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Útdráttur 

Hvernig er hægt að tjá upplifun sína af rými? Þetta er listræn rannsókn sem skoðar hugtök 

frá heimspekingnum Guðbjörgu R. Jóhannesdóttur um „fagurferðileg augnablik“ og „innra 

landslag líkamans“ og setur þau í samhengi við upplifun og rannsóknir á lifuðum 

veruleika. Í því samhengi er einnig rætt um „aðstæðnatilfinningu“ Páls Skúlasonar 

heimspekings. Ritgerðin notfærir sér ritun til þess að skoða þau tilfinningalegu ferli sem 

einstaklingur getur farið í gegnum til þess að komast nær upplifun sinni af umhverfinu og 

hvernig hún getur fundið leiðir til þess að tjá hana. Textinn sjálfur er hluti af rannsókninni 

og úrvinnslunni sem þarf að eiga sér stað til þess að geta myndað kerfisbundna hugsun af 

sköpunarferlinu þegar það á við. Í því samhengi er rætt um hvernig má nota hugtakið 

„kortlagning“ til þess að koma reglu á sköpunarferlið, sérstaklega er talað um 

hljóðkortlagningu og hversu hált það hugtak er í samhengi við það að reyna að kortleggja 

eigin upplifun á hljóðumhverfi án þess að gera sér grein fyrir mikilvægi fótfestunnar sem 

lifuð líkamleg upplifun þarf að veita. Innan tónlistar getur líf og starf Pauline Oliveros 

verið sú leið að þeirri fótfestu og veitt vísbendingar um hvernig hægt er að halda i einlægni 

þrátt fyrir (oft á tíðum) uppáþrengjandi kröfur samfélagsins. 
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 - Þverskurður sem námsaðferð - 

Að læra í lögum; hvert lag minnir aðeins óljóst á það næsta eða það sem kom á undan; 
oftast er það tilbrigði, rétt svo breytt útgáfa, hvert og eitt leggur til skipulags heildarinnar, 
þó ekki sé hægt að vita það þegar maður horfir á eitt lag í einu, aðskilið heildinni. 
  Hver sneið er hluti af heildinni, en hún lýtur eigin lögmálum. Hin þrívíða skipun, 
smættuð og fönguð í tvívíðu lagi, virðist abstrakt. Maður gæti jafnvel haldið að það væri 
engin heild, og hefði aldrei verið.“  1

    

I. Listasafn 

Hvenig get ég tjáð upplifun mína af rými? 

Jólin árið 2019 tók ég að mér allar aukalegar vaktir sem stóðu til boða á Gerðarsafni - 

Listasafni Kópavogs. Ég hafði unnið þar í hlutastarfi í nokkur ár og þekkti vel til. Annað 

starfsfólk safnsins í móttöku og yfirsetu vildi gera sem mest úr jólafríinu og ég vildi vinna 

mér inn sem mestan pening. Oftast eru að minnsta kosti tveir starfsmenn í húsinu en á 

nokkrum vaktanna var ég einsömul því að sá sem átti að vera á staðnum með mér hafði 

skroppið til Parísar og gleymt skuldbindingum sínum. Þetta voru ekki sérlega margar 

vaktir, jólahátíðin er styttri en maður heldur og það er lokað á safninu yfir allra helgustu 

dagana. Á þessum dimma árstíma teygðist samt sem áður úr vinnudögunum þar sem ég 

gekk um salina í tómu listasafninu því gestakomur voru ekki tíðar þó aðeins hafi aukist í á 

öðrum degi jóla. Vestursalur safnsins var að mestu myrkvaður í sýningunni sem yfir stóð.  2

Þar voru í vesturátt tvö vídjóverk, eftir Úu Von, af kvenlegum mannslíkama sem leið úr 

einu formi í annað, þeim var varpað á tjald og vegg. Útskýringateikingar frá fyrirlestrum 

Rudolfs Steiner um mannlega skynjun héngu á veggjunum til norðurs og suðurs, gerðar á 

svartan bakgrunn með krítarlitum, og til þess að vernda þær þurftu þær að vera í myrku 

 Olga Tokarczuk, Flights 5. útg. Jennifer Croft þýddi úr pólsku á ensku. (London: Fitzcarraldo editions, 1

2018), bls. 319-320. Íslenska þýðingin er mín eigin úr ensku.

 Sýningin hét „Fullt af litlu fólki“ og sýningarskránna má nálgast hér: https://gerdarsafn.kopavogur.is/2

syningar/vidburdur/333/fullt-af-litlu-folki
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rými og aðeins mátti varpa á þær sérlega daufu ljósi. Þar lýstist upp á einni myndinni gul 

og gróf krítarteikning af mannabeinagrind sem rauð himna umkringdi og á annarri mynd 

óljós útskýringarteikning á mannseyranu. Í sýningarskrá fylgdu henni þessi orð frá 

fyrirlestri Steiners árið 1922: „Við getum sagt að innan eyrans berum við eitthvað eins og 

litla mannveru, því þessi litla vera hefur vilja, skilning, tilfinningu og minni. […] Í raun 

erum við samsett af mörgum slíkum mannverum. Stóra mannveran er í raun summan af 

mörgum litlum mannverum.“ Í tengslum við vídjóverkin sveif lárétt eftirmynd af 

mannshrygg þar sem hver hryggjarliður fyrir sig var festur í glærar línur úr loftinu, og 

lengra frá, á austurvegg, voru upplýst litrík og björt abstrakt málverk, Á flekaskilum, eftir 

Erlu Þórarinsdóttur. Þar liðu form og litir úr einum yfir í annan og mörk virtust fyrst 

augljós en voru það aldrei við nánari skoðun. Trékassi frá Joseph Beuys, Innsæi, stóð á 

stöpli nálægt innganginum til norðurs þar sem ég gleymdi iðulega tilvist hans þangað til ég 

rakst næstum því á hann, og lítið handsnúið ljós- og litaverk Elsu Dórótheu Gísladóttur var 

við hliðina á dyrunum að brúnni sem liggur gegnum glerhýsið og yfir í austursal, og lýsti 

þar upp annars dimmt norðaustur horn salarins. Úr einum myndvarpanum sem beindi 

líkama Úu Vonar á tjald hljómaði síendurtekið sópranlínan í kórverki Þorkels 

Sigurbjörnssonar við Heyr himna smiður og í þá tæpu fjóra mánuði sem sýningin stóð gat 

ég aldrei áttað mig almennilega á því hvort línan væri leikin af einhverskonar flautu eða 

mannsrödd. Þegar gengið var yfir brúna tók smá stund að venjast allri birtunni í 

austursalnum. Þá blöstu við tvær stórar myndir á svörtum krítartöflugrunni eftir Beuys þar 

sem ein einföld hvít lína þveraði hvorn grunninn um sig, önnur í boga, hin ekki og vísuðu í 

upphaf þess ferlis að læra stafrófið. Við hliðina voru átta fínlegar og litfagrar 

vatnslitateikningar af Skilningstrénu eftir Hilmu af Klimt, flestar með sama form en allar 

ólíkar, flæðið á milli þeirra var skýrt en þegar ég reyndi að fylgja því eftir varð ég fljótt 
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ráðvilltari en þegar ég byrjaði. Á veggnum á móti þeim fór fram lífrænn efnaferlaskúlptúr á 

vegum Elsu Dórótheu, ræktun kristalla á hringformum og hún kom reglulega á safnið til 

þess að huga að ræktuninni. 

