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Inngangur
Ég er alinn upp af tveimur myndlistarmönnum og fékk sérviskuna í vöggugjöf. Áður
en ég var kominn á fermingaraldurinn hafði ég þegar tekið þátt í nokkrum samsýningum, um
land allt og meira að segja í Kína. Það tók mig þó alveg heillangan tíma að fatta þessa vitleysu
og að læra að meta það skrítna sem eitthvað fallegt. Líkt og hver annar fór ég í gegnum
uppreisnarskeið þar sem allt sem manni var kennt í æsku var asnalegt og leiðinlegt en ég gleymi
því aldrei þegar myndlistinni var loks troðið í hausinn á mér fyrir fullt og allt. Þetta var rétt
eftir vorpróf í MH, ég hafði fallið í nánast hverju einasta fagi. Ég var að keyra Miklubrautina,
undir Snorrabrautarbrúna með móður minni, ég vil ekki segja að hún hafi skipað mér að sækja
um í Myndlistaskólanum en hún talaði þó við mig í boðhætti. Í fyrstu fannst mér myndlist ekki
kúl og gjörningar voru heimskulegri en allt en ég var þó allavega kominn á stað þar sem ég gat
leikið mér með allar þær skrítnu hugmyndir sem ég fékk. Eftir þetta hef ég alltaf hugsað um
myndlistina í miklu sambandi við þann tíma sem það hefur tekið mig að aðlagast og komast í
sátt við hana. Ég meira að segja man eftir því þegar mér var sýnt verk sem fékk mig til þess að
átta mig á hversu kúl myndlist getur verið. Þetta var í einum af fyrstu áföngunum á fyrstu
önninni okkar í Myndlistarskólanum. Þetta var verkið The Third Memory (sjá mynd 18) eftir
Pierre Huyghe.
The Third Memory (2000), which reenacts the 1972 hold-up of a Brooklyn bank
immortalized in Sidney Lumet’s acclaimed film Dog Day Afternoon (1975). Almost
30 years later, Huyghe provides a platform for the heist’s charismatic mastermind,
John Wojtowicz, to relate his version of that infamous day in a reconstructed set of
the bank. However, rather than clarify the personal history that Hollywood wrested
from him, Wojtowicz appears to have been heavily influenced by the film.1
Í dag þykir mér þetta verk ekki eins merkilegt og þá en mér þykir þó vænt um það því
eftir að hafa kynnst því rifjaðist upp fyrir mér öll myndlistin sem foreldrar mínir höfðu sýnt
mér og hægt og rólega fór ég að sjá þau með öðrum augum. Sem barn gat maður alltaf leikið
sér að öllu en það tekur tíma að átta sig á fegurðinni í leiknum.
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Þegar ég byrjaði síðan sjálfur að búa til mína eigin myndlist tók það mig langan tíma
að fatta hvað það er sem ég heillast að og langar að fjalla um með henni. Eins og ég er búinn
að snerta á fyrr í þessum skrifum þá fór ég hægt og rólega að sjá að það er ekki endilega
lokastig verksins sem ég hef hvað mestan áhuga á en öllu heldur sá tími sem verkið felur í
sér. Hvernig er hægt að gera tímann að viðfangsefni myndlistarinnar? Hefðbundin „mynd“list
gefur ekki mikið í skin þegar kemur að hugmyndum okkar um fyrirbærið tíma. Málverk og
skúlptúrar af gamla skólanum standa bara fyrir sínu og eru gjörsamlega laus við allan tíma
burt séð frá samhengi þeirra við þann tíma sem verkin voru gerð. Sú hugmynd um að hleypa
tímanum inn í myndlistina kemur fyrst til sögunnar í framúrstefnulist 20. aldarinnar. Eitt
fyrsta dæmið um lista verk sem fjallar um tímann á einhvern hátt er Nude Descending a
Staircase, No. 2(1912)(sjá mynd 14 í viðauka) eftir Marcel Duchamps. Dataistar og
súrrealistar byrjuðu að vinna með þessa hugmynd á mismunandi máta en það var fyrst og
fremst á seinustu 50 árum(sirka) með tilkomu konsept og gjörningalistarinnar sem þær fara
almennilega að blómstra. Verk Magnúsar Pálssonar, Tæm(1964)(sjá mynd í viðauka), er eitt
fyrsta dæmi um konsept verk á Íslandi ef ekki í heiminum sem fjallar sérstaklega um tíma
sem viðfangsefni.
Í þessari ritgerð ætla ég að rannsaka hvernig hægt er að nota tíma sem viðfangsefni í
myndlist ásamt því að fjalla um mitt eigið þroskaskeið í sambandi við hana og þann tíma sem
það hefur tekið mig að komast í sátt við hana.
Ritgerðinni verður skipt niður í þrjá kafla. Í fyrsta kafla ætla ég að fara yfir eigin
listferil og tala um þau verk sem lýsa áhugasviði mínu hvað best. Í kafla tvö mun ég svo taka
fyrir aðra listamenn og listaverk sem fjalla um tímann á áhugaverðann hátt. Ég geri einnig
tilraun til flokka niður þær aðferðir sem notast er við í þeim tilgangi að fjalla um tímann. Í
þriðja og seinasta kafla ritgerðarinnar mun ég síðan draga saman það sem ég hef komist að og
fjalla um það sem ég komist að með þessari rannsókn.

