sem inniheldur kraft og einbeitingu.skeytast inn í sjálft sig. Maðurinn er fastur í einu augnabliki sem inniheldur kraft og einbeitingu.   

Það sem svo einkennir myndbandið að það er búið að hægja á hinu síendutekna skoti. Þarna skapastÞað sem svo einkennir myndbandið að það er búið að hægja á hinu síendutekna skoti. Þarna skapast   

endurtekning sem er ekki brotið upp á fyrr en slökkt er á myndbandinu, rétt eins og hin tvö verkin. endurtekning sem er ekki brotið upp á fyrr en slökkt er á myndbandinu, rétt eins og hin tvö verkin. 

Tilraunir með gagnvirkni og tilgangsleysiTilraunir með gagnvirkni og tilgangsleysi

Seinna datt mér í hug hljóð/teikniverk sem væri tilraun með óendanleikann. Hugmyndin var að búaSeinna datt mér í hug hljóð/teikniverk sem væri tilraun með óendanleikann. Hugmyndin var að búa  

til eða framleiða um 10 vélarma sem standa beint upp í loftið. Á hverjum armi er einn liður sem færitil eða framleiða um 10 vélarma sem standa beint upp í loftið. Á hverjum armi er einn liður sem færi   

frá  því  að  standa  beint  upp  í  loft  og  alveg  ská  niður  í  gólf  með  hjálp  lítils  mótors,  t.d.frá  því  að  standa  beint  upp  í  loft  og  alveg  ská  niður  í  gólf  með  hjálp  lítils  mótors,  t.d.   

rúðuþurrkumótor. Í hvern arm væri föst exi sem myndi höggva í gólfið sem yrði helst að vera úrrúðuþurrkumótor. Í hvern arm væri föst exi sem myndi höggva í gólfið sem yrði helst að vera úr   

steypu eða tré. Þá væru allar vélarnar settar af stað á mismunandi tíma. Öll höggin væru á mis ogsteypu eða tré. Þá væru allar vélarnar settar af stað á mismunandi tíma. Öll höggin væru á mis og   

tónlistin ráðast út frá því. Svo myndi tilraunakennd teikning myndast með tímanum. tónlistin ráðast út frá því. Svo myndi tilraunakennd teikning myndast með tímanum. 

Ég byrjaði á að fara í  smá könnunarvinnu. Sá fyrsti  sem gaf mér ráð sagði mér að gírar væruÉg byrjaði á að fara í  smá könnunarvinnu. Sá fyrsti  sem gaf mér ráð sagði mér að gírar væru   

eitthvað sem ég þyrfti að skoða. Með þeim er hægt að stilla hraðann og stjórna að vild. Annar sagðieitthvað sem ég þyrfti að skoða. Með þeim er hægt að stilla hraðann og stjórna að vild. Annar sagði  

mér að ég ætti mögulega að nota vökvatjakk. Enn annar aðili sagði að rúðuþurrkumótorar værumér að ég ætti mögulega að nota vökvatjakk. Enn annar aðili sagði að rúðuþurrkumótorar væru   

fullkomnir  í  sígangandi  arm,  sem  myndi  þá  fara  í  einn  gang,  fram  og  til  baka  rétt  eins  ogfullkomnir  í  sígangandi  arm,  sem  myndi  þá  fara  í  einn  gang,  fram  og  til  baka  rétt  eins  og   

rúðuþurrkur. Þegar ég var búinn að brjóta heilan talsvert yfir endurtekningarhugleiðingum var égrúðuþurrkur. Þegar ég var búinn að brjóta heilan talsvert yfir endurtekningarhugleiðingum var ég   
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kominn á þann stað að mig langaði að gera lítinn arm sem gæti slegið svipu og kippt henni svo hrattkominn á þann stað að mig langaði að gera lítinn arm sem gæti slegið svipu og kippt henni svo hratt   

að sér svo hún myndi skella fast í gólfið og mynda mikið högg hljóð. Þegar ég var kominn í smáað sér svo hún myndi skella fast í gólfið og mynda mikið högg hljóð. Þegar ég var kominn í smá  

ferli með þetta komst ég að því að þetta væri alltof flókið að smíða svona arm á svona stuttum tímaferli með þetta komst ég að því að þetta væri alltof flókið að smíða svona arm á svona stuttum tíma   

með þá þekkingu sem ég hafði á vélsmíði. Því ákvað ég að fara alveg á byrjunarreit og teiknaði uppmeð þá þekkingu sem ég hafði á vélsmíði. Því ákvað ég að fara alveg á byrjunarreit og teiknaði upp  

einfaldara apparat. Þar var hugmyndin með axirnar farin að vera meira og gekk þetta enþá út áeinfaldara apparat. Þar var hugmyndin með axirnar farin að vera meira og gekk þetta enþá út á   

blessuðu endurtekninguna. Ég smíðaði frumeintak í fullri stærð úr tré. Verkið var handknúið og þvíblessuðu endurtekninguna. Ég smíðaði frumeintak í fullri stærð úr tré. Verkið var handknúið og því   

