
 

Hugvísindasvið 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnar Kjartansson 

 

 
Þversögn leikarans í vídeóverkunum 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til B.A.-prófs 

 

 

Auður Mikaelsdóttir 

 

Janúar 2011 

 



Háskóli Íslands 
 

Hugvísindadeild 

Listfræði 

 

 

 

 

Ragnar Kjartansson 
 

Þversögn leikarans í vídeóverkunum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til B.A.-prófs 

 

     Auður Mikaelsdóttir 

Kt.: 180775-3319 

 

Leiðbeinandi: Æsa Sigurjónsdóttir 

Janúar 2011 





 1 

Ágrip 

 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er listsköpun Ragnars Kjartanssonar (f.1976). Í henni 

verða vídeóverk hans greind í ljósi kenninga franska heimspekingsins og rithöfundarins 

Denis Diderot (1713-1784) um þversögn leikarans. Greint verður frá áhrifum hugmynda 

hans á leikhúsið og þær bornar saman við hugmyndaheim og leiktúlkun Ragnars. 

Jafnframt verður fjallað um samhengi verka hans við kenningar franska 

listgagnrýnandans Nicolas Bourriaud (f.1965) um eftirvinnslu.  

 

Markmið ritgerðarinnar er að greina verk Ragnars, aðferðir hans og áherslur í 

myndlist. Í því skyni verður fyrst fjallað um gjörninga, upphaf þeirra og þróun sem 

sjálfstæðs listforms. Því næst verða kenningar Denis Diderots um þversögn leikarans 

reifaðar og áhrif þeirra rædd. Kenningar Nicolas Bourriauds koma einnig við sögu, gerð 

verður grein fyrir hvað felst í eftirvinnslu og hvernig hún birtist í samtímalist.  

 

Því næst verður greint frá vídeóseríunni Me and my Mother (2000, 2005, 2010) 

og verkunum Merci (2007), God (2007), Guilt Trip (2007) og The End - Rocky 

Mountains (2009) og verkin greind í ljósi kenninga þessara tveggja fræðimanna.  
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1. Inngangur 

 

Á tímum tæknibreytinga og fjöllistar hafa ýmsar nýjar hugmyndir, aðferðir og hugtök 

komið til sögunnar. Sumt er með öllu nýtt að forminu til þótt það byggist á gömlum 

hugmyndum. Nicolas Bourriaud er franskur sýningarstjóri og listgagnrýnandi sem hefur 

skrifað um ýmsa þætti þessara nýjunga. Hann hefur m.a. fjallað um hugtakið 

eftirvinnslu (e.post production) í ritgerðinni Postproduction. Culture as Screenplay: 

How Art Reprograms the World (fyrst útgefin 2002). Þar talar hann um að eftirvinnsla 

sé aðferð samtímalistamanna sem byggja verk sín á verkum annara listamanna. Þeir 

blanda gjarnan saman ólíkum miðlum eins og t.d. sjónvarpi, leikhúsi, gjörningum, 

málverki, tónlist og skúlptúr. Þeir taka efni hvaðanæva að úr samfélaginu, gömul verk 

og ný, steypa þeim saman og skapa sín eigin. Þannig setja þeir hugmyndir sínar og 

annara í suðupott og matreiða nýjar. Á tímum aukinnar tækni getur hvað sem er orðið að 

eftirvinnslu. Gott dæmi um slíkt er að með tölvu getur hver sem er búið til nýja tónlist 

byggða á stefum eða lögum annara þótt viðkomandi kunni hvorki að syngja, semja né 

spila á hefðbundin hljóðfæri. Eftirvinnsla er því nútímalegt hugtak sem vísar til 

landamæraleysu í sköpun sem ný kynslóð listamanna hefur fært sér í nyt.  

 

Ragnar Kjartansson tilheyrir kynslóð íslenskra listamanna sem fæst við 

tilraunkennda listsköpun sem einkennist öðru fremur af ljóðrænni framsetningu og 

blöndun miðla. Hann hefur notið velgengni hérlendis sem og erlendis og tekið þátt í 

fjölda sýninga. Verk hans The End var t.a.m. framlag Íslands á hinum alþjóðlega 

Feneyjartvíæringi árið 2009. Ragnar hefur lagt mikla áherslu á leiklist í verkum sínum 

og hefur gert mörg vídeó þar sem hann blandar saman miðlum eins og tónlist, gjörningi 

og málverki en leiklistin er jafnan í forgrunni í verkum hans. Það er forvitnilegt að 

skoða verk Ragnars með kenningar Bourriauds um eftirvinnslu í huga. Ragnar hefur 

ekki dregið á það dul að hann sæki innblástur og hugmyndir að nýjum verkum til 

annarra listamanna og hefur í því sambandi líkt sjálfum sér við hljóðgervil sem tekur 

efni úr menningunni og notar sem hráefni fyrir ný verk. . Í ritgerðinni verður kannað 

hvort hugmyndin um þversögn leikarans geti átt við um Ragnar í listsköpun sinni og 

hvernig slík þversögn birtist í vídeóverkunum. Einnig mun ég skoða hvaðan Ragnar 

sækir innblástur, á hvaða hátt það birtist í vídeóverkunum og kanna hvort aðferðir hans 

falla undir skilgreingu Bourriauds um eftirvinnslu.  
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Denis Diderot nálgaðist leikhúsfræðin með nýstárlegum hætti og skrifaði ritgerð 

um þversögn leikarans, Paradoxe sur le comédien á árunum 1773-1777. Í ritgerðinni 

fjallar hann um aðferðir leikarans til að skila sannfærandi túlkun, hvaða eiginleikar 

einkenni hina færustu leikara og hvernig best sé að ná árangri í leiklist. Kenningar 

Diderots hafa á köflum fallið í grýttan jarðveg og þær verið gagnrýndar. Hann taldi að 

til að skila sem bestum árangri á sviði ætti leikari ekki að tengjast hlutverki sínu 

persónulega heldur rannsaka hlutverkið á fræðilegan hátt. Með undirbúningi og 

rannsóknum öðlaðist leikari agaða sjálfsstjórn og hæfni til að túlka hlutverk sitt af 

sannfæringu. Þversögn leikarans liggur í spurningunni um hvort leikari geti skilað 

raunsærri túlkun þegar eðli og tilgangur leiksins er að þykjast með þessum hætti. 

Vídeóverk Ragnars Kjartanssonar eru áhugaverð í þessu samhengi þar sem leikistin er 

notuð á markvissan hátt; hann kemur sjálfur fyrir og sýnir einnig þekkta leikara í 

framandi aðstæðum eða hlutverkum.  
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2. Ragnar Kjartansson 

 

Ragnar Kjartansson fæddist árið 1976. Á árunum 1997-2001 var hann nemandi í 

Listaháskóla Íslands og skiptinemi við Konunglega Listaháskólann í Stokkhólmi árið 

2000. Ragnar tók þátt fyrir Íslands hönd í 53. Feneyjartvíæringum árið 2009 og hefur 

sýnt verk sín víða í Evrópu og Ameríku. Hann var auk þess forsprakki hljómsveitarinnar 

Trabant frá árinu 2001-2007. Tónlist kemur einnig við sögu í víða myndlist hans þar 

sem hann syngur og leikur á hljóðfæri en segja má að ímynd poppstjörnunnar og 

trúbadorsins sé áleitið minni í verkum hans.  

 

Ragnar lýsir sjálfum sér sem ólæknandi rómantíker.
1
 Margbreytileg listræn 

iðkun hans er sprottin úr hefð leiklistar og gjörninga. Leikur hans og framkoma eru 

undir áhrifum frá listamönnum á borð við þýska málarann Caspar David Friedrich 

(1774-1840) fyrir andleg og dulúðleg áhrif náttúrunnar og Gilberts & George (f. 1943 

og 1942) fyrir sameiningu lífs og listar, blöndun miðla og langtímagjörnina. Einnig 

leitar hann í smiðju breska leikskáldsins Harolds Pinter (1930-2008) sem nýtti 

fáránleikann sem aðaláherslu og leitaðist við að má út mörk sannleika og spuna. Að 

lokum má nefna írska leikskáldið Samuel Beckett (1906-1989) fyrir óhefðbundna 

nálgun í leikhúsinu.
2
 Ragnar sækir persónusköpun, umgjörð, tilfinngar og kímni í heim 

kvikmyndanna. Þessa þætti rekur listamaðurinn helst til klassískra Hollywood-

kvikmynda. Ragnar hefur unnið með sjónræna list, tónlist og leikhús en skilgreinir sig 

fyrst og fremst sem gjörningalistamann. Verk hans einkennast af tragí-kómísku 

sjónarhorni á mannlega tilvist þar sem ólík öfl mætast og takast á. Samhliða gjörningum 

sínum hefur Ragnar gert málverk og teikningar sem hann blandar  stundum við 

gjörninga. Hann gengur með litla skissubók á sér og teiknar það sem fyrir augu ber í 

hversdagslífinu og sækir þangað innblástur og hugmyndir að nýjum verkum.  

 

Ragnar fæddist inn í íslenskt leikhúslíf. Foreldrar hans eru Guðrún 

Ásmundsdóttir (f.1935) leikkona og Kjartan Ragnarsson (f.1945) leikari og leikstjóri. 

Ragnar heldur því fram að hann hafi verið getinn við gerð fyrstu íslensku 

                                                 
1
 Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar, Ragnar Kjartansson, skoðað 10.janúar 2011, 

<http://www.cia.is/Projects/Viewprojects/ragnarkjartanssontheend>  

2
 Markús Þór Andrésson, Ragnar Kjartansson, Reykjavík, i8 Gallery, 2010, bls.17. 
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glæpamyndarinnar, Morðsögu (1977) eftir Reyni Oddsson, þar sem móðir hans lék 

einmana húsmóður og faðir hans pípulagningamann sem kemur til að gera við 

uppþvottavélina. Ragnar gefur þannig í skyn að honum sé leiklistin í blóð borin. Spyrja 

má hvort Ragnar hafi upplifað þversögnina á eigin skinni í sínu lífi. Á stuttum ferli 

hefur hann ítrekað notað leiklist í formi gjörninga í bæði innsetningum og vídeóverkum. 

