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Greinargerð þessi fjallar stuttlega um 16 eininga lokaverkefni til BA-gráðu 

í myndlist við Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita greinargerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 
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Victoria Björk, Years in a second/ Ár á sekúndu, 2022 

Stundirnar líða en eru samt einhvern veginn enn þá til staðar, þar til þær bráðna hægt saman við 

eilífðina. Þetta er tímaflakk hugans, athöfn af áráttukenndri endurtekningu. Allt er eitt og það 

sama en líka ólíkt. Það er ekkert þar, eða það er, en það stendur eitthvað í vegi þess svo það er 

erfitt að skilgreina. Þokan blekkir, það ósýnilega verður sýnilegt og það sýnilega gleymist.1  

Brennt tré, garður úr svörtum sandi, vatn myndar hjúp á yfirborðinu sem glitrar og lekur 

niður í svartan poll sem tréð rís upp úr. Trjágreinarnar eru tvær, önnur tvístrast og er 

hálf brotin, hin teygir sig í gegnum bleikleita latex himnu. Á sandinum eru tveir steinar, 

einn sem virðist vera í hamskiptum, latex húð er við það að flettast af honum. Hinn er 

bara hamurinn, fylltur lofti, og situr skjálfandi í horninu. Við hlið hans er rekaviður og 

úr honum vaxa stál broddar, á gólfinu standa stál greinar sem vaxa saman úr einni 

trjágrein og halda henni uppi. Brenndur viður, glitrandi steinar, manngert umhverfi, 

ímynduð náttúra. Það er eitthvað að gerast, innsetningin stendur í stað en iðar á sama 

tíma. Það er spenna í loftinu. 

1 Veggtextalýsing verksins á sýningunni. 
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Years in a second var tilraun mín til þess að reyna að skapa tiltekið andrúmsloft í formi 

innsetningar en á sama tíma að hver hluti hennar fangaði mismunandi blæbrigði þessa 

sama andrúmslofts. Verkið var unnið í beinu áframhaldi af hugleiðingum mínum fyrir 

einkasýninguna Hoping for the best, at peace with the worst, en í þeirri sýningu fékkst 

ég við tilfinningu sem best væri að kalla vongott vonleysi eða uppgjafarsátt. Með 

verkinu Years in a second langaði mig að halda áfram að vinna með þessa tilfinningu 

og sjá hvernig ég gæti tvinnað hana saman við mismunandi upplifanir af tíma, þá 

sérstaklega upplifun af tímaleysi og jarðfræðilegum tíma. 

Victoria Björk, Years in a second/ Ár á sekúndu, 2022 

Innblástur að verkinu kom að mestu frá því efni sem ég var að lesa á seinasta ári, til að 

mynda texta um hlutmiðaða verufræði, visthyggju, tengslafræði, óreiðukenninguna, 

Um Tímann og Vatnið eftir Andra Snæ Magnason, og nokkrar vísindaskáldsögur um 

tímaflakk. Ég hef líka verið með einskonar dellu fyrir japönskum hugleiðslugörðum og 

hef mikið hugsað um athafnirnar sem fara þar fram og sambærileika þeirra við stúdíóið 

og þær vinnuaðferðir sem ég tileinka mér þar.  
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Fyrir mér þarf allt að vera í jafnvægi til þess að halda utan um andrúmsloftið. Jafnvægi 

er náð með efnisvali, staðsetningu í rýminu og stærð skúlptúra, þar sem þeir minni vega 

upp á móti þeim stærri. Efnisvalið fór eftir eiginleikum hvers efnis og samspili þeirra 

hvert við annað. Mér fannst áhugavert að tvinna saman hið náttúrulega og hið áberandi 

manngerða og að nota efni sem erfitt er að bera kennsl á, sem blekkja augað. Ég notaði 

rekavið vegna sögu hans, vegna ferðalagsins sem hann hefur farið og vegna þess að 

hann er mjúkur, hlýr og þægilegur að vinna með. Málmur er kaldur og smá agressívur, 

og fyrir mér gott mótvægi við viðinn.  Hann glansar og dregur að sér athygli en viðurinn 

er mattur. Keramik steinar sem líkjast málmi, og latex, náttúrulegt plastkennt efni með 

húðlegri áferð, líflegt efni sem vegur upp á móti hinu dauða.  Kolsvartur brenndur viður 

virkar sem millibil steins og trés, mattur og líflaus. 

Fyrir mér felst þversögn í því að sýna frosna útgáfu af því sem fer fram á vinnustofunni. 

Ferlið er að vinna stöðugt með efnið, þar sem athöfnin og síbreytingin verða hluti af 

verkinu. Að færa verkið inn á safn þar sem ég þarf að halda vinnunni áfram daglega, en 

nú með það að markmiði að halda verkinu óbreyttu, er í mótsögn við þær aðferðir sem 

ég hef tileinkað mér og veldur því að “loka útkoman” situr svolítið skringilega hjá mér. 

Mér fyndist áhugavert að leyfa breytingu að vera hluti af verkinu á einhvern hátt. Annað 

hvort að innsetningin breytist áfram inná safninu óháð mér, eða að verkið sé í raun 

uppsetning og niðurtaka innsetningarinnar sem varir á meðan sýningartímabilið 

stendur. 
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Inngangur 

Í hnotskurn fjalla verk mín um samtal við tímann og hvernig tengingu hann hefur við 

náttúruna. Ég sæki mestan innblástur frá náttúrunni, litum hennar, áferðum, efni og 

ummerkjum af allskyns atvikum sem hafa átt sig stað. Ég sæki mikið í að skoða sögu- og 

minjasöfn, fornar slóðir og byggingarlist. Ég nýt þess sérstaklega að vera sem gestur í 

ókunnugu umhverfi og fá að ímynda mér forsögu og framtíð ókunnugra fyrirbæra. Ég vinn 

mestmegnis með skúlptúr og innsetningar en á það einnig til að nota vídeó.  

Úr listaheiminum þá heillast ég mest af verkum landslags- og hugmyndalistamanna. 

Og minn helsti draumur er einn daginn að verða landslagslistamaður. Ég er sérstaklega 

heilluð af einfaldleika hverfandi listaverka. Fyrir mér er það eins og náttúran hafi notað 

manninn sem tæki til þess að flúra á yfirborð sitt og náttúruöflin hafi með tímanum látið gróa 

yfir sárið svo ekkert verður eftir nema kannski lítið ör sem við getum séð á loftmyndum.  