 Með þessum verkum, og mörgum fleirum á sýningunni sem ekki eru tiltekin hér 

sérstaklega, eyddi ég meiri tíma en mínum nánustu á hátíðlegasta og myrkasta tíma ársins. 

Þegar ég sat ekki í móttökunni og las, gekk ég hring eftir hring úr dimmu í birtu og öfugt 

og mestan hluta tímans var mér efst í huga að þrauka vinnudaginn, verkefni voru fá og 

tíminn leið hægt. Það voru meira en þrír mánuðir búnir af sýningunni, flest verkanna höfðu 

vanist og þá er auðveldara að hætta að veita þeim athygli. Hringferðirnar mínar óteljandi 

um salina renna saman í minningunni en þó standa upp úr þau augnablik sem mér tókst að 

láta af óþreyjunni og taka inn stund og stað. Það er eitt þeirra augnablika sem sérstaklega 

verður hér til umfjöllunnar. Þegar það bar að stóð ég í vestursalnum og hljóðin tóku völdin 

í vitundinni. Í forgrunni var laglína Þorkels sem hafði verið að endurtaka sig í salnum dag 

eftir dag og mánuðum saman. Starfsmenn á nútímalistasöfnum eru ýmsu vanir hvað varðar 

hljóðgjafa a vinnustaðnum, en ég viðurkenni samt að ég hafði oft leyft laginu að fara í 

taugarnar á mér. Í einhver skipti vakti það jafnvel hjá mér reiði, ekki aðeins vegna þess hve 

oft ég þurfti að hlusta á það heldur var ég ósátt við framsetninguna og búninginn sem lagið 

var fært í, á hvaða hátt melódían hafði verið tekin úr samhengi sínu. Þegar ég hins vegar 

stóð ein í stóru rýminu, tómu húsinu og daufu ljósinu, leyfði loftræstingunni og 

snjóstormnum úti fyrir að blandast inn í vitundina, slakaði á og frestaði dómi, heyrði ég 

hvernig ómur salarins tók við ómi tónlistarinnar.  

 Þessi stund kom mér á óvart. Síðan þá hef ég komist að því að hægt er að vísa til 

hennar sem fegurðaraugnabliks í fyrirbærafræðilegum skilningi, en lengi vel ruglaði hún 

mig bara í ríminu. Ég fann að það var ekki tónlistin sjálf sem vakti hjá mér sterka 
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tilfinningu um tengingu og fegurð, og fyrirbærið hljómburður hafði heldur aldrei haft neina 

merkingu í huga mér nema þegar kom að praktískum atriðum tónleikahalds eða 

óþægilegrar raddbeitingar á kaffihúsum. En hvað er þá fyrirbærafræðilegt 

fegurðaraugnablik? Guðbjörg R. Jóhannesdóttir heimspekingur lýsir því svona: 

  

[F]egurðaraugnablikið [hefst] þegar skilningarvit þín eru virkjuð; þegar öll tilvera þín 

hverfur á vit þess sem þú skynjar, öll mörk mást út og þú skynjar þig sem tengslaveru. Þú 

tekur á móti áhrifum og merkingu í stað þess að varpa fyrirframákveðinni merkingu á það 

sem þú skynjar. Fegurð er það sem við upplifum þegar við skynjum bara til að skynja, 

lítum til himins til að dást að honum en ekki til að gá til veðurs, eða horfum á fossinn til 

að leyfa honum að fanga athygli okkar en ekki til þess að reikna út hversu stóra virkjun 

þyrfti til að fanga aflið í honum.   3

Það voru listaverk í sýningarrýmunum sem höfðu vakið með mér ýmis fegurðaraugnablik, 

hvert á sinn hátt, en það voru kunnugleg augnablik. Þó að ég skildi ekki verkin til fulls (eða 

hálfs) var uppspretta fegurðaraugnablikanna á einhvern hátt rekjanleg til einhvers sem ég 

gæti á hefðbundinn hátt kallað fegurð, hvort sem það var á sjónsviðinu, hugmyndasviðinu 

eða blanda af þessu tvennu. Ég bjó að mínu eigin hugarkorti, líkt og allar vitundir, byggðu 

á reynslu þar sem hægt var að staðsetja verkin og tengja þau strax innan sýningarinnar, 

listasögu, hugmyndasögu, daglegs lífs. Þegar eitthvað verk vakti hjá mér einhverskonar 

líkamleg viðbrögð hafði ég leiðir til að hugsa um þau í samhengi við eitthvað annað, eða 

úrræði til þess að leita slíkra leiða, og gat þá staðsett sjálfa mig innan menningar og 

hugsunar, hversu ómeðvituð sem sú viðleitni þó var. Á þessu augnabliki fann ég hins vegar 

til tengingar við umhverfi mitt, mikillar forvitni og vellíðunar en um leið ráðaleysi, ég gat 

ekki tengt tilfinninguna við neitt sérstakt eða talað um hana. Ég held að svona nokkuð 

 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, Vá!: Ritgerðir um fagurfræði náttúrunnar (Reykjavík: Heimspekistofnun, 3

2020), bls. 17.
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gerist oft í okkar daglegu reynslu, en við sleppum því að meðtaka það og melta. Óvissan 

og berskjöldunin sem felst í því að vita ekki tekur orku og tíma sem við erum skilyrt til 

