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Útdráttur 

Rauð rós er tilvísunarfyrirbærið, hugmyndin um fyrirbærið. Rauð rós er svo líkamlegi hluturinn. 

Rómantík er svo túlkunin.  

 Til umfjöllunar í þessari ritgerð eru hugtök sem varpa ljósi á skilning mannsins á 

umhverfinu sínu. Samband mannsins við staðbundna hluti er tekið fyrir og áhrif 

sjálfsmyndarinnar við umhverfið greint. Stutt er við hugtökin Amor Fati eftir  Nietzsche og 

Enculturation eftir Margaret Mead en það má líta á Amor Fati sem nokkurskonar ögrun við 

Enculturation fyrirbærinu. Hugmyndir tónlistarsálfræðinganna Dr. Vicky Williamsson og Dr. 

Jamshed J. Bharucha eru reifaðar en þau eru með ólíkar skilgreiningar á því hvernig mannfólkið 

upplifir tilfinningaleg skilaboð frá tónlist sem er í moll annars vegar og í dúr hins vegar. 

Sjálfsmyndin er svo greind út frá kenningum John Locke og sjálfsmyndin innan samfélagsmiðla 

greind út frá hugtaki Max Weber um kjörsjálfið. Skoðaðar verða líka kenningar Ferdinand de 

Saussure um táknfræði, Tungumálaleikur Ludwig Wittgenstein er svo tekin fyrir og samband 

hans við táknfræðina skoðað. Með hjálp þessa hugtaka mun samband mannsins við umhverfið 

sitt vera greint og þessi hugtök svo sett inn í samhengi myndlistar, þá sérstaklega með tilliti til 

sköpun og lestur myndlistar. Lykilverk mín verða einnig greind út frá þessum hugtökum og 

koma fram reynslusögur sem eru annað hvort orsök verka minna eða afleiðing þeirra.   
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Það er ekkert sem liggur undir sólinni sem virðist vera jafn gefandi og gjörðin að taka 

siðferði alvarlega. Gjöfin liggur í því að einn daginn fær maður að taka því  léttilega. 

Vegna þess að léttúðleiki, eða gleðileg viska er ávinningur langs, vandvirks innri 

alvarleika, sem er ekki hverjum manni gefinn. 
 
        -Nietszche1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Gunter, Pete. ,,Nietzchean Laughter.“ Sewanee Review, Vol. 76 No. 3. 501-502:1968 [Mín þýðing] 



 

 

INNGANGUR  

Hugmyndin um siðferði geymir hugmyndir einstaklings um góðmennsku. Siðferði er 

kerfið sem við fylgjum til þess að skilja munin á réttu og röngu sem börn.2  

Ég var fimmtán ára þegar ég fór í jarðarför afa míns en þetta var einnig mín fyrsta 

jarðarför. Yfirþyrmandi hugsanir um það hvort að ég myndi nú nokkuð grenja of mikið eða 

hvort ég myndi ekki eflaust ná að fella tár yfirtóku huga minn. Ég man vel eftir 

spennuþrungnu andrúmsloftinu þegar ég labbaði inn og leið mér heldur eins og ég hefði 

labbað á vegg frekar en í kirkju. Ofur-meðvituð um að haga mér á réttan hátt, ég mátti ekki 

gera nein mistök, ekki vill maður koma fólki í meira uppnám með óviðeigandi hegðun. Það 

leið ekki á löngu þar til hugsanir um það hvernig sú óviðeigandi hegðun gæti verið. 

Hugsjónir af prumpi, plömmer og ropi þeyttust í gegnum huga minn á meðan Funeral 

March Piano Sonata no.2 eftir Frérdéric Chopin hljómaði í bakgrunn. Á venjulegum degi 

þætti mér þessar þeytandi hugsanir mínar ekkert fyndnar, en guð minn góður, hvað sem er 

til þess að lifa ekki í augnablikinu, á þessu heilaga augnabliki. Þegar ég leit ofan í kistuna, 

blasti við mér full-sminkaður afi minn. Augabrúnirnar sem höfðu verið ósýnilegar í öllum 

mínum minningum voru skyndilega ljósbrúnar á lit. Augnlokin gædd fjólubláu shimmer. 

Roði í kinnum, á afi ekki að vera dáinn eða? Þarna horfðist ég í augu við hugmyndina um 

dauðann, hin heilaga hugmynd hljóp í burtu en dauðinn var skilinn eftir. Ég leit upp á 

útfararstjórana og sá að annar þeirra var gæddur sömu litapalettu og þeirri sem nú 

skyndilega skartaði andlit afa míns. Það var eitthvað svo brjálæðislega sjúklegt en líka 

sjúklega fyndið við þá tilhugsun að líksnyrtirinn hafði málað látinn afa minn alveg eins og 

sig sjálfan. Ég sem trúði því heilshugar að dauðinn væri heilagri en hégómleikinn. Mikið 

þótti mér gott að losna við þennan heilagleika, loksins gat ég kvatt afa minn án þess að taka 

þátt í vestrænu leikriti um sorg. Samskipti okkar höfðu aldrei verið lituð af einhverjum 

sérstökum heilagleika og er fæst í lífinu í þeim lit.  

Í jarðarför afa skorti mig þekkingu á umhverfi mínu, en hvað felst í því að skilja 

umhverfið sitt?  

Hvernig lærum við ákveðnar reglur innan samfélagsins? Hvaða áhrif hefur sjálfsmynd 

okkar á lestur umhverfisins okkar? Hvert er samband staðbundra fyrirbæra og tungumáls? 

