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Inngangur: Sköpun skepnu minnar  
Á þessu síðasta ári mínu í Listaháskólanum hef ég varið löngum stundum í að reyna 

skilgreina listsköpun mína fyrir sjálfri mér og öðrum. Ég hef líka velt því fyrir mér hvort sú 

skilgreining sem ég er að leita eftir sé að einhverju leyti gagnleg eða hvort hún sé þvert á móti 

skaðleg sköpunarkraftinum. Í framhaldi og samhliða þessum heilabrotum dregst ég inn í 

þanka um raunveruleikann, tilgang lífsins og dauðann. Þær hugsanir hafa alla tíð fylgt mér 

eins og skugginn. Ég var ætíð talin vera óþarflega tilfinningasöm sem barn og fór mjög 

snemma að óttast dauðann það mikið að ég átti erfitt með að festa svefn. 

 Ætli það séu ekki þessar sammannlegu vangaveltur um lífið og dauðann sem eru 

eldsneyti þess sem ég geri og skapa. Listin er tækifæri fyrir mig til að upplifa og rannsaka 

lífið á allt annan hátt en ella. Fyrir mér er listin að inntaki djúpstæð upplifun. Með henni 

hlutgeri ég eigin sjálfsveruleika. 1Hún er skynjun, hugsun, tilfinning, uppgötvun á umhverfinu 

og sjálfri mér. Hún er eitthvað sem liggur hið innra. Hún er óformgerður andlegur leiðangur, 

sjálfhverf, íhugul og dulin. Hún er eitthvað sem liggur hið ytra, er efnisleg, víðáttumikil og 

ógnvænlega óendaleg í allri sinni tilveru. Hún er sértæk og einstaklingsmiðuð og líka almenn 

og sameiginleg öllum.  Hún er spurning. Hún er svar. Eða í það minnsta tilraun til að komast 

örlítið nær sannleikanum.  

Söguþráðurinn hefur verið allsráðandi í gegnum listsköpun mína frá upphafi. Hvort 

sem sagan er sögð með hjálp tímalínunnar í klippiforritinu, sem klippimyndir í bókverki, 

málverk eða ljósmyndir. Þessi framvinda, sagan og forvitnin um forsögu og áframhald, er stór 

hluti af hugsunarhætti mínum. Listaverkið er fyrst og fremst vald mitt á veruleikanum, ég er 

að skapa heiminn upp á nýtt eins og ég sé hann. Tilfinningin ein og sér hrekur þó skammt til 

að skapa listamann. Hann verður að skilja og muna, breyta lífsreynslu í vitneskju, vitneskju í 

túlkun og túlkun í efni og form.2  

 

                                                
1 Dan Zahavi: Fyrirbærafræði. Björn Þorsteinsson þýddi. Háskólaútgáfan, 2008. Bls 26 
2 Ernst Fischer: Um listþörfina. Þorgeir Þorgeirsson þýddi. Mál og menning, 1973, bls 9-10 
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Það skiptast á þokuskeið og bjartir tímar en aldrei nægir þó listinni að lýsa 

umhverfinu af vísindalegri nákvæmni. Hlutverk hennar hlýtur alltaf að vera 

það að skilja manninn í heild, gera hann að þátttakanda í tilveru annarra, 

hjálpa honum til að finna sjálfan sig í öðrum, tileinka sér hvaðeina, sem 

hann ekki er, en getur orðið.3 

 

Talsverður hluti verka sem ég hef gert síðan ég byrjaði í Listaháskólanum eru videó. Ég tel að 

sá miðill sem verður fyrir valinu á þeim tíma sem ég geri verkið sé sá sem hentar úrvinnslu 

þeirrar hugmyndavinnu sem hefur áður átt sér stað, það vill bara svo til að þau eru langflest 

videó. Það hefur fyrir einhverjar sakir reynst mér auðveldara að tjá mig í gegnum þennan 

miðil, það hentar mér vel að horfa út um linsuna og augað skynjar hluti hraðar en höndin fær 

teiknað.4 Hugsanlega er þessi miðill hentugri því að maður hefur ótakmarkað rými innan hans 

til að koma hugmyndinni frá sér, annað en t.d. strigi sem er takmarkaður af stærð sinni.  

Þegar ég leita að samnefnara í gegnum ferilinn, sem er þó rétt að hefjast, finnst mér 

erfitt að henda reiður á einhverjum slíkum. Ég finn ekki mikið af brageinkennum og verkin 

eru oft ólík hvert öðru. Mér finnst allt sem ég geri vera tiltölulega samhengislaust og 

ókerfisbundið. Ég á almennt mjög erfitt með skipulag og ætli listin sé því ekki lík lífi mínu að 

því leyti, óbundin og laus í sér, ráfandi frá einu stað til annars í stiklum. 

Viðfangsefnið í listsköpun minni er ekki – frekar en heimurinn – eitthvað sem liggur 

fyrir. Formgerð birtingar verkanna er algjörlega háð sjálfsverunni5  sem ég er og tekur 

sífelldum breytingum í tímans rás. Þau fá því jafnan nýja merkingu þegar ég kem aftur að 

þeim síðar.  

Hver eru einkenni (e. symptom) mín,6 hver eru einkenni verka minna og hvernig get 

ég skilyrt þessa sjálfsveru og fært hana í orð? 7 Er ég dýr, er ég maður, er ég kona, er ég 

móðir, er ég eiginkona, er ég listamaður? Eru  það þessi flokkunarkerfi sem leggja línurnar 

varðandi hver ég er og hvernig verkin birtast mér? 

                                                
3 Ernst Fischer:.bls 15 
4 John G. Hanhardt: Video Culture: A Critical Investigation. Visual Studies Workshop Press, 
1986, bls. 29  
5 Dan Zahavi. bls. 20  
6 Jacques Derrida: “The Animal That Therefore I Am (More to Follow)”. David Wills þýddi á 
ensku. Critical Inguiry. vol. 28, No. 2.  2002 
7 Dan Zahavi. bls. 20 
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Í árdaga mannsins skapaði hann þessi flokkunarkerfi til að upphefja sjálfan sig. Hann 

fann einnig upp orðið dýr (e. animal) til að aðgreina sjálfan sig frá öllum hinum lífverum 

jarðarinnar. 8 Ástæðan fyrir þessari þörf til að stjórna og drottna yfir öðrum lífverum og 

jörðinni stafar líklega af raunverulegu stjórnleysi sem einkennir þessa veröld sem við lifum  í 

og ber keim af örvæntingarfullri tilraun til að setja fram áþreifanlegar kenningar fyrir 

rökleysunni.9 

Er hægt að nálgast listaverk sem hliðstæður (e. parapraxes) eða jafnvel bara sem grín? 

Tjá þau einhverja ómeðvitaðar þrár eða óskir10 eða standa þau algjörlega sjálfbær í heiminum 

sem óformgerður hlutur sem er þó fyrir mér jafn áþreifanlegur og allir aðrir efnisgerðir hlutir í 

þessari veröld? Í viðleitni minni til að leita að niðurstöðu kappkosta ég að grafast fyrir um 

hvað liggur að baki sköpun skepnu minnar11 og reyni eftir bestu getu að skoða þá eiginleika 

sem hafa áhrif á fýsi mína og sköpunarþrá.  

