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Listamaðurinn Egill Sæbjörnsson (1973) hefur komið víða við frá því hann útskrifaðist 

úr Myndlista- og handíðaskóla Íslands árið 1997. Hann hefur unnið við myndlist og 

tónlist jöfnum höndum og mynda þessar listgreinar einkennandi snertiflöt í verkum 

hans. Í þessari ritgerð verður fjallað um verk Egils sem sýnd voru á yfirlitssýningunni 

„Staðarandi og Frásögn“ í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi árið 2009. Sýningin 

samanstóð af verkum allt frá árinu 2005 og veittu því ágæta yfirsýn yfir þeim marglaga 

vinnubrögðum sem einkenna Egil sem listamann. Til viðbótar við verk sýningarinnar 

flutti Egill gjörninginn THE MIND (2009) ásamt listakonunni Marciu Moraes og 

samræmist hann yfirskrift sýningarinnar um „Staðaranda og Frásögn“. 

 Umfjöllunin snýr að völdum myndbandsverkum og innsetningum Egils, 

jafnframt verður skoðað hvernig áðurnefndi gjörningur samræmist verkunum sem og 

yfirskrift sýningarinnar. Með verkum sínum teflir Egill saman mismunandi 

hugtakapörum, skoðað verður hvernig þessi pörun mótar fyrir ákveðinni tvíhyggju sem 

einkennir sýninguna í heild. Yfirskriftin „Staðarandi og Frásögn“ vísar til einhverskonar 

upptalningar eða lýsingar á stað eða tímabili. Uppbygging, framvinda og tilgangur 

þessarar frásagnar verður skoðað í þeirri viðleitni að skilja og gera grein fyrir eðli 

frásagnarinnar sem kemur fram í formi samræðna á sýningunni. Einnig verður greint frá 

hvernig samspil þessara þátta, þá myndbandsverkin, innsetningarnar, samtölin og 

gjörningurinn brjóta á og vinna með væntingar áhorfenda og hvernig Egill notar 

marglaga verk sín til að víkka almennan skilningsramma áhorfenda. 
 Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verða kenningar Allans Kaprows og Rosalind E. 

Krauss útlistaðar. Megin umfjöllun ritgerðarinnar er síðan skipt niður í kafla sem 

samræmist skipan sýningarsalanna í Hafnarhúsinu. Hver kafli hefst á lýsingu á þeim 

verkum sem verða til umfjöllunar í hverjum sal fyrir sig. Í kjölfarið á þessari lýsingu 

verður gert grein fyrir tengingum verkanna við áðurnefndar kenningar Kaprows, Krauss 

og heimspekingsins Platóns, eftir því hvað við á. Að lokum verður reynt að tæpa á og 

taka stuttlega saman áhrif einstakra verka, sem og sýningarinnar í heild útfrá 

undangenginni greiningu. 
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Inngangur 

 

Listamaðurinn Egill Sæbjörnsson (1973) hefur komið víða við frá því hann útskrifaðist 

úr Myndlista- og handíðaskóla Íslands árið 1997. Hann hefur unnið við myndlist og 

tónlist jöfnum höndum og mynda þessar listgreinar einkennandi snertiflöt í verkum 

hans. Í þessari ritgerð verður fjallað um verk Egils sem sýnd voru á yfirlitssýningunni 

„Staðarandi og Frásögn“ í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi árið 2009.1 Sýningin 

samanstóð af verkum allt frá árinu 2005 og veittu því ágæta yfirsýn yfir þeim marglaga 

vinnubrögðum sem einkenna Egil sem listamann. Til viðbótar við verk sýningarinnar 

flutti Egill gjörninginn THE MIND (2009) ásamt listakonunni Marciu Moraes og 

samræmist hann yfirskrift sýningarinnar um „Staðaranda og Frásögn“. 

 Umfjöllunin snýr að völdum myndbandsverkum og innsetningum Egils, 

jafnframt verður skoðað hvernig áðurnefndi gjörningur samræmist verkunum sem og 

yfirskrift sýningarinnar. Með verkum sínum teflir Egill saman mismunandi 

hugtakapörum, skoðað verður hvernig þessi pörun mótar fyrir ákveðinni tvíhyggju sem 

einkennir sýninguna í heild. Yfirskriftin „Staðarandi og Frásögn“ vísar til einhverskonar 

upptalningar eða lýsingar á stað eða tímabili. Uppbygging, framvinda og tilgangur 

þessarar frásagnar verður skoðað í þeirri viðleitni að skilja og gera grein fyrir eðli 

frásagnarinnar sem kemur fram í formi samræðna á sýningunni. Einnig verður greint frá 

hvernig samspil þessara þátta, þá myndbandsverkin, innsetningarnar, samtölin og 

gjörningurinn brjóta á og vinna með væntingar áhorfenda og hvernig Egill notar 

marglaga verk sín til að víkka almennan skilningsramma áhorfenda. 

 Myndbandsverk sýningarinnar verða m.a. skoðuð með hliðsjón af kenningum 

Rosalind Krauss sem koma fram í greinni „Video: The Aesthetics of Narcissism“. Í 

greininni fjallar Krauss um sjálfhverfan eiginleika myndbandsupptökunnar, en Krauss 

vill meina að myndbandið sem slíkt bjóði upp á sálfræðilega speglun listamannsins. 

Krauss notast við kenningar Sigmunds Freuds og Jacques Lacans í þeirri viðleitni að 

gera grein fyrir eðli þessara birtingarmyndar og myndbandsins um leið. Þessi nálgun 

Krauss verður skoðuð samhliða verkum Egils, þar sem hann notar myndbandið 

annarsvegar til að sýna tvær ólíkar hliðar á sama peningnum og hinsvegar til að varpa 

ljósi á eigin hugmyndarheim. 
                                                
1 Sýningin opnaði þann 29. október 2009 í tenglsum við Sequences listahátíðina. Heimasíða 
Listasafns Reykjavíkur: http://www.listasafnreykjavikur.is/desktopdefault.aspx/3374_view-
758/tabid-2182/3368_read-1488/ (12.3.2010) 
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 Það kemur í hlut þeirra persóna sem fram koma í myndbandsverkinu Wall to 

Wall (2009) og í gjörningnum THE MIND (2009) að segja frá þeim staðaranda sem 

Egill skapar á sýningunni. Þessar frásagnir og samræður verða skoðaðar og bornar 

saman við skrif heimspekingsins Platón um samræður Sókratesar. Í þessum samanburði 

verður notast við samræður úr bókinni Síðustu dagar Sókratesar. Leitast verður við að 

gera grein fyrir innihaldi, uppbyggingu og framvindu samræðnanna í sýningunni og 

þeim þáttum sem þær eiga sameiginlega við rökræðuform Sókratesar. 

 Marglaga samspil verka Egils á sýningunni verður borið saman við uppákomur 

listamannsins Allans Kaprows. Einnig verður skoðað hvernig tilfærsla Egils á 

hversdagslegum hlutum inn í safnrýmið skapar einstakar aðstæður eða uppákomur fyrir 

áhorfendur og hvernig þessi tilfærsla hefur jafnframt ólistandi áhrif í anda Kaprows. Í 

stefnuyfirlýsingu uppákomunnar vildi Kaprow afmá mörkin sem greina lífið frá listinni 

og verður þessi samruni lífs og listar borin saman við innihald og framvindu 

sýningarinnar. 

 Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður kenningum þessara fræðimanna útlistað. 

Megin umfjöllun ritgerðarinnar er síðan skipt niður í kafla sem samræmist skipan 

sýningarsalanna í Hafnarhúsinu. Hver kafli hefst á lýsingu á þeim verkum sem verða til 

umfjöllunar í hverjum sal fyrir sig. Í kjölfarið á þessari lýsingu verður gert grein fyrir 

tengingum verkanna við áðurnefndar kenningar Kaprows, Krauss og Platóns, eftir því 

hvað við á. Að lokum verður reynt að tæpa á og taka stuttlega saman áhrif einstakra 

verka, sem og sýningarinnar í heild útfrá undangenginni greiningu. 
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1.1 Kaprow um samruna listar og lífs 
 

Í lok sjötta áratugarins setti bandaríski lista- og fræðimaðurinn Allan Kaprow (1927-

2006) fram hugmyndir sínar um uppákomuna (e. happenings). Í greinasafninu Essays 

on the Blurring of Art and Life má finna helstu skrif Kaprow um þróun uppákomunnar. 

Þar á meðal er greinin „The Legacy of Jackson Pollock“ sem kom upphaflega út árið 

1958 og er talin vera ein sú áhrifamesta á meðal skrifa hans. Hugvekja greinarinnar var 

andlát listamannsins Jackson Pollock (1912-56) og í henni segir Kaprow frá þeim 

áhrifum sem Pollock hafði annarsvegar á listheiminn almennt og hinsvegar á þróun 

uppákomunnar. Í greininni bendir Kaprow á frekari leiðir til að skoða málverk Pollocks 

í ljósi þess að málverkin eru gríðarlega umfangsmikil og eru sum þeirra allt að 3m á 

breidd og 2m á hæð. Vegna stærðar sinnar er það mat Kaprows að ógnarstóru málverkin 

þjónuðu þríþættum tilgangi. Í fyrsta lagi má skoða þau einfaldlega sem málverk, í öðru 

lagi má skoða þau sem sönnuargagn um verknað listamannsins og í þriðja lagi má skoða 

þau sem einhverskonar umhverfi sem umkringdi áhorfandann.2 Kaprow tengir með 

þessum hætti málverkið annarsvegar við verknað listamannsins og hinsvegar við áhrif 

þess í safna umhverfinu. Þessir tveir einkennandi þættir í málverkum Pollocks þá að 

skoða málverkið sem verknað með ákveðnum umhverfisáhrifum myndar með sér 

grundvallarhugtök í þróun Kaprows á uppákomunni. 

 Kaprow vildi þróa nýja listgrein með uppákomum sínum sem ekki áttu sér 

fordæmi í listheiminum. Áhersla þessarar nýju listgreinar lá annarsvegar í sjálfum 

verknaðinum þ.e. gjörningnum og hinsvegar í umhverfinu þar sem verknaðurinn var 

framkvæmdur. Með þessum hætti beinir Kaprow athyglinni að listmanninum sjálfum og 

því sem hann tók sér fyrir hendur í stað þess að huga aðeins að sjálfri útkomunni eða 

listaverkinu eins og venjan er. Uppákoman hefur með þessum hætti afbyggjandi 

eiginleika þar sem hún vinnur gegn hefðbundnum sköpunarleiðum og venjulegri 

framsetningu listaverka og tengist fremur hversdagslegum athöfnum og vinnu 

listamannsins. Uppákomurnar eru í þessum skilningi ekki listaverk í sjálfu sér heldur 

varpa þær með almennum hætti ljósi á hversdagslegar athafnir og hluti. 

 Þessu til stuðnings skráði Kaprow ítarlega stefnuyfirlýsingu í formi reglna um 

framkvæmd uppákomanna, ágrip af þessum reglum má finna í bókinni Happenings and 

Other Acts. Stefnuyfirlýsingin átti að leggja línunar fyrir komandi kynslóðir listamanna 
                                                
2 Kaprow, Allan ritstj. Jeff Kelley. 2003. „The Legacy of Jackson Pollock“ Essays on the 
Blurring of Art and Life bls. 6. 
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sem að mati Kaprows yrðu frjálsar undan skilgreiningum og afmörkun listgreina eftir 

sviði, sbr. málari sem einungis málar og rithöfundur sem einungis skrifar. Samkvæmt 

Kaprow voru einfaldlega til listamenn í víðasta skilningi þess orðs. Miða átti margliða 

reglur stefnuyfirlýsingarinnar við þá stund þegar uppákoma var framkvæmd og snéru 

þær meðal annars að staðsetningu, tíma, flutningi, banni við endurflutningi og útilokun 

áhorfenda, svo eitthvað sé nefnt. Stefnuyfirlýsingin átti jafnframt að koma í veg fyrir 

ákveðið afstæði sem fylgdi opinni en þó vandlega útlistaðri skilgreiningu 

uppákomunnar. Dæmi um forskrift að uppákomu af þessu tagi er að finna í 

greinasafninu Essays on the Blurring of Art and Life:  

 

Þrjú skref áfram og tvö afturábak 

Fjólubláir borðar látnir detta ofan frá 

Hringsög dynjandi 

Eldspýtur kvikna rólega og slökkna aftur 

Andlit í spegli 

Farðu nú í herbergi fimm …3 

 

 Afbyggingu uppákomunnar lýsir Kaprow sjálfur sem tilraun sína til að ólista 

listina þar sem hann var í hlutverki Ó-Listamannsins (e. Un-Artist). Ólistandi áhrif 

Kaprows fólust meðal annars í því að gefa hlutum nýtt hlutverk með uppákomunni og 

breyta þar með samhengi þeirra. Innan uppákomunnar tvinnuðust iðulega margir ólíkir 

þættir saman á óræðan hátt, hún varð gjarnan marglaga og samanstóð af 

hversdagslegum hlutum, hljóðum og einum eða fleiri gjörningum. Framvinda hennar 

var nýstárleg, gjörningurinn óþvingaður og þeir hlutir sem komu fyrir kunnuglegir. 