Hvernig birtast þessi fyrirbæri í samhengi myndlistar? Ritgerðinni er skipt upp í þrjá kafla. 

                                                
2 Jerome Kagan. Human Behaviour. Sótt 11. desember 2019 af https://www.britannica.com/topic/human-
behavior/Symbolic-ability-and-imitation. 



 

 

Í fyrsta kafla þessarar ritgerðar eru hugtökin Amor Fati eftir Nietzsche og Enculturation 

eftir Margaret Mead tekin fyrir en það má líta á Amor Fati sem nokkurskonar ögrun við 

Enculturation fyrirbærinu.34 Hugmyndir tónlistarsálfræðinganna Dr. Vicky Williamson og 

Dr. Jamshed J. Bharucha eru reifaðar en þau eru með ólíkar skilgreiningar á því hvernig 

við mannfólkið upplifum tónlist sem samin er í moll annars vegar og dúr hins vegar.56 Þá 

mun verkið með Reisn (2019), vera sett í samhengi við gjörning Ragnar Kjartansssonar, 

Kona í e-moll (2017.) Í öðrum kafla er sjálfsmyndin svo svo greind út frá kenningum John 

Locke og sjálfsmynd innan samfélagsmiðla greind út frá hugtaki Max Weber um 

kjörsjálfið.78 Með hjálp þessa  hugtaka mun ég leita að svörum við spurningunum sem 

vöknuðu í jarðarför afa míns. Lykilverk mín verða einnig greind út frá þessum hugtökum 

og er ritgerðinni skipt í kafla út frá hugmyndafræði og viðeigandi verkum innan þess. 

Einnig munu koma fram reynslusögur sem eru annað hvort orsök verka minna eða 

afleiðing þeirra.   

 

 

 

 

1. LÆRÐ HEGÐUN SEM VERKFÆRI 

Amor Fati er hugtak sem Nietzsche skrifaði um í bókinni sinni Hin kátu vísindi.9 Úr 

latnesku þýðist hugtakið yfir á íslensku; að elska örlög sín. Nietzsche skilgreinir hugtakið 

sem og að taka á móti örlögum sínum með opnum örmum, sama hver þau eru. Amor Fati 

gengur út á það að bera jafn mikla virðingu fyrir öllum þáttum lífsins. Gjörðin að elska allt 

það sem lífið býður þér upp á, vegna þess að þú átt að elska allt sem lífið hefur upp á að 

bjóða. Hvort sem það er neikvætt eða jákvætt, manneskja sem lifir eftir Amor Fati tekur á 

                                                
3 Friedrich Nietszche, The Gay Science, Josephine Nauckhoff og Adrian Del Caro þýddu. (Cambridge: 
útgáfa, 2001), bls. 157 
4 Theodore Schwartz ritstýrði, Socialization as Cultural Communication (California: 1976)  
5 Dr. Vicky Williamson., ,,The Science of Music - Why do songs in a minor key sound sad?“ NME  Sótt 18. 
desember 2019 af https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/the-science-of-music-why-do-songs-in-a-minor-
key-sound-sad-760215 
6 Meagan E. Curtis og Jamshed J. Bharucha. 2010. ,,The Minor Third Communicates Sadness in Speech, 
Mirroring Its Use in Music.“ Research Gate.DOI: 10.1037/a0017928 
7 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding. (Pennsylvania: Pennsylvania State University. 
1999) 
8 Max Weber. The Methodology of the Social Sciences, Edward A. Shils og Henry A. Finchi þýddu. (New 
York: The Free Press, 1949), bls. 15 
9 Nietzsche, The Gay Science, bls. 157. 



 

 

móti lífinu nákvæmlega eins og það leggur sig og óskar sér þess ekki að neitt sé öðruvísi. Í 

bókinni Ecco Homo lýsti Nietszche því yfir að eina uppskrifitin að því að vera fullkomin 

manneskja væri að lifa lífinu sínu í gegnum speki Amor Fati.10  

 Mannfræðingurinn Margaret Mead skilgreindi hugtakið Enculturation sem ferli frá 

fæðingu þar sem við fæðumst inn í eitthvað ákveðið samfélag/menningu og með uppvexti 

lærum við gildi samfélagsins um hvað má og hvað ekki, hugmyndir um siðferði, 

trúarbrögð og hefðir í hversdagslegum samskiptum og framkomu, hvað er jákvætt og hvað 

er neikvætt.11  

 Nú ef við snúum aftur að Amor Fati þá má líta á hugtakið/gjörðina sem 

nokkurskonar ögrun við fyrirbærið Enculturation. Amor Fati krefst þess að allir þættir 

lífsins séu settir upp á sama stall en Enculturation byggist á því að við lærum frá unga aldri 

að kunna að meta suma hluti fram yfir aðra, okkur er sagt hvað er neikvætt og hvað er 

jákvætt. Amor Fati hafnar öllum þessum lærdómum með því að setja allt upp á sama stall 

og taka á móti þeim á meira abstrakt hátt.  

Ef við einblínum á tónlist inn í samhengi Enculturation og hugsum um hvaða gildi 

hún hefur er fljótlega hægt að átta sig á tvennu; tónlist sem samin er í moll er sorgleg og 

tónlist sem er samin í dúr er gleðileg. Tvö fræg dæmi eru annars vegar Prélude in E minor, 

Op. 28 No.4 eftir Frédéric Chopin en það er samið í moll og var spilað í jarðarför sjálfs 

Chopin árið 1849. Á hinum endanum situr The Marriage of Figaro Overture in D Major. 