Kafli 1.
Eigin verk
Í þessum kafla ætla ég að fjalla um þrjú verk sem ég hef unnið á minni skólagöngu í
leit að rauðum þræði í eigin listvinnslu. Ég ætla að demba mér djúpt ofan í eigið vinnuferli og
reyna að koma því í orð hvernig ég fer að því að skapa list.

Myndhöggvarinn
Fyrsta verkið sem mig langar til þess að tala um er verk sem ég held mikið upp á
persónulega. Þetta var nefnilega í fyrsta sinn sem mér fannst ég sjálfur geta búið til myndlist
sem höfðaði til mín. Þetta var útskriftarverkið mitt úr sjónlistadeild í Myndlistaskólanum í
Reykjavík. Ég fékk að láni frá Seltjarnarnesbæ stóran og mikinn grjóthnullung sem ég ætlaði
mér að höggva í með hamri og meitli. Sýningin stóð yfir í viku en ég plantaði steininum úti í
porti bak við JL húsið og allan þann tíma sem á sýningunni stóð, stóð ég úti við steininn og hjó
í hann. Upprunalega var planið að bjóða fólki að sitja fyrir eins lengi og því sýndist og höggva
þar með út eina sameiginlega mynd af öllum fyrirsætunum. Rétt áður en ég hófst handa áttaði
ég mig svo á því að ég ætti ekki eftir að ná að höggva nóg út til þess að ná nokkurri mynd á
steininn, enda var efniviðurinn grágrýtisbjarg. Þá fór ég að hugsa til Sísífosar konungs en hann
er persóna úr grísku goðafræðinni. Sísífos var dæmdur af Seifi til óendalegrar, sleitulausar og
gjörsamlega tilgangslausar vinnu. Í Undirheimum var honum skipað að rúlla stóreflis bjargi
upp fjallshlíð en í hvert sinn sem hann komst upp á toppinn rúllaði steininn frá honum, alla leið
niður þar sem Sisyphus gat byrjað upp á nýtt.
Þetta voru mikil tímamót í mínu lífi og ég hugsaði oft og mikið um þá vitleysu sem ég
væri að koma mér út í með því að sækjast í það að verða myndlistamaður. Ég vissi að vinnan
yrði mikil og útkoman lítil. En þrátt fyrir það ætlaði ég mér að halda áfram að rogast með
steininn minn rétt eins og Sísífos gerði(sjá mynd 10).
Móðirin
Næsta verk sem mig langar að taka fyrir er fyrsta verkið sem ég gerði eftir að ég fékk
inngöngu í myndlistardeild Listaháskóla Íslands. Skólaárið hófst á áfanganum LÚR (leiðir og
úrvinnslur) undir leiðsögn þeirra Hilgunnar Birgisdóttur og Ingólfs Arnarssonar. Áfanginn var
í tveimur hlutum og í þeim seinni fengum við þrjár vikur til þess að vinna frjálst að því sem
okkur langaði að gera en fyrst fór bekkurinn saman í nýnemaferð til þess að kynnast betur. Í
ferðinni fórum við nokkur í bekknum að spjalla um óléttu og allt sem tengist því að geta alið
barn af eigin líkama. Sem karlmaður hef ég litla sem enga náttúrulega möguleika á því að
kynnast þeirri tilfinningu en eftir þessar samræður varð ég nokkuð skotinn í því að rannsaka
hana betur. Ég byrjaði að kynna mér málið og komst að því að það tekur nákvæmnlega þrjár
vikur fyrir hænu að klekja út eggi, jafn langan tíma og lokahluti námskeiðsins. Ég reddaði mér
sex frjóvguðum hænueggjum úr Fjölskyldu- og húsdýragarðinum og setti þau inn í kodda sem
ég stakk síðan inn á mig og hélt uppi með belti. Á þessum tíma var hægt að fá þriggja vikna
næturpassa mjög auðveldlega svo það var það sem ég gerði. Ég keypti mér dýnu í Góða

hirðinum og bjó mér til lítið hreiður inni í básnum mínum. Á þeim tíma sem ég bjó uppi í skóla
bannaði ég sjálfum mér að fullu að fara út fyrir veggi hússins. Ég vissi að þetta gæti orðið
einmanalegt svo ég ákvað að bjóða vinum mínum og skólafélögum vikulega í „babyshower“.
Á daginn las ég óléttubók, hlustaði á hljóðvörp um óléttu og prjónaði teppi fyrir ungana mína.
Ég var orðinn mjög spenntur fyrir því að verða mamma og ég fékk til mín mann sem gengur
undir nafninu Óli Dúfa en hann er fuglasérfræðingur sem vinnur mikið fyrir Fjölskyldu- og
húsdýragarðinn. Hann leit á eggin hjá mér og sagði mér að því miður væri ekkert líf að finna í
þeim, ég hefði gert allt rétt en að hænur svitnuðu víst mikið á eggin sín og að mín egg vantaði
allan raka. Þegar komið var að yfirferð nokkrum dögum síðar hafði ég útbúið litla kistu fyrir
börnin mín úr eggjabakka. Ég kveikti í kistunni og hélt litla jarðarför með bekknum(sjá mynd
9).
