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Reykjavíkur, Kjarvalsstöðum, 13. – 17. júní 2020. Myndverkið er 16 eininga 
lokaverkefni til BA-gráðu í myndlist við Listaháskóla Íslands. Óheimilt að 
afrita ljósmyndirnar á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

 



 

 

Það er/ It is 

Veggtexti á sýningu: 

Áhugi minn liggur í grunninn á ljósmyndun og hvernig ljósmyndin er túlkuð af hverjum og 
einum. Hversu frábrugðin frásögn hennar er í huga hvers og eins. Þessi þátttaka áhorfandans 
virkaði mikilvægari fyrir mig en ljósmyndin sjálf og upplifunin sem hver og einn átti. Í stað 
þess að áhorfandinn lesi í eitthvað sem áður hafði gerst, langaði mig að draga verkið inn í 
heim áhorfandans þar sem þau deila tíma og rými. Verkið hefur fengið sína eigin vitund og 
upplifir á sama tíma og það er upplifað.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fararsnið, Það er/ It is, Alexander Hugo Gunnarsson, margmiðlun, 2020.  
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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 þessari ritgerð rannsaka ég mína eigin listsköpun og þær aðferðir og miðla sem ég notast 

við, en þær taka m.a. til tækni, innsetninga, mótagerðar og afsteypu. Einnig nota ég ýmis efni 

í sköpun minni þ.á.m. sílikon og latex. Til þess að skoða nánar ástæðuna fyrir því hvers vegna 

ég nota þessar aðferðir og miðla og hvaða áhrif þau kunni að hafa á áhorfandann, kynni ég 

mér aðra listamenn sem hafa unnið í svipuðu umhverfi. Einnig skoða ég sérfræðinga á sviði 

vélaverkfræði, tæknibrelluiðnaðarins og svo snerti ég líka aðeins á kenningum sálfræðinnar. 

Þar skoða ég helst rannsóknir þeirra Sigmund Freud „Hið óhugnanlega” og greinina „Hinn 

óhugnanlegi dalur”  eftir japanska vélaverkfræðinginn Masahiro Mori. Ég rýni í viðhorf 

almennings til tækni sem tengjast áhrifum vísindaskáldskapar af völdum 

afþreyingariðnaðarins og svið tæknibrella kvikmyndabransans í tengslum við kenningar 

Freud. Aðferðir konsept listamannsins Ilya Kabakov í hinni “altæku installasjón” er kynnt og 

hvernig hægt sé að nota rýmið til þess að stjórna tilfinningum áhorfandans. Þessar hugmyndir 

eru skoðaðar út frá Freud í „Hið óhugnarlega” og möguleikana á að fara enn dýpra í að 

“manipúlera” áhorfandann með því að vera meðvitaður um gildi hluta. Því til rökstuðnings 

verður huglægur og efnislegur raunveruleiki mannsins skoðaður í tengslum við bíómyndir og 

verk eftir Jordan Wolfson. Ég gróf mig í gegnum hafsjó greina, myndskeiða, mynda, 

rannsókna, kenninga og fróðleiks á netinu í upplýsingaöflun, en notaði einnig skriflegar 

heimildir eins og Sæborgin eftir Úlfhildi Dagsdóttur. Niðurstöður þessara rannsókna ollu mér 

ekki vonbrigðum og kom það mér að vissu leyti á óvart hversu þétt þessir þræðir tengjast og 

deila sterku samhengi. 
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Inngangur 

 

List á að snúast um upplifanir, sem hún eflaust gerir. Kannski upplifanir sem þú gleymir þér í 

vegna þess að þú gengur inn í veröld hennar og færð að upplifa stað þar sem önnur lögmál 

gilda. Veröldin er full af fyrirbærum sem hreyfast og iða af lífi, þar sem þú getur staldrað við 

og notið hennar. Eða upplifun sem varpar ljósi á hluti sem þú áður hafðir ekki tekið eftir og er 

kannski óþæginlegt að horfast í augu við. Eitthvað hnitmiðað og náið. Fyrir mér er mikilvægt 

að eyða tíma með verki, en það er ekki hægt með öll verk. Aðstæður hafa mismikið 

aðdráttarafl og ekki hægt að dragast að öllu sem til er. Þess vegna leitast ég við að skapa 

töfrandi aðstæður, sumar fallegar eða róandi, þar sem hægt er að sitja og gleyma sér, aðrar 

óþægilegri sem vekja athygli á fyrirbærum sem við annars bælum. Við gerð slíkra aðstæðna 

skoða ég gjarnan ævintýri, þar sem yfirnáttúruleg brögð eru að verki, en einnig fyrirbæri sem 

valda okkur óhug og koma okkur úr jafnvægi. Þar sem list á að færa okkur eitthvað sem við 

sjáum ekki daglega í hversdagsleikanum, þá langar mig til að bjóða áhorfendum að stíga 

aðeins í burtu frá þeim skildum sem lífið krefst af þeim og upplifa eitthvað frábrugðið. 

Eitthvað óþekkt. Eitthvað nýtt. Í gerð myndbanda er hægt að nýtast við margskonar brellur og 

blekkingar til þess að gefa áhorfandanum þá tilfinningu að hann sé að verða vitni að óþekktri 

veröld. En er það hægt í því rými sem hann staðsetur sig? Að veröldin sem er sköpuð sé 

áþreifanleg og að það sé í raun ekkert sem skilur áhorfandann frá henni. Ef að í veröldinni 

hrærast lifandi verur (sem virðast lifandi), ætti það að gefa henni einhvers konar frásögn, þar 

sem hún hefur þróast að þeim stað sem hún er á þegar þú upplifir hana fyrst. En ef að henni 

tilheyra mennskar verur? Þá verður auðveldara fyrir áhorfandann að tengja við það sem hann 

upplifir, en því kynnu líklegast að fylgja bæði góðar og slæmar tilfinningar.  