Í ritgerðinni mun ég fjalla um fimm verk eftir sjálfa mig ásamt verkum eftir Wolfgang 

Laib, Hans Haacke, Giuseppe Penone og Guðrúnu Hrönn Magnúsdóttur út frá hlutmiðaðri 

verufræði (e. Object-oriented ontology) og stýrisfræði (e. Cybernetics). Ég mun velta fyrir 

mér kerfi og kerfisleysi þessara verka og skoða mismunandi gerðir af tíma sem geta tilheyrt 

myndverkinu. Ég mun skoða gildi athafnarinnar þegar kemur að listrænni sköpun og takast 

á við hugmyndir eins og óreiðukenninguna, raunveruleikann, frummyndir og endurgerðir, 

tímaleysi, dulúð, eilífðir, hringrásir og endamörk. 
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Í Ótíma 

- Augnablik

Þrifið gólf og ljómandi kúla gerð úr sápu. Við fyrstu sýn var ekkert eftirtektarvert en ef 

gengið var um rýmið af mikilli athygli og aðgætni þá sást að hluti af gólfinu, rúmlega 15 fm, 

glansaði örlítið meira en annars staðar í rýminu. Þrifna gólfið myndaði ferning utan um fjórar 

burðarsúlur. Þegar gengið var í kringum þær sást glitta í dauft ljós innan úr ferköntuðu gati 

sem var neðst á einni af burðarsúlunum. Ljósið kom frá uppljómuðum, hálf gegnsæjum og 

heldur ófullkomnum hnetti.

Ferli verksins Fangað Augnablik(2020)1 sýnir best fram á hvernig ég nýti mér 

athöfnina og kveikjuna í listsköpun minni. Eins og titillinn gefur til kynna fjallar 

verkið um tiltekið augnablik sem hefur verið fangað. Þetta er augnablik uppgötvunar og 

eftirtektar. Augnablik kveikjunnar. Við fengum að skoða rýmið nokkrum vikum fyrr og 

þá tók ég eftir litlu gati sem var neðst í einum af burðarsúlunum. Gatið var rúmlega á 

stærð við opinn lófa, kannski um 15 x 20 cm. Þegar við fengum aðgang að rýminu hafði ég 

enga hugmynd um hvað mig langaði til þess að gera, en ég gat ekki hætt að hugsa um þetta 

gat og vissi að ég þurfti að nýta mér það. Athöfnin í verkinu felst í undirbúningnum; að 

ganga um og finna fyrir rýminu, að sópa gólfið og afmarka ferning í kringum 

burðarsúlurnar með límbandi. Gólfið var svo vandlega þvegið með svampi og tusku og 

hnöttur úr sápu, sem ég átti frá fyrri tilraunum, var handpússaður undir vatni og komið 

fyrir í gatinu. Límbandið var síðan fjarlægt af gólfinu og fyrir aftan sápuhnöttinn kom ég 

fyrir litlu handtrekktu vasaljósi sem lýsti upp sápuna svo það leit út fyrir að hún glóði að 

innan. Undir lokin var verkið kyrrlíf innsetning þar sem ekki 

1 Sjá mynd 1 í viðauka. 
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var mikið á seyði en áhorfandinn gat ímyndað sér ferlið að barki verkinu með titli og 

efnislýsingu sem var svohljóðandi: 

Fangað Augnablik, (2020) 

Þrifið gólf, hnöttur úr sápu, handtrekkt vasaljós. 

Fyrir mér er ekki nauðsynlegt að vita titil og efnivið verksins til þess að geta upplifað þessa 

föngun á augnabliki en að viðbættri efnislýsingu tekur maður kannski betur eftir því að gólfið 

glansi örlítið meira, hafi maður ekki tekið eftir því áður. Handtrekkt vasaljós gefur einnig í 

skyn að verkið dofni, og að ákveðinn verknaður fylgi því að trekkja ljósið og þrífa gólfið. 

Efnislýsingin getur því skapað ímyndaðan gjörning eða athöfn í huga áhorfandans. Athöfn 

sem átti sér stað en fáir vita með hvaða hætti hún fór fram.  

Verk þýska listamannsins Wolfgang Laib eru mér ofarlega í huga þegar ég hugsa um 

athafnamiðað vinnuferli. Hann gerir innsetningar og skúlptúra úr bývaxi, frjókornum, 

mjólk og öðrum efnivið sem fyrir honum hefur menningarlegt gildi.2 Í verki hans 

Milkstone(1983-1987)3 er afar falleg athöfn að baki. Listamaðurinn hefur pússað 

marmarastein með sandpappír og vatni svo á brún steinsins myndast örþunnur kantur. 

Þar næst er steininum komið fyrir í sýningarrými og mjólk hellt ofan á og dreift úr með 

einum fingri yfir allan yfirborðsflötinn. Kanturinn kemur svo í veg fyrir að mjólkin leki út 

af steininum og litur marmarans fellur inn í mjólkina.4 Fyrir mér lítur það út fyrir að 

marmarinn sé einnig mjólk sem einhvern veginn nær að halda sér í formi. Athöfnin að baki 

verkinu er eins og annað verk út af fyrir sig. Með verkum sínum reynir Laib að fanga 

eiginleika efna sem fyrir honum hafa sterkt menningarlegt gildi. 

2 Sarah Tanguy, „Making the Ideal Real: A Conversation with Wolfgang Laib,“ Sculpture Magazine, (1. Maí 
2001). 

3 Sjá mynd 2 í viðauka. 
4 Seth Serman, „Museum of Modern Art-Wolfgang Laib-Milkstone.“ Myndband, 2:05, sótt 11. janúar 2022 á 

https://vimeo.com/68268886 

https://vimeo.com/68268886
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Þegar ég sýni frjókorn eða mjólk í hvaða landi sem er í heiminum, vita allir hvað frjókorn 

eru eða hvað mjólk er. Og það hefur ekkert að gera með þýska eða evrópska list. Efniviðurinn 

er alþjóðlegur, sérhver maður getur tengt við hann án tungumáls eða útskýringar.5 

Ég túlka verk Laib sem eins konar föngun á fegurð, eiginleikum og gildum efnanna. Með 

því að einangra efnin og sýna í sýningarsal skapar hann afmarkaða og einfaldaða upplifun 

fyrir áhorfandann. Hann tekur efnin úr hversdagslegu samhengi og gefur okkur tækifæri til 

þess að upplifa þau út af fyrir sig, að ég held, eins og listamaðurinn upplifir þau í stúdíóinu 

og við uppsetningu.   