2441111-1=eitthvað1.
Síðast en ekki síst er það svo verkið sem ég gerði fyrir einkasýninguna mín á fyrri
haustönninni á lokaárinu mínu í myndlist til BA prófs. Þegar skólinn byrjaði aftur að loknu
sumarfríi hittist bekkurinn allur saman og við drógum úr hatti hvar og hvenær hvert okkar
myndi halda sína einkasýningu. Ég dró 17. október og fékk að sýna uppi í Kubbinum, sem er
stærsta og besta rýmið. Næsta skref var þá bara að komast að því hvað mig langaði til að sýna.
Ég fór í Slippfélagið, keypti mér málningu og striga en mér finnst bestu hugmyndirnar oftast
koma til mín á meðan ég mála. Ég vissi að Guðbjartur á málmverkstæðinu ætti nokkur tonn af
gipsi uppi á þriðju hæð í Laugarnesinu sem ég hafði nýtt mér áður og vissi að ég mætti ganga
í að vild. Mig langaði til þess reyna að nýta mér eins mikið af því og ég mögulega gæti svo ég
keypti mér olíusoðnar krossviðsplötur og bjó til mót sem var 125 cm á hæð og 80x240 cm að
lengd og breidd. Það tók mig rúmar tvær vikur að steypa í kassann og á meðan ég blandaði
gipsið í fötur og hellti úr hugleiddi ég hvað mig langaði til að búa til en í fyrstu ætlaði ég mér
að höggva einhvers konar styttu úr hlúnkinum. Þeim mun stærri sem hann varð, þeim mun
fleiri urðu möguleikarnir og þeim mun hræddari varð ég við taka ákvörðun því þeim fylgja
mistök. Ég varð mjög skotinn í því að leyfa verkinu að snúast meira um það sem það gæti orðið
en það sem það yrði. Ég byrjaði að tengja þetta við líf mannsins og það hvernig við töpum
alltaf einhverjum möguleikum þegar við tökum ákvörðun og færumst nær því að verða einhver
ein ákveðin gerð af manneskju. Textinn sem ég skrifaði fyrir sýningarskrána hljóðar svo:
Mér var sagt að ég gæti orðið hvað sem er en ég gæti þó bara orðið eitt. Með hverju
andartaki fækkaði möguleikum mínum um einn og ég færðist nær því að verða eitthvað

eitt. Í hvert sinn sem ég gerði skyssu yrði ekki aftur snúið. Möguleikunum fækkaði á
meðan villunum fjölgaði.
Skúlptúrinn stendur ávallt fyrir sínu. Hann er það sem hann er og allt það sem hann
getur orðið. Með hverju höggi hamarsins fækkar möguleikunum og hann færist nær því
að verða eitthvað eitt. Í hvert sinn sem ég geri skyssu er ekki aftur snúið. Möguleikunum
fækkar á meðan villunum fjölgar.
Upprunalega var planið að byrja að taka ákvarðanir á fullu beint eftir sýningu en svo
þegar kom að því var ég ennþá svo hræddur við það að ekkert hefur enn gerst. Skúlptúrinn
stendur nú í tíma og stað, brotnar hægt og rólega niður eins og manneskjan sem hræðist
mistökin það mikið að hún fær sig ekki til þess að taka neinar ákvarðanir. Titill verksins vitnar
um áætlaða þyngd klumpsins í grömmum.
Það er augljóst að tími er mjög stór og mikilvægur þáttur í minni listvinnslu. Í næsta
kafla ætla ég að fjalla um tíma í myndlist og skoða nokkur valin listaverk og listamenn sem
takast á við tímann sem viðfangsefni(sjá mynd 8).

Kafli 2.
Um tíma í myndlist
„Tími“ sem fyrirbæri á sér óteljandi birtingarmyndir innan myndlistarinnar. Það sem
okkur dytti kannski fyrst í hug þegar við hugsum um tíma og myndlist væri örugglega svo
kölluð „time based“ myndlist. List þar sem tíminn er miðillinn, rétt eins og olíumálningin eða
striginn í málverkinu. Mig langar hinsvegar öllu heldur að kynna mér myndlist sem fjallar um
tímann en þarf alls ekkert endilega að vera „time based“.
Það má túlka verk margra listamanna út frá þessum vinkli en ég hef mestan áhuga á
verkum þar sem listamaðurinn er á meðvitaðan hátt að taka tímann sem viðfangsefni. Það hafa
allir þeir sem nefndir eru í þessum kafla gert og ég reyni að skoða hvaða aðferðum þau beita
og átta mig á því hvernig er hægt að greina í sundur mismunandi nálganir þeirra. Þar kemur í
ljós að hægt er að sjá ákveðin líkindi milli þeirra og ég fjalla um hverja skilgreiningu fyrir sig
í undirköflunum. Auðvitað er þessi sundurgreining ekki algild. T.d. má líta á verk Marinu
Abramovic sem endurtekningarverk þótt ég fjalli fyrst og fremst um þau sem endurance-verk.
Það sama á við um endurtekningarverk Ragnars Kjartanssonar sem mætti líka flokka sem

endurance-verk. Ég skilgreini verkin ún frá þeim þáttum sem mér finnst eiga betur við þau að
hverru sinni. Ég tel það gagnlegt að átta sig á skilgreiningunni þótt hún verði aldrei einhlít.