Marglaga uppákomur Kaprows brúuðu bilið á milli lífsins og listarinnar, þar sem vakin 

var athygli á hversdagslegum athöfnum og venjubundnum hlutum. Með þessu vildi 

Kaprow „ganga þvert á og má mörkin á milli miðla og greina og á milli listarinnar og 

lífsins.“4 

 

 

 

                                                
3 Sama bók, sami höfundur, bls. xxvii. 
4 Dempsey, Amy. 2004. Styles, „Performance Art“ Schools and Movements bls. 223. 
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1.2 Myndbandsupptakan og skrásetning gjörninga 

 

Árið 1968 kom á neytendamarkað ný og handhæg upptökuvél, Sony Portapack.5 Þessi 

nýja upptökuvél auðveldaði þeim listamönnum sem unnu með myndbandið við vinnu 

sína þar sem þeir gátu sjálfir ferðast um og tekið upp um leið. Aðgengileiki 

upptökuvélarinnar átti einnig sinn þátt í útbreiðslu á notkun myndbandsins sem 

listgrein. Þeir listamenn sem unnu með upptökutæknina vildu „kanna einstaka 

eiginleika myndbandsins ekki einungis til að afmarka það frá öðrum listmiðlum eins og 

kvikmyndum, málaralistinni og höggmyndagerð, heldur vegna þess að eiginleikar þess 

áttu margt sameiginlegt með öðrum áherslum listarinnar á tímabilinu, þá sérstaklega á 

meðal hugmyndalistarinnar, mínimalískra höggmynda og gjörningsins.“6 Líkt og 

uppákomur Kaprows byggði listræn notkun myndbandsins ekki á neinni hefð og var 

myndbandslistamönnum þar af leiðandi frjálst að þróa og jafnvel ganga þvert á 

fastmótaðar venjur sem áður þekktust í listheiminum. 

 Í grein sinni „Video Art: Old Wine, New Bottle“ skiptir Kaprow listrænni 

notkun myndbandsins í þrennt, í „upptöku listgjörnings, umhverfis myndbandsupptökur 

í lokaðri rás og heimildar- eða pólitískar myndbandsupptökur.“7 Af þessum þremur 

ólíku aðferðum þykir Kaprow mest koma til heimildar- og pólitískrar 

myndbandsupptöku, einfaldlega vegna þess að innihald þeirra snerti með beinum hætti 

hinn raunverulega heim. Að öðru leyti var Kaprow ekki sannfærður um viðbót 

myndbandsins til listheimsins og fannst upptakan helst líkjast uppsetningu í 

kvikmyndaleikhúsi, eða eins og hann orðaði það „vasa kvikmyndaleikhús“.8 

Sýningarferlið er svo til svipað í grunnatriðum, myndbandið er tekið upp, unnið og sýnt 

áhorfendum. Myndbandið braut einnig gegn tveimur reglum í stefnuyfirlýsingu 

Kaprows um uppákomuna. Í fyrsta lagi mátti endursýna myndbandið að vild, en 

                                                
5 Meigh-Andrews, Chris. 2006. „In the Beginning“ A History of Video Art: The Development of 
Form and Function bls. 16. 
6 Sama bók, sami höfundur, bls. 6. (e. „explored the specific properties of video not only in 
order to distinguish it from other fine art media such as film, painting and sculpture, but because 
these properties also had much in common with other concerns of the period – especially those 
of conceptual art, minimal sculpture and performance.“) 
7 Kaprow, Allan ritstj. Jeff Kelley. 2003. „Video Art: Old Wine, New Bottle (1974)“ Essays on 
the Blurring of Art and Life bls. 148. (e. „… taped art performance, environmental closed circuit 
video, and documentary or political video.“) 
8 Sama bók, sami höfundur, bls. 149. 
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Kaprow mældi fyrir um að „uppákomurnar skyldu fluttar aðeins einu sinni.“9 Í öðru lagi 

bauð myndbandið uppá skipulagt áhorf rétt eins og í leikhúsi eða á kvikmyndasýningu, 

en að hans mati voru áhorfendur uppákomunnar ekki nauðsynlegir en velkomnir og þá 

sérstaklega sem þátttakendur. 

 Þrátt fyrir gagnrýni og efa Kaprows um listrænt gildi myndbandsins hefur 

skapast hefð fyrir notkun myndbandins samhliða framkvæmd gjörninga, enda getur 

myndbandið skráð og sýnt hugmyndafræðilegt inntak gjörningsins með nákvæmum 

hætti. Upptaka eða skrásetning gjörninga sýnir aðeins eitt form þessarar fjölbreyttu 

listgreinar. Listamenn hafa nýtt sér, hver með sínum hætti, óteljandi tæknilega 

eiginleika myndbandsins og má þá nefna hjónin Steina (1940) og Woody Vasulka 

(1937), Nam June Paik (1932-2006) og Peter Campus (1937). Þessir listamenn fundu 

hugmyndum sínum farveg í myndbandinu og í öðrum tækninýjungum sem einkenndu 

20. öldina almennt. 

 

1.3 Speglun Krauss 

 

Í greininni „Video: The Aesthetics of Narcissism“ (1976) tekst Rosalind E. Krauss 

(1941) á við spurninguna, birtir myndbandið einhverskonar form sjálfsástar? 

Spurninguna skoðar hún í samanburði við ólík myndbandsverk sem eiga það öll 

sameiginlegt að sýna listamanninn í brennidepli. Í ljósi þessa hneigist hún að þeirri 

kenningu að myndbandið sé einfaldlega vettvangur sjálfskoðunnar listamanna þar sem 

sjálfselskan, sjálfshverfan og hégóminn er einkennandi ef ekki skilgreinandi þáttur. 

 Spurninguna sem vísar til sálfræðilegs hugtaks fremur en efnislegrar 

staðreyndar, tekst Krauss á við með þrennum hætti. Í fyrsta lagi skoðar hún tæknilega 

eiginleika myndbandsins og ber þá saman við aðra listgrein í þeirri viðleitni að gera 

grein fyrir sérstöðu myndbandsupptökunnar. Í öðru lagi notast hún við kenningar 

Sigmunds Freuds (1856-1939) um eðli fjarskynjaðra drauma í samhengi við opna rás 

myndbandsins sem býr yfir þeirri sérstöðu að geta tekið upp og sýnt efni á sama tíma. Í 

þriðja lagi notar hún kenningu sálgreinandans Jacques Lacans (1901-81) um sálfræðileg 

áhrif spegilmyndarinnar í þeirri viðleitni að gera grein fyrir því hvernig listamaðurinn 

meðtekur þessa tafarlausa afspilun myndbandsins. 
                                                
9 Sandford, R. Mariellen. 1995. „Excerpts from Assemblages, Environments & Happenings“ 
Happenings and Other Acts bls. 238. 
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 Innan flestra listgreina felst starf listamannsins í því að útfæra hugmyndir sínar í 

efnislegu formi. Í þessum skilningi eru hugmyndir málara bundnar við málverkið, það 

getur verið sálfræðilegt viðfang en er þó ekki sálfræðilegt í sjálfu sér, heldur efnislegur 

hlutur. Með þessum hætti birtir málarinn aðeins fyrirætlun sína í málverkinu en ekki 

sálfræðilega birtingarmynd af sjálfum sér. Ólíkt málverkinu býr myndbandið ekki yfir 

þessari sjálfstæðu efnislegu tilvist, heldur er upptakan háð tæknilegri miðlun 

myndbandsvélarinnar svo að það verið sýnilegt. Þessum greinarmun teflir Krauss fram 

sem ákveðinni forsendu fyrir því að nálgast málverkið og myndbandsupptökuna með 

ólíkum hætti. Persónulega finnur Krauss sig knúna til að skoða mynd upptökunnar sem 

sálfræðilega og jafnframt sjálfelskulega birtingarmynd á viðfangsefninu. 

 Til útskýringar á sálfræðilegri nálgun myndbandsins byrjar Krauss á því að 

skoða margræða merkingu á orðinu miðill. Annarsvegar hefur orðið listræna tilvísun og 

hinsvegar vísar það til dulsálfræðilegra eiginleika þeirra sem kallast miðlar. Miðill getur 

í þessum skilningi vísað til ólíkra greina innan listarinnar en einnig til einstaklings sem 

er gæddur sálrænni skilningsgáfu. En miðlun hins undirmeðvitaða og dulræna kallast á 

við kenningar Sigmunds Freuds um eðli drauma. Kenning Freuds sem Krauss styðst við 

snýst um atburði sem eiga sér stað á sama tíma í draumi og vöku og nefnast 

fjarskynjaðir draumar (e. telepathical dreams). Samkvæmt Krauss fellur draumakenning 

Freuds og tvíþætt skilgreining orðsins miðill vel við orðræðu myndbandsins. Miðlun má 

annarsvegar samsvara hugmyndinni um tafarlausa móttöku og framvindu raunverulegra 

atburða eins og í fjarskynjaða draumnum. Hinsvegar vísar orðið miðill til einhvers sem 

er handan móttöku skilningarvitanna. Báðar þessar athuganir staðfesta sálfræðilega 

nálgun Krauss á myndbandinu með því gera grein fyrir aðskilnaði líkama og sálarinnar 

sem hefur verið viðfangsefni fræðimanna frá örófi alda. 

 „Ólíkt öðrum sjónlistum, er myndbandið fært um að taka upp og birta efni á 

sama tíma - [og] framleiða [þannig] tafarlausa svörun.“10 Þessi svörun sýnir nákvæma 

eftirmynd af viðfangsefninu sem Krauss líkir við speglun. Myndin sem birtist er þó ekki 

efnislega raunveruleg, heldur er hún tilfærsla sjálfsins eða myndar listamannsins. 

Krauss notast við hugmyndir um sálfræðilega nálgun og eðli spegilmyndarinnar sem 

fram kemur í kenningum Jacques Lacans í bókinni The Language of Self. Í henni fjallar 

Lacans um hvernig maðurinn upplifir annað sjálf þegar hann er staddur í viðtalstíma hjá 

                                                
10 Krauss, Rosalind. 1976. „Video: The Aesthetics of Narcissism“ October Vol. 1 bls. 52. (e. 
„Unlike the other visual arts, video is capable of recording and transmitting at the same time – 
producing instant feedback.“) 
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sálfræðingi. Maðurinn liggur, hefur mál sitt og verður ávallt meira meðvitaður um eigin 

talanda. Í dæminu sem Krauss vísar til, þá er það þögnin sem aðskilur manninn frá 

sjálfum sér. Hann heyrir sjálfan sig tala og veit um leið af sálfræðingnum sem situr og 

hlustar. Þögn sálfræðingsins verður á einhverjum tímapunkti svo þrúgandi að maðurinn 

upplifir sjálfan sig sem talanda og hlustanda á sama tíma. Á þessu augnabliki eru þrír 

menn í herberginu, maðurinn sem talar, maðurinn sem hlustar og sálfræðingurinn, þ.e. 

þögn sálfræðingsins gerir tal og áheyrn mannsins að einhvers konar speglun hans á 

sjálfum sér. 

 Myndbandið hefur svipuð áhrif, þar sem listamaðurinn stendur fyrir framan 

mynd af sjálfum sér sem myndbandið birtir. Myndin líkist honum nákvæmlega og hefur 

allt eftir honum, myndbandstæknin er því í sambærilegu hlutverki og sálfræðingur 

Lacans. Þessi speglunareiginleiki myndbandsins verður þess valdandi að listamaðurinn 

upplifir sig sem ókunnugan gagnvart eigin mynd og þannig hefur myndbandið 

hlutgerandi áhrif. Þessi hlutgerving á sér stað þegar að upptökuvélinni er beint að 

listamanninum og athygli listamannsins beinist síðan að upptökunni af sjálfum sér. 

Listamaðurinn nálgast þessa nákvæmu mynd af sjálfum sér sem framlengingu, eða eins 

og Krauss bendir á í greininni sem sálfræðilega birtingarmynd af sér. Með þessum hætti 

notar listamaðurinn myndbandið til að sjá eigið sjálf með sjálfelskulegum hætti að mati 

Krauss.  