En hvernig er farið að því að skapa slíkar aðstæður? Í þessari ritgerð skoða ég þær 

aðferðir sem áður hafa verið nýttar til þess, líkja eftir mannslíkamanum, fá hreyfingu og líf 

með tækni, hvernig sé hægt að móta rými til þess að hafa áhrif á andrúmsloft og þær 

hugmyndir sem móta það hvernig við sjáum umhverfið okkar. Einnig þarf að hafa í huga þau 

áhrif sem slíkar eftirlíkingar og tækni geta haft og hafa haft í gegnum tíðina. Í leit að svörum 

sæki ég í rannsóknir á sviði vélaverkfræði og sálfræði og áhrif kvikmynda- og 

afþreyingariðnaðarins á tækni og vísindi. Einnig eru verk og pælingar listafólks sem hafa 

unnið með svipaða miðla skoðuð og sem og hugmyndafræði þeirra 

 



 

Tæknin og áhrif hennar  

 

Með réttum brellum er hægt að láta hvaða hlut sem er líta út fyrir að vera á lífi. Með 

tiltölulega einföldu gangverki og flæði rafmagns má framkalla hreyfingu og hljóð. 

Andlitsviprur og andvarp. Kippi og dans. Það þarf hins vegar að hafa margt í huga þegar nýta 

á fyrirbæri eins og tækni sem verkfæri til þess að tæknin fari ekki að snúast um sjálfa sig. Ég 

leitaði upphaflega í tækni vegna þess að hún var forsenda þess að ég gæti útfært hugmyndir 

mínar. Til þess að geta nýtt mér hana þurfti ég að kynna mér þær óskrifuðu reglur sem henni 

fylgja og vera meðvitaður um viðhorf fólks til hennar. Hvaða tilfinningar geta tæknibrellur 

vakið og hver er kveikjan? 

Japanski vélaverkfræðingurinn Masahiro Mori (f. 1927) hafði mikið velt þessum 

spurningum fyrir sér. Hann safnaði vangaveltum sínum saman í greininni „Hinn óhugnanlegi 

dalur” („Bukimi no Tani”)  sem birtist fyrst í japönsku blaði árið 1978. Vegna vanþekkingar 1

og áhugaleysis á vélmennum glataðist greinin og gleymdist. Það var svo ekki fyrr en árið 

2005 að kenningin rataði í umræður sérfræðinga á „Ráðstefnu véla í manngervi” og upp úr 

því varð hún vinsæl hjá almenningi í gegnum netið á spjallrásinni Reddit nokkrum árum 

seinna. 

Í stuttu máli fjallar „Hinn óhugnanlegi dalur” um viðbrögð fólks við fyrirbærinu 

verund. Við fyrstu kynni virðist hún mannleg eða lífræn, en við nánari skoðun kemur í ljós að 

hún er vélræn eða lífvana. Við þá uppgötun breytast tilfinningar/upplifun áhorfenda úr 

kunnugleika í óhugnað. Hugsunin á bak við kenninguna tengdist útliti vélmenna og því hvað 

hönnuðir þeirra ættu að hafa í huga til að koma í veg fyrir að vélarnar virkuðu óaðlaðandi eða 

fráhrindandi í augum  almennings.  Í dag er kenningin ekki aðeins nýtt út frá fagurfræðilegu 2

sjónarmiði, heldur hefur umræðan þróast út í pælingar á háþróaðri gervigreind og vélrænu 

námi (e. machine learning) í kjölfar mikillar þróunar vélmenna í getu til að herma eftir 

mennskum vitsmunum. Það vakti athygli mína og áhuga að tækni gæti valdið slíkri hræðslu 

hjá fólki. Ég velti því fyrir mér hvort það væri sjálf tæknin sem olli óhug eða hvort hún hefði 

þessi áhrif þegar hún tæki á sig mennska birtingarmynd. 

1Norri Kageki, „ An Uncanny Mind: Masahiro Mori on the Uncanny Valley and Beyond” 
2 Kageki, „ ...I never imagined that it would gain such a magnitude of interest when I first wrote about it. 
Pointing out the existance of the uncanny valley was more of a piece of advice from me to people that design 
robots rather than a scientific statement.” 

 



Í bók sinni Sæborgin fjallar Úlfhildur Dagsdóttir meðal annars um þau áhrif sem 

Frankenstein: or the Modern Prometheus (1831) eftir Mary Shelly hefur haft á hugmyndir 

almennings á vísindi.  Þar er vísindamaðurinn, Viktor Frankenstein, heltekinn af því að skapa 3

líf í tilraunastofu sinni. Eftir langa vinnu í einangrun og brjálæði nær hann því svo að lokum. 

Lýsing sem þessi átti eftir að verða ein þekktasta birtingarmynd vísindamannsins, sem hafði 

m.a. þær afleiðingar í för með sér að ímynd fólks á vísindum var nú samofin hrollvekju. Þar 

skapaði brjálæðingur skepnu, stærri og sterkari en hina venjulegu manneskju, sem hafði alla 

burði til að þurrka út allt mannkynið. Þetta eru aðeins áhrif hrollvekju og vísindaskáldskapar 

á viðhorf fólks til tækni, en þar sem flesta skortir skilning á tækninni, þá eru adrenalínhlaðnar 

sögur og bíómyndir tilvalinn staðgengill. Á hinn bóginn eru líka til dæmi um 

vísindaskáldskap sem er ekki svo fjarri raunveruleikanum. Til að mynda í bókinni Brave New 

World (1932) eftir Aldous Huxley, er fólk framleitt og útbúið með ákveðin gen sem henta 

best fyrir ákveðin störf. Í samtímanum hafa farið af stað umræður í því samhengi, um 

yfirvofandi hættu varðandi þróun genabreytinga. Eins og staðan er í dag er hætta á því að 

þróunin gæti valdið því að það fólk sem á mestan pening geti nýtt sér stöðu sína og breytt sér 

í einhvers konar ofurmenni.   En sú umræða varð nú ekki til vegna vísindaskáldskapar, þó 4

hann hafi eflaust ýtt undir hana, heldur vaknaði hún í kjölfar þróunar í læknavísindum. Þar 

keppast sérfræðingar m.a. um að finna leiðir til þess að útrýma ákveðnum sjúkdómum og 

gera fólk ónæmt fyrir þeim áður en það fæðist.  5

Þessi áhrif sem afþreyingariðnaðurinn hefur haft á viðhorf fólks til vísinda málar upp 

ansi hrollvekjandi mynd, en eru það aðeins sögur af vísindaskáldskap sem gera tæknina 

