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1.Inngangur 
 
 

Sköpunargleðin fær að njóta sín þegar við sjáum að allt er mögulegt með vilja og opnum 

hug. Engir peningar eða veraldlegir hlutir komast nálægt þeirri gleði sem felst í því að 

skapa, að sjá hugmynd sína verða að veruleika. Ég tel að meðvitund um lífið og listina sé 

mikill hluti af því að vera listamaður. Það sem skiptir mestu er einlægni og innsæi þeirra 

sem skapa. Í minni myndlist er ferlið jafn mikilvægt og útkoman því þegar ég skapa er 

eitthvað sem gerist innra með mér sem er töfrum líkast. Innsæið segir mér oft hvert næsta 

skref sé og þannig leyfi ég mér að njóta ferlisins. Samskipti við fólk geta leitt til einhvers 

stórkostlegs. Það verður leikur að skapa.  

Sköpunarrýmið er allt í senn innsetning, gjörningur, ljósmyndir og ljóð.  

Tilgangurinn var að virkja samnemendur mina, þrjátíu að tölu og sjálfa mig til sköpunar 

með því að setja okkur í ákveðið hvítt rými, sem var upprunalega vinnuaðstaða mín. Þetta 

hvíta rými varð að einhvers konar leiksviði þar sem við lékum sjálfa okkur. Ég fer úr 

hlutverki skaparans í hlutverk leikstjórans og svo áhorfandans. Við gjörninginn myndast 

ákveðin stemning í rýminu hverju sinni og síðan verður rýmið  aftur hvítt eins og ekkert 

hafi gerst.  Hugmyndirnar sem skapast í rýminu eiga sér heimildir í formi ljósmynda, 

ljóða og fleirri forma. Í umsögninni um verkið var talað um aðferð Sókratesar og 

kenninguna um Dauða höfundarins. 

 Innsetningin var gerð í anda Arte Povera, framlag til White Cube og 

gjörningurinn sjálfur eða hugmyndastreymið er í anda karnivalstemningu Ragnars 

Kjartanssonar og Gjörningaklúbbsins.   

 Hér á eftir mun ég fjalla nánar um áhrifavalda Sköpunarrýmisins: uppruna 

sköpunarinnar, skynjun mannsins á rými, aðferð Sókratesar, Dauða höfundarins og 

karnivalstemningu.  
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1.1   Sköpunarrýmið 
 

Ég hef mikla trú á samvinnu myndlistarmanna og myndlist yfirleitt þar sem áherslan er 

lögð á sköpunargleði fólks. Ég vildi skapa rými þar sem hversdagslegir hlutir yrðu að 

uppsprettu listar. Það gerði ég með því að umbreyta vinnuaðstöðu minni í opin vettvang. 

Hver veggur var málaður hvítur svipað veggjum White Cube og flestra listasafna í dag. 

Einnig lagði ég hvítar flísar á gólfið til að augað myndi leita til veggjanna. Ég bauð fólki 

að koma í rýmið mitt og gera það að okkar. Þar sem hugmyndir og gjörningar hinna ýmsu 

aðila blönduðust við andrúmsloftið á staðnum. Þegar fólk sá mig sitja og skrifa í rýminu á 

hverjum degi, vandist það því og mér fannst gjörningurinn þróast frá því að vera 

undarlegur  í að vera venjulegur.  

Ég skapaði vettvanginn en svo tók eitthvað annað við, aðrir byrjuðu jafnvel að 

skapa án minnar vitundar. Rýmið er því verkfæri og einhvers konar blýantur en við erum 

textinn, innihaldið á hvíta stóra blaðinu.  (Mynd 9) 

Gjörningurinn stóð yfir í um það bil tvær vikur, á hverjum degi varð til ný 

stemming í rýmið. Hópavinna einn daginn um tengsl orða og aðraa daga ljóðaupplestur, 

dans og leikir. Vegna einfaldleika rýmisins nýttu sumir sér það til að skrifa eða íhuga. 

Einn samnemanda minna nýtti sér rýmið formlega undir gjörning sem hann sýndi í 

yfirferð prófessora.  