 Þessir þrír þættir mynda umfjöllunina í grein Krauss þar sem hún færir rök fyrir 

því að miðlun myndbandsins sé í raun byggð á sjálfsást. Krauss tekur ólík verk fyrir í 

umfjöllun sinni sem koma við þá þætti innan myndbandalistarinnar sem henni þykir 

samræmast hugmyndum greinarinnar. Hún talar þar á meðal um tungumálið og þróun 

og eðli samræðunnar en þessir þættir víkja aldrei frá samhengi sjálfhverfunnar. Þessa 

sálfræðilegu eiginleika myndbandsins telur Krauss grafa undan gildi myndbandsins í 

heild sinni og skipar notkun hans sem vettvang fyrir sjálfskoðun listamanna en ekki 

listsköpun. Rétt er að benda á að Krauss telur myndbandslistina geta flúið þessa 

tilhneigingu ef hringur sjálfsvísunar er rofinn með einhverjum hætti. 
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2 Salur B 

 

Nú verður vikið að umfjölluninni um sýninguna „Staðarandi og Frásögn“. Á annari hæð 

Hafnarhússins í sal B, var margþættasti hluti sýningarinnar settur upp. Í salnum mátti 

skoða innsetningu Egils sem samanstóð af einkennandi hlutum úr samtímanum, eins og 

VHS myndbandsspólum, skífusíma, plakat með kvikmyndapersónunni Harry Potter, 

barnabókum og öðrum munum sem héngu á veggjunum og voru til sýnis í þar til 

gerðum sýningarkössum. Einnig mátti sjá brúðustrák í raunstærð sem sat við skrifborð 

fyrir framan gamla Macintosh tölvu (sjá mynd 1 í viðauka). Innsetningin í heild sinni 

bar brag af einhverskonar óræðri fútúrískri fortíðarþrá. 

 Samhliða innsetningunni var myndbandsverkið Wall to Wall (2008) spilað. 

Myndböndin sýndu upptökur af tveimur tölvufjörguðum11 persónum, Vegg eitt og Vegg 

tvö. Þeim var varpað andspænis hvorri annarri á veggi salarins á sama tíma (sjá mynd 

1.1 í viðauka). Með þessum hætti gafst Vegg eitt og Vegg tvö tækifæri til að ræða sín á 

milli meðal annars um framtíð mannsins og mörk raunveruleikans. Á næstu blaðsíðum 

verður innsetningin skoðuð í tengslum við kenningar Kaprows. Jafnframt verða 

myndböndin Wall to Wall skoðuð í samanburði við kenningar Krauss ásamt því að gera 

grein fyrir tengingu á samræðum Veggjanna við samræður Sókratesar. Í lokin verður 

skoðað hvernig innsetningin og myndbandið spilar saman og samræmist yfirskrift 

sýningarinnar í heild.  

 

2.1 Fortíðin 

 

Í innsetningu Egils var hefðbundnum listaverkum gert að víkja fyrir hversdagslegum 

hlutum sem tengdust á almennan hátt neyslu og afþreyingu vestrænna samfélaga á 20. 

öldinni. Hver hlutur var merktur með nafni og framleiðsluári eða uppruna. Sameinandi 

þáttur þessara ólíku hluta voru tengsl þeirra við samtíma áhorfandans. Með þessu móti 

myndaði innsetningin tengingu á milli nýliðinnar sögu, fortíðar, framtíðar og 

áhorfandans sjálfs. Þessi tenging Egils opnaði fyrir sögulegri túlkun á þeim hlutum sem 

voru til sýnis ásamt því að vekja athygli á neysluhyggju mannsins. Framsetning þessara 

hluta innan veggja listasafnsins varpaði einnig ljósi á gildi listaverksins í sögulegu 

                                                
11 Fjörgun er íslensk þýðing á enska orðinu animation. 
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samhengi. En verkin voru einfaldlega hversdagslegir hlutir sem færðir voru inn í 

listrænt umhverfi þess.  

 Í greininni „Endalok listarinnar“ efast Arthur C. Danto (1924) um framtíð og 

þróun listarinnar með hegelískum hætti. Hann gerir grein fyrir stöðu listamannsins sem 

túlkanda samtíma síns og þeirri tengslamyndun sem skapast þegar listamaðurinn reynir 

að gera grein fyrir framtíðinni. Í greininni segir Danto: 

 

[…] ef við ættum að draga upp mynd af listasafni margra ólíkra pláneta, þá 

mundu verkin sem væru til sýnis, sama hversu nútímaleg þau væru fyrir 

okkur […] tilheyra listsögunni á þeim tímapunkti sem þau væru til sýnis á 

safninu […]. Framtíðin er einskonar spegill þar sem við getum einungis sýnt 

okkur sjálf, þrátt fyrir [tilhneigingu okkar til nálgast hann] fremur sem 

glugga sem varpar ljósi á komandi tíma. […] Þegar við reynum að gera 

okkur slíka hluti [úr framtíðinni] í hugarlund, vísa þeir óhjákvæmilega í þá 

hluti sem þegar hafa tilvist, vegna þess að [öðruvísi kunnum við ekki] að 

gefa þeim skil.12 

 

Danto útskýrir hvernig hugmyndaheimur mannsins hverfur um sjálfan sig, jafnvel þegar 

hann reynir að skapa tilgátu um hætti framtíðarinnar. Þannig bendir Danto á að 

maðurinn sé með öllu óhæfur til að skapa framtíðarsýn sem muni raunverulega koma til 

með að líkjast framtíðinni. Vegna þessa vísa listaverkin í þessu ímyndaða framtíðarsafni 

Dantos í samtímann í stað þess að gefa nýja og framúrstefnulega mynd af komandi 

tímum. Í þessum skilningi er ekki mögulegt að horfa til framtíðar án þess að vísa til 

fortíðar. 

 Innsetning Egils vísar til fortíðarinnar úr ímyndaðari framtíð í þeirri viðleitni að 

gera grein fyrir stöðu mannsins í nútímanum. Með þessum hætti má líta á verkin í 

innsetningunni sem tilraun listamannsins til að minna á tímann, hvort sem um er að 

ræða nútímann, fortíðina eða framtíðina. Erfitt getur reynst að spá fyrir um framtíðina 

en innsetningin sýnir þá þróun sem hefur átt sér stað fram til þessa. Þannig má segja að 

                                                
12 Danto, Arthur. 1986. „The End of Art“ The Philosophical Disenfranchisement of Art bls. 83. 
(e. „So were we to depict an interplanetary art gallery, it would display works which, however 
up to the minute they look to us, will belong to the history of art by the time there are such 
galleries, … The future is a kind of mirror in which we can show only ourselves, though it 
seems to us a window through which we may see things to come. … But when we seek to 
imagine those things, they inevitably will look like things that we have come to be, for we only 
have the forms we know to give them.“) (Leturbreyting Dantos) 
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Egill breyti sýningarsalnum í mannfræðilegt sögusafn, þar sem hversdagslegir og 

kunnuglegir nytjahlutir sem endurspegla fortíðina eru sýndir í safninu í gegnum augu 

ímyndaðrar framtíðar. Þetta sögulega samhengi býður einnig upp á endurskoðun á 

hlutverki listasafnsins í heild sinni. Hafnarhúsið er með þessum hætti ekki í því einhliða 

hlutverki að hýsa gömul og ný listaverk, heldur opnar innsetningin glugga inn í 

samtímann með nýjum og breyttum hætti. 

 Tilfærsla Egils á hversdagslegum hlutum inn í listumhverfið minnir á 

viðmiðunarreglu Kaprows þar sem segir að „línunni á milli listar og lífs ætti að vera 

haldið eins reikulli, og jafnvel ógreinilegri, og mögulegt er.“13 Með reglum sínum vildi 

Kaprow skapa einskonar fordæmi eða viðmið innan listhefðarinnar sem myndi 

endurspeglast í verkum listamanna framtíðarinnar. Honum var hugað um framtíðina og 

vildi sjá listmanninn frelsast undan oki og skerðandi skilgreiningu listheimsins á 

hlutverki listamannins. Í tilraun Kaprows til að afmá mörkin á milli lífsins og listarinnar 

var mönnum fyrst og fremst gert að opna augun fyrir þeim óteljandi möguleikum sem 

hversdagslegt umhverfi bauð upp á og nýta sér þá í listsköpun sinni. Egill endurnýtir 

hversdagslega tilbúna hluti sem tengjast ekki hefðbundinni listframsetningu en þannig 

hefur innsetningin ólistandi áhrif að hætti Kaprows, þetta eru bara venjulegir hlutir sem 

notaðir eru í listrænum tilgangi.  

 Áhersla innsetningarinnar beinist að manninum sem þátttakanda samfélagsins og 

setur listrænu nálgunina á bið. Áhorfendum er gert að nálgast þá hluti sem koma fyrir í 

innsetningunni út frá þeim forsendum sem þeir þekkja til eða í samanburði við 

sjónarhorn ímyndaðrar framtíðar. Þannig hefur VHS spólunni ekki verið breytt, heldur 

geta áhorfendur litið á hana sem áminningu um liðna tíma. Innsetningin minnir einnig á 

listina sem vettvang sögulegrar endurspeglunnar og möguleika hennar á að skapa innsýn 

í samtímann og afturlit til fortíðarinnar með beinum hætti. Hversdagslegir hlutir 

innsetningar Egils gera eimitt þetta, þeir gefa ágætt yfirlit af sögu og þróun vestræns 

neyslusamfélags. 

 

 

 

 

 
                                                
13 Sandford, R. Mariellen. 1995. „Excerpts from Assemblages, Environments & Happenings“ 
Happenings and Other Acts bls. 235. (Leturbreyting Sandfords) 
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2.2 Framtíðin - Wall to Wall 

 

Þar sem að neanderdalsmennirinir voru til fyrir aðeins 25.000 árum, hvenær 

mun ný tegund manna verða til?14 (Samtalsbrot úr Wall to Wall) 
 

Hversdagslegt umfang innsetningarinnar og myndbandsverkið Wall to Wall mynda 

ákveðna heild í salnum. Áhersla innsetningarinnar byggir á fortíðinni en tilbúnar 

persónur myndbandins, Veggur eitt og Veggur tvö, velta vöngum yfir framtíðinni og 

þannig mætist hugtakaparið framtíð og fortíð. Wall to Wall sýnir tvær tölvufjörgaðar15  

persónur sem skapa andstæðu við raunverulegt innihald innsetningarinnar og þannig 

myndast nýtt hugtakapar, raunveruleiki og sýndarveruleiki. Þessi tvískipting eða pörun 

hugtaka er einkennandi á sýningunni og mótar fyrir þeirri tvíhyggju sem einkennir verk 

listamannsins. Á sýningunni er andstæðum hugtakapörum stillt upp með endurteknum 

hætti, í tilfelli innsetningarinnar og Wall to Wall er þetta gert til að undirstrika 

framtíðarsýn Veggjanna. Í verkinu taka Veggirnir á sig nýja mynd sem samræmist ekki 

hefðbundinni getu eða skilgreiningu þeirra. Almennt ræðum við um veggi í samhengi 

við burðarþol þeirra, áferð, lit og efni, en ekki um skilgreiningu á samræðum og 

vangaveltum þeirra eins og raunin er í þessari umfjöllun en afspilun myndbandsins  

breytir hlutverki þeirra. 

 Þau tröllvöxnu andlit sem birtast í myndbandinu byggja að hluta á upptöku Egils 

af sjálfum sér, þ.e. munnur og haka og að hluta til byggja þau á tölvufjörgun, frá og með 

nefinu og upp. Útlit Veggjanna er breytilegt og taka þeir iðulega á sig mynd þess sem 

talað er um í hvert skipti og leggur þessi útlitsbreyting áherslu á myndbandið sem 

vettvang sýndarveruleika. Egill ljáir Veggjunum rödd sína til skoðanaskipta en hann 

brenglar röddina á meðvitaðan hátt með því að breyta framburðinum og lengja atkvæði 

orðanna. Þessi brenglun reynir á þolinmæði áhorfenda. 

 Það vekur eftirtekt að enginn heyranlegur greinarmunur er á röddum þessara 

Veggja, þeir tala sín á milli með sömu röddinni og ef ekki væri fyrir sjónrænan hluta 

myndbandsins væri engu líkara en að fram færi frekar einræða en samræða. Ef þessi 

staðreynd er skoðuð til hliðsjónar við kenningu Krauss um notkun listamannsins á 

myndbandinu sem sálfræðilega nálgun má greina sameiginlega þætti. Að mati Krauss er 

myndbandið, sem slíkt, vettvangur listamanna til sjálfskoðunar fremur en listsköpunar. Í 
                                                
14 Adler, Vanessa ritstj. 2009. „Animating Ideas“ The Book bls. 64. 
15 Fjörgun er íslensk þýðing á enska orðinu animation. 