Kafli 2.1
Myndlist sem skráning á tíma
On Kawara
Þegar við hugsum um myndlist með tíma sem viðfangsefni, er það fyrsta sem okkur
dettur í hug örugglega sú myndlist sem fjallar um og „documentar“ eigin tíma. Augljósasta
dæmið um slík verk eru líklega málverk japanska listamannsins On Kawara. On Kawara málaði
myndir af dagsetningum, nánar til tekið dagsetningunni sem hvert málverk var málað(sjá mynd
17). Tíminn í verkum On Kawara er svo augljós að stakt verk er óáhugavert og nánast
leiðinlegt, gjörsamlega banal. Það er ekki fyrr en verkið er sett í samhengi við æfilangann
gjörning listamannsins sem eitthvað áhugavert verður til, því þetta gerði hann allann sinn feril.
Kristján Guðmundsson
Gott dæmi um listamann sem hefur unnið mikið með skrásetningu tíma á mjög
áhugaverðan hátt er Kristján Guðmundsson. Frægustu verk Kristjáns eru örugglega jafntíma
línunar hans. Jafntíma línur(sjá mynd 7) eru teikningar sem Kristján gerði árið 1974 en þær
samanstanda af mislöngum línum sem allar eru teiknaðar á jafnlöngum tíma. Styttri línurnar
eru þykkari en þær lengri vegna þess að penninn staldrar lengur við á pappírnum og meira blek
lekur út í enda línunar. Kristján hefur unnið mikið með teikningar sínar á tímalínum en seinasta
verkið sem hann gerði í þeirri seríu sinni var Lengsta nótt á Íslandi (einnar mínútu línur)(198083)(sjá mynd 6). Myndina teiknaði Kristján á Hraunhafnartanga, nyrst á Melrakkasléttunni en
fyrir hverja mínútu af sólarleysi nætur teiknaði hann eina línu.
tæplega fjögurra löng mynd, sett saman af tuttugu og tveim A4-blöðum, en á síðustu
síðuna vantar fimmtán línur, sem samsvara stundarfjórðungi, auk tveggja síðustu
blaðanna, til að fullkomna sólarhringinn. Áhorfandinn stendur frammi fyrir óralengd
næturinnar á þessum nyrsta odda landsins, túlkaðri á tuttugu og tveim þéttstrikuðum
örkum. Dagskíman samsvarar blöðunum tveim og fjórðungsbútnum sem upp á vantar.2
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Halldór Björn Runólfsson, „Kristján Guðmundsson: Teikning“ í Íslensk listasaga IV: Frá
síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar popplist, raunsæi og hugmyndalist, ritstj. Ólafur
Kvaran (Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011), 177.

Kafli 2.2
Þrautseigjulist
Marina Abramovic
„Endurance“ eða þrautseigjulist er mjög stór og vel þekktur geiri innan myndlistarinnar.
Oftar en ekki er þetta hugtak notað um gjörningarlist en það sem felst í því er að verkið eða
gjörningurinn reynir á úthald listamannsins. Gjörningurinn er oft byggður á endurtekningu á
einföldum aðgerðum í langan tíma. Listamaðurinn sem er hvað þekktastur fyrir þetta form af
gjörningarlist er Marina Abramovic. Verkin hennar eru mislöng og geta verið allt frá 10
mínútum upp í margra daga gjörninga. Eitt af styttri verkum hennar er The Onion (sjá mynd
16) sem hún gerði árið 1995 en í því sat hún fyrir framan myndavél og át hráan lauk með hýði
og kvartaði yfir lífinu.
I am tired of changing planes so often, waiting in the waiting rooms, bus stations, train
stations, airports. I am tired of waiting for endless passport controls” ... “I want to get
old, really old,so that nothing matters anymore. I want to understand and see clearly
what is behind all of this. I want not to want anymore.3
Tíminn í verkum Marinu er oft mjög táknrænn fyrir einhvern djúpan sársauka og
óhamingjuna sem fylgir hversdagslífinu. Í gjörningum sínum berst hún við að halda út erfiðar
og óþæginlegar aðstæður sem tákna þann tíma sem við eyðum í ýmiss konar rembing í okkar
daglega lífi. Verk Marinu fjalla mikið um ástina og þolmörk ástvina hverjum gagnvart öðrum
en hún gerði mörg verk í samstarfi við Uwe Laysiepen eða Ulay (listamannanafn) eiginmann
sinn. Eitt af síðustu samstarfsverkum þeirra sem þau fluttu í Dublin í ágúst 1980 var Rest
Energy (sjá mynd 15), fjögurra mínútna gjörningur sem tekinn var upp á vídeó þar sem þau
héldu sitt í hvorn endann á boga og spenntu hann upp með því að halla sér aftur. Örinni var
beint í hjartastað Marinu og þau tengdu míkrafóna við brjóst sín sem tók upp hjartslátt þeirra
beggja sem færðist stöðugt í aukana á meðan á gjörningnum stóð.
Teching Hsieh
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Klaus Biesenbach, Marina Abramović: The Artist Is Present,(New York, NY: The Museum of
Modern Art, 2010), 156.