Hvert sinn sem eitthvað gerðist í rýminu skapast ákveðin stemning og til eru 

heimildir um þessa viðburði og verk í formi ljósmynda og texta, geymdar í hvítum kassa í 

Sköpunarrýminu. Með því að virkja aðra í list minni var ég að vekja upp spurninguna um 

höfundarréttinn og hvar mörkin séu sett gangvart þeim hugmyndum sem urðu til í 

rýminu. 

 

 

1.2  Umsögn um Sköpunarrýmið 
 

Eftir hvern áfanga í Listaháskólanum er kynning á verkum nemanda í kjölfarið fá 

nemendurnir gagnrýni frá samnemendum og kennurum. Í yfirferðinni um Sköpunarrýmið 

varð umræða um stemninguna sem hafði skapast, hugmyndir sem fengu að blómstra,  
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mörkin milli höfundar Sköpunarrýmisins og hinna í rýminu. Það er að segja hver á hvaða 

verk og hver dæmir um það? Kennarar áfangans þær Hulda Stefánsdóttir og Oddný Eir 

skrifuðu  umsögn um verkið.1  

Í umsögninni er Sköpunarýminu líkt við torg Sókratesar þar sem hann ræðir við 

samborgara sína og fær þá til að segja hluti sem þeir vissu ekki að þeir vissu. Ég er þá í 

hlutverki Sókratesar og samnemendur mínir eru samborgar mínir. Mikilvægur hluti 

torgsins eða Sköpunarrýmisins er póstkassinn sem inniheldur ljósmyndir, texta og ýmsar 

heimildir um það sem skapað hefur verið í rýminu. Rætt var um að ég hefði náð að virkja 

rýmið þannig að menn vildu koma þangað og gera allavega gjörninga, vera í einrúmi eða 

ræða saman.2  (Mynd 1) 

Í umsögninni var mér bent á að skoða frekar rannsóknir Roland Barthes um 

Dauða höfundarins. Þær voru forvitnar að vita afstöðu míns til rýmisins og hvar ég setti 

mörkin ef einhver til dæmis myndi mála allt svart eða drepa kött í rýminu? Hvort ég væri 

að setja mig í spor Sókratesar sem lifði fyrir skilninginn á augnablikinu og vildi ekkert 

skrifa sjálfur en eftirlét Platóni að skrifa allt niður og gefa út? Einnig vildu þær vita hvar 

á skalanum frá persónulega ljóðrænu til stofnanalegrar gagnrýni í listaheiminum verkið 

væri?3 

  

 

1.3  Aðferð Sókratesar 

 

Árið 470-399 fyrir Krist lifði maður að nafni Sókrates í Grikklandi. Sókrates var og er 

enn í hópi virtustu heimspekinga sem uppi hafa verið.  Hann naut sín mest við 

heimspekilegar umræður á torgum Aþenuborgar.4  

                                                        
1 Hulda Stefánsdóttir og Oddný Eir Ævarsdóttir. Umsögn um verkið Sköpunarýmið eftir Sigrúnu 
Guðmundsdóttur.  Með þeirra leyfi. 
 
2  Sama 
 
3  Sama  
 
4 Vísindavefur Háskóla Íslands, http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=487, 30.desember 2009. 
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  Aðferð Sókratesar felst í því að leita sannleikans. Aðferðin er nefnd eftir 

Sókratesi sjálfum þó svo hann nefni hana ekki á þann hátt. Þess í stað virkjaði hann þessa 

hugmyndafræði með spurningum sínum og fyrirlestrum. Sókrates leitaði eftir andlegri 

meðvitund og að ná hinu háa stigi dyggða á borð við einlægni, hugrekki og samkennd. 