óhugnanlega? Þar sem áhugi minn á tækni lá í því að láta hluti virðast á lífi, hvort sem 

hluturinn var í gervi manneskju eða ekki, þurfti ég að komast betur að því hvað veldur í raun 

þessum óhug. Fyrir tíma Mori hafði Sigmund Freud skrifað um sambærilegar hugmyndir í 

„Hið óhugnaðarlega” („Das unheimliche”(1919)). Þar velti hann fyrir sér kjarna þeirra 

tilfinninga sem fylgja óhugnaði, orsakir þeirra og áhrif. Til þess skoðaði hann mismunandi 

uppsprettur og notkun óhugnaðar m.a. í daglegu lífi og bókmenntum. Þær sem hann taldi 

áhrifavaldandi voru m.a. atburðir eða upplifanir sem einstaklingar höfðu falið eða bælt, en 

sem skutu svo upp kollinum og birtust þeim síðar á lífsleiðinni og gátu verið verulega 

3 Úlfhildur Dagsdóttir, „Skaparar og skapnaðir þeirra,“ 41. 
4 Jeff Bessen, „Gene editing: will it make rich people genetically superior?.”  
5 Mark Shwartz, „Target, Delete, Repair, CRISPR is a revolutionary gene-editing tool, but it’s not 
without risk.” 

 



hrollvekjandi. Þessar uppsprettur gátu t.a.m. verið bernskuórar, andatrú eða bæld hræðileg 

minning.  Eins kemur vitsmunaleg óvissa oft upp í þessum skrifum Freud, þó svo að hún ein 6

og sér teljist kannski ekki valda óhug. Hitt þykir þó geta verið virkilega hrellandi ef lífvana 

fyrirbæri virðist okkur á lífi eða öfugt.  Þessar hugmyndir fór ég strax að skoða í samhengi 7

við tæknibrellur kvikmyndaiðnaðarins bæði vegna tenginga sem ég sjálfur gerði vegna áhuga 

á því sviði og einnig vegna vitnana Freud í rannsóknir Jentsch á því óhugnanlega þar sem 

hann nefnir vaxstyttur.  Þó að í dag sé hægt að gera næstum allt í tölvu á ég við tæknibrellur 8

sem voru notaðar fyrir tíma tölvunnar (e. practical effects). Í þeim iðnaði eru notuð efni eins 

og sílikon og latex til þess að líkja eftir áferð mannslíkamans við gerð hryllings og ævintýra, í 

raun allt sem þú getur ímyndað þér. Þær útkomur sem hægt er að ná í eftirlíkingum 

mannslíkamans, eða sköpun einhvers sem virðist lífrænt, eru sláandi.  

 

 

Eftirlíkingar 

 

Kevin Yagher (f. 1962) er tæknibrellusérfræðingur sem hefur staðfest möguleika þessarar 

greinar og brotið mörkin milli þess lífræna og hins gervilega. Yagher notar óspart tækni til að 

gefa sínum verum líf og er hann þekktastur fyrir vélrænu brúðuna sína í Childs Play (1988), 

þar sem hann hannaði, smíðaði og stjórnaði aðalpersónu hryllingsmyndarinnar, sem var 

brúðan Chucky.  Ég áttaði mig á því að á bak við alla vinnuna lá heilt svið tæknibrella sem 9

snerist í kringum það að gefa verum líf, kallað tölvustýrðar tæknibrellur (e. animatronics). 

Mér varð líka ljóst að áhrif efniskenndar og smáatriða eftirlíkingarinnar geta haft jafn mikil 

áhrif án þess að þurfa að stóla á hreyfingu.  

Þessar aðferðir eru ekki eingöngu notaðar í kvikmyndaiðnaðinum heldur hefur margt 

listafólk einnig tileinkað sér þær og notað í listsköpun sinni. Ein þeirra er listakonan Sarah 

Sitkin. Hún ólst upp í Kaliforníu þar sem sum stærstu fyrirtæki kvikmyndaiðnaðarins starfa. 

6 Sigmund Freud, „Hið óhugnanlega,” 219. “... Því er þetta óhugnanlega í rauninni ekkert nýtt eða framandi, 
heldur eitthvað, sem er handgengið og gamalkunnugt í huganum, en hefur einungis fjarlægst hann við bælingu. 
Hið óhugnanlega sem það sem hefur átt að vera falið, en hefur komið fram í dagsljósið.”  
 
7 Ibid., 203 „… Jentsch hefur teflt fram sem góðu dæmi, efanum um hvort einhver vera, sem virðist lifandi, sé í 
raun og veru hið gagnstæða.” 
8 Ibid., „...hvort dauður hlutur kunni ekki að vera lifandi. Í þessu sambandi bendir hann á þau áhrif sem 
vaxmyndir hafa, haglega gerðar brúður og vélmenni.” 
9 sjá mynd 1. 

 



Sitkin nýtti sér auðvelt aðgengi að þessum efnum og með hjálp netsins hefur henni tekist að 

þjálfa með sér ýmsar aðferðir til þess að skapa ofurraunverulegar eftirlíkingar af 

mannslíkamanum.  Með verki sínu Bodysuits (2018) leyfir hún sýningargestum að fara 10

skrefinu lengra í upplifun sinni á listinni, með því að bjóða þeim að máta líkama annarra. 

Hver flík nær frá öxlum niður allan bolinn, að klofi og svo skiptir rennilás bakinu í tvennt svo 

hægt sé að klæðast henni.  Gæði eftirlíkinganna eru slík að erfitt getur verið að átta sig á 11

hvort um eftirlíkingar sé að ræða eða ekki. En í þessu verki var eitthvað undirliggjandi, annað 

en óhugnaður. Sýningarsalurinn var málaður svartur og illa farinn. Líkamsflíkurnar héngu úr 

loftinu eins og þær væru til sýnis í búð en rýmið minnti meira á vöruskemmu. Lýsingin sem 

var varpað á þær gerði þær virðulegar og upphafnar… næstum guðlegar. Viljandi eða ekki, þá 

hafði rýmið gífurleg áhrif á verkið, þar sem óhugnaðurinn fékk að viðgangast en einnig fengu 

líkamarnir að viðhalda sinni fegurð og mennskum eiginleikum. Ég fjarlægðist ramma 

líkamans og fór að skoða umheim hans og hvernig áhrif hann hefur á okkur og verkið.  