15 

verkinu Wall to Wall notast Egill að hluta við eigið útlit en er óþekkjanlegur vegna 

þeirra breytinga sem hann gerir á sjálfum sér með hjálp tölvutækninnar. Samtal 

Veggjanna einkennist af rödd listamannsins en með þessum hætti má hlýða á rödd og 

dulbúna ásjónu Egils við það sem Krauss kallar sálfræðilegan spegil myndbandsins. 

Hlýða má á samtal Veggjanna sem samtal listamannsins við eigin hugsanir og jafnvel 

eigið sjálf. Samtal Veggjanna endurspeglar þá samræðu sem listamaðurinn á við sjálfan 

sig í tengslum við sýninguna, hvernig hugmyndirnar vakna, fara úr því að vera aðeins til 

í hugarheimi listamannsins og verða sýnilegar áhorfendum með myndbandinu og 

sýninguna í heild. 

 Samtalsform Veggjanna er óformlegt, en umræðuefnið vangaveltukennt, jafnvel 

heimspekilegt og snýr jafnframt að þeim hlutum sem koma fyrir í innsetningunni sem 

og að áhorfendum og tengist þannig með tvennum hætti safnarýminu sjálfu. 

Uppbygging á samtali Veggjanna er ýmisst óvirk eða virk, þar sem annar Veggurinn 

hvetur hinn til umhugsunar með misgóðum árangri og undirtektum. Í bókinni The Book 

sem er tileinkuð listamanninum má finna brot úr samtali Veggjanna: 

 

Veggur tvö: Til dæmis viðurstyggilegi snjókallinn… 

Veggur eitt: Já… 

Veggur tvö: Frá mínum bæjardyrum séð, þá ef hann væri til þá mundi hann ekki lengur vera 

goðsögn… 

Veggur eitt: Já… 

Veggur tvö: Allt sem er til og er viðurkennt er ekki lengur goðsögn… 

Veggur eitt: Já… 

Veggur tvö: Þannig að ef allt sem væri til væri viðurkennt sem undur, þá mundi heimurinn vera 

fullur af töfrum… 

Veggur eitt: Já… 

Veggur tvö: Það eru töfrar allsstaðar!!!! 

Veggur eitt: Hmmm… Ég veit ekki… þó ekki eins og í Harry Potter …. 

[(tekur á sig mynd Potter)] 

Veggur tvö: Hlustaðu nú… 

Veggur eitt: Mhm… 

Veggur tvö: Þetta snýst um að opna augun fyrir raunveruleikanum… 

Veggur eitt: Já… 

Veggur tvö: Og að sjá möguleikana… 

Veggur eitt: Já… 
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Veggur tvö: Heimurinn er fullur af möguleikum… 

Veggur eitt:  Já… 

Veggur tvö: Stundum og í flestum tilfellum sjáum við það bara ekki… 

Veggur eitt: Já… 

Veggur tvö: Kannski er eina ástæðan fyrir því að við erum ekki að sýna samskonar töfrabrögð 

og Harry Potter er einfaldlega vegna þess að við kunnum þau ekki… 

Veggur eitt: Hmm… 

Veggur tvö: Ef við kynnum þau þá mundum við alltaf vera að gera þau og enginn mundi vera 

hissa… 

Veggur eitt: Hmm…16 

 

Greina má tvískiptingu í því sem Veggirnir tala um sem annarsvegar varðar mörk 

raunveruleikans og hinsvegar það hvað gerir hlutina mögulega. Þá velta Veggirnir fyrir 

sér hvað felst í tilvist hluta og einstaklinga. Með samtali sínu vilja Veggirnir víkka út 

hugmyndafræðileg mörk þess sem er mögulegt, þar sem þeir komast í raun um allt sé 

mögulegt, það sé bara spurning um hverju við trúum sem almennum og hversdagslegum 

sannleika. Snjókallinn viðurstyggilegi17 sem vísað er til í samtalsbrotinu er ekki 

raunverulegur í bókstaflegum skilningi, rétt eins og Veggirnir eru það ekki heldur. 

Veggirnir og snjókallinn eru hluti sýndarveruleikans en umræðuefnið mætti alveg tengja 

samtíma áhorfenda eða tæknilegum anda samtímans. Almenn tölvueign, netrásaráf á 

Internetinu og tölvuleikjaspilun, eins og brúðustrákurinn í salnum sem situr við tölvuna 

vísar til og aðdáendadýrkun kvikmyndapersóna, eins og plakatið af Harry Potter, hafa 

breytt hugmyndum almennings um raunveruleikann og jafnvel skapað firrta mynd þess 

sem er raunverulegt. Egill teflir hinu raunverulega til móts við hið óraunverulega í þeirri 

viðleitni að gera áhorfendum grein fyrir þeim skilgreiningarmun sem þessi hugtök fela í 

sér. Þessi aðferð er viðloðandi á sýninguni í heild sinni. 

 Uppbyggingin á samtali Veggjanna sem og umræðuefnið, í víðum skilningi, 

vísar til fortíðar, eða til tíma Forn-Grikkja. Veggirnir byggja rökræður sínar uppá á 

svipaðan hátt og heimspekingurinn Platón byggði upp sín skrif sín um samræður 

Sókratesar. Þannig varpar Sókrates fram spurningum og notar samtalsformið til að finna 

svar við hæfi. Samræðurnar hefjast á því að Sókrates biður viðmælanda sinn um 

                                                
16 Adler, Vanessa ritstj. 2009. „Animating Ideas“ The Book bls. 64. 
17 Snjókalllinn viðstyggilegi vísar til goðsagnalegrar veru á Himalaya svæði Tíbets og Nepal, 
hann samsvarar fyrirbærinu Stórfæti (e. Bigfoot) sem er upprunalega frá norðurhluta 
Bandaríkjanna. Nánari upplýsingar á: http://www.unmuseum.org/yeti.htm (tekið 30.04.2010) 
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skilgreiningu á einhverju almennu hugtaki eða orði, t.d. hinu góða, hinu réttláta eða hinu 

fagra. Með spurningum, athugasemdum og gagnrýni sýnir Sókrates svo fram á að 

skilningur og skilgreining viðmælendans á hugtakinu sem um ræðir er ófullkominn og 

að þekking hans (og lesandans) á heiminum sé ekki jafn fullkominn og skýr og manni 

oft finnst. Skrif Platóns um rökræður Sókratesar eru þekktustu dæmin um þessi samtöl: 

 

Sókrates: Þá sýnist þér yfirleitt, að slíkur maður skeyti ekki um líkamann, heldur beinist 

viðleitni hans eftir fremsta megni frá líkamanum og að sálinni? 

Simmías: Já, það held ég. 

Sókrates: Er það ekki einkar auðsætt, að heimspekingur kappkostar í þessum efnum, öðrum 

mönnum fremur, að leysa sál sína úr samneyti við líkamann? 

Simmías: Það blasir við. 

… 

Sókrates: Og hvað mundirðu segja um skilningsþroska manna? Er það honum til hindrunar eða 

ekki, ef maðurinn hefur líkamann til fulltingis við rannsóknir sínar? Taktu dæmi: færa sjón og 

heyrn okkur mönnunum óbrigðul sannindi?18 

 

Í samtalsbroti Sókratesar er umræðuefnið huglægt og byggir á þekkingarfræðilegri 

skilgreiningu þess sem talið er sjálfsagt. Sókrates reynir að færa Simmías sönnur á því 

að líkaminn sé brigðult fyrirbæri sem beri ekki að treysta. Veggirnir beita sömu 

aðferðinni í skilgreiningu sinni á hinu raunverulega. Veggur eitt varpar fram 

spurningum sem Veggur tvö á að svara í þeirri viðleitni að kanna mörk og skilning 

Veggs tvö á hinu raunverulega sem er teflt fram sem andstæðu þess goðsagnakennda og 

tilbúna. Þessar samræður eða vangaveltur eru settar fram til þess eins að koma á 

framfæri og rökstyðja ákveðna sýn eða hugmynd höfundar eða listamannsins. 

Uppbygging samræðanna tengir hugmyndina við verknaðinn, samræðuna við 

skráninguna. Fyrir þúsundum ára skráði Platón samtöl Sókratesar í ótal ritum. Verk 

Egils sem byggja á samsetningu á skráðum textum, myndum og upptökum eru 

undanfari þess sem kemur fram í sjálfu myndbandinu Wall to Wall. Afrakstur þessara 

tveggja manna er ólíkur en hann má rekja með svipuðum hætti. Skráning hugmynda 

sem mætti jafnvel kalla handritagerð hugmynda, auðveldar einnig þátttöku annarra, en 

Egill eflir oft til samvinnu við aðra listamenn í verkum sínum (t.d. í THE MIND). Bæði 

hjá Sókratesi og Veggjunum, snúast samræðurnar ekki um það komast að endanlegri 
                                                
18 Platón. 1973. „Faídón“ Síðustu dagar Sókratesar bls. 111. (Uppsetningu samtalsins breytt svo 
að það samræmist uppsetningu samtalsins í Wall to Wall.) 
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niðurstöðu heldur eiga þær að stuðla að ákveðnu upplýsingaflæði og hugsunargangi sem 

kemur ákveðnum hugmyndum á framfæri. Lestur eða áheyrn á samræðum af þessu tagi 

sýna fremur einhliða framsetningu en eru engu að síður forvitnilegar og vekja 

áhorfandann eða lesandann til umhugsunnar og þar með er markmiði þeirra náð. 

 

2.3 Heildaráhrif salarins 

 

Þessi hluti sýningarinnar kemur fram í þremur þáttum þ.e. myndbandinu, samtalinu og 

innsetningunni sem tvinnast allir saman og skapa marglaga uppákomu að hætti 

Karpows. Innsetningin staðsetur áhorfandann sögulega með nokkuð góðu móti, á meðan 

Veggirnir vekja hann til umhugsunar um framtíð og þróun mannsins og afstæði tímans. 

Þær spurningar sem Egill varpar fram með Wall to Wall hafa veru- og 

þekkingafræðilegt ívaf og vísa í hugmyndir frum- eða náttúruspekinganna í Grikklandi 

löngu fyrir Kristsburð. Þessir spekingar mótuðu „kerfisbundna greinargerð af heiminum 

í heild sinni og öllum helstu efnislegu eiginleikum hans.“19 Samtvinnun að þessu tagi er 

Agli hugleikin og hefur hann vísað til frumspekingsins Heraclitusar (536 f.Kr. – 475 

f.Kr.) í þessu samhengi.20 Andspænis hugmyndum Heraclitusar um síbreytilegan 

umheim má líta á hugmyndir frumspekinga á borð við Parmenídes (≈515 f. Kr. – 

dánardagur ókunnur) um einn samfelldan, eilífan og óbreytilegan heim. Um slíka 

heildarhyggju segir Egill:  

 

Það eru til margar leiðir til að skoða hluti. Ein leið er að segja að allt sé 

óaðgreinanlegt vegna þess að [allt] er búið til úr sömu grunnefnunum eða 

orkunni. Hvar byrjar einn hlutur og hvar endar hann? Ef allt, loftið þar á 

meðal, væri gert úr súkkulaði, mundi heimurinn einfaldlega vera súkkulaði af 

ólíkri gerð og stærð. Er skór framlenging á fætinum og er gatan framlenging á 

skónum og fætinum?“21 

                                                
19 Waterfield, Robin. 2000. „Introduction“ The First Philosophers bls. xx. 
20 Egil vísar til Heraclitusar í sambandi við verkið Stone (1998). 
21 Adler, Vanessa ritstj. 2009. „The Inner Life of Things“ The Book bls. 41. (e. „There are many 
ways of looking at things. One way is to say that everything is inseparable because it’s made out 
of the same basic fabrics or energy. Where does one thing start and where does it end? If 
everything, including the air were made out of chocolate, the world would just be chocolates of 
different shapes and sizes. Is a shoe a prolongation of the foot, and is the street a prolongation of 
the shoe and the foot?“) 
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Af þessu textbroti að dæma, myndar heimurinn eina heild, að greina hann niður í smærri 

einingar er blekking og endurspeglar þörf mannsins til þess að skilja umheiminn. Þessar 

tvær ólíku heimssýnir, heimurinn sem óbreytileg heild og heimurinn sem síbreytilegt 

samspil ólíkra hluta, takast á í sýningunni sem er í senn ein heild og samspil 

mismunandi þátta. Þessi samruni ‘alls’ myndar einnig snertiflöt þar sem hugmyndir 

Egils mæta kenningum Kaprows. Líkt og Egill virðist ekki aðgreina eitt frá öðru þá 

leitast Kaprow að sama skapi við að afmá þau mörk sem skilja listina frá lífinu. 

