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Áttuð – brotist út úr kerfi 

 

Diljá Þorvaldsdóttir., Áttuð, 2021 

Í BA ritgerðinni skrifaði ég um list mína út frá kenningum félagsfræðingsins Pierre 

Bourdieu um habitus og um kerfislist út frá skrifum Jacks Burnhams og Lawrence  

Alloways. Ég komst að þeirri niðurstöðu að vinnulagið og kerfin sem ég notast við sem 

listamaður séu að miklu leyti afkvæmi minnar félagsmótunnar. Sá habitus sem  mótar mig 

hverju sinni hefur haft áhrif á mína kerfisbundnu listsköpun. Í lokaverkinu vildi ég kanna 

hvort ég gæti losnað frá eigin kerfisbundnu aðferðum og sleppt tökunum.  

Ég hafði alla mína skólagöngu reynt að komast frá þeim stýrðu kerfum sem í mér 

búa og reynt að losa um þau eftir bestu getu. En það var sama hvað ég reyndi, það 

mynduðust ný kerfi og nýjar reglur litu dagsins ljós. Þessi kerfi voru mögulega ekki 

augljós þeim sem ekki þekkja til mín en afar augljós þeim sem hafa fylgst með þróun 

verka minna í gegnum skólagönguna. Því ákvað ég í lokaverkinu að ég yrði að finna leið 

til að losa um þessi kerfi. Ég ákvað að henda mér út í óvissuna með því að breyta um 

vinnulag. Sjálft vinnuferlið yrði að taka breytingum því kerfin sem ég hef stuðst við 

hingað til og eru hluti af mér væru of afgerandi og sterk. Ég ákvað að stíga út fyrir 

þægindarammann og leyfa ferlinu að ráða för án þess að sjá fyrir mér útkomuna.  

Þegar ég var komin með hugmynd að verki var ég ekki viss um að hún væri 

framkvæmanleg. Sá fyrir mér verk með tveimur hliðum og í einhvers konar einingum. 

Ég gerði ýmsar tilraunir og í hverju skrefi leystist ein ný þrautin að fætur annarri. Fyrst 



 

þurfti ég að finna út úr því hvernig væri hægt að búa verkið til svo það hefði þá virkni 

sem ég leitaðist eftir. Síðan þurfti ég að finna út úr því hvað ég vildi segja með verkinu. 

Verkið hefur tvær hliðar, sem leggjast niður til skiptis. Á annarri hliðinni eru speglar og á 

hinni hliðinni myndverk sem ég þurfti að ákveða hvernig ætti að vera. Ég prófaði 

mismunandi myndefni og ákvað síðan að það væri mikilvægt fyrir verkið að hafa 

málverk í abstrakt expressjónískum stíl á annarri hliðinni til að ná fram tilfinningu. 

Speglarnir, sem eru myndmál fyrir sjálfið, komu í lokin og tengdu fletina saman sem eina 

heild. Ég var ómeðvitað að vinna út frá persónulegri upplifun. Ég var að uppgötva nýjar 

hliðar á sjálfri mér og taka eftir ákveðinni umbreytingu. Titill verksins Áttuð eða á ensku, 

Shift vísar í umbreytinguna. Mér fannst skýringin á inntaki verksins og titli þess þurfa að 

koma fram að einhverju leyti í veggtexta verksins en mikilvægast þó að áhorfandinn gæti 

túlkað verkið á eigin hátt. Litavalið í málverkinu er vísun í sólarlag sem verður 

sólarupprás og er táknræn túlkun á sólinni að setjast á þá sem ég var og rísa á þá sem ég 

er. Allir þessar ákvarðanir áttu sér stað í vinnuferlinu og engin þeirra var ákveðin 

fyrirfram. Þar sem vinnuaðferðin var ólík þeim sem ég er vön að nota var ég ekki viss um 

að verkið gengi upp fyrr en í uppsetningunni fyrir sýninguna í Listasafni Reykjavíkur. 

Verkinu má lýsa þannig:  

336 pappírsfletir flökta í vindi sem blæs frá viftum, sem standa sitthvoru megin 

framan við verkið og hreyfast í sífellu fram og aftur. Litlir pappírsfletirnir eru festir 

sitthvoru megin á efnisbúta sem liggja á milli 56 eikarspýtna sem eru festar lóðrétt á 

vegginn með reglulega millibili. Öðru megin á pappírnum er málverk í svörtum, hvítum, 

gráum, bláum, gulum og appelsínugulum litum í expressioniskum abstrakt stíl. Á hinni 

hliðinni eru speglar. Um það bil helmingur málverksflatanna leggjast niður með viftunni 

en hinn helmingurinn sést aðeins í speglunum. Speglarnir sýna spegilmynd málverksins á 

andstæðum fleti og af rýminu sjálfu. Kastararnir í loftinu mynd skugga á vegginn en ljós 

frá þeim endurkastast einnig frá speglinum á vegg og gólf. Það var ófyrirséð útkoma og 

falleg. Verkið skiptist hér um bil í miðju þannig að spegilfletirnir leggjast niður til hægri 

en málverkið leggst niður til vinstri við blásturinn frá viftunum. Vifturnar halda stundum 

takti og eru samtaka en stundum ekki. Vifturnar eru silfurlitar sem tengir þær við þann 

hluta veggverksins sem hefur spegil. Vifturnar eru tengdar í loftið og ekki er reynt að fela 

vifturnar sem eru sýnilegar fyrir framan verkin. Veggmynd, viftur, snúrur, spegilmyndir 

og endurkast mynda eina heild. 

Í þessu verki, Áttuð, næ ég að sleppa tökunum og treysta vinnuferlinu. Ég tók 

ákvarðanir varðandi vinnulag og útfærslu skref fyrir skref og leyfði verkinu að þróast 



 

smám saman. Með þessu tókst mér að brjótast út úr þeim kerfum/kerfisbundnu 

vinnuaðferðum sem ég hef tileinkað mér. Endanleg upphenging verksins krafðist þess 

einnig að ég sleppti tökunum og leyfði viftunum að blása í eigin takti, þannig að ásýnd 

verksins var aldrei eins; verkið dróg andann sjálft meðan ég stóð hjá, stolt af útkomunni.

Diljá Þorvaldsdóttir., Áttuð, 2021

Diljá Þorvaldsdóttir., Áttuð, 2021



 

Diljá Þorvaldsdóttir., Áttuð, 2021
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Útdráttur  

Í þessari ritgerð verða tekin fyrir hugtök félagsfræðingsins Pierre Bourdieu. Hún mun fjalla 

um það hvernig minn habitus hefur mótað mig sem listamann og hvernig kerfislist tengist 

verkum mínum. Skoðað er hvernig hefur habitus hefur áhrif á smekk fólks og hvernig 

illusio (tálsýn) hvers sviðs hefur áhrif á ákvarðanatöku einstaklingsins. Þá er þeirri 

spurningu velt upp hvort habitus okkar byggi á hjarðhegðun eða sé persónulegt val. Skoðað 

verður hvernig þetta kemur fram í mínum listaverkum og listferli. Ég mun skoða eigið 

vinnuferli og bakgrunn verka minna og hvernig kerfi stjórna mér á margan hátt. 