- Kveikja

Áður en verk verður til þá verður til kveikja. Í Fangað Augnablik þá var kveikjan að verkinu 

gatið í burðarsúlunni. Eins og í því verki þá á kveikjan til með að verða að áherslupunkti 

verksins þótt áherslupunkturinn geti stundum færst eða þá að þeir verði nokkrir. Þessar 

kveikjur birtast yfirleitt af sjálfum sér, þó það komi stundum fyrir að ég leiti þær uppi. 

Kveikjurnar geta verið af mörgum gerðum, hljóð eða orð, tilfinningar, áferðir og svo 

framvegis, en allar eiga þær sameiginlegt að þær breytast í hugmyndir sem sitja fastar í 

höfðinu á mér og verða að eins konar áráttum; möntrur sem ég endurtek aftur og aftur í 

huganum þar til ég hef náð þeim út og fest í myndverki. Þegar maður tekur eftir einhverju 

spennandi þá gerist eitthvað sérstakt. Um stund verður sem ekkert sé til nema þú og þetta 

fyrirbæri. Saman deilið þið augnabliki sem er svo einstakt að það mætti líkja því við að 

tíminn standi í stað. Að augnablikið sé til utan tíma; Í ótíma.  

5 Wolfgang Laib: „When I show the pollen or the milk in any country in the world, everybody knows what 

pollen is or what milk is. And it has nothing to do with German art or with European art. It’s something so 
universal, any human being can relate to it without language or explanation.“ (þýðing höfundar)  

Sarah Tanguy, „Making the Ideal Real: A Conversation with Wolfgang Laib.“ 
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 Ég ímynda mér stundum að stúdíóið sé hugleiðslugarður,6 staður sem ég fer á til 

þess að forðast raunveruleikann og fá að vera ein með hugsunum mínum. Hugleiðslan sem 

fer fram í stúdíóinu snýst ekki um að eltast við síkomandi núið, heldur gerist hún í þessum 

ótíma. Í stúdíóinu er það bara ég og árátturnar. Samsetningar sem ég prófa í efni, 

skissur á blaði, raðað, skipulagt, og raðað á nýja vegu. Þessi hugleiðing fer fram að mestu 

með höndunum. Kannski mætti kalla stúdíóið ævintýraheim þar sem allt getur gerst og 

hendurnar ná tökum á óreiðunni, sem í þessu samhengi er allt utanaðkomandi 

áreiti: umhverfisáhrif, samfélagsaðstæður, persónuleg líðan, skyldur sem einstaklingur, 

og svo framvegis. Þó að stúdíóið sé til í raunveruleikanum þá eru engar skyldur 

raunveruleikans sem fylgja mér þangað. Eða hvað? Fylgja skyldur og áhyggjur manni þó 

maður sé ekki að hugsa um þær einmitt þá stundina, rétt eins og minningarnar? Fyrir mér 

er svarið greinilegt Já. En listin er svo sem ein leið til þess að fjarlægjast þennan 

ósanngjarna og bráðendandi raunveruleika sem við nú búum í. En það er alltaf eitthvað af 

raunveruleikanum sem síast í gegn og þetta ferli, hugleiðslan eða athöfnin, er því eins 

konar úrvinnsla á umhverfinu, á náttúrunni, samfélags- og heimsvandamálum. Allt hefur 

þetta áhrif og í stúdíóinu rennur þetta allt saman í eitt myndverk.   

Ég hugsa oft til frumherja grískrar heimspeki og hversu einföld þessi ritgerðarskrif 

væru ef ég tryði raunverulega lögmálum þeirra um alheiminn. Að allt sé eitt; allt er vatn, allt 

er hið óafmarkaða, allt er loft eða allt er streymi.7 Í ævintýra-hugleiðslugarðinum á ég það 

til að leyfa þessum lögmálum að vera sönn því það býr svo mikil fegurð í einfaldleika þeirra 

og það væri svo hentugt að nota þær til að útskýra verk mín. Auðvitað er þetta hvorki svona 

6 Ég er ekki mikill sérfræðingur um hugleiðslur og viðurkenni hreint og beint að ég er ekki viss um að ég 
skilji alveg út á hvað þær ganga. Ég hef lesið að til séu margar gerðir, sumar sem snúast um að finna innri 

kyrrð, að tengjast betur eigin líkama, að tæma hugann eða núvitundarvakningu. Zen Búddistar notuðust við 

manngerða steinagarða, svokallaða zen garða eða hugleiðslugarða, sem tól til þess að hjálpa sér við 

hugleiðslu, til þess að fjarlægjast sjálfstýringarham og lifa í núinu. 

7 Guðrún Hólmgeirsdóttir,  Frumtextar í heimspeki: með leiðsögn, (Reykjavík: Xanþippa, 2014), bls. 22. 
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einfalt né hentugt, en ég er bara myndlistarnemi og þarf sem betur fer ekki að sanna tilgang 

alheimsins. Það eina sem ég þarf að hugsa um er að útskýra myndlist mína sem fjallar helst 

um tímann og óútskýranleika.

Í eilífð, fortíð eða framtíð? 

- Eilífð

Ég er búin að vera með þetta fast á heilanum(2021)8 er vídeóverk og skúlptúr í formi lítillar 

læstrar kistu. Verkið var sýnt sem innsetning, með kistuna á stöpli og við hliðina var 

sjónvarpsskjár með myndbandi af kistunni. Í myndbandinu er kistan tekin úr lás með lykli, 

kistan opnuð og lyklinum komið fyrir inni í kistunni, þar næst er kistunni lokað og 

lásnum smellt saman.9 Lykillinn til þess að opna kistuna er þar með fastur inni í henni. 