 

 

Rými 

 

Konsept listamaðurinn Ilya Kabakov nýtist við hina „altæku installasjón” í innsetningum 

sínum og umfjöllunum. Grundvöllur hans er að virkja það rými sem hún er staðsett í hverju 

sinni til hins ýtrasta og umbreyta því úr sinni upprunalegu mynd, t.d. með því að reisa upp 

veggi og skipta rýminu upp. Ekki er átt við innsetningu þar sem rýmið er troðfullt af drasli 

eins og geymsla, þar virkar rýmið eins og hlutlaus rammi líkt og það sé ekki til staðar. 

Virknin felst í rýminu sjálfu og vinnur þannig með þeim hlutum sem í það eru settir. Ólíkt 

öðrum gerðum innsetninga þar sem áhorfandinn fer frjáls ferða sinna um innsetninguna 

sjálfa, leiðir og stjórnar innsetningin áhorfandann áfram um rýmið í hinni „altæku 

installasjón”.   Þessu má að nokkru leyti líkja við lestur bókar, þar sem lesandinn er leiddur í 12

gegnum hverja blaðsíðu á fætur annarri, en fær þó svigrúm til þess að tvinna saman eigin 

hugmyndir og reynslu við upplifun sína á bókinni, ólíkt bíómyndum þar sem lítill tími er til 

þess að mynda eigin skoðanir á meðan á ferðinni stendur. Það sem gerir þessa tegund 

10Amelia Holowaty Krales, „ Sarah Sitkin’s bodysuits present the human form as it really is.” 
11 sjá mynd 2. 
12 Ilya Kabakov, „Hin altæka installasjón,” 2. 

 



innsetningar svo áhrifaríka er að áhorfandinn verður gagntekinn af henni, heimur 

innsetningarinnar verður svo yfirþyrmandi að umheimur hennar hverfur.  13

Umbreyting rýmisins er þar með sagt mikilvægasti þáttur innsetningarinnar og er þá 

talað um róttæka umbreytingu, þar sem rýmið eins og það var, er óþekkjanlegt. Með því er 

hægt að staðsetja áhorfandann annars staðar en á listasýningu þó hann gangi í gegnum 

inngang safnsins. Þá snýst þetta ekki um að gabba fólk þannig að það upplifi sig annars 

staðar, heldur er verið að fjarlægja sýningarsalinn með því í rauninni að leiða þau frá 

vitundinni um eigin staðsetningu inn í heim innsetningarinnar. Það er ekki aðeins umbreyting 

rýmisins sem er mikilvæg í þessu formi innsetningar, heldur einnig tíminn, en með því er átt 

við för áhorfandans í rúmi og tíma. Áhrifin verða sterkari því lengra sem áhorfandinn hverfur 

inn í innsetninguna og heimur hennar tekur yfir.  

Á sýningu nemenda á öðru ári Myndlistardeildar Listaháskóla Íslands í nóvember árið 

2019 vakti eitt verk sérstaka athygli mína. Það var staðsett í kjallara Víðishússins í 

Vesturbænum þar sem sýningin var haldin. Ég gekk niður þröngan stiga sem lá niður í 

kjallarann en þaðan barst ómur af R&B tónlist sem stigmagnaðist, sem og lykt af tóbaksreyk. 

Þegar niður var komið stóð ég við enda gangs sem lá að herbergi og var ljóst að lyktin og 

tónlistin bárust þaðan. Í miðju herberginu lá dýna með laki á gólfinu og úr henni tvö reipi sem 

voru fest með krókum í loftið fyrir ofan. Á vegg var hilla með fjórum gömlum myndum með 

verðmerkingum sem gáfu til kynna að þær höfðu verið keyptar á nytjamarkaði og fyrir 

framan stóran skítugan ísskáp stóð uppstoppuð gæs sem starði inn í hann. Tónlistin kom frá 

litlu útvarpi í hinum enda herbergisins og þar lá líka diskur. Í rýminu ríkti skrítið andrúmsloft, 

eins og ég ætti að skilja hvað væri í gangi en ég hafði misst af lykilatriði mikilvægs atviks. 

Samtal hlutanna var óljóst fyrir mér. Þeir báru merki þess að vera frá mismunandi tíma 

mannkynssögunnar en deildu engu beinu samhengi. Myndirnar í svarthvítu gáfu til kynna að 

þær væru gamlar en óljóst var hvort þær voru allar af sömu fjölskyldunni. Það rann upp fyrir 

mér að tilfinningin sem ég fann var óhugnaður. Ég skildi engan veginn hvað þarna hafði átt 

sér stað og skortur á samhengi í rýminu gaf mér enga von til þess að ég kæmist nokkurn 

tímann að sannleikanum. Meining hins óhugnanlega, sú sem áður hefði átt að vera mér 

augljós, rann upp fyrir mér og möguleikar hugtaksins sem verkfæri í minni listsköpun 

víkkaði. Það var samhengisleysið á öllum þeim hlutum og þeim hugmyndum sem stóðu á bak 

13 Ilya Kabakov, „Hin altæka installasjón,” 4. 

 



við þá sem að ollu óhug í því verki. Ég áttaði mig á því að notast við þessar hugmyndir sem 

hlutir hafa fyrir okkur getur virkað sem gott verkfæri við sköpun. 

 

 

Huglægur og efnislegur raunveruleiki 

 

Þær hugmyndir sem við höfum í huglægum raunveruleika okkar um hluti í hinum efnislega 

raunveruleika hafa alltaf heillað mig. Dæmi um slíkt eru t.a.m. ríkisfánar.  Gildishlaðnir, 

mislitir og samansaumaðir efnisbútar. Til nánari útskýringar langar mig til að taka annað 

dæmi, eða hlut, sem flestir eiga auðvelt með að tengja við og verður auk þess aftur til 

umfjöllunar síðar í þessari ritgerð. Bangsi er ekki bara algengasta form tuskudýrs, heldur 

getur bangsi líka þýtt bernska, sakleysi, viðkæmni og ást, svo fátt eitt sé nefnt. Þessar 

hugmyndir og tákn gera hlutinn miklu mikilvægari en hann er í raun og veru. Margir geta 

aldrei sagt skilið við fyrsta bangsann sinn vegna sterkra tilfinningatengsla og minninga. Ég 

held að flestir tengi við það, jafnvel þótt þeir hafi ekki sjálfir upplifað þær tilfinningar, þá 

hafa eflaust flestir heyrt um slíkt. Þannig verða þær hugmyndir, að þínum hugmyndum um 

bangsa, þótt þær séu ekki persónulegar. En hvað skildi gerast ef þessi hlutur er tekinn úr sínu 

upprunalega samhengi og fluttur í annað? Sérstaklega hlutur sem hefur tilfinningalegt gildi 

eins og bangsi. Það getur reynst mörgum óþæginlegt. 