Hann leitast m.a. við að teygja úr hinu leikræna samhengi og byggja upp óvissu og 

endurtekningu þar sem tíminn er mikilvægur þáttur. Markmiðið með hinum langa tíma 

sem gjörningar taka oft er að skapa dulúð og láta atburði eða augnablik virðast endalaus. 

Sem nemi í Listaháskóla Íslands dróst hann að því sem kallað hefur verið performans-

lúppa og er hugtak sem þekkist úr heimi kvikmynda og tónlistar. Lúppa (e.loop) lýsir 

því þegar mynd eða tónlist er endurtekin, verk sem hefur hvorki upphaf né endi heldur 

gengur endalaust í hringi. Lúppurnar verða í flutningi eins og möntrur sem ætlað er að 

framkalla umbreytingu í huga viðtakandans. Með því að upplifa lúppu í langan tíma 

breytist innihaldið, merking hennar stendur eftir og verður skýr. Endurtekningin er 

tilraun Ragnars til að örva losun áhorfandans frá eigin meðvitund og draga hann til 

ljóðrænnar upplifunar, líkt og á sér stað þegar rýnt er í málverk. Ragnar segir að ef 

áhorfandinn gleymir því að hann sé að horfa á gjörning sem helst stöðugur geti hann 

mögulega upplifað málverksaugnablik.
3
 Frásagnarstíll Ragnars felst í endurtekningunni, 

hún einkennir flest verka hans og tengir þau innbyrðis. Ragnar hefur sjálfur sagt að 

gjörningar hans séu eins konar möntrur og að með endurtekningunni komist á andleg 

hugleiðsla og skerpa.  Hinn langi tími sem verkin standa yfir myndar umgjörð utan um 

innihald verkanna og verður stór þáttur þeirra.   

Ragnar hefur lýst því yfir að uppáhaldsmálverkin hans séu leikmyndir. Með 

þeim tekst honum að skapa eigið táknrænt umhverfi og tilbúinn heim úr hlutum sem 

hann útvegar eða býr til sjálfur. Hann minnkar bilið milli sín og áhorfenda með því að 

bjóða þeim að stíga inn í sviðsmyndir sínar og tilbúinn veruleika og gera þá að 

þáttakendum í verkinu. Áhorfendur standa skyndilega inn í miðri atburðarrás og mynda 

tengsl við listamanninn og verkið. Þannig þenur Ragnar mörk listarinnar inn í 

raunveruleikann og öfugt. Leikhúsið stækkar sem svæði og áhorfendum býðst að deila 

                                                 
3
Apostles Clubhouse,  P.s. Postilla: a parallel study on the Apostles’ Clubhouse in the Reykjavík Art 

Museum, Pakkhús Postulanna, ritstjóri Hafþór Yngvason og Oddný Eir Sævarsdóttir, Reykjavík: 

Listasafn Reykjavíkur, 2008, bls. 61.  
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tilbúnum heimi listamannins. Flestir leikmyndlistarmenn sammælast um að leikmyndin 

sé ekki sjálfstætt listaverk en höfundarverk eigi að síður.
4
 Ragnar leggur mikið í 

leikmyndir, hann stendur iðulega sjálfur í miðju þeirra og færir þær nær áhorfendum 

með því að bjóða þeim að ganga inn í þær. Þær eru hans höfundarverk með áhorfendum, 

list og lífi.  

                                                 
4
 Ólafur J. Engilbertsson, Hvað er leikmyndlist?, skoðað 13.desember 2010,  

<http://www.leikminjasafn.is/grein/ojehvad.html> 
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3. Gjörningar 

 

Gjörningar voru mikilvægur hluti listsköpunar innan margra framúrstefnuhreyfinga 20. 

aldarinnar eins og Fútúrisma, Dadaisma, Súrrealisma og Bauhaus-hreyfingarinnar.
5
 

Uppruna þeirra má hins vegar rekja aftur til loka 19. aldar. Hinn fyrsti eiginlegi 

gjörningur fór fram í leikhúsi í París árið 1896. Það var leikritið Ubu Roi eftir 

ljóðskáldið Alfred Jarry (1873-1907). Aðalleikarinn beitti rödd sinni með óvenjulegum 

hætti, búningar voru einsleitir og sögulegar vísanir eins fáar og framast var kostur. Er 

tjaldið var dregið frá kom perulaga aðalpersónan Ubu fram og sagði aðeins eitt 

aukatekið orð: „Skítur!” (merde). Það nægði til þess að áhorfendum þótti fram af sér 

gengið og múgæsing braust út. Þessi viðbrögð og áhrif verksins voru slík að 

almenningur þyrptist í leikhúsið til þess að sjá og heyra hvernig listamenn komu 

framúrstefnulegum hugmyndum sínum til skila með nýjum og óvæntum hætti. Uppúr 

aldamótunum 1900 fóru ítalskir málarar líka að hneigjast til gjörninga en þeir gáfu 

listamönnum frelsi til að vera skapandi í þróun nýrrar aðferðar og til þess að má út 

mörkin milli listgreina.
6
  

Með gjörningum var hægt að brjóta upp hefðbundin listform eða blanda þeim 

saman. Þetta leiddi til þess að erfitt reyndist að staðsetja gjörninga innan listasögunnar 

og lengi vel voru þeir utanveltu meðal listgreina. Það var ekki fyrr en á áttunda áratugi 

síðustu aldar að þeir öðluðust viðurkenningu sem sjálfstæður miðill með eigin aðferðir, 

form og arfleifð. Gjörningar urðu áþreifanlegasta listform þessa tímabils og vinsæl leið 

til að höfða beint til áhorfenda. Listamenn fara oft þá leið Jarrys, að hneyksla 

áhorfendur til þess að fá þá til að endurmeta eigin skynjun á list og sambandi við 

menningu. Ólíkt leikhúsinu, þá er „leikarinn” oftast nær listamaðurinn sjálfur og 

innihald gjörningsins fylgir sjaldan hefðbundinni fléttu eða frásögn.
 
Gjörningur getur 

spannað allt frá einföldum hreyfingum til stærðarinnar leikhúsverka og enst frá 

nokkrum mínútum til margra klukkustunda, verið sýndur einu sinni eða oft, í formi 

spuna eða undirbúinna verka.
7
  Á miðjum áttunda áratuginum færðist gjörningurinn 

aftur nær leikhúsinu þar sem hann hófst. Hann tók sér bólfestu milli skemmtunar og 

                                                 
5
 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements, London: Thames & Hudson, 2002, bls.222. 

6
 RoseLee Goldberg, Performance Art, London:  Thames & Hudson, 2001, bls.11-16.  

7
 Sama rit, bls.7-8. 
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leikhúss og færðist nær hefðbundnari miðlum eins og óperu og kabarett með aukinni 

notkun á skreytingum, ljósum, búningum og umgjörð.
8
  

 

Samspil leiklistar og gjörnings í verkum Ragnars má skoða sem samskeytingu 

annars vegar leikmynda- og muna og hins vegar þeim miklu þolraunum sem hann 

leggur á sig við framkvæmd verka sinna. Hann hefur tileinkað sér umhverfi leikhússins 

og stílfærir það með leikmyndlist og leggur áherslu á leikmuni. Hins vegar hafa 

gjörningar hans einkennst af þrautseigju til langs tíma en áherslu á líkamlegar og 

andlegar þolraunir má rekja aftur til gjörningalistar sjöunda áratugarins. Ragnar finnur 

til vensla við brautryðjendur í gjörningalist eins og Chris Burden (f.1946) og Marinu 

Abramović (f.1946) en verk þeirra byggjast fyrst og fremst á líkamlegu úthaldi.
9
 Þau 

ögra sér með þolraunum sem taka á þau andlega og líkamlega, standa oft yfir í langan 

tíma og reyna á heilsu þeirra. Burden er bandarískur konseptlistamaður og brautryðjandi 

í líkamslist. Hann hefur látið skjóta sig, hálfdrekkja sér, gefa sér raflost og verið 

krossfestur. Abramović reið á vaðið þegar hún notaði gjörning sem sjónlistaform. 

Líkaminn er bæði viðfang hennar og miðill. Hún kannar þolmörk líkamlegrar og 

andlegrar tilvistar sinnar með því að setja sig í hættu og þola sársauka í leit að andlegum 

og tilfinningalegum umbreytingum.
10

 Viðbrögð áhorfenda við verkum þeirra eru 

gjarnan óþægindi og vanlíðan.  