 Samkvæmt bandaríska tónlistarsálfræðingnum Dr. Vicky Williamson liggur ástæða 

þess að við upplifum moll sem sorglegan og dúr sem gleðlilegan í því að við höfum 

einfaldlega bara lært það frá fæðingu.12 Í hefðbundinni vestrænni menningu er sorg tjáð í 

gegnum moll og við höfum lært að skilja það, með öðrum orðum; Enculturation.  

 Tónlistarsálfræðingurinn, Dr. Jamshed J. Bharucha stóð fyrir rannsókn árið 2010 

sem sýndi fram á annað en Williamson heldur fram.13 Rannsóknin fór þannig fram að 

rannsaka hljóð í moll og áhrif þeirra á mannfólk. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að 

hljóð tónlistar í moll samsvarar hljóðum mannfólks þegar það er sorgmætt eða í uppnámi 

og liggur tengingin að einhverju leyti þar. Að öllum líkindum eru það báðir þættirnir sem 

saman kalla fram þessi tilfinningalegu viðbrögð mannfólks.  

                                                
10 Nietzsche, The Gay Science, bls. 157. 
11 Theodore Schwartz, Socialization 
12 Dr. Vicky Williamson,. ,,The Science of Music - Why do songs in a minor key sound sad?“ 
13 Meagan E. Curtis og Jamshed J. Bharucha. 2010. ,,The Minor Third Communicates Sadness in Speech, 
Mirroring Its Use in Music.“ Research Gate. DOI: 10.1037/a0017928 



 

 

 Einkasýningin mín, Með Reisn (2019) innihélt innsetningu sem sett var saman úr 

ýmsum miðlum. Annars vegar tvo skúlptúra, eitt prentverk og einn gjörning. Gjörningurinn 

bar undirtitilinn Hringitónn Dauðans. Gjörningurinn er háður því að það séu áhorfendur og 

er samtal listamannsins og áhorfandans einn stærsti þáttur þess miðils.  

 Gjörningurinn Hringitónn Dauðans lýsir sér sem svo að listakonan er klædd í bleik 

náttföt og er stödd uppi á 80 cm háum tréstöpli. Á pallinum er kollur og listamaðurinn situr 

á honum. Beint á móti honum er kröftug atvinnusápukúluvél sem er einnig stödd upp á 

stöplinum. Hún blæs sápukúlum beint framan í listamanninn á meðan hann spilar 

endurtekið stefið Jarðarfarir og Dánarfregnir eftir Jón Múla Árnason á fagott, hljóðfærið 

sem stefið var samið á. Eins og titill stefsins gefur til kynna þá er þetta stefið sem leikið er 

á undan tilkynningum um andlát og jarðarfarir hjá Ríkisútvarpinu. 

 Í þessum gjörningi eru tvö aðal-element fyrir utan mig sjálfa og það er samtal gleði 

og sorgar sem er túlkað í gegnum þekkt stef og sápukúlur. Stefið sjálft á sér tengingu inn í 

sorgina með því að vera jarðarfarastef íslenskrar þjóðar. En stefið er spilað brussulega og 

þar af leiðandi er gert lítið úr alvarleika þess. Sápukúlurnar eru settar upp á sama stall og 

hið þunga stef. Sápukúlur eiga sér enga tengingu inn í sorg, þvert á móti. Í vestrænni 

menningu eru þær oft á tíðum nýttar í veisluhöld sem og barnaafmæli eða leik; hugmynd 

um gleði. Efniskennd þeirra er hverful og fjöldaframleidd. Með því að setja þessi tvö 

element saman upp á stöpul og lítillækka annað og upphefja hitt þá eru þau komin á sama 

stað. Þau eru búin að núlla hvort annað út. Ef maður lítur á þessi element sem holdgervinga 

gleði og sorgar þá er manneskjan sem fremur gjörninginn búin að taka á móti þeim af 

jöfnuði, rétt eins og manneskja sem lifir eftir Amor Fati. 

 Gjörningurinn Kona í e-moll (2017) úr sýningunni Guð, hvað mér líður illa eftir 

Ragnar Kjartansson lýsir sér svo að stór hringur úr gylltum plaststrimlum hefur verið 

hengdur upp í loftið svo hann nái niður til jarðar. Inn í miðju hringsins er kona stödd uppi á 

gullpalli. Hún er klædd í gulllitaðan pallíettusíðkjól og af öxl hennar hangir rafmagnsgítar. 

Konan spilar ýmsa hljóma úr e-moll. Eins og fyrr var nefnt í textanum þá eru í hefðbundnu 

vestrænu samfélagi hljómar úr e-moll hljómmynd sorgar. Titillinn  Kona í e-moll  leiðir 

einnig að kyni og ef við leggjum saman þessi tvö element sem eru annarsvegar kona og 

hinsvegar hljómar sorgar þá er hægt að gera ráð fyrir því að verkið fjalli um melankolíu 

kvenna, sorg kvenna eða grát jafnvel.  

 Það sem er sameiginlegt með Konu í e-moll og Hringitóni Dauðans er það að bæði 

verkin reiða sig á Enculturation áhorfenda í gegnum hljóð. Með þetta í huga kemur fram 

ákveðinn útilokunar-þáttur í báðum verkunum, ef við förum eftir kenningu Dr. 



 

 

Williamsson sem rædd var fyrr í textanum en hún gekk út á að maður lærir að tengja 

ákveðna tilfinningar við tónlist í gegnum hefðir umhverfis síns. Ef viðkomandi hefur ekki 

alist upp innan vestræns samfélags þar sem moll er hefðbundið nýttur til þess að miðla sorg 

eða tilkynna hana þá upplifir viðkomandi bæði verkin á allt annan hátt en þeir sem hafa 

alist upp innan slíks samfélags.  