Í bíómyndinni Ted (2012) óskar John Bennett, aðal sögupersónan, sér að bangsinn 

hans vakni til lífsins, en það hafði verið ósk hans frá bernsku. Hann fær ósk sína uppfyllta á 

fullorðins árum, en útkoman verður ekki alveg eins og hann hafði ímyndað sér hana. Í 

myndinni er bangsinn drykksamur reykingabangsi og ansi dónalegur. Ekki líður á löngu þar 

til honum tekst nánast að eyðileggja samband John og kærustunnar hans og til að gera langa 

sögu stutta þá fer allt til fjandans.  

Verkið Colored Sculpture (2016) eftir Jordan Wolfson snertir á þessum hugmyndum á 

sterkan hátt og segir okkur að það sé ómögulegt að hlutur sé bara innantómur. Skoplegur 

strákur úr plasti, með rautt hár, stór augu og frekjuskarð hangir úr loftinu í þremur keðjum. 

Ein keðjan er föst í höfuð hans, önnur í hans hægri hendi og sú þriðja í vinstra fæti. Keðjurnar 

lyfta honum upp í loftið og láta hann dansa um rýmið, en kasta honum svo öðru hverju 

 



harkalega í gólfið, af slíkum krafti að varahlutir í brúðuna þurfa alltaf að vera til taks þegar 

hinir ýmsu hlutar hennar verða óhjákvæmilega fyrir hnjaski. 

Augum hans er stjórnað af háþróuðum andlitsskanna sem gerir brúðunni kleift að 

fylgja sýningargestum eftir með augunum. Svo þylur hann upp lista af hlutum sem beinast að 

áhorfendum persónulega. 5: Að snerta þig. 13: Ég drap þig. 16: Að lyfta þér osfrv. Í viðtali 

við The Guardian er Wolfson spurður út í verkið, en þá talar hann um, að það sem eigi sér í 

raun og veru stað í verkinu sé alvöru ofbeldi.  Þó strákurinn sé úr plasti, þá hafi hann samt 14

tvær hendur, tvo fótleggi og höfuð sem fylgist með þér. Það er verið að beita strákinn ofbeldi. 

Áhorfendur gefa stráknum persónuleika. Þeir velta því fyrir sér af hverju hann sé þarna? Af 

hverju hann sé svona reiður? Í hverju ætli hann hafi lent? Ég dreg þá ályktun að þetta sé leið 

áhorfandans til þess að skilja það sem hann sér og upplifir og það sem Wolfson gerir með 

þessu verki sé að nýta sér það og draga athygli að því.  

 

Eigin verk 

Í byrjun árs 2019 lagðist ég yfir „Hinn óhugnanlega dal” Moris og til þess að framkalla 

hugmyndir hans í efnislegri birtingarmynd, gerði ég verk sem var hugsað sem skyssa. Ég 

kafaði ofan í pælinguna um viðbrögð fólks þegar hlutur er tekinn úr sínu upprunalega 

samhengi og færður annað, í umhverfi alls ótengt því fyrra. Það er verkið Revival (2019). Ég 

vann verkið út frá skrifum Moris, sem ég notaði sem vinnureglur. Í verkinu skoðaði ég 

sambandið milli barnslegra óra og raunveruleikans út frá bangsa, eins og ég kom inn á í 

kaflanum „Huglægur og efnislegur raunveruleiki”. Þegar barnsleg tilfinningatengsl og ofurást 

á fyrirbærinu fer að fjarlægjast og verða óraunveruleg með auknum þroska og aldri 

manneskjunnar. Á viðarplötu á gólfinu situr bangsi. Fætur hans liggja beinir út frá líkamanum 

og höfuð bangsans liggur í klofinu á milli fóta hans. Inni í bangsanum, nánar tiltekið frá 

viðarplötunni inn um rassinn og upp í höfuð, er búið að koma fyrir viðararmi. Á enda armsins 

við plötuna er lítið málmstykki. Þar er mótor sem er keyrður áfram af tveimur 

krókódílatöngum sem leiða úr orkugjafa, líkt og bangsinn sé að fá hjartastuð. Á mótornum er 

hak sem liggur undir málmstykkinu á enda armsins og á að lyfta bangsanum upp, en án 

árangurs. Bangsinn virðist vera að reyna að reisa sig upp, en nær aðeins að koma sér u.þ.b. 

14 Stuart Jeffries, „Jordan Wolfson: ‘This is real abuse - not a simulation’.” 

 



þrjá til fimm sentimetra frá jörðu, en fellur svo aftur niður. Upplifunin er sterk 

vonleysistilfinning. Mér fannst hins vegar eins og það vantaði eitthvað lífrænt, eða mennskt, 

táknmynd lífs. Þannig bætti ég við blóðpolli undir höfðuð bangsa, sem gerði hann enn 

brjóstumkennanlegri.  Blóðið var tákn raunveruleikans og mótorinn löngun okkar til þess að 15

halda bernskuórunum frá því að glatast. Til þess að hafa nokkurn veginn stjórn á þeim 

tilfinningum sem verkið framkallaði, notaði ég þá kunnáttu sem ég hafði aflað mér frá 

skrifum Freuds um “hið óhugnanlega” sem var minnst á í lok kafla Tækninnar og áhrif 

hennar þegar hann talar um bældar minningar eða afsannaða óra sem leita aftur upp á 

yfirborðið og valda þar með sagt óhug. Ég hélt áfram með þá rannsóknarvinnu og færði mig 

yfir í mannslíkamann, þar sem ég skoðaði eftirlíkingar af honum, áhrif þeirra og hvort hægt 

væri að líkja eftir eiginleikum hans eða tilfinningum með því að nota einnig vélar.  