 

Ákvarðanir 

Maharishi Mahesh Yogi segir í bók sinni um innhverfa íhugun: 

 

Sérhver hugsun og sérhvert talað orð hefur einhver áhrif á hugsandann og 

umhverfið. Rétt eins og steinn sem kastað er í tjörn kemur af stað bylgjum 

sem ná um alla tjörn, kallar sérhver hugsun, orð eða gerð, fram bylgjur í 

andrúmsloftinu. Bylgjurnar berast í allar áttir og brotna á öllum hlutum. Þær 

hafa áhrif á sérhvert svið sköpunarinnar. Hver einasta hugsun, orð og athöfn 

sérhvers einstaklings, hefur áhrif á allan alheiminn. 12  

 

                                                
8 Jacques Derrida. bls. 400  
9 Jacques Derrida. Niðurstaða mín eftir lestur 
10 Anne D´Alleva: Methods & Theories of Art History.  Laurence King Publishing, 2005, bls. 
95 
11 samhengi milli guðlegrar sköpunar á skepnunni og sköpun listamannsins, sbr. Sartre þar 
sem hann talar um tilhneygð okkar til að reyna vera guð. 
12 Maharishi Mahes Yogi: Vísindin um Veruna og listin að lifa: Innhverf íhugun. Var útgáfa, 
1995. Bls 71 
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Sérhver atburður í mínu lífi - bæði þeir sem eru eingöngu innhverfir í formi hugsana og 

skynjunar og einnig þeir úthverfu sem aðrir eru vitni að - vinna líkt og steinninn sem fleytir 

kellingarnar í tjörn sköpunarinnar. Hver við erum stjórnast af þeim ákvörðunum sem við 

tökum. 13  

Búddismi á rætur að rekja til Indlands (s.528) og er byggður á trúarlegum og heimspekilegum 

kenningum eftir Gautama Siddharta. Búddismi byggir upp á fjórum göfugum sannindum: 

tilvist er þjáning; ástæð þjáninga er þráin (e. desire); endir þjáningu fæst með nirvana, sem 

hægt er að öðlast í gegn um áttföldu leiðina: réttum viðhorfum, réttum ásetningi, réttri ræðu, 

réttri breytni, réttu líferni, réttri áreynslu, réttu hugarfari og réttri hugleiðslu.14  

Karmalögmálið – sem er eitt af mikilvægustu hugtökunum í búddsimanum - er í stuttu 

máli lögmál um afleiðingu ákvarðana sem maður hefur tekið. Þessi lögmál flytjast á milli 

lífsforma og fara með manni í næsta líf.15 Með þessu segja búddistar að hægt sé að skýra 

mismunun sem á sér stað í alþjóðarsamfélaginu, að þetta sé ástæða þess að sumir fæðist inn í 

hræðilegar kringumstæður. 

Samanburður á búddisma og mismunandi skólum tilvistastefnunnar hafa sýnt margar 

hliðstæður á ýmsum þáttum.16Það fyrsta sem maður rekur augun í er hversu svipaðar 

kenningarnar um ákvarðanir og afleiðingar eru.  Sartre minnist á tvíþættar aðstæður sem við 

lifum í. Hann kallar þær staðveru (facticité) og handanveru (transcendance). 17 Staðveran er 

heild staðreynda sem við fæðumst inn í og einkenna hlutskipti okkar, er efniviðurinn sem við 

smíðum líf okkar úr ef svo má að orði komast.18 Þetta eru aðstæðurnar sem búddistar telja að 

ráðist af karma sem fylgir manni frá fyrra lífi.  

Handanveran snýst um viðbrögð mannsins við staðverunni, hvernig spila ég úr 

hendinni sem ég fékk, hvað geri ég úr mér á grundvelli staðreynda og hvaða vægi gef ég 

hlutskipti mínu.19 Ég get kosið það að láta áföll sem ég verð fyrir á lifsleið minni, ekki hafa 

áhrif á framvindu lífs míns. 

                                                
13 Thomas Flynn: Existentialism: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2006, 
bls. 25  
14 Encyclopedia, http://www.encyclopedia.com/topic/Buddhism.aspx 14. Janúar 2010. 
15 Encyclopedia, http://www.encyclopedia.com/topic/Buddhism.aspx 14. Janúar 2010. 
16 The Philoshopher, interactive electronic incarnation of the journal of the Philosophical 
Society of England, http://www.the-philosopher.co.uk/buddhism.htm 8. Janúar 2010. 
17 Vilhjálmur Árnason: “Inngangur” Tilvistarstefnan er mannhyggja. Páll skúlason þýddi. Hið 
íslenska bókmenntafélag, 2007, bls. 23 
18Vilhjálmur Árnason, bls 23-24  
19 Vilhjálmur Árnason, bls. 24 
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Sumum virðist það lýsa svartsýni að telja þjáningu óumflýjanlegan þátt í tilveru okkar. 

Dalai Lama segist sjálfur hafa lært að umbera þjáninguna því að hún liggur til grundvallar 

óupplýstri tilveru sem kallast samsara. Hann vildi að fólk gæti litið á þjáninguna frá öðru 

sjónarhorni og hætt að hafna henni og telja sig fórnarlamb hennar. Hann segir þjáningu vera 

eðlilegur fylgifiskur tilverunnar því að líkaminn er undirrót þjáninga. 20 

Nietzsche er talinn vera einn af brautryðjendum tilvistarstefnunnar í hinum vestræna 

heimi. Hann tekst á við mörg svipuð vandamál mannsins og búddisminn gerir og átti það 

jafnan til að taka svipaða afstöðu til einhverra málefna. Á sumum sviðum búddismans 

reyndist hann þó vera á öndverðri skoðun.21 

Með réttu viðhorfi, sem búddistar reyna að temja sér, tækla þeir hlutskipti sín með 

statískri ró sem þeir öðlast í gegnum hugleiðslu. Með þessu eru þeir þó ekki að gefa sig 

tóminu á vald í formi nihilisks hugsunarháttar og aðgerðaleysis eins og Nietzsche hélt fram, 

heldur er markmiðið að öðlast ástand uppljómunar eða nirvana, sem er ólíkt öllum öðrum 

huglægum og hlutlægum fyrirbærum sem hverfa og birtast í nýju formi (samsara). Nirvana er 

óbreytanlegt en Nietzsche virðist hafa rangtúlkað það sem ekkert, eða tómið. 22 

Sartre talaði um ábyrgðina sem maðurinn þyrfti að taka á sjálfum sér. Þetta er í raun 

karmalögmálið á örlítið öðrum forsendum og á trúlausari nótunum. Með þessu frelsi sem í 

sjálfsábyrgðinni felst, verðum við að bera fulla ábyrgð á öllum ákvörðunum sem við tökum 

og uppskerum samkvæmt því, bæði hið slæma og hið góða.23  

                                                
20 Dalai Lama og Howard C. Cutler: Leiðin til lífshamingju. Jóhanna Þráinsdóttir þýddi, JPV 
útgáfa, 2009, bls. 108 
21 http://www.the-philosopher.co.uk/buddhism.htm 
22 http://www.the-philosopher.co.uk/buddhism.htm 
23 Sartre segir reyndar mannfólkið sjálft skera úr um hvort einhver athöfn sé góð eða slæm, 
sem flækir siðfræðina töluvert. Ef Guð er ekki til þá er allt leyfilegt. (Sartre bls. 60) 
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Við skulum byrja á fyrsta lögmáli tilvistarstefnunnar: maðurinn er ekkert annað en það 

sem hann gerir úr sér. Hann sjálfur er sá eini sem upphaflega kastar sér á vit framtíðarinnar, 

meðvitaður um að ætla sér framtíð.24 Hann er til í aðstæðum, samofinn umheiminum sem 

hann lifir í og menningunni sem umvefur hann.25 Við erum ekki jafn stórkostleg og englar en 