gagnvirkt. Athöfnin er þannig að þú snýrð sveif sem er föst við stóran disk. Á disknum er pinni semgagnvirkt. Athöfnin er þannig að þú snýrð sveif sem er föst við stóran disk. Á disknum er pinni sem   

snýst undir lítinn stall, en þar er föst löm sem heldur í spýtu með áföstum gítar. Maður snýr lengrasnýst undir lítinn stall, en þar er föst löm sem heldur í spýtu með áföstum gítar. Maður snýr lengra   

og pinninn fer undir spýtuna og rennir henni upp þar til að hann kemur að rauf og hún fellur íog pinninn fer undir spýtuna og rennir henni upp þar til að hann kemur að rauf og hún fellur í   

jörðina með gítarinn. Þannig virkar endurtekningin í verkinu. Þetta frumeintak varð miklu stærra ogjörðina með gítarinn. Þannig virkar endurtekningin í verkinu. Þetta frumeintak varð miklu stærra og   

umsvifameira en ég ætlaði mér í fyrstu og varð hálfgert verk í seríu. Það er einnig sögulegt gildiumsvifameira en ég ætlaði mér í fyrstu og varð hálfgert verk í seríu. Það er einnig sögulegt gildi   

sem á sér stað. Vélin er gagnvirk og minnir helst á einskonar verkfæri fyrir iðnbyltingu. Vélarnarsem á sér stað. Vélin er gagnvirk og minnir helst á einskonar verkfæri fyrir iðnbyltingu. Vélarnar   

sem eiga svo eftir að koma og eru enn í hugarheimi mínum verða svo vélknúnar með mótora. Þaðsem eiga svo eftir að koma og eru enn í hugarheimi mínum verða svo vélknúnar með mótora. Það   

gæti verið túlkað sem tímabilið eftir iðnbyltingu.  gæti verið túlkað sem tímabilið eftir iðnbyltingu.  

Þegar ég var kominn meira á slóðina þá rann upp fyrir mér ég að þetta túlkaði miklu meira en baraÞegar ég var kominn meira á slóðina þá rann upp fyrir mér ég að þetta túlkaði miklu meira en bara   

endurtekninguna, taktinn, tímann og teikninguna. Það varð til grundvöllur fyrir ofbeldið sem komendurtekninguna, taktinn, tímann og teikninguna. Það varð til grundvöllur fyrir ofbeldið sem kom  

fram í teikngunum og tónlistinni sem ég hef verið að vinna með síðustu ár. Armurinn táknaði ekkifram í teikngunum og tónlistinni sem ég hef verið að vinna með síðustu ár. Armurinn táknaði ekki   

einungis verkfæri lengur heldur einnig það miskunnarlausa í vélum. Ef ég hugsa lengra og kafaeinungis verkfæri lengur heldur einnig það miskunnarlausa í vélum. Ef ég hugsa lengra og kafa   

dýpra þá fannst mér armurinn tákna það vélræna. Það var eitthvað sem mér fannst sjarmerandi ogdýpra þá fannst mér armurinn tákna það vélræna. Það var eitthvað sem mér fannst sjarmerandi og   

dálítið fyndið við að setja axir, gítar,  skóflu eða svipu í arminn. Láta vél meðhöndla verkfæri semdálítið fyndið við að setja axir, gítar,  skóflu eða svipu í arminn. Láta vél meðhöndla verkfæri sem   

eru  meðhöndluð  af  mannshöndinni.  Mig  langar  að  sjá  miskunnarleysi  vélarinnar  framkvæmaeru  meðhöndluð  af  mannshöndinni.  Mig  langar  að  sjá  miskunnarleysi  vélarinnar  framkvæma   

einföld verk eins og að þeita svipu í gólfið svo hátt höggið ómi. einföld verk eins og að þeita svipu í gólfið svo hátt höggið ómi. 

Eftir einhverja umhugsun langaði mig að byggja lítinn arm sem gæti framkvæmt svipuhögg eðaEftir einhverja umhugsun langaði mig að byggja lítinn arm sem gæti framkvæmt svipuhögg eða  

slegið exi eða gítar í gólfið. Það er eitthvað við ákafann, hið vélræna og eyðilegginguna sem heillarslegið exi eða gítar í gólfið. Það er eitthvað við ákafann, hið vélræna og eyðilegginguna sem heillar   

mig. Mig langar að sjá hluti skemma sjálfa sig. mig. Mig langar að sjá hluti skemma sjálfa sig. 