Tilvísanakerfi mannsins eru margvísleg og kerfi sem koma frá eigin félagsmótun eða 

habitus, mótar ákvarðanir mínar sem listamaður. Stuðst er við skrif Jack Burnhams um 

kerfislist og Lawrence Alloway um kerfisbundna list til að segja hvað sú skoðun gengur út 

á. Út frá þessum kenningum skoða ég þær reglur sem ég set sjálfri mér í listinni sem 

listamaður og hvernig þær tengjast kerfislist. Loks geri ég grein fyrir því á hvaða máta 

kerfi birtast í verkum mínum og hvað stýrir ákvörðunum mínum í listinni.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Efnisyfirlit Inngangur ............................................................................ Villa! Bókamerki ekki skilgreint. 
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Inngangur   

Í uppeldinu mótumst við af erfðum og umhverfi og fram eftir ævinni heldur umhverfið 

áfram að móta okkur og breyta. Félagsmótun okkar hefur áhrif á hvernig við hugsum, 

upplifum, sköpum og sjáum lífið. Okkur eru um leið og við fæðumst kenndar reglur 

samfélagsins sem við búum í og við fylgjum þeim í blindni því okkur er sagt að svona sé 

hegðun okkar rétt og samþykkt. Enginn veit hvað það er sem við meðtökum sem börn eða 

hvað verður til þess að við fáum áhuga á tilteknu viðfangsefni. Áhuginn á list og sköpun 

hefur ávallt verið til staðar í mínu lífi. Það voru eflaust bæði listrænir fjölskyldumeðlimir, 

list í kringum mig og einnig umhverfi sem leyfði mikla sköpun sem ýtti undir áhugann. Þar 

að auki var allt keypt til þess að ég gæti skapað, hvort sem það var leir, málning, litir eða 

efni í skartgripagerð.  Á heimilinu voru mörg listaverk en abstrakt málverkunum á 

veggjum heimilisins var snúið reglulega til að finna nýja fígúratíva hluti. Það mótaði 

mögulega sýn mína á heiminn og gerði mig að þeirri manneskju sem ég er í dag.   

  Ég kynntist hugtakinu kerfislist fyrst þegar ég hóf nám í myndlist við Listaháskóla 

Íslands 2018. Mér finnst þetta áhugaverð nálgun á list og líka hvernig hugtakið tengist mér 

persónulega. Ég velti fyrir mér hvort ég, sem listamaður, falli inn í flokk kerfislistamanna. 
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Ritgerð þessi mun fjalla um það hvernig umhverfi mitt hefur mótað mig sem listamann og 

hvernig kerfislist tengist verkum mínum. Til að svara þessum spurningum mun ég styðjast 

við kenningar félagsfræðingsins Pierre Bourdieu um habitus og skoða hvernig hann hefur 

haft áhrif á list mína. Ég spyr hvort hægt sé að líta á habitus sem kerfi og máta hugtakið 

við kerfislist. Þá skoða ég hvernig verk mín falla inn í þá skilgreiningu. Í umfjöllun um 

kerfislist styðst ég við skrif Jack Burnhams og Lawrence Alloway auk þess sem ég fjalla 

um tilvísanakerfi. Loks skoða ég á hvaða máta kerfi birtast í verkum mínum og hvað stýrir 

ákvörðunum mínum í listinni.   

1. Habitus og kenningar Pierre Bourdieu   

Hefur habitus áhrif á sköpun?  

Oftar en ekki þegar listamenn skapa list, vinna þeir út frá einhverju kerfi eða eftir 

ákveðnum reglum. Það getur verið meðvitað en einnig sitthvað ómeðvitað sem kemur í ljós 

þegar farið er að rýna í vinnuferlið. Það er að minnsta kosti það sem ég upplifði þegar ég 

fór að skoða eigið vinnuferli og bakgrunn verka minna. Ég ákvað að skoða hvað gæti haft 

áhrif á þau kerfi sem ég nota líkt og félagsmótun, aðstæður, samfélagsreglur og staða í 

samfélaginu og skoða þetta út frá kenningum franska félagsfræðingsins Pierre Bourdieu. 

Hann notar hugakið habitus til að útskýra áhrif umhverfisins á einstaklinginn og hópa 

samfélagsins. Hér verður stuðst við umfjöllun Davíðs Kristinssonar heimspekings, sem 

skýrir hugtakið þannig: „Habitus vísar til reglubundinnar, ómeðvitaðrar formgerðar sem 

einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat viðkomandi einstaklings. Habitus rennur 

einstaklingnum í merg og bein í kjölfar áralangrar dvalar hans við þau tilteknu lífsskilyrði 

sem einkenna umhverfi hans.“1 Með því að búa til þetta hugtak ásamt öðrum líkt og illusio 

(tálsýn/óskráðar leikreglur) og libido (félagsmótun) er hann búinn að búa til ákveðið 

kenningakerfi.2 Það er áhugavert að hugsa um hvaða áhrif habitus hefur á listsköpun og 

mótun smekks þeirra einstaklinga sem dvelja við sömu aðstæður og umhverfi til lengri 

tíma. Almenningsálitið og skoðanir fólks á listaverkum getur því haft áhrif á sköpun 

listamanna. Til þess að skapa list sem er ætluð til vinsælda þurfum við að vinna eftir 

ákveðnum reglum samfélagsins og fá samþykki þess.3 Með vinsælli list, á ég við 

                                                 
1 Davíð Kristinsson . „Inngangur“ í Pierre Bourdieu, Almenningsálitið er ekki til. (Reykjavík: 

Omdúrman/Reykjavíkurakademían, 2007) bls. 7 – 31; 8.   
2 Sama heimild. bls. 12.  
3 Sama heimild. Bls. 14. 
4 Sama heimild, bls. 13. 
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samtímalist sem nær til fjöldans líkt og verk Hrafnhildar Arnardóttur, Shoplifter eða 

Ragnars Kjartanssonar. Það er kannski mikilvægt að ná til þeirra sem eru listunnendur, 

sækja sýningar og/eða kaupa list. Þau tilheyra ákveðnu félagslegu rými eða sviði innan 

samfélagsins þar sem listheimurinn er eitt svið. Hvert þessara sviða hefur sínar „leikreglur“ 

eða illusio.4 Áhugi þessara einstaklinga móta myndlistarsenuna eða sviðið og geta haft 

áhrif á hverjir komast lengra en aðrir. Vinsældir myndlistar geta því hæglega farið eftir því 

hvar hún er sköpuð, innan hvaða samfélags, hverjir taka þátt í henni og á hvaða tímabili 

sögunnar. Hér er vert að minnast á tengingu myndlistar við hástétt, bæði vegna efnahags en 

einnig táknrænna yfirráða hástéttarinnar.5  

Bourdieu bendir á að smekkur fólks sé lærður og því hluti af habitus hvers og eins. 

Hann segir að smekkur einstaklinga mótist  af lærdómi en einnig að listaverk hafi einungis 

gildi og þýðingu fyrir þann sem skilur eða tengir við merkingu verksins.6 Þetta skapast út 

frá þeirri lífsreynslu sem áhorfandinn hefur og kerfanna sem hann/hún/hán tilheyrir.   

  
Listamaðurinn og áhorfandinn þurfa að eiga eitthvað sameiginlegt því smekkur þeirra 

mótast af tilteknum habitus.4 Þá er vert að skoða hvernig menntun hefur áhrif á það 

hvernig við sjáum og upplifum list. Þó er hægt að færa sig milli stétta og breyta um habitus 

eins og þegar fólk lagar sig að nýjum samfélagsreglum eða leikreglum á tilteknu sviði. 

Þetta kallar Bourdieu að vera með með klofinn habitus. Dæmi um slíkt í myndlistinni eru 

listamenn á borð við Jean-Michel Basquiat, Keith Haring og Konstantin „Zmogk“ Danilov 

sem nánar verður fjallað um hér á síðar, sem fluttu sig úr lágstétt í hástétt. Þeir voru þekktir 

götulistamenn og urðu frægir myndlistarmenn í listagalleríum seinna á ferli sínum.  

