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Ágrip 

Curver Thoroddsen (f. 1976) er myndlistar– og tónlistarmaður sem vinnur þvert á miðla 

og hefur framkvæmt raunveruleikagjörninga síðan hann útskrifaðist frá Listaháskóla 

Íslands árið 1999. Þrátt fyrir að raunveruleikagjörningar Curvers hafi margþættar 

menningarpólitískar skírskotanir og feli í sér samfélagsgagnrýni, hefur lítið verið 

skrifað um verk hans í listfræðilegu samhengi.  

Í ritgerðinni er hlutverk áhorfenda í raunveruleikagjörningum Curvers skoðað 

sérstaklega og í því samhengi verða gjörningarnir kortlagðir. Þá verða verkin 

Íbúðin (2004–2005), Nafnabreytingin (2006), Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu 

(2009), Fjölskylduskemmtun í Nýlistasafninu (2012) og Verk að vinna (2014), greind 

sérstaklega. Gjörningarnir eru settir í listsögulegt samhengi og mátaðir við kenningar 

franska listfræðingsins Nicolas Bourriaud um vensla– og eftirvinnslulist ásamt 

kenningum breska listfræðingsins Claire Bishop um þátttökulist. 

Curver notar óhefðbundin tjáningarrými og fjölbreytta miðla til að lauma 

listinni í vitund almennings og virkjar fólk, meðvitað og ómeðvitað, til þátttöku í 

verkum sínum. Í niðurstöðum ritgerðarinnar er sýnt fram á hvernig Curver fær 

áhorfandann til að spegla sjálfan sig og eigin veruleika með því að staldra við andspænis 

upphafningu hversdagsleikans sem varpar ljósi á það sammannlega. Gjörningarnir 

skapa vettvang til frjálsra samskipta þar sem áhorfendur upplifa þá á eigin forsendum. 

Þátttakan verður því hluti af víðara sköpunarferli og sjálfu listaverkinu. Þrátt fyrir frjáls 

samskipti áhorfenda er þeirri spurningu varpað upp í lokin hvort þátttaka þeirra í 

gjörningunum geri þá í raun að neytendum? 
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Inngangur  

Curver Thoroddsen (Birgir Örn Thoroddsen) er myndlistar– og tónlistarmaður sem 

vinnur þvert á miðla. Hann hefur getið sér gott orð fyrir raunveruleikagjörninga sína en 

nafnataka hans á listamannsnafninu Curver var upphaflega hluti af slíkum gjörningi.  

Curver nýtir fjölbreytta tækni og fjölmiðlar leika stórt hlutverk í miðlun verka 

hans. Hann nýtir ýmsa miðla til að þenja rótgrónar hugmyndir um listhugtakið og 

listrýmið og til að nálgast fólk sem að öllu jafna hefur ekki áhuga á list. 1 Hann skapar 

nýjan listvettvang í opnu samtali við almenning, í gegnum sjónvarp, útvarp, dagblöð, 

internet og skilgreind almennings– og listrými, þar sem listamaðurinn og áhorfandinn 

mætast á eigin forsendum.2 Skilin á milli raunveruleika og listar verða óljós þar sem 

verkin eiga sér oft stað í almenningsrými og útheimta þátttöku fólks. Áhorfandinn er 

innlimaður í verkið og verður hluti af því. Þannig smokrar listin sér inn í vitund 

almennings, oft undir formerkjum raunveruleikans. 

 Í þessari ritgerð verða raunveruleikagjörningar Curvers greindir í samhengi við 

kenningar franska listfræðingsins Nicolas Bourriaud um venslalist og eftirvinnslu auk 

þess sem gagnrýnar kenningar breska listfræðingsins Claire Bishop um þátttökulist 

verða ræddar. Tilgátur þeirra beggja snúast um greiningu á breyttum listheimi í kringum 

1990, en þá lögðu listamenn aukna áherslu á þátttöku áhorfenda í listgjörningum. Í riti 

sínu Fagurfræði vensla (e. Relational Aesthetics), fjallar Bourriaud um listamenn sem 

skapa síbreytileg verk sem oft virðast vera í vinnslu fremur en að vera tilbúin afurð, á 

meðan Bishop segir túlkunarvanda blasa við ef verk umbreytist stöðugt. Hún segir að 

ef verk eigi sér hvorki upphaf né endi færist listsköpunin nær afþreyingariðnaðnum.3 

Þannig skilgreinir hún þátttökulist sem listferli sem grundvallast af virkni áhorfenda 

þar sem listamaðurinn fer í samstarf með þátttakendum.4 Bishop segir þátttöklist vera 

táknrænt afl, notað til félagslegrar betrunar eða andsvar gegn ríkjandi pólitískri 

 
1 „Listrými, s.s. safn eða gallerí, er verndarsvæði myndlistar þar sem gestir geta gengið að listinni vísri 

og listamaðurinn leikið sér innan þess ramma.“ Jón B.K. Ransu, „Raunveruleikagjörningur með 

raunverulega sprengju“, Ransu.blog.is (blogg), 1. desember 2007, sótt 7. júní 2020, 

<https://ransu.blog.is/blog/ransu/entry/380282/>. 

2 Almenningssvæði er huglægt og/eða hlutlægt svæði eða rými, þar sem hlutir eru sýndir opinberlega 

og umræður eiga sér stað. Það er hápólitískt, óheft ferli og tjáningarrými sem felur í sér allt sem sést og 

heyrist. Æsa Sigurjónsdóttir, Staður, ljós og minni. List í almannarými í reykvísku samhengi 

(Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, myndband á Youtube, 22. apríl, 2013), sótt 8. ágúst 2020, 

<https://www.youtube.com/watch?v=3kLyKEZ3u8U>. 

3 Claire Bishop, „Antagonism and Relational Aesthetics“, October, 110. tbl. haust, 2004, bls. 51–79, 

sótt 7. júní 2020, <https://doi.org/10.1162/0162287042379810>. 

4 Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship (London; New 

York: Verso, 2012), bls. 2. 

https://ransu.blog.is/blog/ransu/entry/380282/
https://www.youtube.com/watch?v=3kLyKEZ3u8U
https://doi.org/10.1162/0162287042379810
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hugmyndafræði og markaðsöflum. Hún hvetur til samvinnu og brýtur í senn niður 

hugmyndir um ávinning einstaklingsins, eignarhald og höfundarétt verka. 5  Þannig 

hvetur þátttökulistin til félagslegra tenginga, samveru og eykur samvitund fólks.6 

 Hér verður þáttur áhorfanda lagður til grundvallar og fjallað um hvaða hlutverki 

áhorfandinn gegnir í raunveruleikagjörningum Curvers. Lítið hefur verið skrifað um 

listsköpun Curvers í fræðilegu samhengi og því verða raunveruleikagjörningar hans 

kortlagðir (sjá viðauka).7 Fjöldi þeirra er hinsvegar of mikill til að leggja þá alla til 

grundvallar hér. Greint verður frá völdum gjörningum hans sem framkvæmdir voru á 

11 ára tímabili. Val á gjörningum miðaði að því að sýna breidd gjörninga listamannsins. 

Farið verður yfir gjörningana Íbúðin (2004–2005), Nafnabreytingin (2006), Sliceland–

Vestustu pizzur í Evrópu (2009), Fjölskylduskemmtun í Nýlistasafninu (2012) og Verk 

að vinna (2014). Við öflun heimilda var gagnasafn bókasafns Listasafns Íslands 

heimsótt þar sem geymdar eru úrklippur um listamenn á Íslandi, sýningarskrár og fleira. 

Mikilvægar hljóðheimildir fengust á safni Ríkisútvarpsins, auk hefðbundinnar 

heimildaöflunar úr fagritum, dagblöðum og bókum. Jafnframt var Curver sjálfur innan 

handar til staðfestu á vafaatriðum. 

 Curver gengur oft nærri sér í sköpun sinni líkt og dæmin munu sýna. 

Framsetning verka hans gæti virst ópólitísk og jafnvel hversdagsleg. 8  Ennfremur 

virðast þau oft yfirborðskennd, einkum vegna þess að Curver notar húmor til að vekja 

áhuga áhorfenda. Undir yfirborði verka hans má þó oft greina vísanir, táknmyndir, 

orðaleiki og ádeilu á samfélagið. Það er einmitt einkenni venslalistar sem fæst við hið 

sammannlega með hversdagslegum vísunum.9 Gleðin í verkum Curvers og tengsl verka 

hans við hversdagsleikann er aðdráttarafl og almenningur finnur sig velkominn, því 

hann speglar sig betur í hversdagsleikanum en flóknum táknvísunum listheimsins. 

Curver virkjar almenning til þátttöku í sköpun sinni með því að leyfa listinni að flæða 

út fyrir hefðbundnu listrýmin. Áhorfendur eru virkir í þróun og útkomu gjörninga hans 

og þátttaka þeirra getur verið meðvituð eða ómeðvituð, í skilgreindu listrými og/eða í 

almennings– og einkarými.     

 

 
5 Sama rit, bls. 12–13. 

6 Sama rit, bls. 2. 
7 Listinn var unninn í samstarfi við Curver sjálfan. Curver Thoroddsen, „Re: Ritgerð“, Tölvupóstur 

varðandi raunveruleikagjörninga, 14. ágúst 2020 kl. 02:21. 
8 Hlynur Helgason listfræðingur, Magnús Örn Sigurðsson umsj., Víðsjá 2011–2012 þáttur 117, fengið í 

gagnasafni RÚV, 15. júlí. 2015. 

9 Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, (Dijon: Les Presses du réel, 2002), bls. 9.  
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1. hluti  

 1. 1 Ferill Curvers  

Birgir Örn Thoroddsen fæddist árið 1976 í Reykjavík. Á þrítugsafmæli sínu þann 1. 

febrúar 2006 tók hann upp nafnið Curver Thoroddsen.10 Hann lauk stúdentsprófi frá 

myndlistarbraut í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti 1997, svo lá leið hans í Myndlistar– 

og handíðaskóla Íslands á fjöltæknibraut og lauk námi frá Listaháskóla Íslands árið 

2000.11 Einnig fór hann í skiptinám til Utrecht í Hollandi á haustönn 1999 í Hogeschool 

voor de Kunsten og lærði undir Klaas Hook sem hafði mikil áhrif á hann.12 Curver lauk 

MFA námi frá School of Visual Arts í New York árið 2009, en leiðbeinandi hans var 

hinn þekkti listgagnrýnandi Jerry Saltz.13 

 Samhliða myndlistarnámi sínu á árunum 1997–1999 lagði Curver stund á 

raftónlistar– og tónlistarsögunám í Tónlistarskóla Kópavogs ásamt því að læra 

hljóðupptökutækni og tónlistarsögu í Tónlistarskóla FÍH.  Hann lítur á sig jafnt sem 

tónlistarmann og myndlistarmann.14 Curver hefur getið sér gott orð á þessum sviðum 

og er meðal annars meðlimur í hljómsveitum eins og Ghostigital, Brim, og Sometime. 

Í hljómsveitinni Ghostigital hefur hann ásamt tónlistarmanninum Einari Erni starfað á 

mörkum listgreina þar sem tónlist þeirra og framsetning liggur mitt á milli tónlistar og 

gjörningalistar. Þeir hafa einnig skapað lengri hljóðverk með listamanninum Finnboga 

Péturssyni.15 Curver var lengi umsjónarmaður kennsluþáttar frumkvöðlaverkefnisins 

Biophilia fyrir hönd Bjarkar Guðmundsdóttur en verkefnið sameinaði ólík fræði, tónlist 

og listir.16 Curver segir sjálfur að tónlist, einkum popptónlist hafa áhrif á listgjörninga 

 
10„Tvö sjálf undir einn hatt“, Fréttablaðið, 1. febrúar 2006, sótt 7. júní 2020, bls. 24, 

<https://timarit.is/page/3883184?iabr=on#page/n59/mode/2up/search/Tv%C3%B6%20sj%C3%A1lf%

20undir%20einn%20hatt>. 
11 Útskriftarárgangur Curvers var sá fyrsti frá Listaháskóla Íslands sem áður hét Myndlistar– og 

handíðaskóli Íslands. 
12 Curver Thoroddsen, Guðni Tómasson umsj., Víðsjá 2010–2011 þáttur 114, fengið í gagnasafni RÚV, 

15. júlí. 2015 og Curver Thoroddsen, „Re: Ritgerð“, Tölvupóstur varðandi raunveruleikagjörninga, 14. 

ágúst 2020 kl. 02:21. 

13  Curver Thoroddsen, Þorgerður E. Sigurðardóttir umsj., Víðsjá 2014–2015 þáttur 141, fengið í 

gagnasafni RÚV, 15. júlí. 2015 og Curver Thoroddsen, „Re: Ritgerð“, Tölvupóstur varðandi 

raunveruleikagjörninga, 14. ágúst 2020 kl. 02:21. 

14 Curver Thoroddsen, Jórunn Sigurðardóttir umsj., Listræninginn 2011–2012 þáttur 15, fengið í 

gagnasafni RÚV, 15. júlí. 2015. 

15 Curver Thoroddsen, Viðar Eggertsson umsj., Listaukinn 2014–2015 þáttur 16, fengið í gagnasafni 

RÚV, 15. júlí. 2015. 

16 Til að mynda kenndi hann árið 2013 áfangann „Samtal“ í Listaháskóla Íslands með aðferðafræði 

Biophilia. „Ársskýrsla 2013, 1. ágúst 2012–31. júlí 2013“, Listaháskóli Íslands, sótt 7. júní 2020, bls. 

44, <https://www.lhi.is/sites/lhi.is/files/atoms/files/arsskyrsla20122013vefur.pdf>.  
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sína og að myndlistin hafi áhrif á hvernig hann vinnur tónlist. 17 

Í raunveruleikagjörningum sínum fæst Curver við dægurmenningu og því er áhugavert 

skoða tengsl þeirra við popp– og dægurlagatónlist, sem í eðli sínu hefur oft létta og 

grípandi laglínu, þrátt fyrir oft melónkólíska texta sem fást yfirleitt við 

hversdagsleikann og áskoranir sem honum fylgja. 

 

 1. 2 Almennt um raunveruleikagjörninga Curvers 

Á árunum 1999–2014 framkvæmdi Curver reglulega svokallaða 

raunveruleikagjörninga. Gjörningana vann hann þvert á miðla og í raun þvert á 

samfélagið. Sumir þeirra voru framkvæmdir á listasöfnum og galleríum en listsköpun 

hans nær langt út fyrir veggi liststofnana og sumir gjörninganna áttu sér stað í 

almenningsrými, utan veggja listasafnsins. Þar má nefna verk eins og 

Hamborgaratúrinn frá árinu 2003, en hann fól í sér að fólki var boðið að koma og 

fylgjast með Curver borða hamborgara líkt og um tónleikaferð væri að ræða. 18 

Umfjöllun um gjörninginn var mikil og voru til að mynda regluleg viðtöl við hann á 

útvarpsstöðinni RadioX. Hann gerði veggspjöld sem voru hengd víða um Reykjavík og 

kom fram í innslagi í sjónvarpsþættinum Hjartslætti á Skjá einum. 19  Curver sagði 

aðspurður að þáttur fjölmiðla í gjörningum sínum væri hluti af listaverkunum sjálfum.20 

Hann innleiðir þannig listaverkið á dægurmiðla, opnar möguleika þess og gerir það 

aðgengilegra almenningi í stað þess að afmarka verkið við tiltekið rými. 