Annar listamaður sem vinnur með „endurance“ er Taiwanski gjörningalistamaðurinn
Teching Hsieh en hann blandar á mjög skemmtilegan hátt saman mörgum af þeim þáttum sem
þessi ritgerð tekur fyrir. Frægustu verk hans eru 5 árslangir þrautseigju-gjörningar sem hann
gerði í New-York á árunum 1978–86. Gjörningarnir byggja allir á mikilli endurtekningu,
gífurlegum tíma og ómannlegri þrautseigju. Fyrstur í seríunni var One Year Performance 197879 (Cage Piece) (sjá mynd 21) þar sem hann læsti sig inni í litlu búri í heilt ár frá 29. september
1978 til 30. september ári síðar. Á meðan á gjörningnum stóð neitaði hann sjálfum sér um að
tala við fólk, lesa, hlusta á útvarp og horfa á sjónvarp. Hann réð lögfræðing til að sjá til þess að
hann fylgdi öllum þeim reglum sem hann hafði sett sér og stigi aldrei út fyrir búrið á því ári.
Næsti árslangi gjörningur hófst síðan þann 11. apríl 1980 og stóð yfir til sama dags að
ári liðnu. One Year Performance 1980-1981 (Time Clock Piece) (sjá mynd 23) fólst í því að
Hsieh setti upp stimpilklukku í stúdíóinu sínu við hliðina á 16mm upptökuvél. Á hverjum
heilum tíma í heilt ár stimplaði hann sig inn í klukkuna og tók upp einn ramma á filmuna.
Útkoman varð 6 mínútna langt myndskeið, sett saman úr öllum þeim portrettum af honum.
Áður en hann byrjaði hafði hann rakað á sér hausinn og meðal þess sem gerðist í vídeóinu af
verkinu var að hárið á honum sást vaxa.
Teching Hsieh gerði svo þrjá aðra árslanga gjörninga en allir 5 byggðu á þeim sömu
forsendum að gera eitthvað eitt í heilt ár. One Year Performance 1981-1982 (Out Door Piece)
(sjá mynd 25) var gjörningur þar sem hann bjó á götunni í heilt ár. One Year Performance
1983-1984 (Rope Piece) (sjá mynd 24) var gjörningur sem Hsieh gerði í samstarfi við Linda
Monotano (fjallað betur um hana á eftir) þar sem þau voru bundin saman með 2,4 m. Í heilt ár
voru þau saman hverja einustu stund en leyfðu sér þó aldrei að snerta hvort annað. Seinasti af
þessum fimm gjörningum var síðan One Year Performance 1985-1986 (No Art Piece) (sjá
mynd 23) „For one year, Tehching Hsieh unaffiliated himself with art in any way possible: he
did not create any art, didn’t talk about art, didn’t look at anything related to art, didn’t read
any books about art, and did not enter any art museum or gallery.“4 Eftir lok One Year
Performance seríunnar setti Teching sér 13 ára langt markmið (sjá mynd 21) þar sem hann
sagðist ætla að skapa list en sýna hana ekki. Verkefnið hófst á afmælisdaginn hans 31.
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desember 1986 og lauk á afmælisdaginn hans 1999. 1. janúar 2000 gaf hann svo út skýrslu þar
sem stóð „I kept myself alive. I passed the December 31st, 1999.“5
Kafli 2.3
Lífið sem list
Linda Montano
Verk Teching takast á við tímann á mjög áhrifaríkan hátt en í þeim tekst honum að má
út mörkin milli listarinnar og lífs listamannsins. Annar listamaður sem sömuleiðis fékkst við
að brúa bilið milli einkalífsins og listarinnar var Linda Montano, sú sama og batt sig við
Teching Hsieh.
Linda Montano ólst upp á strangtrúuðu kaþólsku heimili þar sem lítið sem ekkert var
lagt upp úr því að takast á við tilfinningar sínar; allar mannlegar nautnir voru synd og mikinn
sjálfsaga þurfti til þess að bæla langanir. Seinna þegar hún flosnaði upp úr kirkjunni og sagði
skilið við trúna nýtti hún sér þann gífurlega aga sem hún var alin upp við í listsköpun sinni.
The history of Linda Montano´s performances reads almost as a scientific investigation
of (or transgression) of the limits of previous conceptions of “art”. Themes have been
endurance, transformation, attention states, hypnosis, eating disorders, death as well as
obliterating distinctions between art/life.6
Í fyrsta myndlistargjörningi sínum, Chicken Woman (1972)(sjá mynd 12), lagði hún
ákveðnar línur til framtíðar en síðar á sínum ferli átti hún eftir að taka upp þráðinn og vinna
frekar með þær pælingar sem í honum birtast.