Einstaklingurinn hefur ekki val um hvernig hann mótast. Sjálf fæddist ég í 

Danmörku og flutti til Íslands 11 ára. Þetta tengist ákvörðun foreldra minna og ég hafði 

ekkert um það að segja. Samkvæmt Bourdieu á menntakerfið stóran þátt í að móta habitus 

barnsins. Í grunnskólanum sem ég sótti í Kaupmannahöfn var, sem dæmi, lögð mun meiri 

áhersla á listkennslu en í skólanum sem ég var í hér í Reykjavík. Þar þurfti að sækja í 

frekara listnám utan skólans en í Kaupmannahöfn var það hluti af námskrá skólans eða 

frístund. Foreldrar mínir hafa ákveðna stöðu, tilheyra ákveðnum samfélagshópi og stétt, 

sem í þeirra tilfelli er millistétt. Ég féll sjálfkrafa inn í þann samfélagshóp sem þau tilheyra 

við fæðingu og fylgdi honum í gegnum bernsku- og unglingsárin. Í þeim samfélagshópi 

                                                 
5 Sama heimild, bls. 21 
6 Sama heimild, bls. 8.  
4 Sama heimild.  
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lærði ég ákveðnar reglur um hvað sé gott og gilt. Bourdieu talar um habitus sé 

persónulegur en á sama tíma er hann samfélagslegur, því einstaklingar með svipaðan 

bakgrunn eiga sér oft svipaðan habitus.5 Einstaklingur sem býr alltaf á sama stað finnst oft 

sinn eigin habitus og umhverfi sjálfsagt og eðlilegt og því myndast einhvers konar 

samstaða innan hópsins. Um leið og einstaklingurinn flytur á nýjan stað klofnar habitus 

hans/hennar/háns.6 Einstaklingurinn aðlagast nýjum gildum, ákveðin „trúskipti“ eiga sér 

stað og einstaklingurinn efast ekki heldur um reglur nýja umhverfisins eða sviðsins.7 Með 

því að skipta um umhverfi á þennan hátt þarf einstaklingurinn að fylgja þeim óskrifuðu 

reglum (illusio) sem tilheyra nýja sviðinu.11 Um leið er einstaklingurinn sprottinn upp úr 

ákveðnu umhverfi og hefur aflað sér tiltekinnar persónulegrar reynslu úr því. Hann skapar 

ósjálfrátt list út frá eigin reynsluheimi og mótun. Mótunin getur verið svo rótgróin að hún 

sést ekki nema varpað sé sérstaklega ljósi á hana eða þegar einstaklingurinn kemur í nýtt 

umhverfi. Þetta var eitthvað sem ég varð vör við þegar ég hóf nám við Listaháskólann og  

  
varð meðvituð um afhverju ég geri það sem ég geri. Það þarf ekki að flytja til annars lands 

til að habitus einstaklingsins klofni. Það getur verið nóg að hann færi sig um set innan 

samfélagsins, yfir á annað svið, þar sem aðrar reglur eru við lýði.8 Þegar ég hóf nám, varð 

ég listnemi og fylgdi reglum skólans, sem voru talsvert frjálslegri en utan hans. Til dæmis 

tilmæli kennara, gagnrýni sem verkin fá og það sem telst eðlilegt innan listarinnar. Ný 

mótun átti sér því stað á nýju sviði sem ég er orðin hluti af. Ég set mér reglur sem ég tel 

raunhæfar út frá mínum habitus og því umhverfi sem ég tilheyri. Þetta á bæði við um 

ákvarðanir í lífinu en einnig innan eigin listar. Hvað kann ég? Hvað kemst ég upp með?  

Hvað má? Hverju þori ég? Hverjar eru leikreglurnar?   

Reglur sem einstaklingurinn hefur tileinkað sér, út frá sínum habitus, eru 

ósjálfráðar þar til hann áttar sig á því hverjar þær eru. Ég er því sammála Bourdieu. 

Einstaklingurinn getur varpað ljósi á þær reglur sem hann lifir eftir og tekur ákvarðanir út 

frá. Óskrifaðar reglur (illusio) og habitus mynda kerfi sem eru samansafn af reglum sem 

einstaklingurinn lifir eftir og breytir ekki svo auðveldlega.9 Kerfin sem listamaðurinn 

tileinkar sér eru einnig mótuð af habitus að hluta en einnig af meðvituðum ákvörðunum á 

reglum sem einstaklingurinn setur sér í sinni list. Hann getur tekið þá meðvituðu ákvörðun 

                                                 
5 Davíð Kristinsson, „Inngangur“, bls. 9.  
6 Sama heimild, bls. 10.  
7 Sama heimild, bls. 13. 11 

Sama heimild.  
8 Sama heimild.  
9 Davíð Kristinsson, , „Inngangur“ bls. 13.  
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að setja sér tilteknar reglur við sköpun tiltekins verks. Það er að segja, ef viðkomandi er 

listamaður sem vinnur meðvitað eftir kerfi og telur sig falla í flokk kerfislistamanna. 

Hinsvegar hefur habitusinn, að einhverju leyti áhrif á hvernig verk viðkomandi velur að 

skapa. Það hvort hann/hún/hán er meðvitað um það eða ekki, fer eftir hvort viðkomandi sé 

búin(n)(ð) að skoða eigin listkerfi.  

2. Hvað er kerfislist?  

Jack Burnham og Lawrence Alloway  

Kerfislist er list sem byggir á kerfi. Hugtakið kom fram á sjónarsviðið á sjöunda 

áratugnum meðal annars í grein eftir Jack Burnham sem birtist fyrst í tímaritinu Artforum 

árið 1968.10 Burnham taldi að með tækniframförum hefði áherslan farið að snúast frá 

hlutbundinni menningu (e. object oriented culture) yfir í kerfisbundna menningu (e.  

systems-oriented culture).11 Skilgreining hans á kerfislist er að það sé list sem er bundin 

hugmyndinni frekar en verkinu sem hlut. Vinnuferlið og þróun hugmyndarinnar hafi fengið 

meira vægi en eingöngu lokaútkoman. Listin hafi farið að vera álitin einhvers konar 

aðlögunarkerfi, milli hegðunarmynsturs einstaklingsins og umhverfis hans – og hvernig 

listamaðurinn miðlaði skilaboðunum til áhorfandans. Áherslan á hugmyndina sjálfa frekar 

en efnislegar hömlur verksins fór að fá meira vægi í kerfislist.16 Kerfislistaverk getur verið 

verk sem listamaðurinn gerir sjálfur út frá kerfi sem hann býr til, líkt og Daniel Buren12 

sem vinnur með minimalíska geometríu. Buren leikur sér með liti og form og hann notar 

eingöngu rendur af fyrirfram ákveðinni breidd, en hann sækir þann innblástur úr hönnun og 

stíl frá sínum habitus í frönsku umhverfi.18 Hinsvegar getur listamaðurinn sett verkinu 

reglur sem aðrir framkvæma, en dæmi um slíkt er að finna hjá Sol LeWitt.13 Samkvæmt 

Burnham er hægt er að yfirfæra kerfi á alla miðla listarinnar, til dæmis málverk eða 

gjörninga. Kerfi geta innihaldið fólk, hugmyndir, skilaboð, skilyrði, orkuauðlindir og svo 

framvegis. Kerfi er flókið samspil milli þessara þátta í tíma og rúmi. Kerfið vinnur sem 

                                                 
10 Jack Burnham, „Systems Esthetics", Artforum, 7, (Sept 1968): 30-35. Sótt 28.desember 2020 á 

https://monoskop.org/images/0/03/Burnham_Jack_1968_Systems_Esthetics_Artforum.pdf  
11 Sama heimild, bls. 31. 
16 Sama heimild.   

12 „Daniel Buren.“ Artnet, 2021. Sótt 5.janúar 2021 http://www.artnet.com/artists/daniel-buren/ 
18 Sama heimild.  

13 „Sol Lewitt.“ Artnet, 2021. Sótt 5.janúar 2021 http://www.artnet.com/artists/sol-lewitt/.  
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heild og ekki hægt að taka út einn þátt og skilgreina hann sem verk.14 Allt hangir saman. 