Annar raunveruleikagjörningur sem átti sér stað í almenningsrými var 

gjörningurinn Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu frá sumrinu 2009. Það var tveggja 

vikna gjörningur í Bjargtangavita að Látrabjargi. Í því verki mættust almenningsrými 

 
17 Curver Thoroddsen, Listaukinn 2014–2015 þáttur 16, 15. júlí. 2015.  

18 Hugmyndin á bakvið Hamborgaratúrinn minnir á vídjóverk kvikmyndagerðarmannsins Jørgen Leth 

úr myndinni 66 Scenes from America frá árinu 1982. Í verkinu sést Andy Warhol borða hamborgara, 

löturhægt og myndbandið er óklippt, tekið í einni töku. Myndbandið hefur verið nefnt Andy Warhol 

eating a hamburger. Þrátt fyrir að verk Curvers og verkið sem Warhol tók þátt í séu á engan hátt eins, 

mætti segja að það eigi sér stað úrvinnsla á svipaðri hugmynd, í anda þess sem Bourriaud skilgreindi 

sem eftirvinnslulist. Jørgen Leth, Jørgen Leth Interview: Andy Warhol Eating a Hamburger 

(Kaupmannahöfn: Louisiana Channel, myndband á Youtube, 16. júlí 2014), sótt 8. ágúst 2020, 

<https://www.youtube.com/watch?v=Ynhdgc9ziw8>. 
19 Verkið Hamborgaratúrinn frá árinu 2003 fól í sér að Curver borðaði hamborgara tvisvar á dag í heila 

viku á ólíkum hamborgarastöðum í Reykjavík. „Ég ætla að fá einn sveittan!“, Morgunblaðið, 

fréttatilkynning, 10. ágúst 2003, sótt 7. júní 2020, bls. 45, 

<https://timarit.is/page/3476764?iabr=on#page/n43/mode/2up/search/Bibbi%20%E2%80%9CCurver%

E2%80%9C%20og%20Hamborgarat%C3%BArinn%20%E2%80%9C%C3%89g%20%C3%A6tla%20

a%C3%B0%20f%C3%A1%20m%C3%A9r%20einn%20sveittan!%E2%80%9C>. 

20 Anja Ísabella Lövenholdt, „Viðtal við Curver Thoroddsen“, Myndbandsviðtal fyrir námskeiðið „Brit 

Art“ Bylting í breskri myndlist 1988–2014 í listfræði, Háskóli Íslands, haust 2014. 
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og listrými að ákveðinni forskrift, því verkið var hluti af sýningunni Brennið þið vitar, 

undir sýningarstjórn Markúsar Þórs Andréssonar og Dorotheé Kirch og var hún hluti af 

Listahátíð 2009.21 Curver breytti vitanum í veitingastað sem bauð upp á pizzur með 

lundakjöti en Látrabjarg er einn þekktasti lundavarpstaður á Íslandi. 22  Eftir verkið 

standa miklar heimildir en það fékk töluverða umfjöllun í fjölmiðlum, sem eru í senn 

hluti af listaverkinu. Curver vann einnig myndband um gjörninginn sem er með 

óskilgreindan líftíma, ólíkt gjörningnum sjálfum sem aðeins lifir í minnum þeirra sem 

sóttu Bjargtangavita heim á meðan á honum stóð. Myndbandið verður líkt og öll 

fjölmiðlaumfjöllun mikilvæg heimild um listaverkið og í senn framlenging og hluti af 

því. 

 Raunveruleikagjörningurinn Íbúðin frá 2004–2005 er annað verk sem átti rætur 

sínar í listrými sem teygði anga sína út í hið óendanlega stóra almenningsrými, í beinu 

streymi á internetinu. Verkið var hluti af samsýningunni Ný íslensk myndlist: Um 

manninn, veruleikann og ímyndina á Listasafni Íslands sem stóð yfir frá 11. nóvember 

2004 til 16. janúar 2005.23 Verkið Íbúðin fól í sér að áhorfendur gátu fylgst með Curver 

taka nýkeyptu íbúðina sína í gegn og koma sér fyrir í henni. Curver sýndi persónulegar 

hliðar í verkinu þegar hann og kærasta hans héldu sín fyrstu jól saman í beinni 

útsendingu. 24  Ennfremur varð verkið að fræðilegu viðfangi þegar Curver bauð til 

málþings um verkið, inni í verkinu sjálfu. 25  Þáttastjórnendur lífsstílsþáttarins 

Innlit/Útlit sem sýndur var á Skjá einum voru Curver innan handar með breytingarnar 

á íbúðinni og urðu til nokkur sjónvarpsinnslög sem sýnd voru áhorfendum í línulegri 

sjónvarpsdagskrá, á meðan áhorfendur í beinu streymi gátu fylgst með upptöku 

 
21 Með orðinu forskrift er átt við þá staðreynd að tengsl sýningarinnar við Listahátíð felur í sér 

viðurkenningu listheimsins á vitanum sem listrými. Tekið skal fram að viti er yfirleitt lokað 

eftirlitsrými. Hætt var að nota Bjargtangarvita í slíkum tilgangi og hér var hann notaður sem listrými 

fyrir almenning. 

22 „Brennið þið vitar“, Morgunblaðið, frétt, 16. maí 2009, sótt 7. júní 2020, bls. 2, 

<https://timarit.is/page/5252590?iabr=on#page/n1/mode/2up/search/Brenni%C3%B0%20%C3%BEi%

C3%B0%20vitarSamstarf%20Lesb%C3%B3kar%20vi%C3%B0%20Listah%C3%A1t%C3%AD%C3

%B0.>. 

23 Birgir Örn Thoroddsen og Tinna Ævarsdóttir, „Jólin í beinni“, Fréttablaðið, viðtal eftir 

lilja@frettabladid.is, 17. desember, 2004, sótt 7. júní 2020, bls. 4, 

<https://timarit.is/page/3750587?iabr=on#page/n40/mode/2up/search/J%C3%B3lin%20%C3%AD%20

beinni>. 

24 Sama heimild. 

25 Málþingið var haldið 13. janúar 2005 frá kl 20–22 en þátttakendur voru auk Curvers, Þóroddur 

Bjarnason myndlistarmaður, Hjálmar Sveinsson menningarfræðingur og Þóra Þórisdóttir 

myndlistarmaður. Curver Thoroddsen, „Fwd: ÍBÚÐIN–Málþing í beinni útsendingu!!!“, Tölvupóstur 

varðandi málþing í Íbúðinni, 6. ágúst 2020 kl. 22:20. 

https://timarit.is/page/3750587?iabr=on#page/n40/mode/2up/search/J%C3%B3lin%20%C3%AD%20beinni
https://timarit.is/page/3750587?iabr=on#page/n40/mode/2up/search/J%C3%B3lin%20%C3%AD%20beinni
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þáttanna í rauntíma.26 Gjörningurinn hlaut mikla athygli almennings og fjölmiðla, á 

öllum miðlum. 

Nafnabreyting Curvers frá árinu 2006 er raunveruleikagjörningur sem felur í sér 

að Curver sem einstaklingur varð viðfang sköpunar sinnar þegar hann tók upp nafnið 

Curver. Gjörningurinn hófst samhliða yfirlitssýningu á Nýlistasafninu í tilefni af 30 ára 

afmæli hans. Þáttur fjölmiðla í verkinu var mikill, einkum dagblaða, en 

nafnabreytinguna tilkynnti hann með heilsíðuauglýsingu í dagblaðinu DV, ásamt því að 

hljóta mikla umfjöllun tengdri umsókn hans um formlega upptöku nafnsins hjá 

Mannanafnanefnd.27 Það mætti segja að gjörningurinn sé án lokadagsetningar því þrátt 

fyrir að hann hafi að lokum fengið formlegan úrskurð um höfnun á upptöku nafnsins í 

opinberum skjölum, hefur hann notað nafnið alla tíð síðan.28 

 Fjölskylduskemmtun í Nýlistasafninu frá árinu 2012 er dæmi um 

raunveruleikagjörning sem var ólíkur áðurnefndum gjörningum Curvers, að því leytinu 

til að hann var fullkomlega ópersónulegur. Gjörningurinn fjallaði ekki með neinum 

hætti um Curver og verkið útheimti ekki nærveru hans á staðnum. Fjölskylduskemmtun 

í Nýlistasafninu var sex vikna yfirtaka Curvers á Nýlistasafninu þar sem hann umbreytti 

listasafninu í leiksvæði og með hvatningu sinni til þátttöku áhorfanda í gagnvirkum 

leik, varð verkið að listafþreyingu. 29  Boðið var upp á skemmtun, leiktæki og 

veitingasölu. Sannkölluð fjölskylduskemmtun þar sem foreldrar fengu andrými á 

meðan yngri kynslóðin lék lausum hala innan veggja safnsins.30 Líkt og áður var þáttur 

fjölmiðla mikilvægur. Í þetta sinn, að miklu leyti til básunar um opnunartíma og til 

hvatningar almennings um viðlit á sýninguna, enda væri Fjölskylduskemmtun í 

Nýlistasafninu ekki listaverk að sögn Curvers, án þátttöku fólksins í því.31 

 
26 Sjónlistamiðstöðin á Akureyri, „Verk að vinna / Paper Work 18. janúar –16. febrúar“, 

fréttatilkynning, Útprent frá skjalasafni Listasafns Íslands, útprent frá 24. janúar 2014, fengið 14. 

janúar 2015. 

27 Curver Thoroddsen, DV, auglýsing, 1. febrúar 2006, sótt 7. júní, 2020, bls. 5, 

<https://timarit.is/page/5544350?iabr=on#page/n4/mode/2up/search/curver>. 

og „Birgir Örn Thoroddsen Má ekki heita Curver“, DV, frétt, 4. febrúar 2006, sótt 7. júní 2020, bls. 62, 

<https://timarit.is/page/5544519?iabr=on#page/n61/mode/2up/search/M%C3%A1%20ekki%20heita%

20Curver>. 

28„Curver endanlega hafnað af mannanafnanefnd“, DV, frétt, 4. febrúar 2006, sótt 7. júní 2020, bls. 34, 

<https://timarit.is/page/5545683?iabr=on#page/n33/mode/2up/search/Curver%20endanlega%20hafna

%C3%B0%20af%20mannanafnanefnd>. 

29 Jón B.K. Ransu fjallaði um listafþreyingu: „Listafþreying hefur áhrif á sömu eigind og skemmtilist 

og töfralist. Þetta er myndlist sem felur í sér skemmtun og afþreyingu [...] sem hvetur áhorfandann í 

gagnvirkan leik“, Jón B.K. Ransu, Listgildi samtímans: Handbók um samtímalist á Íslandi (Reykjavík: 

Jón B.K. Ransu, 2012), bls. 44. 

30 Sex vikna fjölskylduskemmtun, Fréttablaðið, umfjöllun í „Fólk/Helgin“, 24. mars 2012, bls. 78. 

31 Curver Thoroddsen, „Barnaafmæli á listasafni“, viðtal við Erlu Hlynsdóttur fréttamann, Vísir, 28. mars 

2012, <https://www.visir.is/g/2012120328914/barnaafmaeli–a–listasafni>. 

https://timarit.is/page/5544350?iabr=on#page/n4/mode/2up/search/curver
https://timarit.is/page/5544519?iabr=on#page/n61/mode/2up/search/M%C3%A1%20ekki%20heita%20Curver
https://timarit.is/page/5544519?iabr=on#page/n61/mode/2up/search/M%C3%A1%20ekki%20heita%20Curver
https://www.visir.is/g/2012120328914/barnaafmaeli-a-listasafni
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 Árið 2014 lokaði Curver sig af í heilan mánuð í Ketilhúsinu á Akureyri. Tilefnið 

var gjörningurinn hans Verk að vinna þar sem hann berskjaldaði sig kviknakinn við 

flokkun og förgun margra ára pappírsgagna úr eigin fórum. Curver skapaði rými innan 

sýningarsalsins þar sem hann athafnaði sig innan veggja úr næfurþunnu 

byggingarplasti. Áhorfendur gátu gengið í kring um rýmið og séð það frá efri hæð 

Ketilhússins og fylgst með iðjusömum Curver fara í gegnum allt frá persónulegum 

gögnum yfir í ómerkilegri skjöl. 32  Á efri hæð hússins var yfirlitssýning af eldri 

myndbandsverkum Curvers. Samhliða grisjun sinni í Ketilhúsinu, hélt Curver 

samfélagsmiðlum sínum lifandi með reglulegum stöðuuppfærslum á Facebook og 

Instagram, auk mikillar umfjöllunar fjölmiðla um gjörninginn.33 

 Raunveruleikagjörningar Curvers eru allir ólíkir en það sem tengir þá er notkun 

Curvers á blönduðum miðlum til að fást við dægurmenningu, ásamt því að kanna 

hugmyndir um sjálfið og samfélagið.34 Þrátt fyrir að verk hans séu ópólitísk eru þau, 

líkt og rithöfundurinn Sigurbjörg Þrastardóttir komst að orði, menningarpólitísk, því 

þau eru samfélagsádeila sem Curver nálgast með léttu yfirbragði.35 Hann sagði sjálfur:  

 

Mikið af þessum verkum sem ég hef verið að gera eru oft mjög húmorísk og létt á 

yfirborðinu og hversdagsleg en þau eru oft með þessum harmræna undirtón. Trúðurinn er 

líka að gráta, hann er að hlægja og gráta. Þetta er melónkólískt líka.36  

 

Orð Curvers eru vísbending um að ekki er allt sem sýnist í verkum hans og það er í 

hlutverki áhorfanda að líta handan gleðinnar við fyrstu sýn og meta verk hans út frá 

dýptinni líka.  

Í samtali við Curver nefndi hann að hann liti á gjörninga sína líkt og trójuhesta.37 

Markmið hans er að kveikja áhuga almennings með einum eða öðrum hætti og áður en 

 
32 Curver Thoroddsen, Þorgerður E. Sigurðardóttir umsj., Víðsjá 2013–2014 þáttur 94, fengið í 

gagnasafni RÚV, 15. júlí 2015. 

33 Tekið skal fram að sýningarrými Ketilhússins er byggt þannig að hægt er að horfa niður af efri hæð 

hússins, beint niður í miðju rýmisins á neðri hæð þar sem Curver var staddur. Sjónlistamiðstöðin á 

Akureyri, „Verk að vinna / Paper Work 18. janúar –16. febrúar“, útprent fengið 14. janúar 2015. 

34 „Í myndlist sinni notar Curver blandaða miðla til að kanna hugmyndir um sjálfið, dægurmenningu og 

samfélagið“, Markús Þór Andrésson listfræðingur, Facebook síða Curvers, lýsing á Curver, sótt 12. 

júní 2020. 

35 Sigurbjörg Þrastardóttir, Ný íslensk myndlist, Um veruleikann, manninn og ímyndina (Reykjavík: 

Listasafn Íslands, 2004), bls. 18. 

36 Curver Thoroddsen, Víðsjá 2013–2014 þáttur 94, 15. júlí. 2015. 

37 Myndlíkingin um trójuhesta á sér uppruna í grískri goðafræði þar sem Grikkir unnu borgina Troy með 

því að útbúa risastóran hest sem þeir sögðu fórn til stríðsgyðjunnar Aþenu og gjöf til borgarbúa á meðan 

herfylking þeirra sigldi burt frá borginni. Bæjarbúar tóku á móti hestinum, rúlluðu honum innfyrir 
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fólk veit af hefur listin gert innrás í vitund þeirra og fólk sem venjulega fer ekki úr leið 

sinni til að upplifa list er orðið listsækið og þátttakandi í listaverki. 

  

 
borgarvirkið og þá spratt út herfylking hermanna sem opnuðu bæjarhliðið fyrir hermönnum sem höfðu 

umsetið borgina í leyni og Grikkir unnu stríðið. Britannica Academic, „Trojan horse“, sótt 7. júní 2020, 

<https://www.britannica.com/topic/Trojan–horse> og Curver Thoroddsen, „Re: Ritgerð“, Tölvupóstur 

varðandi raunveruleikagjörninga, 14. ágúst 2020 kl. 02:21. 
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2. hluti  

2. 1 Fagurfræði vensla og eftirvinnsla Nicolas Bourriaud 

Franski sýningarstjórinn og listgagnrýnandinn Nicolas Bourriaud setti fram kenningar 

um fagurfræðileg vensl verka og áhorfenda. Fyrri bók hans, Fagurfræði vensla (e. 