Ragnar hefur sagt að kjarni verka hans sé líkamlegar og andlegar þolraunir, en 

ekki á sama hátt og í verkum Burden og Abramović. Í stað þess að kalla fram óþægindi 

reynir hann að láta áhorfendum líða vel. Aðferð hans er að bjóða áhorfandanum inn á  

svæði líkt og leikhús sem hann þekkir og kann að meta svo að honum líði vel og hann 

skemmti sér. Ragnar forðast vandræðalegheit og óþægindatilfinningu gagnvart 

áhorfendum sínum og vonast til að upplifun áhorfenda mótist af því. Hann bendir á að 

gjörningar séu vissulega stundum sársaukafullir og erfiðir en að hann vilji láta líta út 

fyrir að þeir séu auðveldir og að hann sé sjálfur að skemmta sér. Hann bendir á að það 

sé auðvelt að láta fólki líða óþægilega en erfiðara að láta því ekki leiðast. Honum líkar 

                                                 
8
 Sama rit, bls.195-196.  

9
 Laura Mclean-Ferris, "Ragnar Kjartansson", Art Reveiw, London: 2010, bls.88.  

10
 Endurance Art - Performance in Time, skoðað 13.desember 2010, 

<http://theaegon.wordpress.com/2010/02/28/enduranceart/> 
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þægindasvæðið, rétt eins og áhorfandanum og þykir jafn óþægilegt ef það er rofið. Þess 

vegna vill hann gera gjörninga á léttum og þægilegum nótum.
11

 

 

Hugtakið gjörningarlist er orðin eins konar regnhlíf yfir allar tegundir listrænna 

framkvæmda, allt frá gagnvirkum innsetningum í listasöfnum til skífuþeytinga 

plötusnúða á skemmtistöðum. Þetta neyðir áhorfendur sem og gagnrýnendur til að 

greiða úr hugmyndafræði hvers fyrir sig og skoða hvort það falli undir skilgreiningu 

gjörnings eða eigi heima annars staðar í menningu samtímans. Fræðimenn eru farnir að 

huga að gerð nýrra hugtaka til að skilgreina þessar margvíslegu athafnir.
12

 Eftirvinnsla 

er eitt af þessum hugtökum en þetta tæknilega heiti vísar í framleiðsluaðferðir sjónvarps 

og kvikmynda.
 13

  

 

Sá miðill sem Ragnar hefur helst kosið er blanda tónlistar, leikhúss og málverks. 

Verk hans byggja gjarnan á tíma, þrautseigju og endurtekningu. Ragnar býr til 

draumkenndan og tregafullan fantasíuheim þar sem allt getur gerst. Hann viðurkennir 

fúslega að það sé flóttahneigð, að einhverju leyti, sem hvetji þessar aðgerðir. 

„Gjörningar eru frábær reynsla, eins og frí frá hinu raunverulega lífi".
14

  

                                                 
11

 Laura Mclean-Ferris, bls.88.  

12
 RoseLee Goldberg, bls.226.  

13
 Nicolas Bouirraud, Postproduction. Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World, New 

York: Lucas & Sternberg, 2002, bls.13-19. 

14
 Jeff Byles, Ragnar Kjartansson: What do you do with a drunken painter?, Modern Painters, London: 

Fine Art Journals, 2009, bls. 51. 
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4. Denis Diderot og þversögn leikarans 

 

Í ritgerðinni Paradoxe sur le Comédien greinir Denis Diderot frá kenningu sinni um 

aðferðir í leiklist og afstöðu til túlkunar. Þversögnin sem titillinn vísar til er sú að 

færustu leikarar treysti algerlega á eiginleika sína sem eftirhermu í túlkun en ekki 

tilfinningar frá eigin brjósti. Þversögnin er þannig í raun á milli líkama og sálar. Góður 

leikari beitir kaldri skynsemi við túlkun sína og er í senn leikari og áhorfandi að eigin 

leik. Diderot telur slíka túlkun aðeins á færi snillinga og að slíkir leikarar séu sjaldgæfir. 

Hann heldur því fram að leikarar sem kenni ekki tilfinninga sjálfir séu mun færari í að 

hreyfa við áhorfendum. Samkvæmt Diderot er leikari sem færir eigin tilfinningahita inn 

í persónutúlkun óhæfur um sjálfsstjórn, aga og leikræna fagmennsku sem felst í 

sjónhverfingu. Fagurfræðileg fjarlægð gefur leikaranum nauðsynlega stjórn og 

yfirvegun til þess að skapa tálmynd af tilfinningaríkri og lifandi persónu.
15

 

Ritgerðin er sett upp sem samtal tveggja viðmælenda sem eru aðgreindir sem 

fyrri og síðari. Þeir ræða leiklist, leikarann og þá hæfileika sem prýða bestu leikarana. 

Með ritgerðinni setti Diderot fram nýja nálgun á áskorun leikarans og var fyrstur til að 

fjalla um leiklistina á fræðilegan hátt. Leikari Diderots átti að kanna mannlega náttúru 

og leika með rökvísi og greind. Þessu skyldi hann fylgja eftir með hugsjón 

ímyndunarafls og minnis. Frammistaða leikara sem þetta gat var að mati Diderots ávallt 

fullkomin vegna þess að hann hafði röð og reglu á hlutunum, lærði allt utanbókar, 

mældi og reiknaði. Hann var mótfallinn þeirri kenningu að leikari þyrfti að vekja upp 

innri ástríðu. Þvert á móti, til að vera trúverðugur og hreyfa við áhorfendum yrði leikari 

að vera ósnortinn tilfinningalega í túlkun sinni. Margir hafa hafnað þessum rökum og 

þessum ópersónulega leikstíl. Sterkasta andstaðan kom fram á nítjándu öld með leit 

rússneska höfundarins Konstantin Stanislavski (1863-1938) að „leikhúslegum 

sannleika". Hann vildi finna leiklistinni stað í „hinu sanna" leikhúsi þar sem ekki væri 

gerður greinarmunur milli leiklistar og samfélagslegs samhengis.
16

 Hann þróaði 

leikaðferð sem gekk þvert á hugmyndir Diderots. Stanislavski taldi leiklistina vera leið 

til að öðlast reynslu og draga lærdóm af umhverfi sínu og taldi að leikurum bæri skylda 

til að miðla hinu sanna með því að notfæra sér og sýna eigin reynslu. Þessi leiktækni 

                                                 
15

 Paul Kuritz, The Making of Theatre History, Englewood Cliffs New Jersey: Prentice Hall, 1988, bls. 

207.   

16
 Markús Þór Andrésson, bls.20. 
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hafði síðar mikil áhrif í Hollywood-kvikmyndum og vestrænu leikhúsi, ekki síst fyrir 

tilstilli Stellu Adler og Lee Strasberg sem bæði voru nemendur Stanislavskis. Aðferðin 

felst í því að leikarinn sækir í sjálfan sig tilfinningar, minningar og raunir til að móta þá 

persónu sem hann er að túlka. Í þessum leikstíl er spurningu Diderots þó enn ósvarað; 

hvernig getum við talað um sannleika í gjörningum eða leik þegar eðli og náttúra 

leiksins er lygi? Kenning Diderots hefur ekki notið mikill vinsælda. Bæði fræðimenn og 

leikarar eins og t.d. Sir Henry Irving (1838-1905)  og Benoît-Constant Coquelin (1841-

1909) hafna hugmyndum hans en Stanislavski var þó atkvæðamestur í þessari umræðu.  

Diderot tekur skýrt fram í ritgerðinni að það sem hann skrifar eigi aðeins við um 

bestu leikarana, snillingana. Fyrir meðalleikara viðurkennir hann að það geti verið betra 

að finna tilfinngar þegar leikið er á sviði. Diderot gerir auk þess skýran greinarmun á 

milli þess að leika til skemmtunar í samkvæmi meðal vina og þess að leika á sviði. Hið 

síðarnefnda er aldrei byggt á raunverulegu lífi, heldur á texta sem hefur verið skrifaður 

af öðrum. Þannig hefur leikarinn enn fremur verið fjarlægður frá raunveruleikanum. Til 

þess að virðast raunverulegur verður leikarinn að vera gervilegur. Nútímaleikhús hefur 

þróað nokkuð ólík markmið heldur en að hreyfa við áhorfendanum eða herma eftir. 

Þannig að ef til vill eiga þessar hugmyndir frekar við um kvikmyndir nútímans heldur 

en sviðið. 
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5. Eftirvinnsla 

 

Í ritgerðinni Postproduction - culture as screenplay: how art reprograms the world 

(2005) setur Nicolas Bourriaud fram kenningu um nýja aðferð listamanna til að skapa 

listaverk. Síðan snemma á tíunda áratugunum hefur færst mjög í aukana að listaverk séu 

byggð á grunni annara listaverka. Æ fleiri listamenn túlka, endurgera, endursýna og nota 

verk eftir aðra eða aðgengilegar menningarlegar afurðir með því að setja verk sín inn í 

verk annara. Eftirvinnslulistamenn virðast þannig bregðast við fjöldaframleiðslu 

menningar sem einkennist af aukinni eftirspurn eftir verkum og samþykkt listheimsins 

við nýjum formum. Þessir listamenn stuðla að upprætingu hefðbundinnar aðgreiningar 

milli framleiðslu og neyslu, sköpunar og eftirmyndar, „readymades” og upphaflegs 

verks. Efnið sem þeir handleika er ekki lengur upprunalegt. Það er ekki lengur spurning 

um að framleiða form úr hráu efni heldur að vinna með viðföng sem hafa þegar verið 

upplýst og eru í hringrás á menningarlegum markaði. Upprunaleiki og jafnvel sköpun 

hafa þannig hægt og sígandi færst úr forgrunninum.
17 Listamenn eftirvinnslu nýta allt 

bitastætt efni sem þegar hefur verið framleitt frá hvaða tíma sem er. Þeir fanga 

andrúmsloft, stemningu, tísku, tíðaranda, hárgreiðslu, tónlist, myndlist, texta, tungumál 

og hvaðeina sem veitt getur innblástur til nýrra verka og hafa áhrif á birtingu þeirra. 

Þetta eru gjarnan verk sem þróast áfram, verk sem eru ekki endanleg heldur eins konar 

ferli. Í þessu nýja menningarformi sem mætti kalla menningu notkunar eða aðgerða er 

virkni listaverkanna eins og nytjanet sem nær yfir tíma og rúm. Listamenn eftirvinnslu 

hafa uppgötvað og skilið hlekkinn milli framleiðslu og neyslu. Eftirvinnslulistamenn 

gera ekki greinamun á eigin verkum og verkum annarra, eða á milli eigin látbragðs og 

áhorfenda.
18

 Eftirvinnslulistamenn finna upp nýja notkun fyrir verk, að meðtöldum 

hljóðrænum og sjónrænum verkum fortíðar, með eigin uppbyggingu og endurútgefa 

sögulegar og hugmyndafræðilegar frásagnir.
 19

 

 

Ástæður þess að listamenn nota eftirvinnslu sem aðferð við listsköpun geta legið 

í hinum sterku tilvísunum sem slík verk bera oftast nær í sér, hin menningarlegu 

einkenni sem verkin hafa og tengja saman hugmyndaheima ólíkra manna af ólíkum 

                                                 
17

 Nicolas Bouirraud, bls.13. 