Lawrence Alloway talar um að „kerfi sé eins mannlegt og sletta af málningu og enn frekar 

þegar slettan er orðin að vana (e.routine).“15 Hann er að verja geómetríska abstraktlist og 

segir því jafnframt að þegar litið er á listina einungis sem hlut, lítum við á hana í andstöðu 

við hvaða merkingu vinnuferlið hefur.22 Um þetta eru Alloway og Burnham sammála. 

Merkingin í ferlinu, segir Alloway, leiði af sér tilvist listaverksins og því mikilvægt að gefa 

ferlinu sjálfu vægi í stað þess að horfa eingöngu á niðurstöðuna. Hann bendir á að flestir 

reyna að leita að merkingu í listaverkum sem þeir sjá til að tengja á einhvern hátt við 

verkið. Hinsvegar sé merkingin ekki alltaf ljós í lokaniðurstöðu verksins sem hlutar. Þá 

þurfi að skoða verkið á annan hátt, jafnvel með hjálp sýningartexta eða annarri túlkun en 

áhorfandinn er vanur. Ferli hvers og eins listamanns sé mjög persónulegt.23 Hvaða reglur 

listamaðurinn setur sér og hvaða aðferðir hann kýs að nota – hvert handtak og pensilstroka 

er persónuleg. Það styður að hvert listaverk sé persónulegt og einstakara en habitus tveggja  

einstaklinga með svipaðan bakgrunn. Þegar þú notar kerfi meðvitað í list og vinnur innan 

ákveðins ramma verður til ákveðin endurtekning. En ef þú vinnur endurtekið í einhverju, 

aftur og aftur eftir sömu reglum, getur útkoman þrátt fyrir það verið alls konar.16  

Þá segir Alloway að tími og rými eigi samtal við verkið sem hefur áhrif á hvernig 

þú upplifir það.17 Þrátt fyrir að þú ákveðir reglur verksins fyrirfram, þýðir það ekki að það 

verði ekki þróun á verkinu í vinnuferlinu. Mannleg þátttaka í verkinu hefur alltaf áhrif á 

verkið. Kerfi er skipulögð heild, sem getur tekið breytingum. Á meðan listamaðurinn tekur 

þátt, þá er kerfið ákveðið ferli þar sem hlutir ganga stundum upp og stundum ekki, segir 

Alloway.18 Þrátt fyrir reglu og kerfi í verkum kerfislistamanna, jafnvel flestra listamanna, 

er ávallt ákveðinn mannlegur þáttur í þátttöku listamannsins sem gerir verkin persónuleg.   

Burnham leggur áherslu á að kerfið vinnur sem heild og ekki sé hægt að taka út 

einn þátt og skilgreina hann sem verk.19 Ferlið og lokaniðurstaðan eru jafn óaðskiljanlegur 

partur af listaverkinu. Það má bera þetta saman við tilvísunarkerfi Páls Skúlasonar og 

hvernig það virkar til dæmis í náttúrunni. Tilvísun getur til dæmis verið hvaða merkingu 

steinn hefur fyrir mannfólki. Það er ekki fyrr en steinninn er settur í samhengi við eitthvað 

                                                 
14 Jack Burnham, „Systems Esthetics, bls. 34  
15 Lawrence Alloway,  Systemic painting. (New York; Solomon R. Guggenheim Foundation, 1968), bls. 

17. Sótt 20. desember 2020 á https://archive.org/details/systemicpainting00allo/page/n3/mode/2up  22 Sama 

heimild, bls. 18. 23 Sama heimild.  
16 Lawrence Alloway, Systemic painting, bls. 19.   
17 Sama heimild.  
18 Sama heimild.   
19 Burnham,  „Systems Esthetics“ bls. 34.  
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annað, mosa, fjall, læk, sem hann verður hluti af tilvísanakerfinu sem við köllum 

náttúruna.20 Steinninn stendur ekki einn og sér sem kerfi heldur þarf hann samhengið við 

aðrar tilvísanir til að verða hluti af kerfi, á sama hátt og einn þáttur í ferli listaverks stendur 

ekki einn og sér. Maðurinn á sér mörg tilvísanakerfi, til að mynda trúarbrögð, reglur 

samfélagsins líkt og umferðarreglurnar, en einnig tungumálið. Þetta mætti allt túlka sem 

part af habitus. Hinsvegar eru okkar eigin persónulegu, innri og ytri tilvísunarkerfi. Ytra 

kerfi einstaklingsins er útlit, föt, kennitala, símanúmer, ættartré og staða í samfélaginu. 

Innra kerfið hans eru tungumálin sem við kunnum, kennileiti, skoðanir, hugmyndir, 

hljóðgreiningar og það sem við tengjum við, og áfram mætti telja.29 Maðurinn tjáir sig í 

gegnum tilvísanir og það sama gildir um listina. Þannig má líkja einni reglu við eina 

tilvísun og fleiri reglum við hóp tilvísana sem mynda kerfi.  

Reglan eða kerfið sem listamaður setur sjálfum sér eða verkinu sem hann skapar, 

getur verið ýmiss konar. Það getur verið stök regla, samansafn reglna sem mynda kerfi eða 

regla sem setur af stað ferli í framhaldinu. Það ferli gæti jafnvel bætt við sig reglum og 

myndað kerfi. Hægt er að ákveða að gera verk sem tekur heilt ár, verk sem er unnið eftir 

ákveðnum reglum, eða gera mörg verk sem þurfa að verða til innan ákveðins tímaramma. 

Einnig er möguleiki að setja sér skorður, vinna eftir ákveðnum takti, eða í raun hvað sem 

er. Möguleikarnir eru endalausir. Hvernig kemst ég frá A til B og hverjir eru möguleikarnir 

til að komast þangað?   

3. Kerfi í eigin list  

Hvers vegna set ég mér reglur?  

Ágætt dæmi um birtingarmynd kerfisbundinnar reglu í minni listsköpun gæti til að 

mynda verið þessi: Ekki nota grænan lit í verkið. Það er dæmi um reglu. Ég notast oft við 

slíkar reglur og er þá búin að velta fyrir mér litasamsetningu málverksins áður en ég hefst 

handa. Oftar en ekki ákveð ég litasamsetninguna gróflega út frá fundnu myndefni, þótt það 

geti auðvitað hliðrast til í vinnuferlinu. Litavalið er ákveðið áður en ég byrja. Litir skipta 

mig máli en líka form þeirra, samsetning og samspil. Ég sé málverkið fyrir mér sem flöt og 

litirnir raðast á flötinn, með formunum, hlið við hlið. Þar sem ég legg formin með þessum 

                                                 
20 Tómas Ævar Ólafsson. „Askja. Við erum inní eldfjalli!“ Útvarpsþáttur, 52,05 min. Sótt 7. Nóvember 2020 

á https://www.ruv.is/utvarp/spila/askja/30960/9787o2.  29 Sama heimild.   
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hætti á flötinn hafa verk unnin með þessum hætti oft verið kölluð „mynstur“.21 Slík 

mynstur sjást gjarnan í kerfislistaverkum frá sjöund aáratugnum og hafa verið nefnd 

strangflatarmálverk á íslensku. Dæmi um listamenn sem unnu þannig verk eru Will Insley 

og Larry Zox22 Hvaða litir fara vel saman er eitthvað sem ég velti fyrir mér þegar ég vinn 

verkið. Leitin að jafnvægi – það er ef það er gulur á einum stað í verkinu þá verður hann 

líklega annars staðar líka, en þannig myndast einhvers konar jafnvægi. Þetta er dæmi um 

reglu sem ég tileinkaði mér ómeðvitað strax í æsku, Myndlistarkennari sem ég hafði í 

Myndlistarskólanum í Reykjavik benti móður minni á þessa tilhneigingu á námskeiði sem 

ég var á. Habitusinn minn í mótun, þá mögulega að verða fyrir áhrifum af umhverfinu. 