Myndbandsverkið Wall to Wall endurspeglar lífið sem kviknar í framsetningu 

listarinnar á meðan að hversdagslegt innihald innsetningarinnar vísar með beinum hætti 

í samtímann. Á þennan hátt vísar Egill til þeirra tengsla sem listin hefur við lífið. 

 Viðleitni þessara listamanna til skoða lífið í og með listinni sameinar þá og þrátt 

fyrir að framsetning þeirra sé að mörgu leyti ólík innbyrðis, sameinast hún undir 

formerkjum marglaga uppákomunnar. Sjálfur var Kaprow upptekin við að finna tilgang 

lífsins sem „vakti áhuga hans frekar en [að finna] tilgang listarinnar.“22 Sýningin 

„Staðarandi og Frásögn“ vekur eimitt athygli á lífinu með hjálp listarinnar, enda er listin 

bein afleiðing af lífinu. Einbeiting Egils beinist að samskiptum og samtölum mannsins 

við umhverfið sitt, söguna og ekki síst það samtal sem hann á við sjálfan sig í listþróun 

sinni. Innsetningin og Wall to Wall sýna hvernig tími er afstæður og hvernig umhverfið 

og skilingur okkar breytist með ófyrirsjáanlegum hætti eins og Veggirnir benda réttilega 

á. Báðir listamennirnir, Egill og Kaprow, vinna að viðhorfsbreytingu hjá áhorfendum 

gagnvart umhvefi sínu ásamt því að gera grein fyrir því hvernig lífið er forsenda 

listarinnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Kaprow, Allan ritstj. Jeff Kelley. 2003. „Introduction“ Essays on the Blurring of Art and Life 
bls. xiii. 
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3 Salur C 

 

„Ég hef áhuga á að láta boltana dansa og syngja og hreyfast á þann hátt sem 

enginn venjulegur bolti mundi sennilega gera vegna þyngdarafls jarðar. Ég fæ 

ánægju út úr því að leika mér með væntingarnar sem við höfum og að brjóta á 

þeim. Að finna nýjar lífsleiðir vekur áhuga minn.“23 (Egill Sæbjörnsson) 

 

Í sal C má finna annan hluta sýningarinnar „Staðaranda og Frásögn“. Verkin í salnum 

viðhéldu hversdagslegri tilvísun innsetningarinnar í sal B og sjá mátti vatnsfötur, 

uppstillingar með margvíslegum hlutum, hraun og kassa. Hver hlutur er paraður saman 

við myndbandsverk og endurspeglar þessi framsetning með góðum hætti þá tvíhyggju 

sem er viðloðandi á sýningunni. Þ.e. hið efnilegslega birtist áhorfendum á hefðbundinn 

hátt en með myndbandinu gæðir Egill dauða hluti lífi og kemur þannig huglægri 

hugmynd sinni á framfæri. Þannig mætir hið efnislega hinu huglæga. Tölvufjörgun 

myndbandsins býður upp á óviðbúna viðburðarrás þannig geta kassar opnast að 

sjálfsdáðum, hlutir breytt um lit og borðtennisboltar hoppað upp úr vatnsfötunum 

andstætt raunverulegri getu þeirra. Verkin Grey Still Life II (2009) og Ping Pong Dance 

(2006) verða skoðuð í þeirri viðleitni að gera grein fyrir tvíhyggju Egils. Jafnframt 

verður aftur litið til kenninga Krauss um myndbandið og eðli þeirra myndar sem 

afspilunin sýnir.24 

 

3.1 Grey Still Life II 

 

Titill verksins Grey Still Life II (sjá mynd 2 í viðauka) skírskotar til málarahefðar 

Niðurlandabúa á fimmtándu öld, en málverk af þessu tagi sýndu „smágerðar, 

                                                
23 Adler, Vanessa ritstj. 2009. „7 Minutes and a Red Guitar“ The Book bls. 111. (e. „My interest 
is in making the ping-pong balls dance and sing and perform movements that no normal ping-
pong ball presumably could perform due to the forces of earth’s magnetic field of gravity. I get 
pleasure out of playing with the expectations we have and to break them. Finding new ways in 
living live interests me.“) 
24 Í umfjöllun minni á þessum hluta sýningarinnar notast ég við upptökur á Grey Still Life II og 
Ping Pong Dance sem aðgengileg eru á netinu og koma heim og saman við þau verk sem sýnd 
voru á sýningunni „Staðarandi og Frásögn“. Myndbandsbrotin má finná á internetsíðunni: 
http://www.youtube.com/user/mushijap (26.03.2010). 
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einstaklega ítarlegar myndir hversdagslegs heims.“25 Verkið sjálft er dæmi um 

uppstillingu sem gæti komið fyrir í málverki af þessu tagi. Egill notar kunnuglega og 

hversdagslega hluti í verkinu, í bakgrunninum standa tveir misstórir rammar og í 

forgrunnni má sjá brennibolta, stóra garðkönnu, smáhest, lítinn ramma sem liggur upp 

við einhverskonar stand og bolla. Allir hlutirnir eru gráir eins og nafn verksins gefur til 

kynna.  

 Það sem er einkennandi fyrir Grey Still Life II er notkun Egils á myndbandinu 

og tónlistarstefinu samhliða uppstillingunni sjálfri í verkinu. Myndbandið, sem varpað 

er á uppstillingunna, byggir ekki á mynd Egils eins og raunin var í Wall to Wall, heldur 

sýnir það samsuðu lita sem renna yfir hana. Fyrst birtast litirnir áhorfendum með 

hringlaga formum og síðan sem einlitur flötur. Jafnframt sýnir myndbandið bjagaða 

mynd af uppstillingunni í bakgrunninum sem sveigist reglulega til og frá. Með þessum 

hætti sýnir verkið tvöfalda birtingarmynd viðfangsefnisins. Tónlistarstefið sem heyrist í 

myndbandinu er gáskafullt og minnir á gamalt teiknimyndastef. 

 Í grein sinni talar Krauss um myndbandið sem vettvang sjálfskoðunar, sjálfsástar 

og sjálfshverfu. Þetta segir hún meðal annars í ljósi þess eðlislæga munar sem er á 

afspilun myndbandsverkanna sem eru tímabundnar og forgengilegar varpanir 

hreyfimynda og annarra listaverka sem sýna efnislegan, hlutlægan og áþreifanlegan 

afrakstur. En hvað gerist þegar þessi kenning Krauss um sálfræðilega mynd 

myndbandsupptökunnar er borin upp á viðfangsefni sem ekki er lifandi? Geta dauðir 

hlutir eins og þeir sem finna má í uppstillingunni Grey Still Life II getið af sér 

sálfræðilega mynd? Krauss tekst með vissum hætti á við þessa spurningu þar sem hún 

bendir á að mögulegt sé að rjúfa sjálfhverfan vítahring á milli listamannsins, 

upptökuvélarinnar og afspilunarinnar með því að beina upptökunni á aðra hluti en 

listamanninn sjálfan, en vert er að doka þó aðeins við og skoða þá hugmynd í samhengi 

við verkið Grey Still Life II. 

 Kenning Krauss snýst í grunninn um pörun hins efnislega og hins huglæga. 

Verkið Grey Still Life II sýnir bæði hið efnislega, þá uppstillingin sjálf og hið huglæga 

sem birtist við afspilun myndbandsins. Framsetning listamannsins býður áhorfendum að 

skoða uppstillinguna með tvennum hætti, þá eina og sér eða í samhengi við 

myndabandið sem sýnir í senn liti og mynd af uppstillingunni sjálfri. Í verkinu Grey 

Still Life II birtist ekki aðeins tvöföld framsetning listamannsins á sömu uppstillingunni 
                                                
25 Honour, Hugh, John Flemming. 2005. „Part Three: Sacred and Secular Art“ A World History 
of Art bls. 601. 
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heldur sýnir það einnig hvernig Egill notar myndbandið til að gæða dauðum hlutum 

eiginleika sem fram til þessa hafa aðeins tilheyrt lifandi verum þ.e. einhverskonar ígildi 

sálar sem birtist í myndbandinu. Egill notar myndbandið til að greina sjálfa 

uppstillinguna frá þeirri birtingarmynd sem myndbandið sýnir og um leið gera grein 

fyrir ákveðnum eðlislægum mun á sjálfri uppstillingunni og birtingarmynd þess. 

Áhorfendur sjá með þessum hætti efnislegt form uppstillingarinnar á meðan að afspilun 

myndbandsins sýnir einhverskonar ígildi sálar eða sálrænnar birtingarmyndar 

uppstillingarinnar. Þessi tilfæsla lifandi eiginleika skiptir sköpum í samanburði verksins 

við kenningu Krauss. Bera má saman þau hugtakapör sem er að finna í Grey Still Life II 

og í kenningu Krauss þ.e. hið hlutlæga eða líkamlega og huglæga eða sálræna. 

 Í stað þess að myndbandið sýni sálræna birtingarmynd af Agli þá er 

áhorfendanum gert að skoða þessa tvöföldu framsetningu listamannsins á 

uppstillingunni sem sýnir ólíkar verufræðilegar hugmyndir listamannsins ásamt því að 

gera grein fyrir þeirri tvíhyggju sem einkennir sýninguna í heild. Með þessum hætti má 

skoða myndbandið sem innsýn í hugarheim listamannsins sem hefur ekki tekið sér festu 

í efnislegri birtingarmynd, eða þá möguleika sem ímyndunarafl listamannsins býður upp 

á. Efnislega uppstillingin sjálf er grá og litlaus og má líkja henni við útlínur á blaði eða 

ófullgerða hluti sem ennþá á eftir að mála og dytta að. Egill notar myndbandið til að 

sýna áhorfendum nýja, óvenjulega og hverfula hlið á efnislegri uppstillingunni. Með 

þessum hætti má annarsvegar skoða þá liti, útlínur uppstillingarinnar og form sem fram 

koma í myndbandinu sem möguleika sem hæfa uppstillingunni og hinsvegar sem 

birtingarmynd á ómótuðum hugmyndarheimi listamannsins.  

 

3.2 Ping Pong Dance 

 

Verkið Ping Pong Dance (2006) líkist verkinu Grey Still Life II, að því leyti að bæði 

verkin sýna hversdagslega hluti sem taka breytingum í kjölfarið á vörpun myndbandins. 

Ping Pong Dance (sjá mynd 2.1 í viðauka) er þó ekki eins margþætt og uppstillingin og 

myndbandið vegur þyngra í verkinu. Verkið samanstendur af tveimur vatnsfötum sem 

standa upp við vegg og þegar myndbandið er spilað þá hoppa borðtenniskúlur uppúr sitt 

hvorri vatnsfötunni og dansa og syngja á veggnum í bakgrunninum. Tölvufjörgun26 

                                                
26 Fjörgun er íslensk þýðing á enska orðinu animation. 
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listamannsins er í fyrirrúmi í verkinu, en með myndbandinu gæðir hann ekki einungis 

boltana lífi heldur öðlast þeir einnig rödd. Boltarnir hljóta með þessum hætti óvænta 

eiginleika sem samræmast ekki eiginlegri getu þeirra. Tilvist boltanna byggir alfarið á 

spilun myndbandsins, það er að segja þeir eru hrein afurð sýndarveruleika og birtast 

ekki í efnislegu formi í verkinu sjálfu. Með þessum hætti mætti jafnvel skoða 

tímabundna birtingu boltanna sem uppákomu fremur en bara afspilun á tölvufjörguðu 

myndbandi. 

 Sjálfstæði boltanna er algjört í heimi sýndarveruleikans og innan hans gilda ekki 

eðlileg náttúrulögmál. Boltarnir syngja skrækróma sín á milli:  

 

„Við erum borðtennisboltar og okkur er sama hvað þið haldið að við séum.“27  

 

Rétt eins og í verkinu Wall to Wall syngja boltarnir með sömu röddinni, sem hlýða 

mætti á sem útfærslu listamannsins á almennri rödd borðtennisbolta ef þeir gætu talað. 

Söngur þeirra byggir þó ekki samræðum eða rökræðum eins og raunin er í Wall to Wall, 

heldur er hann yfirlýsing um eðli þeirra eins og textabrotið að framan sýnir. Ólíkt Grey 

Still Life II sýnir Ping Pong Dance ekki framsetningu listamannsins á tvöfaldri 

birtingarmynd viðfangsefnisins heldur felst ákveðin tvöfeldni í samskiptum boltanna 

við áhorfendur í kjölfarið á söngnum. Þannig vísa þeir í sjálfan sig og þekkjanlega 

birtingarmynd sína á sama tíma. Söngur boltanna og síendurteknar lýsingar þeirra á 

eigin ástandi er Cartesísk staðfesting þeirra á eigin tilveru í heim sýndarveruleikans, ég 

hugsa þessvegna er ég (cogito ergo sum). 