Afleiðing af aðferð Sókratesar er yfirleitt sú að fólk verður meðvitaðri um hluti sem það 

vissi ekki að það vissi. Hún er sérstök aðferð til að spyrja spurninga sem leiða til þess að 

við verðum meðvitaðri í þeirri veröld sem við lifum í og tengdari hugsunum okkar og 

gjörðum.5 

 Samkvæmt heimspekingnum Leonard Nelson þá neyðir aðferð Sókratesar okkur 

til að standa andspænis hugmyndafræði okkar og fordómum. Margir hafa tekið aðferð 

Sókratesar sér til fyrirmyndar og reynt að endurskapa þessa ákveðnu stemningu sem 

myndast þegar þessi tækni er notuð. Til að mynda hefur maður sem lifir á okkar tíma, 

Christopher Phillips gert tilraun til að endurvekja aðferð Sókratesar með því að mynda 

umræðuhópa á kaffihúsum, kirkjum og á ýmsum öðrum stöðum, hann kallaði tilraunina 

Kaffi Sókratesar.6  

Það skiptir máli að spyrja spurninga á borð við: Hvað merkir þetta? Er önnur sýn 

á málið en sú sem ég hef? Að neyða sjálfan sig til að sjá allar hliðar málsins, jafnvel þær 

sem erfitt er að viðurkenna, verður til þess að einhvers konar hugljómun á sér stað. Þetta 

ástand, að skilja mismunandi reynslu og aðstæður annarra opnar fyrir nýjar leiðir og 

viðhorf.7 

Í samræðum Sókrates við Platón, þá vekur hann upp spurningar allan tímann. 

Hann heilsar með spurningu, kennir með spurningum og talar jafnvel í spurningum. 

Spurningin hvers vegan er rauður þráður í aðferð Sókratesar.8  

                                                        
5 Christopher, Phillips,: SOCRATES CAFÉ, A fresh taste of Philosophy, W.W.Norton & Company, Inc, 

2002. Bls.18-21 

6 Christopher, Phillips,: SOCRATES CAFÉ, A fresh taste of Philosophy, W.W.Norton & Company, Inc, 

2002. Bls.23. 

7  Sama 
 
8  Christopher, Phillips,: SOCRATES CAFÉ, A fresh taste of Philosophy, W.W.Norton & Company, Inc, 
2002.Bls.26. 
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  Sókrates æfði aðferðina með einum eða fleirum þar sem hans hlutverk snýst að 

mestu um að vera sá sem spyr á meðan hinn kemur með svar við spurningunni. Með því 

að vera stöðugt að spyrja um skilning og gang mála kemur margt í ljós. Það er mjög 

mikilvægt að snerta huglæga forvitni viðmælenda sinna til að þeir nái að skilja lífið útfrá 

eigin orðum.9  

 

 

1.4  Hvernig er hægt að nýta aðferð Sókratesar í myndlist? 

 

Það er krefjandi verk að nýta aðferð Sókratesar í myndlist en það snýst um að vekja 

spurningar og taka ekkert sem sjálfsagðan hlut. Hægt er að mynda vettvang, einhvers 

konar torg fyrir umræðu.  

Í mínu tilfelli var það að breyta vinnuaðstöðu í rými til sköpunar, persónulegt 

rými verður að almenningsrými þar sem skoðanir og hugmyndir eru ekki stöðvaðar í 

ferlinu, heldur fá að fljóta. Verkið þarf að vekja fólk til umhugsunar um tilvist þess í 

rýminu. Í beinu framhaldi af Sköpunarrýminu gerði ég í samstarfi við Anniku á Lofti 

gjörninginn Public Privacy (Mynd 6) 

 

 

1.5  Sókrates samræður um Sköpunarrýmið 
 

Ég set mig í fótspor heimspekingsins Sókrates til að gera samnemendur mína í 

Sköpunarrýminu meðvitaðri um upplifun þeirra.  

 
Ég (Sókrates):  Hvernig upplifir þú rýmið? 
 
Björk:  Mér leið vel í rýminu eins og ég þyrfti að fylla rýmið á einhvern hátt. Það var 

svipað því að vera á öruggu leiksviði. 

 
                                                        
9  Norman, Gulley,: The Philosophy of Socrates, MACMILLAN AND CO LTD Little Essex Street London 
W C2,1968.Bls.23. 
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Ég:  Hvernig ferðu að því að fylla rýmið? 
 
Björk:  Með því að gera eitthvað, skapa eitthvað.10 
 
Ég:  Með því að skapa eitthvað! Margir hafa skapað í Sköpunarrýminu en hver er þá 

höfundurinn? 