Sjálfseyðilegging og FluxusSjálfseyðilegging og Fluxus

Jean  Tinguely  gerði  verk  árið  1960  sem  hann  kallaði  Jean  Tinguely  gerði  verk  árið  1960  sem  hann  kallaði  Homage  to  New  YorkHomage  to  New  York.  Þar  gerði  hann.  Þar  gerði  hann  

skúlptúrverk sem var vél sem spilaði sín eigin lög, teiknaði og sýndi ákveðið ástand að lokum meðskúlptúrverk sem var vél sem spilaði sín eigin lög, teiknaði og sýndi ákveðið ástand að lokum með  
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því að skemma sjálft  sig með eldi  og sagði hann þetta  verk vera "Sjálfsmíðað og sjálfeyðilagtþví að skemma sjálft  sig með eldi  og sagði hann þetta  verk vera "Sjálfsmíðað og sjálfeyðilagt   

listaverk,". Einnig má nefna mikilfenglegar sýningar Mark Pauline. Hann stendur fyrir og heldurlistaverk,". Einnig má nefna mikilfenglegar sýningar Mark Pauline. Hann stendur fyrir og heldur  

utan  um listgjörningasýningar  sem innihalda  mikla  eyðileggingu véla  sem hann  smíðar  sjálfur.utan  um listgjörningasýningar  sem innihalda  mikla  eyðileggingu véla  sem hann  smíðar  sjálfur.   

Hann kallar þetta Hann kallar þetta Survival Research LoboratoriesSurvival Research Loboratories og regla hans er “hryðjuverkastarfsemi sem list”.  og regla hans er “hryðjuverkastarfsemi sem list”. 

Það sem þessar hugleiðingar og verk gerðu fyrir mig var að það opnaðist alveg nýr heimur fyrirÞað sem þessar hugleiðingar og verk gerðu fyrir mig var að það opnaðist alveg nýr heimur fyrir   

mér. mér. 

Í takt við vélar, eyðileggingu, tónlist, tilgangsleysi, og endurskoðun umhverfisins hef ég tengt migÍ takt við vélar, eyðileggingu, tónlist, tilgangsleysi, og endurskoðun umhverfisins hef ég tengt mig   

við ýmsa fleiri listamenn, og áhugavert er að skoða tímabil og stefnur eins og Fluxus og Kinetic Artvið ýmsa fleiri listamenn, og áhugavert er að skoða tímabil og stefnur eins og Fluxus og Kinetic Art   

(hreyfilist), listamenn eins og John Cage, Dick Higgins og Conlon Nancarrow.(hreyfilist), listamenn eins og John Cage, Dick Higgins og Conlon Nancarrow.

Sem ungur maður gekk Cage til náms með tónskáldinu Arnold Schönberg, sem varð svo stjarna íSem ungur maður gekk Cage til náms með tónskáldinu Arnold Schönberg, sem varð svo stjarna í   

heimi nútímatónlistar. Cage var alla tíð með annan fótinn í tónlistinni og flakkaði mikið á milliheimi nútímatónlistar. Cage var alla tíð með annan fótinn í tónlistinni og flakkaði mikið á milli   

hennar og myndlistarheimsins, til að byrja með átti hann erfitt með að fóta sig í hinum grimmahennar og myndlistarheimsins, til að byrja með átti hann erfitt með að fóta sig í hinum grimma   

heimi myndlistar, og átti það til að vera misskilinn. Árið 1945 fór gjörningurinn heimi myndlistar, og átti það til að vera misskilinn. Árið 1945 fór gjörningurinn The loneliness andThe loneliness and   

terror that comes to one when love becomes unhappy,terror that comes to one when love becomes unhappy, illa í gagnrýnendur og Cage ákvað að snúa illa í gagnrýnendur og Cage ákvað að snúa  

sér að hljóðheiminum og rannsaka þau hljóð sem þrifust í nútímaumhverfinu. Hann hóf að rannsakasér að hljóðheiminum og rannsaka þau hljóð sem þrifust í nútímaumhverfinu. Hann hóf að rannsaka   

hljóð sem sjálfstæðan hlut, og sem kraft ósnertan af manneskjunni, og hugsanlega hefur vinskapurhljóð sem sjálfstæðan hlut, og sem kraft ósnertan af manneskjunni, og hugsanlega hefur vinskapur  

hans  við  Marcel  Duchamp í  kringum 1941 orðið  til  þess  að  Cage fór  í  þessar  vangaveltur  oghans við  Marcel  Duchamp í  kringum 1941 orðið  til  þess  að  Cage fór  í  þessar  vangaveltur  og  

rannsóknarvinnu. rannsóknarvinnu. 

Duchamp fékkst við svokölluð „ready made“ verk,  en þau voru hversdagslegir  hlutir  sem hannDuchamp fékkst við svokölluð „ready made“ verk,  en þau voru hversdagslegir  hlutir  sem hann  

sýndi óbreytta sem listaverk. Á sama hátt fékkst Cage við tónlistina. sýndi óbreytta sem listaverk. Á sama hátt fékkst Cage við tónlistina. 