þess að trúa því að við höfum ekki. Þessi skilyrðing býr djúpt í frumum líkama míns eins 

og öðrum líkömum í neyslusamfélögum, en einhverra hluta vegna gat ég ekki hætt að 

dvelja í minningunni af þessari fegurðarupplifun, þrátt fyrir að sá hluti hugar míns sem vill 

fyrir alla muni þjónusta gangverk hagkerfisins reyndi að streitast á móti og draga gildi 

upplifanna minna í efa. Mér kemur í þessu samhengi til hugar atriði úr breskum 

grínspurningaleikjaþætti þar sem í hita grínsins einn keppandinn skipar þáttastjórnandanum 

að dansa fyrir sig. Stjórnandinn hlýðir skipuninni og dansar en þá er mikið hlegið að 

honum. Hann bregst við með því að hætta að dansa, verða hokinn og miður sín (í gríni) og 

segja eitthvað á þá leið að þegar hann var lítill hljóti hann að hafa misst af skóladeginum 

þar sem öllum hinum krökkunum var kennt hvernig ætti að dansa á diskóteki. Getur verið 

að það hafi komið fyrir mig? Missti ég af skóladeginum þar sem gert var grein fyrir svona 

skynjunarandartökum sem erfitt er að gera grein fyrir, þar sem þau voru afgreidd, farið var 

í saumana á því hvers vegna væri heimskulegt að veita þeim athygli og tala um þau? Eða 

hef ég í raun verið aftengd raunveruleikanum svo lengi að ég er að gera barnalegar 

uppgötvanir sem ég hefði átt að gera fyrir löngu og allir aðrir geta tekið sem sjálfsögðum 

hlut? Þessi beygur hljómar frekar hjákátlega þegar ég orða hann upphátt og það er 

freistandi að afskrifa þessar spurningar með því að smætta þær niður í vísbendingar um 

svikaraheilkenni (e. impostor syndrome) og félagskvíða hjá tónlistarkonu sem finnst hún 

ekki alltaf vera með á nótunum. En hvað ef ég tek spurningarnar alvarlega? Ekki 

bókstaflega, heldur rannsaka á hvaða ótta þær vísa? Ótta við að gera mig að fífli vissulega, 

en sá ótti kemur af minni fyrri reynslu af heiminum og þeirri tilhugsun að fara út fyrir þá 

kortlagningu á honum sem hugur minn hefur gert samkvæmt henni. Ef ég finn reynslu 
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minni ekki stað á kortinu þarf ég annað hvort að afskrifa hana eða að finna leiðir til að 

viðurkenna hana og það þarfnast orku, tíma og ásetnings. Sá hluti af mér sem vill fara 

afskriftaleiðina er voldugur, honum finnst betra að fylgja þeim leikreglum sem umhverfi 

mitt og genamengi hafa mótað í sameiningu til þess að halda mér öruggri. Á móti kemur að 

það að afskrifa upplifun skynfæra sinna gengur gegn kjarna tilvistar okkar sem er að 

skynja og tengja. 

II. Líkami 

Líkamar eru óumflýjanlegar aðstæður. Vísindi og fræði hafa reynt í árhundruðir að finna 

sér leiðir út úr þeim, finna hlutlaust (líkamslaust (guðlegt)) sjónarhorn sem á að lyfta 

hulunni af raunveruleikanum og veita okkur gegnheilan þekkingarfræðilegan grunn. 

Skynfærin eru þá viðurkennd sem rannsóknartæki en er beitt af illri nauðsyn, oft með 

mælitækjum, oft í þeim tilgangi að finna nákvæmari og næmari mælitæki sem þurfa ekki á 

mannlegu skynfærunum að halda. Innan heimspeki er fyrirbærafræði ein aðferð sem hefur 

unnið að því að viðurkenna í staðinn nauðsynlegar lifaðar aðstæður mismunandi 

manneskja með mismunandi skynfæri og kynnast þeim sem best. Það getur verið krefjandi 

að byrja að hugsa út frá aðferðum fyrirbærafræði því þær eru í senn sjálfsagðar, 

einhvernveginn náttúrulegar, og fjarstæðukenndar þegar maður er vanur og menntaður í 

því að draga skynfæri sín í efa fortölulaust. Í bók sem ég keypti mér á netinu, notaða frá 

Bandaríkjunum, sem notast meðal annars við forsendur fyrirbærafræði til þess að færa 

vitundina í meiri tengsl við náttúruna, hefur fyrri lesandi merkt við eina efnisgreinina með 

pennastriki og þar við skrifað orðið „yikes“, sem mér finnst lýsa tilfinningunni við að 

hliðra til sjónarhorni sínu nokkuð vel. Efnisgreinin segir:  
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 Það er nákvæmlega þessi langvarandi og vankannaða gefna forsenda um hið sjálfstæða, 

undirstöðutilveru, aflíkamnaða, forskilvitlega sjálf sem Merleau-Ponty hafnar. Ef að þessi 

líkami er viðvera mín í heiminum, ef það er einungis líkaminn sem gefur mér færi á að 

tengjast öðrum viðverum, ef að án þessara augna, þessarar raddar, eða þessara handa gæti 

ég ekki séð, fundið bragð, og snert hluti, eða verið snert af þeim, ef að án þessa líkama, 

með öðrum orðum, væri enginn möguleiki á upplifun - þá er líkaminn sjálfur hið sanna 

viðfang reynslu. Merleau-Ponty byrjar, þess vegna, með því að samsama viðfangið, hið 

upplifandi „sjálf“ - við hina líkamlegu lífrænu heild.   4

Fyrirbærafræðingar vilja við iðkun þekkingarleitar einbeita sér að hinu lifaða sjálfi, „hinni 

líkamlegu lífrænu heild“ frekar en að gefa sér forsendur um eitthvað stöðugt og eilíft eins 

og heimspekingar hafa verið að gera ansi lengi með mun takmarkaðari árangri en þeir 

hefðu óskað sér.   Hið fullkomna sjónarhorn sem við höfum leitað að svo hörðum höndum 5

gæti, með öðrum orðum, bara einmitt verið þær hendur sem við höfum leitað með. Í stað 

þess að eyða orkunni einungis í að fínstilla sífellt flóknari mælitæki þurfum við að 

rannsaka okkar eigin skynfæri og tilfinningar og taka þeim sem fullgildum fyrirbærum, 

verðugum til þess að vera bæði viðfang rannsókna og rannsakandinn sjálfur, á sama tíma 

og við horfumst í augu við eigið sjónarhorn á hverri stundu sem eitt af aragrúa ótölulegra 

sjónarhorna. Því hvernig hvert og eitt okkar er gert og hvað við höfum lifað kemur með 

okkur inn í hverja stund og allar mismunandi aðstæður. Það gefur okkur ólíkar forsendur til 

að skynja þær, tengjast þeim og öðlast þekkingu á þeim. Páll Skúlason heimspekingur 

kallaði þetta aðstæðnatilfinningu:  

  

 David Abram, The Spell of the Sensuous. (New York: Vintage Books, 1997), bls 45. Þýðingin er mín eigin.4