 
Björk:  Sigrún! Þú átt þetta hvíta rými, þetta er þitt rými. Fólkið sem kemur í rýmið, 

stækkar það upp með því að koma og skapa eitthvað í rýmið. En þú skapaðir rýmið, ef þú 

hefðir ekki gert það , hefði þessir hlutir ekki verið gerðir í rýminu. Þú ert í rauninni að 

skapa, skapandi fólk.  

 

Ég:  Það er alveg rétt. Það er spurning með gjörninginn og alla þá atburði sem eiga sér 

stað í rýminu. Hvar stend ég sem höfundur verksins og hvar set ég mörkin?  Ef 

einhverjum dytti til dæmis í hug að drepa kött í rýminu eða mála allt svart. Hver yrði mín 

afstaða? 

 

Björk:  Já þú gætir ekki bannað neitt! Þú leiðir fólk áfram og opnar rýmið.  

 

Ég:  Það væri samt mjög skýrt ef mér líkaði ekki einhver gjörningur, en ég gæti ekki 

bannað hann.11 

 

Björk:  Þú ert uppsprettan og það verður allt til í þessu tómi. Ég segi tóm því 

vettvangurinn er tómarými. 

 

Ég:  Hvernig upplifðir þú að vera með fyrirlestur í Sköpunarrýminu? 

 

Björk:  Það myndaðist ákveðin stemming þegar ég las upp textann sem ég skrifaði um 

rýmið.  Það var sem ég væri að vernda mitt persónulega svæði með orðum en það gerðist  

því við deildum rými. 

 

                                                        
10 Viðtal höfundar við Björk Þorgrímsdóttur, 30.nóvember 2009 
11  Viðtal höfundar við Björk Þorgrímsdóttur, 30.nóvember 2009 



  7

Ég:  Orkan sem myndast þegar við deilum rými er einstök. Ef við ræðum þá um 

karnivalstemningu þar sem uppspretta hugmynda, leikurinn er í fyrirrúmi. Hugmyndum 

er leyft að blómstra og halda sínu barnslega sakleysi. Gjörningaklúbburinn er gott dæmi 

um samfellda sköpun og flæði. Það verður ekki megin atriðið hver átti upprunalegu 

hugmyndina þar sem þetta er samvinna. Þess vegna er mikilvægt að spyrja hvort 

listamaður þurfi að vinna einsamall? 

 

Björk: Já ég tel það vera mikilvægt að sjá tækifærin í samvinnu við aðra listamenn eða 

einfaldlega virkja aðra með sinni eigin list eins og þú gerir. Ef manneskjan einangrar sig 

og er hrædd við áhrifin þá getur hún verið að missa af einhverju sem er jákvætt í sjálfu 

sér.  

 

Ég: Við verðum fyrir áhrifum frá umhverfinu, náttúrunni, mannfólkinu og við eigum að 

nýta okkur það til að skapa. Þessi krafa um að gera eitthvað upprunalegt er afstæð vegna 

þess að við verðum sífellt fyrir áhrifum af umhverfinu og sögunni. Hvað getum við gert 

til að vera frumleg á tímum þar sem allt hefur verið gert? 

 

Björk: Við getum komið með framhald eða aðra sýn á hugmynd sem er margumrædd en 

hefur aldrei verið fjallað um á þann hátt sem þú myndir gera. Þess vegna er höfundurinn 

sem slíkur svolítið afstætt hugtak.12 

 

 
 
2.  Hvernig skynjum við rými? 
 

Líkami okkar er miðpunktur í reynslu okkar sem manneskjur. Það er því mjög mikilvægt 

að við séum meðvituð um skynjun líkama okkar til þess að vera opin fyrir nýrri reynslu.13 

Samkvæmt Tarthang Tulku er manninum eðlislegt að leita fullnægju á margan 

hátt. Við merkjum okkur persónulegt rými og með því veitum við sumum hlutum athygli 

                                                        
12  Viðtal höfundar við Björk Þorgrímsdóttur, 30. nóvember 2009 
 
13  Tarthang, Tulku,: Time, Space and Knowledge, A new vision of reality.  Dharma Publishing, 1977. 
Bls.21 
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á meðan aðrir falla í skugga þeirra. Við höfum aðgang að þessu rými en við erum svo 

upptekin að ná settum markmiðum að við getum verið lokuð fyrir skynjun á rými.    