 Í grein sinni „Video: The Aesthetics of Narcissism“ talar Krauss um áhrif 

tungumálsins í myndbandsverkum og samkvæmt henni hefur tungumálið sjálfsvísandi 

áhrif, Krauss segir um tungumálið:  

 

Sjálfhverft ástandið er gefið með hugrænu formi tungumálsins sem opnar 

samtímis fyrir svið tjáningar og inn á svið gagnrýninnar íhugunar.28 

 

                                                
27 Youtube síða: http://www.youtube.com/user/mushijap#p/a/u/2/VOiTsc-7DKs – tímasetning 
textabrots, frá 0.14 mín. - 0.21 mín. (27.03.2010). 
28 Krauss, Rosalind. 1976. „Video: The Aesthetics of Narcissism“ October Vol. 1 bls. 59. (e. 
„the narcissistic condition is given through the cerebrated form of language, which opens 
simultaneously onto the plan of expression and the plane of critical reflectiveness.“) 
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Frumforsenda tungumálsins og beitingu þess er samræmi í merkingu og tilvísun. Orð 

eru notuð til þess að lýsa hugsunum þess sem mælir og skila merkingunni til hugar þess 

sem hlustar. Í þessu samhengi miðlar samróma söngur boltanna til einhverskonar, ígildis 

eða birtingarmyndar, ef svo mætti að orði komast, af hugarheimi borðtennisbolta til 

áhorfenda. Gagnrýni boltanna snýr ekki að tilvist þeirra og getu í heimi sýndaveruleika, 

heldur að heimi áhorfenda og væntingum þeirra sem eiga upptök sín í heimi 

raunveruleikans. Boltarnir þurfa ekki staðfestingu áhorfenda á tilvist sinni en með því 

að lýsa henni yfir staðfesta þeir eigin tilvist gagnvart heimi áhorfendanna. Eins og þeir 

benda á sjálfir þá eru þeir borðtennisboltar, þrátt fyrir að hegðun þeirra gefi það ekki til 

kynna (þ.e. miðað við fyrri kynni áhorfenda af borðtennisboltum) og mætti draga þá 

ályktun að þessir boltar væru þá hreinlega bara eitthvað annað en borðtennisboltar.  

 Andstæðan á milli hegðun boltanna og raunverulegrar getu þeirra aðgreinir þá 

frá raunverulegum heimi áhorfandans. Dans þeirra og söngur gengur þvert á 

raunverulega getu hins almenna bolta og um leið þvert á væntingar áhorfenda. Með 

þessum hætti notar Egill myndbandið til að afbyggja hefðbundin hugmyndaheim 

áhorfandans. 

 

3.3 Tabúla Rasa 

 

n. Latína. 1. óskrifuð tafla, óskrifað blað. 2. hugurinn áður en reynslan tekur 

að setja mark sitt á hann.29 

 

Hugarheimur áhorfenda er bundinn reynslu og samkvæmt reynslunni lítur heimurinn 

ákveðnum orsakatengslum og náttúrulögmálum. Myndbönd Egils má skoða sem tilraun 

listamannsins til að hreinsa huga áhorfenda af þessari hefð og venju í hugsun þar sem B 

kemur alltaf á eftir A en aldrei á undan. Í tilraun sinni til þess að breyta skilningsramma 

áhorfenda lætur Egill hluti sveigjast að sjálfu sér, veggi tala saman og borðtennisbolta 

skoppa upp úr vatnsfötum af sjálfsdáðum og syngja um leið andstætt raunverulegri getu 

þeirra og með óviðbúnum hætti.  

 Egill notar hvítu safnaveggina sem óskrifað blað, t.d. í verkinu Grey Still Life II 

og í THE MIND sem fjallað verður um í næsta kafla og birtast hugmyndir listamannsins 

áhorfendum í kjölfarið á afspilun myndbandsins. Myndbönd sýningarinnar hafa sérstakt 
                                                
29 Sören Sörenson. 1991. „T t“ Ensk – Íslensk Orðabók með alfræðilegu ívafi bls: 1059. 
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hlutverk og er það ekki fyrr en myndbandið er spilað að hlutir innsetninganna öðlast 

eitthvað samhengi. Hugatakapörun Egils ásamt framsetningu hans á innsetningunum og 

myndböndunum undirstrikar þá tvíhyggju sem fylgir uppákomum sýningarinnar, þar 

sem hann teflir í sífellu hinu efnislega á móti hinu huglæga í myndbandinu. Þetta kemur 

meðal annars fram sem óræðar hugmyndir (Grey Still Life II), í samræðu á milli tveggja 

veggja (Wall to Wall) eða með söng tveggja bolta (Ping Pong Dance). Egill notar 

tungumálið og titla verkanna til þess að beina hugsun áhorfenda með 

þekkingarfræðilegum hætti að raunverulegu viðfangsefninu áður en hann sýnir aðra og 

nýja hlið þess með tölvufjörgun myndbandsins. 

 Þau hugtakapör sem þegar hafa komið við sögu, fortíð og framtíð, raunveruleiki 

og sýndarveruleiki og hið efnislega og huglæga leggja áherslu á viðleitni listamannsins 

til að þenja og umbreyta þekkingarfræðilegum hugmyndarheimi áhorfenda. Í þeim 

verkum sem þegar hafa verið skoðuð, þá myndbandsverkinu Wall to Wall og 

innsetningunni í sal B, og með Grey Still Life II og Ping Pong Dance endurspeglast ný 

og breytt nálgun á hversdagslega hluti, þar sem fjarlægð fortíðarinnar eða andstæða 

myndbandsins er notuð til þess að breyta og skapa ný hugmyndatengsl. Þessi 

samanburður andstæðra hugtakapara vekur áhorfendur til umhugsunar á sama tíma og 

þeir skoða verkin innan safnsins. Með verkum sínum teflir Egill hugmyndafræðilegu 

Yingi á móti lögmálsbundnu og rökfræðilegu Yangi. 
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4 Fyrirlestrarsalur 

 

Þann 5. nóvember 2009 á neðri hæð Hafnarhússins nánar tiltekið í fyrirlestrarsalnum, 

átti uppákoman THE MIND (2009) sér stað fyrir framan fullan sal áhorfenda. 

Listakonan Marica Moraes lagði Agli lið í þessum hluta sýningarinnar sem var 

samsettur úr þremur þáttum; í fyrsta lagi sjálfum gjörningnum, í öðru lagi 

myndbandsverki sem varpað var samtímis á listamennina og vegginn í bakgrunninum 

og í þriðja lagið tónstefi sem ómaði meðfram myndbandinu. Utan við listamennina var 

tveimur stólum og hljóðnema komið fyrir í nálægð við vegginn sem var bakgrunnur 

verksins. Gjörningurinn fól í sér samtal á milli listamannanna, þar sem umræðuefnið 

snerist um eðli hugans og hugsunar. Myndbandsverkið sýndi samblöndu af upptökum 

listamannsins og tölvufjörgun, þar sem litum, formum og myndum af listamönnunum 

brá fyrir. Tónlistarstefið var breytilegt og var spilað með hléum í verkinu sem stóð yfir í 

tæpan hálftíma. Fjallað verður um þessa þætti verksins THE MIND í þeirri viðleitni að 

gera grein fyrir því sem sameiginlegt er með verkinu og öðrum hlutum sýningarinnar 

„Staðarandi og Frásögn“ ásamt því að hnykkja á þeirri umræðu sem mótuð hefur verið í 

undangenginni umfjöllun.30 

 

4.1 THE MIND 

 

THE MIND er eina verkið á sýningunni þar sem Egill kemur fram í eigin persónu. Í 

upphafi birtast hann og Moraes hvítklædd og hvítmáluð úr bakherbergi safnsins, þau 

setjast þögul niður í hvíta stóla fyrir framan áhorfendur og renna saman við veggina. 

Salurinn er myrkvaður, upphafsstefið hljómar og myndbandið er spilað á sama tíma. 

Myndbandið rammar sitjandi listamennina inn ásamt því að sýna hringlaga litafleti í takt 

við tónlistarstefið (sjá mynd 3 í viðauka). Þessari framsetningu og tónlistarstefið svipar 

til þess sem var sýnt og heyrðist í verkinu Grey Still Life II að undanskilinni sveigjandi 

mynd Grey Still Life II uppstillingarinnar sjálfrar. Um leið og þessu upphafsatriði lauk 

varpaðist ný mynd á listamennina og bakgrunninn, upptaka af listamönnunum sjálfum 

sem sýnir þá sitja í sömu stólum og listamennirnir gera í raun og veru. Hér varpar Egill 

                                                
30 Í þessum hluta umfjöllunarinnar verður stuðst við upptöku á THE MIND sem fékkst frá Agli. 
Upptakan er frá flutningi listamannanna á verkinu á sýningunni „Scorpio's Garden“ sem var sett 
upp í Temporaere Kunsthalle í Berlín 2009. 
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myndefninu á myndefnið sjálft, mynd af listamönnunum er varpað á þá sjálfa. Þessi 

tvöfeldni kallast einnig á við Grey Still Life II. Myndirnar í THE MIND eru ekki sýndar 

stöðugt á meðan á gjörningnum stendur heldur koma þær og fara. 

 Myndbandsnotkun Egils í verkinu heldur við þá framsetningu sem hefur verið 

fjallað um í tengslum við önnur verk sýningarinnar. Í fyrsta lagi notar hann myndbandið 

til að varpa litum, grunnformum og myndum af hlutum sem tengjast umræðuefni 

gjörningsins innan ramma verksins. Í öðru lagi sýnir myndbandið kyrrmynd af landslagi 

sem byggir ekki á upptöku heldur er hluti af sama heimi sýndarveruleika og 

borðtennisboltarnir í Ping Pong Dance. Í þriðja lagi notar hann myndbandið til að sýna 

tvær birtingarmyndir af listamönnunum sem kemur heim og saman við tvíhyggju 

sýningarinnar (sjá mynd 3.1 í viðauka). 

 Í upphafi verksins kallar myndbandið fram birtingarmyndir af listamönnunum 

sem aðgreina sig frá Agli og Moraes með sjónrænum hætti með því að standa upp og 

hreyfa sig á sjálfstæðan hátt. Engu er líkara en að listamennirnir standi upp úr sjálfum 

sér og yfirgefi efnislegan líkama sinn. Þessi athöfn á sér stað nokkrum sinnum í verkinu.

 Krauss fjallar um hlutgerandi áhrif myndbandsins sem myndast í kjölfarið á því 

þegar listamaðurinn stendur andspænis eigin birtingarmynd í myndbandinu. Þessi 

speglunareiginleiki myndbandsins verður þess valdandi að listamaðurinn upplifir sig 

sem ókunnugan gagnvart eigin mynd og þannig hefur myndbandið hlutgerandi áhrif. 

Þessi hlutgerving á sér stað þegar upptökuvélinni er beint að listamanninum og athygli 

listamannsins beinist síðan að upptökunni af sjálfum sér. Listamaðurinn nálgast þessa 

nákvæmu mynd af sjálfum sér sem framlengingu, eða eins og Krauss bendir á sem 

sálfræðilega birtingarmynd af sér. Í verkinu THE MIND standa listamennirnir hinsvegar 

ekki frammi fyrir eigin birtingarmynd, heldur verða áhorfendur vitni að tvöfaldri 

birtingarmynd listamannanna. Þar af leiðandi færast hlutgerandi áhrif myndbandsins 

yfir á áhorfendur þar sem að þeir horfa á listmennina annarsvegar og birtingarmynd 

þeirra í myndbandinu hinsvegar. Áhorfendur skoða þessar birtingarmyndir sem 

framlengingu á listamönnunum enda líkjast þær Agli og Moraes með nákvæmum hætti. 