þó merkilegri en vélar.26 Fyrsti útgangspunktur tilvistarstefnunnar er að eigna hverjum manni 

ábyrgðina á sjálfum sér og tilveru sinni. Þó er ekki eingöngu um ábyrgð á okkur sjálfum að 

ræða, heldur öllum mönnum.27  

 Tilvistarsinnar hafa oft verið gagnrýndir fyrir skort á samfélagslegri samvisku með of 

mikilli sjálfshyggju. Listin gæti í fyrstu borið með sér vott um þessa sjálfshyggju með 

sjálfsdýrkun listamannsins og ósk hans eftir viðurkenningu. Í sannleika sagt þá er sú athöfn 

listamannsins að skapa listaverk í sjálfu sér tæpast annað en hver önnur sjálfhverf athöfn 

mannsins. Listamaðurinn fær útrás fyrir það sem býr í brjósti hans og varpar  áhyggjum sínum 

út í umheiminn. En ef við stöldrum aðeins við og hugleiðum þetta nánar þá er listamaðurinn 

ekki einn í þessu sambandi. Það er alltaf um að ræða náið samband hans og áhorfandans. 

Þessi tegund sambands er gríðarlega mikilvæg, því að þarna er um að ræða samband með 

gagnkvæmri virðingu, þar sem ekki er litið á hinn aðilann einungis sem hlut28, eða helvíti 

(L´enfer c´est les autres) eins og Sartre komst svo hógværlega að orði í leikriti sínu Engin leið 

út (e. No Exit). Með listinni er því hægt að sjá dæmi um það hvernig tilvistarstefnan hefur 

öðlast samfélagslega samvisku,29 listamenn verða því að gera sér grein fyrir þeim áhrifum 

sem myndir þeirra eiga eftir að hafa (Bill Viola) því að samkvæmt kenningum Sartre eru þeir 

skuldbundnir til að vekja menn til vitundar um frelsi sitt og taka afstöðu.30  

Orðið sjálfshyggja hefur tvær merkingar. Það þýðir í fyrsta lagi að einstaklingur kjósi 

sjálfan sig og hins vegar að það sé manninum ómögulegt að ná út fyrir mörk mannlegrar 

sjálfshygðar. Síðari merkingin hefur dýpri skírskotun í tilvistastefnuna. Sartre segir: 

 

                                                
24 Jean-Paul Sartre: Tilvistastefnan er mannhyggja. Páll Skúlason þýddi. Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2007,  bls 53 
25 Jean-Paul Sartre, bls, 54  
26 Thomas Flynn, bls. 65 
27 Jean-Paul Sartre, bls 54  
28 Thomas Flynn, bls 12-14 
29 Thomas Flynn, bls 12-14 
30 Vilhjálmur Árnason, bls. 38 
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Þegar við segjum að maðurinn kjósi sjálfan sig er átt við að hvert okkar 

kjósi sjálft sig, en við eigum einnig við að með því að kjósa sjálfan sig kjósi 

maðurinn alla menn. Sérhver athöfn okkar sem stuðlar að sköpun þess 

manns sem við viljum vera, skapar um leið mynd af manninum eins og við 

teljum að hann eigi að vera ... Ábyrgð okkar er þannig miklu meiri en við 

getum gert okkur í hugarlund, vegna þess að hún skuldbindur mannkynið 

allt.” Þetta er það sama og Maharishi Mahesh Yogi talar um og ég minntist 

á hér að ofan, hvert einasta orð, hugsun og athöfn einstaklingsins hefur áhrif 

á allan heiminn.  

 

Kjarninn sem Sartre vildi þó koma til skila og sem hann talar um í Tilvistarstefnan er 

mannhyggja, er að maðurinn er frjáls, maðurinn er frelsi. Við erum ein, án afsakana og  

réttlætinga (og við þurfum í raun ekki á þeim að halda því að það er allt leyfilegt) og það er 

það sem hann á við þegar hann segir að við séum dæmd til frelsis. Maðurinn er upprunalegri 

en eðlið og því ekki hægt að skýra hegðun okkar með tilvísun til óbreytanlegs mannlegs eðlis. 

Maður hefur ekki afsökun í mætti ástríðna sem heltaka mann sem einhverskonar skaðvænn 

flaumur og fá mann til ákveðinna athafna.31  

Mótsögnin við kenningar tilvistarstefnunnar er sú náttúra mannsins að vilja vera meira 

en hann sjálfur. Einstaklingurinn vill burt frá molum einstaklingsverunnar og þráir að vera 

hluti af einhverri óljósri heild. Hann skynjar sjálfan sig sem brotasilfur og þráir lífsfyllingu og 

heim sem hefur tilgang. Ef maðurinn væri í eðli sínu ekkert meira en einstaklingur, þá væri 

þessi löngun hans óskiljanleg markleysa.32 

                                                
31 Jean-Paul Sartre, bls. 59-62 
32 Ernst Fischer, bls. 8-9 
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Það er mjög forvitnilegt að pæla í lífi sínu út frá kenningum tilvistarstefnunnar og 

íhuga hvar maður er staddur í dag með það í huga að það sé algjörlega sjálfvalið ástand. 

Vissulega hef ég tekið nokkrar stórar ákvarðanir um ævina sem hafa leitt mig á þennan stað 

sem ég er á í dag. En af hverju ég ákvað að læra myndlist liggur samt ekki ljóst fyrir. Það var 

ekki fyrir tilstilli foreldra minna sem hvöttu mig eindregið til að fara í hagnýtara nám. Þetta 

var ekki eitthvað sem hafði verið einbeittur vilji minn frá barnæsku og því finnst mér 

einstaklega forvitnilegt að hugsa til þess að ég sé nákvæmlega það og þar sem ég stefndi að 

vera. Hvernig vissi ég það? Má maður skipta um skoðun? Getur maður alltaf treyst innsæi 

sínu? Maður má líklega ekki hugsa of mikið um það eða bara hreinlega hætta að leita að 

merkjum, það er ekki eins og það geri mér kleift að ná áttum í heiminum hvort sem er því það 

er víst lítil hjálp í merkjum frá umheiminum þegar ég ræð fram úr þeim líkt og mér þóknast 

sjálfri.  

 

Hin kvika mynd  

Videólist er flókin og því erfitt að skilgreina hana. Það mætti segja að sérkenni videólistar sé 

að hún hafi engin sérkenni. Augljóst er að videólist er byggð upp með sömu tækni og 

sjónvarp, sem er hvorki meira né minna en sjálf alþýðumenningin (e. popular culture) holdi 

klædd. Videólistin hefur staðveru (e. presence) og getur virkað sem rödd til að sundra 

sambandi áhorfandans og sjónvarpsins annað hvort í formi upplifunar eða sem gagnrýni.33 

Það geta oft verið óljós skil á milli listar og sjónvarpsins og kvikmynda og krafan um 