 Frummyndir, mónöður og atóm eru dæmi um fyrirbæri sem hafa öll verið álitin eilíf og óbreytanleg og 5

notuð við þekkingarfræðilega hugsun.
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 Aðstæðnatilfinning táknar stöðu okkar í heiminum sem upprunalegt mót við heiminn og 

sjálf okkur; þetta mót er grunnurinn að tilfinningalífi okkar. Aðstæðnatilfinningin 

opinberar raunverunni endanleika sinn, þá staðreynd að hún er samgróin aðstæðum sínum, 

á sér rætur í heiminum. Með öðrum orðum: Aðstæðnatilfinning er bakgrunnur tilveru 

okkar, hún táknar eina grundvallarvídd mannlegrar tilveru.  6

Hann notar lífræn orð: Tilvera okkar er samgróin aðstæðum sínum og aðstæðnatilfinningin 

á sér rætur í heiminum. Fátt ætti að vera sjálfsagðara í hugsun okkar en þetta, að við erum 

lífverur sem þurfa að tengjast umheiminum á lífrænan hátt. Í grein sinni Innra landslag 

líkamans: Fyrirbærafræði hugsunar segir áðurnefnd Guðbjörg R. Jóhannesdóttir um sömu 

tilvitnun og hér að ofan: 

  

 Í mínum huga er aðstæðnatilfinningin eins konar innra landslag líkamans - landslag þess 

sem við skynjum innra með okkur. Hún vísar til þess hvernig ytra landslagið sem við 

skynjum endurómar innra með okkur í innra landslagi líkamans.  

  Þessa aðstæðnatilfinningu eða samskynjandi skynsviði tökum við oftast ekki eftir, en við 

tökum hins vegar eftir því á hinu fagurferðilega augnabliki - og þess vegna eru slík 

augnablik svo verðmæt, því þau miðla til okkar auðugum mannskilningi […].  7

Þegar við skynjum landslag er það „heildarskynjun á ákveðnum aðstæðum/ástandi eða 

ákveðnum stað/svæði“ . Öll okkar skyngáfa er að verki og tekur inn allt sem blasir við, 8

hvort sem það er það sem við köllum huglægt eða hlutlægt. Orðinu landslag fylgir strax sú 

tenging að taka inn og skynja hvernig rýmið í kringum okkur liggur,  en okkur er alveg jafn 

tamt að tala um huglægu dæmin sem Guðbjörg tekur, sem eru pólitískt landslag og 

 Páll Skúlason, Merking og tilgangur. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2015), bls. 52. Rætt er um hugtakið í 6

sambandi við verufræði Heideggers. 

 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, Vá!: Ritgerðir um fagurfræði náttúrunnar, bls. 161.7

 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, Vá!: Ritgerðir um fagurfræði náttúrunnar, bls. 20.8
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tilfinningalegt landslag . Skynjun ber að, linnulaust með mismunandi hætti í ólíkum 9

tilgangi, en þegar hún er „fagurferðileg“  skynjum við aðeins til þess að skynja, og á þeirri 10

stundu er ógerlegt að taka afstöðu með einu eða gegn öðru. Það er það sem gerist þegar við 

skynjum landslag fagurferðilega hvort sem það er ytra eða innra landslag eða hvernig þau 

mætast. Það er nóg að skynja og að skynja er að vita: „ytra landslagið sem við skynjum 

endurómar innra með okkur í innra landslagi líkamans“. Guðbjörg líkir þessu við að finna 

sér heimili. Það getur verið að finna sér stað til að búa á, en það má líka finna sér heimili í 

listaverkum og tónlist:  

[Þ]á kjósum við að „eiga heima“ í listaverkinu; veita því athygli á sama hátt og 

þegar við veljum okkur heimili. Þegar við veljum okkur heimili leitum við inn á 

við til þess að finna hvernig okkur líður á staðnum/í aðstæðunum, og spyrjum: 

„Hvernig líður mér í þessu rými? […] Hvaða eiginleika hefur þetta rými sem 

gera að verkum að ég laðast að því eða ekki?“  11

Það má yfirfæra þetta á hvað sem er í okkar reynslu. Við spyrjum okkur af hverju okkur 

finnst við eiga heima einhversstaðar; á vinnustað, í hverfi, með manneskju. Svarið höfum 

við sjaldnast á reiðum höndum en til staðar er vitneskja innsæisins sem við verðum að geta 

leyft okkur að treysta til þess að taka ýmsar ákvarðanir, og margar þeirra eru mikilvægustu 

ákvarðanir lífsins. Því oftar sem við leyfum okkur að skynja aðstæður okkar 

fagurferðilega, hverjar sem þær eru, spyrja opinna spurninga og finna fyrir svörunum, því 

meira lærum við um okkar innra landslag og því betur lærum við að eiga heima í 

 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, Vá!: Ritgerðir um fagurfræði náttúrunnar, bls. 20.9

 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, Vá!: Ritgerðir um fagurfræði náttúrunnar, bls. 9-11. Umræða um að nota orðð   10

„fagurferðileg“ í stað „fagurfræðileg“.

 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, Vá!, bls. 155.11
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heiminum. Ekki á neinn hátt er það samt einfalt. Það krefst athygli og ásetnings að taka 

eftir og læra af þeim lágstemmdu merkjum, tilfinningum, sem samvinna skynfæranna gefur 

okkur. Innra landslagið er flókið, tíma og aðstæðum háð og í sífelldri gagnvirkun við sjálft 

sig og umhverfi sitt. Hið sama má segja um heimsins jarðar- og borgarlandslag sem virðist 

þó stundum vera auðveldara að rannsaka með því að reyna að taka sér stöðu hinnar 

ótengdu vitundar. Það er hins vegar hægt að hugsa sér sem svo að um öll þessi landslög, 

mannleg og ekki-mannleg, gildi sömu lögmál en á gjörólíkum tímaskölum, sem gerir það 

kannski að verkum að lögmálin virðast ekki hin sömu. 