Birtingarmyndirnar aðgreina sig frá listamönnunum sjálfum og á þeim tímapunkti sem 

þær leika lausum hala eru listamennirnir í kyrrstöðu og er athygli áhorfenda beint frá 

listamönnunum með hlutgerandi áhrifum. Með þessum hætti skoða áhorfendur 

birtingarmyndir myndbandsins sem einhverskonar staðgengla listamannanna, þar sem 

athafnir birtingarmyndanna eru innan þeirra marka sem listamennirnir geta raunverulega 

gert væru þeir eru ekki í kyrrstöðu. 
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 Þessi tvöfald framsetning dregur einnig athyglina að undirbúningsvinnu 

listamannsins, en Wall to Wall, Grey still life II og THE MIND byggja á upptökum Egils 

á viðfangsefninu sem er hluti af heildarútsetningu verksins. Birtingarmynd 

listamannanna í THE MIND byggir á upptökum Egils á sjálfum sér og Moraes og 

jafnframt byggir mynd uppstillingarinnar í Grey Still life II og Wall to Wall á upptöku 

listamannsins sem hann síðan breytir með tæknilegum hætti. Í greininni „Video: The 

Aesthetics of Narcissism“ bendir Krauss á þessi tengsl á milli þess sem er til áður en 

gjörningurinn er fluttur, hún segir:  

 

Flestir hefðbundnir gjörningarlistamenn […] flytja eða túlka texta, hvort sem 

að það er kóreógrafía, skrifað handrit, tónlistarflutingur, eða uppkast af 

hugmyndum sem hægt er að vinna í kringum. En vegna eðlis þessa sambands, 

þá bindur gjörningurinn sig við þá staðreynd að eitthvað hafi verið til á undan 

þessu tiltekna augnabliki. Fyrst og fremst, vísar þessi tilfinning um að eitthvað 

hafi komið á undan gjörningnum til texta eða handrits. En í víðara samhengi 

kallar það almennt á sögulegt samband á milli tiltekins texta og þeirrar sögu 

sem hefur myndast úr öllum textum tiltekins geira.31 

 

Undirbúningurinn fólst í upptökum, samræðum um viðfangsefni umræðunnar og jafnvel 

handritsgerð á því sem átti að fara fram í verkinu. Þannig skapast einhverskonar 

söguuppbygging á verkinu áður en það er flutt, þó er orsaka- og tímasambandið við 

textann, þ.e. handritið, rofið á einhvern hátt með myndbandinu. Afspilun myndbandsins 

er í þessum skilnigi ekki háð tíma eða rúmi, heldur þeirri tækni sem þarf til að kalla 

myndbandið fram. Verkið THE MIND gæti í þessum skilningi verið spilað hvar og 

hvenær sem er, í Berlín eða eftir hundrað ár ef myndbandsspólan sjálf hefur geymst vel.  

 Aðalatriði gjörningsins felst í samtali Egils og Moraes sem samræmist yfirskrift 

sýningarinnar um frásögn. Listamennirnir brengla talanda sinn með svipuðum hætti og í 

myndbandsverkinu Wall to Wall á efri hæðinni. Umræðuefnið kallaðist einnig á við 

Wall to Wall og snerist um hugann sem fyrirbæri, eðli og áhrif hugsunar og ýmisskonar 
                                                
31 Krauss, Rosalind. 1976. „Video: The Aesthetics of Narcissism“ October Vol. 1 bls. 53. (e. 
„Most conventional performers are of course enacting or interpreting a text, whether that is a 
fixed choreography, a written script, a musical score, or a sketchy set of notes around which to 
improvise. By the very fact of that relationship, the performance ties itself to the fact that 
something that existed before the given moment. Most immediately, this sense of something 
having come before refers to the specific text for the performance at hand. But in larger way it 
evokes the more general historical relationship between a specific text and the history 
constructed by all the texts of a given genre.“) 
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hugarheimspeki. Einnig má tengja samræðuform þeirra við sókratíska skilgreiningu, þar 

sem leitast er við gera þekkingarfræðilega grein fyrir því hvað er raunverulega vitað um 

eðli hugans. Listamennirnir fluttu hvort um sig einræðu ásamt því að spyrja hvort annað 

og áhorfendur leiðandi spurningar sem tengdust efninu. Þar með nýttist samtalsformið 

betur en í Wall to Wall þar sem annar Veggurinn var fremur sinnulaus. Egill og Moraes 

voru áhugsöm um að skilgreina eðli hugans og tengdu áhorfendur við verkið með 

spurningum sínum, eins og eftirfarandi textabrot sýnir: 

 

Moraes: Hæ… 

Egill: Hæ allir saman… 

Moraes: Við erum hér í dag til að kanna … 

Egill: Hugann sem fyrirbæri…  

Moraes: Og við hefjum umræðurnar með nokkrum spurningum… 

Egill: Hvað er hugurinn í raun og veru? Hvernig tengist hugurinn við heilann?  

Moraes: Flýtur hugurinn bara um og hefur enga lögun?  

Egill: Hugurinn er ekki heilinn og hann er ekki andi, en hvað er hann? Er hann samblanda af 

öllum þessum hlutum? 

Moraes: Þetta er eins og merking einstakra orða innan setningar. Eins og þegar ég set niður stök 

orð þá hafa þau enga þýðingu. En þegar þau eru sett í samhengi þá skapast merking á meðal 

þessara stöku orða. Það er sambland orða innan setningarinnar sem skapar merkingu… 

Egill: Er það mögulegt? 

Moraes: Er hugurinn raunverulega bara setning? 

Egill: Ef augun á okkur væru staðsett á hælunum okkar, þá mætti halda að heilinn væri þá í 

fótunum okkar, er það ekki? Ímyndið ykkur eitt auga á hverjum fæti…  

Moraes: Æfing er mjög mikilvæg fyrir hugann… 

Egill: Hugurinn minn heldur áfram að hlaupa, ef ég hleyp hleypur hugurinn minn þá líka?32 

 

Listamennirnir telja fram það sem vitað er um hugann í þeirri viðleitni að skilja betur 

eðli hans, með þessum hætti er mótað fyrir þekkingarfræðilegri skilgreiningu á því sem 

vitað er um THE MIND. Í verkinu Wall to Wall var sami háttur á, umræða Veggjanna 

snerist um að kanna mörk hins mögulega og raunverulega, á meðan að umræður 

listamannanna í THE MIND snerust um eðli hugans og hugsunarinnar eins og textinn 

hér að ofan gefur dæmi um (sjá mynd 3.2 í viðauka). Bæði verkin endurspegla 

                                                
32 Sjá þriðja hluta handritsins í viðauka. 
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hugmyndafræði listamannsins á sjónrænan hátt og vekja áhorfendur sömuleiðis til 

umhugsunar og þátttöku. 

 Verkið THE MIND endurnýtir, sameinar og tvinnar saman með kerfisbundnum 

hætti margar ólíkar hugmyndir listamannsins sem fram komu á sýningunni. Allir hlutar 

sýningarinnar „Staðaranda og Frásögn“ eiga það sameiginlegt að vera marglaga og 

skapa einhverskonar uppákomu sem áhorfandinn verður vitni af. Þessa framsetningu 

listamannsins má bera saman við reglur Kaprows en með reglum sínum vildi hann 

skapa viðmið fyrir listamenn framtíðarinnar. Þeir áttu að miðla ólistandi áhrifum, meðal 

annars með því að nota uppákomuna til að afbyggja formfestu listhefðarinnar. Þannig 

væri reglunum beitt í þeirri viðleitni að færa listina nær lífinu. Lykilregla Kaprows 

hljóðar svo:  

 

Línunni milli listar og lífs ætti að halda eins reikulli, og jafnvel ógreinilegri, 

og kostur er á. Gagnvirknin á milli þess manngerða og þess tilbúna mun vera 

nýtt til hins ýtrasta með þessum hætti. Eitthvað mun alltaf gerast innan þessara 

tengsla og ef þau eru ekki afhjúpandi, er ekki einungis um að ræða slæma list 

– vegna þess að enginn getur borið [uppákomuna] saman við þetta eða hitt 

viðurkennda meistaraverkið.33 

 

Með lykilreglu Kaprows til hliðsjónar má skoða verk Egils á sýningunni annarvegar 

sem tilraun listamannsins til að kanna möguleika þessara tengsla, á milli þess 

manngerða og þess tilbúna, en notkun hans á myndbandinu ásamt framsetningu á 

hversdagslegum hlutum í innsetningunum gerir gein fyrir þessari tvískiptingu. 

Hinsvegar sem tilraun hans til að færa listina nær lífinu en sýningin „Staðarandi og 

Frásögn“ hefur sterka tilvísun í það sem einkennir líf mannsins hvort sem að það er á 

sögulegum, verufræðilegum og þekkingarfræðilegum grundvelli. 

 Hugmyndaheimur listamannsins sem birtist í verkum sýningarinnar, samræmist 

með litlu móti hefðbundinni fagurfræðilegri uppbyggingu listar heldur snýr hún fremur 

að því að miðla hugmyndum um hlutskipti mannsins í sjálfum sér en ekki sem 

listamanns. Sýningin hefur þar af leiðandi afbyggjandi áhrif bæði á safnið sjálft, þar 

                                                
33 Sandford, Mariellen R. 1995. „Experts from “Assemblages, Environments & Happenings”“ 
Happenings and other Acts bls. 235. (e. „The line between art an life should be kept as fluid, 
and perhaps indistinct, as possible. The reciprocity between man-made and the readymade will 
be at its maximum potantial this way. something will always happen at this juncture, which if it 
is not revelatory, will not be merely bad art – for no one can easily compare it with this or that 
accepted masterpiece.“) 
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sem hlutverki Hafnarhússins er breytt með sögulegri skírskotun sýningarinnar og með 

nálgun áhorfenda á verkin, en þau brjóta meðvitað gegn væntingum þeirra. Í verkinu 

THE MIND kemur Egill sjálfur inn á þá andstæðu sem listin sem slík myndar við 

raunveruleikann (sjá mynd 3.3 í viðauka). Í einræðu sinni talar Egill um þær fegruðu 

myndir sem málverk sýna af fólki og tilhneigingu mannsins til að bera sig saman við og 

sýna fegraða mynd af sjálfum sér af sér öðrum til ánægju: 

 

Egill: Sú mynd sem þú hefur fyrir framan þig er sú sem þú munt tileinka þér… 

Egill: Þessvegna geymi ég mynd af vatnsfossi fyrir framan mig…  

(Mynd af fossi varpast á vegginn og á listamennina) 

Egill: Sjáðu þetta málverk, sjáðu fólkið í því, sjáðu hvernig þau eru klædd, sjáðu hvernig kirkjan 

er máluð. Þetta sýnir hvernig fólk sá sjálft sig…  

Egill: Það sýnir ekki þeirra skítugu rassa, eða skemmdar tennur þeirra, eða andfýluna. Það sýnir 

fegraða mynd á því hvernig þau sáu sjálf sig. Þetta er dæmigert um hvernig við sköpum hugsjón 

um hvernig við erum og hvað við viljum. Í dag heldur fólk að það séu svo frumlegt, en í 

rauninni þá eru um það bil hundruðir manna sem eiga í sömu samræðunum, í sömu borginni. 

Við fljótum öll á sömu öldunni… 

Egill: Við erum öll að hugsa sömu hugsunina, við veljum hugmyndir okkar eins og skartgripi, 

til þess að virðast valdamikil sem er allt í lagi. Það sem við hugsum um allan daginn er það sem 

við verðum. Ég las það í bók um daginn…  

Egill: Það sem þú lest er það sem þú ert…34 

 

Egill talar um niðurlenskt málverk sem birtist í bakgrunninum. Í einræðu sinni bendir 

hann á að mögulegt sé að koma hugsunum í hlutlægt form, hvort sem að það sé í 

málverki eða eins og sýningin er dæmi um með marglaga uppákomum, maður verður 

einfaldlega það sem maður hugsar. Verkið THE MIND vekur áhorfendur til umhugsunar 

um hlutskipti þeirra sem skynsemisverur, sem afsprengi sögunnar og jafnframt sem 

þátttakendur í eigin lífi, rétt eins og í verkinu Wall to Wall. Maðurinn breytist og 

umhverfi hans um leið, en tilvísanir listamannsins í samtímann eins og má finna í 

innsetningunni við myndbandsverkið Wall to Wall, kalla ef til vill á áreiðanlegri 

samsvörun hjá áhorfendum en málverk Niðurlandabúa frá 15 öld. Þetta bendir Egill 

sjálfur á:  

 

                                                
34 Sjá fyrsta hluta handritsins í viðauka. 
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Egill: Sjáðu þetta málverk, sjáðu fólkið í því, sjáðu hvernig þau eru klædd, sjáðu hvernig kirkjan 

er máluð. Þetta sýnir hvernig fólk sá sjálft sig…35 

 

Málverkið sýnir einmitt hvernig fólkið sá sig, eða öllu heldur vildi sýnast út á við og 

gefur því ekki nákvæma mynd á raunverulegum aðstæðum þessa fortíðarfólks. Þessi 

samanburður framtíðar og fortíðar annarsvegar og raunveruleika og sýndarveruleika 

hinsvegar kemur einnig fyrir í verkinu Wall to Wall. En þar leggur Egill áherslu á þær 

breytingar og þróun sem tíminn leiðir í ljós með afgerandi hætti. Hvernig mun fólk eftir 

þúsund ár koma til með að skoða plakat með Harry Potter?  