áhorfanda skiptir sköpum (það hlýtur þó að gefa augaleið að krafan um áhorfanda á við um 

myndlist almennt í flestum tilvikum).34  

 Hið góða við uppgötvun mína á videóinu er að það hefur skapað nýjar víddir í 

myndmáli mínu samtímis því að gera mér kleift að skapa eitthvað ósegjanlegt og með því að 

nota videó í list minni  skapa ég þessa sundrungu á milli mín og sjónvarpsins með gagnrýnni 

athugun á miðlinum. „Videó uppfyllir ekki eingöngu þrár og sviptir hulunni af nöktu hjartanu, 

heldur upplýsir það framtíðina”. Videó, sem er  á hátindi tilvistar sinnar, er spurning um að 

skapa myndir (e. imagemaking). 35  

                                                
33 Patti Podesta, “Introduction.” Resolution: A Critique of Video Art. Patti Podesta ritstýrði, 
LACE, 1986, bls 3 
34 Patti Podesta, bls. 3-6  
35 Patti Podesta, bls. 3 
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 Við tökum oft myndir (e. image) sem berstrípaðan sannleik, sérstaklega þegar þær 

bera augljósa tilvísun í raunveruleikann líkt og á ljósmyndum og í kvikmyndum. Sartre bendir 

á í einum af sínum fyrri rannsóknum að myndir eru ekki smækkaðar eftirmyndir úr huganum 

sem eru varpað út í hinn ytri heim. Þessar myndir eru leið til að endurskapa einkenni 

birtingarmyndar skynjunarinnar (derealizing) á fyrirbærafræðilegum einkennum. Ímyndum 

okkur til dæmis epli sem við höfum áður séð með augunum. Nákvæm útlistun á reynslunni af 

því að horfa á eplið sýnir muninn á því að ímynda sér eplið og sjá sama eplið. Þetta ímyndaða 

epli hefur eingöngu þá kosti sem við kjósum að gefa því. Sartre segir því að myndir sem 

slíkar kenna okkur þar af leiðandi ekki neitt um raunveruleikann, 36  mynd sé ekkert annað en 

samband (e. relationship) meðvitundarinnar við hlutinn.37 Þetta á svo reyndar líka við um allar 

aðrar meðvitaðar aðgerðir, sem hver fyrir sig sviptir hulunni frá sínum aðgreinanlegu 

fyrirbærafræðilegum lýsingum. 38  

 Getur maður í raun með einhverju móti komist nær raunveruleikanum með lýsandi 

frásögn? 39 Málbundnar aðferðir vísa að vitaskuld til hlutarins en að öðru leyti setjum við 

hlutinn ekki fyrir sjónir. Merkingarathöfnin vísar til hlutarins fyrir tilstilli staðgengils sem 

vísar í hlutinn en skynjunin ein færir okkur hlutinn milliliðalaust40 eins og Sartre benti á.  

Husserl bendir þó á að öll afbrigði táknbundinna eða endurbirtandi (vergegenwärtigende) 

athafna séu afleiddar athafnir sem vísa til hinnar eiginlegu birtingar (Gegenwärtigung) og í 

stað þess að dæma birtingu hlutarins ómarkverða og takmarkaða við svið hins huglæga 

„...heldur fyrirbærafræðin því staðfastlega fram að slík athugun gegni heimspekilegu 

lykilhlutverki.”41Fyrirbærafræðingar leita ekki að raunveruleika hlutarins á bak við birtingu 

hans líkt og birtingin væri eingöngu gerð til að fela hinn sanna hlut. Þvert á móti beina þeir 

athyglinni að því hvernig hluturinn opinberast og birtist, hvort heldur í skynrænni reynslu eða 

vísindalegri greiningu.  

                                                
36 Thomas Flynn, bls 20 
37 Jean-Paul Sartre: The Psychology of Imagination. Methuen & co Ltd, fyrsta útgáfa 1940, 
bls 5 
38 Thomas Flynn, bls 20 
39 Thomas Flynn, bls 20 
40 Dan Zahavi, bls. 14 
41 Dan Zahavi, bls. 14 
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Fyrirbærafræðin tilvalin aðferð til að nota í myndlist. Hún leggur til nálgun sem er 

ekki útskýrandi með því að finna orsakir, heldur reynir hún að fá okkur til að sjá með því að 

sýna hið sanna eðli birtingarmyndar hlutarins eða greinilegar útlínur (e. intelligible contours) 

hvort sem hún er huglæg eða skynbær. Þetta leysir vandann sem arfleið René Descartes 

(1596-1650) skapaði 42með því að brúa bilið frá hugmyndum staðsettum í huganum og yfir í 

umheiminn. Við höfum ekkert „þriðja auga” til að bera saman það sem er í huganum við það 

sem utan hans stendur til að staðfesta þekkingu okkar á umheiminum.43Heimurinn er eins og 

hann birtist okkur, hvort sem heldur í skynjun, daglegum athöfnum eða vísindalegum 

greiningum. Þessu heldur fyrirbærafræðin fram.44 Þetta tel ég auðveldlega vera hægt að 

yfirfæra á listaverkið. listaverkið er eins og það birtist okkur, á hvern háttinn fyrir sig, hjá 

hverju okkar fyrir sig. 

 

Bill Viola: Brúin yfir hið mikla fljót gleymskunnar 

Bill Viola (f. 1951)  er dæmi um listamann sem er að kljást við mörk myndarinnar (image) og 

hins raunverulega (real) í verkum sínum líkt og Sartre gerir í heimspekikenningum sínum. 

Viola hefur verið að kanna möguleika videólistar frá byrjun listformsins eða í rúmlega 35 ár.45 

Hann er talinn einn af mikilvægustu listamönnum okkar tíma og hefur hlotið fjöldann allan af 

viðurkenningum, heiðursverðlaunum og titlum.46 Verkin, sem fljóta á milli þess að vera hrein 

abstraktsjón eða táknræn, eru allt frá því að vera flóknar margrása hljóð- eða 

videóinnsetningar eða einnar rásar verk.  

                                                
42 í leit sinni að staðfestingu fyrir efasemdamenn dró Descartes þá ályktun að hann gæti verið 
viss um að hann væri hugsuður, þar sem að efast væri ein formgerð hugsunnar. Að þessu 
sögðu taldi hann óhætt að staðhæfa: „ég hugsa og þess vegna er ég ” (Thomas Flynn, bls 19) 
43 Thomas Flynn, bls. 20 
44 Dan Zahavi, bls 15 
45 Mark Kidel: Bill Viola: The Eye of the Heart. BBC og ARTE France, 2003 
46 Heimasíða Bill Viola http://www.billviola.com/biograph.htm 29. desember 2009 
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 Bill Viola var einn af fyrstu listamönnunum sem tóku stafrænni tækni opnum örmum. 

Þrátt fyrir það hélt hann áfram að öðlast innblástur úr hefðbundinni list, en þar á meðal eru 

ítölsku freskumálverkin frá tímum Endurreisnarinnar. Tækni er ekkert í sjálfu sér, hún er 

eingöngu framlenging á manneskjunni sem notar hana, segir Viola aðspurður um mikilvægi 

tækninnar. „Það sem skiptir sköpum er að listamaðurinn skilji innri tækni hugar síns og sé 

fullviss um að hún sé eins hrein og hreinskilin og beinskeytt og hún getur verið. Listamaður 

mun taka upp tól og nota það á algjörlega ólíkan máta en skapari þess gerði ráð fyrir. Þess 

háttar skapandi frelsi er mjög mikilvægt, sérstaklega á þessum tíma.”47 

 Mörg af verkunum Viola eru byggð á persónulegri lífsreynslu en eru þó á sama tíma 

skrásetning á umheiminum og rannsókn á skynjun almennt. Fyrstu verkin eru oft tekin frá 

mörgum sjónarhornum, vinna með skrásetningu myndefnis á raunsæjan og oft einfaldan hátt 

og myndefnið er oft fengið úr persónulegu videómyndasafni.  