18
 Sama rit, bls.45-46.  

19
 Sama rit, bls.19-25.  
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þjóðum og menningarheimum. Ef atriði úr þekktu klassísku listaverki er notað í nýju 

verki þá skilja menn innihald þess hvaðan sem þeir koma. Þetta gefur endurvinnslulist 

forskot á upplifun áhorfenda og getur teygt innihald og túlkun verks enn frekar.  

Bourriaud segir að það að nota hlut sé að túlka hann. Við erum valdhafar 

menningar. Með því að lesa bók eða hlusta á tónlist framleiðum við nýtt efni og daglega 

notum við mismunandi leiðir til að framleiða, með fjarstýringum, tölvum og tækjum 

sem gera okkur kleift að velja, endurraða og stýra. Endurvinnslulistamenn eru orsök 

þessar þróunar, sérhæfðir erindrekar menningarlegrar endurnýtingar.
20

 

 

Ragnar segir sjálfur að hans áhrifavaldar séu aðrir listamenn og að hann drekki í 

sig diktur heimsins. Hvort sem það er popplag, lína úr versi, þekktar persónur úr 

sögunni eða málverk gömlu meistaranna. „Ég er sampler eða biluð ljósritunarvél sem 

snýr út úr öllu sem ég gleypi og spýti því út aðeins öðruvísi en það var."
21

 En þeir sem 

Ragnar þekkir best hafa haft mestu áhrifin á hann. Hann telur sig lánsaman að hafa alist 

upp og unnið á íslensku listasenunni. Listafólk í kringum hann, hvort sem það starfar 

við tónlist, sjónlist eða leikhús er alltaf að veita honum innblástur. Ragnar hefur fangað 

inntak hugmynda margra annara í þeirri trú að þannig muni hann skapa einstakt 

listaverk. Þegar hann horfi í andlit fegurðar ræsist tilvísunarvélin. Sumir listamenn hafa 

vissulega haft meiri áhrif en aðrir. Ragnar nefnir fjóra uppáhalds listamenn sem hann 

ber sig alltaf saman við. Þau eru Ásdís Sif Gunnarsdóttir, eiginkona Ragnars, Ingibjörg 

Magnadóttir, Ásmundur Ásmundsson og Magnús Sigurðsson. Þetta eru þeir listamenn 

sem Ragnar segist hugsa stöðugt til þegar hann er að vinna og hefur gert í mörg ár. Hans 

verk má rekja við hlið þeirra. Þau settu honum fyrirmyndir, tókst að hrista upp í honum 

og breyta hugmyndum hans um list. Þau hafa skapað sannfærandi verk sem eru á 

mörkum skilnings hans og þannig haft ögrandi og lokkandi áhrif á hans eigin 

listsköpun.
22

 

 

                                                 
20

 Sama rit, bls.24-25. 

21
 Ragnar Kjartansson, Áhrifavaldar, Sjónauki, ritsjórar Anna Júlía Friðbjörnsdóttir og Karlotta Blöndal, 

Reykjavík: Friðrika ehf., 2008, bls.58. 

22
 Sama rit, bls.59.  
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6. Vídeóverkin 

 

Ragnar hefur sagt að kostur videómiðilsins sé fagurfæðileg nánd sem ekki sé hægt að ná 

fram með lifandi gjörningi. Hann leitast við að endurskapa umhverfi kvikmynda og 

vídeóið hentar þá vel. Gjörningar eru framkvæmdir í ákveðnu rými og áhorfandinn er 

meðvitaður um stað og stund og að einhver sé að leika fyrir framan hann. En 

kvikmyndir og vídeó er af öðrum meiði sprottið. Það geti farið fram hvar sem er og á 

hvaða tíma sem er og býður þannig upp á ákveðinn flótta frá raunveruleikanum. Einnig 

heillast hann að miðlinum vegna möguleika hans til að gera portrett.
23

 Með portretti má 

draga upp sérstaka mynd af ákveðnni persónu. Vídeóið getur farið mjög nálægt 

viðkomandi og sýnt manneskjuna á afar persónulegan hátt og fangað sérstök augnablik, 

nokkuð sem ekki er hægt að tryggja með lifandi gjörningi. 

 

6.1. Me and my Mother (2000) 

 

Í þessu verki er Ragnar og móðir hans, Guðrún Ásmundsdóttir, leikkona, stödd á heimili 

hennar. Þau standa svipbrigðalaus fyrir framan bókahillu fjölskyldunnar. Þar má greina 

þekkt ritsöfn, leikrit og bækur. Það glittir í myndaramma neðst og það er ein lítil 

tréstytta fyrir framan bækurnar í hillunni. Þau eru hversdagsleg til fara, Ragnar er í 

hvítri skyrtu, svörtum buxum með hvítt belti og Guðrún er í rauðri skyrtu og svörtum 

bol með hálsmen og klút. Þau eru fremur sviprigðalaus í upphafi, allt að því 

vandræðaleg. Ragnar er niðurlútur með hendur í vösum en Guðrún er þungbrýnd með 

hendur saman. Guðrún horfir fram en Ragnar á móður sína. Þá hrækir hún á hann. Hann 

tekur við hrákanum án þess að aðhafast nokkuð. Þau eru bæði fremur alvarleg og sýna 

ekki miklar tilfinningar, Guðrún virðist þó fremur þungbúin á svip en það er léttara yfir 

Ragnari. Áfram heldur hún að hrækja á hann. Það eru stuttar pásur inn á milli hráka en 

hún heldur áfram og sækir í sig veðrið. Hún safnar munnvanti með tilþrifum og spýtir 

yfir hann og frussar. Ragnar tekur hendur úr vösum þegar liðið er á en hann horfir aldrei 

í myndavélina. Hann horfir á Guðrúnu eða starir fram fyrir hana. Þegar uppteknum hætti 

hefur verið haldið í dágóða stund skella þau bæði uppúr. Guðrún á sérlega erfitt með sig 

                                                 
23

 Christian Schoen, The Dead King, The End: Ragnar Kjartansson,  ritsjóri Christian Schoen, Ostfildern: 

Hatje Cantz, 2009, bls.72. 
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og hlær innilega. Ragnar flissar en hvetur hana áfram og gefur í skyn með látbragði að 

hún skuli halda áfram og það gerir hún. Þau eru greinilega að reyn að halda aftur að 

hlátrinum en fara svo hlæja aftur. Þá segir Ragnar við hana: „Þú verður að halda áfram!" 

sem Guðrún gerir og þá fyrst sýnir Ragnar smá viðbrögð við hrákanum, andvarpar og 

þurrkar sér snöggt um munninn.  

 

6.2. Me and my Mother (2005) 

 

Fimm árum eftir að fyrsta vídeóið var tekið upp, standa Ragnar og Guðrún enn fyrir 

framan sömu bókahillu á heimili Guðrúnar. Sjónarhornið er aðeins breytt, þau koma 

fram í meiri nærmynd en áður. Tíminn hefur sett mark sitt á þau bæði sem og gæði 

myndbandsins. Ragnar er vatnsgreiddur, í hvítum jakka og röndóttri skyrtu. Guðrún er í 

hvítum bol með bleikt sjal og fína eyrnalokka. Þau horfa bæði stöðugt í myndavélina. 

Guðrún snýr sér að syninum öðru hverju til að hrækja á hann. Að þessu sinni starir 

Ragnar staðfastur í augu áhorfenda allan tímann nema rétt til að loka augunum þegar 

hrákarnir dynja á honum. Einbeiting mæðginanna hefur breyst. Núna eru þau eru bæði 

alvarleg, Guðrún sérstaklega og sýnir meiri heift en áður við spýtingarnar. Hún þarf að 

þurrka sér um munninn og laga á sér hárið, svo mikil eru tilþrifin.  

 

6.3. Me and my Mother (2010) 

 

Í nýjasta myndbandinu er senan sú sama og áður. Mæðginin standa framar en áður svo 

bókahillurnar sjást vel og myndirnar neðst sjást í fyrsta sinn greinilega. Á milli 

Guðrúnar og Ragnars er mynd af móður Theresu. Fleiri fjölskyldumyndir og 

persónulegir munir eða skraut eru til hliðar. Að þessu sinni er sjónarhornið víðara og nú 

sést loftlampi vinstra megin sem kveikt er á og gefur hlýlega birtu hægra megin í 

bakgrunni. Ragnar er í hvítri skyrtu, brúnum buxum með belti og með grænt bindi. 

Hann er vatnsgreiddur og með skegg og hefur hendur niður meðfram síðum. Guðrún er í 

vínrauðum flauelskjól með nælu. Þau eru bæði grafalvarleg og horfa fram. Guðrún 

safnar munnvatni og tekur að hrækja á soninn. Hann sýnir lítil viðbrögð nema að loka 

augunum rétt á meðan hrákarnir lenda á honum en lítur á móður sína og brosir örlítið út 

í annað. Hann drýpur einnig höfði. Henni stekkur ekki bros og safnar í næsta hráka. Hún 

heldur áfram uppteknum hætti þar til Ragnar er orðinn votur sem sést vel á skyrtunni 
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hans. Hann setur hendur fyrir aftan bak og bíður. Guðrún hrækir á Ragnar en horfir 

einnig reiðilega á hann. Hún heldur áfram og áfram.  