Við getum breytt þessari afstöðu með því að opna fyrir viðhorf sem er sveigjanlegri.14  

Til þess að sjá alla möguleika sem rýmið hefur upp á að bjóða þurfum við að upplifa það 

beint með reynslu.15 

Í verkinu Sköpunarrýmið er ég að reyna að leiða fólk í það ástand að það upplifi aðra hlið 

á sjálfu sér og veröldinni sem það lifir í. Að sjá myndlist er oft á tíðum ný reynsla fyrir 

áhorfandann og ef hann er opin fyrir nýrri reynslu þá er allt mögulegt. (Mynd 4) 

 

 

2.1  White Cube 
 

Í riti Bryan O’Doherty er fjallað um uppruna White Cube. Þar segir að þegar Modernismi 

kemur til sögunnar verður rýmið að miðpunkti. Nútímamyndlistarsaga hefur breytt því 

hvernig við sjáum rými þannig við sjáum rýmið fyrst og svo listaverkið. Verkið er 

einangrað frá öllu utanaðkomandi áreiti og stendur eitt og sér. 16  

Galleríið White Cube sækir áhrif sín í heilagleika kirkjunnar, formleika 

dómsalarins og dulúðina á bak við tilraunakennda nútímahönnun. Stemningin verður svo 

máttug að hlutir verða að list í rými þar sem sterkar hugmyndir um list eiga sér stað.17 

Galleríið White Cube er mjög vel úthugsað. Heimurinn er fyrir utan og hann má 

ekki komast inn svo hulið er fyrir gluggana, veggirnir eru málaðir hvítir og það er mjög 

mikilvægt að allt rýmið sé hvítt og hreint. Loftið verður að uppsprettu ljóssins, 

timburgólfið er slípað svo það minnir á klíniska stofu þar af leiðandi leitar augað til 

veggjanna. Listin lifir sínu eigin lífi utan okkar lífs. Í þessu samhengi verður öskubakki í 

                                                        
14 Tarthang, Tulku,: Time, Space and Knowledge, A new vision of reality.  Dharma Publishing, 1977. Bls. 
91-93 
 
15  Sama 
 
16 Bryan ,O´Doherty,: Inside the White Cube, The Ideology of the Gallery Space. University of California 
Press, 1976. Bls.14 
 
17  Sama 
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galleríinu næstum að heilögum hlut.18   (Mynd 8) 

Ég sótti innblástur minn til White Cube þegar ég gerði Sköpunarrýmið. Síðastliðið 

sumar heimsótti ég nokkur helstu listasöfn Evrópu og ég komst að því að flestu 

listasöfnin taka White Cube sér til fyrirmyndar. Hvert sem ég leit voru hvít rými sem 

héldu utan um hugmyndir. Ég virði mátt hins hvíta rýmis en á sama tíma veldur það mér 

óhug svo upplifun í þess konar rými hlýtur að verða einstök.  

  
 
 
2.2  Arte Povera  
 

Í kringum 1960 varð til listahópur á Ítalíu sem kallaðist Arte Povera. Þeir lögðu mikið 

upp úr samvinnu og beinum samræðum frá listamanni til áhorfandans. Arte Povera þýðir 

fátækleg list en með því er átt við sveigjanleika í efnivið og hugmyndum. 19 

Jannis Kounsellis, einn hópmeðlima Arte Povera, gerði til að mynda verk sem var 

ónafngreint (12 hestar). Með því að setja 12 hesta í gallerí neyðir hann áhorfendur til að 

velta fyrir sér afstöðu gallerísins gagnvart hugmyndafræði og fjárhagslegu hliðinni.20  

Ég er að miklu leyti sammála hugmyndafræði Arte Povera um að listin snýst fyrst 

og fremst um að skapa og þess vegna er mikilvægt að vera sveigjanlegur í hugsun og 

gjörðum.  Til að ýta undir virkni Sköpunarrýmisins var mjög mikilvægt að ég væri opin 

fyrir öllum möguleikum, meðvituð um það andrúmsloft sem væri til staðar hverju sinni.  