Relational Aesthetics), var nýstárleg því þar setti hann fram aðferðir  til að greina 

samvitund gjörningalista með félagspólitískum skírskotunum sem þróuðust á tíunda 

áratug liðinnar aldar, myndlistarsköpun sem hefur verið kennd við vensl.38 Kenningar 

hans fjalla um list sem á inntak sitt og fræðilegan grunn á vettvangi félagslegra og 

mannlegra samskipta, fremur en að staðfesta sjálfstætt, táknrænt einkarými.39 Viðfang 

venslalistar er oft hversdagslegs eða félagslegs eðlis. Hún er aðgengileg og krefst 

gjarnan þátttöku áhorfanda.40 Í venslaverkum hlutgervast stundum félagsleg samskipti 

eða taka á sig form hversdagslegra hluta.41 Inntak listaverkanna virðist því oft við fyrstu 

sýn yfirborðskennd og ómerkileg. Greining Bourriaud byggir á skrifum hans um nokkra 

vel þekkta samtímalistamenn sem hann hafði dálæti á. Hann leitaði að sameiginlegum 

fleti á verkum þeirra í þeim tilgangi að sýna verk þeirra saman.42  

Listamenn bregðast almennt í sköpun sinni við aðstæðum nútímans og því er 

mikilvægt að greina samtímann og forsöguna til að skilja samhengi listar þeirra.43 Frá 

örófi alda hefur listin fengist við vensl en uppúr árinu 1990 urðu mannlegu tengslin að 

megin útgangspunkti og niðurstöðu listaverka ýmissa myndlistarmanna. 44  Verkin 

breyttust einnig með nýrri tækni og venslin urðu flóknari með tilkomu margmiðlunar 

og internetsins.45 Eldri kenningarrammar sem eiga rætur til að mynda í þátttökulist í 

anda gjörningalistamanna frá sjöunda áratug síðustu aldar, ásamt kenningum um 

fundna–, pop– og eignarnámslist, náðu að mati Bourriaud ekki nægilega vel sem 

kenningarrammi utan um venslaverkin.46 

 
38 Nicolas Bourriaud, Caroline Schneider ritstj., Jeanine Herman þýð., Postproduction: Culture as 

Screenplay (New York: Lukas & Sternberg, 2005), bls. 7. 
39 Borurriaud, Relational Aesthetics, bls. 113. 

40 Sama heimild, bls. 8. 

41 Sama heimild, bls. 9. 

42 Bishop, „Antagonism and Relational Aesthetics“, bls. 51–79. 

43 Bourriaud, Relational Aesthetics, bls. 13. 

44 Sama heimild, bls. 45. 

45 Sama heimild, bls. 26. 

46 Sama heimild, bls. 25. Það eru til að mynda þeir kennirammar sem listfræðingar reyndu að máta 

vensla– og þátttökulist tíunda áratugarins við. Bourriaud nefnir einkum Flúxus. Bourriaud, 

Postproduction, bls. 8. 
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Bourriaud byggði greiningaraðferð sína á kenningum annarra fræðimanna. 

Hann vitnar til að mynda í póststrúktúralískar kenningar franska heimspekingsins Felix 

Guattari og kenning Bourriaud um fagurfræði vensla tengist kenningu Guattari og 

félaga hans Gilles Deleuze um rísómísk áhrif. Þeir myndlíktu áhrifunum við tré sem 

með rótarkerfum sínum flækjast oft út og suður, en tengjast þó sömu jurt. Viðlíkingin 

snýr að óendanlegum tengimöguleikum menningar, hugsunar og tungumáls. 47 

Bourriaud sagði þverfaglega tengimöguleika hugmyndafræðilegra venslatengsla 

óendanlega, líkt og rísómkenningin gengur út á.48 

 Bourriaud bendir á að í nútímasamfélagi séu mannleg samskipti orðin vélræn 

og byggja á skilvirkni og gróðrarhyggju. Það hefur þau áhrif að náttúruleg og óheft 

samskipti minnka því skipulögð almenningsrými eru í auknum mæli hugsuð til 

ákveðinna skipulagðra og oft heftandi samskipta.49  Þar sækir Bourriaud meðal annars 

í bók Guy Debord, La société du spectacle frá árinu 1967, þar sem fjallað er um 

distópískt nútíma samfélag þar sem mannleg samskipti verða afmáð. Við lifum nú í 

síðari fasa þróunarinnar, á leið þess að upplifa þessa distópíu þar sem einstaklingurinn 

hefur lítil áhrif, vegna markaðsfræðilegra afla. Hann verður í raun að áhorfanda að 

samfélagi fremur en þátttakanda í því. 50  Bourriaud telur venslalist skapa friðhelgi 

undan samfélagslegum þvingunum.51 Hún leitast við að skapa rými, í tímaleysi, sem 

hvetur í eðli sínu til frjálsra samskipta, þátttöku og frelsis í hversdagsleikanum. Þannig 

verður hún að pólitísku viðfangi í andspyrnu gegn veruleika þar sem öll samskipti hafa 

forskrift og eiginlegan tilgang.52 Fagurfræði vensla metur listaverk á grunni mannlegra 

tengsla sem þau skapa, standa fyrir og draga fram.53 Það er í hlutverki áhorfenda að 

draga fram það net vensla sem listaverk kallar fram í huga hans og setja í viðeigandi 

samhengi.54 

 
47 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Geir Svansson ritstj., Hjörleifur Finnsson þýð., „Rísóm“, Heimspeki 

verðandinnar, Rísóm, sifjar og innrætt siðferði (Reykjavík: Reykjavíkurakademían, 2002), bls. 15. 

48 Bourriaud, Relational Aesthetics, bls. 89. 

49 Sama heimild, bls. 16. 

50 Sama heimild, bls. 113. 

51 Bourriaud notar orðin social interstice yfir venslalistaverk en hugtakið kemur frá fræðimanninum 

Karli Marx sem notaði það til að lýsa svæði sem nýtur friðhelgi undan kapítalismanum. Jason Miller, 

„Activism vs. Antagonism: Socially Engaged Art from Bourriaud to Bishop and Beyond“, Field a 

Journal of Socially Engaged Art Criticism, vetur, 2016, sótt 7. júní 2020, bls. 168, <http://field–

journal.com/wp–content/uploads/2017/01/FIELD–03–Miller–ActivismVsAntagonism.pdf>. 

52 Bourriaud, Relational Aesthetics, bls. 17. 

53 Sama heimild, bls. 112. 

54 Bourriaud, Postproduction, bls. 88. 

http://field-journal.com/wp-content/uploads/2017/01/FIELD-03-Miller-ActivismVsAntagonism.pdf
http://field-journal.com/wp-content/uploads/2017/01/FIELD-03-Miller-ActivismVsAntagonism.pdf
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Seinni bók Bourriaud, Eftirvinnsla (e. Postproduction) fjallar um sömu 

listsenuna en út frá öðru sjónarhorni.55 Í henni leggur hann meiri áherslu á endurvinnslu 

listamanna á menningarafurðum sem þegar eru til. Orðið eftirvinnsla kemur úr tækni 

og hefur verið notað um fyrirbæri unnin úr hljóð– og myndheimum.56 Hún nær líkt og 

venslalist yfir samfélagslegar breytingar hvort sem þær eru hagrænar, félagslegar eða 

tæknilegs eðlis. 57  Ennfremur er hún list „sem í eðli sínu varpar upp 

hugmyndafræðilegum spurningum um eignarhald og færist nær menningarlegum 

táknheim samhugs sem hefur það að markmiði að deila með öðrum“. 58  Hugtakið 

endurvinnslulist nær yfir fyrirbæri sem fer handan merkingar listhugtaksins um 

eignarnámslist (e. appropriation art) sem felur í sér endurnotkun ímynda úr listasögunni 

á hugmyndalegum forsendum, fremur en fagurfræðilegra. 59  Hugmyndir um 

framleiðslu, neyslu, frumlist og fundna list afmást í nýju samhengi og nýtt listform 

verður til.60 Listamenn endurvinnslulistar endurvinna hugmyndir og list annarra, setja í 

nýtt samhengi og skapa nýjan vettvang og nýja merkingu. Í nýju samhengi afmást 

ennfremur hugmyndir um frum– og eftirmyndir og í nýju samhengi hefur listin annan 

tilgang og skilur eftir sig ný spor.61  

 

 2. 2 Saga þátttökulistar og kenningar Claire Bishop 

Breski listfræðingurinn Claire Bishop fjallar um þátttökulist sem hefur þann 

útgangspunkt að niðurstaða listaverks sé listferli sem grundvallast af virkni áhorfenda, 

fremur en að fást við fagurfræði.62 Listamaðurinn fer að mati Bishop í samstarf við 

þátttakendur og skapar leikvöll eða aðstæður fremur en að um efnislega afurð eða hlut.63 

Bishop segir bók Nicolas Bourriaud, Fagurfræði vensla, mikilvægt fyrsta skref í 

skrifum um einkenni listar sem þróaðist á tíunda áratugnum en hún gagnrýnir kenningar 

 
55 Sama heimild, bls. 8. 
56 Sama heimild, bls. 13. 
57 Sama heimild, bls. 8. 
58 „which naturally infers an ideology of ownership, and moving toward a culture of the use of forms, a 

culture of constant activity of signs based on a collective ideal: sharing“ Borurriaud, Postproduction, 

bls. 9. 
59 Appropriation hefur gengið undir íslensku heitunum eignarnámslist, yfirtökulist og ný–

hugmyndalist. Hugtakið kemur frá franska menningarfræðingnum Jean Baudrillard og felur í sér 

endurnotkun ímynda úr listasögunni á hugmyndalegum forsendum. Jón B.K. Ransu, Listgildi 

samtímans, bls. 20. 

60 Bourriaud, Postproduction, bls. 13. 
61 Sama heimild. 

62 Bishop, Artificial Hells, bls. 2. 

63 Sama heimild. 



18  

hans harðlega.64 Bourriaud lagði mikið í að sýna fram á hvernig þátttökulist, eða það 

sem hann kallar venslalist, sé nýtt fyrirbæri innan listheimsins. Bishop segir þesskonar 

verk ekki vera eyland í sögulegu samhengi. Hún nefnir flúxus, happenings, 

gjörningalist sjöunda áratugarins og yfirlýsingu konsept listamannsins Joseph Beuys 

um að „allir séu listamenn“ (e. everyone is an artist) máli sínu til stuðnings um 

þátttökulist fyrri tíma. Hún telur til fræðimennina Walter Benjamin, Roland Barthes og 

Umberto Eco sem skrifuðu á síðustu öld hvatningu til áhorfenda um þátttöku í 

listaverkum.65 Bourriaud leggur mannleg tengsl og samtöl til grundvallar í kenningum 

um venslalist, en í gagnrýni sinni bendir Bishop á hversu óljós tilgangur og mikilvægi 

samtalanna er, því erfitt sé að mæla gæði þeirra. 66  Hún segir Bourriaud og fleiri 

sýningarstjóra hafa hvatt til samstarfs á milli listamanna „venslalistar“ og liststofnana, 

að sýna verk í vinnslu. Það sé ákveðin hætta fólgin í því að liststofnanir yfirskyggi 

listaverkin og setji jafnvel sýningarstjóra í aðalhlutverk.67 Listamaðurinn eigi á hættu 

að fá ekki það næði sem hann þurfi til að skapa verkin sem hann fengi utan 

listasafnsins.68 Hún tekur sem dæmi Palais de Tokyo, einskonar list–rannsóknarsetur í 

París sem Bourriaud setti á laggirnar árið 2002 í samstarfi við Jerome Sans 

listgagnrýnanda.69 Bishop segir túlkunarvanda blasa við þegar listaverk umbreytast 

stöðugt og eigi sér hvorki upphaf né endi og að listsköpunin færist nær afþreyingar– og 

upplifunariðnaðinum undir hatti liststofnana.70  

  Bók Claire Bishop, Artificial Hells frá árinu 2012, er mikilvæg við greiningu 

þátttökulistar vegna kenninga sem hún setur fram, en einnig vegna greinagóðs sögulegs 

yfirlits um tilurð og þróun þátttökulistar. Tilgátur Bishop, byggir hún líkt og Bourriaud 

á listsögulegum og listheimspekilegum rannsóknum og hún tengir ákveðna 

endurskoðun listamanns við samfélög og rekur uppruna um hugmyndafræði og 

aðdraganda þátttökulistar til þriggja stórra tímabila innan listasögunnar á tuttugustu 

öld.71 Hún talar um endurhvarf til þess félagslega (e. return to the social) sem hún segir 

ítrekað stef í sögulegu samhengi, síendurtekin tilhneiging til að endurskilgreina list með 

 
64 Bishop, „Antagonism and Relational Aesthetics“, bls. 53. 

65 Walter Benjamin skrifaði „Author as Producer“ árið 1934, Roland Barthes skrifaði „Death of the 

Author“ og „Birth of the Reader“ árið 1968 og Umberto Eco skrifaði „The Open Work“ árið 1962. 

Bishop, „Antagonism and Relational Aesthetics“, bls. 62. 

66 Sama heimild, bls. 63–65. 

67 Sama heimild, bls. 52. 

68 Sama heimild. 

69 Sama heimild, bls. 51. 

70 Sama heimild, bls. 52, 62–63. 
71 Bishop, Artificial Hells, bls. 193. 
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félagslegri samvitund.72 Tímabilin eiga það öll sameiginlegt að hafa valdið hrinu af 

ólíkum tegundum listhreyfinga, sem marka upphaf þátttökulistar víðs vegar um 

heiminn og innlima áhorfendur með ólíkri nálgun.73 

 Fyrsta tímabilið sem Bishop nefnir, hófst uppúr árinu 1917 þegar fyrri 

heimsstyrjöldin var að líða undir lok og mikið samfélagslegt umrót hafði áhrif á 

listheiminn og margar listastefnur urðu til. Það varð í raun kollvörpun á hlutverki 

listamanns, áhorfenda og listaverka og átti sér ýmis birtingarform.74 Eitt þeirra var 

dadaismi, stefna sem hefur í seinni tíð verið nefnd eitt stórt andsvar við fyrri 

heimsstyrjöldinni. 75  Titill bókar Bishop, Artificial Hells, vísar í titil á skýrslu 

súrrealistans André Bretons um Dada stefnuna frá árinu 1921 en hann var 

samferðarmaður forsprakka stefnunnar t.a.m. hins rúmenska Tristan Tzara og þýska 

Hugo Ball.76 Í skýrslunni fjallar Breton um tilurð og sögu Dadaisma en sú stefna átti 

stóran þátt í að móta gjörningalist eins og við þekkjum hana í dag.77 Dadaisminn var að 

mati Bretons, „nútíma hugsjón“ (e. „the modern spirit“) sem ögraði viðteknum 

hugmyndum í samfélaginu og listheiminum.78 Hann sagði stefnuna vera kerfisbundna 

tilraun til að leysa upp bókmenntalegar og félagslegar hefðir samfélagsins.79 Viðtekið 

samband á milli listamanna og áhorfenda var vísvitandi brotið niður og vettvangur 

gjörninga notaður til að koma samhengislausum hugsunum á framfæri. 80 

Listamaðurinn Marcel Duchamp var einn þeirra listamanna sem var innblásinn af Dada 

og með fundnu list sinni (e. ready mades) varpaði hann spurningu til áhorfenda um 

„hvað sé list?“. 81  Fylgismenn stefnunnar voru drifnir áfram af hneyksluðum 

 
72 Sama heimild, bls. 3. 

73 Sama heimild, bls. 193. 

74 Sama heimild, bls. 49. 

75 Listfræðingurinn Roger Rothman skrifaði grein árið 2015 þar sem hann sagði: „ Dada’s transgressive 

gestures were intended as savage satires. One can read all of Dada, in fact, as a protest against World 

War I.“. Roger Rothman, „Fluxus, or the Work of Art and Age of Information“, Symploke, Vol. 23 

Nos. 1–2, 2015, sótt 7. júní 2020, bls. 310, 

<https://search.proquest.com/docview/1754237100?accountid=135940>. 

76 André Breton var samferðamaður Dadaistanna og var sammála um margt sem þeir skrifuðu en líkt og 

hann greindi frá sjálfur, gerði hann lítinn greinarmun á dadaisma og súrrealisma og sagði þær stefnur 

sem væru líkt og öldur sem færu til skiptist hvor yfir aðra. Matthew S. Witkowsky, „Dada Breton“, 

October, Vol 105. sumar 2003, sótt 7. júní 2020, bls.126, <http://www.jstor.com/stable/3397687>. 

77 André Breton, Matthew S. Witkovsky, „Artificial Hells. Inauguration of the "1921 Dada Season"“, 

October, Vol. 105, sumar 2003, bls. 138, sótt 7. júní af < http://www.jstor.com/stable/3397688>. 