  

 Á sama hátt og hið ytra náttúrulega landslag verður til úr setlögum og jarðlögum og 

athöfnum manna, dýra og annarra náttúruafla sem hafa sett mark sitt á landslagið, jafnvel 

að því marki að náttúrlegt landslag verður að menningar- eða borgarlandslagi, verður hið 

innra landslag líkamans til úr setlögum aðstæðna, athafna og rýma sem hafa sett mark sitt 

á okkur sem manneskjur.  12

Einhversstaðar mætast lagskiptur líkami minn og lagskipt tilvera listasafnsins Gerðarsafns, 

við erum til á sama tíma og mótið sem ég skynja á sér stað fyrir tilstilli líkama, skynfæra 

og vitundar: aðstæðnatilfinningarinnar. Við erum sömu náttúruöflum háð, hrörnun og 

breytingum, en á öðrum tímaskala. Ég skynja sem svo að ég ferðist hraðar inn í 

óreiðuástand (e. entropy) heldur en safnbyggingin sjálf. Út frá mínu hefðbundna mannlega 

sjónarhorni er hún kyrrstæður og dauður hluti landslagsins en hún hefur samt sem áður 

áhrif á mig sem rými. Rými sem ég skynja með öllum skynfærunum á sama tíma hvort sem 

ég tek eftir því eða ekki, og ég get haft áhrif á rýmið á mínum eigin skala með líkama 

mínum og í samvistum við aðra líkama. Fyrir mér er alveg ljóst að það hvernig rýmið er 

 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, Vá!: Ritgerðir um fagurfræði náttúrunnar, bls. 22.12
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myndað, hvaða eiginleika það hefur, hefur áhrif á mín eigin setlög, hvernig ég haga mér í 

rýminu og að rýmið, með því að veita mér upplýsingar um eiginleika mína og hegðun 

hefur áhrif á það hvernig ég haga mér í heiminum fyrir utan hana. Viðvera mín, mót okkar, 

virðist ekki hafa mikil áhrif á það sem ég skynja sem bygginguna sjálfa, steinsteypuna, 

glerið, málminn og viðinn, þetta efni og form sem kastar aftur, magnar og breytir 

hljóðbylgjunum sem skipta mig svo miklu máli. Ég get aðeins raunverulega gert mér í 

hugarlund að mynda setlög og merkingu á mínum eigin takmarkaða tímaskala, en eins og 

hljóðbylgjurnar og rýmið allt mótar setlög í minni eigin vitund gæti viðvera mín gert slíkt 

hið sama við Gerðarsafn á allt öðrum skala, lítil rafeind innan um sandkornin sem 

byggingin mun mynda í setlögum landsins. 

III. Kortlagning  

Í janúar 2020 sótti ég um styrk til Nýsköpunarsjóðs námsmanna til þess að vinna verkefni 

um sumarið, með hvatningu frá þáverandi kennara mínum í tilraunatónlist, Berglindi Maríu 

Tómasdóttur sem einnig varð leiðbeinandi minn í verkefninu. Umsóknin gekk út á það að 

búa mér til verkefni úr því að rannsaka fegurðaraugnablikið áðurnefnda, þó svo að á þeim 

tímapunkti vissi ég ekki að hægt væri að kalla það svo. Ég þurfti því að finna leiðir til þess 

að tala um það sem ég hafði upplifað og setja það í samhengi án þess þó að gera mér 

almennilega grein fyrir því hvar ég ætti að byrja. Mér datt helst í hug að skoða hvernig 

hægt væri að nota heila byggingu sem hljóðfæri. Með hjálp Berglindar Maríu fór ég þá leið 

í umsókninni að tala um listræna kortlagningu hljóða í Gerðarsafni og þegar ég fékk 

styrkinn hófst vandinn við að rannsaka hljóðin innan safnsins með tilliti til kortlagningar 

og á sama tíma tengja þau við tilfinninguna fyrir þeirri sérstöku fegurð sem mér fannst að 

margræður hljómburður byggingarinnar gæti ljáð þeim. Leitin hófst almennt með lestri um 
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ýmiskonar kortlagningaraðferðir og -umræðu, bæði hvað varðar hljóðkortlagningar og 

grafískar og vita hvort eitthvað við þær talaði til mín, en einnig fannst mér ég þurfa að 

þekkja betur til hugtaksins sjálfs. Þrátt fyrir að kort sé á einhvern hátt kunnuglegt efnislegt 

og hagnýtt fyrirbæri víkkar hugtakið svo fljótt út við nánari athugun að það myndar 

snögglega hyldýpi. Það er hægt að beita því á næstum því hvað sem er, í hvaða samhengi 

sem er, í þeim tilgangi að reyna koma reglu á allt það sem við skynjum, landslagið í sinni 

víðustu fyrirbærafræðilegu merkingu. Kortin, efnislegu, sem hafa verið gerð af 

landsvæðum og hinum þekkta heimi af mismunandi vísindalegu og tæknilegu listfengi í 

gegnum árhundruðin lúta nákvæmlegu sömu lögmálum og hver annar mannlegur miðill; 

tungumál, tónlist, myndlist: 

  

 Að setja saman sögulega tímaröð vestrænna korta - heimskorta, korta ákveðins ríkis, 

svæðis eða bæjarfélags í þágu þess sem nú er orðið hnattrænt kortalæsi - getur leikið 

sannfærandi hlutverk í sögu um aukna nákvæmni, sérstaklega þegar lesturinn ræðst af 

markhyggju natúralisma sem gerir ráð fyrir því að kort samtímans séu sannasta 

framsetningin á raunverulegum formum og lögunum í rými, sem er forsenda sem er studd 

af því sem virðist vera hlutleysi vélrænt framleiddra framsetninga eins og ljósmynda eða 

fjarkönnunar úr lofti. Það er tiltölulega einfalt og fræðilega heillandi að greina frá þeim 

tæknilegu aðferðum sem hafa fest í sessi framfarir í eftirlíkingareiginleikum í 

framsetningum kortagerðar, […]. Á sama hátt mætti rekja sögu stíls og hefða í kortagerð 

og leiða í ljós hvernig kortagerðarmenn hafa afritað, hagnýtt og umbreytt verkum 

fyrirrennara sinna í myndrænni framsetningu. En slíkar sögur af afrakstri og tæknibeitingu 

geta skyggt á tvær aðrar spurningar sem skipta miklu máli fyrir hvaða sögu kortagerðar 

sem er. Hin fyrri hefur að gera með hina flóknu uppsöfnun menningarlegra tengsla við 

heiminn sem umvefur og myndar undirstöður hönnunar á korti, það er að segja að 

meðhöndla kortið sem afrakstur afmarkaðrar menningar. Hin seinni varðar hinar 

margvíslegu hringrásir notkunnar, viðskipta og merkingar sem kortið er sett í eftir að það 

hefur verið framleitt: þ.e.a.s. kortið sem þátttakandi í efnismenningu. […] Öll kort er þvi 

 16



hægt að líta á sem hjarir og í kringum þær snúast heildræn kerfi merkingar bæði fyrir og 

eftir tæknilega og vélræna framleiðslu hennar.  13

Hverskonar verkefni hafði ég eiginlega búið mér til? Að nota hljóð til þess að búa til hjör 

fyrir merkingu sem hringsnérist í endalausri gagnverkun við sjálfa sig og aðrar hjarir? Ég 

var engan veginn komin á stöðugari grunn með því að reyna að gera mér betur grein fyrir 

hugtakinu sem ég gekk út frá. Á sama tíma var ég meðvituð um að þó mér finnist 

heimspekilegar skilgreiningar bæði merkilegar og skemmtilegar og oft hjálpa til við að 

finna tengingar getur samhengið orðið of margrætt til þess að hægt sé að vinna beint út frá 

því.   