 

Fyrsta vídeóverk Ragnars er Me and my Mother árið 2000 en þá var hann ennþá 

nemandi í Listháskólanum. Verkið hófst sem gjörningur sem listamaðurinn hyggst nú 

endurgera á fimm ára fresti.
24

 Í síðari verkunum eru Guðrún og Ragnar í raun að leika 

fyrsta gjörninginn. Verkin sýna meinta athöfn endurtekna. Fáránleiki athæfisins er í 

senn fyndinn og sláandi. Guðrún er atvinnuleikkona og fer faglega með hlutverk sitt. En 

náttúrulegt hlutverk hennar sem móðir Ragnars verður ekki umflúið enda vísar titillinn 

til þess að hér sé listamaðurinn með móður sinni. Þannig ögrar Ragnar henni bæði sem 

leikkonu og móður í hlutverki þar sem hún sýnir skömm á honum og hagar sér á vegu 

sem sæmir varla virðulegri leikkonu og alls ekki móður. „Það er svona að vera alin upp 

af leikara!"
25

 hefur verið haft eftir Ragnari og maður spyr sig hvort hér sé um skoplega 

hefnd að ræða. Þessi hlutverkaruglingur Ragnars sést í fleiri verkum þar sem hann sýnir 

nýjar hliðar á þekktum einstaklingum.  

Í dag eru verkin orðin þrjú og þrátt fyrir að vera sett fram á sama hátt þá setur 

tíminn mark sitt á þau. Fyrst og fremst á persónurnar sjálfar sem eldast um fimm á ár 

milli myndbanda. Munurinn á Ragnari þó mun greinilegri en á Guðrúnu. Hann er 

strákslegur og flissandi í fyrsta myndbandinu og leikstjórnin er óöguð. Myndbandið 

sjálft er í grófri upplausn, heimagert án stafrænnar tækni og litirnir daufir. Það virðist 

vera tekið upp nokkuð óundirbúið og er túlkun mæðginanna ekki næstum jafn 

sannfærandi og í myndböndunum sem á eftir koma. Í myndbandinu frá árinu 2005 er 

formið fastmótað og þar eru mæðginin mun alvarlegri en áður. Þau standa enn fyrir 

framan bókahillurnar en sjónarhornið er þrengra. Gæði myndbandsins eru mun meiri en 

í fyrra verkinu, lýsingin er betri sem og stafræn upplausnin. Í nýjasta myndbandinu frá 

2010 hefur bæði tækni og túlkun mæðginanna farið fram. Mynd af móður Theresu sést 

eins og til að leggja enn frekari áherslu á að móðurhlutverkið sé til umfjöllunar. Gæði 

myndbandsins eru sjánlega mun betri, stafræn upplausnin er hærri, litirnir skarpari og 

lýsingin fagleg. Túlkun Guðrúnar og Ragnars er áhrifameiri. Nándin við þau er meiri en 

                                                 
24

 EX3, Centro per l´arte Contemporanea di Firenze, Ragnar Kjartansson, Me and My Mother, skoðað 

18.janúar 2011, <http://www.ex3.it/media/img_mostre/18/scheda_sito.pdf> 

25
 Halldór Björn Runólfsson, Sankti Sebastian drekkur bjór og reykir rettur, Skírnir, ritsjóri Halldór 

Guðmundsson, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2009, bls.521-522. 
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áður bæði vegna nálægðar þeirra við myndavélina og vegna þess að þau horfa beint í 

hana. Í þessu myndbandi eru engin merki um gamanlæti, leikurinn er óhikaður, 

raunverulegur og sannfærandi. Ragnar segir að verkin séu portrett af móður sinni. Hann 

segir einnig að verkið myndi ekki ganga upp sem lifandi gjörningur þar sem það myndi 

ekki fanga nándina eins og videóið gerir, það myndi ekki birta vætuna af munnvatninu 

og tifið í klukkunni.
26

 Ragnar lýsir verkinu sem memento mori sem vísar til dauðleika 

og þess að ekkert er öruggt í lífinu. Hann hyggst bæta við verkið þar til annað þeirra 

fellur frá.
27

   

Verkið má ímynda sér að sé ákveðið uppgjör Ragnars við bernsku sína og 

uppvöxt sem var svo samofin leikhúsinu. Hér tekur hann á þversögninni með því að 

setja móður sína í tvírætt hlutverk og sýna sjálfan sig sem viðfang aðstæðna án þess að 

hreyfa við þeim. Hann tekst á við tilfinningahlaðið samband móður og sonar og raskar 

viðteknum gildum á einfaldan hátt með einni lítilli aðgerð: að móðirin hræki yfir 

soninn.  

6.4. Merci (2004) 

 

Verkið Merci var frumsýnt á Nýlistasafninu í Reykjavík árið 2004. Ragnar stendur einn 

á sviði með rauð, þung flauelstjöld í bakgrunni. Hann er klæddur í hvíta skyrtu, hvítan 

jakka og svartar buxur. Hann er með glitrandi nælu á jakkaboðungnum. Það glampar 

einnig á hálsfesti og giftingarhring á hægri hönd hans. Ragnar er vatnsgreiddur og með 

barta. Um hálsinn hangir svartur gítar í svartri ól. Hann minnir sterklega á Elvis Presley, 

sér í lagi í upphafi myndbandsins er hann slær fyrsta tóninn á gítarinn og setur sig í 

augnablik í þekkta „Elvis-stellingu", með aðra höndina út og horfir til hliðar. Hann 

lygnir aftur augunum eins og til að ná andlegri einbeitingu í stutta stund og svo byrjar 

hann að spila og syngja sömu línuna aftur og aftur: „Oh why do I keep on hurting 

you?". Línan er tregafull og flutningurinn einnig en Ragnar breytir um tón, stellingar og 

látbragð meðan á videóinu stendur. Þegar hann kemur nær skjánum kemur í ljós skuggi 

af hljóðnema og lítilli videóupptökuvél á þrífót sem enginn stendur við svo gera má ráð 

fyrir að Ragnar sé einn að taka upp sjálfan sig. Allt látbragð hans bendir til þess að hann 

sé leikari  eða tónlistarmaður að æfa flutning. Hann lifir sig innilega inn í flutninginn og 

er greinilega meðvitaður um framkomu sína sem hann virðist vera að æfa.  

                                                 
26

 Christian Schoen, bls.72.  

27
 Laura Mclean-Ferris, bls.91.  
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Hinn endurtekni texti er, eins og flutningur Ragnars, tregafullur, dapurlegur og 

rómantískur. Eins og í fleiri verkum er það endurtekningin sem er meginviðfang 

verksins. Línan er áhrifamikil og fær enn meira vægi þegar hún hljómar þrálátt. Ragnar 

sem er afbragðs söngvari flytur verkið af mikilli innlifun og tilfinningu. Litirnir eru fáir 

og sterkir og giftingarhringur Ragnars verður áberandi, hugsanlega vegna þeirra 

hugrenningartengsla sem textinn kallar á. Hann endurtekur stefið aftur og aftur en þrátt 

fyrir það hefur verkið hrynjanda. Ragnar virðist einlægur og öruggur í hlutverki sínu, en 

leikur sér þó með þversögn leikarans, þar sem erfitt er að segja til um hvort 

listamaðurinn kemur hér fram í eigin persónu eða leikinni. Hann er einn og virðist vera 

að leita að hinni fullkomnu leið til að skila túlkun sinni. Það lítur út fyrir að hann sé að 

taka upp fyrir sjálfan sig til að geta skoðað og rannsakað hvernig hann lítur best út við 

flutninginn rétt eins og snillingur Diderots myndi sjálfsagt gera. Ragnar er hér undir 

áhrifum liðinna tíma þegar Elvis Presley, Johnny Cash og Jerry Lee Lewis voru og hétu 

og fær að láni vatnsgreidda rokkstjörnuímyndina frá gömlum kvennaljómum. Rauð 

tjöldin, hágreiðslan, jakkafötin, blúslegur söngurinn og tragískur textinn mynda 

gamaldags en kunnuglega heild og andi sjötta áratugarins svífur yfir sviðinu.  

 

6.5. God (2007) 

 

Ragnar stendur fremstur á mjög stóru sviði við gamaldags hljóðnema. Hann er 

smókingklæddur, með þverslaufu og hvítan vasaklút í brjóstvasanum. Hann er 

vatnsgreiddur og fínn. Fyrir aftan hann er heil hljómsveit sem samanstendur af bæði 

konum og körlum og lítur út eins og gamaldags Big Band. Þar er píanóleikari við flygil, 

kontrabassaleikari, trommari við stórt trommusett, hörpuleikari, þrír blástursleikarar, 

sellóleikari og þrír fiðluleikarar. Allir eru á stalli nema píanóleikarinn og Ragnar en 

hörpuleikarinn er á hæsta stallinum. Allir meðlimir hljómsveitarinnar eru svartklæddir 

og mjög prúðbúnir. Í bakgrunni er skærbleikt satíntjald og hljómsveitarpallarnir eru 

einnig fóðraðir til hliðanna með sama efni. Fyrirferðin á efninu og litur þess eykur 

sjónarspilið til muna en efnið er samt ódýrt og gervilegt.  

Fyrstu mínúturnar er hljómsveitin að stilla saman strengi sína en Ragnar stendur 

og bíður þolinmóður á meðan. Hann starir út í tómið en lokar síðar augunum eins og til 

að einbeita sér og undirbúa sig fyrir framkomuna. Píanóleikarinn stjórnar hljómsveitinni 
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og þegar hún hefur náð hljómi gerir Ragnar sig líklega til að hefja upp raust sína. Hann 

dustar af sér ryk og hagræðir vasaklútnum. Svo bíður hann áfram. Að lokum heyrist 

honum undirleikurinn vera reiðubúinn fyrir sönginn og tekur höndum tveimur um 

hljóðnemann og tekur að vagga sér í takt við lagið. Svo lyftir hann hægri hönd með 

gamaldags Hollywood-hreyfingu til merkis um að hann ætli að syngja og byrjar. Línan 

er aðeins ein: „Sorrow conquers happiness". Ragnar syngur hana endurtekið allt verkið 

sem spannar 30 mínútur.  Hljóðfæraleikararnir leika undir með mismunandi áherslum 

og hraða og taka stundum undir sönginn og fylla lagið sem bakraddir. Stefið er hið sama 

allan tímann en verkið hefur þó ris í flutningi Ragnars og túlkun hans er tregafull og 

angurvær. Hann heldur sama innantóma gleðisvipnum allan tímann og túlkar hlutverk 

hálfútbrunnins skemmtikrafts í leikhúsi fáránleikans.  