78 Witkowsky, „Dada Breton“, bls. 126. 

79 Sama heimild, bls. 127. 

80 Witkowsky, „Dada Breton“, bls. 130. 

81 Duchamp kynnti listina sem hugmynd umfram fagurfræði og list hans telst mikilvægur hornsteinn 

sögulegu framúrstefnunnar sem varð innblástur hugmyndalistamanna um miðja síðustu öld. Upphaf 

Nýframúrstefnunnar má því rekja til hans líka. Michael Rush, New Media in Art (London: Thames & 

Hudson, 2011), bls. 20–23.  
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mannfjöldanum.82 Uppákomur Dadaista voru framkvæmdar í almenningsrými, oft á 

götum úti, þar sem listamennirnir lögðu aukna áherslu á þátttöku almennings í 

gjörningum.83  

Undanfari Dada var ítalski fútúrisminn sem umbreytti hefðbundnum 

hugmyndum um list, í ögrun sinni og kollvörpun um hlutverk áhorfenda. Í stuttu máli 

var stefnan hugarfóstur ítalska skáldsins Filippo Tommasio Marinetti og var hún 

nátengd fasismanum sem átti sér stað á Ítalíu.84 Fútúristar framkvæmdu gjörninga sem 

þeir kölluðu „serate“ sem þýðir á ítölsku „kvöldveisla“ og fólu í sér pólitískar 

yfirlýsingar, málverk, ljóðaflutning, tónlistaratriði og flutning á stefnuyfirlýsingum 

listar þeirra.85 Listamenn höfðu oft bein samskipti við áhorfendur og samskiptin áttu 

sér oftar en ekki stað á götum úti. Fútúristar útvíkkuðu listformið og færðu í fjölmiðla 

og sendu til að mynda yfirlýsingar í innlend og erlend tímarit þegar hverjum gjörningi 

var lokið. 86  Notkun þeirra á fjölmiðlum til að koma listrænum og pólitískum 

hugmyndum á framfæri var nýstárleg á þeim tíma og það mætti segja að gjörningarnir 

hafi náð út fyrir listformið með athæfinu.87  

Samfélagsleg þróun í Rússlandi um svipað leyti hafði mikil áhrif á listheiminn 

og ríkisstjórnin þar setti fram reglur um tvennskonar listform sem höfðu mótandi áhrif 

víðs vegar um heiminn, einkum þátttökulist. 88  Markmið ríkisstjórnarinnar var að 

samþætta menningu og ríkisvald. 89  Bishop nefnir þar annars vegar svokallað 

prolekultleikhús sem mætti þýða sem einskonar áróðursleikhús, þar sem listin átti að 

vera gagnleg og hafa mótandi áhrif á samfélagið.90 Hins vegar nefnir hún innleiðingu 

mannfjöldans til þátttöku í listgjörningum.91 

Seinni heimsstyrjöldin hafði líkt og sú fyrri, mikil áhrif á samfélagið og 

listheimurinn var þar ekki undanskilinn. Á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar var 

listhugtakið endurskilgreint og oft talað um nýja framúrstefnu. Listamenn í Evrópu og 

síðar Bandaríkjunum fóru að framkvæma gjörninga undir heitinu happenings sem fólu 

 
82 Gjörningurinn sem hratt stefnunni af stað var 23. janúar 1920 þegar Tzara hafði tilkynnt um 

upplestur á ljóði sínu, en öskraði í staðinn pólitíska grein á rafknúna bjöllu. Bjallan hafði betur. Breton, 

Witkovsky, „Artificial Hells. Inauguration of the "1921 Dada Season"“, bls. 138.  

83 Bishop, Artificial Hells, bls. 41. 

84 Sama heimild. 

85 Sama heimild, bls. 42. 

86 Sama heimild, bls. 43. 

87 Sama heimild. 
88 Sama heimild, 41. 

89 Sama heimild, bls. 49. 

90 Sama heimild, bls. 52. 

91 Bishop, Artificial Hells, bls. 41. 
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í sér „að láta eitthvað gerast“.92 Stefnan spratt upp frá skrifum gjörningalistamannsins 

Allan Kaprow árið 1958 sem lýsti því hvernig hann þróaði gjörninga innblásna af 

málverki listamannsins Jackson Pollock. 93  Inntak gjörninganna var að skapa 

einhverskonar lifandi klippimynd (e. collage) með samtýningi hversdagslegra viðfanga 

og innleiðingu ólíkra listforma til móts við mannlegan þátt sem listamaðurinn 

skapaði.94  Líkt og stefnur súrrealisma og dadaisma mynduðu öldugang hvor yfir 

aðra, mætti lýsa muninn á happenings og gjörningum flúxus listahópsins á svipaðan 

hátt. 95  Listamenn beggja hópa leituðust við að kljúfa listina frá liststofnunum en 

happenings áttu í grunninn meira skylt við leikhús, á meðan meðlimir flúxus voru 

tilraunakenndari, í anda sögulegu framúrstefnunnar, einkum dadaisma. 96  Flúxus 

listamenn voru innblásnir af tilraunakenndum hljómheimi listamannsins John Cage sem 

líkt og listamenn dada notuðust við húmor, líklega vegna samfélagslegrar úrvinnslu 

stríðsáranna, þrátt fyrir að það hafi lítið verið rannsakað.97 Meðlimir flúxus hópsins 

unnu mikið saman og lögðu áherslu á sameiningu, samskipti og gleði í gegnum leik.98 

Þar liggur grundvallarmunurinn á stefnum dada og flúxus, því dadismi leitaðist við að 

taka hluti úr samhengi og brjóta niður, á meðan flestir gjörningar flúxus hreyfingarinnar 

voru jákvæð uppbygging í gegnum leik.99 Nafn hópsins er því afar viðeigandi, því ein 

merking orðsins „flux“ sem orðið flúxus er dregið af, er flæði. Það var forsprakki 

hópsins, George Maciunas sem lagði nafnið til árið 1961.100 Hann skrifaði um stefnuna, 

að hún væri komin til að steypa af stóli hugmyndum um list fyrir hina upplýstu 

hástétt. 101  Meðlimir flúxus fengu athygli áhorfenda við notkun á hversdagslegum 

hlutum eða við framkvæmd hversdagslegra athafna og tengdu þannig líf 

 
92 Sama heimild, bls. 93. 

93 Jackson Pollock var framúrstefnulegur málari og málaði í stíl sem kenndur hefur verið við abstrakt 

experssjónisma. Adrian Henri, Environments and Happenings (London: Thames & Hudson, 1974), bls. 

90. 

94 Sama heimild, bls. 88. 

95 Hannah Higgins fjallar um þetta í bók sinni, að flúxus detti í sögulegu samhengi stundum á milli 

þilja vegna tengsla við aðrar listastefnur þessa tíma, happenings, pop art og hugmyndalist. Hannah 

Higgins, Fluxus Experience (Berkeley: University of California Press, 2002), bls. 99. 

96 Kelly Richman–Abdou, „Meet the Innovative Artists Who Pioneered Performance Art and Elevated 

Its Importance“, My Modern Met, 6.júlí 2017, sótt 7. júní 2020, 

<https://mymodernmet.com/performance–art–artists/>. 

97 Rothman, „Fluxus, or the Work of Art and Age of Information“, bls. 309–310. 

98 Raunar var samstarf þeirra það víðtækt að talað er um flókið undarliggjandi félagslegt tengslanet 

meðal listamanna stefnunnar. Rothman, „Fluxus, or the Work of Art in the Age of Information“, bls. 

315. 

99 Rothman, „Fluxus, or the Work of Art and Age of Information“, bls. 309–310. 

100 Sama heimild, bls. 311. 

101 Sama heimild. 

https://mymodernmet.com/performance-art-artists/
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hversdagsleikans inn í listheiminn. 102  Listamennirnir lögðu áherslu á að skapa 

aðgengilega list fyrir almenning. Meðlimir hópsins túlkuðu stefnu hópsins hver á sinn 

hátt, þar sem engin ein túlkun var rétt eða röng, en stofnanagagnrýni innan listheimsins 

birtist að hluta til í því að gera hið framúrstefnulega að fagurfræðilegri upplifun.103  

Mikilvægt er að nefna listamanninn Andy Warhol sem var leiðandi í pop art 

liststefnunni sem ruddi sér til rúms á svipuðum tíma. Heimspekingurinn og 

listgagnrýnandinn Arthur C. Danto fjallaði um Warhol í grein sinni The Philosopher as 

Andy Warhol  þar sem hann sagði að:  

Til að greina listamanninn Andy Warhol þarf að líta inn á við, því Warhol sameinaðist 

áhorfendum þegar hann gerði heim hversdagsleikans og sjálfan sig að viðfangi sínu, því 

við speglum okkur hvert í öðru.104 

Líkt og Curver, vann Warhol með mörk hins raunverulega og listarinnar í verkum 

sínum, til að varpa upp spurningu um hvað sé list.  

Pólitíski hópurinn Situationist International samanstóð af heimspekingum og 

listamönnum víðsvegar úr Evrópu, þeirra á meðal áðurnefnda fræðimanninum Guy 

Debord, ásamt ítölskum og dönskum listamönnum, til að mynda eins forsprakka 

listahópsins CoBrA, Asger Jorn. Líkt og áðurnefnd bók Debord La société du spectacle 

fjallar um, gagnrýndu listamenn stefnunnar, oft undir nafnleynd, áhrif kapítalisma í 

nútíma samfélagi. 105  Þeir gagnrýndu einnig fjölmiðla og áhorfendur líkt og inntak 

bókar Debord fjallar um, fyrir að verða í raun áhorfendur í stað þátttakenda í eigin 

samfélagi.106  Situationist hópurinn vildi ekki aðskilja listina frá pólitík.107 Þeir töldu 

listina eiga að líkja eftir raunveruleikanum og afmá þannig kapítalísk öfl 

samfélagsins.108 

 Sama ár og bók Debord kom út, árið 1967, kom út mikilvæg ritgerð eftir annan 

franskan fræðimann, Roland Barthes. Dauði höfundarins (fr. La mort de l‘auteur) var 

skrifuð með bókmenntir í huga en ritgerðin hefur stundum verið sett í listfræðilegt 

 
102 Higgins, Fluxus Experience, bls. 62. 

103 Sama heimild, bls. 99. 

104 „He turned the world we share into art, and turned himself into part of that world, and because we 

are the images we hold in common with everyone else, he became part of us. So he might have said: if 

you want to know who Andy Warhol is, look within.“ Arthur C. Danto,  Philosophizing Art: Selected 

Essays (Berkeley: University of California, 2001), bls 83. 
105 Bishop, Artificial Hells, bls. 81–82. 

106 Sama heimild, bls. 81. og Bourriaud, Relational Aesthetics, bls. 113. 

107 Bishop, Artificial Hells, bls. 83. 
108 Sama heimild, bls. 81. 
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samhengi. Inntak hennar felur í stuttu máli í sér að höfundur tilheyri alltaf fortíð verka 

sinna því þegar þeim er lokið tekur hinn móderníski skrifari við sem var hvorki til fyrir 

verkið, né fyrirfinnst utan þess.109 Höfundur, er að mati Barthes, samfélagsleg afurð og 

því fylgir kapítalísk hugmyndafræði að leggja persónu hans til grundvallar, við 

greiningu á verkum hans.110 Það á sér stað rof á þeim tímapunkti sem höfundur fellur 

brott og lesandi (í tilfelli listaverka, áhorfandi), tekur við.111 Þannig verður verkið ekki 

til fyrr en í viðtöku lesanda/ áhorfanda.112 

 Inntak ritgerðar Barthes er mikilvæg við greiningu á hlutverki áhorfanda í 

raunveruleikagjörningum Curvers. Þar hefur Curver hlutverk höfundar/listamanns og í 

grófum dráttum skapar hann umgjörð verksins en ákveðið rof á sér stað frá þeirri stundu 

sem áhorfandi tekur við og verkið hefst á þeim tímapunkti sem viðtakan á sér stað. 

Dauði höfundarins talast ennfremur á við skrif Bourriaud um Fagurfræði vensla. 

Barthes skrifar í ritgerð sinni: 

Við vitum núna að texti er ekki röð orða sem birtir eina og næstum „guðfræðilega“ 

merkingu („skilaboð“ Höfundar–Guðsins), heldur margvítt svæði þar sem 

margbreytileg skrif blandast og rekast á án þess að nokkur þeirra séu upprunaleg: 

textinn er vefur tilvitnana sem eru dregnar úr óteljandi menningarsmiðjum.113 

 

Yfirfærsla fræðanna á raunveruleikagjörninga Curvers varpar ljósi á margvítt svæði 

vensla sem felur í sér margræðan merkingarvef og uppruni tengslanna er dreginn úr 

óteljandi áttum. Það er svo í hlutverki áhorfanda að túlka verkið þar sem það klárast í 

huga hans. 

 Þriðja bylgja þátttökulistar rekur upptök sín til ársins 1989, ársins sem 

Berlínarmúrinn féll og markaði upphafið að falli Sovétríkjanna.114 Fall múrsins hafði 

táknræn áhrif um alla Evrópu en pólitísk hugsjón sósíalisma, sem hafði verið ráðandi 

 
109 Hinn móderníski skrifari getur í raun verið hvers kyns viðtakandi, áhorfandi, lesandi, gagnrýnandi 

o.s.frv. Hugmyndin felur í sér að höfundur stýri ekki viðtöku né upplifun á verki. Roland Barthes, 

Garðar Baldvinsson ritstj., Kristín Baldvinsdóttir ritstj., Kristín Birgisdóttir ritstj. Kristín Baldvinsdóttir 

þýð. Kristín Birgisdóttir þýð., „Dauði höfundarins“, Spor í bókmenntafræði 20.aldar: Frá Shklovskij til 

Foucault (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands), bls. 177. 

110 Sama heimild, bls. 174. 

111 Sama heimild, bls. 180. 

112 Barthes vísar í gríska harmleiki og rannsókn á þeim, þar sem margræðni textanna er ofin úr orðum 

sem hafa tvöfalda merkingu. Það felur í sér hinn harmræna misskilning því hver einstaklingur túlkar 

útfrá sinni viðtöku orðanna. Sama heimild, bls. 177. 

113 Sama heimild. 

114 Bishop, Artificial Hells, bls. 193. Og Britannica Academic, „Cold War“, sótt 7. Júní 2020, 

<https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Cold–War/24721>. 

https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Cold-War/24721
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afl í Austur Evrópu til þess tíma, leið undir lok í þáverandi mynd.115 Claire Bishop talar 

um að upphaflega hafi fólk fagnað endalokum ógnarstjórnar og undir lok tíunda 

áratugarins hafi það syrgt sósíalismann, vegna skorts á pólitískum samhug í 

samfélaginu. 116  Þriðja bylgja þátttökulistar skilur sig, að mati Bishop, frá hinum 

tveimur því hún hafði hægari og óbeinni áhrif á listheiminn. Hún nefnir þó sjáanleg 

áhrif „vinstri hugsunar“ í Vestur Evrópu eftir fall múrsins. 117  Í kjölfarið varð til 

regnhlífahugtakið „verkefnið“ (e. „the project“) sem nær yfir listaverk sem eru opið 

ferli, rannsóknartengt, félagslegt, síbreytilegt ferli og nær yfir lengra tímabil. 118 

Verkefnið virðist hafa fært listamönnum aukna félagslega meðvitund og er sökum 

nálægðar við samtímann ekki full rannsakað.119  

 Bishop segir að það sem einkennir helst þátttökulist eftir árið 1990 sé tilhneiging 

hennar til að kollvarpa ríkjandi sambandi listamanns, listaverks og áhorfenda sem talast 

beint á við hugmyndir Barthes um dauða höfundarins.120 Gjörningalist samtímans fæst 

við óáþreifanleg fyrirbæri eins og aukna meðvitund, félagslegar aðstæður, 

orkubreytingar og dínamík innan hópa.121 Þátttökulist er andsvar við ríkjandi pólitískri 

hugmyndafræði og markaðsöflum, sem í eðli sínu lamar og mótar mannfjöldann með 

ofgnótt táknmynda.122 Hún ber með sér félagslegan ábata og brýtur niður hugmyndir 

um eignarhald og höfundarrétt verka.123 Þannig hvetur þátttökulistin til félagslegra 

tenginga, þátttöku og stuðlar að aukinni samvitund innan samfélaga.124 

 Að lokum er rétt að nefna YBA, Young British Artists, sem var hópur breskra 

listamanna úr Goldsmiths listaháskólanum í London en grunnurinn að því sem hefur á 

 
115 Bishop, Artificial Hells, bls. 193. 

Berlínarmúrinn var reistur árið 1961 að tilskipan Nikita Kruschev leiðtoga Sovétríkjanna en múrinn 

skildi Evrópu bókstaflega í tvennt, austur og vestur og markaði áþreifanlegan mun á milli 

kapítalismans í vestri og kommúnismans sem ríkti í austri. Múrinn hafði gífurleg félagsleg, efnahagsleg 

og pólitísk áhrif um alla Evrópu, beggja megin við hann. Britannica Academic, „Berlin Wall“, 17. 

febrúar 2017, sótt 7. júní 2020, <https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Berlin–Wall/78806>. 