Ef við förum eftir rannsókn Dr. Bharucha er hægt að lesa sorgina í báðum verkum í 

gegnum mollinn og þá er hægt að styðja sig við hljóma mollsins og dúrsins til þess að 

koma skilaboðum áleiðis án þess að nýta sér orð. 

Viðbrögð áhorfenda við Hringitón Dauðans voru vitaskuld mismunandi. En 

sammældust flestir um að sorglegt stef væri að ræða, hvort sem þeir þekktu stefið eða 

höfðu aldrei heyrt það. Sápukúlurnar voru ekki leiðandi fyrir þá  áhorfendur sem ekki 

þekktu stefið, í átt að sorg. En þeir sem þekktu stefið voru vitaskuld með forskot á þá sem 

ekki þekktu það. Út frá þessu má segja að bæði rannsókn Dr. Bharucha og Dr. Williamson 

standist, ástæðan fyrir því að moll túlkast sem sorglegur og dúr sem gleðilegur er bland 

þessara tveggja áhrifa. 

 

 

2. KRÖFUR SJÁLFSMYNDAR  

Bandaríski heimspekingurinn Albert Borgmann gaf úr bókina bókina Holding on to 

Reality: The Nature of Information at the Turn of the Millenium árið 1999.14 Ritið er 

vitaskuld barn síns tíma á þann hátt að það er skrifað í ljós þáverandi tækniframfara og 

pólitíska klímatd, undir þeirri algengu hjátrú að aldamótin tvö-þúsund bæru katastrófískar 

samfélagslegar breytingar í skauti sér. Þrátt fyrir þetta má vel færa grundvallarpælingu 

Borgmann yfir í nútímann og líta á skrif hans sem nokkurs konar spádóm fyrir þann tíma 

og samfélag sem við lifum í í dag. Borgmann vildi meina að með komandi og ört vaxandi 

upplýsingaflæði og hraðri þróun  fjarsamskiptatækninnar væri raunveruleiki kjötheimsins 

að missa gildi sitt og það gildi að færast yfir í upplýsingaflæðið og fjarskiptatæknina þar til 

við byrjuðum að álíta það fyrirbæri sem og að vera raunveruleikann sjálfan.  

 Heimspekingar hafa lengi velt fyrir sér hugtakinu um sjálfsmynd og hvernig sé 

hægt að skilgreina það fyrirbæri. Þegar þú hugsar um sjálfan þig, þá hugsarðu eflaust um 

þig alla/n. Hold líkamans eins og það leggur sig. Er það sem skilgreinir þig frá öðrum 

                                                
14 Albert Borgmann. Holding on to Reality: The Nature of Information at the Turn of the Millenium 
(Chicago: útgáfa, 1999), bls. ?. 



 

 

holdið þitt? Bretinn og heimspekingurinn Bernard Williams bjó til spurningu í þeim 

tilgangi að fá fólk til þess að velta einmitt þessu fyrir sér.15 Spurningin fjallar um það að 

brjálaður vísindamaður ræni þér og einhverjum öðrum einstaklingi. Hann tjáir þér að hann 

ætli sér að taka heilann úr þér og færa yfir í hinn einstaklinginn og öfugt. Með þessari 

aðgerð færist persónuleiki þinn, minningar þínar og tilfinningar. Að lokinni aðgerð ætlar 

hann sér að pynta annan ykkar en gefa hinum háa fjárhagsupphæð. Að lokum spyr hann 

þig hvorn ykkar hann ætti að pynta og hvorn hann ætti að láta fá peninginn? 

Nú bendir hann eflaust á holdið sem var eitt sinn hans en er nú upptekið af annarri 

meðvitund og skipar vísindamanninum að pynta þann einstakling. Samkvæmt þessu er 

sjálfsmynd okkar ekki háð holdi heldur einhverju öðru. Ein vinsælasta kenningin um 

sjálfið innan heimspekinnar er frá bretanum og föður frjálshyggju-heimspekinnar, John 

Locke.16  Í bók sinni An Essay Concerning Human Understanding I frá árinu 1690 

fullyrðir Locke að sjálfsmyndin nái ekki lengra en meðvitundin og vill hann meina að 

samband meðvitundar, getan til að líta á sjálfan sig sem mannveru og skilgreint sig sjálfan, 

og hið endalausa flæði minninga sé það sem býr til sjálfsmyndina. Í þessari ritgerð munum 

við ganga út frá skilgreiningu Locke um sjálfið.  

Vegna þess að sjálfsmyndin er ekki sköpuð af holdi þá förum við létt með það að lifa í 

gegnum sýndarveruleika/samfélagsmiðla. Flestir í heiminum eiga sér einhverskonar prófíl 

á netinu sem er fulltrúi sjálfs þeirra í kjötheimum, kjötheimur er heimurinn sem er af holdi 

og blóði í netheimum, netheimar eru samfélagsmiðlar í þessu samhengi. Nú ætlum við að 

skilgreina netsjálfsmyndina og finna hvað aðskilur hana frá hinni „hefðbundnu“ 

sjálfsmynd. Netsjálfsmyndin er rekin af þér en hún er kjörmyndin af þér.  