 

Verkið God var frumsýnt á Nýlistasafninu í Reykjavík árið 2007.  Verkið var verið sýnt 

í rými þar sem bleiku satíninu var komið fyrir allt um kring svo áhorfandinn upplifði 

meiri nánd gagnvart verkinu. Sviðsetningin minnir á tónleikahald liðinna tíma með 

söngvarann, eins og Frank Sinatra, í forgrunni. Hreyfingar hans eru greinilega æfðar og 

teknar frá amerískum söngvurum sjötta áratugarins. Umgjörðin er hin glæsilegasta og 

titill verksins eykur á hátíðleikann. Sviðið, hljómsveitin, sér í lagi hörpuleikarinn efst, 

skærir og tærir litirnir og háttalag Ragnars þar sem hann stendur óaðfinnanlegur og 

öruggur og breiðir út faðminn til móts við heiminn gefur ákveðna tenginu við titil þess: 

Leikarinn setur sig í hlutverk guðlegrar veru á himnum. Einnig innihald línunnar, að 

sorgin sé hamingjunni yfirsterkari. Í fyrstu hljómar það ekki merkilega en með 

endurtekningunni síjast inn að sorgartilfinningin er hamingjunni yfirsterkari. En í 

flutningi Ragnars verður innihaldið sefandi. Einfaldleiki línunnar er á sama tíma 

styrkleiki hennar. Þessi þrjú orð og hin sterku skilaboð þeirra fá aukna áherslu með 

endurtekningunni og smjúga eins og mantra inn í merg og bein með dáleiðandi 

flutningnum.  

Ragnar sækir efnið til heitra tilfinninga og umgjörðina til gamalla tíma þar sem 

elegans og rómantík fara saman. Fyrirmynd verksins er Hollywood-kvikmyndahefð og 

tónlist: Búningarnir, hljómsveitin, lagið og textinn (tungumálið), hágreiðslan, bleikt 

satínið, sviðið og uppsetning þess. Umsvifalaust kemst maður inn í andrúmsloft liðinna 

tíma og skynjar rómantíkina og tregann. Eins og í verkinu Merci lítur hann út fyrir að 

vera leikari að æfa hlutverk sitt og túlkun. Ragnar virðist bæði snerta og heillast af 



 21 

spennunni milli upprunaleika og eftirlíkingar, einlægni og fágunar.
28

 Þversögnin birtist í 

hversu tilgerðarlegur söngvarinn er í látbragði sínu en þó svo sannur í flutningi sínum. 

Hann hefur greinilega æft hlutverk sitt vel og lært hvernig best er að koma fram en 

leggur hjartað í tælandi flutninginn. Hann tekur sér klisjukennt hlutverk kynþokkafulls 

söngvara í smóking, sýnir tileinkað látbragð og syngur af auðmjúkum trega. Hann 

faðmar að sér hlutverkið og gerir að sínu og með því mást mörkin milli raunveruleika 

og skáldskapar.  

 

6.6. Guilt Trip (2007) 

 

Í Guilt Trip sést íslenski gamanleikarinn Þórhallur Sigurðsson (f.1947), þekktur sem 

Laddi, einn úti í snævi þöktu landslagi. Það er allt á kafi í snjó og engin kennileiti sem 

gefa vísbendingu um hvar hann sé staddur. Ekkert er sýnilegt nema maðurinn sjálfur í 

frakka og stígvélum, með trefil og vettlinga. Hann er með svartan riffil og skot í 

Bónuspoka. Hann virðist vera áttavilltur og ráfar um stefnulaust. Hann er klaufalegur í 

djúpum snjónum en heldur gætilega áfram og skilur eftir sig djúp spor í hvítum 

snjónum. Öðru hvoru skýtur hann út í loftið af byssunni. Svo sækir hann fleiri skot í 

pokann, hleður byssuna og hleypir aftur af. Það er mjög kalt en honum virðist standa á 

sama. Hann hefur ekkert með sér nema vopnið og skotin í pokanum. Frakkaklæddur er 

hann í hrópandi mótsögn við aðstæðurnar sem hann er staddur í. Það virðist ekki vera að 

hann hafi ætlað sér á veiðar svona útbúinn en samt er hann nú staddur þarna í miðjum 

óbyggðunum og mundar byssuna viðvaningslega. Hann kemur ekki fyrir sem byssufær 

maður en hún virðist veita honum öryggi og vald og hann notar hana þó svo að henni sé 

ekki beint að neinu sjáanlegu. Hann nemur staðar til að skjóta og myndavélin færist í 

nærmynd að andliti hans. Hann er yfirvegaður og alvarlegur og lítur í kringum sig 

sviðbrigðalaust. Í verki Ragnars virðist hann koma fyrir sem Þórhallur en ekki Laddi. 

Hann er ekki í gervi og hann virðist ekki vera að grínast. Af þessum sökum virðist hann 

berskjaldaður, óöruggur, ráðvilltur og týndur.  

 

Verkið Guilt Trip vann Ragnar með Ladda sem er ein frægasta persóna íslensku 

leikhússenunnar og fylgt hefur kynslóð Ragnars og flestra Íslendinga í gamanleik 

                                                 
28

 Cecilia Alemani, God, The End: Ragnar Kjartansson, ritsjóri Christian Schoen, Ostfildern: Hatje 

Cantz, 2009, bls.44. 
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síðastliðna áratugi. Ragnar segir að Laddi sé uppáhalds gamanleikarinn sinn og verkið 

sé um hann. Honum þykir Laddi vera dulrænn og angistarfullur maður sem hafi haft 

mikil áhrif á sig. Ragnar lýsir svörtum streng í fari Ladda sem hann vilji bregða ljósi á 

með verkinu.
29

 Utan hlutverks er Laddi einrænn, hlédrægur og feiminn og hefur haldið 

sig utan sviðsljóss fjölmiðla. Þversögnin er sú að enginn virðist þekkja manninn sjálfan, 

Þórhall Sigurðsson. Fjölmiðlar hafa gefist upp á að reyna að taka viðtöl við hann og 

kynnast honum, hann er einn fárra innan íslensks leikhússlífs sem tekist hefur að 

aðskilja vinnu og einkalíf. Ragnar skrifaði handritið fyrir Ladda og fékk hann til að 

leika en verkið varpar sérstöku ljósi á þversögn leikarans, ekki síst með vali Ragnars á 

persónu sem er einungis þekkt sem margföld. Verkið virðir nafnleysi Ladda og felur 

ekki í sér neinar vísanir í tilbúnar persónur leikarans. Hann kemur í raun fyrir án 

hlutverks, án búnings, farða og hárkollu. Hann birtist í eigin persónu. Markús Þór 

Andrésson (f.1975), listgagnrýnandi, hefur bent á að í verkinu, sem endranær, hafi 

Ragnar hindrað skýrar línur milli lífs og leiks, rengt sannleikann í performans, hinni 

innri náttúru hans sem er lygi.
30

 Með því að sýna þessa þekktu en dularfullu persónu í 

undarlegum kringumstæðum, sem hann þekkir ekki og við þekkjum hann ekki í, raskar 

skilningi okkar. Þetta blasir ekki við eins og brandari og við neyðumst til að hugsa um 

þessa þversögn. Í hverju liggur performansinn og hvernig ber að skilja hann? Maður 

freistast til að hugsa um persónu Ladda við túlkun verksins. Titillinn er það eina sem 

gefur vísbendingu um tilfinningu - sekt. Laddi gæti verið að skjóta á mistök sín, 

karaktera eða sekt sína.  

„Hann hefur ávallt haft þessa dapurlegu áru" útskýrir Ragnar. „Eins og flest 

fyndið fólk, er hann frekar blúsaður maður. Ég hitti hann á bar og hann var mjög 

niðurdreginn. Hann sagði „Ef ég geri ekkert nýtt þá verð ég að drepa mig." Þannig að ég 

varð að gera þetta verk til að bjarga honum".
31

 

 

 

6.7. The End - Rocky Mountains (2009) 
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30
 Gallery Adler, Ragnar Kjartansson, skoðað 10.janúar 2011, 
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The End - Rocky Mountains er undirtitill verks sem Ragnar vann fyrir 53. 

Feneyjartvíæringinn. Yfirskrift verksins var The End sem samanstóð af lifandi 

málverkamaraþoni er varði í 6 mánuði og videoinnsetningu. Verkið er 30 mínútur að 

lengd, fimmrása vídeó- og hljóðinnsetning. Ragnar hóf vinnslu verksins á Banff Centre, 

Alberta í Kanada í febrúar árið 2009. Það er vestlægt kántríhljóðfæraverk eftir Ragnar 

og samstarfsmann hans, Davíð Þór Jónsson, samið fyrir gítar, píanó, bassa og trommur. 

Tilurð verksins var að framkvæma hljómfræðilega tilraun, blöndu af þrívíðu hljóði 

þýska tónskáldsins Karlheinz Stockhausen og kántrýtónlistar sem yrði leikin í ljóðrænu 

og rómantísku landslagi Klettafjallanna.
32

 Listamaðurinn segist hafa verið innblásinn af 

málverki eftir Caspar David Friedrich, Zwei Männer in Betrachtung des Mondes (1819-

1820, Gemäldegalerie, Dresden) þar sem tveir félagar standa með hendurnar utan um 

axlir hvors annars og stara frá sér numdir á skínandi mána undir dauðu eikartré.
33

  

Verkið er sýnt í stöðugri endurtekningu og myndar hljóð- og sjónræna lúppu. Á 

hverjum skjá getur að líta nýtt sjónarhorn af þeim Ragnari og Davíð Þór að spila á 

hljóðfærin og raula fyrir munni sér. Þeir eru í kúrekastígvélum, gallabuxum, 

ullarpeysum, mokkajökkum og með kanadískar loðhúfur með skotti. Það leggur kaldan 

reyk frá vitum þeirra þegar þeir raula og anda og berir fingurnir eru stirðir af kulda. 