 Það voru tvær hljóðkortlagningaraðferðir sem oftast er talað um á ensku sem 

soundmapping (hljóðkortlagning) og soundwalk (hljóðgöngutúr), sem ég vissi af og kynnti 

mér nánar fyrir verkefnið. Þessum aðferðum tengist náið hugtakið soundscape sem gengur 

út frá því að eins og við getum séð og virt fyrir okkur sýnilegt landslag, landscape, getum 

við gert slíkt hið sama með soundscape, sem ég mun framvegis þýða sem hljóðheim. Það 

að upplifa hljóðheiminn í kringum sig krefst þess fyrst og fremst þess að meiri athygli sé 

gefin hljóðunum í umhverfinu og hlustað á þau í samhengi við hvert annað, líkt og þegar 

maður virðir fyrir sér landslag. Þegar ég gerði umsóknina gerði ég ráð fyrir að ég myndi 

ganga hvað mest út frá aðferðum hljóðkortlagninga sem eru sambærilegar grafískum 

aðferðum. Ég hafði rætt við Berglindi um möguleikann á að miðla afrakstrinum með 

hljóðgöngutúr (soundwalk) annað hvort með upptökum þar sem gengið er um og hlustað á 

hljóð eða leiðbeiningar í heyrnartólum, eða að hafa hljóðgöngutúraleiðsagnir í eigin 

persónu. Hvernig ég myndi bera mig að hélst alltaf nokkuð opið en mér fannst ég hafa það 

 Denis Cogrove, „Introduction: Mapping Meaning“ í Mappings, Denis Cosgrove ritstýrði, 1-23. (London: 13

Reaktion Books Ltd., 1999), bls 8-9. Þýðing er mín eigin.
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skýrt í huga mér hvernig ég gæti beitt kortlagningaraðferðum samkvæmt þeim fordæmum 

sem ég hafði kynnt mér. Það sem ég hins vegar áttaði mig ekki nógu vel á nógu snemma er 

að kortlagning er miðlunaraðferð frekar en rannsóknaraðferð, það er yfirleitt betra að vita 

frekar nákvæmlega hverju maður vill miðla áður en maður kortleggur. Á sama tíma vissi 

ég bæði að ég vildi reyna að tjá þann fallega, einkennilega og lágstemmda hljóðheim sem 

ég var farin að upplifa æ oftar á safninu eftir fegurðaraugnablikið mitt góða, og að það að 

safna miklu magni hljóða á stafrænt form til miðlunar og að hlusta á þau af athygli gæfi 

tækifæri til rannsókna.    

 Þegar skólaárinu lauk var ég að klára það ferli að fá lánuð ýmiskonar upptökutæki 

og dót sem þeim fylgir. Ég byrjaði strax að gera tilraunir með tækin og taka upp stök hljóð 

í húsinu, merkja staðsetningar og tímasetningar í rýminu, gera lista, prófa mismunandi 

hljóðupptökuaðferðir. Ég ímyndaði mér að til þess að framkvæma hljóðkortlagningu sem 

beindi athyglinni fyrst og fremst að hljóðrænum eiginleikum umhverfisins myndi ég þurfa 

að búa mér til skipulegan gagnabanka yfir hljóðin svo hægt væri að gera sér grein fyrir 

mismunandi hljóðheimi á mismunandi tímum á ákveðnum stað í byggingunni. Það 

mikilvægasta væri samræmi milli þessara þátta - tími, staður, upptökutæki - sem myndu 

mynda hnit og safn hnita myndar smám saman kort. Þetta kort og/eða safnið af upptökum 

af hljóðum sem það myndaði væri síðan hægt að gera aðgengilegt á vefsíðu. Ég ætlaði að 

láta það ráðast hvort ég blandaði upptökunum eitthvað saman við eftirvinnslu og/eða 

myndi nota hljóðgöngutúra til þess að gera miðlunina líkamlegri. 

 Í skáldsögunni Flights (pólska: Bieguni) eftir Olgu Tokarczuk segir á einum stað frá 

flæmska lækninum og líffærafræðingnum Philip Verheyen. Hann lifði í raun 1648-1710, 

missti annan fótlegginn vegna veikinda og á að vera sá sem kenndi hásinina við Akkiles. Í 
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sögu Tokarczuk þjáist Verheyen af vofuverk (e. phantom pain) í fætinum sem hann missti 

og geymir hann, aflimaðan við hné, í glerkrukku við rúmið sitt. Í leit að uppsprettu 

sársaukans rannsakar hann og kryfur sinn eigin fótlegg niður í þær smæstu eindir sem 

tækni tímans réði við. Hann stundar líka bréfaskriftir til fótleggsins þar sem hann segir: 

Líkaminn er fullkominn leyndardómur […] Þó að við gerum svo ítarlega grein 

fyrir honum þýðir það ekki með nokkrum hætti að við þekkjum hann. Hann er 

eins og röksemdafærsla frá Spinoza, linsuslíparanum sem fægir gler einmitt til 

þess að við getum grandskoðað allt, sem notar ótrúlega flókið tungutak til þess 

að tjá hugsanir sínar því að sagt er: að sjá er að vita.  