“Hægt er að gefa upp á bátinn lönginuna til þess að stjórna hljóði, hreinsa hug“Hægt er að gefa upp á bátinn lönginuna til þess að stjórna hljóði, hreinsa hug  

sinn af tónlist og fara af stað í leit að aðferð sem leyfir hljóði að standa fyrirsinn af tónlist og fara af stað í leit að aðferð sem leyfir hljóði að standa fyrir   

sjálft  sig  frekar  en  að  tákna  sífellt  mannlegar  kenningar  eða  tjáningusjálft  sig  frekar  en  að  tákna  sífellt  mannlegar  kenningar  eða  tjáningu  

mannlegra hugtaka. “mannlegra hugtaka. “11

„One may give up the desire to control sound, clear his mind of music, and set about„One may give up the desire to control sound, clear his mind of music, and set about   

1 Jonathan Fineberg, Art Since 1940, bls. 174

Listaháskóli Íslands                                                                                     Leiðbeinandi: Jón Proppé
Vor 2014                     

15



Karl Torsten Ställborn                                                                                       Kalda Endurtekningin
170690-3629

discovering means to let sounds be themselves rather than vehicles for manmadediscovering means to let sounds be themselves rather than vehicles for manmade   

theories or expressions of human sentiments“theories or expressions of human sentiments“  

Cage fékkst við ýmsar aðferðir við að vinna með hljóð á þann hátt að leyfa því að njóta sín áCage fékkst við ýmsar aðferðir við að vinna með hljóð á þann hátt að leyfa því að njóta sín á   

sjálfstæðan hátt, fjarri virkjunum mannsins og stjórnun. Um 1950, þegar íbúð Cage í New York varsjálfstæðan hátt, fjarri virkjunum mannsins og stjórnun. Um 1950, þegar íbúð Cage í New York var   

orðin miðstöð ungra listamanna með áhuga á tilraunakenndri tónlist og gjörningum, kynntist hannorðin miðstöð ungra listamanna með áhuga á tilraunakenndri tónlist og gjörningum, kynntist hann   

unga  listamanninum  Christian  Wolff,  sem  heldur  betur  myndi  hafa  áhrif  á  framvindu  Cage  íunga  listamanninum  Christian  Wolff,  sem  heldur  betur  myndi  hafa  áhrif  á  framvindu  Cage  í   

listheiminum.  Hann lánaði  honum bókina  I  Ching,  kínverskt  rit  um líkur,  jafnvægi andstæðna,listheiminum.  Hann lánaði  honum bókina  I  Ching,  kínverskt  rit  um líkur,  jafnvægi andstæðna,   

þróun atvika og óumflýjanlegar breytingar tilverunnar. Alla tíð eftir 1950, og þar til Cage dó áriðþróun atvika og óumflýjanlegar breytingar tilverunnar. Alla tíð eftir 1950, og þar til Cage dó árið   

1992, var hann að vinna með líkur eða „chance“ í listum sínum á einhvern eða allan hátt. Verkið 41992, var hann að vinna með líkur eða „chance“ í listum sínum á einhvern eða allan hátt. Verkið 4

´33 eftir Cage var mjög áhrifaríkt og spilaði það alfarið með tilviljanir. Verkið fór þannig fram að´33 eftir Cage var mjög áhrifaríkt og spilaði það alfarið með tilviljanir. Verkið fór þannig fram að   

full mönnuð sinfóníuhljómsveit ásamt hljómsveitarstjóra þögðu í fjórar mínútur og þrjátíu og þrjárfull mönnuð sinfóníuhljómsveit ásamt hljómsveitarstjóra þögðu í fjórar mínútur og þrjátíu og þrjár   

sekúndur. Öll önnur hljóð í salnum; eins og hóst, brak í stól eða bara minnsta þrusk varð partur afsekúndur. Öll önnur hljóð í salnum; eins og hóst, brak í stól eða bara minnsta þrusk varð partur af   

verkinu.verkinu.11

Á þennan hátt vann hann með ófyrirbyggjanlegan óreglu-, og regluleika á þann hátt að hann tilÁ þennan hátt vann hann með ófyrirbyggjanlegan óreglu-, og regluleika á þann hátt að hann til   

dæmis ákvað tíðnir hljóða út frá krumpuðum pappír, eða útkomu teningakasts, og leyfði þar meðdæmis ákvað tíðnir hljóða út frá krumpuðum pappír, eða útkomu teningakasts, og leyfði þar með   

náttúrunni og umhverfinu að spila sinn þátt í verkinu. Á þann hátt sem hann raðaði saman hljóðumnáttúrunni og umhverfinu að spila sinn þátt í verkinu. Á þann hátt sem hann raðaði saman hljóðum  

gerði það að verkum að þau voru næstum óspilanleg fyrir mannshendur á tónleikum. Orðið gerði það að verkum að þau voru næstum óspilanleg fyrir mannshendur á tónleikum. Orðið næstumnæstum  

spilar hér stóran þátt, en hann tengdi þessa staðreynd verka sinna við ástand heimsins og pólitíkina áspilar hér stóran þátt, en hann tengdi þessa staðreynd verka sinna við ástand heimsins og pólitíkina á   