Maður undrast hvernig þeir komu þessum hljóðfærum á svo afvikinn stað og hversu 

mögnuð þau eru í landslaginu. Ragnar lýsir skjánum eins og lifandi málverkum. Í hverju 

vídeói virðist listamaðurinn agnarsmár í hlutfalli við víðáttu fjallanna sem ramma inn 

gjörninginn. Í óvæntri senu má sjá Davíð Þór spila á stóran konsertflygil á miðju frosnu 

Minnewanka vatni og Ragnar er eins og depill á snjónum í fjarska.
34

 Á öðrum skjá eru 

þeir báðir að spila á gítar og það snjóar. Á einum skjá er Ragnar að spila á gítar og 

Davíð Þór á banjó. Þeir standa hlið við hlið innan um fallin dauð tré eins og vísun í verk 

Davids Friedrich. Einn rammi sýnir Ragnar að spila á rafmagnsgítar með magnara og 

Davíð Þór á trommur. Það húmar að kvöldi og þeir standa fyrir framan skógi vaxinn dal. 

Í næsta ramma stendur Ragnar einn og spilar á bassa með magnara og Davíð fylgist með 

og fær sér sígarettu. Þeir standa uppi á fjalli með dali og fjöll í bakgrunni. Tónlistin er 

beljandi og myndar torskilda en þó kunnuglega heild. Lagið verður tæknilega margtóna 
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og eins og um heila hljómsveit sé að ræða. Tónlistin er hlýleg og tær en umhverfið kalt, 

napurlegt og ógnarfagurt. Maður heyrir í stilltu veðrinu og náttúrunni gengum 

upptökuna, það skilar sér í hljómi hljóðfæranna. Takturinn er ágengur og fastur, það eru 

ris og lægðir, stundum eru öll hljóðfæri þanin, stundum verður tónlistin viðkvæm og 

mjúk. Þeir söngla, banka á gítarinn, hamast á flyglinum og stappa niður fótunum.  

Í Banff tók Ragnar hlutverk sitt alvarlega sem kántrýtónlistarmaður og gekk í 

kúrekafötum og lagði sig fram við mállýsku og hreim á meðan allri dvöl hans stóð. Þeir 

Davíð Þór fóru daglega út í skóg í átt til fjalla í sitt náttúrulega hljóðver og eftir þrjár 

vikur höfðu þeir samið tónverk í afbökuðum kántrí-þjóðlagastíl (á G-lykli). Textinn er 

ekki greinilegur nema á einum stað en hann samanstendur af aðeins einni línu: „I´ve got 

the Hell, you´ve got the Heaven."
35

 Á einni viku hljóðrituðu þeir og tóku upp myndbönd 

á fimm ólíkum stöðum Banff í fimbulkulda. Ragnar segir að undarlegir hlutir gerist 

þegar vinir vinna saman. Úti í snjónum, umvafðir fjallahring í 20˚C frosti, stóðu hann 

og Davíð Þór Jónsson og spiluðu og sungu. Ragnar furðar sig á því að hljóðfærin skyldu 

ekki frjósa en hljóðið var einmitt eins og það átti að vera.
36

 

 

Ragnari þótti svið Klettafjallana hæfa vel sem leiksvið útlægs 

kántrítónlistarmanns. Nostalgískur flutningurinn í rómantískum faðmi náttúrunnar vekur 

upp spurningar um eftirvinnslu og menningarlegan skilning á listamanninum sem 

innblásnum snillingi.
37

 Í Feneyjum var heildarverkið The End sett upp í tveimur 

samliggjandi herbergjum í 14 aldar Pallazzo Michiel dal Brusa. Skjáirnir fylltu eitt 

herbergi og umkringdu áhorfendur ásamt tónlistinni sem hljómaði einnig yfir í hitt 

herbergið þar sem hinn lifandi málverkagjörningur fór fram. Ragnar setur upp tvö ólík 

svið í verkinu, annars vegar kuldalega náttúru Alaska og hins vegar borgaralega mollu 

Ítalíu. Rocky Mountains þjóna tilgangi sem leiktjöld fyrir mannlegan innblástur og 

sköpunargáfu á meðan Feneyjar eru goðsögulegt tákn óraunveruleika. Þannig tengjast 

og skarast þessir ólíku vettvangar og mynda par leiksviða á sitthvorum enda heimsins.
38

  

Ragnar notar gjörninga til að gera sjónleik úr félagslegum og sögulegum þáttum 

sem hafa skapað byggingu og viðtökur listar. Meðan hann leikur hlutverk einmana 
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tónlistarmanns og málara með þráhyggju, setur hann á svið heim hetjulegs ákafa og 

mikils látbragðs, form tilveru sem gjarnan tengist gömlum kanónum og rokkstjörnu 

ímyndinni. Gjörningar hans vekja upp spurningar um hið fráleita. Stundum eru þeir 

átakanleg, fyndin og gáskafull frásögn af hinum innblásna snillingi. Hlutur þolraunar er 

mikilvægur þáttur í videóinu. Á meðan á upptökum stóð spiluðu Ragnar og Davíð Þór 

úti í frostinu í margar klukkustundir í einu, stundum þar til fingur þeirra voru frostbitnir 

og blóðugir. Með því að sviðsetja vandlega senur þar sem goðsagnarlegar persónur eru 

fengnar að láni, sýnir Ragnar hvernig menningarlegar sögur og orðrómur hafa áhrif á 

listsköpun og almennar viðtökur hennar. Með því að sviðsetja rómantískt hlutverk 

listamannsins í ofur-rómantísku umhverfi Banff, leikur Ragnar á skynjun okkar 

gagnvart óbyggðunum og hvetur til forvitni um hið ógnvekjandi og óþekkta. Það er í 

raun hin sanna sálarleit hans sem gerir verk hans svo knýjandi og áhrifamikil. Þegar 

verkið var sýnt í sólríkju Feneyja samsíða sex mánaða lifandi málverkagjörningi, 

öðlaðist það dapurlega fegurð. Það tengdi sviðin tvö á sitthvorum enda heimsins og 

neyddi okkur til að horfast í augu við fallegt en ógnvekjandi hyldýpi náttúrunnar.
 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Tatiana Mellema, bls.56.  



 26 

 

7. Niðurstöður 

 

Ragnar ólst upp í þversögninni um leikarann og verk hans byggjast oft á þessum 

bakgrunni úr leikhúsinu. Í æsku heyrði hann leikara æfa texta sína aftur og aftur og 

jafnvel svo mánuðum skipti. Þessi athöfn fer fram bakvið tjöldin í leikhúsinu en Ragnar 

setur hana í forgrunn og gerir að megininntaki verka sinna. Hann rengir hinn leikhúslega 

sannleik með því að afhjúpa leikarann, sýna hann berskjaldaðann og snúa þversögninni 

við. Þannig kemur þversögn leikarans á nýstárlegan hátt fram í vídeóverkum Ragnars. 

Diderot gerði greinarmun á því að leika fyrir framan vini sína til skemmtunar og 

þess að leika á sviði en á sviðinu færi leikarinn með hlutverk sem væri byggt á texta 

skálds og byggði aldrei á raunverulegu lífi. Ragnar stígur fram og með aðferðum 

eftirvinnslu blandar hann öllum þessum þáttum saman. Hann sækir innblástur til 

umhverfis og listamanna en efnivið í sögu og menningu. Hann flytur eigið frumsamið 

efni hvort sem hann er að skemmta eða leika á sviði, framkvæma gjörninga eða taka upp 

vídeóverk. Hann sækir hugmyndir og hlutverk í tímabil og raunverulegar persónur og 

býr til nýjar með vísunum í uppruna þeirra. Hann notar líka eigin persónu, leikara og 

listamenn sem hann þekkir og eru raunverulegir, jafnvel móður sína og túlkar á 

leikrænan hátt. En með þversögnininni teygir hann á mörkum skáldskapar og 

raunveruleika og afmáir þau stundum alveg. Hann leikur sér að því að blanda saman 

listmiðlum og efnivið og framleiða óvænt verk sem áhorfendur eiga erfitt með að átta 

sig á hvort túlki raunveruleika eða ekki og hvort hann er að túlka sjálfan sig eða ekki. 

Þannig notar Ragnar aðferðir Diderots til skila fullkominni túlkun samkvæmt 

skilgreiningu hans. Hann er athugandi, rannsakandi, hljóðgervill og túlkandi. 

Þversögnin liggur á milli sálar og líkama hjá Ragnari. Hægt er að halda því fram að 

helsta viðfangsefni hans sé líkami leikarans og sá háttur sem hann hefur á að fjölfalda 

hann.
40

 Verk hans og persónusköpun eru ýmist skáldverk eða byggð á rauveruleika. 

Diderot taldi leikarann vera aðskilinn raunveruleikanum þar sem hann væri að fara með 

skáldað hlutverk og til þess að virðast raunverulegur yrði leikarinn að vera gervilegur. 

Ragnar aðskilur sig frá raunveruleikanum með því að setja sig í tilbúin hlutverk. Hann 

leggur áherslu á umgjörð og að skapa ímyndaðan eða raunverulegan heim með tilbúnum 
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aðstæðum. Sviðið er hans sérgrein, hann notar bæði líkama sinn og persónu sem svið og 

staðsetur sjálfan sig gjarnan miðju verkanna. Þannig verður líkami hans eins og 

hljóðfæri sem hann getur æft og stillt. Ragnar er í senn hljóðfærið og hljóðfæraleikarinn.  