Ég sýndi svo afurð þessara rannsókna 24. október árið 2019 á einkasýningu í Listaháskóla 

Íslands undir nafninu Skynkvika. Til þess að skilja sjálfan mannslíkamann aðeins betur 

rannsakaði ég hvernig mismunandi líffæri innan hans virka og fann svo vélar eða tæki sem 

hafa nokkurn veginn sömu virkni. Hugmyndin snerist um mannlegar tilfinningar og að 

endurskapa þær með virkni vélar eða tækis til þess að sjá hvort hægt væri að skapa 

tilfinningar í ómennskum hlut. Þá á ég augljóslega ekki við að láta sjálfan hlutinn hafa 

tilfinningar, heldur er hann í raun að varpa tilfinningum í hugarheim áhorfandans, sem var 

kjarni verksins og það sem mig langaði að ná fram.  

Tilfinningar sem ég rannsakaði voru mest megnis neikvæðar, t.d. reiði og sorg. Hægt og 

rólega hallaðist rannsóknin að reiði þar sem öskrið, sem tjáning tilfinningar, getur verið mjög 

áhrifaríkt og fyrirferðamikið og passaði vel inn í ramma hugmyndarinnar. Ég velti því fyrir 

mér hvort hægt væri að skapa öskur sem ekki væri framkallað af mannavöldum. Til þess að 

komast að því þurfti ég að skoða í kjölinn öskur sem fyrirbæri og hvernig það verður til. 

Þegar að lungun blása lofti upp barkann og í gegnum raddböndin mynda þau viðnám við 

loftflæðinu. Við það myndast titringur sem úr verður hljóð. Það kemur svo út úr munni sem 

röddin okkar. Misstórt op raddbanda og missterkt loftflæði hefur áhrif á það hvernig hljóðið 

myndast, en öskur verður til þegar mikill þrýstingur myndast fyrir innan raddböndin og 

springur svo út óreglulega, þannig að ekki er hægt að hafa stjórn á raddböndunum. En, það 

15 sjá mynd 3. 

 



sem er hins vegar mikilvægast við öskrið og spilar lykilhlutverk í hæfni mannsins til þess að 

lifa af, er það sem kallast hljóðræn ójafna (e. auditory roughness) sem hefur þau áhrif að hún 

ræsir hræðsluviðbrögð hjá manneskjunni.  Þessi uppgötvun kveikti hjá mér hugmyndina að 16

vélrænu raddböndunum sem mynda öskrið í Skynkviku.  

Margar uppfinningar hafa verið gerðar til þess að skapa hræðsluviðbrögð hjá fólki og tengjast 

margar þeirra hernaðarstarfsemi. Dæmi um slíkt tæki er sírenan sem var notuð af hernum í 

byrjun seinni heimstyrjaldar, meðal annars til þess að vara við loftárásum eða 

hernaðaræfingum. Þessi tegund sírenu kallast loftknúin sírena (pneumatic siren) og myndar 

hljóð með viðnámi við loftflæði sem framkallar óreglulegar loftbylgjur, og eins og öskur, 

myndar hún hljóðræna ójöfnu.   Að sama skapi hefur hún sömu líkamlegu áhrifin á manninn 17

og öskrið. Sírenur eru hreint ekki óalgeng fyrirbæri. Í stórborgum, þar sem mörg þúsund 

manns býr á þéttbýlu svæði kippa íbúar sér ekki upp við að heyra í  háværum sírenum 

lögreglu- og sjúkrabíla sem þjóta um göturnar margoft á dag. Fólk verður nokkurn veginn 

ónæmt fyrir slíku áreiti þegar það er daglegt brauð í hávaðamengun stórborganna. En hefur 

sírenan í raun tilætluð áhrif? Vissulega hafa verið færð vísindaleg rök fyrir því að um leið og 

eyrun nema skerandi hljóð sírenunnar, berst boð upp í möndlu heilans (e. amygdala) sem 

virkjar hræðsluviðbrögðin. En þegar boðin berast oft á dag og manneskjan er í raun ekki í 

hættu, hættir henni að bregða. Hugmynd mín var ekki að skapa hræðslu, heldur að leggja 

áherslu á það að sírenan og öskrið þjóni í raun sömu virkni. Einkenni sírenunnar er jú að láta 

vita af ákveðnum aðstæðum, hvort heldur frá lögreglu eða her. En er hægt að kalla fram sömu 

áhrif með því að gefa sírenunni mannlegan líkama?  

Þar sem hugmyndin er mjög háð vélrænum þætti hennar var mikilvægt að hann væri 

sýnilegur. Með því skapast togstreita þar sem áhorfandinn horfir á líkama manneskju, sem 

augljóslega er ekki lifandi manneskja, en hugur hans reynir samt að skilgreina líkamann sem 

persónu, þrátt fyrir að skynja að enn skorti þann megin þátt sem skilgreinir hann sem slíkan, 

það er persónuleikann. Þarna vinn ég með hugmyndir um huglægan og efnislegan 

raunveruleika þar sem mannshugurinn vill gefa lífvana líkamanum vitsmunalega tilvist. Til 

þess að ná því fram þarf líkaminn að vera gæddur mannlegum einkennum sem hægt er að 

16 Nathan Collins, „What makes a scream a scream?” 
 
17 Lisa, „Pneumatic & Electronic Sirens.” 

 



tengja við, en ég valdi samt að láta það ekki algerlega í hendur áhorfandans. Til þess að 

auðvelda þessa tengingu skoðaði ég hvað það er sem við leitum eftir til þess að fá 

staðfestingu á að það sem við séum að horfa á sé í raun manneskja. Í því samhengi komst ég 

að því að sterku þættirnir þar væru andlit og mennskar útlínur. Andlitið þurfti að hafa augu, 

nef og tennur. Það var samt ekki nóg til þess að lífga hana við. Til þess þurfti hreyfingu, því 

um leið og hreyfing og hljóð vinna saman getur hluturinn reynst mörgum sem hann sé á lífi.  