  Ég vil vita, og ekki láta undan rökvísi. Hvaða máli skiptir mig 

utanaðkomandi sönnun, sett fram sem rúmfræðileg röksemdafærsla? Það eina 

sem slík sönnun færir mér er eitthvað sem lítur út eins og rökleg afleiðing, og er 

skipulag sem þóknast huganum. Hér er A, og eftir A kemur B, 

frumskilgreiningar, lögmál, númeraðar kenningar og viðbótarniðurstöður - og 

manni gæti fundist að slíkt valdboð minni á undursamlega skissuða teikningu í 

atlas, þar sem bókstafir merkja einstök atriði, þar sem allt lítur út fyrir að vera 

svo skýrt og augljóst. En samt vitum við ekki hvernig þetta virkar allt saman.  14

Þegar ég var að taka upp einstaka hljóð í Gerðarsafni er ég ekki frá því að mér hafi smám 

saman farið að líða eins og í Verheyen í skáldsögunni. Ég hafði búið til þessi skýru skemu 

um hvaða hljóð ég tæki upp, hvaða upptökutæki og tækni ég notaði, staðsetningu og tíma 

dags. Ég hlustaði á breytileika og tilbrigði sem fóru eftir því hvernig míkrafónarnir snéru, 

hvað ég notaði marga, og/eða hversu nálægt uppsprettu hljóðsins þeir væru eða veggnum 

sem endurkastaði því. En ekkert fyrirkomulag færði mig nær því sem ég var að leita eftir, 

hljóðin sem heilluðu mig í rýminu misstu allan gljáa þegar búið var að setja þau á stafrænt 

 Tokarczuk, Flights, bls. 216-217. Mín eigin þýðing. 14
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form, í nýtt samhengi upptökutækjanna og heyrnartólanna. Það var eins og með því að 

klippa þau úr mínum eigin vitundarstraumi og gera af þeim eftirmynd að þau misstu 

tenginguna við líkamann, að þau misstu merkinguna sem rýmið færði þeim. Ég stóð þá 

frammi fyrir tveimur möguleikum; að halda áfram á sama hátt og ég hafði verið að gera, 

nokkuð vélrænt og samkvæmt forskrift, og geta þannig miðlað afrakstri í samræmi við 

styrkveitinguna eða bara gefast upp, byrja upp á nýtt og fylgja innsæinu óháð væntingum 

um afrakstur. 

IV. Aðferð  

Sýningin sem stóð yfir á Gerðarsafni sumarið 2020 var sett saman á stuttum tíma með 

verkum 12 ungra íslenskra listamanna þegar ljóst var að vegna kórónaveirufaraldursins 

gengi ekki upp að halda þær sýningar sem áætlaðar höfðu verið. Sýningin öll, Þegar allt 

kemur til alls, var húmorísk, létt, falleg og litfögur.  Tilgangslausir hlutir fengu 15

upphafningu og hlutir sem áður höfðu hvunndagshagnýtingu fengu að verða fagrir og 

tilgangslausir. Í nú björtum vestursalnum var listaverk eftir Loga Leó Gunnarsson; Six bells 

interact with each other for a while and silence (Seven variations). Sex gömlum 

skólabjöllum var raðað með jöfnu millibili ofarlega í salnum, langt fyrir ofan sjónlínu, og 

hafði verið breytt þannig að í stað þess að hringja síendurtekið hringdu þær einn tón í einu. 

Tímasetning tónanna og hve oft þeir hljómuðu var forritað eftir forákvörðuðum líkindum, 

en það heyrðist í bjöllunum jafnt og þétt allan daginn, þó maður gæti aldrei vitað 

nákvæmlega hvenær næsta bjalla myndi hljóma.  16

 Sýningarskrá var ekki gerð vegna stutts fyrirvara, en vefsíða hennar á heimasíðu Gerðarsafns er hér: 15

https://gerdarsafn.kopavogur.is/syningar/fyrri-syningar/vidburdur/1392/thegar-allt-kemur-til-alls

 Logi Leó Gunnarsson. „Six bells interact with each other for a short while and silence (Seven variations).“ 16

Logi Leo.info. http://www.logileo.info/home.html
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 Bjöllurnar voru frá byrjun sýningarinnar í júlí hluti af því hvernig ég reyndi að 

skrásetja hljóðin í rýminu á þeim tímum sem safnið var opið almenningi. Þær hringdu 

reglulega inn í upptökur víðsvegar á báðum hæðum byggingarinnar og það var bara í 

aflokuðum rýmum hægt að gera ráð fyrir að þær læddust ekki inn. Ég hafði mjög gaman af 

því að fylgjast með kaffihúsagestum á neðri hæð safnsins sem höfðu engan áhuga á annarri 

starfsemi þess ráfa upp og niður um tröppurnar að sýningarsölunum og pirra sig á uppruna 

hljóðanna, arka jafnvel að móttökunni til þess að kvarta án þess að vita almennilega hvað 

þeir ætluðu að segja. Strax í upphafi sýningarinnar fann ég að ég vildi ekki gera bjöllurnar 

að fókuspunkti í kortlagningunni en fannst áhugaverðara að reyna að finna út úr því 

hvernig þær gætu verið hluti af vefnaði hljóðheimsins. Þegar sumarlok nálguðust óðfluga 

og ég var um það bil búin að gefast upp á kortlagningaraðferðum mínum fannst mér ég 

samt sem áður þurfa að taka bjöllurnar upp sérstaklega og ákvað beita á þær og rýmið 

upptökuaðferð sem er kennd við tilraunahljóðverk Alvins Luciers I am sitting in a room. 

Ég hafði áður hugsað reglulega um að beita aðferðinni á rýmin en fannst ég einhvern 

veginn vera að svíkjast undan með því að nota tæknina til þess að breyta hljóðunum í 

safninu og magna þau upp, í stað þess að reyna að taka þau upp eins milliliðalaust og ég 

ímyndaði mér að hægt væri. Þar að auki er aðferðin ágeng, ég þurfti að stjórna rýminu og 

varð því að gera upptökurnar eftir að safninu var lokað sem útilokaði hinn dagsdaglega 

hljóðheim sem ég hafði alltaf séð fyrir mér að fanga. Í I am sitting in a room tók Lucier 

sjálfan sig upp á segulband fara með texta sem hann skrifaði sjálfur sem hófst á 

setningunni „I am sitting in a room different from the room you are in now“. Þar næst 

spilaði hann upptökuna aftur inn í herbergið og tók upp á annað segulbandstæki hvernig 

hún hljómaði í herberginu. Þetta gerði hann aftur og aftur, spilaði alltaf nýjustu upptökuna 
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aftur inn í herbergið þar til orðin máðust út og náttúrulegar tíðnir herbergisins tóku yfir.  17

Ég nýtti mér þessa aðferð en bætti inn í hana meiri breytileika. Það var ekki ákveðið 

fyrirfram heldur gerðist þegar ég fann að mig einfaldlega langaði ekki að slökkva á verki 

Loga Leós áður en ég byrjaði að spila fyrstu upptökuna aftur inn í rýmið og taka hana upp. 