 Í seinni tíð hefur hann farið að nota æ oftar mikla sviðsetningu, með búningum og 

leikmunum, þar sem eitthvað gerist innan rammans en vélin hreyfist ekki neitt. Þá er hann að 

vísa til gömlu málverkanna þar sem margt gerðist innan eins ramma samtímis, myndefnið var 

jafnvel á tveimur stöðum samtímis en með því voru listamenn að vísa í tíma eða framvindu. Í 

þessum verkum er Viola farinn að vísa meira í vestræn trúarbrögð og goðsagnir en í þeim 

fyrri er hann frekar í almennum andlegum málefnum og heimspekilegum og tilvistarlegum 

vangaveltum með austurlensku ívafi.  

                                                
47 Tokyo Art Beat, 
http://www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.en/2006/11/interview_with_bill_viola.html 29. 
desember 2009 
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 Viola er líklega einn þekktasti vestræni listamaðurinn sem hefur notað aðferð 

austurlenskra trúarbragða eins og hugleiðslu og búddisma í list sinni. Í viðtali við Shambhala 

Sun talar Viola um andlega lífsreynslu sem hann varð fyrir í Japan á árunum1980-1981 og 

breytti skilningi hans á lífinu og hlutverki listarinnar í andlegum og trúarlegum athöfnum.48 Í 

öðru viðtali er haft eftir honum um sama málefni: „ ég held að í hvert skipti sem þú gerir 

eitthvað sem snertir hið innra sjálf í manneskjunni, allt sem kemur frá okkur sjálfum frá 

einlægum, óvörðum stað er þegar upp er staðið heilög athöfn, sama hvort þú aðhyllist 

trúarbrögð eður ei.” Viola gerir þó mikinn greinarmun á trúarbrögðum og ástundun andlegra 

iðkana þar sem hann telur trúarbrögð vera pólitíska stofnun sem dragi mikið frá því sem í 

raun skiptir máli.49 

 Hin brothættu mörk milli lífs og dauða  eru ráðandi þemu í mörgum verka Viola. Þetta 

er t.d. mjög áberandi í Heaven and Earth (Sjá viðauka 1) sem er videóinnsetning frá árinu 

1992. Í verkinu er hvít súla sem gengur frá gólfi og upp í loftið og er henni skipt í miðju með 

tveimur sjónvarpsskjám sem snúa að hvort öðrum þannig að hvort myndefnið fyrir sig 

speglast í hinum. Neðri skjárinn sýnir nærmynd af nýfæddu barni en sá efri sýnir gamla konu 

sem liggur á dánarbeði. Vegna speglunarinnar endurvarpast hvort myndefnið fyrir sig í hinu, 

fæðing og dauði sem tengjast þessum órjúfanlegu böndum.50  

 Þegar manneskja deyr þá hverfur hún af yfirborði jarðar með hluta af vitneskju 

heildarinnar. Það er grundvallarvandarmál sem maðurinn hefur leyst í gegnum sögur, kennslu 

og í gegnum jarðneska hluti eins og t.d. listaverk, þ.e. hann skilur eitthvað eftir sig. Ef þetta 

kæmi ekki til væru engar framfarir. Miðillinn sem Viola notar í verkin sín er hluti af þessu 

kerfi og er leið til að komast yfir fljót gleymskunnar (The River of Forgetfulness51). 52  

                                                
48 Shambhala Sun 
http://www.shambhalasun.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1357&Itemi
d=244 18. desember 2009 
 
49 http://www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.en/2006/11/interview_with_bill_viola.html 
50 http://www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.en/2006/11/interview_with_bill_viola.html 29. 
desember 2009. 
51 Úr grískri goðafræði. Fólk sem lést var leitt yfir fljót gleymskunnar. 
52 http://www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.en/2006/11/interview_with_bill_viola.html 29. 
desember 2009. 
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Maðurinn er ólíkur dýrinu að því leyti að það virðist vera honum ómögulegt að koma 

sér beint að efninu, hann tínir sér í hjáleiðum á meðan dýrið fer beint að takmarki sínu.53 

Aðeins menn velta fyrir sér af hverju þeir séu til, af hverju það sé eitthvað í staðinn fyrir 

ekkert.54  Hvar stendur maðurinn í náttúrunni?  Hann er ekkert í samanburði við hið 

óendanlega en þó allt í samanburði við tómið. Hann er einhversstaðar öfganna á milli, í 

miðjunni á  hinu óendanlega og tóminu.55 Þar sem við vitum að við munum deyja er 

meðvitundin um útrýmingu ævilega til staðar í mannlegri reynslu okkar.56 „Tilfinning 

algjörrar firringar snýst upp í algjört vonleysi, snýst upp í nihilisma”57 

 

Horfið er nú sumarið og sólin 

Í sálu minni hefur gríma völd 

Í æsku léttu ís og myrkur ljóminn 

Nú einn ég sit um vetrarkvöld 

 

Því eitt sinn verða allir menn að deyja 

Eftir bjartan daginn kemur nótt 

Ég harma það en samt ég verð að segja 

að sumarið líður allt of fljótt 

 

   Vilhjálmur Vilhjálmsson 

 

Listin. Lausn þjáninga? 

Hvar er byrjunin í sögulegu yfirliti listsköpun minnar? Þegar maður íhugar þetta með hliðsjón 

af tilvistarstefnunni lendir maður í töluverðum vandræðum því að þegar allt er orsök og 

afleiðingar þá er erfitt að finna einhverja byrjun.  

                                                
53 E.M. Cioran: A Short History of Decay. Quartet Encounters,1990, bls.24 
54 Thomas Flynn, bls 58 
55 Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/nothingness/ 18. 
desember 2009 
 
56 http://www.philosophypages.com/hy/7b.htm#nothing/ 
 
57 Ernst Fischer, bls 93 
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 Líklega ber ég kennsl á einhvern upphafspunkt í minni fyrstu tilraun til að gera videó. 

Þetta var vorið 2006 og verkið fékk titilinn No Utopia ( sjá viðauka 2 og 3 ) og er 05:22 

mínútur. Þarna kviknaði einhver neisti og það var ekki laust við að ég hafi orðið fyrir miklum 

hughrifum hvað varðaði möguleika í þessari framsetningu.  

 Á þessum tíma barðist ég við töluverða tilvistarkreppu. Ég fékk ekki skilið tilganginn 

með því að lifa í þessum fallvalta heimi sem virtist bera lítið annað í skauti sér en hrörnun og 

dauða hvert sem litið var. Ég átti erfitt með að horfa á andlit barna minna þegar þau sváfu án 

þess að bresta í grát vegna dauðleika þeirra.  