I took on the persona of a chicken, worked with chickens and did an entire “happening”
with chickens presented in 3 large cages, 3 to a cage. A chicken video was continually
playing; I exhibited 9 hand-tinted photos of chickens; I rented a car loudspeaker and
drove around the city playing chicken sounds, etc.7
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Kjúklingar voru fyrir henni mjög táknræn dýr en í viðtali segir hún að þeir hafi mjög
lítinn heila miðað við líkamsstærð. Þeir labbi um og það eina sem athygli þeirra beinist að sé
að safna mat og liggja á og huga að eggjunum sínum. Kjúklingar eru þar með uppteknir allan
daginn, en það er nákvæmnlega það sem Montano ætlaði sér í listinni sinni; safna sér til matar
(einkalífið) og svo liggja á eggjum sínum (listin). Þó svo þetta verk hafi snúist meira um leikinn
og húmorinn má sjá í því upphafið að því listræna markmiði sem hún átti eftir að tileinka sér
seinna meir, en það var að gjörsamlega eyða öllum mun milli þess sem við teljum til einkalífs
og listarinnar. „Her demonstrations of the theory that attitude, intent and awareness are what
transform “life” into “art”[...]redefining art as a vigilant state-of-mind.“
Árið 1973 flutti hún verkið Handcuff (sjá mynd 13) þar sem hún handjárnaði sig við
concept listamanninn Tom Marioni í þrjá daga og þrjár nætur. Árið 1975 gerði hún verk þar
sem og bjó í galleríi í þrjá daga með bundið fyrir augu sín og sagði ekki orð. 8. desember sama
ár hófst 7 ára langur gjörningur sem hún kallaði 7 Years of Living Art (sjá mynd 11) þar sem
hún klæddist einlitum fötum og gekk í sama lit í heilt ár, skipti svo yfir í annan á því næsta;
hlustaði á eina nótu í sjö klukkustundir á hverjum degi; dvaldi í lituðu rými í þrjá klukkutíma
á dag og talaði með mismunandi hreim hvert ár. Það einkennir verk hennar hvað hún er
þrautseig og einbeitt en hún dembir sér af fullum krafti í hvert verk og fer aldrei úr karakter.
Kaþólskt myndmál er einnig augljós rauður þráður í verkum hennar. Hún klæðir sig upp í
búninga sem hún skapar út frá uppeldi og eigin reynslu, en hún eyddi nokkrum árum sem nunna
áður en hún hóf listnám.
Kafli 2.4
Endurtekning
Ragnar Kjartansson
Ragnar Kjartansson er sá íslenski listamaður sem einna helst vinnur með þá þætti sem
hér er fjallað um. Þrautseigja og endurtekning eru ríkjandi þættir í gjörningum hans en í þeim
leikur hann sér gjarnan með hugmyndina um „listamanninn“, hvað felst í því að vera listamaður
og hvernig lífi listamaður lifir. Ragnar segist sjálfur oft bara vera að „þykjast“ vera listamaður.
Hann ólst upp á miklu leiklistarheimili en báðir foreldrar hans eru leikarar og leikstjórar og
hann notast mikið við leiklist og söng í listinni sinni. Þrautseigja er þáttur sem kemur oftar en
ekki við sögu í verkum Ragnars en það er ekki alltaf hann sjálfur sem fremur gjörninginn. Sem
dæmi má nefna gjörninginn Song (sjá mynd 19) sem fluttur var í Carnegie Museum of Art í
Pittsburgh, Bandaríkjunum frá 10. – 27. mars 2011. Hann hófst kl 11 rétt fyrir hádegi og lauk
kl. 5 síðdegis á hverjum degi. Flytjendurnir voru systurnar Ragnheiður Harpa, Rakel Mjöll og

Íris María Leifsdætur. Verkið fór fram í stórum sal í grískum og rómönskum byggingarstíl sem
fullur var af styttum í sama dúr. Systurnar voru klæddar í drapplitaða kjóla, liggjani ofan á rúmi
sem vafið var lilla-bláum rúmábreiðum. Þarna sátu þær svo allan liðlangan daginn og rauluðu
sálm sem Ragnar hafði skáldað á staðnum við ljóð eftir Allen Ginsberg sem ber sama titil og
gjörningurinn. „Kjartansson wrote the music at the spur of the moment, without the original
text at hand, freely misremembering the different parts and phrases, such as “The weight of the
whole world is love”.“8
Önnur birtingarmynd tíma sem Ragnar tekst á við á mjög skemmtilegan hátt er
sögulegur tími en oftar en ekki fjalla gjörningar hans um listasöguna á einhvern hátt. Ragnar
hefur í raun og veru jafn mikinn áhuga á því hvernig „listamaðurinn“ lítur út og hegðar sér í
listasögunni og listasögunni sjálfri. Í bókinni The End er birt mynd af Ragnari í málarastúdíói
sínu námsárunum þar sem hann heldur á abstrakt málverki með sígarettu í kjaftinum (sjá mynd
).
In the first course, freshmen were encoureged to loosen up in front of the canvas by
painting abstractly. As Kjartansson is holding the first painting that he worked on
during his studies, the studio is completely empty. Moments earlier, he got the garment
from a slaughterhouse next door to the door to the college. He has never smoked
cigarettes. But this is what an abstract painter looks like, right? From day one,
Kjartansson has been preoccupied with the identity of the artist he aspires to be.9
Eitt af frægari verkum Ragnars er án efa verkið The End (sjá mynd 20) sem hann sýndi
á Feneyja-tvíæringnum fyrir hönd Íslands árið 2009. Í sex mánuði, frá 14. júní til 22. nóvember,
sátu þeir Ragnar og Páll Haukur Björnsson í íslenska skálanum í sex klukkustundir á dag. Páll
sat fyrir á speedo sundskýlu á meðan Ragnar málaði myndir af honum en þær urðu alls 144
talsins. Þessi einfalda endurtekning kallar fram mikið af sterkum tilfinningum hjá
áhorfendanum. Þessi „Sísífíska“ aðgerð við að mála það sama aftur og aftur án nokkurs
raunverulegs tilgangs er góð lýsing á þeirri tilvistarkreppu það að vera listamaður í listsögulegu
samhengi felur í sér.