Hinsvegar hefur umræða um list, listsköpun og listáhugi í mínu nánasta umhverfi sem barn 

án nokkurs vafa haft töluverð áhrif á mig og mótað mig sem listamann. Ég hugsa út frá 

litum og set þá lit B við hliðina á lit A sem ég tel tóna og passa saman. Innblásturinn kemur  

úr tískuheiminum, innanhússhönnun, grafískri hönnun,  vöruhönnun, ljósmyndun og 

náttúrunni svo dæmi sé tekið. Allt þetta veitir mér einnig innblástur þegar kemur að 

litavali. Litahringurinn er orðinn ómeðvitaður hluti af mér þannig að ég veit hvaða litir 

ganga saman. Þessi ómeðvitaða vitneskja hefur orðið til á námskeiðum sem ég hef setið 

sem barn og á fullorðinsárum. Ég hef líka verið vakandi fyrir litum í öllu mínu umhverfi. 

Ég tel minn habitus því stjórnast af mínu umhverfi. Umhverfið, bæði kennsla í myndlist en 

einnig samþykktar litasamsetningar, hafa bein áhrif á mitt litaval.   

Reglurnar sem ég nefndi hér að ofan, úr Myndlistarskólanum, hafa fylgt mér svo 

lengi sem ég man eftir mér. Þær fylgdu mér áfram inn í nám við Listaháskólann en áður en 

ég hóf nám í myndlist stundaði ég nám í grafískri hönnun þar, en þar var okkur 

nemendunum alltaf sagt að gera allt af ástæðu. Þarna var ég komin inn á nýtt svið sem setti 

nýjar reglur. Ég varð mjög meðvituð um þetta í framhaldinu. Þegar ég mörgum árum 

seinna hóf nám við Myndlistardeild skólans þá fékk ég sömu skilaboð: Það sem er sett inn í 

rýmið þarf að hafa tilverurétt og ástæðu fyrir að vera þar. Þetta varð til þess að ég setti mér 

meðvitaðar reglur í skólanum en á sama tíma staðfestist að ég hafði sett mér ómeðvitaðar 

reglur fram að þessu. Ef ég ákveð regluna fyrirfram þá veit ég hvaða ástæðu hluturinn eða 

liturinn hefur fyrir því að vera til. Eftir að hafa kynnst kenningu Bourdieu um habitus hef 

ég velt því fyrir mér hvort reglurnar sem ég set mér þegar ég er að skapa veiti mér einhvers 

konar öryggi í ákvörðunum, innan tiltekins hóps eða samfélags; í þessu tilfelli, að fylgja 

því sem skólinn ætlast til af mér. Með því að setja reglur og ákveða útkomuna er ég á 

                                                 
21 Sjá Mynd 1 í myndaskrá.  
22 Alloway, Systemic painting, bls. 16.  
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einhvern hátt að stýra niðurstöðunni og gæta þess að hún lendi réttu megin við línuna á 

milli þess sem er samþykkt innan sviðsins og á skjön við sviðið.  

  

Hvers vegna set ég mér reglur?  

Á haustönn 2019 gerði ég verkið Hliðstæður veruleiki sem var málverk málað á 

þrívíða hluti.23 Ég varð fyrr miklum innblæstri úr götulist en þær hugmyndir kviknuðu út 

frá verkum götulistamannsins og síðar myndlistarmannsins Konstantin „Zmogk“ 

Danilov.24 Hann er dæmi um listamann með klofinn habitus. Zmogk hóf feril sinn sem 

götulistamaður og var vanur að vinna götulistaverk þar sem það þurfti að vera búið að  

ákveða fyrirfram hvernig verkið myndi líta út. Seinna fór hann að vinna olíumálverk og 

sýna í galleríum víðs vegar um heiminn. Hann hefur mikla tilfinningu fyrir 

litasamsetningu, sem talar til mín, en einnig áhugaverða samsetningu á formum. Í verkum 

hans mynda abstrakt formin falin fígúratíf myndefni, sem sést þegar vel er skoðað. Hjá 

honum er eitthvað fígúratíft að finna í verkinu, til dæmis geimfari eða kona, sem allir sjá 

eins, en í mínu tilfelli er það bara hvað hver og einn sjálfur sér út úr formunum en ekki eitt 

ákveðið falið mótív, líkt og í málverkum til dæmis Willem de Kooning: Þú sérð eitt og ég 

sé annað. Zmogk fór síðar að gera olíumálverk í sama stíl og verkin á húsveggjunum. 

Munurinn liggur einungis í efnisvali, en í stað þess að spreyja á hús notaði hann 

olíumálningu og olíukrít á striga. Götulist eða myndlist – persónulega sé ég engan mun og 

hvort tveggja er jafn mikil list fyrir mér. Samfélagið telur að annað sé fínna en hitt, líkt og 

sumar íþróttir eru taldar fínni en aðrar eftir stéttum. Til dæmis er golf talin fínni íþrótt af 

ákveðnum hópi samfélagsins en til dæmis vélhjólaíþrótt.25 Slíkt er gott dæmi um 

samfélagsleg áhrif á hvern og einn einstakling eftir stöðu og sviði.  

Verkið Hliðstæður veruleiki var gert úr r 2,5 m MDF plötu með tveimur 

IKEAborðum fyrir framan. Mig langaði til að skapa annan heim en stærð verksins réðst af 

tímanum sem við höfðum til að gera verkið annarsvegar, og rýminu sem ég fékk úthlutað 

til að sýna það í hinsvegar. Efniviðurinn átti að vera hversdagslegur og hægt að finna hann 

á flestum heimilum. Ég vildi að verkið sýndi samhliða veruleika (e. parallel universes eða 

multiverse) þess sem við búum í að undanskildri einni breytu. Hugmyndin spratt úr 

                                                 
23 Sjá Mynd 2 í myndaskrá.  

24 Danilov, Konstantin. „ About.“ Konstantin “Zmogk” Danilov, 2019.  Sótt 12. október 2020 af 

https://www.zmogk.com/about  

25 Davíð Kristinsson, „Inngangur“ , bls.10.  
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þáttaröðum sem ég var mikið að horfa á á þessum tíma, en þar koma hliðstæðir veruleikar 

fyrir. Þáttaraðirnar Supergirl, The Flash og The Big Bang Theory minnast allar á slíka 

samhliða veruleika eða heima. Hliðstæður heimur gæti til dæmis verið heimur með þeirri 

breytu að nasistarnir unnu stríðið eða allir beri eftirnafn móður en ekki föður. Í mínum 

tilbúna veruleika/heimi ákvað ég að breytan væri sú að allur heimurinn væri með 

„mynstrinu“ sem ég setti á verkið, í stað þess að ákveðinn hlutur bæri ákveðinn lit líkt og 

við þekkjum í okkar heimi. Litapallettan sem ég notaði var ákveðin fyrirfram og tók engum 

breytingum í ferlinu, ólíkt því sem gerist venjulega. Ég setti þessa hversdagslegu hluti fyrir 

framan náttborðin tvö úr IKEA. Ástæðan fyrir því að ég valdi borð úr IKEA var að þau eru 

til á ótal heimilum víða um heim og eru því ekki einstakir hlutir. Ef breytan er engin önnur  

en mynstrið á öllu, þá er IKEA eflaust til í samhliða heimi (e. parallel universe)26. Ástæða 

þess að borðin voru tvö var til að undirstrika vísun í tvo samhliða heima, að borðið í öðrum 

heiminum sé standandi og í hinum fallið á hlið. Þótt þú hættir að eiga borðið er það ennþá 

til á öðrum stöðum, tímum – jafnvel í annarri vídd.  Mynstrið sjálft varð til út frá mínu 

persónulega kerfi. Ég sjálf hef engan bakgrunn í götulist en ég tengi við margt á því 

listasviði.   