 Félagsfræðingurinn Max Weber skilgreindi hugtakið kjörmynd (þ. Idealtypus) sem 

hugmynd um fyrirbæri sem viðkomandi og býr yfir lærðum viðmiðum sem viðkomandi 

reynir að uppfylla með kjörmyndinni.17 Netsjálfin eru í fullu starfi við það að uppfylla 

skilyrði kjörmyndarinnar og virðast vera laus við hlekki raunveruleikans. Þegar ég tala um 

hlekki raunveruleikans þá er ég að tala um þá þætti lífsins sem hinn hefðbundna netpersóna 

deilir ekki, fyrirbæri á borð við sorg, óöryggi, mistök, geðvandamál og fjárhagsvandamál, 

svo eitthvað sé nefnt. Munurinn á kjötsjálfinu og kjörsjálfinu liggur í því að netsjálfið sker í 

burtu alla þessa ómerkilegu eða neikvæðu þætti lífsins. Með þessari fyrstu persónu 

                                                
15 Williams, Bernard. "The Self and the Future." The Philosophical Review 79, no. 2 (1970) 
DOI:10.2307/2183946. 
16 Locke, An Essay Concerning Human Understanding. 
17 Weber. The Methodology of the Social Sciences., bls. 15. 



 

 

ritskoðun er manni fært að lifa hinu fullkomna lífi í gegnum samfélagsmiðla. Á meðan 

þjáist kjötsjálfið í ljósi þess að samfélagsmiðlar eru ein helsta orsök geðvandamála, en þrátt 

fyrir þetta virðist það vera ákjósanlegra að lifa í gegnum kjörsjálfið. 

Verkið mitt Ég syrgi 44 sinnum frá árinu 2018 er stafrænt prent í stærðinni 1,1x 2,8 

metrar. Prentið er af skjáskoti úr myndagalleríi símans. Skjáskot er mynd af 

upplýsingunum sem birtast á skjá síma manns eða tölvu. Skjáskotið var úr myndagalleríi 

símans míns þar sem voru fjörtíu og fjórar sjálfsmyndir af mér grenjandi. Myndirnar höfðu 

verið teknar í kjölfar erfiðra sambandsslita í þeim tilgangi að velta mér upp úr eigin sorg og 

viðhalda hringrás sjálfsvorkunnar. Eins og snert var á fyrr í textanum þá deilum við heldur 

ideal-þáttum úr lífi okkar, og jafnvel einungis. Þarna er sjálfið í fullum blóma innan 

símans, kjöt-ég tek myndir af sjálfri mér í ekki ideal andlegu og líkamlegu ástandi. Í þessu 

samhengi er netsjálfið að gefa kjötsjálfinu viðurkenningu. 

 Ég hef lengi velt þessari hugmynd um það að leika hlutverkið sem maður hefur um 

sjálfan sig. Samstarfsverk mitt og Grétu Jónsdóttur frá árinu 2018, Við settum okkur upp á 

háan hest dansar einmitt á þessum línum. Verkið lýsir sér sem gjörningur þar sem við 

höfðum tekið upp innihaldslaust og tilgangslaust samtal á milli okkar tveggja. Á meðan 

upptökunni stóð sátum við upp á leikfimishesti. Úr þessu tveggja klukkustundna samtali 

okkar bjuggum við til handrit. Í framhaldi af þessu vorum við með opnun og endurlékum 

við okkur sjálfar þar með aðstoð handritsins. Á meðan við vorum að leika okkur sjálfar 

spilaðist upprunalega upptakan af okkur á hestinum til hliðar. 

 Þetta verk einkenndist af því að leika sjálfan sig að leika sjálfan sig. Slavoj Zizek 

heldur því fram að við séum stanslaust að leika okkur sjálf, meira að segja þegar við erum 

ein18. Hann tekur raunveruleikaþáttinn Big Brother sem dæmi en hann gengur út á að 

hópur af fólki er í lokuðu rými og þátturinn gengur áfram alla klukkustundir 

sólarhringsins.19 Ég velti því fyrir mér hvort að raunveruleikaþátturinn Big Brother sé 

virkilega gott dæmi fyrir yfirlýsingu Zizek. Er það að vera einn með myndavél það sama 

og að vera einn? Á okkar tímum er hugmyndin um myndavélina orðin gríðarlega öflug. 

Fólk hefur misst æruna af því að láta mynda sig á vitlausri stundu. Það er ein pæling að 

vera einsamall með myndavél en önnur tilhugsun að vita að myndskeið hennar getur endað 

hvar sem er. Ég fann fyrir því þegar ég var að leika sjálfa mig, að ég skammaðist mín. Ég 

velti því fyrir mér; gat ég virkilega ekki verið aðeins áhugaverðri manneskja en þetta? Með 

                                                
18 Big Think, ,,Slavoj Zizek on Synthetic Sex and Being Yourself.“ Myndband, 3:37, sótt 20. desember 2019 
af  https://www.youtube.com/watch?v=7xYO-VMZUGo&t=271s 
19 Big Brother, sótt 20. desember 2019 af http://bigbrother247.co.uk 



 

 

myndavél ofan í nefinu passaði ég mig að segja ekkert sem ég gæti nú séð eftir, en ólíkt 

mér þá er þetta sú mynd af mér sem ég gef áhorfendum. Ég er að leika mig, og þau trúa að 

ég sé svona óáhugaverð.  

Bandaríski listamaðurinn Benjamin Bennett hefur unnið verk í kringum kjörsjálfið20. 