Kafli 2.5
8
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Sögulegur tími
Ai Weiwei
Þá er komið að því að fjalla um „sögulegan“ tíma eða öllu heldur myndlist sem fjallar
sérstaklega um tíma út frá samhengi hans við sagnfræðilegan tíma hluta eða hugmynda.
Kínverski myndlistamaðurinn Ai Weiwei vinnur með sögulegan tíma hluta og beitir honum til
að koma með mjög beinskeitta og áhrifaríka gagnrýni á kínverskt nútímasamfélag. Það væri
kannski hægt að flokka Ai Weiwei sem konseptúalískann keramiklistamann en hann hefur
unnið mikið með æviforn kínversk leirker frá mismunandi tímabilum í kínverskri sögu. Í
verkinu Han Dynasty Urn with Coca-Cola Logo (sjá mynd 2.) málaði hann Coka Cola-merkið
á ómetanlegt leirker frá Han keisaratímabilinu í Kína. Leirkerið var tímasett á bilinu frá 206
fyrir Krist til ársins 8. Frægast af þessum keramikverkum hans er þó án efa verkið Dropping a
Han Dynasty Urn (sjá mynd 1.) en verkið er þrjár svart-hvítar ljósmyndir af listamanninum
með leirker. Á fyrstu myndinni heldur hann á leirkerinu, á mynd númer tvö hefur hann sleppt
takinu og það er við það að lenda á götunni og svo á þeirri þriðju liggur leirkerið í molum á
stéttinni. Þetta var afar umdeilt verk þar sem vasinn var um það bil 2000 ára gamall en það tók
listamanninn samt ekki nema tæplega sekúndu að eyðileggja hann. Við það tók vasinn á sig
allt aðra mynd og tími hans stendur nú fyrir eitthvað allt annað en hann gerði fyrir.
Ai Weiwei er svo miklu meira en konsept keramiklistamaður, hann er konsept
listamaður. Eitt af frægari verkum hans er án efa sólblómafræin sem hann sýndi í
Túrbínusalnum í Tate Modern í október 2010 (sjá mynd 3.). Verkið samanstendur af miljónum
handgerðra postulíns sólblómafræa sem voru framleidd af nær öllum í kínverska þorpinu
Jingdezhen. Þorpið var í mörg hundrað ár aðal posturlínsframleiðandi kínverska
keisaradæmisins. Alls eru þetta um tvær og hálf milljón handgerð sólblómafræa sem tók 1600
mans rúm tvö ár að framleiða. Þegar maður í fyrstu sér svona verk sem augljóst er að
gríðarlegur tími og vinna hafi verið lagt í að framleiða það, þá slær það mann oft alveg út af
laginu.
Kafli 2.6
Yfirgnæfandi tími
Bogomir Ecker
Skilgreiningin „yfirgnæfandi tími“ á við um listaverk sem innihalda svo ótrúlega langan
framleiðsluferil að listamaðurinn á bak við verkið mun ekki sjálfur ná að sjá útkomu þess. Sem
dæmi má nefna verkið Dripstone Machine (sjá mynd 4.) í Hamburger Kunsthalle eftir
listamanninn Bogomir Ecker. Safnið keypti verkið á þeim forsendum að það verði í raun ekki

tilbúið fyrr en eftir 500 ár. Hægvirkur mekanismi verksins safnar regndropum af þaki safnsins,
síar þá í gegnum kalk og dreypir þeim loks á marmaraplötu sem liggur ofan á stöpli. Í
endanlegri mynd mun verkið verða standandi dropasteinn. Verkið jaðrar við að vera manngert
en þó náttúrulegt. Það eina sem listamaðurinn gerir í raun er að leyfa náttúrulegu ferli að eiga
sér stað á ónáttúrulegum stað. Ferli sem tekur mörg hundruð ár og enginn núlifandi maður mun
nokkurn tímann fá að sjá niðurstöðuna.
John Cage
Annað dæmi um yfirgnæfandi tíma í listaverki er tónverk í mótun eftir John Cage.