þeim  tíma.  Hann  vildi  meina  að  erfiðleikinn  við  að  flytja  verkin  á  tónleikum  sýndi  að  hiðþeim  tíma.  Hann  vildi  meina  að  erfiðleikinn  við  að  flytja  verkin  á  tónleikum  sýndi  að  hið   

ómögulega væri ekki ómögulegt, og það var svar hans við fullyrðingum um það að ómögulegt væriómögulega væri ekki ómögulegt, og það var svar hans við fullyrðingum um það að ómögulegt væri  

að finna lausn á pólitískum og samfélagslegum vandamálum heimsins. Hann titlaði sjálfan sig semað finna lausn á pólitískum og samfélagslegum vandamálum heimsins. Hann titlaði sjálfan sig sem  

anarkista.  Eitt  af  hans  frægustu  verkum  eru  tilvlijanakennd  teningaverk.  Þar  henti  hann  sexanarkista.  Eitt  af  hans  frægustu  verkum  eru  tilvlijanakennd  teningaverk.  Þar  henti  hann  sex   

teningum og útkoman fór algjörlega eftir því hvernig teningarnir lentu. Hver hlið hvers teningsteningum og útkoman fór algjörlega eftir því hvernig teningarnir lentu. Hver hlið hvers tenings  

táknaði einhvern sérstakan tón eða tíðni, því getur maður rétt ímyndað sér hversu oft hann hefurtáknaði einhvern sérstakan tón eða tíðni, því getur maður rétt ímyndað sér hversu oft hann hefur   

hent teningunum fyrir heil  verk og lög. Með þessari nálgun hafði hann mikil áhrif á Fluxusinn.hent teningunum fyrir heil  verk og lög. Með þessari nálgun hafði hann mikil áhrif á Fluxusinn.   

Fluxusinn einkenndist mikið af tilviljanakenndum gjörningum og verkum. Ný nálgun á hljóðfæri ogFluxusinn einkenndist mikið af tilviljanakenndum gjörningum og verkum. Ný nálgun á hljóðfæri og   

tónlist fór að eiga sér stað. tónlist fór að eiga sér stað. 

Á seinni hluta sjötta áratugarins var Cage farinn að hafa mikil áhrif í Bandaríkjunum, Japan ogÁ seinni hluta sjötta áratugarins var Cage farinn að hafa mikil áhrif í Bandaríkjunum, Japan og   

1 Introduction to “The Music of John Cage”   http://rosewhitemusic.com/piano/writings/introduction-music-john-http://rosewhitemusic.com/piano/writings/introduction-music-john-
cage/cage/
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Evrópu. Hann var einnig farinn að finna fyrir mikilli velgengi og virðingu í Þýskalandi og myndaðiEvrópu. Hann var einnig farinn að finna fyrir mikilli velgengi og virðingu í Þýskalandi og myndaði  

góð sambönd við menn eins og La Monte Young og Nam June Paik, sem seinna meir áttu eftir aðgóð sambönd við menn eins og La Monte Young og Nam June Paik, sem seinna meir áttu eftir að  

verða stór partur af Fluxus hreyfingunni. Í Bandaríkjunum hafði Cage áhrif á fólk sem átti seinnaverða stór partur af Fluxus hreyfingunni. Í Bandaríkjunum hafði Cage áhrif á fólk sem átti seinna   

meir eftir að taka þátt í hreyfingunni í gegnum tíma sem þau gengu í hjá honum. Fluxusinn snéristmeir eftir að taka þátt í hreyfingunni í gegnum tíma sem þau gengu í hjá honum. Fluxusinn snérist   

mikið út á það að nálgast hlutina í öðru ljósi, gera “tilgangslausa” hluti, eins og spila á píanó meðmikið út á það að nálgast hlutina í öðru ljósi, gera “tilgangslausa” hluti, eins og spila á píanó með   

því að saga það í tvennt. því að saga það í tvennt. 

“Hæhæ! Kaffibollar geta verið feguri en fínir skúlptúrar. Koss að morgni dags“Hæhæ! Kaffibollar geta verið feguri en fínir skúlptúrar. Koss að morgni dags   

getur  verið  dramatískari  en  harmleikur  eftir  Herra  Háleitann.  Soghljóðið  semgetur  verið  dramatískari  en  harmleikur  eftir  Herra  Háleitann.  Soghljóðið  sem   

ilinn  mín  myndar  gagnvart  blautu  stígvélsinnlegginu.getur  virst  fegurri  enilinn  mín  myndar  gagnvart  blautu  stígvélsinnlegginu.getur  virst  fegurri  en   

pípurnar í Hallgrímskirkju.”pípurnar í Hallgrímskirkju.”