Þessi hugmynd um að læsa lykil í kassa festist í höfðinu á mér, árátta og hugsun sem 

hvarf ekki fyrr en ég hafði framkvæmt verkið. Það var ekki fyrr en eftir að ég fann titil að 

ég áttaði mig á því að verkið stæði sem myndlíking fyrir þessum trega -Að vera með 

eitthvað fast á heilanum en maður veit ekki hvers vegna. Eins og þegar reynt er að muna 

það sem maður hefur gleymt, lausnin er á sama tíma vandinn. Eftir að verkið hafði verið 

framkvæmt hvarf áráttan um að læsa lykil inni í kistu en ég er samt engu nær með að skilja 

hvers vegna ég fann fyrir þessari þörf til að byrja með.  

Þú munt aldrei fá að vita(2021)10 er bókverk sem ég vann á svipuðum tíma 

og snertir svolítið á þessu. Verkið er eiginlega tvö verk í einu sem hafa bæði enga 

niðurstöðu, annað er stabílt en hitt hvelfist um sig sjálft. Þú munt aldrei fá að vita er 

keramik bókverk sem 

8 Sjá mynd 3.1 og 3.2 í viðauka. 

9 Victoria Björk, „Ég er búin að vera með þetta fast á heilanum.“ Myndband, 1:19, 

https://www.youtube.com/watch?v=vf1OylmShNo  

10 Sjá mynd 4.1 og 4.2 í viðauka. 

https://www.youtube.com/watch?v=vf1OylmShNo
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steypt er inn í gegnsæja sápu sem maður getur ekki lesið nema maður skemmi verkið sem 

skúlptur, annaðhvort með því að skera sápuna utan af bókinni eða þá að maður noti hana. Ég 

velti því fyrir mér hvort það skemmi verkið að fjarlægja bókina úr sápunni eða hvort það að 

vita innihald bókarinnar sé það sem skemmir verkið. Ef vitneskjan um innihald bókarinnar 

skemmir verkið þá er hér lítil viðvörun. Ég ætla að segja frá innihaldinu til þess að útskýra 

hvelfinguna. Ef þú sem ert að lesa núna hefur ekki áhuga á því að verkið verði skemmt fyrir 

þér þá skaltu sleppa því að lesa eftirfarandi setningu: Komist maður að bókverkinu, þá standa 

inni í því skref fyrir skref leiðbeiningar um hvernig skal setja bókina aftur inn í sápu; fylgi 

lesandi leiðbeiningunum þá er verkið komið aftur á byrjunarreit.  

Mig langar mikið til að einfalda og segja að þessi tvö verk fjalli um endurtekningu 

og óvissu, að þau hvelfist um sig sjálf í eilífri hringiðu. Og þó að þau geti virkað svoleiðis 

sem lokuð kerfi í ævintýraheimi ótímans, í stúdíóinu og sýningarrýminu, þá veit ég að í 

raunheiminum mun koma dagur þar sem hringiða þessara verka mun tvístrast.  

En ef við ímyndum okkur svo að ég er búin að vera með þetta fast á heilanum og þú 

munt aldrei fá að vita séu í ótímanum þá eiga kenningar um stýrifræði (e. cybernetics) vel 

við. Þá gætu verkin endurtekið sig að eilífu og ég gæti gefist upp á því að reyna að skilja 

óreiðukenninguna. Stýrifræði er skilgreind sem vísindaleg athugun á stýringu og 

samskiptum í kerfum sem eru vélræn, líffræðileg, félagsleg, líkamleg og huglæg.11 12 Hún 

virkar einungis til þess að útskýra lokuð kerfi, þ.e. kerfi þar sem breytingar sem myndast 

innan kerfis hafa áhrif innan kerfisins, og þau áhrif hafa einnig áhrif sem breytir kerfinu. Ég 

er búin að vera með þetta fast á heilanum í ótímanum er læst kista en lykillinn til þess að 

opna kistuna er inni í kistunni sem þú kemst ekki að því kistan er læst með lykli sem er fastur 

11 Perspective, „Cybernetics (1990)“ Myndband, 26:33, sótt í nóvember 2021 á 

https://www.youtube.com/watch?v=G-CqhoX_vck  
12 „ Stýrifræði,“ Wikipedia, 26. mars 2017. https://is.wikipedia.org/wiki/St%C3%BDrifr%C3%A6%C3%B0i  

https://www.youtube.com/watch?v=G-CqhoX_vck
https://is.wikipedia.org/wiki/St%C3%BDrifr%C3%A6%C3%B0i
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inni í kistunni og svo framvegis, án enda. Utanaðkomandi öfl hafa engin áhrif á lokuð kerfi 

og sömuleiðis hafa kerfin ekki áhrif utan kerfisins. Lokuð kerfi sem ganga að eilífu finnst 

mér hugmyndafræðilega falleg, eins og Miðgarðsormur sem bítur í eigin sporð eða yin og 

yang, eilíf hringrás af lífi eftir dauða eða góða í hinu vonda. Kannski er það vegna þess að 

þau eru nógu einföld svo að ég skilji þau eða kannski vegna þess að þau hafa ekki það sem 

margir eru hræddir við, þau hafa enga upplausn og engan enda.  

Myndlistarmaðurinn Hans Haacke var mikill áhugamaður um stýrifræði og kallar 

verk sín kerfisverk. Fyrir honum var ekki hægt að skilgreina skúlptúra sem bregðast við 

umhverfi sínu sem hluti.  

Umfram rými efnislega hlutarins, og umfram sveig hreyfanleika hlutarins eru ýmsir þættir 

sem verka á hlutinn. Þess vegna rennur hluturinn saman við umhverfi sitt í samband sem 

betur væri skilgreint sem kerfi eða ferlar sem eru háðir hvor öðrum. Þessir ferlar þróast án 

samúðar áhorfandans. Áhorfandinn verður einungis vitni. Kerfi er óímyndað, það er alvöru.13

Verk hans Condensation cube (1963-1968)14 er gott dæmi um hvernig erfitt er að líta framhjá 

því að lokuð kerfi séu í raun lokuð. Ef einungis er horft á verkið er það teningur úr akrílgleri 

með örþunnu lagi af vatni neðst í teningnum. Teningurinn er lokað kerfi þar sem vatn gufar 

upp og safnast saman á veggjum teningsins, sem rennur síðan meðfram hliðunum og safnast 

saman í botni teningsins. Þar gufar vatnið upp aftur og ferlið endurtekur sig. Efnislýsing 

verksins er skilgreind sem glært akrílgler, eimað vatn og loftslag á staðnum þar sem verkið 

er sýnt. Fyrir mér þá gefur efnislýsingin loftslag á staðnum þar sem verkið er sýnt í skyn að 

kerfi verksins verður fyrir áhrifum utanaðkomandi þátta sem breytir þar með verkinu úr 

lokuðu kerfi yfir í kerfi sem stjórnast af utanaðkomandi áhrifum. Kannski átti Haacke við að 

13 Hans Haacke: „...The range of outside factors affecting it, as well as its own radius of action, reach beyond 

the space it materially occupies. It thus merges with the environment in a relationship that is better 

understood as a ‘system’ of interdependent processes. These processes evolve without the viewer’s empathy. 