116 Bishop, Artificial Hells, bls. 193. 

117 Með vinstri hugsun, á Bishop við áhrif kommúnisma/sósíalisma sem var ríkjandi í Austur Evrópu 

sem birtist í ríkjandi samhug. 

118 Bishop, Artificial Hells, bls. 194. 

119 Bishop segir það verkefni listfræðinga framtíðarinnar og gagnrýnenda sinna að rengja eða fella 

tillögu hennar. Sama heimild, bls. 215. 

120 Sama heimild, bls. 2. 

121 Sama heimild, bls. 6. 

122 Það geta verið stefnur eins kapítalismi, sósíalismi, og stefnur einræðis– og hernaðarríkisstjórna. 

123 Bishop, Artificial Hells, bls. 11. 

124 Bishop, Artificial Hells, bls. 2. 

https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Berlin-Wall/78806
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íslensku verið þýtt sem Bretalist, var lagður þar.125 Hópurinn samanstóð af ólíkum 

listamönnum sem fengust við ólík listform en margir hverjir unnu með hversdagsleg 

viðföng t.a.m. Michael Landy og Sarah Lucas.126 Líkt og listamenn flúxus var mikil 

samvinna listamanna á milli.127 Julian Stallabrass, breskur listfræðingur skrifaði um 

umbreytingu listheimsins í Bretlandi eftir tilkomu YBA hópsins. Listin varð 

aðgengilegri og vinalegri sem höfðaði betur til almennings, fremur en einungis 

listelítunnar.128 Stallabrass nefnir hvernig listamenn innan YBA sýna með farsælum 

hætti að hægt er að samtvinna lífið og listina, það þarf engan aðskilnað fyrirbæranna á 

milli. 129  List YBA er samtvinnuð við notkun þeirra á fjölmiðlum, athæfi sem má 

upphaflega rekja til fútúrista og birtist ítrekað í listsköpun Curvers.130 

  

 
125 Margt hafði þó áhrif, þjóðfélagsástand í Bretlandi, listkaupandinn Charles Saatchi og fleira. Ynda 

Eldborg Gestsdóttir listfræðingur, „„Brit Art“ Bylting í breskri myndlist 1988–2014“ (Námskeið í 

listfræði, Háskóli Íslands), 8. september 2015. 

126 Verk Landy talast oft á við verk Curvers, til að mynda mætti færa rök fyrir rauðum þræði á milli 

Closing Down Sale sem Landy gerði árið 1992 og Drasl til Sölu sem Curver gerði árið 2007 sem 

verður ekki tekið fyrir ítarlega hér. Brooks Adam, Johnnie Shand Kydd, Saatchi Collection, Sensation: 

Young British Artists from the Saatchi Collection (London: Thames & Hudson, 2009), bls. 200–201. 

127 Rebecca Fulleylove, „What is the Significance of the Young British Artists? Find out more about 

this 90s art movement and the people involved“, Google Arts and Culture, sótt 7. júní 2020, 

<https://artsandculture.google.com/theme/what–is–the–significance–of–the–young–british–

artists/OgLCgf–hz4CKKQ?hl=en>. 

128 Julian Stallabrass, High Art Lite: British Art in the 1990‘s (London; New York: Verso, 1999), bls. 4.  

129 Sama heimild, bls. 47. 

130 Sama heimild, bls. 131–135. 

https://artsandculture.google.com/theme/what-is-the-significance-of-the-young-british-artists/OgLCgf-hz4CKKQ?hl=en
https://artsandculture.google.com/theme/what-is-the-significance-of-the-young-british-artists/OgLCgf-hz4CKKQ?hl=en
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3. hluti  

 3. 1 Íbúðin (2004)  

Raunveruleikagjörningur Curvers Íbúðin sem stóð yfir frá 12. nóvember 2004 til 16. 

janúar 2005 er gott dæmi um þátttökulistaverk sem í eðli sínu leitast við að kollvarpa 

ríkjandi sambandi listamanns, listaverks og áhorfanda, líkt og Bishop talar um.131 Í 

verkinu nýtti Curver nýjustu tækni og sýndi verkið í beinu streymi á internetinu sem 

var aðgengilegt í gegnum heimasíðu Listasafns Íslands en einnig fyrir safngesti 

listasafnsins á meðan opnunartíma stóð, þar sem verkið var hluti af samsýningunni Ný 

íslensk myndlist: Um manninn, veruleikann og ímyndina sem sýnd var á Listasafni 

Íslands, á sama tímabili.132 Verkið þar var vörpun af streyminu í beinni útsendingu úr 

íbúð sem Curver hann hafði þá nýlega fest kaup á og var að gera upp fyrir augum 

alþjóðar. Íbúðin talast á við fyrra verk Curvers, Herbergið frá árinu 1999 en í því verki 

gerði hann upp herbergið sitt og hélt almenningi með í ferlinu, með reglulegum 

uppfærslum af gangi mála í fjölmiðlum, þann mánuð sem verkið stóð yfir.133 Íbúðin var 

þó umfangsmeira í sniðum en Herbergið. Segja má að Curver hafi vitnað í sjálfan sig í 

anda eftirvinnsluhugtaks Bourriaud þar sem hann tekur svipaða hugmynd og setur í nýtt 

samhengi og þróar hana frekar áfram.134  

Engar heimildir eru varðveittar um verkið, streymið lifir aðeins í minni þeirra 

sem það sáu og í rituðum heimildum, sýningarskrá og í umfjöllunum um verkið í 

fjölmiðlum. 135  Hluti af verkinu Íbúðinni var umfjöllun fjölmiðla en Curver var 

duglegur að halda umræðunni um það gangandi á meðan sýningarstíma stóð, með því 

að finna nýjar leiðir til að fanga athygli almennings. Til að mynda héldu hann og 

þáverandi kærasta hans Tinna Ævarsdóttir sín fyrstu jól saman í beinni útsendingu og 

það rataði á forsíðu fylgiblaðs Fréttablaðisins, Allt, undir fyrirsögninni „Jólin í 

beinni“.136 Ennfremur hélt hann málþing um verkið sjálft inni í íbúðinni.137 

 
131 Bishop, Artificial Hells, bls. 2. 

132 „Bibbi „kemur sér fyrir“ í beinni útsendingu á netinu“, mbl.is, frétt, 12. nóvember. 2004, sótt 7. júní 

2020, 

<https://www.mbl.is/folk/frettir/2004/11/12/bibbi_kemur_ser_fyrir_i_beinni_utsendingu_a_netinu/>. 

133 Sigurbjörg Þrastardóttir, Ný íslensk myndlist, Um veruleikann, manninn og ímyndina, bls. 18. 

134 Bourriaud, Postproduction, bls. 7. 

135 Ennfremur skrifaði Ása Baldursdóttir BA ritgerð í listfræði við Háskóla Íslands: „Skynjun 

veruleikans–Um íbúðina, raunveruleikagjörning Birgis Arnar Thoroddsen“, árið 2007. 

136 Birgir Örn Thoroddsen og Tinna Ævarsdóttir, „Jólin í beinni“, bls. 4, 

<https://timarit.is/page/3750587?iabr=on#page/n40/mode/2up/search/J%C3%B3lin%20%C3%AD%20

beinni>. 

137 Málþingið var haldið 13. janúar frá kl 20–22 en þátttakendur voru auk Curvers, Þóroddur Bjarnason 

myndlistarmaður, Hjálmar Sveinsson heimspekingur og Þóra Þórisdóttir myndlistarmaður og 

https://www.mbl.is/folk/frettir/2004/11/12/bibbi_kemur_ser_fyrir_i_beinni_utsendingu_a_netinu/
https://timarit.is/page/3750587?iabr=on#page/n40/mode/2up/search/J%C3%B3lin%20%C3%AD%20beinni
https://timarit.is/page/3750587?iabr=on#page/n40/mode/2up/search/J%C3%B3lin%20%C3%AD%20beinni
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Þáttastjórnendur Innlit/Útlit sem sýndur var á Skjá einum á þessum árum, voru 

Curver innan handar með breytingar og ráðgjöf og gerðu þrjú sjónvarpsinnslög sem 

sýnd voru í línulegri sjónvarpsdagskrá á Skjá einum; eitt áður en verkið hófst, eitt á 

meðan það var í vinnslu og síðasta innslagið eftir að breytingum var lokið.138 Mikilvægt 

er að setja verk Curvers í sögulegt samhengi, en á þessum tíma, á árunum 2004–2005 

einskorðaðist afþreyingarefni sjónvarps við línulega dagskrá. Á sama tíma var 

uppgangur internetsins mikill og ekki er ósennilegt að einkum yngri kynslóðinni hafi 

þótt spennandi að nýta þann miðil til að fylgjast með verkinu, á hvaða tíma 

sólarhringsins sem er.139 

Íbúðin talast á við listaverk sem Bourriaud skilgreinir sem venslaverk. Verkið 

teygir sig út fyrir veggi listasafnsins og hefur félagslegar skírskotanir. Það setur 

hversdagslegu athöfnina, að gera upp eigin íbúð, í listrænt samhengi og talast í eðli sínu 

á við distópíu Guy Debord þar sem mannleg samskipti eru hreinlega afmáð, að minnsta 

kosti samskipti á milli áhorfanda og Curvers. Á sama tíma skapar verkið mikla 

þjóðfélagslega umræðu sem er markmið venslaverka, að hvetja til mannlegra tengsla.140 

Í huga Bourriaud væri verkið íbúðin hið fullkomna venslaverk þar sem Curver 

dreypir ennfremur á síðara hugtaki hans um eftirvinnslu með vísun í fyrra verk sitt, 

Herbergið. Curver endurvinnur hugmyndina og skapar nýjan vettvang sem verður að 

sinni eigin frummynd og sjálfstætt listaverk.141 Claire Bishop myndi segja að þrátt fyrir 

að verkið feli í sér mögulegan félagslegan ábata séu samtölin sem skapast í kjölfar 

verksins ómælanleg og ekki ljóst hver tilgangur þeirra væri.142 Hún myndi benda á að 

notkun Curvers á fjölmiðlum í list sinni sé í anda fútúrista og það að Curver skapi 

aðgengilega list fyrir alla sé í anda flúxus listahópsins.143 Verkið Íbúðin er síbreytilegt 

ferli líkt og verkin sem flokkast undir það sem hún kallar Verkefnið (e. the project) og 

Curver skapar umgjörð sem áhorfandi hefur val um hvor hann stígur „físískt“ inn í eða 

kveikir á tölvunni og skoðar verkið þaðan.144 Það talast í senn á við hugmynd Roland 

 
listfræðingur. Curver Thoroddsen, „Fwd: ÍBÚÐIN–Málþing í beinni útsendingu!!!“, Tölvupóstur 

varðandi málþing í Íbúðinni, 6. ágúst 2020 kl. 22:20. 

138 Sjónlistamiðstöðin á Akureyri, „Verk að vinna / Paper Work 18. janúar–16. febrúar“, útprent fengið 

14. janúar 2015 og Curver Thoroddsen, „Re: Ritgerð“, Tölvupóstur varðandi raunveruleikagjörninga, 

14. ágúst 2020 kl. 02:21. 

139 Bourriaud fjallar um hvernig tilkoma internetsins skapaði nýjan vettvang samvitundar í 

menningarlegu samhengi. Bourriaud, Relational Aesthetics, bls. 26. 

140 Sama heimild, bls. 113. 

141 Bourriaud, Postproduction, bls. 7. 

142 Bishop, „Antagonism and Relational Aesthetics“, 63–65. 

143 Rothman, „Fluxus, or the Work of Art and Age of Information, bls. 311. 

144 Bishop, Artificial Hells, bls.194. 
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Barthes um dauða höfundarins því um leið og áhorfandi velur að taka þátt verður 

listaverkið til í huga hans og á sama tíma verður hann þátttakandi í því.145 

Með notkun sinni á tæknilegum miðlum sem veita aðgengi að einkarými 

Curvers verður listformið einhverskonar viðnám eða ábending um þá möguleika sem 

tæknin býður upp á. Því fylgja bæði kostir en einnig hinir augljósu gallar um skort á 

einkasvæði (e. private space) þar sem verkið bókstaflega lamar áhorfanda sem situr ef 

til vill með poppskál og skemmtir sér yfir lífi Curvers og verkið verður þar með 

einhverskonar ádeila á samfélagið. Það kallast á við kenningar Claire Bishop um 

þátttökulist samtímans þar sem verkið er í raun verk í vinnslu, óbeint skapað innan 

listasafnsins. 146  Bishop myndi benda á hættu þess að verkið Íbúðin flokkist sem 

listafþreying eða upplifunariðnaður.147 

 

3. 2 Nafnabreytingin (2006)–Birgir Örn, Bibbi, Curver og Bibbi Curver 

Birgir Örn Thoroddsen fæddist stundvíslega að eigin sögn klukkan 01:00 þann 1. 

febrúar 1976 og það var nákvæmlega 30 árum síðar, upp á mínútu, sem hann tók 

formlega upp nafnið Curver.148 Það gerði hann í tengslum við 30 ára yfirlitssýningu 

sína á Nýlistasafninu. Þá var í senn sýningaropnun, nafnataka og opnun feikimikillar 

fimm daga afmælisdagskrár. Hún samanstóð, auk yfirlitssýningar á fyrri verkum 

Curvers, af listamannaspjalli, fjölmörgum tónleikum hljómsveita sem Curver hefur 

verið í og sýningarstjóraspjalli ásamt leiðsögn um sýninguna með Ragnari Kjartanssyni 

listamanni og góðum vini Curvers. 149  Ákvörðun Curvers að fá vin sinn til að 

sýningarstýra sýningu sinni minnir um margt á aðferðafræði sem rekja má til forsprakka 

flúxus listamanna sem stigu oft í hlutverk sýningarstjóra hver fyrir annan, sýndu saman 

verk, fengu fjölskyldu og vini til þátttöku í listaverkum sínum, sem Curver gerir einmitt 

í öðrum verkum.150 Dagskránni lauk svo með málþingi þar sem Curver fékk nafntogaða 

 
145 Barthes, „Dauði höfundarins“, bls. 177. 
146 Verkið varð til undir hatti Listasafns Íslands þrátt fyrir að því hafi einungis verið streymt þangað. 

Bishop fjallar um þetta í ritgerðinni: Bishop, „Antagonism and Relational Aesthetics“, bls. 52. 

147 Sama heimild, bls. 52, 62–63. 

148 Curver Thoroddsen, „Re: Ritgerð“, Tölvupóstur varðandi raunveruleikagjörninga, 14. ágúst 2020 kl. 

02:21. 

149 Ragnar og Curver eiga það sameiginlegt að vera báðir myndlistar– og tónlistarmenn. Þeir hafa í 

gegnum tíðina unnið nokkrum sinnum saman. Til að mynda tók Curver þátt í gjörningi Ragnars Song 

þegar verkið var flutt í Pittsburg árið 2011. „Ragnar Kjartansson‘s Song“, e–flux, 12. mars 2011, sótt 7. 

júní 2020, <https://www.e–flux.com/announcements/35812/ragnar–kjartansson–s–song/>. 