"Hey! - coffee cups can be more beautiful than fancy sculptures. A kiss in the"Hey! - coffee cups can be more beautiful than fancy sculptures. A kiss in the   

morning can be more dramatic than a drama by Mr. Fancypants. The sloshing ofmorning can be more dramatic than a drama by Mr. Fancypants. The sloshing of   

my foot in my wet boot sounds more beautiful than fancy organ music."my foot in my wet boot sounds more beautiful than fancy organ music."11

Dick Higgins var einn þeirra sem var í tímum hjá Cage og varð hann partur af Fluxus hreyfingunni.Dick Higgins var einn þeirra sem var í tímum hjá Cage og varð hann partur af Fluxus hreyfingunni.   

Hann  er  höfundur  gjörningaraðarinnar  “Dangerous  Music”.  Titillinn  á  mjög  vel  við  því  sumirHann  er  höfundur  gjörningaraðarinnar  “Dangerous  Music”.  Titillinn  á  mjög  vel  við  því  sumir  

gjörningana  voru  svo  lífshættulegir  að  þeir  voru  aldrei  framkvæmdir,  heldur  standa  enn  semgjörningana  voru  svo  lífshættulegir  að  þeir  voru  aldrei  framkvæmdir,  heldur  standa  enn  sem  

hugmyndir. Eitt verkanna var að öskra eins hátt og hann gæti eins lengi og hann gæti, annar snéristhugmyndir. Eitt verkanna var að öskra eins hátt og hann gæti eins lengi og hann gæti, annar snérist   

út á það að spila á víólu með því að slá henni þéttings fast í borð. Dæmi um verk sem aldrei varút á það að spila á víólu með því að slá henni þéttings fast í borð. Dæmi um verk sem aldrei var   

framkvæmt var  gjörningurinn að setja  40.000 volt  í  einn lykil  á  píanó og láta  píanista  leika  áframkvæmt var  gjörningurinn að setja  40.000 volt  í  einn lykil  á  píanó og láta  píanista  leika  á   

hljóðfærið þangað til  að hann slær í  hinn rafmagnaða lykil.  Þarna fer Higgins inn á húmor oghljóðfærið þangað til  að hann slær í  hinn rafmagnaða lykil.  Þarna fer Higgins inn á húmor og   

vangaveltur um dauðann og ofbeldi. Higgins og aðrir listamenn sem tilheyrðu stefnunni höfðu áhrifvangaveltur um dauðann og ofbeldi. Higgins og aðrir listamenn sem tilheyrðu stefnunni höfðu áhrif   

á  tónlistamenn  sem fóru  svo  að  blanda  sér  inn  í  fluxusinn.  Þessir  tónlistamenn  voru  að  geraá  tónlistamenn  sem fóru  svo  að  blanda  sér  inn  í  fluxusinn.  Þessir  tónlistamenn  voru  að  gera   

svokallaða svokallaða industrialindustrial tónlist og höfðu þeir áhrif á hljóðheim þess geira og þesslags tónlist sem átti tónlist og höfðu þeir áhrif á hljóðheim þess geira og þesslags tónlist sem átti   

eftir að koma í framhaldi.eftir að koma í framhaldi.

Fyrir langa langa löngu þegar veröldin var ung, það er að segja um það bil áriðFyrir langa langa löngu þegar veröldin var ung, það er að segja um það bil árið   

1958 voru mörg skáld og listamenn sem langaði til þess að gera fallega hluti.1958 voru mörg skáld og listamenn sem langaði til þess að gera fallega hluti.   

1 Jansen, Ruud. Interview with Dick Higgins, http://www.fluxusheidelberg.org/dhint.html
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Þetta fólk byrjaðir að horfa á heiminn í kringum sig á allt annann háttÞetta fólk byrjaðir að horfa á heiminn í kringum sig á allt annann hátt

“Long long ago, back when the world was young - that is, sometime around the“Long long ago, back when the world was young - that is, sometime around the   

year 1958 - a lot of artists and composers and other people who wanted to doyear 1958 - a lot of artists and composers and other people who wanted to do   

beautiful things began to look at the world around them in a new way (for them).beautiful things began to look at the world around them in a new way (for them).11

Uppreisn, tónlist og myndlistUppreisn, tónlist og myndlist

COUM Transmissions var hljómsveit og listahópur sem byrjaði að spila og framkvæma gjörningaCOUM Transmissions var hljómsveit og listahópur sem byrjaði að spila og framkvæma gjörninga  

árið 1969. Þeir dróu mikil áhrif frá Fluxus og notuðust við hugmyndafræði þeirra. Hópurinn varárið 1969. Þeir dróu mikil áhrif frá Fluxus og notuðust við hugmyndafræði þeirra. Hópurinn var   

einnig  mjög  iðinn  við  bréfaskipti,  innsetningar,  myndbönd  og  prentlist.  Árið  1974  gekk  Petereinnig  mjög  iðinn  við  bréfaskipti,  innsetningar,  myndbönd  og  prentlist.  Árið  1974  gekk  Peter   