  

Samhliða heimar  

Á haustönn 2019 gerði ég verkið Hliðstæður veruleiki sem var málverk málað á 

þrívíða hluti36. Ég varð fyrr miklum innblæstri úr götulist en þær hugmyndir kviknuðu út 

frá verkum götulistamannsins og síðar myndlistarmannsins, Konstantin “Zmogk” 

Danilov.27  Hann er dæmi um listamann með klofinn habitus. Zmogk hóf feril sinn sem 

götulistamaður og er vanur að vinna götulistaverk þar sem það þarf að vera búið að ákveða 

fyrirfram hvernig verkið mun líta út. Seinna fór hann að vinna olíumálverk og sýna í 

galleríum víðs vegar um heim. Hann hefur mikla tilfinningu fyrir litasamsetningu, sem 

talar til mín, en einnig áhugaverða samsetningu á formum. Í verkum hans mynda abstrakt 

formin falin fígúratíft myndefni, sem sést þegar vel er að skoðað. Hjá honum er eitthvað 

                                                 
26 Max Tegmark,  „Parallel Universes“. Scientific American, vol 288, 5 (Maí 2003): bls. 41-5. Sótt á 

https://space.mit.edu/home/tegmark/PDF/multiverse_sciam.pdf  36 Sjá Mynd 2 í myndaskrá.  

27 Danilov, Konstantin. „ About.“ Konstantin “Zmogk” Danilov, 2019.  Sótt 12. október 2020 af 

https://www.zmogk.com/about  
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fígúratívt að finna í verkinu, til dæmis geimfari eða kona, sem allir sjá eins, en í mínu 

tilfelli er það bara hvað hver og einn sjálfur sér út úr formunum en ekki eitt ákveðið falið 

mótív. Líkt og í málverkum til dæmis Willem de Kooning. Þú sérð eitt og ég sé annað. 

Zmogk fór síðar að gera olíumálverk í sama stíl og verkin á húsveggjunum. Munurinn 

liggur einungis í efnisvali, en í stað þess að spreyja á hús notar hann í olíumálningu og 

olíukrít á striga. Götulist eða myndlist  - persónulega sé ég engan annan mun og bæði jafn 

mikil list fyrir mér. Samfélagið telur  annað sé fínna en hitt líkt og sumar íþróttir eru taldar 

fínni en aðrar eftir stéttum. Til dæmis er golf talin fínni íþrótt af ákveðnum hópi 

samfélagsins en  til dæmis vélhjólaíþrótt.28 Slíkt er gott dæmi um samfélagsleg áhrif á 

hvern og einn einstakling eftir stöðu og sviði.  

Verkið Hliðstæður veruleiki var gert úr 2,5 m MDF plötu með tveimur Ikea borðum 

fyrir framan. Mig langaði til að skapa annan heim en stærð verksins réðst af tímanum sem 

við höfðum til að gera verkið og rýminu sem ég fékk úthlutað til að sýna það. Efniviðurinn 

átti að vera hversdagslegur og hægt að finna hann á flestum heimilum. Ég vildi að verkið 

sýndi samhliða veruleika (e. parallel universes eða multiverse) þess sem við búum í að 

undanskildri einni breytu. Hugmyndin spratt úr þáttaröðum sem ég var mikið að horfa á á 

þessum tíma, en þar koma hliðstæðir veruleikar yrir. Þáttaraðirnar Supergirl, The Flash og 

The Big Bang Theory minnast allir á slíka samhliða veruleika eða heima. Hliðstæður 

heimur gæti til dæmis verið heimur með þeirri breytu að nasistarnir unnu stríðið eða allir 

bera eftirnafn móður en ekki föður. Í mínum tilbúna veruleika/heimi ákvað ég að breytan 

væri sú að allur heimurinn var með „mynstrinu“ sem ég setti á verkið. í stað þess að 

ákveðin hlutur beri ákveðin lit líkt og við þekkjum í okkar heimi. Litapallettan sem ég 

notaði var ákveðin fyrirfram og tók engum breytingum í ferlinu, ólíkt því sem gerist 

venjulega. Ég setti þessa hversdagslega hluti fyrir framan, náttborðin tvö úr Ikea. Ástæðan 

fyrir því að ég valdi borð úr Ikea var að þau eru til á ótal heimilum víða um heim og er því 

ekki einstakur hlutur. Ef breytan er engin önnur en mynstrið á öllu, þá er eflaust Ikea til í 

samhliða heimi (e. parallel universe)29. Ástæða þess að borðin voru tvö var til að 

undirstrika vísun í tvo samhliða heima, að borðið, í öðrum heiminum sé standandi og í 

hinum fallið á hlið. Þótt þú hættir að eiga borðið er það ennþá til á öðrum stöðum, tímum – 

jafnvel í annarri vídd.  Mynstrið sjálft varð til út frá mínu persónulega kerfi. Ég sjálf hef 

engan bakgrunn í götulist en ég tengi við margt á því listasviði.   

                                                 
28 Davíð Kristinsson, „Inngangur“ , bls.10.  
29 Max Tegmark,  „Parallel Universes“. Scientific American, vol 288, 5 (Maí 2003): bls. 41-5. Sótt á 

https://space.mit.edu/home/tegmark/PDF/multiverse_sciam.pdf   
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Þögnin á milli orðanna  

Margir listamenn gera verk sem verða til í ferlinu. Þeir ákveða ekki beinlínis hvað 

mun gerast heldur leyfa ferlinu að stjórna útkomunni. Ég vinn ekki þannig, eins og þegar 

hefur komið fram, heldur ákveð ég eitthvað kerfi og hvað ég vil segja með reglu(m) sem ég 

set mér. Líkt og listamennirnir sem sýndu kerfislistaverkin á sjöunda áratugnum, meðal 

annars þeir sem sýndu á sýningunni sem Alloway setti upp í New York.30 Kerfið breytist 

mögulega eitthvað örlítið en yfirleitt er ég með skýra lokamynd í höfðinu. Ég verð oft fyrir  

  

innblæstri frá einhverju sem síðan ræður reglunni sem ég nota við gerð verksins. Í verkinu 

Þögnin á milli orðanna var það málsgrein úr bókinni Power of Now eftir Eckhart Tolle sem 

varð kveikjan að verkinu. Þar talar Tolle um þögnina og hvernig hún hefur þann eiginleika 

að ná manni inn í núið. Hann segir að það sé góð leið til að vera í núinu að hlusta á 

þögnina, sérstaklega ef einblínt sé á þögnina á milli orðanna og undir orðunum. Þögnin búi 

til einhvers konar kyrrð innra með þér, og kyrrðin í þér geti skynjað þögnina í kringum 

þig.31 Eckhart Tolle nefnir líka að hljóð geti ekki verið til án þagnar, ekkert getur verið til 

án einskis. Allt sem er til hefur komið úr engu, er umvafið engu og verður að lokum að 

engu.32 Verkið Þögnin milli orðanna voru blaðsíður úr notaðri bók. Skar ég burtu öll orð 

blaðsíðnanna og rammaði inn blaðsíðurnar sem voru nú án orða. Voru þessi verk síðan sett 

upp sýningarrýminu Rýmd33. Verkin voru öll í sömu stærð í eins myndarömmum. Nokkrar 

blaðsíður voru gerðar með öðrum hætti en þá notaðist ég t.d við útsaum. Hvert orð var 

þakið útsaumi. Að lokum voru nokkrar blaðsíður sem voru með engum sýnilegum orðum. 