  

 

 

 

 

 

                                                        
18 Bryan ,O´Doherty,: Inside the White Cube, The Ideology of the Gallery Space. University of California 
Press, 1976. Bls.15 
 
19 Carolyn, Christov-Bakargiev,: Arte Povera. Phaidon Press Limited,1999.Bls.16-17 
20 Carolyn, Christov-Bakargiev,: Arte Povera. Phaidon Press Limited,1999.Bls.109 
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3.  Dauði höfundarins 
 

Staða rithöfundarins hefur verið undir smásjánni hjá fræðimönnum í margar aldir. Roland 

Barthes hefur meðal annars fjallað um hver það er sem talar í bókverkum, er það 

höfundur, persónan eða tungumálið? Þegar bók verður til, deyr höfundurinn vegna þess 

að hann er nú þegar búin að upplifa sköpunina og með hjálp tungumálsins endurskapar 

rithöfundur stemninguna með bókverki.21  

Í nútímanum ber höfundurinn mikla ábyrgð og hefur valkost um framvindu máls 

og sköpunar. En skilningur á hugtakinu höfundur er breytilegt. Það er að segja í 

frumstæðum samfélögum ber einstaklingurinn ekki ábyrgð á frásögninni heldur er 

milligöngumaður. Það má dáðst að frammistöðu höfundarins og hugmyndafræðinnar en 

ekki setja hann á stall hins eiginlega snillings. Til að skýra verkið er leitað til höfundarins 

í gegnum ævisögur, feril og persónulegar yfirlýsingar.22  

Í skrifum Roland Barthes er sagt frá því að Marcel Prousts hafi lagt mikið upp úr 

því að afhelga ímynd höfundarins  með því að skrifa eins hratt og mögulegt er svo 

hugurinn sé ómeðvitaður um hvað skrifað er. Þessi ósjálfráðu skrif er algeng aðferð til að 

losa um hömlur.23 

Í Sköpunarrýminu reyndi ég ásamt tveimur samnemendum mínum að losa um 

hömlur með því að dansa og ræða um hugsjónir okkar án nokkurrar hræðslu um 

gagnrýni. Við prófuðum að dansa og hrista líkamann þangað til hugurinn hætti að 

gagnrýna hreyfingarnar. Þegar við náðum að sleppa takinu myndaðist ákveðin stemning 

þar sem við vorum frjálsar í Sköpunarrýminu. (Mynd 2) 

 Vald ritsmiðsins felst í því að blanda saman skrifum annarra, setja saman á þann 

hátt að hann verði ekki háður einum fremur en öðrum. Það sem skiptir mestu máli er að 

                                                        
21 Barthes, Roland ,,Dauði Höfundarins”. Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir þýddu. Spor í 
bókmenntafræði 20.aldar. Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir ritstýrðu. 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 1991. Bls.174 
 
22 Sama 
 
23 Barthes, Roland ,,Dauði Höfundarins”. Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir þýddu. Spor í 
bókmenntafræði 20.aldar. Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir ritstýrðu. 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 1991. Bls.176 
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skáldið þekki sinn innri mann. Tjái sig um það sem hann hugsar í stað þess að þýða eða 

skýra allt á fræðilegan hátt. 24 

Með því að gefa listaverki höfund er verið að setja því takmörk. Það hentar 

gagnrýnendum vel að tengja allt við höfundinn því þegar höfundurinn er fundinn merkir 

það að verkið er skýranlegt. Það er hins vegar þversögn í sjálfu sér þar sem tilgangur 

skrifa er mynda merkingu en leysa hana upp jafnóðum.25  

Höfundurinn eða sá sem skrifar er aðeins með einhliða frásögn en lesandinn er 

fær um að sjá allar hliðar verksins. Fæðing lesandans verður til vegna dauða höfundarins. 

Það er að segja þegar rithöfundur hefur lokið verki sínu þá tekur lesandinn við.26 

 Það sama gildir um rithöfundinn og myndlistarmanninn þar sem vinna þeirra 

beggja felst í því að skapa. Þess vegna er hægt að yfirfæra kenninguna um Dauða 

höfundarins á myndlist. Myndlistarmaðurinn þarf ekki að vera settur á stall snillings 

heldur ætti það að nægja honum að skapa eða taka þátt í sköpun sem milligöngumaður. 