Net-gjörningurinn hans Sitting and Smiling vakti athygli og óhug netheima. Net-gjörningur 

er gjörningur sem á sér stað innan samfélagsmiðla. Listamaðurinn leikur sér þá að því að 

nota kjörsjálfið sína sem þann einstakling sem fremur gjörninginn og fylgjendur sína á 

samfélagsmiðlum sem áhorfendur. Verkið lýsti sér þannig að hann hlóð upp þrjúhundruð-

og-fimm fjögurra klukkustunda beinum útsendingum af sér sitjandi í horni herbergis 

brosandi. Þessi myndskeið voru stöðug og innihald þeirra líka. Gjörningurinn stóð yfir í 

sex ár. Vegna þess að Bennett var ekki þekktur á þessum tíma sem listamaður né kynnti 

hann gjörninginn á netinu komu margar samsæriskenningar upp. Kenningar á borð við að 

hann væri andsetinn eða fórnarlamb mannráns. Það er eitthvað sérlega brothætt við að fara 

út fyrir normið á samfélagsmiðlum á tímum áhrifavalda. Áhrifavaldur er einstaklingur sem 

er ráðinn af fyrirtækjum til þess að auglýsa vörur í þeim tilgangi að fá fylgjendur sína til 

þess að kaupa þessar auglýstu vörur.  

Í samstarfsverki mínu og Andra Þórs Arasonar, Dance Tutorial (2018) tókum við 

sjálfsmyndina í vefheimum fyrir. Slavoj Zizek talar um að sjálfsmyndin í netheimum sé 

fyrst og fremst ritskoðuð í gegnum það hvernig einstaklingar halda að aðrir eigi að sjá þá.21 

Þá fylgjandi þessari hugmynd um að vera að leika sjálfan sig, en í þessu einfaldlega á 

ýktasta hátt. Andri bjó til lélegt remix af laginu Toxic með Britney Spears og ég gerði 

lélegt dansvídeó við. Enn og aftur velti ég því fyrir mér hvernig það sé hægt að flokka 

eitthvað sem lélegt og hvaða kerfi maður fylgir til þess að geta réttlætt svoleiðis flokkun. 

En að verkinu, rétt eins og Bennett nýttum við okkur okkar eigin persónulegu 

samfélagsmiðla í verkið og var það ekki heldur kynnt innan ramma þess að vera 

myndlistarverk. Þrátt fyrir það þá áttuðu sig mínir fylgjendur á að um væri að ræða 

myndlistarverk, það er að öllum líkindum vegna þess að mín eigin net-sjálfsmynd er lituð 

af því að ég kynni mig sem; myndlistarnema.   

 Það sem mér þótti erfitt í þessu verki var að deila ekki fullkomlega ritskoðaðri 

sjálfsmynd af mér á samfélagsmiðlum. Þetta fór beint á móti manneskjunni sem ég var að 

leika á samfélagsmiðlum og í raunveruleikanum. Konunni í raunveruleikanum átti að vera 

                                                
20 Benjamin Bennett, ,,Sitting and Smiling“. Mynbönd, sótt 20. desember 2019 af 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBsg8DzsvexfaSpA6XLjfY3XWthjjpuNN 
21 Big Think, Slavoj Zizek on Synthetic Sex and Being Yourslef. 



 

 

alveg sama um það hvað öðrum þótti um sig og konan á samfélagsmiðlunum átti ekki að 

vera svona furðuleg. 

 

3. TÁKNFRÆÐI 

Táknfræði (e. semiotics), er fræði sem fæst við að greina það hvernig og hvers vegna 

fólk túlkar þýðingar í gegnum tungumál eða annars konar fyrirbæri. Málfræðingurinn 

Ferdinand de Saussure lagði hugmyndina um táknfræði fram í bók sinni Course in General 

Linguistics sem var gefin út árið 1916.22 Þegar talað er um táknfræði í þessum kafla er 

nauðsynlegt að skilja að tákn í samhengi táknfræðinnar ná lengra en það sem við tölum um 

sem tákn í hefðbundnu samhengi. Sem dæmi um tákn í hefðbundnu samhengi má nefna 

umferðamerki, vörumerki og stafræna broskalla (e. emoticons.)23  

Táknfræði snýst um að rannsaka þau skilaboð sem við lesum úr táknum á borð við 

efniskennd, líkamstjáningu, stærð og tungumál, til þess að nefna nokkur dæmi. 

Saussure talaði um að til þess að eitthvað gæti flokkast sem tákn þá þyrftu þrír þættir 

að vera til staðar. Tilvísunarfyrirbærið eða grunnhugmynd hins umrædda fyrirbæris, 

líkamlega fyrirbærið og túlkunin, skilaboðin. Rauð rós er oft notuð sem dæmi í táknfræði 

en það má setja hana svona upp í kerfi Saussure; 

Rauð rós er tilvísunarfyrirbærið, hugmyndin um fyrirbærið. Rauð rós er svo líkamlegi 

hluturinn. Rómantík er svo túlkunin.  

Í bókinni Philosophical Investigations frá árinu 1953 þróaði og setti fram austurríski 

heimspekingurinn Ludwig Wittgenstein fyrirbæri sem hann nefndi tungumálaleik (e. The 

Language Game).24 Wittgenstein vildi meina að að tungumálaleikurinn gengi út á 

samhengi þess sem hann er spilaður í. Eitt dæmi er til dæmis ef að þú biður einstakling um 

að rétta þér sleikjuna þegar þið eruð saman að baka. Seinna um daginn eruð þú og 

viðkomandi að tala saman og þú ferð að tala um einhvern einstakling sem sleikju. Augljóst 

er að þú ert ekki að tala um viðkomandi sem verkfærið sem þú notaðir við baksturinn fyrr 

um daginn. Í þessu dæmi treður táknfræðin sér inn í tungumálaleik Wittgenstein. Sleikja 

sem verkfæri er notað til þess að ná öllu deigi eða kremi úr íláti, það lagar sig að ílátinu á 

meðan skafið er upp úr því. Þegar við tölum um manneskju sem sleikju þá er hún í 

                                                
22 Charles Bally og Albert Sechehaye ritstýrðu. Course in General Linguistics. New York, 1966. 
23 Theresa M. Senft. Emoticon. Sótt 21. desember 2019 af https://www.britannica.com/topic/emoticon 
24 Ludwig Wittgenstein. Philosophical Investigations, G.E.M. Anscombe þýddi (Basil Blackwell Ltd: 
Oxford, 1953) 