 Það er ekki hægt að forðast þjáningu til lengdar. Varnarhættir eins og afneitun og 

bæling ná ef til vill að lina sárustu kvölina en þeir vinna ekki á þjáningunnni.58 Manneskja 

sem hefur aldrei leyft sér að dvelja í hugsun um sinn eigin dauða verður ekki læknuð af 

þráhyggjunni um dauðann með því að forðast hann. Aðferð manns sem sest viljandi að í 

hugleiðslunni um hryllinginn um sína eigin ösku er læknaður bæði af lífinu og dauðanum.59 

Stærstu vandarmál okkar eru ellin, sjúkdómar og dauðinn.Við komust ekki hjá því að horfast í 

augu við þau að lokum. Dalai Lama telur sína aðferð, sem er að bjóða þjáningunni birginn, 

vera betri aðferð en að afneita vandamálunum. 60 

                                                
58 Dalai Lama og Howard C. Cutler, bls.104 
59 E. M. Cioran, bls 12 
60 Dalai Lama og Howard C. Cutler, bls. 105 
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Þegar ég gerði No Utopia þá leyfði ég mér gjörsamlega að skafa af botninum á 

mannlegri eymd og mannvonsku og sköpunarferlið varð því mjög geðhreinsandi reynsla 

(e.cathartic experience).61  

Ég leitaði upp hryllingsmyndir á veraldarvefnum af hamförum, bæði náttúrulegum og 

af manna völdum. Það sem sló mig mest á þeim tíma, var hversu hræðilega hluti fólk var fært 

um að gera öðru fólki. Ég las sögur af hermönnum sem hikuðu ekki við að taka lítil börn úr 

hálsliðnum eins og þau væru fiðurfé, hungursneyð sem deyddi fjölda manns daglega og sem 

væri auðveldlega hægt að koma í veg fyrir, fjöldamorðin í Mai Lai í Víetnam þegar 

bandarískir hermenn gengu berserksgang og  slátruðu 504 manns, bæði konum, mönnum og 

ungabörnum í nafni föðurlandsástar. 62 Þessar myndir voru efniviðurinn í verkin sem ég gerði 

á þessum tíma, sem voru klippimyndir, málverk og svo videóið No Utopia en í því notaði ég 

mynd af fjöldamorðunum í Mai Lai. (Sjá viðauka 4-7)  

                                                
61 catharsis eða katharsis er komið af gríska orðinu katharos, sem þýðir hreinn eða 
ómengaður. Það hefur margar myndrænar birtingarmyndir innan klassísku grísku 
heimspekinnar og notað í merkingu við trúarlegar, siðfræðilegar, sálfræðilegar, 
trúarathafnalegar og vínræktunar athafnir.  
 Í sinni upprunalegustu merkingu var orðið mjög fjölþætt en á 19. og 20. öldinni birtist 
það oftast í listfræðilegu samhengi, eða sem viðbrögð áhorfenda við listviðburði. Núna hefur 
orðið fengið á sig mun sértækari merkingu til að lýsa ákveðinni sálfræðilegri reynslu sem 
mætti kalla lækningarmátt listarinnar. Freud endurtók (árið 1905) kenningu Aristóteles eins 
og hún var skilin á 19. öldinni, að aumkun og ótti helltist út í listræna reynslu og að 
meginpartur listrænnar reynslu í sjálfum sér hefðu rætur í ómeðvitaðar óskir 
undirmeðvitundarinnar í þörf hennar fyrir fullnægju. Bæði listamaður og áhorfendur voru 
taldir geta notið þessarar geðhreinsandi reynslu við þessa upplifun, listamaðurinn við að gefa 
og áhorfandi með því að þiggja. 

 Það er almennt talið að listaverk geti framkallað sterkar tilfinningar og margir 
stjórnmála leiðtogar telja að listin hafi kraft til að hræra upp í þjóðfélaginu og beri kraft í sér 
til að græða það. Þó að kenningin um geðhreinsandi reynslu sé almennt horfin úr listfræði á 
opinn og skilmerkilegan hátt, þá hefur hún þó ennþá mikil áhrif á það hvernig við trúum að 
listin virkar á geðheilsuna. 61( 
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/opr/t234/e0518?q=video&search=quick&p
os=1&_start=1#firsthit) 
 
62 BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/64344.stm 14. Janúar 2010 
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Maðurinn er einn án afsakana eins og Sartre segir. Þrátt fyrir að það væri til eitthvað 

almætti sem kalla mætti Guð, þá á hann að hafa gefið manninum frelsi til að taka sínar eigin 

ákvarðanir, svo að þessi kenning á við í báðum tilvikum finnst mér. Fjöldamorðin í Mai Lai er 

ekki hægt að afsaka á neinn hátt og tilhugsunin um það er mjög truflandi. Þeir aðilar sem 

stóðu að þessu blóðbaði lituðu mannkynið allt um leið og þeir tóku í gikkinn. Hvernig færi ef 

allir höguðu sér á þennan hátt? 63 Hermennirnir sem stóðu að þessu voru að fylgja eftir 

skipunum sem þeim voru gefnar . Ákvörðunin um þátttöku var þó í þeirra eigin höndum, 

angistin er þeirra eins og angist Abrahams var hans.64  

Segja má að upp frá þessu hafi ég ávallt reynt að endurupplifa þessa meðferðar- og 

heilunarþætti í gegnum verkin sem ég skapa en einnig fannst mér það hafa mikið vægi að 

segja eitthvað við öllum þessum viðbjóði sem var að viðgangast og taka afstöðu á móti 

honum. Það auðveldar vissulega að hafa að leiðarljósi kenningar búddismans þegar maður 

hugsar um svona erfiða hluti, að reyna sætta sig við þjáninguna í lífinu í stað þess að berjast í 

bökkum á móti því óumflýjanlega. Það sem er aftur á móti ósættanlegt er framkoma fólks, í 

garð hvors annars, dýraríkisins og náttúrunnar. Atburðirnir í Mai Lai eru óafsakanlegir, 

misskipting auðvaldsins svo að milljónir manna svelta um heim allan er óafsakanleg, 

misbeiting á náttúruauðlindum í skjóli peningagræði er óafsakanleg, ill meðferð á dýrum til 

að hámarka gróða er óafsakanleg. Maður sér þessa hegðun hvergi annars staðar í dýraríkinu 

en hjá mannfólkinu.  

 

Sjónræn Hughrif 

The Gringoli Effect (Sjá viðauka 8 og 9) er videó sem ég gerði haustið 2009. Hér er um að 

ræða stafrænt videó sem er 7:52 mínútur að lengd. Verkið ber dálítinn keim af 

heimildamyndum, þó svo að atburðarásin sé ansi langt frá hefðbundinni framvindu sem þekkt 

er í heimildamyndagerð.  

                                                
63 Jean-Paul Sartre, bls 56 
64 Jean-Paul Sartre, bls 57 
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 Myndin er nánast svart/hvít og ég nota síur (e. filter) til að auka suðið( (e. noise)65  og 

til að ná fram blænum sem er yfir gömlu filmu-kvikmyndunum. Undirliggjandi hljóðrás í 

bakgrunni myndarinnar er gamall grammafónn sem skírskotar til sjónrænna hughrifa 

áhorfandans. Önnur lög hljóðrásarinnar eru fléttur og brot af ýmsum hljóðum, lögum og 

brotum úr heimildamyndum og fyrirlestrum fræðimanna sem ég hef „samplað“66 að mér. 

 Hið sjónræna efni inniheldur að mestu efni sem ég tók upp sjálf en einnig brot úr 

kvikmyndum. Þar spilar kvikmyndin 2001: A Space Odyssey (1968) eftir Stanley Kubrick67 

stóra rullu í að skapa spennu í myndmálið sem gerir verkið í sjálfu sér ekki ólíkt 

klippimyndum (e. collage). Ég lék mér með hendingar og leyfði ímyndunaraflinu eða jafnvel 

undirmeðvitundinni68 að ráða flæðinu í klippivinnunni. 

 Í byrjun myndarinnar sjáum við mann sem gengur upp úr sjónum, klæddur í jakkaföt 

og með furðulegt augnaráð. Hann er í eyðilegu landslagi og með því vildi ég undirstrika 

einmanaleikann sem fylgir mannkyninu og þörf okkar fyrir að mynda félagsleg tengsl. Við 

fylgjumst með manninum þar sem hann ráfar um í villu og einsemd í fjörunni og fer að 

byggja skúlptúr. Sú einstaka athöfn sem er sérstæð hjá manninum að tjá sig í gegnum sköpun 

finnst mér vera einkar forvitnilegt fyrirbæri. Í gegnum sköpunina væri ef til vill hægt að segja 

að hann sé að skapa sitt eigið sjálf. 69 

 Senurnar úr 2001: A Space Odyssey eru myndbirting hins ókunna sem maðurinn er 

ekki meðvitaður um. Að lokum snýr maðurinn aftur til uppruna síns, út í sjóinn eftir 

misheppnaða tilraun til að skapa sér sitt sjálf. 