Christopherson  í  hópinn  og  hafði  mikil  áhrif  á  stefnu  hópsins.  Út  frá  COUM  TransmissionsChristopherson  í  hópinn  og  hafði  mikil  áhrif  á  stefnu  hópsins.  Út  frá  COUM  Transmissions   

stofnuðu  þeir  stofnuðu  þeir  Genesis  P-OrridgeGenesis  P-Orridge,  ,  Cosey  Fanni  TuttiCosey  Fanni  Tutti og  Peter  Christopher  ásamt  Chris  Carter og  Peter  Christopher  ásamt  Chris  Carter  

hljómsveitina hljómsveitina Throbbin GristleThrobbin Gristle..22 Þá gat restin af hópnum einbeitt sér meira að listinni.   Þá gat restin af hópnum einbeitt sér meira að listinni.  ThrobbinnThrobbinn   

GristleGristle voru fyrsta iðnaðarvædda hljómsveitin og voru miklir frumkvöðlar í sinni senu alveg frá voru fyrsta iðnaðarvædda hljómsveitin og voru miklir frumkvöðlar í sinni senu alveg frá  

upphafi eða frá því að þegar þeir spiluðu á sínum fyrstu tónleikum árið 1976. Stefna þeirra var aðupphafi eða frá því að þegar þeir spiluðu á sínum fyrstu tónleikum árið 1976. Stefna þeirra var að   

ógna “venjulegu” samfélagi og eftir aðeins þrenna tónleika voru þeir mjög nálægt því að stofna tilógna “venjulegu” samfélagi og eftir aðeins þrenna tónleika voru þeir mjög nálægt því að stofna til   

óeirða. Þetta varð til þess að ennþá stærri grundvöllur varð fyrir pönk byltingunni á Englandi. óeirða. Þetta varð til þess að ennþá stærri grundvöllur varð fyrir pönk byltingunni á Englandi. 

Seinna meir áttu enn fleiri Seinna meir áttu enn fleiri svokallaðarsvokallaðar iðnaðarsveitir eftir að rísa á Englandi, til dæmis  iðnaðarsveitir eftir að rísa á Englandi, til dæmis Joy DivisonJoy Divison  

og  og  New  OrderNew  Order,  en  þeir  voru  einnig  undir  miklum  áhrifum  frá  Kraftwerk,  einni  af  stærstu,  en  þeir  voru  einnig  undir  miklum  áhrifum  frá  Kraftwerk,  einni  af  stærstu   

rafpoppsveit allra tíma. Þetta voru mjög myrkir tímar í sögu Bretlands og endurspeglaðist það mjögrafpoppsveit allra tíma. Þetta voru mjög myrkir tímar í sögu Bretlands og endurspeglaðist það mjög  

vel í pönkinu, rafinu, og listinni.vel í pönkinu, rafinu, og listinni.

Það má svo sannarlega segja að áttundi áratugurinn var áratugur grósku og uppreisna. Því það voruÞað má svo sannarlega segja að áttundi áratugurinn var áratugur grósku og uppreisna. Því það voru  

fleiri sem vildu berjast við yfirvaldið og hið eðlilega norm. Á þeim áratug var ungur maður að nafnifleiri sem vildu berjast við yfirvaldið og hið eðlilega norm. Á þeim áratug var ungur maður að nafni   

Mark  Pauline  undir  miklum  áhrifum  Mark  Pauline  undir  miklum  áhrifum  Weather  UndergroundWeather  Underground samtakanna  og  terrorisma.   samtakanna  og  terrorisma.  WUWU  

samtökin  stóðu  fyrir  miklum  mótmælum  og  trúðu  því  að  ofbeldisfull  mótmæli  væru  miklusamtökin  stóðu  fyrir  miklum  mótmælum  og  trúðu  því  að  ofbeldisfull  mótmæli  væru  miklu  

áhrifameiri heldur en ef þau væru friðsöm. Margir sögðu að þau væru hryðjuverkamenn og aðriráhrifameiri heldur en ef þau væru friðsöm. Margir sögðu að þau væru hryðjuverkamenn og aðrir   

sögðu að þau væru að eyðileggja orðspor allra mómælenda. Það sem þau mótmæltu sem mest varsögðu að þau væru að eyðileggja orðspor allra mómælenda. Það sem þau mótmæltu sem mest var   

1 Smith, Owen F. Fluxus; The history of an Attitute, http://www.thing.net/grist/ld/smith-fl.htm
2 Discogs, Coum Transmissions, http://www.discogs.com/artist/270562-COUM-Transmissions
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víetnamstríðið.víetnamstríðið.11

Pauline tók þessa ástríðu sína á ofbeldi, mótþróa og hryðjuverkum í aðra átt. Hann sagði sjálfur aðPauline tók þessa ástríðu sína á ofbeldi, mótþróa og hryðjuverkum í aðra átt. Hann sagði sjálfur að   

hann vildi vera maður eins og fólkið í hann vildi vera maður eins og fólkið í WUWU. Maður sem kveikir í bönkum til þess að ná sínu fram.. Maður sem kveikir í bönkum til þess að ná sínu fram.  