 

 

hefðbundnu samhengi einstaklingur sem sækir mikið í nærveru annars, félagslega ofar setts 

einstaklings. Viðkomandi sleikja gerir svo allt til þess að ganga í augun á einstaklingnum 

og með því lagar hún sig að honum. Rétt eins og sleikja í íláti.  

Þann sautjánda ágúst árið 1988 var þáverandi bandaríkjaforseti staddur í 

réttarhöldum sem snerust um samband hans við einn starfsnema Hvíta hússins, hina tuttugu 

og tveggja ára Monicu Lewinsky. Lögmaður Clinton, Robert S. Bennett, tjáir dómaranum 

að það sé ekkert kynferðislegt af neinni gráðu, sort eða gerð á milli Clinton og Lewinsky. 

Saksóknari málsins spyr Clinton hvað sé átt við með þessu, að það sé nú þjóðþekkt 

staðreynd að hann og Lewinsky hafi átt í kynferðislegu sambandi. Þá svara Clinton með 

því að segja að „það fer eftir því hvað orðið „ er“ er?“25 

Svar Clintons er dregið hér upp sem dæmisaga um tungumálaleik Wittgenstein. Hann 

leikur sér að þeirri staðreynd að orð getur haft mismunandi þýðingu á milli manna og 

hafnar samhengisreglu tungumálaleiksins. Í orðabókamynd sinni er orðið ,,er“ í nútíð. 

Nánar tiltekið, á þessu augnabliki, núna. Kynferðislegu sambandi Clintons og Lewinsky 

hafði tekið enda í ljósi hneyksli almennings. Svo orðið ,,er“, átti ekki tæknilega við lengur. 

Nýtti Clinton sér þennan tæknileika til þess að geta sagt nei við ásökunum, en í ljósi 

samhengi aðstæðna þýðir orðið ,,er“ væntanlega ,,var“ og Clinton hunsaði leikreglurnar. 

Þegar ég var í skiptinámi í Hollandi gerði ég verk sem byggðist á sambandi 

tungumáls og myndmáls, eða fræðilega til tekið; tungumálaleik Wittgenstein. Ég nýtti mér 

það að vera með erlenda samnemendur og rannsakaði viðbrögð þeirra við framsetningu 

íslenskra frasa. Frasarnir að vera með buxurnar á hælunum og að vera með allt niður um 

sig urðu fyrir valinu. Þessir tilteknu frasar urðu fyrir valinu vegna sambands beins 

myndmáls þeirra og túlkunar frasans sem er háð því að þekkja íslenska frasa. Myndmál 

frasanna er húmorískt en túlkunin er það ekki. Þegar viðkomandi talar um að hann sé með 

allt niður um sig eða buxurnar á hælunum vitum við strax að svo er ekki, bókstaflega litið. 

Þrátt fyrir húmorískt myndmál þá er túlkun frasans heldur alvarleg. Hún lýsir eymd, 

niðurlægingu og vonleysi. Útfærsla verksins var stafrænt prent af stærðinni 110 x 800 cm 

og innihélt ljósmyndir af fótum með buxurnar á hælunum. Einnig voru stafir sem stöfuðu 

„where do you run when your pants are pulled down your ankles“ og „ how do you run 

when your pants are pulled down your ankles“. Samnemendur mínir og kennarar voru 

tvístígandi þegar kom að túlkun verksins. Annars vegar þótti þeim verkið vera húmorískt 

                                                
25 Gadfly Productions, ,,Bill Clinton Lie - Definition of is.“ Mynband, 0:32. Sótt 22. desember af 
https://www.youtube.com/watch?v=BS-cip2brsg 



 

 

eða sorglegt. Einnig upp samtal um kynferðisofbeldi í samhengi við verkið. Ef áhorfendur 

verksins hefðu verið íslenskir eða orðið fyrir íslensku Enculturation þá hefði þessi 

samræða um kynferðisofbeldi líklegast aldrei átt sér stað. Íslenskir áhorfendur hefðu að 

öllum líkindum getað tengt verkið við þekktu frasana og lærða túlkun þeirra á þeim. 

Erlendir áhorfendur sjá kvenkyns höfund verksins, í verkinu er talað um að hlaupa í burtu 

og að vera með buxurnar dregnar niður að hælum, úr þessum táknum er hægt að lesa 

viðfangsefni verksins sem kynferðisofbeldi ef þeir þekkja ekki frasann úr íslensku máli. 