150 Til að mynda myndbandsgjörningur Curvers Fjölskyldukvintett frá 2003 þar sem fjölskylda hans 

spilar öll saman í kjól og smóking á strengjahljóðfæri sem þau kunnu ekki á. Þóroddur Bjarnason, „Án 
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einstaklinga innan myndlistar– og hönnunarsenunnar á Íslandi til að taka þátt.151 Curver 

tilkynnti um nafnabreytinguna í heilsíðuauglýsingu dagblaðsins DV en á sama stað 

auglýsti hann 30 ára yfirlitssýningu sína þar sem allir áhugasamir voru boðnir 

velkomnir. Tilkynningin var svo hljóðandi:  

 

Frá og með deginum í dag þann 1. febrúar 2006 tek ég alfarið upp nafnið Curver 

Thoroddsen. Bið ég þjóðina, vini og vandamenn að virða þessa ákvörðun mína.152 

 

Birgir Örn var fyrir nafnabreytinguna oftast kallaður Bibbi í tengslum við 

myndlistarsköpun sína en var þekktur sem eins manns hljómsveitin Curver í 

tónlistarheiminum. Upptaka nafnsins Curver Thoroddsen var því að eigin sögn leið til 

að sameina allar útgáfur af sér. Hann sameinaði tónlistarsjálfið, myndlistarsjálfið, Birgi 

Örn Thoroddsen, Bibba og Bibba Curver, í einu sjálfi, Curver Thoroddsen.153 Í kjölfar 

nafnabreytingarinnar sótti hann um að fá eiginnafni sínu formlega breytt í Curver en 

samkvæmt tilkynningu listamannsins til fjölmiðla í mars 2006 var þeirri breytingu 

hafnað af mannanafnanefnd. 154  Hann sagði í tilkynningu þetta vera vissa 

forræðishyggju en breytinguna litla fyrir hann þar sem að hann hafi gengið undir 

nafninu Curver í 15 ár og að upphaflega nafn hans Birgir Örn birtist aðeins í opinberum 

gögnum.155 Árið 2006 þegar Curver fékk synjun um nafnið hafði hann þó verið skráður 

 
titils“, Lesbók Morgunblaðsins, myndlistarumfjöllun, 11. október 2003, sótt 7. júní 2020, bls. 14, 

<https://timarit.is/page/3568967?iabr=on#page/n13/mode/2up/search/fj%C3%B6lskyldukvintett>. 

Samstarf listamanna með vinum og kunningjum var mikið notuð meðal listamanna Flúxus auk 

listamanna YBA. Rothman, „Fluxus, or the Work of Art in the Age of Information“, bls. 315 og Ynda 

Eldborg Gestsdóttir listfræðingur, „„Brit Art“ Bylting í breskri myndlist 1988–2014“ (Námskeið í 

listfræði, Háskóli Íslands), 8. september 2015.  

151 Það voru Ólafur Gíslason listgagnrýnandi, Þóra Þórisdóttir listfræðingur, Guðmundur Oddur 

(Goddur) prófessor við LHÍ, Ragnar Kjartansson sýningarstjóri sýningarinnar og Ingibjörg Magnadóttir 

stjórnandi. Engar heimildir fundust um inntak málþingsins en líklega hefur ferill Curvers verið ræddur 

og lögð áhersla á nafnabreytinguna sem hann tók uppí kjölfarið af yfirlitssýningunni. „Curver 

Thoroddsen–Þrjátíu ára yfirlitssýning 1976–2006“, Morgunblaðið, frétt, 31. janúar 2006, bls. 39, 

<https://timarit.is/page/4121291?iabr=on#page/n37/mode/2up/search/ragnar%20kjartansson%20curver

>. 

152 Curver Thoroddsen, DV, bls. 5, 

<https://timarit.is/page/5544350?iabr=on#page/n4/mode/2up/search/curver>. 

153 „Curver Thoroddsen–Þrjátíu ára yfirlitssýning 1976–2006“, Morgunblaðið, bls. 39, 

<https://timarit.is/page/4121291?iabr=on#page/n37/mode/2up/search/ragnar%20kjartansson%20curver

>. 

154„Birgir Örn Thoroddsen Má ekki heita Curver“, DV, bls. 62, 

<https://timarit.is/page/5544519?iabr=on#page/n61/mode/2up/search/M%C3%A1%20ekki%20heita%

20Curver>. 

155„Curver endanlega hafnað af mannanafnanefnd“, DV, bls. 34, 

<https://timarit.is/page/5545683?iabr=on#page/n33/mode/2up/search/Curver%20endanlega%20hafna

%C3%B0%20af%20mannanafnanefnd>. 

https://timarit.is/page/3568967?iabr=on#page/n13/mode/2up/search/fj%C3%B6lskyldukvintett
https://timarit.is/page/4121291?iabr=on#page/n37/mode/2up/search/ragnar%20kjartansson%20curver
https://timarit.is/page/4121291?iabr=on#page/n37/mode/2up/search/ragnar%20kjartansson%20curver
https://timarit.is/page/5544350?iabr=on#page/n4/mode/2up/search/curver
https://timarit.is/page/4121291?iabr=on#page/n37/mode/2up/search/ragnar%20kjartansson%20curver
https://timarit.is/page/4121291?iabr=on#page/n37/mode/2up/search/ragnar%20kjartansson%20curver
https://timarit.is/page/5544519?iabr=on#page/n61/mode/2up/search/M%C3%A1%20ekki%20heita%20Curver
https://timarit.is/page/5544519?iabr=on#page/n61/mode/2up/search/M%C3%A1%20ekki%20heita%20Curver
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sem Curver Thoroddsen á einum opinberum stað í mörg ár, símaskránni. 156 

Nafnabreyting Curvers er ólík öðrum raunveruleikagjörningum hans til þessa að því 

leytinu til að verkið hefur varanleg áhrif því það á sér ekki fyrirséðan endi. Einnig telst 

það sérstakt í ljósi þess að það hefur áhrif á ímynd Curvers sem manneskju því 

gjörningurinn fylgir honum bókstaflega um hvert fótmál í umræðu og á prenti, Curver 

er gjörningurinn. 

Curver heitir í höfuðið á hollenskum plastílátframleiðanda sem mætti túlka sem 

hæðni gegn markaðsöflum sem Bishop og Bourriaud sammæltust um að væri einkenni 

þátttökulistar samtímans, en einnig mætti túlka nafnið sem ádeilu á plastiðnaðinn.157 Í 

senn brýtur það niður hugmyndir um höfundarrétt nafnsins Curver sem er eitt megin 

inntak þátttökulistar samkvæmt Claire Bishop.158 Fyrirtækið Curver er einna þekktast 

fyrir framleiðslu sorpíláta úr plasti en þaðan kemur hugmyndin til Curver.159 Hann 

sagði sjálfur í viðtali árið 2001: 

  

Nafnið Curver kemur af tegund af ruslatunnum sem Zimsen seldi lengi vel. Þessar 

ruslatunnur eru einfaldlega þær bestu sem hægt er að fá. Ég er reyndar meðal annars í 

pönkhljómsveitinni Kúk og við vorum upphaflega að pæla í að heita Curver. Það eru 

reyndar Óli Raggi og Egill sem fundu upp á þessu nafni sem ég fékk svo að hirða þegar 

ég byrjaði minn sólóferil.160 

 

Það sem er athyglisvert við þetta er ekki aðeins sú staðreynd að Curver tók upp nafn 

eftir framleiðanda sorpíláta heldur einnig orðaval hans í viðtalinu. Hann notar sögnina 

að „hirða“ nafnið Curver sem gefur merkingunni eða merkingarleysinu enn meira vægi. 

Því sögnin „að hirða“ felur í sér að nýta eitthvað sem aðrir hafa ætlað til förgunar. 

Curver velur sér því nafn sem aðrir hafa hafnað og margir tengja í fyrstu við rusl sökum 

uppruna þess við plastílátsframleiðandann. Curver velur sér nafn sem í eðli sínu er 

 
156„Birgir Örn Thoroddsen Má ekki heita Curver“, DV, bls. 62, 

<https://timarit.is/page/5544519?iabr=on#page/n61/mode/2up/search/M%C3%A1%20ekki%20heita%

20Curver>. 

157 Þetta kemur fram í bókunum: Bourriaud, Relational Aesthetics, bls. 113 og Bishop, Artificial Hells, 

bls. 11. 

158Bishop, Artificial Hells, bls. 11. 

159Fyrirtækið var stofnað árið 1949 af þeim Peter CURtius og Ad VERschuren. „Curver since 1949“, 

Curver, sótt 7. júní 2020, <https://www.curver.com/cur/brand/>. 

160Birgir Örn Thoroddsen, „Langar að giftast“, DV–Fókus, viðtal, 12. janúar. 2001, sótt 7. júní 2020, 

bls. 4,  

<https://timarit.is/page/3010713?iabr=on#page/n3/mode/2up/search/Langar%20a%C3%B0%20giftast>

. 

https://timarit.is/page/5544519?iabr=on#page/n61/mode/2up/search/M%C3%A1%20ekki%20heita%20Curver
https://timarit.is/page/5544519?iabr=on#page/n61/mode/2up/search/M%C3%A1%20ekki%20heita%20Curver
https://timarit.is/page/3010713?iabr=on#page/n3/mode/2up/search/Langar%20a%C3%B0%20giftast
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annars flokks eða í „ruslflokki“ og það er í niðurbroti merkingarinnar sem það verður 

ákveðin upphefð á merkingarleysinu og nafnið verður jafnvel enn gildishlaðnara en 

áður. Það er í senn upphefð á hinu hversdagslega að hann ákveði að hér eftir skuli hann 

nefndur eftir plastílátsframleiðanda og talast það á við kenningar Bourriaud um vensla 

þar sem hversdagslegir hlutir eru oft gerðir að megin inntaki verka.  

Kenning Bourriaud gengur ennfremur út á að hugmyndafræðilegir 

tengimöguleikar venslaverka séu óendanlegir og ákvörðun Curvers um upptöku þessa 

nafns, minnir í hugmyndafræði sinni á frægt málverk eftir René Magritte. 161  The 

treachery of images frá árinu 1929 er titill málverksins sem mætti best þýða sem 

„blekkingu þess myndræna“. Málverkið er af stórri pípu og textinn „Ceci n‘est pas une 

pipe“ er málaður fyrir neðan hana. Það þýðir: „þetta er ekki pípa“ sem er hverju orði 

sannara því það er sannarlega málverk af pípu.162 Pípan á ekkert skylt við Curver heldur 

hugmyndin á bakvið málverk Magritte, Curver er ekki ruslafata heldur einstaklingur 

sem titlar sig í höfuðið á slíkri. Upptaka nafnsins felur í sér að verkið er í raun opið ferli 

eða amk án tiltekins enda, sem er sá vandi sem Claire Bishop benti á að fylgi 

venslaverkum. 163  Hlutverk áhorfenda í nafnabreytingunni felur ekki aðeins í sér 

safngesti sem áttu leið sína á Nýlistasafnið á meðan yfirlitssýningu Curvers stóð og 

tóku þannig beint þátt í raunveruleikagjörningnum ásamt allri umfjöllun fjölmiðla, 

heldur mætti segja að gjörningurinn lifi ennþá og með hverri umfjöllun í ræðu og riti 

sem fjallar um Curver er gjörningnum haldið gangandi.  

 

3. 3 Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu (2009)  

Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu var raunveruleikagjörningur haldinn í 

Bjargtangavita að Látrabjargi 15.–31. maí 2009. Þá breytti Curver vitanum í 

veitingastað sem bauð upp á lundapizzur. Titill verksins Sliceland er orðaleikur sem 

vísar annars vegar í pizzusneið (e. pizza slice) og hins vegar Ísland (e. Iceland) með 

forskeytinu sl–. Þannig vísar nafnið bæði til Íslands og pizzustaðar. Látrabjarg er 

vestasti punktur Íslands, þar með talið Evrópu, og þannig leikur Curver sér ennfremur 

að orðum þegar hann kallar pizzur sínar „vestustu pizzur í Evrópu“ sem er fyrst og 

 
161 Bourriaud, Relational Aesthetics, bls. 89. 

162 Fjallað er um verk Magritte og þversögnina sem hann leikur sér með í orðavali og myndmáli í 

bókinni Suzi Gablik, Magritte (Japan: Thames & Hudson, 1985), bls. 129. 
163 Bishop, „Antagonism and Relational Aesthetics“, bls. 52, 62–63. 
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fremst landfræðileg vísun en hljómar líka eins og vitlaus fallbeyging eða orðanotkun á 

orðinu „slæm“ sem vitanlega fallbeygist sem slæm, verri, verst.  

Að bjóða upp á kjöt sem er afurð þeirra dýra sem fljúga allt í kring um 

veitingastaðinn, er fyrir mörgum, einkum þá sem eru aldir upp í sveit, hið eðlilegasta 

mál. Hins vegar er það fyrir marga fremur ógeðfellt, því í huga þeirra hefur átt sér stað 

rof á milli dýranna og þeirrar afurðar sem lögð er til munns.164 Mögulega vísar orðið 

„vestasta“ því á sama tíma í það rof og leiðir hugann að uppruna matarins. Curver 

vinnur í gjörningnum með þetta rof og verkið verður samfélagsleg ádeila. Það vísar í 

afbakaða neysluhegðun nútímans þar sem fólk rýfur tengingu kjöts og dýraafurða frá 

sjálfum dýrunum. Í verkinu er einnig að finna sterka vísun í lundann sem söluvöru því 

á síðustu árum hefur hann orðið að einskonar táknmynd íslenskrar ferðaþjónustu. 

Gjörningurinn varð þannig samfélagsádeila og talaðist á við þátttökulist samtímans eins 

og hún er skilgreind af Claire Bishop.165 Verkið skapaði mikla umræðu og vakti fólk til 

umhugsunar. Ennfremur gekk gjörningurinn út á að glæða lífi í þá hversdagslegu athöfn 

að borða pizzu og gera upplifun þátttakenda einstaka.166  

Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu var hluti af Listahátíð og jafnframt hluti af 

sýningunni Brennið þið vitar undir sýningarstjórn Markúsar Þórs og Dorotheé Kirch 

þar sem fjórir listamenn fengu hver sinn vita, hver á sínum landsfjórðungi.167 Eftir að 

gjörningnum lauk var umgjörð listaverksins aðgengileg í vitanum til 2. ágúst 2009. Það 

voru innréttingar tímabundna veitingastaðarins, ásamt myndbandi og ljósmyndum frá 

gjörningnum.168  

Myndbandið sem unnið var um gjörninginn er mikilvæg heimild um hann.169 

Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu skilur þannig eftir sig afurð af listaverkinu en það 

skortir það sem þýski heimspekingurinn Walter Benjamin kallaði „hér og nú 

listaverksins“ eða áru þess.170 Það hefur þær afleiðingar að listrænt framlag listamanns 

 
164 Þá er ekki átt við grænmetisætur eða þá sem eru vegan heldur þá sem að staðaldri borða kjöt en vilja 

ekki tengja kjötið við dýrin sem þau voru. 
165 Bishop, Artificial Hells, bls. 11. 
166 Higgins, Fluxus Experience, bls. 62. 

167 Auk Curvers tóku eftirfarandi listamenn þátt í verkefninu: Ásdís Sif Gunnarsdóttir  í Kópaskersvita 

við Öxarfjörð, Unnar Örn í Dalatangavita á Austfjörðum og Gjörningaklúbburinn í Garðskagavita á 

Suðurnesjum. „Brennið þið vitar“, mbl.is, frétt, 16. maí 2009, sótt 7. júní 2020, 

<https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1283258/>. 

168 Jóhann Bjarni Kolbeinsson, „Lundapizzur rjúka út“, Morgunblaðið, frétt, 29. maí 2009, bls. 35. 

169 Myndband fengið af vefsíðu Morgunblaðsins en uppritun af handriti þess má nálgast í viðauka aftan 

við heimildaskrá. „Tveir vildu ekki lundapizzur“, mbl.is, frétt, 29. maí. 2009, sótt, 7. júní. 2020. 

< https://www.mbl.is/folk/frettir/2009/05/29/tveir_vildu_ekki_lundapizzur/>. 