He becomes a witness. A system is not imagined, it is real.“ (þýðing höfundar) 

Hans Haacke: Art Nature Politics, “ sýningarskrá, Museum Abteiberg, 21. júní - 25. október 2020.  

14 Sjá mynd 5 í viðauka. 



13 

kerfi verksins væri stærra en efnislegi hlutur verksins. Að umhverfi verksins væri einnig 

hluti af verkinu. Samt vildi hann meina að hann og áhorfandinn væru ekki hluti af þessum 

kerfum og þar missi ég einbeitinguna og hætti að skilja afstöðu hans gagnvart eigin 

verkum.15 Fyrir mér þá fer þetta eftir sjónarhóli, standi maður nálægt er auðvelt að hugsa 

um hlutina sem lokuð kerfi en því lengra sem maður stígur aftur því fleiri og fleiri þættir 

bætast í kerfið. Þú stígur einu skrefi aftar og þá hættir kerfið að vera lokað vegna 

þess að það er nýr utanaðkomandi þáttur sem virðist verka á það svo þú stækkar sveiginn 

til þess eins að komast að því að það er enn annar þáttur sem stendur utan svigans, og svona 

heldur þetta áfram. Að eilífu. 

James Lovelock heldur því fram í Gaia kenningu sinni (e. Gaia Hypothesis) að jörðin 

sé eitt stórt kerfi. 16  Þetta er falleg kenning og mér finnst hún vera frábær lausn að 

vandamálum lokaðra og opinna kerfa en ætli þessi kenning sé ekki sambærileg kenningum 

frumherjanna? Ormurinn sem bítur í eigin sporð... Það væri nú samt gaman ef ég væri lokað 

kerfi, þá þyrfti ég ekki að skrifa þessa ritgerð eða reyna að setja sjálfa mig og verk mín í 

fræðilegt samhengi. 

- Fortíð eða framtíð?

Ef við höldum áfram héðan og hugsum okkur myndverkið sem opið kerfi, hefur verkið þá 

einhverja byrjun og einhvern enda?  

15 Hans Haacke notaði verk sín mikið til þess að gagnrýna stofnanir, sem er afar áhugaverð umræða, sérstaklega 

í samhengi við stýrisfræði, en ég mun ekki fara út í það nánar í þessari ritgerð. 

16 Naked Science, „Gaia Hypothesis-James Lovelock.“ Myndband, 28:46, sótt í desember 2021 á 
https://www.youtube.com/watch?v=GIFRg2skuDI  

https://www.youtube.com/watch?v=GIFRg2skuDI
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Hlutmiðuð verufræði (e. Object-oriented ontology eða OOO) snýst um að leita að 

svokölluðum þriðju hlutum. Til þess að útskýra þriðja hlutinn notar Grayham Harman borð 

sem dæmi, sem er frekar fyndin tilviljun með hliðsjón af verki sem ég mun lýsa hér á eftir. 

Harman byrjar á því að útskýra tvö borð Sir Arthur Stanley Eddington.  

Eddington útskýrði að hann hafi verið að setjast við borð sitt til að skrifa þegar hann áttar sig á því að 

borðin eru í raun tvö, vísindalegt borð og praktískt borð. Vísindalega borðið er það sem borðið er 

samsett úr, agnir sem fljóta um í loftinu og einungis virðast vera í föstu formi. Og það er alvöru borðið 

fyrir Eddington, þar sem hann er eðlisfræðingur. En það er líka annað borð sem er praktíska borðið. 

Praktíska borðið er hart, sem hann getur hallað sér að, hann getur fært það um, það hefur verðgildi, 

það hefur sögu, og svo framvegis. Og Eddington viðurkennir að þetta fyrsta borð sé einnig til, og að 

það sé mjög erfitt að losna við það. Að sjálfsögðu sem eðlisfræðingur er hann sannfærður um að annað 

borðið sé mest alvöru. En þessi tvö borð fara alltaf saman hönd í hönd. Við munum alltaf sjá tvöfalt, 

fyrsta og annað borðið.17

Harman vill meina að hvorugt af þessum borðum séu alvöru borðið. Að það sé í raun þriðja 

borð á milli þessara tveggja sem er alvöru borðið, „borðið er ekki bara það sem það er á 

tilteknum tíma; það er eitthvað meira en það. Borðið flæðir umfram núverandi ástand þess í 

heiminum.“18 Ef ég skil þessi fræði rétt þá býr þriðji hluturinn bæði í praktíska hlutanum og 

17 Hans Haacke: „...Eddington explained that he was sitting down to write at his table, but it was actually two 

tables. The second table is the scientific table. It’s mostly empty space; it’s made up of particles and 

fundamental fields whirling around and only seems solid. And that’s the real table for Eddington, since he is 

a physicist. But he says there is also another table, wich is the practical table. It is the table that’s hard, that he 

can lean on, thar he can move around the room, that has a specific price, that has a social history, and so 

forth. And Eddington concedes that this first table also exists, and it’s very hard to get rid of. Of course, as a 

physicist, he is convinced that the second table is the most real one. But the two will always go hand in hand. 