 Ómögulegt er að spá fyrirfram um komandi breytingar. Í einræðu sinni heldur 

Moraes við hugarþema THE MIND og kemur inn á hvernig hlutir breytast með 

ófyrirsjáanlegum hætti. Hún tekur dæmi um notkun á orðinu áróður í þessum samhengi:  

 

Moraes: Hugurinn er flókið fyrirbæri, frænka Sigmunds Freuds skildi vald samviskunnar. Það 

var fyrir tíma kvikra mynda. Hún vann í því að þróa eitthvað sem til að byrja með kallaðist 

áróður… 

Moraes: Áróður, eins og við vitum eru útpæld skilaboð sem send eru til almenningsins og hafa 

verið til síðan að sólin byrjaði að skína… að nota það sem upplýsingatækni, var nýtt á þessum 

tíma… 

Moraes: Þegar seinni heimsstyrjöldin var hálfnuð, tók orðið áróður á sig breytta og neikvæða 

merkingu vegna stríðsins. Það var endurnefnt almannatengsl eins og það er almennt kallað í 

dag…36 

 

Moraes bendir á að viðburðir hafi áhrif á framvindu margra hluta eins og notkun orða. 

Seinni heimstyrjöldin er hluti af samtímanum og afleiðingar hennar eru mörgum ef ekki 

öllum kunnar. Þessi samsvörun á sér ekki stað í samhengi við niðurlenska málverkið 

sem Egill tók til umfjöllunnar í einræðu sinni, fjarlægð tímans er orðin of mikil. 

Maðurinn, umhverfið og heimurinn í heild sinni tekur stakkaskiptum og verkið THE 

MIND gerir grein fyrir þessari breytingu, hvernig eitthvað sem er óhugsandi á einum 

tímapunkti, getur á öðrum tímapunkti orðið að veruleika, eins og Veggirnir í Wall to 

Wall benda á: 

 

Veggur tvö: Til dæmis viðurstyggilegi snjókallinn… 

                                                
35 Sami hluti, sama handrit. 
36 Sja annan hluta handritsins í viðauka. 
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Veggur eitt: Já… 

Veggur tvö: Frá mínum bæjardyrum séð, þá ef hann væri til þá mundi hann ekki lengur vera 

goðsögn… 

Veggur eitt: Já… 

Veggur tvö: Allt sem er til og er viðurkennt er ekki lengur goðsögn… 

Veggur eitt: Já… 

Veggur tvö: Þannig að ef allt sem væri til væri viðurkennt sem undur, þá mundi heimurinn vera 

fullur af töfrum… 

Veggur eitt: Já… 

Veggur tvö: Það eru töfrar allsstaðar!!!! 

 

Þrátt fyrir að THE MIND eigi margt sameiginlegt með öðrum verkum sýningarinnar var 

framvinda þess ekki fyrirsjáanleg, nær væri að segja að hún væri kunnugleg þá 

sérstaklega í samhengi við sjálfa sýninguna sem skoða má sem undanfara 

uppákomunnar. THE MIND sýnir þá heildarhyggju og endurnýtingu sem tengir saman 

verk Egils á sýningunni, en verkin eru aðeins hlutar af heildarsýningunni sem kemur 

saman undir yfirskriftinni „Staðarandi og Frásögn“. 
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5 Niðurstaða 

 

Ég trúi í raun mikið á margbreytileika og margþættni og ég horfi á hugmyndir 

sem hluti eða verkfæri. Stundum klæðumst við hugmyndum okkar eins og 

skartgripum.37 (Egill Sæbjörnsson) 

 

Þetta textabrot úr samtali Karolin Tampere við Egil sýnir ágætlega hvernig hann lítur á 

hugmyndir sínar sem eitthvað efnislegt sem hægt er að vinna úr. Sýninguna „Staðarandi 

og Frásögn“ má meðal annars skoða sem eimitt þetta, umbreytingu hugmynda 

listamannsins í efnislegan veruleika. 

 Hinsvegar má skoða sýninguna sem lýsingu listamannins á eigin samtíma eins 

og yfirskrift sýningarinnar gefur til kynna. Egill gerir upp hversdagslegan veruleikann 

með gamansömum hætti, framsetning hans á verkum sýningarinnar er marglaga og 

myndar sérstaka uppákomu þegar allir þættirnir renna saman í eina heild. Agli er 

gjarnan lýst sem margþættum listamanni og vegna þessa koma verk hans fram með 

mismunandi hætti og með ólíkum tilvísunum, hvort sem þær eru af sögulegum, 

heimspekilegum eða tilvistarlegum toga. Sýningin sýnir í verki og hljóði þær samræður 

sem listamaðurinn á við listina, samfélagið og samtímann, hvernig hann skapar heim 

sýndarveruleika sem á sér tilvist samhliða og jafnvel innan raunveruleikans. Þessu til 

stuðnings teflir hann tvíhyggjunni fram með endurteknum hætti, efnislegri fyrirmynd 

andspænis huglægri, fortíðinni gegn framtíðinni og raunveruleikanum til móts við 

sýndarveruleikann. Egill teflir einnig mannlegri hugsun gegn fagurskreyttri 

myndlistarhefðinni.  

 Þannig má segja að sýning Egils „Staðarandi og Frásögn“ vísi með ákveðnum 

hætti til lífsins einfaldlega vegna þess að hún snýst um lífið í öllum sínum myndum 

raunverulegum og tilbúnum. Lífið sem er forsenda listarinnar sem og sögunnar. 

Maðurinn getur veitt andargift og er verðugt viðfangsefni í sjálfu sér. Í sögulegu 

samhengi er skilgreining þess mögulega afstæð, það sem var óhugsandi fyrir 100 árum 

er orðið að veruleika og sá veruleiki endurspeglar að öllum líkindum ekki þá framtíð 

sem menn sáu fyrir sér fyrir einni öld. Mögulega á fólk í fjarlægri framtíð eftir að læra 

að beita töfrum í daglegu lífi eins og Harry Potter, en áreiðanlegt er að eftir 100 ár verða 

                                                
37 Adler, Vanessa ritstj. 2009. „7 Minutes and a Red Guitar“ The Book bls. 134. (e. „I do believe 
a lot in complexity and multilayerism, and I see ideas as objects or tools. Sometimes we wear 
ideas like jewelry.“) 
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plakötin af honum skoðuð í allt öðru ljósi en er gert núna, sýningin gerir meðal annars 

grein fyrir þessu. Með tímanum breytist allt. Sýningu Egils má skoða sem tilraun 

listamannsins til að gera grein fyrir eigin veruleika, tilvist og sögulegs samhengis með 

óvenjulegum hætti enda hefur hann gaman að því eins og hann segir sjálfur:  

 

Ég fæ ánægju út úr því að leika mér með væntingarnar sem við höfum og að 

brjóta á þeim. Að finna nýjar lífsleiðir vekur áhuga minn.38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Adler, Vanessa ritstj. 2009. „7 Minutes and a Red Guitar“ The Book bls. 111. 
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Handrit THE MIND (Episode II) 

 
Þetta handrit er unnið upp úr upptöku á THE MIND (Episode II) sem fékkst frá Agli 

Sæbjörnssyni og er birt með leyfi listamannsins. Upptakan er frá flutningi 

listamannanna á verkinu á samsýningunni „Scorpio's Garden“ sem var sett upp 12. 

október 2009 í Temporaere Kunsthalle í Berlín. 

 

(Fyrsti hluti) 

Egill: The image that you keep in front of you is what you manifest… (endurtekið) 

Egill: That’s why I keep an image of a waterfall in front of me… 

Egill: Look at this painting, look at the people in it, look how they’re dressed, look how 

their church is painted. This shows how these people saw themselves… 

Egill: It doesn’t show their dirty asses, or ugly teeth, or bad breath. It shows an idealized 

image of how they saw themselves. It is typical of how we create an ideal of who we 

are, and what we want. Today people think they are original, but in fact about a hundred 

other people are leading the same conversation, in the same city. We are all riding the 

same wave… 
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Egill: We are all thinking the same thoughts; we choose thoughts like jewelry, to make 

us look powerful, which is fine. What we think about all day is what we become. I read 

that in a book the other day… 

Egill: What you read is what you are… 

 

(Annar hluti) 

Moraes: The mind is a tricky thing, Sigmund Freud’s cousin, understood the power of 

self-conscience. That was before the time of moving images. She worked on developing 

something, that in the beginning was called propaganda… 

Moraes: Propaganda, as we know is a planned message is sent out to the masses, and 

has been used ever since the sun started to shine. … use it as information, it was new at 

the time… 

Moraes: Half way through World War II, the name propaganda has changed since the 

word has gained a negative meaning during the war. It was renamed public relations or 

P.R., as we call it most of the time. A P.R. person is someone that takes care of the 

relations between the company and the customers. The P.R. person defends the product 

of the company, if you buy a toothpaste that tastes terribly and you call the company to 

complain about it, this person is trained to reply very politely and thank you for your 

call. And say that the company really appreciates the phone call and that they will 

certainly do their best to reprove the toothpaste. So that next time you buy it, it will 

definitely taste better… 

Moraes: There was a moment that P.R. was used to double the market of smoking 

people. Until then only men had been smoking, The P.R. company got some women in 

a couple of movies to smoke, and a few years later, the women had taken up smoking 

and the market had been doubled. The profit was now two times larger than before, 

thanks to the propaganda. God bless the images… 

 

(Þriðji hluti) 

Moraes: Hi… 

Egill: Hi everybody… 

Moraes: We are here today to study … 

Egill: The phenomenon of the mind… 

Moraes: And we start here with some questions… 

Egill: What is really the mind? How is connection between the mind and the brain? 
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Moraes: Is the mind just floating around and it has no shape? 

Egill: The mind is not in the brain, and it’s not a spirit, but what is it? Is it a 

combination between all those things? 

Moraes: It’s like the meaning between single words in a sentence. Like when I put 

single words down they don’t have a meaning. But of the sequence of them creates a 

meaning involving all the single words. It is a combination of words in a sentence that 

creates a meaning… 

Egill: Think about that, is that possible… 

Moraes: Is the mind actually a sentence? 

Egill: Does one mind belong to a single person or is the mind the world it self? 

Egill: If our eyes were positioned on our heels, you might think that our brain was in 

our feet wouldn’t it? Imagine each eye on each foot… 

Moraes: Exercise is very important for the mind… 

Egill: My mind keeps running, if I run does my mind to? 

Moraes: Can we stop? 

Egill: No... 

Moraes: This is really making me confused… 

 

(Fjórði hluti) 

Egill: What are you doing? 

Moraes: Me? 

Egill: Yes, you… 

Moraes: Why? 

Egill: Are you pretending your driving a bus? 

Moraes: No, Im pretending I am the mind… 

Egill: You are pretending you are driving the mind, I mean driving a bus? But you are 

pretending that you are the mind? 

Moraes: I am pretending I am the mind… 

Egill: Why? 

Moraes: Well, to try to understand it… 

Egill: Aha! 

Moraes: I think that the mind is like the driver inside of our head… 

Egill: Really?! 

Moraes: Yes… 
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Egill: How?! 

Moraes: Well, it is always wanting to have answers, it is always wanting to develop, it 

is always wanting to go somewhere… 

Egill: Aha… 

Moraes: So, it is like the driver in the car. If our body was the car… 

Egill: Aha! 

Moraes: And you? 

Egill: Me? 

Moraes: If the brain is the driver… 

Egill: Yes, you mean the mind… 

Moraes: Yes, yes or the mind… 

Egill: Yes, then what? 

Moraes: Then were are you? 

Egill: Me! 

Moraes: Yes, if the mind is the driver, then where are you? A passenger? 

Egill: Well… 

Moraes: Yes… 

Egill: I don’t know… 

Moraes: Hmmm, so, you are not the mind yourself? 

Egill: Im not sure about that… 

Moraes: Hmmm, who is the mind? 

Egill: I think the mind is both me and society and material, and many other things…  

Moraes: Ohhh, so, you think that the mind is the driver and the bus? 

Egill: Possibly… 

Moraes: Ohhh, and that the passengers don’t exist? 

Egill: That could be… 

Moraes: Aha, that means that we are all empty busses driving around. Well except for 

the driver that is not really us… 

Egill. Yes… 

Moraes: Oh, that doesn’t make any sense… 

Egill: No? 

Moraes: No... 

Egill: Why? 

Moraes: Because, how can we exist if we don’t exist? 
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Egill: That’s a good question… 

Moraes: Shall we ask the audience? 

Egill: Yes, let’s do that… 

Egill og Moraes: Does someone know who the passenger is? 

Egill: Do you know? It’s so difficult to know who it is. What do you think? 

Moraes: We have been talking about it but have not really received any answer… 

Egill: It’s a very difficult to find out… 

Egill og Moraes: The mind is a floating thing, the mind. 

(Endir á Episode II) 