 
 
 
3.1  Gjörningaklúbburinn 
 

Gjörningaklúbburinn samanstendur af þremur íslenskum listakonum sem trúa því að allt 

sé mögulegt og að ástin sigri allt. Þær rannsaka þetta viðhorf í hversdagsleikanum. Til að 

mynda í verkinu Higher Beings þar sem þær kynna verkið vísvitandi á hráan hátt og ýta 

um leið undir nálægðina við áhorfendur. Verkið minnir á ævintýri og barnslegt sakleysið 

er í miðpunkti.27 

                                                        
24 Barthes, Roland ,,Dauði Höfundarins”. Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir þýddu. Spor í 
bókmenntafræði 20.aldar. Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir ritstýrðu. 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 1991. Bls.178 

 
25 Barthes, Roland ,,Dauði Höfundarins”. Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir þýddu. Spor í 
bókmenntafræði 20.aldar. Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir ritstýrðu. 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 1991. Bls.179‐180 
 

26 Sama 
 

27  Francis, Mckee,: The Icelandic Love Corporation. Nordic Institute for Contemporary Art in 
collaboration with Diamond Heart Projects, 2002.Bls.5-7 
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Grundvöllurinn er sá sami hjá mér og Gjörningaklúbbnum með afstöðu til sköpunar og þá 

staðreynd að allt sé mögulegt. Að sjá fegurðina í hráleikanum og barnslega sakleysinu 

þegar við leikum okkur og hlæjum. (Mynd 3) 

Gjörningaklúbburinn myndar rými til að tjá sig á jákvæðan hátt. Það er ákveðin 

hlið á verkum hans sem er háður áhorfendum því hann þráir að breyta einhverju, hreyfa 

við fólki. Ef skilgreint er um of er hætta á að ná ekki að deila sömu von um ævintýri.28  

 

 

3.2  Hugmyndaflæði karnivals 
 

Orðið karnival merkir að fasta eða láta frá sér kjötið. Til eru ýmsar gerðir af 

karnivalhátíðum en það sem þær eiga allt sameiginlegt er sköpunargleðin. 

Karnivalhátíðar eru haldnar á sérstökum tíma árs af rómverskkaþólskum ríkjum. 

Venjulegum fötum er snúið við, gengið í þeim á röngunni. Karlar klæðast jafnan 

kvenmannsfötum og konur karlmannsfötum. Notaðir eru alls kyns dramatískir 

leikmunir.29  

Fólk klæðist búningum og grímum svo að hegðun þeirra breytist samkvæmt því. Í 

karabísku karnivali er kvenlíkaminn ýktur með glamúrstíl, notaðar eru hárkollur, fjaðrir 

og gervi augnhár. Ímyndirnar eru sóttar í goðsagnakenndar verur sem eru ýmist 

ógeðfelldar eða aðlaðandi.30  

Ég sæki innblástur minn úr sköpunarkrafti karnivalhátíða. Litagleðin og 

hugmyndaríki þeirra sem taka þátt í karnivalhátíðum heillar mig helst, þá hið 

draumkennda og tjáningafulla fremur en hið ógeðfellda.  (Mynd 5)  

                                                        
28  Francis, Mckee,: The Icelandic Love Corporation. Nordic Institute for Contemporary Art in 
collaboration with Diamond Heart Projects, 2002.Bls.5-7 
 

 
29  Oxford Art Online, Grove Art, Carnival, 
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T014188?q=carnival&hbutton_search.x=20&h
button_search.y=10&hbutton_search=search&source=oao_gao&source=oao_t118&source=oao_t234&sour
ce=oao_t4&search=quick&pos=1&_start=1#firsthitf, 14. nóvember,2009 
 
30  Sama 
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3.3  Ragnar Kjartansson 

 
Ragnar Kjartansson sýndi verk fyrir hönd Íslands á Listahátíðinni í Feneyjum Biennale 