Segja má að Ragnar upplifi þversögnina þegar hann sýnir langa gjörninga eða 

vídeóverk þar sem markmiðið er að láta áhorfendum líða vel og að hann líti út fyrir að 

vera að skemmta sér þegar gjörningarnir taka í raun mjög á hann. Með þessum 

andstæðum myndast togstreita sem svipar til þversagnarinnar sem Diderot talaði um. 

Upplifun Ragnars er allt önnur en áhorfendur halda að hún sé en slík er í raun náttúra 

gjörningsins. Guðmundur Oddur Magnússon (f.1955), prófessor í grafískri hönnun við 

Listaháskóla Íslands, hefur skrifað: „Ímynd og hlutverk listamannsins er margbrotið og 

vandasamt, hann leitast eftir því að afhjúpa sannleikann, stundum með andhverfu hans, 

lyginni”.
41

 Ragnar hefur byggt verk sín á hinum andstæðu pólum leiklistarinnar, 

blekkingu og sannleik, og sveigt hvorn í átt til hins. Vídeóið býður verkum hans upp á 

ákveðið myndmál sem rúmar þversögnina. Með vídeóinu er hægt að sýna gjörning sem 

meðvitaðan leik um hlutverk leikarans og bregða þannig nýju ljósi á þversögnina.  
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9.1. Listi yfir verk Ragnars Kjartanssonar 

 

The Opera, 2001.Gjörningur, DVD vídeó. (Capella í 4 klukkustundir á dag í 10 daga).  

 

Operatione pathetica, 2003. Gjörningur í samvinnu við Gabríellu Friðriksdóttur. 

 

Death and the Children, 2002. Gjörningur, vídeó. (4,55 mínútur). 

 

An ode to Bubbi Morteins, 2004. Gjörningur í samvinnu við Gabríellu Friðriksdóttur. (8 min). 

  

Intimacy, 2004. Vídeó / Hljóð / Gjörningur / Innsetning í samvinnu við Magnús Sigurðsson.  

 

Oh my God, 2004. Gjörningur. (U.þ.b. 60 mínútur).  

 

Satan is Real, 2004. Gjörningur. 

 

The Colonization, 2004. DVD vídeó. (13,25 mínútur)  

 

Merci, 2004. Vídeó.  

 

Hollywood, 2005. Gjörningur. (5 mínútur).  

 

The Great Unrest, 2005.  Gjörningur / innsetning. (1 mánuður).  
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Sorrow conquers Happiness, 2006. DVD. (10 min). 

 

Scandinavian Pain, 2006. Gjörningur / innsetning. (1 vika).  

 

Hurt the One You Love, 2006.  Gjörningur / innsetning - Orgel, CD.  

 

Hot Shame - A Quest for Shelley's heart, 2007. Vídeó. (11 min).  

 

Folksong, 2007. Gjörningur. (10 dagar, 6 klst á dag).  

 

Weltschmerz, 2007. Gjörningur. (4 dagar).  

 

God, 2007. Vídeó innsetning. (30 mínútur). 

 

Guilt Trip, 2007. Vídeó innsetning / málverk.  

 

The Blooming Trees Performance, 2008. Gjörningur.  

 

The End - Venice, 2009. Gjörningur / málverk. (6mánuðir). 

 

The End - Rocky Mountains, 2009. 5 rása HD video innsetning. 

 

The Shumann Machine, 2008.  Gjörningur / innsetning. 

 

The Man, 2010. HD vídeó. (49 mínútur). 
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Me and my Mother, 2000. Vídeó. (10 mínútur). 

 

Me and my Mother, 2005. HD vídeó DVD. (4 mínútur). 

 

Me and my Mother, 2010. HD vídeó. (20 mínútur). 

 

 



 33 

9.2. Ferilskrá 

 

 

Menntun: 

2000 Konunglegi Listaháskólinn í Stokkhólmi 

1997-2001 Listaháskóli Íslands 

 

Verðlaun: 

2008 Tilnefndur til íslensku Sjónlistaverðlaunanna fyrir innsetninguna Guð á 

samnefndri sýningu í Nýlistasafninu. 

 

Einkasýningar: 

2010 "Ragnar Kjartansson: Me and My Mother", EX3 Center for the Contemporary Art, 

Flórens, Ítalía 

2010 "Ragnar Kjartansson", Luhring Augustine, New York, USA 

2010 "Studion: The Night-Eroticism, Folköl, Melancholia", Moderna Museet, 

Stokkhólmi, Svíþjóð 

2010 "Ragnar Kjartansson: The End", Walter Philips Gallery, The Banff Centre, Banff, 

Canada  

2010 "The End - Ragnar Kjartansson", Hafnarborg, Menningar- og listamiðstöð 

Hafnarfjarðar, Ísland 

2009 "The End" Framlag Íslands á 53. Feyneyjartvíæringinn, Ítalía 

2009 "SYMPHONY N.1" með Alterazoni Vídeó, New York, USA 

2008 2nd Turin Triennal, Turin, Ítalía 

2008 Manifesta 8, Rovereto, Ítalía 

2007 Endurtekningar gjörningar með Roni Horn, CCS BARD, New York, USA 

2007 "Folksong", 508 West 25th Street, New York, USA 

2007 "God", Nýlistasafnið, Reykajvík, Ísland  

2007 "Guilt Trip", i8 Gallery, Reykjavík, Ísland 

2007 "Hot Shame - A Quest for Shelley´s Heart", Galleria Crespi, Ítalía 

2006 "Sorrow Conquers Happiness", Galerie Adler, Frankfurt, Þýskaland 

2005 "The Great Unrest", Dagsbrún, Reykjavík Art Festival, Eyjafjöll, Ísland 



 34 

2004 "Confidental" (samsýning með Magnúsi Sigurðarsyni), Ásmundarsalur, Reykjavík 

Art Festival, Ísland 

2004 "Monument of Love", Gallery GUK, Ísland, Danmörk, Þýskaland 

2004 "Oh My God", Safn, Reykjavík, Ísland 

2003 "Colonialization", Gallei Kling & Bang, Ísland 

2001 "Hurt the One You Love", i8 Gallery, Reykjavík, Ísland 

2000 Vídeóinnsetning með Gunnhildi Hauksdóttur, Gallerí Nema Hvað, Reykjavík, 

Ísland 

2000 "Konstar och jag vil knulla", Galleri 1319 A, Stokkhólmur, Svíþjóð 

 

Valdar samsýningar: 

2010 "New Frontier at Sundance 2010", Park City, Utah, USA 

2010-2009 "The Reach of Realism", Museum of Contemporary Art, North Miami, 

Flórída, USA 

2008 "Pleinairism", i8 Gallery, Reykjavík, Ísland 

2008 "It´s Not Your Fault, Art From Iceland", Luhring Augustine Gallery, New York, 

USA 

2008 "Iceland on the Edge", Reykjavík Art Festival, Listasafn Reykjavíkur, Ísland 

2008 "Iceland on the Edge", Artfestival, Bozar, Brussel, Belgía 

2007 Moleskine Exhibition, ADC Gallery, USA 

2006 Pakkhús Postulanna, Listasafn Reykjavíkur, Ísland 

2005 Tívolí, Listasafn Árnesinga, Hveragerði, Ísland 

2004 Where do We Go From Here? Tanya Bonakdar Gallaery, New York, USA 

2004 Etoiles Polares Vooruit, Ghent, Belgía 

2004 Vetrarhátíð, Norræna húsið, Reykjavík, Ísland 

2004 Aldrei, Niem, Never, Gallery+, Akureyri, Ísland 

2004 "Momentum 2004", Moss, Noregi 

2004 "Berlin North", (samsýning með The Icelandic Love Corporation), Hamburger 

Bahnhoff, Berlín, Þýskalandi 

2003 "Behind the Eyes", Bergen Kunsthall, Bergen, Noregi 

2003 "Iceland in Denmark", Galley Stalke, Kaupmannahöfn, Danmörk 

2002 "The Times are Changing", Studio Alaska, Reykjavík, Ísland 

2002 "The Tiger and the Polar Bear", Gallery 21, Malmö, Svíþjóð 



 35 

2002 "Grassroot", Nýlistasafnið, Reykjavík, Ísland 

2001 "Polifóní", Nýlistasafnið, Reykjavík, Ísland 

 

Uppákomur og gjörningar: 

2011 "Santa Claus" (gjörningur með Ásmundi Ásmundssyni), Nýlistasafnið, Reykjavík, 

Ísland 

2010 "The February Radio Drama: The Constant Reality Theatre", The Watermill 

Center, New York, USA 

2009 "Number Three: Here and Now. Düsseldorf", Julia Stoschek Collection, 

Düsseldorf, Þýskaland 

2004 "The Theatre of Artists", Klink og Bank, Reykjavík, Ísland 

2003 "Four Variations on Sorrow", (gjörningur með Agli Sæbjörnssyni), Listasafn 

Reykjavíkur, Ísland 

2003 "Operatione Pathetica" (gjörngur með Gabríellu Friðriksdóttur), Circuit Barcelona, 

Spánn 

2002 "Modern Music" (CD verkefni með Gabríellu Friðriksdóttur), Nýlistasafnið, 

Reykjavík, Ísland 

2002 "Santa Claus" (gjörningur með Ásmundi Ásmundssyni), Nýlistasafnið, Reykjavík, 

Ísland 

2002 "The Artist on the Corner", gjörningur, Listahátíð í Reykjavík, Ísland 

2002 "And Björk of course", leikrit eftir Þorvald Þorsteinsson, Borgarleikhúsið, 

Reykjavík, Ísland 

1999-2002 Trubador Rassi Prump, tónleikar í Reykajvík, á Ísafirði, Búðum og á 

Seyðisfirði, Ísland 

 

Tónlist: 
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