                                                
65 ryk og rispur á filmum. 
66 Að fá lánað eða taka annarsstaðar frá og gera að mínu. Komið af orðinu sample eða 
sýnishorn. 
67 The Internet Movie Database, http://www.imdb.com/title/tt0062622/ október 2009 
68 Ég er ekki alveg viss hvort ég trúi á undirmeðvitundina í þeim skilningi sem Freud lagði 
áherslur á, en ég hef verið að leika mér með aðferðir súrrealistanna sem tilraun til að leysa úr 
læðingi óheftan sköpunarkraftinn. Að sama skapi hef ég verið að skoða undirmeðvitundina í 
tengslum við innhverfa íhugun og reyna skapa sama andrúmsloft í sköpunarferlinu mínu sem 
felur í sér þá aðferðafræði.   
69 Sjálfið sem ég er að tala um hér er hið sama og Sartre fjallar um í tilvistarstefnunni. Ég hef 
rekist á þessar pælingar um sjálfið í mörgum sjálfstyrkingarbókum  og andlegum 
kennslufræðum. Dæmi um bók sem fjallar mikið um þetta sjálf er Mátturinn í núinu eftir 
Eckhart Tolle og hefur verið mér mikill innblástur og einnig er minnst á það í bókinni um 
innhverfa íhugun. 
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 Framvindan er að mestu leyti afbökuð og ég er að leika mér með það hugarástand 

vitundar okkar að reyna að þvinga hluti í samhengi. Viðfangsefnið er heldur ekki alveg ljóst 

þar sem titill myndarinnar – „The Gringoli Effect“ - er tilbúið „ástand“ sem ég hef skapað. 

Áhorfendum var þó ekki gert það ljóst áður en þeir horfðu á myndina og það var athyglisvert 

hversu margir bjuggu til einhverja merkingu sem þeim fannst líkleg. 

 Myndmálið, hljóðið og textinn  í myndinni gefa þó sterklega til kynna að það sé verið 

að reyna að varpa ljósi á eitthvað sem varðar manninn því að strax í byrjun er lagt upp með  

spurningar á borð við : „ hver erum við“ og  „hvaðan komum við“.  

Það sem var mikilvægt fyrir mig í þessu tilviki var ekki raunveruleikinn á bak við 

verkið sjálft, heldur vildi ég, líkt og fyrirbærafræðingar gera, beina athygli minni að því 

hvernig verkið birtist í skynrænni reynslu áhorfandans og það er það sem verkið stendur fyrir. 

Að gera heimildarmynd um sannleikann, lífið og upprunann er svo viss leikur að þessari 

fjarstæðukenndu leit okkar að hinu sanna eðli hins síðasta veruleika. 

 Sú kenning, að mannkynið þurfi að breyta hugsunarhætti sínum og lífsmáta  til að lifa 

af, var andagift þessa verks. Græðgi og ófullnægja virðast mér oft vera meginundirstöður 

samfélagsins sem ég lifi í og hver er sinnar gæfu smiður  hljómar eins og mantran sem 

mergsýgur kraftinn úr lífsorku hinnar sammannlegu vitundar. Sú mantra hljómar vissulega 

hátt í kenningum Sartre og er líklega ekki svo slæm þegar maður horfir eingöngu á 

möguleikana sem felast í henni fyrir einstaklinginn...honum verða allir vegir færir. En ef til 

vill er líka hægt að horfa til þess sem Sartre sagði um sjálfshyggjuna og ábyrgðina sem fælist í 

athöfnum okkar, að við værum ekki bara að kjósa sjálfan okkur heldur alla menn þegar við 

berum fyrst og fremst okkar eigin hag fyrir brjósti. Þessi eigingirni mannsins er kannski ekki 

öll þar sem hún er séð? 
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 Með forvitni sem drifkraft og hlutleysi í veganesti einset ég mér að skoða eiginleika 

mannsins og reyni að komast að því hvar rót vandans liggur. Liggur hún í úrkynjun? Erum við 

komin svo langt frá upprunanum að við erum gjörsamlega orðin aftengd eða er þetta 

réttlætanleg sjálfsbjargarviðleitni sem er innbyggð í okkar dýrslega eðli? Erum við dýr? Erum 

við fimmti apinn70 eða erum við eitthvað stærra en það? Sjáum við ekki sannleikann fyrir 

sjálfum okkur, er vitundin um líkamann að þvælast fyrir okkur eða er líkaminn hinn eini 

sannleikur?71 Því dýpra sem ég kafa, þeim mun fleiri spurningar kvikna. Þeim mun fleiri 

spurningum sem ég reyni að svara, því dýpra sekk ég ofan í kanínuholuna.   

Ólík birtingarmynd fyrirbæra 

Fyrir jól 2009 gerði ég upp videóinnsetningu (sjá viðauka 10) í samstarfi við Valgerði Björgu 

Hafsteinsdóttur. Útgangspunktur verksins var samtal okkar, skynjun okkar á persónulegum 

reynslum og upplifunum. Verkið var þrískipt (e. triptych) með tveimur skjávörpum og einu 

sjónvarpi í miðið og öll videóin voru svart/hvít. Það má að gamani geta þess að Bill Viola er 

þekktur fyrir notkun sína á þessari þrískiptingu í verkum sínum (Nantes Triptych, 199272) og 

þessi skipting finnst mér gefa verkinu trúarlega skírskotun (sbr. altaristöflu). Upplifun 

áhorfenda (sem er mér alltaf jafn mikilvæg) gaf þessari trúarlegu/andlegu skírskotun enn 

sterkara vægi.  

Það sem stendur upp úr í þessu samstarfi mínu við hana Valgerði, er hversu ólíkar 

upplifanir fólk getur skynjað á sama fyrirbærinu. Þrátt fyrir að hafa gert þetta verk saman frá 

upphafi til enda, þá er birtingarmynd verksins ólík hjá hvorri okkar fyrir sig. Verkið stendur 

algjörlega fyrir sínu fyrir okkur báðar, þrátt fyrir að þarna séu ólíkar hugmyndir á ferð. Hjá 

mér snýst þetta meira um upplifun á verkinu sjálfu sem slíku. Myndefnið sem er óljóst og 

dularfullt og hljóðið sem er abstrakt gefur manni tækifæri til að tæma hugann og upplifa. Ekki 

ólíkt ýmsum hugleiðsluaðferðum. Einnig finnst mér sú aðferð sem felur í sér að skoða verkið 

út frá birtingarmynd áhorfandans með að skoða greinarlegar útínur eiga hér vel við.   

                                                
70 Spurning sem ég velti fyrir mér í verkinu. 
71 Jean-Paul Sartre  
72 Tate online, http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=20961 15. Janúar 2010 
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Allt sem maður gerir, ákvarðanir sem maður tekur, hugsanir sem leika um hugann, 

hvernig maður sér hlutina, á allt sér forsögu í persónulegri reynslu sem er jafnvel grafin djúpt 

í möndlu heilans. Allt okkar líf , strax frá upphafi tilveru okkar, setur reynslan lit á hegðun 

okkar, viðhorf og væntingar. Þetta eru stundum óljósar minningar eða jafnvel algjörlega 

óendurkræfar minningar frá fyrstu mánuðum lífs okkar.73 Vegna þess hve djúpt reynsla okkar 

getur oft legið er líklega ógjörningur að ætla að útlista verkin til fullnustu. Það mætti 

hreinlega segja að þau séu hluti af manns DNA. Verkin sem ég skapa eru hluti af mínu DNA. 