Í fyrrnefndri einkasýningu minni, Með Reisn (2019) var ég með skúlptúr sem bar 

titilinn að höggva í svamp. Verkið var sett saman úr fjórtán bókstöfum sem höfðu verið 

skornir í þykkan svamp og saman stöfuðu þeir út setninguna ,,að höggva í svamp.“ Í þessu 

verki sameinast myndmál og tungumál undir hatt táknfræðinnar. Sögnin að höggva inn í 

samhengi myndlistar má tengja við hina klassísku hugmynd um skúlptúristann, 

listamaðurinn sem heggur í stein og skapar höggmyndir. Vegna eðli efniskenndar 

svampsins þá vitum við að það er ómögulegt að höggva mynd eða form úr svamp. Gjörðin 

að höggva í svamp er ómöguleg, tilgangslaus, vonlaus og húmorísk. Efni verksins gefur 

samt annað til kynna, þrátt fyrir að bókstafirnir sé skornir út þá plata þeir áhorfendur í smá 

stund með með setningunni sem þeir túlka. Tákn efni verksins og tákn túlkunar á 

setningunni stangast á við hvort annað en efnið viðurkennir líka að það er að plata þegar 

áhorfandi áttar sig á því að það er ómögulegt að höggva mynd/form úr svamp. Að snúa 

þýðingu textans í andhverfu sína með táknum efniskenndar.  

Táknfræði er öflugt verkfæri til þess að greina og skapa myndlist. Ef maður lítur á 

alla þætti verksins sem texta til þess að lesa þá er upplifunin allt önnur. Vegna þess í 

myndlist má gera ráð fyrir því að allt sé gert af ástæðu og með ásetning. Þar af leiðandi 

hefur t.d. efniskennd, stærð, áferð og hljóð allt sitt eigið tungumál til þess að lesa úr. Eins 

og túlkunin á rauðu rósinni sem tekin var sem dæmi ofar í textanum, hvernig hún er túlkuð 

yfir í rómantík, þá er hún eitt orð í orðabók tungumálar rómantíkurinnar. 

 

LOKAORÐ 

Í inngangi ritgerðinnar var jarðarför afa míns tekin fyrir, ástæðan fyrir því er að hún 

varpaði fram öllum þeim spurningum sem ég rannsaka og skoða með myndlist minni í dag. 

Frá þeirri lærðu hegðun sem mig skorti í jarðarför afa míns fann ég og skilgreindi ég 

hugtök á borð við Enculturation en það var tekið fram sem fræðilegt hugtak til þess að 

hugsa um lærða hegðun út frá. Það var sértaklega skoðað út frá hljómum tónlistar, nánar 



 

 

tiltekið þær mismunandi túlkanir sem við drögum frá tónlist sem er samin í moll og dúr. 

Skoðaðar voru kenningar og rannsóknir sem fjölluðu annars vegar um tilfinningaleg 

skilaboð tónlistar sem eitt afbrigði Enculturation og hinsvegar var rannsókn sem sýndi 

fram á hið gagnstæða tekin fyrir. Rannsóknin sýndi fram á að þessi tilfinningalegu skilaboð 

væru frekar komin frá því að tónlist samin í moll samsvaraði hljóðunum sem mannfólk 

gerir þegar það er í uppnámi eða sorgmætt. Niðurstaða kaflans var sú að um blöndu af 

báðu er að ræða, út frá minni eigin túlkun og upplifun á því að nýta mér sorgleg skilaboð 

mollsins í verki mínu.  

Sjálfsmyndin var líka rædd og tekið var sérstaklega tillit til hinnar nýju sjálfsmyndar sem 

hefur birst á samfélagsmiðlum. Sjálfsmyndin á samfélagsmiðlum var skilgreind sem 

kjörsjálfsmyndin, út frá hugtakinu Idealtype sem Max Weber setti fram. Sjálfsmyndin í 

líkamlega raunveruleika var skilgreind sem kjötsjálfsmyndin. kjötsjálfsmyndin var 

skilgreind út frá minni eigin túlkun. Komið var að þeirri niðurstöðu að þessar tvær 

sjálfsmyndir lifa eftir mismunandi gildum og reglum. Vegna eðlis og krafna 

kjörsjálfsmyndarinnar þá lifir hún á kostnað kjötsjálfsmyndarinnar. Sjálfsmyndin var tekin 

mikið fyrir vegna eðlis ritgerðarinnar, nauðsynlegt var að kafa dýpra í hana og skilgreina 

vegna þess að hin hugtök ritgerðarinnar voru háð henni.  

Síðast en ekki síst var samband táknfræðinnar og tungumálaleik Wittgenstein skoðað. Út 

frá táknfræði var varpað ljósi á það að tákn eru miklu meira en umferðarmerki og 

broskallar. Táknin í táknfræði liggja í stærð, líkamstjáningu og efniskennd og liggja þau í 

öllu umhverfinu okkar og er það komið upp að stöðu sjálfsmyndarinnar og Enculturation 

að lesa úr þeim. Í samhengi myndlistar var gert grein fyrir því að öll þessi hugtök eiga sér 

stað við gerð og greiningu myndlistar.  

Sjálfsmyndin, táknfræðin og Enculturation eru þættir sem við deilum þvert á mannkynið, 

en í mismunandi birtingarmyndum. Þar af leiðandi eiga þau sér sess í heimi myndlistar 

líka. Það eru tákn í öllu, við eigum öll einhverskonar upplifun af öllum táknum og 

fyrirbærum, þar af leiðandi höfum við skoðun og túlkun. Ef við höfum bókstaflega enga 

upplifun af fyrirbærinu, þá er túlkunin ókunnug, rétt eins og jarðarför afa míns. Það sem er 

dýrmætt við þessi fyrirbæri er að enginn býr yfir sama sambandi við þessi fyrirbæri og 

tákn. Þar af leiðandi mun enginn einstaklingur nokkurntímann eiga nákvæmlega sama 

sambandið við táknin sem birtast í verki og þannig eru endalausir möguleikar á túlkunum, 

eins og saga með þúsund möguleika.  
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