We will always be seeing double, the first and the second table. “ (þýðing höfundar)  

Isak Nilson og Erik Wilberg ritstýrðu, Artful Objects: Grayham Harman on Art and the Business of 

Speculative Realism (Stockholm School of Economics: Sternberg Press, 2020), bls. 13-14. 
18 Grayham Harman: „a table is not just a what it is at any given moment; it’s something more than that. It’s a 

surplus beyond its current state in the world. “ (þýðing höfundar) 

Isak Nilson og Erik Wilberg ritstýrðu, Artful Objects: Grayham Harman on Art and the Business of 

Speculative Realism, bls. 16. 



15 

í vísindalega hlutanum og á sama tíma býr hann í öllu mögulega ástandi sem hluturinn gæti 

verið í á einhverjum tímapunkti, í fortíð eða framtíð.  

Samkvæmt óreiðukenningunni er afar erfitt og í raun ómögulegt að segja til um 

framtíðina, möguleikarnir eru óendanlegir. Ég mun því ekki reyna meira en að ímynda mér 

sögur af mögulegu áframhaldi. Auðveldara er hins vegar að segja til um fortíðina. Til þess 

að skilja fortíð hluta betur getur verið gagnlegt að kryfja þá, hvort sem það er að kryfja sögu 

hlutarins eða efni til þess að skilja betur úr hverju hluturinn er samsettur. Jarð- og 

fornleifafræðingar grafa í yfirborð jarðarinnar og rannsaka til þess að skilja betur hvernig 

hlutirnir virka og hvaðan við komum. Auðvitað komast fræðingarnir aldrei að endanlegri 

niðurstöðu, en þau hafa fengið að sjá brot inn í fortíðina sem hjálpar við að skilja örlítið 

betur. Í hlutmiðaðri verufræði er mikið talað um hluta og heildir og þá sérstaklega að heildin 

sé minni en summa hluta hennar. Með þessu er átt við að við sjáum heildina (eins og til 

dæmis epli), en horfum framhjá hlutum (eiginleikum) hennar (súrt, safaríkt, hollenskt, 

innflutt o.s.frv.). Ef við myndum horfa á hlutana fremur en heildina þá birtast okkur fleiri 

upplýsingar og þessvegna eru hlutar stærri en heildin. Í hlutmiðaðri verufræði eru heildirnar 

krufnar til þess að sýna betur margþáttuðu eiginleika hennar.  

Verkin Door Tree (2012)19 eftir Giuseppe Penone og Lög (2019)20 eftir 

Guðrúnu Hrönn Magnúsdóttur eru góð dæmi um verk sem skapa nýtt samhengi eða benda 

okkur á samhengi sem nú þegar er til staðar. Með því að grafa í yfirborð hlutar sýna þau 

okkur augnablik inn í fortíðina. Í verki Giuseppe Penone hefur hann grafið inn í risavaxinn 

trjábol til þess að leiða í ljós hvernig tréð hefur verið á sínum yngri árum. Guðrún Hrönn 

Magnúsdóttir gerir þetta á svipaðan hátt með því að skafa burt lög af málningu í íbúðinni 

19 Sjá mynd 6 í viðauka. 

20 Sjá mynd 7.1 og 7.2 í viðauka. 
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sinni til þess að sýna fyrri liti sem íbúðin hefur verið máluð í, þessi augnablik inn í annan 

tíma segja okkur lítið en gefa okkur smá hugmynd um hvernig hlutirnir voru, hvernig 

eldhúsið var eitt sinn á litinn eða hversu smátt trið var eitt sinn og betri skilning á margfeldi 

hlutanna eins og þeir eru í dag. Þetta er enn sama tréð og sama íbúðin, sama á hvaða tíma, 

stærð eða lit er horft.  

Í hliðstæðum tíma 

- Er umorðun það sama og endurgerð?

Samkvæmt hlutmiðaðri verufræði er ekki hægt að umorða hluti. Hlutir flæða umfram 

núverandi ástand þeirra í heiminum. Aldrei er hægt að útskýra eitthvað svo vel að útskýringin 

sé sú sama og það sem reynt er að útskýra, þ.e. að efnislegur hlutur getur aldrei verið 

útskýrður til hins fyllsta á óefnislegan hátt. En er þá hægt að útskýra hlut með öðrum hlut?  

Eða útskýra útskýringu með hlut?  Eins og árátturnar hjá mér sem ég ,,festi“ í hluti, verður 

verkið aldrei það sama og kveikjan. Er listaverkið þá önnur gerð af umorðun?  

Í horninu á herberginu stóð dularfullt ferhyrnt borð umkringt daufbleikri 

birtu. Borðið var gert úr stálgrind og spónaplötu. Daufbleika ljósið kom undan 

borðinu frá gróðurljósi sem fest var undir spónaplötuna. Á gólfinu fyrir neðan ljósið lá 

rammi með glerrúðu sem líklega hafði eitt sinn tilheyrt glugga. Í rammanum var rakur 

tissjúpappír og úr pappírnum uxu lítil græn grös. Á borðinu, nálægt brún, sat silfurlitaður 

stálbolli og í honum var vökvi með sætum ilm og einhverju öðru sem líkist tepoka. Maður 

hafði það á tilfinningunni að einhver hefði verið þarna, að einhver hefði skroppið frá en 

kæmi kannski aftur innan skamms.  



17 

Titill þessa verks er kem eftir 5- (2020)21 sem gefur þá tilfinningu að eitthvað hafi 

annaðhvort átt sér stað eða að eitthvað sé í vændum. Það var samt ekkert sem gerðist. 

Að minnsta kosti ekkert sem ég hafði hugsað með mér að tilheyrði verkinu til að byrja 

með. Vökvinn kólnaði og ilmurinn dofnaði, síðar byrjaði að myndast mygluskán. 

Tepokanum var fleygt í ruslið og vökvanum hellt í vaskinn, bollinn var fjarlægður og 

hann notaður í annað, þá helst undir kaffi sem var sötrað á í kennslustundum. Pappírinn 

þornaði og grösin visnuðu. Báðum var hent í ruslið. Slökkt var á ljósinu en það hangir enn 

undir borðinu. Einhver færði borðið nær veggnum svo það tæki minna pláss. Nú er það 

einhvers staðar í skólanum, kannski nýtt í annað verk eða bara sem borð. Ég hugsaði 

verkið alltaf sem tímatengt, þar sem verkið breyttist smám saman eftir því sem leið á 

tímann. Birtan í rýminu breyttist, vökvinn í bollanum kólnaði og grösin uxu á sínum hraða 

en hvar tímarammi verksins afmarkast er enn óljóst fyrir mér. 