Upplifun sem hver einstaklingur fyrir sig hefur á verkum mínum er hluti af þeirra DNA. Hvor 

upplifunin fyrir sig er alveg jafn réttmæt skilgreining á verkum mínum. 

 

 

 

 

lokaorð 

Þroskaferillinn minn í Listaháskólanum hefur ekki verið auðveldur. Barátta hefur verið háð 

gegn fyrirfram mótuðum kreddum og gömlum ávönum. Ég er ekki pólitísk, ég er ekki 

þjóðernissinni. Ég er móðir fyrst og fremst og fremur öllu öðru. Ég er eiginkona, ég er kona 

sem berst á móti staðalímyndum og steríótýpu listamannsins og heildarmyndinni sem hann 

býr við. Ég er listamaður! Það er ekkert ómögulegt þeim sem þorir 74 og það er 

lífsnauðsynlegt að vera sífellt að endurskapa sjálfan sig og láta aldrei forsögu staðverunnar 

ákvarða hvaða mann maður hefur að geyma í dag. Þetta hefur farið á þann veg sem ég vildi, 

ekki það sem átti að vera (Nietzsche)  og það er vissulega mikil frelsistilfinning sem fylgir 

því. Þetta var aldrei sjálfsprottið og fyrirhafnarlaust og sú staðreynd lét mig efast um hæfni 

mína til að vera listamaður. Var goðsögnin um listamanninn sem snilling ekki sönn eða á hún 

bara ekki við í mínu tilviki? Er hægt að læra vera snillingur eða fæðist maður sem slíkur? 

                                                
73 Sæunn Kjartansdóttir: Árin sem enginn man: Áhrif frumbernskunnar á börn og fullorðna. 
Mál og Menning, 2009, bls. 65 
74Benedikt Hjartarson tók saman: Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan. Áki G. Karlsson, 
Árni Bergmann og Benedikt Hjartarson þýddu, Hið Íslenska Bókmenntafélag, 2001, bls 400 
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 Agnes Martin sagði að listaverkið sjálft væri svo langt frá því að vera fullkomið því að 

við sjálf erum svo ófullkomin. Við erum bara dauðlegir menn sem vitum ekki einu sinni hvers 

vegna við erum hér á jörðinni og hver tilgangur okkar er, ef hann er einhver. Ef við sjáum 

einhversstaðar glitta í fullkomnun þá gerum við okkur ennfremur grein fyrir ófullkomnun í 

verkum okkar. Þess vegna er listin svona erfið. Í listinni þarf maður að vinna sig í gegnum 

vonbrigði og ennþá meiri vonbrigði með vaxandi ráðþroti þar til maður er að niðurlotum 

kominn.75  

 Það er umfram allt gríðarlega mikilvægt að hlusta á fallvötnin innra með sér og vera 

sjálfum sér samkvæmur þegar maður er að skapa sitt sjálf sem listamaður. Ég er að skapa 

heiminn upp á nýtt eins og ég sé hann. Ég er að byggja upp samband á milli raunveruleikans, 

hins sanna, og ímyndunaraflsins og meðvitundarinnar með óraunveruleikanum sem mynd mín 

af heiminum er. Ég er að brúa bilið á milli huga míns og heimsins. Ég er eins og allir aðrir 

menn sem draga andann á þessu augnabliki, verk í smíðum, saga sem er verið að skrifa, í 

óendanlega mörgum útgáfum að endakafla. 

 Descartes talar um að fræ sannleikans sé að finna innra með okkur öllum. 

Heimspekingar finna hann með rökum en skáld, líkt og myndlistarmenn, finna hann með 

ímyndunaraflinu sem leyfir sannleikanum að spretta fremur öllu öðru .76  Sannleikurinn í 

sköpuninni kemur ekki frá huganum. Sköpunin sprettur tærust fram í hreinni vitund. Þess 

vegna er svona erfitt að færa hana í orð. Listin snýst um tilfinningar, en ekki intellektúalisma. 

                                                
75 Mara R. Witzling ritstýrði: Voicing Today´s Vision: Writings by Contemporary Women 
Artists. Universe Publishing, 1994, bls 49  
76 Jean-Luc Nancy: Multiple Arts: The Muses II. Stanford University Press, 2006. bls 5 
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 Í nánast örvæntingafullri tilraun til að ná tökum á lífinu og afhjúpa heiminn fyrir 

sjálfri mér - og ganga á vit frelsisins sem fullveðja einstaklingur77  - er listin kjörinn 

vettvangur til að rannsaka þetta efni og nefna það nöfnum til að auðga myndmálið. „Verk mín 

beinast að heiminum, aðstæðum mínum og annarra og birta frelsisvitund mína að því marki 

sem ég leitast við að uppræta þá þætti sem hindra framgang frelsis í heiminum, jafnt mitt sem 

annarra“.78 Hvaða þýðingu hefur þetta þá allt saman ef einhver merking er til á annað borð?  

Líklega er ég lítið meira en leikskáld sem reynir að finna rök fyrir tilvist sinni og leitar að 

orsökum eða markmiðum til að binda saman fléttu sína.79 

  

 

The creations of the mind-and the principles which preside over them-follow the fate of our 

moods, of our age, of our fevers, and our disappointments. We call into question everything 

we once loved, and are always right and always wrong; for everything is valid - and nothing 

has any importance. I smile: a world is born; I frown: it vanishes, and another appears. No 

opinion, no system, no belief fails to be correct and at the same time absurd, depending on 

whether we adhere to it or detach ourselves from it.80 

 

        E.M. Cioran 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77 Vilhjálmur Árnason, bls 29 
78 Vilhjálmur Árnason, bls 29 
79 Marinetti, Marjakovskij, Marc, Tzara, Breton o.fl. : Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan. 
Áki G. Karlsson, Árni Bergmann og Benedikt Hjartarson þýddu. Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2001, bls. 318 

 
80 E.M. Cioran, bls. 147 
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Myndaskrá 
 

1. Heaven and Earth (1992) eftir Bill Viola  

 

2. Stillur úr No Utopia (2006) 

 

3. No Utopia videó (05:22) dvd diskur 

 

4. Ljósmynd af fórnarlömbum fjöldamorðanna í Mai Lai 

 

5. Kevin Carter, Ljósmynd af fórnarlambi hungursneyðar. 

 

6. ljósmynd af fórnarlömbum hungursneyðar. 

 

7. Klippimyndir 3xA4. innblásið af sárri neyð stríðsfórnarlamba 

 

8. Stillur úr The Gringoli Effect (2009) 

 

9. The Gringoli Effect videó (07:52) dvd diskur 

 

10-11. Videóinnsetning í samstarfi við Valgerði B. Hafsteinsd. (2009) 

 

 



x3. No Utopia (05:22)

9. The Gringoli Effect (07:52)



4. Fórnarlömb fjöldamorðanna í Mai Lai

6. fórnarlömb hungursneyðar

5. ljósmynd af fórnarlambi hungursneyðar. 
Ljósmyndari: Kevin Carter 



7. Klippimyndir 3 x A4

8. Stillur úr Gringoli Effect



10.
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