Því  ákvað hann að stofna  Því  ákvað hann að stofna  Survival  Reserch  LaboratoriesSurvival  Reserch  Laboratories.  Þar  hafði  hann grundvöll  til  þess  að.  Þar  hafði  hann grundvöll  til  þess  að  

skemma og skelfa eins og hann vildi. Hann fór að hanna vélar sem höfðu engan annann tilgang enskemma og skelfa eins og hann vildi. Hann fór að hanna vélar sem höfðu engan annann tilgang en   

að ganga sjálfar  og tortíma hver  annarri.  Hann fór að halda sýningar  upp úr  1978.Sýningarnarað ganga sjálfar  og tortíma hver  annarri.  Hann fór að halda sýningar  upp úr  1978.Sýningarnar   

innihéldu miklar spreningar og hávaða. Eldspúandi vélar kveiktu í öðrum risavöxnum vélum seminnihéldu miklar spreningar og hávaða. Eldspúandi vélar kveiktu í öðrum risavöxnum vélum sem  

svöruðu svo á svipaðan hátt, og höfðu jafnvel þann eiginleika að slá frá sér eða valta yfir hina.svöruðu svo á svipaðan hátt, og höfðu jafnvel þann eiginleika að slá frá sér eða valta yfir hina.   

Pauline er enn að í dag, og þrátt fyrir að árið 1980 hafi hann brennt af sér hluta hægri handar meðPauline er enn að í dag, og þrátt fyrir að árið 1980 hafi hann brennt af sér hluta hægri handar með   

þotubensíni, svo eftir standi blóðugar tjáslur, þá er hann búinn að halda hátt upp í fjörutíu sýningar áþotubensíni, svo eftir standi blóðugar tjáslur, þá er hann búinn að halda hátt upp í fjörutíu sýningar á  

35 árum.35 árum.22

Þó mikill  munur sé  á John Cage og Pauline, þá tengi ég sterklega við báða listamenn. PaulineÞó mikill  munur sé  á John Cage og Pauline, þá tengi ég sterklega við báða listamenn. Pauline   

vinnur með tilgangsleysið, eyðilegginguna, og hið illa, á meðan Cage vinnur með endurtekningunavinnur með tilgangsleysið, eyðilegginguna, og hið illa, á meðan Cage vinnur með endurtekninguna   

og fæst við hið og fæst við hið næstumnæstum ómögulega. ómögulega.

Tíminn er kominnTíminn er kominn

Þó áratugir,  jafnvel  aldir,  séu frá fæðingu þessarra hugmynda og vangaveltna um eyðileggingu,Þó áratugir,  jafnvel  aldir,  séu frá fæðingu þessarra hugmynda og vangaveltna um eyðileggingu,  

tilgangsleysi, hið ómögulega, og depurð tilverunnar, eiga þessir hlutir jafnvel meira heima á okkartilgangsleysi, hið ómögulega, og depurð tilverunnar, eiga þessir hlutir jafnvel meira heima á okkar  

tímum en þá. Því þessum hugmyndum má að mörgu leiti líkja við vísindaskáldsögurnar. Þetta erutímum en þá. Því þessum hugmyndum má að mörgu leiti líkja við vísindaskáldsögurnar. Þetta eru  

spádómar og getgátur um framvindu heimsins og mannkyns, sú kalda tilfinning að maðurinn sé aðspádómar og getgátur um framvindu heimsins og mannkyns, sú kalda tilfinning að maðurinn sé að   

missa stjórnina á umhverfinu og tækninni. Rétt eins og sjálfspilandi hljóðfærin, útsetningarnar ámissa stjórnina á umhverfinu og tækninni. Rétt eins og sjálfspilandi hljóðfærin, útsetningarnar á   

hljómum  og  töktum  sem  maðurinn  ræður  ekki  lengur  við,  yfirtaka  véla  á  hversdagslegumhljómum  og  töktum  sem  maðurinn  ræður  ekki  lengur  við,  yfirtaka  véla  á  hversdagslegum  

hlutverkum mannshandarinnar, og tilgangsleysið sem myndast þegar við gerum okkur grein fyrirhlutverkum mannshandarinnar, og tilgangsleysið sem myndast þegar við gerum okkur grein fyrir   

því að við erum algjörlega óþörf, bæði  gagnvart  hinni þrautseigu náttúru,  og einnig óstöðvandiþví að við erum algjörlega óþörf, bæði  gagnvart  hinni þrautseigu náttúru,  og einnig óstöðvandi   

taktfestu hinnar köldu endurtekningar á sviðum tækninnar. Við erum orðin partur af framtíðinni,taktfestu hinnar köldu endurtekningar á sviðum tækninnar. Við erum orðin partur af framtíðinni,   

tíminn er kominn.tíminn er kominn.

1 Independent Lens, The Movement, http://www.pbs.org/independentlens/weatherunderground/movement.html
2 The Verge, Terrorism as Art, http://www.youtube.com/watch?v=5dcg9MpNYuc 
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