Kveikjan að verkinu kom frá skrifborðinu sem ég vann við í rýminu.22 Mér 

fannst það líta svo vel út, sérstaklega með birtunni sem kom frá gróðurljósinu sem 

hékk undir borðinu og með bakkanum á gólfinu þar sem grösin uxu. Að einhverju leyti 

varð þetta til fyrir tilviljun en það var ég sem ákvað að sýna það sem verk. Að vísu tók ég 

þá ákvörðun að sýna ekki borðið eins og það varð til fyrir tilviljun, heldur ákvað ég að 

sýna endurgerða útgáfu. Ég smíðaði borð sem var í sömu stærð og ljósið, vegna þess að 

mér fannst það eiga betur við, síðan ákvað ég að færa fræin yfir í gamlan gluggaramma 

og að hafa ekkert á borðinu nema bollann. Allar þessar ákvarðanir voru einungis 

teknar með mið af eigin fagurfræði og engu öðru. Eina ástæða „tilvistar“ þessa verks 

var vegna fagurfræðinnar og vegna þess að ég ákvað að þetta væri verk. En var þá 

upprunalega borðið líka verk og ef svo 

21 Sjá mynd 8.1 í viðauka. 

22 Sjá mynd 8.2 í viðauka. 
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er er það sitt eigið verk eða tilheyrir það eftirhermunni? Er upprunalega borðið kannski það 

sem afmarkar byrjunina á tímarammanum?  

Til þess að verkið (eins og ég sá það fyrir mér í byrjun) gæti orðið til, þá þurfti ég að 

snúa upp á raunveruleikann og upprunalega borðið umbreyttist í eftirmynd sem ég fór eftir. 

Ég tók síðan mynd af verkinu til þess að eiga skrásetningu af því eins og það var. Var 

ljósmyndin þá orðin hluti af verkinu eða var hún orðin að verkinu sjálfu? Hito Steyerl sagði 

að ljósmynd og raunheimurinn væru að mörgu leyti útgáfur hvort af öðru.23 Mér finnst það 

heldur gott svar við spurningu minni. Frummynd og eftirherma vinnuborðsins 

eru mismunandi útgáfur af sömu hugmyndinni. Líkt og í verki Giuseppe Penone þar sem 

innra tréð er önnur útgáfa af sama tré.  

Nú þegar búið er að taka verkið í sundur þá velti ég því fyrir mér hver tímamörk þess 

eru. Er það ennþá í gangi? Ef það er enn í gangi hefur það enn sömu merkingu þrátt fyrir að 

hafa verið tekið í sundur? Er ég enn að vinna að endurgerð upprunalega borðsins? Eins og 

áður þá fer það líklegast eftir því hvað ég ákveð hvað sé verkið og hvað ekki. En ef ég ákveð 

að tímamörk verksins séu enn ókomin þá er verkið komið á ferð. Gæti ég notað hvaða 

gróðurlampa, borð og bolla sem er og enn kallað það verk mitt? Hverjir eru kjarneiginleikar 

þessa verks sem þurfa að vera til staðar svo ég geti enn kallað þetta sama verkið? Orð Steyerl 

standa enn fyrir mér sem einhvers konar bráðabirgðalausn á þessum vanda, að allt ofangreint 

sé eitt og hið sama og ef ég nota annan efnivið þá verður það bara önnur útgáfa. Ákvörðunin 

um að endurgera borðið, ljósmyndin, verkið sem í þessum skrifuðu orðum er búið að taka í 

sundur, hluti þess visnaður og líklegast í urðun einhvers staðar, og hluti í öðru húsnæði, þetta 

er allt ennþá það sama, sömuleiðis skrifborðið sem ég sit við og skrifa núna. Að einhverju 

leyti er það líka hluti af verkinu, þó að í þetta skiptið sitji ég við annað borð með kertaljós 

23 Hito Steyerl, „Too much World: is the Internet Dead?“ e-flux journal, 49 (nóvember 2013): bls. 4-6. 
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og lampa og undir borðinu er gólfmotta og bollinn er nú glas og innihaldið í þetta skipti er 

ástaraldin og límónu Collab þá er það sama ég sem sit við borðið og þegar ég skrepp í 

burtu í nokkrar mínútur þá heldur verkið áfram á ný. -Eða verður það enn önnur 

eftirherman? 

- Útópía eða Dystópía?

Einkasýning mín, Hoping for the best, at peace with the worst(2021),24 var tilraun mín til að 

tvinna saman áhuga minn á duldum skilaboðum, umhverfishyggju, hugleiðslugörðum og 

áhyggjur sem ég hef um afleiðingar af hlýnun jarðar. Það voru helst tvær tregablandnar 

tilfinningar sem ég notaði sem kveikju sem best er að lýsa í stuttum setningum: 

- Ímyndaðu þér að þú finnir svo fallegan stað að á einni stundu verðir þú samtímis

altekinn af ró og sorg, því eins falleg og friðsæl stundin er, þá veistu að þessi staður

og stund eru tímabundin.

- Ímyndaðu þér að þú sjáir ummerki einhvers sem hefur eitt sinn verið þar sem þú ert

nú. Á þeirri stundu sem þú sérð ummerkin deilið þið augnabliki og árin renna saman

í eitt sem síðan gufar upp um leið og þú heldur áfram för þinni.