Verkið ber titilinn Organ²/ASLSP (As Slow as Possible) (sjá mynd 5.). Það var samið árið 1985
og því er ætlað að taka óskilgreindan tíma í flutningi. John Cage lést árið 1992 en hann sagði
aldrei almennilega hversu hægt „as slowly as possible“ væri. Þótt flutningur á verkinu hafi
upprunalega ekki tekið meira en um 20 mínútur ákvað hópur af tónlistarmönnum og
heimspekingum að flytja það í nýjum búningi. Árið 2000 varð orgelið í kirkjunni í Halberstadt
í Þýskalandi 639 ára. Það ár var fyrsta nótan leikin á orgelið en ætlunin er að flutningnum ljúki
eftir 639 ár, eða árið 2639. Orgelið spilar sömu nótuna árum saman en þegar skipt er um nótu
safnast fólk að allsstaðanar að úr heiminum til að fylgjast með. Listamaðurinn sjálfur, John
Cage, hefur ekki hugmynd um að þetta sé í gangi en einn aðalflytjandinn, sænski organistinn
Hans-Ola Ericsson hefur mikla trú á því að Cage hefði orðið hæst ánægður með það sem verið
er að gera með verkið. „It‘s a sound that we give to the future to take care of, and hopefully the
aesthetics and the ideas of John Cage will manage to survive.“10

Lokaorð
Eins og ég nefndi í innganginum er það ætlun mín með þessari ritgerð að skoða hvort
og hvernig megi virkja tímann sem megin viðfangsefni í myndlistarverkum. Í fyrsta kafla fór
ég yfir þrjú valin verk sem ég hef unnið á minni skólagöngu. Ég fór djúpt ofan í eigið ferli í
leit að rauðum þræði innan verkana í þeim tilgangi að binda saman þær hugmyndir sem í þeim
fólust. Þráðurinn var tíminn en ég komst að því að ég hef brennandi áhuga fyrir því að fjalla
um hann hvort sem það er í formi gjörninga eða skúlptúra. Eftir það hófst svo megin rannsókn
mín á því hvernig tíminn getur virkað sem viðfangsefni í myndlistarverkum en í kafla tvö fór
ég yfir nokkrar skilgreiningar um þær aðferðir sem aðrir listamenn hafa nýtt sér í þeim tilgangi
10
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að fjalla um tímann. Fyrsta skilgreiningin sem ég tók fyrir var myndlist sem skrásetning á tíma
en í þeim kafla fór ég yfir verk þeirra On Kawara og Kristjáns Guðmundssonar. Ég fjallaði um
verk þeirra og lagði áherslu á það hvernig verk þeirra eru byggð á þeirri einföldu aðgerð að
skrásetja þann tíma sem tekur fyrir þau að verða til. Næst fjallaði ég síðan um þrautseigjulist
eða „endurance“. Listamennirnir sem voru í brennidepli þess kafla voru þau Marina Abramovic
og Teching Hsieh en þau hafa bæði unnið mikið með ómótstæðilegri þrautseigju og einbeitingu
í gjörningalist sinni. Þriðja skilgreiningin sem fjallað var um er lífið sem list en þar fjallaði ég
um feril gjörningarlistamannsins Linda Montano sem lagði mikið á sig í þeim tilgangi að eyða
mörkunum sem lögð hafa verið milli einkalífsins og myndlistarinnar. Næsta skilgreining var
síðan endurtekning en þar fjallaði ég um gjörninga Ragnars Kjartanssonar en þeir snúast oftar
en ekki um það að endurtaka einfalda aðgerð til langs tíma með þeim tilgangi að setja tilvist
listamannsins í samhengi við listasöguna. Sögulegur tími var næstur á borðstólum en í þeim
kafla fjallaði ég um verk kínverska listamannsins Ai Weiwei sem hefur unnið mikið í samhengi
við mannkynssöguna og þá sérstaklega sögu Kína. Verkin fjalla oft um tíma sem rekja má aftur
margar aldir ef ekki þúsundir ára. Síðast en ekki síst talaði ég um hugtakið yfirgnæfandi tími
en í þeim kafla fjallaði ég um stök verk myndlistamannsins Bogomir Ecker og tónskáldsins
John Cage. Þessi tvö verk sem ég tók fyrir innihalda svo gífurlega mikinn tíma að hvorugt
verkanna er fullklárað og verða það hvorug á næstu 500 árum.
Í þessari rannsókn hef ég ekki aðeins lært mikið um tíma myndlistarinnar, heldur einnig
minn eiginn tíma. Ég átta mig nú mun betur á því hvernig tíminn hefur haft áhrif á mig,
sérstaklega í samhengi við myndlistina. Sá tími sem ég hef varið innan sem utan skóla, tímanum
sem ég varði sem unglingur í mótþróa og tímanum mér var gefinn sem barn við leik. Á þeim
tíma sem ég varið við nám í Listháskólanum hef ég alltaf sýnt mikla andstigð og haft fátt
jákvætt að segja um þessa „helvítis“ ritgerð. En nú fyrst, eftir að hafa eytt dágóðum tíma í að
skrifa hana sé ég gildi hennar og hef lært að meta þetta ferli. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem það
hefur tekið mig langan tíma að læra að meta það sem aðrir reyna að kenna mér. Tíminn tekur
á manni og það er ekki fyrr en hann er liðinn sem maður heyrir hvað hann hefur að segja.
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Kjáni Thorlacius
Ég hef lengi verið í basli við sjálfan mig sem málara. Finnst fátt skemmtilegra en að mála. Svo
þegar ég hætti þykir mér fátt leiðinlegra en að hafa gert það. Mig langar ekki að líða jafn illa
og hinum málurunum. Mig langar bara að líða ágætlega allt í lagi.
Á tómum striganum sé ég bara asnalega grátt en þá líður mér næstum því Rothko illa. Ég
sest í hassbrúna sófann minn og á söltu laki líður mér bara drullu næs. Ég helli mér í rautt vín
með bleikri sætu og þá líður mér loksins rauðrósalega vel.
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