170 Kenningin gengur út á að jafnvel fullkomin fjölföldun á verki sé þeim takmörkunum háð að vera 

ekki eiginleg frummynd verks og skortir það sem Benjamin kallar áru þess. Walter Benjamin, Árni 

https://www.mbl.is/folk/frettir/2009/05/29/tveir_vildu_ekki_lundapizzur/
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er undir stjórn kvikmyndatökumanns og klippara sem sér um að raða upptökum af 

frammistöðunni í fullgerða afurð. Listamaðurinn missir tengslin við áhorfendur og 

getur ekki aðlagað frammistöðu sína að þeim. Þeir fara þá að lifa sig í gegnum 

tækjabúnaðinn fremur en í gegnum persónuleg tengsl við listamanninn og taka þannig 

fremur hlutverk gagnrýnenda en áhorfenda, að mati Benjamin.171  

Notkun Curvers á fjölmiðlum er mikil í verkinu og miklar heimildir eru til um 

það en Markús Þór sýningarstjóri sagði í innslagi við Læknablaðið árið 2009 að öll 

skrásetning um verkið Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu, allt frá hugmynd til útfærslu 

listaverksins, ásamt auglýsingaherferð tengd því og öll fjölmiðlaumfjöllun, tilheyri 

verkinu sjálfu.172 Curver hélt umræðunni um verkið á lofti með ýmsum hætti, til að 

mynda í frétt Morgunblaðsins frá 29. maí 2009, undir fyrirsögninni „Lundapizzur rjúka 

út“.173 Önnur fyrirsögn birtist í umfjöllun DV 16. júní 2009, hálfum mánuði eftir að 

gjörningnum lauk, „Engar pizzur til“. Curver notaði þá tækifærið og benti á vitann sem 

áningarstað þar sem skoða mætti umgjörð listaverksins, þrátt fyrir að pizzurnar væru 

búnar.174 

 

 3. 4 Fjölskylduskemmtun í Nýlistasafninu (2012)  

Fjölskylduskemmtun í Nýlistasafninu var raunveruleikagjörningur Curvers þar sem 

hann lék sér með skilin á milli listar og raunveruleika og sagði að það þyrfti engan 

aðskilnað þar milli.175 Curver breytti Nýlistasafninu í leiksvæði þar sem boðið var upp 

á leiktæki, hoppukastala, andlitsmálningu, veitingasölu og skemmtiatriði og lék sér með 

samruna lífs og listar.176 Það var einmitt inntak listar YBA sem gekk út á að lifa í 

listinni. Þau fjalla í verkum sínum um raunverulega hluti eða atburði sem tengjast oft 

þeirra lífi og benda þannig á að það þurfi engan aðskilnað á milli raunveruleikans og 

listarinnar.177 

 
Óskarsson þýð., Örnólfur Thorsson þýð., „Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar“, Svart á hvítu 

(Reykjavík: Gallerí Suðurgata 7, 1978), 2.árg. 3.tbl, bls. 51–52.  

171 Sama heimild, bls. 54. 

172 Markús Þór Andrésson, „Listamaður mánaðarins“, Læknablaðið, umfjöllun (Reykjavík: Læknafélag 

Íslands og Læknafélag Reykjavíkur, 2009), 95. árg, bls. 415, 

<https://timarit.is/page/6197772?iabr=on#page/n2/mode/2up/search/sliceland>. 

173 Jóhann Bjarni Kolbeinsson, „Lundapizzur rjúka út“, Morgunblaðið, bls. 35.  

174 „Engar lundapizzur til“, DV, frétt, 16. júní. 2009, sótt 7. júní 2020, bls. 22, 

<https://timarit.is/page/6368147?iabr=on#page/n21/mode/2up/search/sliceland>. 

175 Curver Thoroddsen, „Barnaafmæli á listasafni“, Vísir, 28. mars 2012, 

<https://www.visir.is/g/2012120328914/barnaafmaeli–a–listasafni>. 
176 „Sex vikna fjölskylduskemmtun“, Fréttablaðið, frétt, 24. mars 2012, bls. 78. 

177 Stallabrass, High Art Lite, bls. 48. 

https://timarit.is/page/6197772?iabr=on#page/n2/mode/2up/search/sliceland
https://timarit.is/page/6368147?iabr=on#page/n21/mode/2up/search/sliceland
https://www.visir.is/g/2012120328914/barnaafmaeli-a-listasafni
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Á opnun sýningarinnar kíktu Skoppa og Skrítla við og „barnahljómsveitin“ 

Pollapönk steig á stokk.178 Næstseinasta sýningardag verksins, 28. apríl 2012, birtist 

auglýsing á Krakkasíðu Fréttablaðsins þar sem kom fram að Páll Óskar myndi halda 

tónleika á Fjölskylduskemmtun í Nýlistasafninu sem væri verk eftir listamanninn 

Curver.179 Markhópur Curvers voru börn og aðstandendur þeirra.  

Curver tyrfði sjálfur allt Nýlistasafnið með gervigrasi sem hann fékk að láni frá 

KSÍ.180 Listfræðingurinn Hlynur Helgason segir tyrfinguna eiga sér táknrænar dýpri 

rætur því enska orðið „astroturf“ er bæði notað yfir gervigras og er líka notað sem 

hugtak yfir listrænan umsnúning. 181  Listrænn umsnúningur felur í sér breytingu á 

listrými með það að markmiði að fá áhorfanda til að spyrja sig „er þetta list?“.182 

Gervigrasið verður þannig að táknmynd sem á sér rætur í venslakenningu Bourriaud. 

Listaverkið verður til með þátttöku fólksins, eða eins og Curver sagði sjálfur í viðtali 

þar sem hann sat í mannlausu verkinu: „Það sem við sjáum í kringum mig er umgjörðin 

um listaverkið, ekki þetta sjónræna heldur þegar fólkið kemur og tekur þátt, þá verður 

verkið til.“ 183  Gagnrýnisraddir gegn slíkum umsnúningum og list sem afþreyingu 

heyrðust hátt í Bretlandi á tíunda áratugnum þegar Brit Art var að ryðja sér til rúms. 

YBA listamaðurinn Gavin Turk sagði í viðtali:  

 

Ég tel að listin eigi undir högg að sækja þessa stundina því hún hefur verið sett að jöfnu 

við afþreyingariðnað en skemmtanagildi listar er ekkert sérlega mikil afþreying.184 

 

Fjölskylduskemmtun í Nýlistasafninu krefst virkni áhorfenda og Curver skapar umgjörð 

sem krefst samstarfs við áhorfendur í anda þáttökulistar skilgreindar af Claire 

Bishop.185 En með því að breyta Nýlistsafninu í vettvang upplifunar sem hefur ekkert 

 
178 „„Leiklist“ á Nýló“, mbl.is, frétt, 24. mars 2012, sótt 7. júní 2020, 

<https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1415775/>. 

179 „Páll Óskar“, Fréttablaðið, tilkynning á Krakkasíðunni, 28.apríl 2012, sótt 7. júní 2020, 

<https://timarit.is/page/5768752?iabr=on#page/n83/mode/2up/search/fj%C3%B6lskylduskemmtun%2

0curver>. 

180 KSÍ stendur fyrir Knattspyrnusamband Íslands. Curver Thoroddsen, „Yfirfarin útgáfa C af ritgerð“, 

Tölvupóstur varðandi raunveruleikagjörninga, 19. ágúst 2020 kl. 17:14. 
181 Hlynur Helgason, Víðsjá 2011–2012 þáttur 117, 15. júlí. 2015. 

182 Sama heimild. 

183 Curver Thoroddsen, „Barnaafmæli á listasafni“, Vísir, 28. mars 2012, 

<https://www.visir.is/g/2012120328914/barnaafmaeli–a–listasafni>. 
184 „I think art actually has a very difficult job at the moment because it has become aligned with the 

entertainment industry and, as entertainment, art isn‘t particularly entertaining.“ Sjá Stallabrass, High 

Art Lite, bls. 169. 

185 Bishop, Artificial Hells, bls. 2. 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1415775/
https://www.visir.is/g/2012120328914/barnaafmaeli-a-listasafni
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annað markmið en að skemmta þátttakendum, færir hann sig ekki aðeins í átt að 

afþreyingariðnaði heldur verður verkið bókstaflega afþreying. Bishop myndi segja 

túlkunarvanda skapast í verkinu því Curver umbreytir notkunargildi listasafnsins í átt 

að upplifunariðnaðnum. 186  Listamaðurinn Jón B.K. Ransu skrifaði um fyrirbærið 

listafþreyingu (e. artentertainment) sem hann sagði fremur nýtt hugtak innan 

listheimsins. Hann segir það hafa þróast frá upphaflegu merkingu þess því það hafi fyrst 

verið notað sem gagnrýni á listasöfn fyrir að bjóða upp á skemmtidagskrá til að laða að 

fleiri safngesti á listasýningar. Listamenn hafi svo útvíkkað mörk hugtaksins með því 

að vinna í verkum sínum á mörkum afþreyingar, myndlistar og skemmtunar.187  

Þáttur fjölmiðla var mikilvægur í Fjölskylduskemmtun í Nýlistasafninu, líkt og í 

öðrum raunveruleikagjörningum Curvers og notaði hann þá til básunar um opnunartíma 

og til hvatningar almennings um innlit á sýninguna, líkt og um auglýsingaherferð væri 

að ræða. Curver varpar upp áleitnum spurningum í verkinu um tilgangs listar, listasafns 

og mörkin á milli raunveruleika og listar. Í senn varpar hann upp spurningunni hvort 

list megi ekki vera dálítið skemmtileg. 

 

3. 5 Verk að vinna (2014)  

Curver lokaði sig af í heilan mánuð í Ketilhúsinu á Akureyri 18. janúar til 16. febrúar 

árið 2014 í tilefni af gjörningi sínum Verk að vinna, þar sem hann berskjaldaði sig 

kviknakinn við flokkun og förgun á margra ára pappírsgögnum úr eigin fórum.188 Það 

var ekki í fyrsta skipti sem Curver strípaði sig fyrir gjörning á Akureyri því árið 2006 

framkvæmdi hann í Gallerí Boxi, gjörninginn Án titils sem hefur stundum verið 

kallaður í heimildum Án meðvitundar. Þar tók hann inn svefnlyf og svaf nakinn fyrir 

augsýn áhorfenda, á meðan opnunartíma safnsins stóð.189 Verk að vinna var þó allt 

annars eðlis þó að nekt hans sé í báðum verkum notuð til að undirstrika berskjöldun 

hans. Í Verk að vinna snýr varnarleysið að því mikla verkefni sem hann stóð frammi 

 
186 Bishop, „Antagonism and Relational Aesthetics“, bls. 52, 62–63. 

187 Jón B.K. Ransu, Listgildi samtímans Handbók um samtímalist á Íslandi, bls. 43. 

188 Curver Thoroddsen, Víðsjá 2013–2014 þáttur 94, 15. júlí. 2015. 

189 Tekið skal fram að sá gjörningur er ekki einn af raunveruleikagjörningum Curvers. Curver 

Thoroddsen, „Yfirfarin útgáfa C af ritgerð“, Tölvupóstur varðandi raunveruleikagjörninga, 19. ágúst 

2020 kl. 17:14 & „Ógjörningur“, Fréttablaðið, umfjöllun, 4. nóvember 2006, sótt 7. júní 2020, bls. 50, 

<https://timarit.is/page/3921081?iabr=on#page/n93/mode/2up/search/%C3%93gj%C3%B6rningur%20

curver>. 
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fyrir, að flokka og henda pappírsgögnum sem höfðu safnast upp yfir margra ára tímabil. 

Verkið útheimti viðveru hans á safninu í þá 30 daga sem verkefni hans stóð yfir.190 

Umgjörð verksins var rammi með næfurþunnu byggingarplasti sem myndaði 

einskonar búr sem var staðsett í miðju sýningarrými. Curver vann verk sitt ötullega 

innan þess á daginn og svaf á dýnu í sýningarrýminu á næturna. Hann fór aðeins á 

klósettið fyrir opnun sýningarinnar og eftir lokun safnsins á kvöldin. 191  Hlutverk 

áhorfenda í gjörningnum var áhugavert en uppsetning búrsins fyrir miðju sýningarrými 

minnti einna helst á dýragarð þar sem nekt Curvers undirstrikaði slíkar hugsanir. Curver 

veitti áhorfendum ekki gaum heldur sat einbeittur við flokkun.192 Áhorfendur gátu 

einnig gengið í kringum gjörninginn frá efri hæð safnsins og litið niður og fylgst með 

þaðan. Þar var einnig yfirlitssýning af eldri myndbandsverkum Curvers.193  

Verk að vinna fjallar um hið sammannlega, því allir þekkja þann vanda að hlutir 

eigi það til að safnast upp, einkum pappírar því sumir þeirra eru að einhverju leyti 

nytsamlegir og aðrir hafa tilfinningatengdar minningar sem erfitt að taka afstöðu til. Á 

ensku heitir verkið Paperwork en það orð felur í sér að takast á við eitthvað neikvætt 

og leiðinlegt, en svona tiltekt væri það sannarlega fyrir marga. 194  Í umfjöllun 

sýningarstjórans Markúsar Þórs Andréssonar um sýninguna kemur fram að verkið miðli 

einhverskonar sjálfsmynd og þann ólíka veruleika sem hver manneskjan tekst á við.195  

Við undirbúning verksins fyllti Curver stationbíl af gögnum til flokkunar sem 

hann keyrði frá Reykjavík til Akureyrar og sendi aukalega nokkra troðfulla kassa með 

flutningabíl. 196  Við upphaf gjörningsins hafði hann ekki ákveðið aðferðafræði 

flokkunarinnar því hann sagði það útfærsluatriði skýrast í ferlinu sjálfu. Hann hafði þó 

byrgt sig upp með pappírstætara og nokkrum gerðum af möppum ef ske kynni að 

eitthvað fengi að fara með honum heim aftur.197 Dagskrárhöfundar Víðsjár á Rás 2 

gerðu þrjú löng innslög um gjörninginn en það voru Guðni Tómason listfræðingur og 

Þorgerður E. Sigurðardóttir bókmenntafræðingur sem höfðu umsjón með þeim 

 
190 Curver Thoroddsen, Víðsjá 2013–2014 þáttur 94, 15. júlí. 2015. 

191 Curver Thoroddsen, Guðni Tómasson umsj., Víðsjá 2013–2014 þáttur 100, fengið í gagnasafni 

RÚV, 15. júlí. 2015. 

192 Sama heimild. 

193 Curver Thoroddsen, Víðsjá 2013–2014 þáttur 94, 15. júlí. 2015. 

194 Curver Thoroddsen, Þorgerður E. Sigurðardóttir umsj., Víðsjá 2013–2014 þáttur 116, fengið í 

gagnasafni RÚV, 15. júlí. 2015. 

195 Markús Þór Andrésson, „Curver Thoroddsen–Verk að vinna“, Listasafnið á Akureyri, umfjöllun 

sýningarstjóra, sótt 7. júní 2020, < http://www.listak.is/is/syningar/lidnar–syningar/2014/curver–

thorodssen–verk–ad–vinna>. 

196 Curver Thoroddsen, Víðsjá 2013–2014 þáttur 94, 15. júlí. 2015. 

197 Sama heimild. 

http://www.listak.is/is/syningar/lidnar-syningar/2014/curver-thorodssen-verk-ad-vinna
http://www.listak.is/is/syningar/lidnar-syningar/2014/curver-thorodssen-verk-ad-vinna
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viðtölum.198 Líkt og í öðrum raunveruleikagjörningum var þáttur fjölmiðla mikill og 

náði verkið þannig til fólks í gegnum útvarp, dagblöð og netmiðla. Samhliða grisjun 

sinni í búrinu í Ketilhúsinu, hélt Curver samfélagsmiðlum sínum lifandi með 

reglulegum stöðuuppfærslum á Facebook og Instagram. 199 Notkun hans á 

samfélagsmiðlum í gjörningnum er rökrétt framhald enda hefur Curver ávallt notast við 

nýjustu tækni við gerð verka sinna. Í viðtali við DV sagði Curver að skilin á milli 

afþreyingarefnis, samfélagsmiðla og fréttaefnis vera að afmást en það er akkurat inntak 

Verk að vinna.200 Verkið er ádeila á gægjuþörf (e. voyeurism) sem birtist á nýjan hátt í 

samtímanum, einkum með notkun samfélagsmiðla, en hugtakið um gægjuþörf felur í 

sér óþægilegt áhorf og berskjöldun viðfangsefnisins, í þessu tilfelli áhorf á Curver. 

Ádeilan snýr þá til að mynda að samfélagsmiðlum og aðgengi fólks til að svala 

gægjuþörf á stafrænum miðlum. Hann sagði í viðtali að listin í verkinu, væri það sem 

gerist í huga mótttakanda/áhorfanda en slíkt talast á við kenningar Rolands Barthes um 

dauða höfundarins.201 

 Verk að vinna fæst þannig við óáþreifanlegt fyrirbæri og er í senn gagnrýni á 

félagslegar aðstæður sem samfélagið og tækniþróun hafa í sameiningu alið af sér. 202 

Það verður ádeila á samfélagið líkt og Bishop skilgreinir megin eiginleika þátttökulistar 

samtímans.203 Eftir að gjörningnum lauk gerði Víðsjá síðasta innslagið um verkið og 

Curver ræddi niðurstöðu þess. Þar kom fram að upphaflega hafi Curver búist við 

einhversskonar hreinsun (e. „catharsis“)  eða endurfæðingu eftir að gjörningnum lyki 

en hann sagði að slíkt hefði enn ekki gerst. Hann sagði flokkunarstarf sitt hafi verið líkt 

og að „sortera“ sjálfan sig en kassarnir hafi verið miserfiðir viðureignar. Ennfremur 

sagði hann verkið halda áfram í því sammannlega, því það væri manneskjunni eðlislægt 

að safna að sér dóti og hann væri sannarlega ekki hættur að lifa.204  

  

 
198 Markús Þór Andrésson, „Curver Thoroddsen–Verk að vinna“, Listasafnið á Akureyri. 

199 Sjónlistamiðstöðin á Akureyri, „Verk að vinna / Paper Work 18. janúar–16. febrúar, útprent fengið 

14. janúar 2015. 