Eins og kom fram hér áður, þá var megin áherslan á vélræna hluta verksins. Þannig var 

fagurfræðilegi hluturinn í verkinu unninn líkt og að líkaminn væri tilraunadýr. Hans eini 

tilgangur var að hýsa vélina sem framkallaði öskrið. Líkaminn var gerður úr sérstöku 

frauðplasti sem kallast „Flexfoam”. Efnið blandast hlutfallslega 1/1 og hefur tífalda þenslu af 

sínu upprunalega magni. Efnið fer sínar eigin leiðir þannig að líkaminn kom út flekkóttur, 

rifinn og ójafn. Síðan var hann sprautaður einlitur líkt og gína. Þrátt fyrir illa farinn líkamann, 

voru í honum heilleg augu og tennur úr postulíni  til þess að draga fram og leggja áherslu á 18

það mennska í honum. Í stað fótleggja fékk hann fjórar þungar stál lappir sem gáfu honum 

þyngd og aukna angist í verkið. Inni í honum er sírenan og einn mótor sem hristir hann þegar 

sírenan fer í gang.  Upprunalega virkni mótorsins átti að halla höfði hans aftur svo að 19

munnurinn opnaðist, þannig að það virkaði eins og hann væri að öskra. En það kemur fyrir að 

hlutirnir fari ekki alveg að óskum. Þegar verkið er skoðað, átta ég mig á því að það sem var 

áhrifamest var að standa í mikilli nálægð og horfa beint í augun á honum á meðan hann skalf 

og sírenan skarts í eyrun. Þetta hefði verið hægt að virkja betur með rýminu og lýsingu. 

Upprunalega pælingin var að undirstrika stílhreinu hönnun hans með hreinu og nánast 

klínísku rýminu, en það hefði verið hægt að nýta lýsinguna til þess að stýra sýningargestum 

nær andliti hans. Verkið átti upprunalega að tjá reiði með því að herma eftir öskri. Það gerði 

gott betur því það endaði í rauninni á því að bregðast við öskrinu með skjálfta.  

Meiri tími hefði þjónað þessu verki vel til þess að skoða hvort það í raun og veru væri tilbúið, 

eða hvort ég væri alveg sáttur með útkomuna. Þá hefði ég líka gefið rýminu og lýsingu meiri 

gaum. Það eru almennt séð góð vinnubrögð, sem ég mun tileinka mér í framtíðinni.  

18 sjá mynd 4. 
19 sjá mynd 5. 

 



Í næstu hugmynd minni hef ég verið undir sterkum áhrifum frá Ilya Kabakov og hans “altæku 

installasjón”. En í stað þess að taka af áhorfandanum valdið til þess að ferðast um rýmið, þá 

heldur hann því. Hins vegar ætla ég að notast við hugmyndir hans um það hvernig rýmið er 

virkt og útlit þess alveg gjörbreytt. Í rýminu þrífst lífríki, sem þykist vera það. Tilgangur þess 

og virkni myndast í huga áhorfandans þegar hann gengur inn í rýmið og sér litla vélræna 

kanínu hoppa og skoppa framhjá sér og stansa svo. Við nánari skoðun verður það ljóst að 

fleiri kanínur búa á þessum slóðum. Hægt er að líkja þessu við heim tölvuleiks. Þú gengur um 

skóg, sérð dádýr á beit og fugla sitjandi í trjám. Það sem er í raun mjög áhugavert við slíkan 

heim er að það er engin undirliggjandi virkni til staðar eins og í raunveruleikanum. Dádýrið 

hleypur kannski frá birni ef hann ræðst að því, en ekki vegna þess að það vill halda lífi, 

heldur aðeins vegna þess að forritun leiksins segir því að gera það. Þannig gefur þú, sem 

spilandi, þessu atviki frásögn og dádýrinu persónuleika og það gerir heiminn auðveldari að 

tengja við, og þar með að gleyma sér í honum. En þó þú sjáir aðeins tvö eða þrjú dýr á rölti 

þínu um þennan tölvugerða heim, þá virðist samt einhver æðri virkni vera að verki. Eitthvað 

lífríki. 

Kjarni þessarar hugmyndar minnar er lífríki sem er aðeins til í hugarheimi áhorfenda, en án 

þeirra eru kanínurnar bara litlar vélar sem þjóna engum tilgangi. Lífríkið gengur endalaust, 

eins og lykkja sem endurtekur sig þó aldrei á sama hátt. Í rýminu er einnig kofi, lítill með 

engum inngangi. Á einni hlið hans eru tvö stór augu. Hlutfallslega eru þau eðlileg. Í stað 

augasteina eru ljós og skimar kofinn um rýmið og blikkar forvitinn, líkt og hann leiti að 

einhverju. Af og til lokar hann augunum rétt til að hvíla sig, þá verður niðadimmt í rýminu. 

Hvað er þessi kofi? Býr einhver í honum, eða er hann lífvera? Allt sem tilheyrir rýminu er þar 

fyrir áhorfandann að skapa í kringum það sögu og gefa því tilgang. Til þess að áhorfandinn 

finni sig knúinn til að skapa sögu hvers og eins fyrirbæris í rýminu, þarf verkið að vera útbúið 

þannig að hlutirnir virðast hreyfa sig af fúsum og frjálsum vilja og bregðast við áhorfendum 

sem að dregur þá inn í virkni lífríkisins. Sjálf fyrirbærin þurfa ekki að vita hvert þau eru að 

fara eða af hverju, það er áhorfandinn sem býr það til.  

 

 

 



Lokaorð 

Þegar ég hóf nám við Listaháskólann lá áhugi minn nær eingöngu í ljósmyndun og prenti. 