Þessum tilfinningum má einnig lýsa með orðunum sorgblíðni, angurværð, uppgjöf, friðsæld 

og tímaleysi. Sýningin var innsetning sem samanstóð af allskyns verum í formi skúlptúra, 

gólfverkum, gardínum, lýsingu og ákveðnu hita- og rakastigi. Með sýningunni fylgdi 

ljóðrænn texti sem gaf hugmynd um hvernig var hægt að ferðast í gegnum rýmið.25 

Að ganga inn á sýninguna var eins og að ganga inn í hliðstæðan veruleika. Það fyrsta 

sem blasti við þegar gengið var inn fyrir dyrnar var ljósfjólublá lýsingin sem minnti á UV 

geisla gróðurljósa, heitur gustur af vindi, þungt, rakt loft og sérkennilega sæt og nánast 

24 Sjá mynd 9.1 til 9.9 í viðauka. 

25 Sjá texta 10 í viðauka. 
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yfirgnæfandi jarðarlykt sem vandist og varð þægileg eftir skamma dvöl í rýminu. Meðfram 

veggjunum, eins og það hafi lekið inn undir þá, var þykkt grængult efni sem myndaði 

negatífu af göngustíg sem leiddi gesti enn frekar inn í heim sýningarinnar. Efnið var á milli 

þess að vera í vökva- eða sandformi á fyrsta degi en á síðari sýningardögum varð efnið alveg 

uppþornað svo í það mynduðust sprungur. Ofan á þessu grængula efni voru keramik 

skúlptúrar með bronsáferð sem minntu á blóm og grjót.26 Á veggjum rýmisins voru margs 

konar skúlptúrar. Fjórir þeirra voru í svipaðri stærð og allir úr silfruðu prentblýi og minnti 

form þeirra á nótur eða tákn úr óþekktu stafrófi.27 Fjórir aðrir skúlptúrar voru á veggjunum 

sem allir voru úr við. Tveir voru spýtur sem lítið var búið að eiga við en einkenni þeirra og 

lífrænu form minntu á undirskriftir eða skrautskrifuð ljóð.28 Hinir tveir voru ólíkir hvor 

öðrum, annar þeirra var lífrænn í formi með silfurlituðum stubbum sem virtust vaxa út úr 

viðnum en hinn var ferkantaður og stóð eins og auglýsingaskilti út úr veggnum. 29  Sá 

ferkantaði var ískaldur og með speglum á báðum hliðum sem myndaðist móða á. 

Sýningargestir teiknuðu svo í móðuna og skildu eftir sig tímabundið far, sem hvarf þegar ný 

móða safnaðist á speglana. Fyrir miðju gólfi rýmisins voru tvær verur, önnur þeirra var úr 

við með silfraðri abstrakt áletrun en hin birtist sem glansandi silúetta á gólfi og minnti hún 

á mannveru í fósturstöðu. 30  Í heild sinni var rýmið afar sérkennilegt, bæði útópískt og 

dystópískt á sama tíma.  

Hægt væri að horfa á sýninguna í heild sinni sem tímabundið lokað kerfi. 

Sýningarrýmið umbreyttist í aðra veröld sem áhorfandinn gekk inn í og fékk að vera hluti 

af. Undirbúningur sýningarinnar var einnig hluti af lokaða kerfi sýningarinnar. Hann var eins 

26 Sjá mynd 9.2, 9.4 og 9.5 í viðauka. 
27 Sjá mynd 9.4 í viðauka.  

28 Sjá mynd 9.6 og 9.7 í viðauka. 

29 Sjá mynd 9.3 og 9.8 í viðauka. 

30 Sjá mynd 9.1, 9.2 og 9.9 í viðauka. 
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og prívat performans, athöfn sem tók rúmlega 45 mínútur. Ég gekk um rýmið og úðaði vatni 

með úðabrúsum. Gegnbleytti gardínurnar og kveikti á gufuvélum og hitablásurum til þess 

að hita rýmið. Öll þessi athöfn var einungis til þess að auglýsingaskiltið á veggnum virkaði 

eins og mig langaði til. Eftir 45 mínútur gekk ég frá öllum búnaðinum sem fór í að hita rýmið 

og tók einn lokahring að úða í loftið. Síðan opnaði sýningin og gestir voru orðnir hluti af 

kerfinu. Þeir höfðu áhrif á andrúmsloftið, skildu eftir sig far á speglinum og mynduðu ný 

samspil á milli skúlptúranna. Gestirnir fóru og ég slökkti á ljósunum og rakinn og hitinn fór 

smám saman. Næsta dag kveikti ég ljósin á ný og 45 mínútna athöfnin hófst. Gestir komu 

og fóru, ljósin slokknuðu og rýmið kólnaði. Þetta hefði getað haldið svona endalaust áfram 

en vegna sýningartímans þá þurfti að taka sýninguna niður og þar með var búið að tvístra 

kerfinu.  

Sé heild þessa kerfis tekin í sundur og einungis hlutar hennar teknir fyrir myndast 

enn fleiri sögur og við sjáum brot af þriðja hluta sýningarinnar. Efnið getur sagt til um sögu, 

hvaðan það kemur, hvar það hefur verið og hvert það stefnir. Sem dæmi hefur prentblýið 

sína sögu sem hægt er að tengja við prent eða eitrun og silfraðan lit þess er hægt að tengja 

við verðmæti og svo framvegis. Formið gefur í skyn hvað gerðist áður, hvernig verkið var 

gert og sett upp. Vísbendingarnar fanga okkur um stund en eru ekki nógu skýrar svo að við 

skiljum bara brot af öllu því sem er. Allt vísar þetta í einhvern tíma sem við sjáum ekki. 

Lokaorð 

Ég hef enga niðurstöðu. Ég gæti haldið endalaust áfram að reyna að útskýra það sem ég er 

að gera með myndlist minni en útskýringin myndi aldrei ná alveg utan um það. Hún verður 

alltaf sem umorðun eða önnur útgáfa á því sem ég geri. Og í stað þess að umorða alla 

ritgerðina að nýju og kalla það lokaorð þá mun ég deila því markmiði sem ég hef með lífinu 
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í dag; að vinna verk mér til ánægju sem munu hverfa með tímanum og sameinast aftur 

umhverfinu. Og að einhverju leyti þá eru öll verk mín sem komin eru svoleiðis, ég er bara 

enn að bíða eftir að þau hverfi.   
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Mynd 7 
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Mynd 9 
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Victoria Björk. Hoping for the Best, at Peace with the Worst. Einkasýning.  Breytilegar 

stærðir. Kubburinn, Listaháskóli Íslands, Reykjavík. 2021. 

Texti 10 

breathing in 

breathing out 

smelling the warm air 

listening to the stillness 

tasting the ambiance 

feeling the embrace of a strange and almost unsettling tranquility 

touching the cold steam 

leaving a mark 

noticing the marks of those who were before 

sharing a moment  

everything stands still 

the years melt together in one moment  

that evaporates as soon as the journey continues  

to the next destinations 

this place holds a lot of time 

we are here 

and were 

9.9
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