200Curver Thoroddsen, „Spjallað um #nakinníkassa“, DV, viðtal eftir Kristján Guðjónsson, 8. desember 

2015, sótt 7. júní 2020, bls. 22–23, 

<https://timarit.is/page/6799279?iabr=on#page/n30/mode/2up/search/samf%C3%A9lagsmi%C3%B0lu

n%20og%20af%C3%BEreyingarefni%20fl%C3%A6%C3%B0ir%20um%20allt>. 

201 Curver Thoroddsen, Víðsjá 2013–2014 þáttur 116, 15. júlí. 2015. 

202 Bishop, Artificial Hells, bls. 6. 

203 Sama heimild, bls. 2. 
204 Curver Thoroddsen, Víðsjá 2013–2014 þáttur 116, 15. júlí. 2015. 
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Niðurstaða 

Líkt og létt laglína dægurlags, fangar Curver athygli áhorfenda með glaðlegu viðmóti 

og léttu fasi. Hann vekur athygli með húmor og óhefðbundinni nálgun og varpar í huga 

fólks spurningunni um hvað sé list og listrými. Markmið Curvers er að ná til sem flestra 

með list sinni og ekki afmarka áhorfendur sína við tiltekinn hóp, oft kenndan við 

listelítu. Listrænn trójuhestur hans laumar sér í vitund almennings oft í gegnum 

óhefðbundin tjáningarrými og Curver notar dægurmiðla líkt og sjónvarp, útvarp, 

dagblöð, veggspjöld, dreifimiða og beint streymi á internetinu, til að framlengja 

listaverkið. Hann nær til einstaklinga sem alla jafna er ekki listsækinn og gerir þannig 

listræna innrás í vitund þeirra og innlimar þá til þátttöku í listaverki. Skilin á milli 

raunveruleika og listar eru oft óljós og framlenging listaverksins í gegnum ólíka miðla 

afmáir þau enn frekar. Curver nálgast viðfangsefni í gjörningum sínum í gegnum 

hversdagslegar athafnir og varpar upp áleitnum spurningum sem hafa oft 

menningarpólitískar skýrskotanir og samfélagsgagnrýni.  

Verk hans eru í beinu framhaldi af alþjóðlegri listasögu. Í anda fútúrista og YBA 

notar Curver fjölmiðla til að koma verkum og hugmyndum sínum á framfæri. Hann 

nálgast viðfangsefni sín með gleði og húmor, líkt og listamenn dada og flúxus, og 

innleiðir þátttöku almennings í listaverkum sínum í anda þátttökulistar samtímans sem 

á rætur í ríkisboðuðu liststefnu Rússlands á tímum sögulegu framúrstefnunnar. Líkt og 

listamenn dada, fútúrista og YBA færir Curver listaverkin í almenningsrými og vinnur 

náið með fjölskyldu og vinum í anda flúxus og YBA. Curver gerir sjálfan sig að lifandi 

verki og fær áhorfanda til að spegla sjáfan sig og eigin veruleika með upphafningu 

hversdagsleikans, á svipaðan hátt og listamaðurinn Andy Warhol gerði í verkum sínum. 

Verk Curvers talast á við kenningar Bourriaud um venslalist og eftirvinnslu. 

Hann endurvinnur stundum menningarafurðir og vísar í samélagslegan menningararf í 

verkum sínum, líka sinn eigin. Þannig býr hann til nýjan vettvang og skapar nýja 

merkingu. Verk hans skapa rými til frjálsra og náttúrulegra samskipta og sporna gegn 

veruleika þar sem öll samskipti hafa eiginlegan tilgang. Þannig talast þau vel á við 

samtímalist og þátttökulistaverk sem urðu til eftir árið 1990 og hafa þann megin tilgang 

að gera mannleg tengsl að útgangspunkti og hvetja til aukinna samskipta. Í anda Dauða 

höfundarins eftir Barthes, á sér stað rof á þeim tímapunkti sem áhorfandi tekur við og 

skapar eigin merkingarvef. Það er í hlutverki hans að draga fram þau atriði sem listaverk 

kalla fram hjá honum og þannig heldur listaverkið áfram í túlkun áhorfanda. Net vensla 
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er fullkomlega einstaklingsbundið og háð menntun og reynslu hvers og eins. Til að 

mynda er manneskja sem berst fyrir velferð dýra líklegri til að draga fram þá hlið í 

verkinu Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu frá árinu 2009 á meðan sælkerar eru líklegri 

til að tengja verkið við frumlega matargerð og enn aðrir við íslenskan ferðamannaiðnað.  

Niðurstaða listaverkanna eru samtölin sem þau leiða af sér og verða í senn hluti 

af listaverkinu sjálfu. Það á bæði við um samtölin sem skapast innan verkanna sjálfra 

en einnig þeirra sem verða til í samfélaginu, óháð tíma og rúmi. Verkin skapa vettvang 

til frjálsra samskipta þar sem áhorfendur fá lausan taum til að upplifa verkin á eigin 

forsendum og verða þátttakendur. Það sést til að mynda vel í verkinu 

Fjölskylduskemmtun í Nýlistasafninu frá árinu 2012. Curver skapar leiksvið sem hvetur 

til frjálsra og sjálfsprottinna samskipta, annaðhvort áhorfenda á milli eða við Curver 

sjálfan. Hlutverk áhorfenda í raunveruleikagjörningum Curvers er ekki skilgreint í 

upphafi og hefur ekki aðra forskrift en að útheimta þátttöku, því án áhorfenda væru 

listgjörningarnir ekki til. Hlutverk þeirra felst í þátttöku sköpunarferlis ásamt því að 

vera listaverkið sjálft, meðvitað eða ómeðvitað.  

Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort þátttakendur séu með þátttöku sinni í 

verkum Curvers í raun neytendur að upplifa þá distópíu sem áðurnefnd bók Guy 

Debord, La société du spectacle, fjallar um. Meðvitund áhorfenda um að Curver er 

listamaður og þar af leiðandi meðvituð þátttaka þeirra í listgjörningi, setur fólk ósjálfrátt 

í ákveðnar stellingar. Umgjörðinni sem Curver skapar fylgir forskrift að samskiptum 

og þrátt fyrir að áhorfendur fái ekki eiginlegt handrit liggur fyrir hvers er ætlast af þeim. 

Þannig mætti færa rök fyrir því að vegna markaðsfræðilegra afla og samfélagslegra 

reglna um atferli á listviðburði, setji þeir sem mæta á gjörninga Curvers sig ómeðvitað 

í ákveðin hlutverk. Hver er munurinn á hegðun fólks í verkinu Sliceland–Vestustu 

pizzur í Evrópu og hegðun þeirra á hefðbundnum pizzustað? Hver er munurinn á 

hegðun fólks í verkinu Fjölskylduskemmtun í Nýlistasafninu og á raunverulegri 

fjölskylduskemmtun? Upplifir fólk öðruvísi gægjuþörf í verkinu Verk að vinna í 

samanburði við gægjuþörf til að mynda í dýragarði eða þegar það fylgist grannt með 

nágranna sínum? Þessar spurningar leiða aftur að markmiði verka Curvers, að áhorfandi 

spyrji sig hvort um raunverulegan listviðburð sé að ræða og hvernig hann skilji sig frá 

raunveruleikanum. Ennfremur talast þær á við áhyggjur Bishop varðandi venslalist því 

verk Curvers færast nær afþreyingariðnaðnum undir nafni listarinnar.  



40  

Táknvefur merkingar er vissulega einstaklingsbundinn en þrátt fyrir létta laglínu í 

verkum Curvers hafa þau oft merkingarþyngri og að eigin sögn melónkólískan undirtón 

sem liggur í huga áhorfenda að ráða úr. 
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Viðauki A. Listi yfir raunveruleikagjörninga Curvers Thoroddsen 

1. Herbergið, (1999), Raunveruleikagjörningur; einn mánuður í tiltekt og endurgerð á 

vinnustofu sinni. Umfjöllun: Blaðaviðtöl og útvarpsviðtöl. 

2. Megrunin, (1999), Raunveruleikagjörningur; einn mánuður í megrun.  

Umfjöllun: Fjölmiðlar og póstkort send til 150 valdra aðila. 

3. Hamborgaratúrinn, (2003), Raunveruleikagjörningur; ein vika þar sem Curver 

borðaði einungis hamborgara á fyrirfram auglýstum tímasetningum og stöðum. 

Umfjöllun: Reglulegar skýrslur á útvarpsstöðinni RadioX, innslag í sjónvarpsþættinum 

Hjartslætti á Skjá einum, viðtal í Víðsjá á Rás 1 og veggspjöld. 

4. Íbúðin, (2004–2005), Raunveruleikagjörningur;  þrír mánuðir af beinni útsendingu á 

netinu (e. live stream) sem hófust sem hluti af sýningunni Ný íslensk myndlist: Um 

manninn, veruleikann og ímyndina. Umfjöllun: Blaðaviðtöl og sjónvarpsviðtöl; 

Innlit/Útlit á Skjá einum gerði þrjú innslög. 

5. Nafnabreytingin, (2006–...), Raunveruleikagjörningur; Curver Thoroddsen varð til 

þegar Birgir Örn tók upp nafnið Curver. Umfjöllun: Heilsíðuauglýsing í DV, fjölmiðlar, 

mannanafnanefnd, fjölskylda, vinir og kunningjar. 

6. Drasl til sölu, (2007), Raunveruleikagjörningur; rúmlega vikulöng skransala haldin 

í október í Listasafni Íslands. Hluti af Sequences hátíðinni. Umfjöllun: Fjölmiðlar, 

útvarpsauglýsingar, plaköt og dreifimiðar.  

7. Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu, (2009), Raunveruleikagjörningur; 15. maí–31. 

maí 2009 í Bjargtangavita við Látrabjarg þar sem Curver breytti vitanum í pizzustað 

sem seldi pizzur með lundakjöti. Hluti af verkefninu Brennið þið vitar á Listahátíð í 

Reykjavík. Umfjöllun: Fjölmiðlar, blaðaauglýsingar, myndband sem Curver gerði um 

verkið. 

8. Fjölskylduskemmtun í Nýlistasafninu, (2012), Raunveruleikagjörningur; Curver 

breytti Nýlistasafninu í leiksvæði fyrir börn og fjölskyldur þar sem boðið var upp á 

andlistmálningu, hoppukastala, skemmtiatriði og skátarnir seldu veitingar. Umfjöllun: 

Fjölmiðlar, útvarpsauglýsingar. 

10. Verk að vinna/Paperwork, (2014), Raunveruleikagjörningur; Curver var nakinn í 

búri í mánuð, innilokaður í Ketilhúsinu á Akureyri og flokkaði bréfsefni sem hann svo 

tætti niður. Umfjöllun: Samfélagsmiðlar, fjölmiðlar, þrjú löng útvarpsviðtöl um verkið 

í þættinum Víðsjá á Rás 1. 
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Viðauki B. Uppritun handrits af myndbandsgjörningi  

Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu  

1 skot. Vitinn á Bjargtanga við Látrabjarg í blíðskaparveðri þar sem hann hefur verið 

merktur „Sliceland“ fyrir honum miðjum ásamt mynd af vita sem lýsir pizzusneiðum 

út frá sér til hægri og vinstri í stað ljóss. Við efstu mörk vitans er einnig skilti sem á 

stendur „The Westest pizza in Europe“. Vitinn stendur alveg við brún Bjargtanga og í 

kringum hann sést fólk standa á bjargarbrún, virðandi stórbrotið útsýnið fyrir sér. 

2 skot. Inni í vitanum þar sem Curver, íklæddur kokkagalla, sker pizzusneiðar og 

segir: „Þetta er okkar svona spesjalítí hérna hjá Slicelandi, lundapizzur!“ 

3 skot. Úti við bjarg þar sem tveir lundar athafna sig. Tilgerðarlegum hlátri hefur 

verið skeytt inn í upptökuna.  

4 skot. Inni í vitanum þar sem er fullt hús gesta sem allir bíða spenntir eftir pizzusneið 

sem Curver hefur útbúið fyrir þau og sett á silfurföt úr plasti á meðan hann bakar fleiri 

pizzur í tveimur pizzuofnum, ætluðum til heimilisnota. 

5 skot. Erlendir ferðalangar, maður og kona standa fyrir utan vitann og maðurinn 

segir: „Puffin is like better than chicken, better than steak, it is the new perfect meat“. 

6 skot. Eldri maður sést troðfylla munn sinn af lundapizzu á meðan hann rígheldur í 

pepsí flösku í vinstri hendi. Yfir upptökuna hefur hljóði af flugvél að lenda auk 

vinnuvélar að staðna skeytt inn á. Sama hljóðruna endurtekur sig á meðan sá gamli 

tyggur vel á sneiðinni. 

7 skot. Tekið úr kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins þar sem fréttamaður flytur frétt um 

Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu verkið og síðar er innslag um það í sömu frétt. Í 

því er talað um það sem hluta af Brennið þið vitar sýningunni sem var hluti af 

Listahátíð. Verkið var síðan kynnt: „Listamaðurinn fór þá leið að breyta vitanum í 

flatbökustað“. 

8 skot. Mynd af auglýsingu Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu sem birtist á baksíðu 

Lesbókar Morgunblaðsins þann 16. maí árið 2009. Auglýsingin er birt sem hluti af 

verki Curvers í Morgunblaðinu á blaðsíðu 2, frá sama degi með textanum:  

„Fyrirsögnin er: Sliceland, Vestustu Pizzur í Evrópu. Lundi sést koma upp úr hægra 

horni með talblöðru út frá sér sem segir: „Lundapizzur á opnunartilboði alla helgina“. 

Ennfremur er lítið landakort af Vestfjörðum neðst í vinstra horni þar sem rauðri 

stjörnu hefur verið komið fyrir þar sem Bjargtangaviti er staddur. Á vestasta punkti 

Íslands og þar með Evrópu. Eftirfarandi texti stendur þar við hliðina á: 
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„SLICELAND–The Westest Pizza in Europe! Bjargtangavita við Látrabjarg. Opið 

þriðjudaga–sunnudaga. Home of The Original Puffin Pizza.““ 

9 skot. Maður og kona standa hlið við hlið inni í vitanum, bæði með pizzusneið á 

diski í hönd og konan segir við myndavélina: „We are from Switzerland and are 

enjoying the puffin pizza“. 

10 skot. Tveir menn standa hlið við hlið inni í vitanum annar þeirra segir við 

myndavélina: „I'm Steve Haze from Manchester. I've just tasted some of the pizza, it 

tasted really good“. 

11 skot. Fjórir erlendir gestir sitja í sólbaði fyrir utan vitann og allir halda á diski, tvö 

þeirra að ljúka við pizzusneiðar og einn bersýnilega nýbúinn að klára sína. Einn þeirra 

heldur á lundabangsa og segir „We come from Germany near Stuttgart and we just 

wanna visit birds. We didn't expect that we would get such a good pizza here.“ 

„Puffinpizza“ skýtur ein þeirra inn í „Very good service“ heldur sá fyrsti síðan áfram. 

12 skot. Inni í vitanum, Curver er að raða lundakjötssneiðum á pizzur 

13 skot. Inni í vitanum.  
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Viðauki C. Myndaskrá 

 

1. Curver Thoroddsen, Íbúðin, 2004–2005. 

 

 

 

2. Curver Thoroddsen, Íbúðin, 2004–2005. 
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3. Curver Thoroddsen, Nafnabreytingin, 2006. 

 



51  

 

4. Curver Thoroddsen, Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu, 2009. 

 

5. Curver Thoroddsen, Sliceland–Vestustu pizzur í Evrópu, 2009. 
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6. Curver Thoroddsen, Fjölskylduskemmtun í Nýlistasafninu, 2012. 

 

7. Curver Thoroddsen, Fjölskylduskemmtun í Nýlistasafninu, 2012. 
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8. Curver Thoroddsen, Verk að vinna, 2014. 
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