Í stað þess að leyfa aðeins henni afmarkaðri og afritum af henni að hljóma endurtekið inn í 

rýmið, leyfði ég öllu því sem gerðist í rýminu að hljóma inn í allar upptökurnar sem ég 

gerði, hvenær sem í ferlinu það gerðist. Fyrir miðju vestursalarins kom ég fyrir Zoom H6 

upptökutæki á statífi fyrir og notaðist við M/S míkrafón frá Zoom sem gerður er til að 

festast beint á tækið. Upptökuskilyrði voru stillt á RAW til þess að upptakan yrði sem 

víðust og ég kom fyrir tveimur kraftmiklum hátölurum í góðri fjarlægð frá míkrafóninum 

og hvor öðrum, sem tengdust tölvunni minni með bluetooth. Ég kveikti á Six bells og tók 

það upp í 7 mín og 26 sek. Ég hafði ráðgert að lengd fyrstu upptökunnar færi eftir 

tilfinningu, en næstu upptökur myndu hafa álíka tímalengd og sú fyrsta. Ég gerði sex nýjar 

upptökur þar sem upptakan á undan fékk að hljóma í salnum, og slökkti sem fyrr segir 

aldrei á verki Loga Leós. Þær voru gerðar með hans samþykki og engin eftirvinnsla fór 

fram á þeim. Tengill á þær er hér: https://soundcloud.com/bergthoralinda/sets/bj-llur-llg-

ger-arsafni-1/s-RIf7j4gAfa7 

 Það er visst smekkleysi sem felst í því að minnast á Pauline Oliveros undr lok 

ritgerðar um hlustun, hún hefði alltaf átt að koma fremst og vera yfirlýstur kjarni 

rannsóknarinnar. Ég ætla samt sem áður að láta af þessum vankanti verða vegna þess að 

hann ber vitni um hversu niðursokkin í mikilvægi eigin hugsana ég var í gegnum þetta 

 TrilobiteJuice. „Alvin Lucier - I am Sitting in a Room“ Myndband, 45:24. Sótt 31. maí 2021. https://17

youtu.be/fAxHlLK3Oyk
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ferli, rökhugsunin/ofhugsunin tók völdin á sinn lúmska hátt. Hún vildi hugsa fyrir endann á 

öllu. Reyna að passa að ég skilaði af mér einhverju merkilegu og í samræmi við ímyndaðar 

væntingar, þó ég hefði strax í byrjun heitið sjálfri mér að leyfa slíku ekki að afvegaleiða 

mig. Ef ég hefði virkilega hlustað á Oliveros við undirbúning verkefnisins, skipað mér við 

hlið hennar og lært af hennar reynslu frá upphafi, treyst henni af líkama og sál, hefði það 

líklega farið öðruvísi. Hún kemst að kjarna málsins í stuttu erindi:  

Djúphlustun er fyrir mér að læra að víkka út skynjun á hljóðum þannig að hún innihaldi 

allt tímarúm þeirra, að standa frammi fyrir víðáttunni og margbreytileikanum eins mikið 

og hægt er. Á sama tíma ætti maður að geta miðað út hljóð eða röð hljóða og skilið 

byrjunina á þeim, miðjuna og endann sem fókus. Slíkur fókus og útvíkkun þýða að maður 

er tengdur öllu umhverfinu og meira en það. Ég hef þann háttinn á að hlusta á allt alltaf og 

minna sjálfa mig á þegar ég er ekki að hlusta.   18

Ég sakna þess að kunna að treysta visku líkamans. Hann heyrir og skynjar og heldur áfram 

að mynda setlög hvort sem athygli mín er með honum eða ekki. Hann veit að mót mitt við 

rými og veruleika, allar hjarir merkingar sem hringsnúast endalaust, eru miklu flóknari 

upplýsingar en ég gæti nokkurn tíma meðvitað áttað mig á, hversu mikið sem ég reyni að 

hugsa mig inn í og út úr sjónarhornum og aðstæðum. Það var ekki fyrr en að sýningunni 

Þegar allt kemur til alls var að ljúka og ég varð allt í einu hrædd við að missa bjöllurnar úr 

vestursalnum að ég leyfði mér að tengjast innsæi mínu um hvað ég ætti að gera. 

Tilhugsunin um að ná ekki að fanga áhrif þeirra á rýmið á neinn fullnægjandi hátt varð 

óbærileg og síðasta sýningardag, þegar búið var að loka safninu, var ég ein eftir í húsinu að 

vesenast með þunga hátalara inn í og um salinn, stilla upp tölvum og upptökutækjum og 

 Tedx Talks. „The difference between hearing and listening | Pauline Oliveros | TEDxIndianapolis“ 18

Myndband, 11:37. Sótt 31. maí 2021 https://youtu.be/_QHfOuRrJB8
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gera tilraunir. Það var langt liðið á ágúst og þegar ég var búin að ná því fyrirkomulagi sem 

ég vildi hafa á öllum tæknilegum atriðum var farið að dimma. Ég prófaði að kveikja ljósin 

en þau gáfu frá sér greinilegt suð sem ég vildi ekki hafa inni í ferlinu. Um leið og ég 

byrjaði að spila fyrstu ásættanlegu upptökuna af bjöllunum inn í rýmið fann ég að það 

kveikti hjá mér neista sem ekkert af hinni upptökuvinnunni hafði áður gert. Ég veit núna að 

ég hefði átt að skrá hjá mér jafnóðum hvað ég upplifði þetta kvöld en ég var of niðursokkin 

til þess að átta mig á því. Ég man hinsvegar hvað ég var spennt en á sama tíma logandi 

hrædd með allar þessar tíðnir leikandi um mig í rökkvuðu rýminu. Undir lokin, í sjöttu 

upptökunni, átti ég erfitt með að hafast lengur við inni í salnum á meðan henni stóð þó að 

ég héldi fyrir eyrun, hávaðinn og titringurinn yfirgnæfandi og alltumlykjandi. Ég var búin 

að loka járnhurðum salarins fyrir upptökurnar en hafði hurðina út á brúnna yfir í 

austursalinn með smá rifu svo ekki myndaðist hljómmikill dragsúgur, hann kemur þegar 

báður hurðir eru alveg lokaðar, sem hefði sett mark sitt á upptökurnar. Þegar að því kom að 

ég þoldi ekki lengur við í salnum hljóp ég út á brúnna og leyfði tímanum sem ég hafði 

ráðgert fyrir upptökuna að klárast. Á meðan ég stóð þar kyrr, hélt um eyrun og horfði á 

himininn út um glerskálann fann ég hvernig ég skalf af spennu og myrkfælni. Svo hljóp ég 

aftur inn salinn, slökkti á afspilun og upptöku og gerði allt tilbúið fyrir síðustu og sjöundu 

upptökuna, en þó í vafa með hvort ég ætti að láta af henni verða því ég var hrædd við að 

titringurinn gæti haft áhrif á listaverkin. Klukkan var þarna orðin meira en ellefu og það 

voru enn ljóstýrur á himni en það var farið að verða erfitt að sjá til inni í salnum. 
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