2009, verkið heitir The End.  Ragnar varði 6 mánuðum í verkið sem samanstendur af 

gjörningum, málverkaseríu, videói og hljóðinnsetningu. Hann leggur áherslu á hlutverk 

listamannsins í verkum sínum í beinu samtali við listasöguna. Þar sviðsetur hann líf 

listamannsins, málarans og hans markmið með að vera sífellt að mála portret af módeli 

sínu. 31 

Ragnar leikur sér með staðalímyndir en á sama tíma er hann hlynntur 

fagurfræðinni og rómantíkinni. Hann blandar saman alvarleikanum í hefðinni og leiknum 

sem fylgir því að skapa. Ragnar er í raun að leika sjálfan sig með því að myndgera 

hlutverk listamannsins. Gjörningurinn að mála verður jafn mikilvægur ef ekki 

mikilvægari en málverkin sjálf.32  (Mynd 7) 

Það er ákveðið karnival þema sem einkennir myndlist Ragnars Kjartanssonar því 

hann sameinar margar hugmyndir í eina heildarmynd.  

The End og Sköpunrrarýmið eiga það sameiginlegt að setja daglegan hlut á svið.   

Ragnar setur sig í spor portret málara á meðan ég set mig í spor heimspekingsins 

Sókratesar og leiði samborgara mína um Sköpunarrýmið.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
31 Schoen, Christian: The End, Ragnar Kjartansson. Hatje Cantz Verlag, 2009. Bls.100-101. 
32 Schoen, Christian: The End, Ragnar Kjartansson. Hatje Cantz Verlag, 2009. Bls.103-109 
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4.  Lokaorð 
 
Ég hef rætt um hvað það er sem vekur neistann hjá mér til að gera myndlist. Jafnvægi 

milli hins rökræna og hinnar frjálsu sköpunar, allt frá hugmyndaflæði til aðferðar 

Sókratesar. Sköpunarrýmið sem ég bjó til hefur verið undir smásjá í þessari ritgerð og 

margt hefur komið í ljós. Til að mynda það að taka einungis eina afstöðu til lífsins og 

listarinnar setur okkur takmarkanir. Tilgangur sköpunnar og þess að skrifa er að komast 

að sannleikanum og leysa hann upp jafnóðum. Upplifun áhorfandans er jafn mikilvæg ef 

ekki mikilvægari en upplifun höfundarins. Þegar listamaðurinn gefur frá sér verkið, þá 

vaknar áhorfandinn til lífsins.  

Allt tengist og hver listamaður verður fyrir áhrifum af þeim sem komu á undan. 

Listamaðurinn verður fyrir áhrifum frá fræðimönnum, öðrum listamönnum og náttúrunni. 

Þannig getur hann unnið úr þeim upplýsingum og skapað nýja sýn. Minningin um leikinn 

og stemninguna sem skapaðist mun lifa. Fólkið sem skapaði rýmið með skynjun sinni 

mun halda rýminu á lífi. Rýminu sem er stöðugum breytingum háð. 

Ég sé fram á að vinna frekar með Sköpunarrýmið sem hugtak. Það væri til dæmis 

hægt að yfirfæra hugmyndina um Sköpunarrýmið á götur Reykjavíkurborgar eða nýta 

aðferðina í leikhúsi. 
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Brian O’Doherty, Exhibition, White Cube 
http://www.nyu.edu/greyart/exhibits/whitecube/images/home2a.jpg 
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6. Viðauki 
 
 
 

Mynd 1 

 
                                    Umræður í Sköpunarrýminu, október 2009             
 

 
 
 

Mynd 2 

 
Losað um hömlur í Sköpunarrýminu, október 2009 
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Mynd 3 

 
Flæði í Sköpunarrýminu, október 2009 

 
 
 

 
Mynd 4 

 
Að skynja rýmið í Sköpunarrýminu, október 2009 
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Mynd 5 

 
Leikur í Sköpunarrýminu, október 2009 

 
 
 
 

Mynd 6 

 
Ljósmynd af gjörningnum; Public Privacy, nóv-desember 2009 
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Mynd 7 
                                                   
 
 
 
 
 
 

 

Ragnar Kjartansson,“ The End“, The Icelandic Pavilion 2009 
 
 
 
 
 

Mynd 8 

 
O’Doherty,Bryan, White Cube,1976. 
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Mynd 9, Sköpunarrýmið, október 2009. 

 