Bilin á milli orðanna sem eftir stóðu voru vísun í þögnina á milli orðanna. Ég vissi 

nákvæmlega hvernig útkoman átti að verða þegar ég ákvað að gera verkið. Ein blaðsíða í 

einum myndaramma, engin orð og allir rammarnir hengdir í beina röð. Það kom ekkert á 

óvart í ferlinu. Það var allt ákveðið fyrirfram. Þessi aðferð fellur að skilgreiningu Alloways 

á kerfislist44 og samkvæmt henni, fellur verkið undir kerfislist.  

                                                 
30 Alloway, Systemic painting, bls. 15  
31 Eckhart Tolle, The power of now: a guide to spiritual enlightenment. Vancouver, B.C. : Novato, Calif.: 

Namaste Publication 2004. Bls 10.  
32 Sama heimild, bls 112.  
33 Sjá Mynd 3 í myndaskrá.  44 

Alloway, Systemic painting, bls 23 
45 Sjá Mynd 4 í myndaskrá.  
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Reglur og samfélagsmiðlar  

Enn eitt dæmi um kerfislega nálgun í minni listsköpun er verkið „10“ sem var 

lokaverk mitt á haustönn 2019.45 Verkið var bókverk með ljósmyndum. Ferlið fól í sér að 

ég tók ljósmynd á símann minn á hverjum degi í 10 daga á tímabilinu 27. apríl til 6. maí 

2019 og fylgdi 10 reglum við töku hverrar ljósmyndar. Textinn fremst í bókinni lýsti 

hugmyndinni og verkinu.34 Síðan voru í bókinni ljósmyndir frá hverjum degi. Við upphaf 

hvers dags var opna með lista yfir tímalínu dagsins sem myndin var tekin ásamt stuttri 

lýsingu á myndinni. Ef ég til dæmis vaknaði snemma voru fleiri myndir frá þeim degi. Það 

sást klukkan hvað ég vaknaði og hvenær ég fór að sofa og hvað ég gerði yfir daginn. Þetta 

var algjör berskjöldun á tímum samfélagsmiðla þar sem flest fólk ritstýrir myndbirtingum á  

  

eigin lífi. Verkið er framhaldsverk því ég endurtók leikinn árið 2020; sömu reglur – annað 

ártal.35 Mikil breyting var á myndefninu milli ára enda seinni myndirnar teknar í 

samgöngubanni í fyrstu bylgju Covid-19 vorið 2020 en þær fyrri í ferð til Prag. Eftir að ég 

gerði verkið í fyrra skiptið var mér bent á listamanninn Tehching Hsieh og verk hans Time 

Clock Piece (one year performance).36 Hsieh stimplaði sig inn á klukkutíma fresti, tók 

ljósmyndir á klukkutíma fresti í heilt ár, meira að segja þegar hann svaf. Hans verk var 

ádeila á hversu mikið tíminn stjórnar okkur en gjörningurinn átti sér stað 1980-81.49 Mitt 

verk er frekar ádeila á samfélagsmiðla og hvernig við sýnum ósannan breyttan veruleika 

eins og það sé okkar sannleikur og líf. Ég tók í burtu valdið til að velja og sýndi hvar ég var 

hverju sinni óháð hvort það væri „rétt“ að sýna. Þrátt fyrir að hafa tekið burtu valdið að 

fegra var verkinu stjórnað og stýrt af skýrum reglum. Þegar ég gerði verkið árið 2019 

prentaði ég ljósmyndirnar í hvíta bók án forsíðu því ég vildi leggja áherslu á innihaldið og 

ekki fegra það með kápunni. Hinsvegar þegar það kom að því að prenta verkið árið 2020 

þá stóð Covid-19 í vegi fyrir prentun. Ég hengdi verkið upp á vegg í sýningarrýminu á 

Korpúlfsstöðum, opnu fyrir opnu. Upphengi verksins í seinna skiptið var nánast alveg eins 

og upphenging Tehching Hsieh á sínu verki á níunda áratugnum. Hann stimplaði sig inn en 

ég skráði tímana í bókina. Það stendur til að prenta seinna verkið einnig á bók og endurtaka 

gjörninginn árið 2021. Verkið fellur í flokk kerfislistar þar sem kerfi stýrir lokaútkomunni.  

                                                 
34 Sjá viðauka, texta 1  
35 Sjá Mynd 5 í myndaskrá.  
36 Marks, Katny. 2014. „Tehching Hsieh: The man who didnt go to bed for a year“. The Guardian, 30. 

Apríl. Sótt 29. Nóvember 2020 af https://www.theguardian.com/artanddesign/australia-

cultureblog/2014/apr/30/tehching-hsieh-the-man-who-didnt-go-to-bed-for-

ayear#:~:text=Tehching%20Hsieh%20gazes%20down%20from,hour%2C%2024%20hours%20a%20day 49 

Marks, „Tehching Hsieh: The man who didnt go to bed for a year“. 50 Sjá Mynd 6 í myndaskrá.  
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Hula  

Fyrir einkasýninguna mína við Listaháskóla Íslands haustið 2020 ákvað ég að vinna 

með upplifun mína og reynslu af Alzheimer-sjúkdómnum sem aðstandandi. Þá sérstaklega 

hjá þeim sem greinast ungir eða hjá fólki yngra en 65 ára. Bæði föðuramma mín og faðir 

minn greindust ung með þennan sjúkdóm. Sýningin hét Hula50 og samanstóð af átta 

málverkum. Ég gerði málverkin út frá minni upplifun á sjúkdómnum hjá pabba og upplifði 

ég hann töluvert meira sem hrörnunarsjúkdóm en minnissjúkdóm, en Alzheimer er 

auðvitað hvort tveggja. Ég tel að pabbi hafi ekki gleymt mér heldur hafi hulan sem vafði 

sig utan um höfuð hans byrgt honum sýn. Hún var oft þykkari og því oft erfiðara að komast  

  

í gegn og ná sambandi við hann. Mikill dagamunur var á pabba og því oft misjafnt hvort 

maður náði í gegn.  

Málverkin voru máluð í tveimur lögum, það var reglan. Innra lagið var í lit sem 

táknaði dagsformið, hann, skapið hans eða tilfinningar, en ytra lagið var hvítt og táknaði 

huluna. Það var litur sem komst í gegn sumstaðar og annars staðar ekki. Sýningartextinn 

leiddi áhorfandann að merkingu verksins og spilaði stórt hlutverk í verkinu.37  

Það varð þó talsverð þróun í ferlinu öfugt við það sem gerist venjulega og ég 

prófaði ýmsar aðferðir og reyndi að gera tilraunir með ósjálfráð málverk. Þá spratt upp 

spurningin hvort ég geti yfirhöfuð gert ósjálfrátt málverk með mín innbyggðu kerfi? Í 

byrjun notaði ég ekki pensilinn og neyddi sjálfa mig til að nota spaða, fingurna og svampa. 

Reglurnar eru sterkar í mér því ég var að hluta með þau verk á sýningunni en einnig 

stýrðari verk. Fólk sá kerfin strax þrátt fyrir að mér hafi fundist þau ósjálfráð að hluta. 

Strokurnar í verkunum voru kerfisbundnar þrátt fyrir að það sem var í fyrsta laginu og fór 

undir ytra lagið hafi verið tilviljanakennt. Ég er greinilega með afskaplega sterkt innbyggt 

kerfi eða habitus, sama hvað ég reyni að komast undan því. Oft hef ég reynt að losa um 

kerfið í verkum sem ég hef gert í skólanum og verkefnum þar. Þegar það losnar myndast 

nýtt kerfi. Ég vildi einnig stýra áhorfandanum á ákveðna braut en notaði nú 

sýningartextann til þess. Mikilvægi ferlisins og vinnunnar sem liggur að baki verkinu er 

órjúfanlegur hluti af verkinu sjálfu, líkt og Alloway benti á.38 Sjálfri fannst mér það 

mikilvægur partur til að koma skilaboðunum til skila og vekja þá tilfinningu sem ég var að 

                                                 
37 Sjá viðauka, texta 2  
38 Alloway, Systemic painting, bls 23  
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reyna að ná fram hjá áhorfandanum. Ég ákvað að dreifa ekki textanum á blöðum til  

áhorfenda, heldur hafa handskrifaðan sýningartexta á veggnum fyrir framan rýmið. 