Snemma á annari önninni fór mig að langa til að hafa meiri áhrif en áður á það sem ég 

myndaði. Ég myndaði aðallega manneskjur sem mér fannst áhugaverðar og falleg atvik. En 

drifkraftur minn í ljósmyndun var að ég sá alltaf einhverja aðra frásögn heldur en 

skrásetningu í mínum myndum. Raunveruleikinn sem þær mynduðu skipti myndina engu 

máli. Ég heillaðist mest af þeim hugmyndum að áhorfandinn gaf frásögnina í myndina með 

sinni reynslu og upplifunum og þar með gat myndin þýtt allt annað fyrir þeim heldur en fyrir 

mér. Þannig skipti mín reynsla af myndinni ekki máli, heldur hafði hver og ein reynsla sitt 

mikilvægi. Ég fór að vilja skapa verur til þess að mynda til þess að gera upplifunina að 

myndinni meira töfrandi og að leyfa áhorfandanum að ímynda sér frásögn eins fjarri 

raunveruleikanum sem við lifum í og hægt var. En það vantaði eitthvað meira. Eftir stutt 

rannsóknarferli á sílikoni og möguleikum þess rann það upp fyrir mér að ég vildi vinna í 

skúlptúrum. Þó svo að ég muni aldrei koma til með að missa áhuga á ljósmyndum og prenti 

og muni alltaf halda mikið upp á fegurð þeirra, þá hefur áhuginn á því að gera persónulegri 

og áþreifanlegri upplifun í minni listsköpun aukist. Ég gat ekki losað mig við þá tilhugsun að 

það væri veggur á milli áhorfandans og ljósmyndarinnar sem heftir persónulega upplifun við 

verkið. Það má þó ekki skilja sem svo að ég sé að lýsa því yfir að ég muni aldrei taka aðra 

mynd eða sýna ljósmynd sem verk, heldur varð ég aðeins meðvitaðri um ljósmyndun sem 

miðil, hennar styrk- og veikleika.  

Til að byrja með, í því lærdómsferli sem efni eins og sílikon krefst af manni, gerði ég helling 

af mistökum. Þar sem mistök hafa alltaf hrætt úr mér líftóruna var þetta mikilvægt ferli sem 

ég mun ævinlega vera þakklátur fyrir. Kennari við Myndlistarskólann í Reykjavik sagði eitt 

sinn við mig að “það eru engin mistök í list, ef mig langaði að gera mistök væri ég í 

íþróttum.” Þessi setning átti eftir að verða mantra sem að sönglar um í hausnum mínum á 

hverjum degi og hefur meðal annars orðið til þess að ég hendi aldrei neinu sem verður til í 

mínu sköpunarferli, hvort sem það er verk eða rusl. Ég get alltaf fundið not fyrir það. Ég hef 

tamið mér mikla tilraunavinnu, sem m.a. felst í því að prófa alls kyns efni, taka hluti í sundur, 

skyssa upp og liggja á netinu. Ég hef náð að kenna mér meira á netinu heldur en öll mín 

menntaskólaganga kenndi mér og mun sá gagnabanki bara stækka, þangað til ég missi vitið. 

 



Eins og stendur hyggst ég því vinna nánar með sílikon og efni í þeim dúr og auk þess að 

skoða nánar þá mörgu möguleika sem felast í tækni, kosti hennar og galla. Ég ætla að læra 

inn á eins margar aðferðir við eftirlíkingar á mannslíkamanum og umbreytingar á honum og 

minn haus þolir, en með því að tileinka mér allar þær aðferðir eru möguleikarnir endalausir 

og alls engin þörf á því að loka sig inn í ramma mannslíkamans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heimildaskrá 

 

Bessen, Jeff. MetroUK (blogg). 

https://metro.co.uk/2019/05/15/gene-editing-will-it-make-rich-people-genetically-superior-92

86563/ 

 

Collins, Nathan. Pacific Standard (blogg).  https://psmag.com/environment/aaaaahhhhhhhhh 

 

Úlfhildur Dagsdóttir. „Skaparar og skapnaðir þeirra.” 4. kafli Í Sæborgin: Stefnumót líkama 

og tækni í ævintýri og veruleika. Reykjavik: Bókmennta- og listfræðastofnun háskólaútgáfan, 

2011.  

Freud, Sigmund. „Hið óhugnanlega.” Í Listir og listamenn, 195-233. Þýtt af Sigurjón 

Björnsson. Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2004.  

 

Jeffries, Stuart. The Gaurdian (blogg). 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/may/03/jordan-wolfson-puppet-violence-col

ored-sculpture-tate-modern 

 

Kabakov, Ilya. „Hin altæka installisjón.” í Óframkvæmd verkefni. Þýtt af Aðalsteinn 

Ingólfsson. Reykjavík: Önnur hæð sýningarrými, 1994. 

Kageki, Norri. IEEE Spectrum (blogg). 

https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/an-uncanny-mind-masahiro-mori-on

-the-uncanny-valley 

 

Krales, Amelia Holowaty. The Verge (blogg). 

https://www.theverge.com/2019/4/26/18516520/sarah-sitkin-bodysuits-sculptures-superchief-

art 

 

Lisa. Beaconmaster (blogg). http://beaconmaster.uk/2017/06/15/pneumatic-electronic-sirens/ 

 

https://metro.co.uk/2019/05/15/gene-editing-will-it-make-rich-people-genetically-superior-9286563/
https://metro.co.uk/2019/05/15/gene-editing-will-it-make-rich-people-genetically-superior-9286563/
https://psmag.com/environment/aaaaahhhhhhhhh
https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/may/03/jordan-wolfson-puppet-violence-colored-sculpture-tate-modern
https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/may/03/jordan-wolfson-puppet-violence-colored-sculpture-tate-modern
https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/an-uncanny-mind-masahiro-mori-on-the-uncanny-valley
https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/an-uncanny-mind-masahiro-mori-on-the-uncanny-valley
https://www.theverge.com/2019/4/26/18516520/sarah-sitkin-bodysuits-sculptures-superchief-art
https://www.theverge.com/2019/4/26/18516520/sarah-sitkin-bodysuits-sculptures-superchief-art
http://beaconmaster.uk/2017/06/15/pneumatic-electronic-sirens/


 

Shwartz, Mark. Stanford Medicine (blogg). 

https://stanmed.stanford.edu/2018winter/CRISPR-for-gene-editing-is-revolutionary-but-it-co

mes-with-risks.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stanmed.stanford.edu/2018winter/CRISPR-for-gene-editing-is-revolutionary-but-it-comes-with-risks.html
https://stanmed.stanford.edu/2018winter/CRISPR-for-gene-editing-is-revolutionary-but-it-comes-with-risks.html


Myndaskrá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Chucky brúðan eftir Kevin Yagher, 
1988. 
 
 
 
 
 

Mynd 2. Mynd af verkinu Bodysuits (2018) eftir Sarah Sitkin. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 3. Verkið Revival (2019).            Mynd 4. Mynd af verkinu Skynkvika (2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 5. Skyssa fyrir verkið Skynkvika (2019). 

 