Handskrifaða letrið gerir ljóðið á blaðinu enn persónulegra en ella, þótt það sé ekki 

handskrift listamannsins. Blaðið er hengt upp með fjórum nöglum sem sýnir einhverja 

ákefð og jafnvel reiði sem gefur í skyn persónulega upplifun. Hinsvegar tala verkin vel við 

rýmið og má ímynda sér hvíta kassann sem höfuðið og myndirnar sem minningar eða 

glugga inn í manneskjuna, hvar hún er og hvernig henni líður. Hvíti litur veggjanna studdi 

þetta þar sem hvíti liturinn fer út á kanta strigans og upp á þann næsta. Gluggarnir í rýminu 

unnu einnig vel með verkinu og gáfu til kynna skýran raunveruleika handan þeirra, sem er 

andstæða hulunar yfir verkunum.   

  

  

  

Lokaorð  

Félagsmótun á stóran þátt í því hvaða ákvarðanir við tökum í lífinu. Í ritgerð þessari hef ég 

fjallað um skilgreiningu franska félagsfræðingsins Pierre Bourdieu á hugtakinu habitus og  

skoðað möguleg áhrif eigin habitus á listsköpun mína. Með því að máta kenninguna við 

eigin listasköpun eða verk get ég dregið þá ályktun að minn habitus hafi átt stóran þátt í 

þeim ákvörðunum sem ég hef tekið innan listarinnar fram að þessu. Ég hef farið á ótal 

myndlistarnámskeið ásamt því að hafa stundað nám við grafíska hönnun við Listaháskóla 

Íslands. Ég var meðvituð um leikreglur míns sviðs hverju sinni þegar ég ákvað þær reglur 

sem ég vann eftir í listaverkum mínum. Það lá því beint við að skoða listaverk mín út frá 

kenningum um kerfislist og reyndi ég að tengja þá nálgun við skilgreiningu Bourdieu á 

habitus með því að líta á habitusinn sem ákveðið kerfi. Ég tengdi það við tilvísunarkerfi 

Páls Skúlasonar til að gefa skýrari mynd af því hvernig margar reglur gefa af sér ákveðið 

kerfi. Þegar ég fór að kafa ofan í eigið vinnuferli fann ég ýmis kerfi í sjálfri mér út frá 

minni félagsmótun og tel hægt að segja með vissu að ég vinni að stórum hluta eins og 

kerfislistamaður, samkvæmt sömu grundvallaratriðum og þeir kerfislistamenn sem Jack 

Burnham og Lawrence Alloway fjalla um, það er að segja: Listamaður sem ákveður reglu 

eða fleiri reglur/kerfi til að vinna eftir og stýrir þar með ekki aðeins útkomunni heldur 

einnig hvernig áhorfandinn upplifir verkið. Ef minn persónulegi habitus er skoðaður með 

hliðsjón af kerfislist þá tel ég mig sem listamann eiga erfitt með að skapa ósjálfrátt verk því 

alltaf mun eitthvað kerfi vera til staðar. Tel ég mig vera einstakling sem er stýrt af ótal 

kerfum líkt og Páll Skúlason nefndi með tilvísanakerfum mannsins. Umhverfi okkar hefur 

mikil áhrif á það hvernig við upplifum og sjáum heiminn og einnig hvernig við sköpum 
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list. Hinsvegar er list, hvert handtak, hver pensilstroka, persónuleg. Þó að þú skapir eftir 

sama kerfi eða reglu endurtekið þá getur útkoman verið endalaus í margbreytileika sínum. 

Við höfum ekki val hvernig við mótumst eða hvar. Við getum hinsvegar sett okkur eigið 

regluverk í eigin list og ákveðið út frá því hvað við teljum að skili bestum árangri. Við 

virðumst þó vinna eftir hinum ýmsum kerfum, ómeðvitað. Því þegar á hólmin er komið 

erum við í grunninn öll mótuð af erfðum og umhverfi og okkar habitus.  
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Mynd 2:   

Hliðstæður veruleiki, 2019  

Akrýl málning, MDF efni, borð  

Frá sýningu í Víðishúsi, 30. nóvember 2019.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3:  
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Þögnin á milli orðanna, 2019  

Blaðsíður úr bók, útsaumsgarn, glimmer, viðarrammar. Samsýning, 

Hafðu hljóð með Kristínu Einarsdóttir,  Rýmd. 

 21-22. September og 28-29. September 2019.  
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Mynd 4:  

10  

Ljósmyndir í bók  

Samsýning, Listaháskóla Íslands, 17. maí 2019  

 

 
 

Mynd 5  

10   

Samsýning, Korpúlfsstaðir, 2020  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 6  

Einkasýning, Hula. Kubburinn 8. Október 2020     
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Viðauki  

Texti 1  

Verkið 10  

Samfélagsmiðlar eru orðnir stór hluti af lífi flestra. Á þessum miðlum, á borð við 

Instagram og Facebook, getur fólk sýnt ritskoðaða, fegraða mynd af lífi sínu. 

Maður velur hvað maður sýnir, og getur auðveldlega lagað það sem sett er á netið, 

með inniföldum filter eða photoshop og öðrum auðfáanlegum forritum. Þetta 

skapar brenglaða sýn á veruleikann, sem keppist um læk og hrifningu annarra.  

Margir bera sig saman við líf áhrifavalda sem eiga „hið fullkomna líf“.  

Samanburður við óraunverulegan veruleika þar sem sýndarmennskan er í fyrirrúmi. 

Ég ákvað að taka mynd á heila tímanum frá því ég vakna þar til ég fer að sofa í 10 

daga. Ófilteraður veruleikinn minn þar sem stjórnin á myndefninu er engin nema 

tímasetning. Staður og stund.   
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Þú sérð líf mitt eins og það er.  

Engin stjórnun.  

Enginn filter.  

  

Reglurnar 10 voru eftirfarandi:  

  

1. Ein mynd á heila tímanum frá því ég vakna þar til ég fer að sofa  

2. Taka mynd á símann  

3. Skekkjumörk eru -/+ 2 min  

4. Má ekki taka mynd aftur  

5. Enginn aðdráttur (e. zoom)  

6. Engar sjálfur nema ef ég speglast  

7. Bannað að færa hluti fyrir mynd  

8. Bannað að ákveða fyrirfram áhugaverða staði / viðfangsefni  

9. Bannað að nota filter eða breyta myndunum  

10. Engar myndir fara á netið  

  

  

Texti 2  

Einkasýningin Hula  

  

Hula.  

Þú ert á sama stað og ég. Á staðnum en samt ekki hér.   

Líkamar okkar eru í þessu herbergi en hugur þinn er annars staðar.   

Er hann í þessari veröld?   

Fangi minninga þinna eða ofskynjana?  

Þú sérð hluti sem ég sé ekki. Mig langar að vita hvar þú ert, en 

þú getur þú ekki svarað.  

  

Við erum á sama stað og nú ertu hjá mér.  

Ég næ sambandi við þig.  

Þú hlærð og ert kátur.  
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Ég skynja að þú skynjar mig og ég faðma þig.  

  

Hugurinn þinn er annars staðar en hér hjá mér  Þú 

sérð ekki í gegnum þokuna, og ég sé ekki í gegnum 

huluna sem vefur sig um þig.  

Ég trúi því að þú vitir af mér  

Ég trúi því þú gleymir mér aldrei.  

  

Því meira sem tíminn líður,  

Því meira er af hulunni  og 

því minna er af þér.   

  

  

  

  

  

  

  

  


