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Í þessari ritgerð er fjallað um listamanninn Snorra Ásmundsson. Snorri bauð sig fram í 

formannskjöri Sjálfstæðisflokks, stofnaði eigin stjórnmálaflokk til borgarstjórnarkosninga og 

bauð sig fram í embætti til forseta Íslands. Þessi framboð sem túlkuð eru í ritgerðinni sem 

gjörningar þykja kjörið dæmi um list sem nær út fyrir hefðbundið rými listarinnar. Snorri nær 

einnig að koma listinni til almennings sem hefði ef til vill ekki kannast við listamanninn né 

verk hans.  

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er listaferill Snorra skoðaður og þær sýningar eða verk 

tekin fyrir sem fá hvað mesta athygli í fjölmiðlum. Þar næst er farið yfir framboð Snorra. Þau 

er túlkuð sem gjörningar og það rökstutt hvers vegna. Einnig er farið yfir viðtökur við 

framboðunum hjá almenningi, fræðimönnum, gagnrýnendum og listamönnum. Í lok 

ritgerðarinnar er Snorri settur í samhengi við stefnur og strauma listasögunnar sem og við 

Besta flokkinn, framboð leikarans Jóns Gnarr sem sigraði í borgarstjórnarkosningum í 

Reykjavík árið 2010.  

Skortur er á listfræðilegum heimildum um verk Snorra og þá sérstaklega um pólitísk 

framboð hans sem og framboð til forsetaembættis. Helstu heimildir um verk hans eru 

umfjöllun og gagnrýni í fjölmiðlum. Einnig er stuðst við viðtal höfundar við listamanninn um 

framboðin. 
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Inngangur 
 

Í bókinni Displays of Power fjallar Dr. Steven C. Dubin um nokkrar sýningar í 

Bandaríkjunum N-Ameríku á 20.öld sem ullu fjaðrafoki hjá mismunandi samfélagshópum. 

Nýjasta dæmið hans um sýningu og verk sem ullu fjaðrafoki var sýningin Sensation: Young 

British Artists from the Saatchi Collection í Brooklyn Museum of Art árið 1999. Verkið sem 

olli mesta fjaðrafokinu var The Holy Virgin Mary eftir Chris Ofili, mynd af þeldökkri 

guðsmóður með fílaúrgang á nokkrum stöðum í verkinu. Nokkrir myndbrjótar reyndu að 

eyðileggja verkið. Þrátt fyrir að hafa ekki séð sýninguna brugðust Catholic League for 

Religious and Civil Rights og borgarstjóri New York borgar, Rudolph W. Giuliani, verst við 

sýningunni og heimtuðu að hún yrði tekin niður. Giuliani hótaði að leggja niður styrki til 

safnsins. Málið endaði hjá dómstólum og var niðurstaðan safninu og sýningunni í hag. Út frá 

þessari umfjöllun vaknaði sú spurning af hverju almenningur bregst illa við sumum 

listaverkum og sýningum en öðrum ekki? 

 Listamaðurinn Snorri Ásmundsson er tekinn fyrir í þessari ritgerð vegna áhuga sem 

vaknaði á að finna líkindi þeirra tilfella sem Dubin fjallar um í íslenskri myndlist. Í stað þess 

að leita í sögubækur um sýningar eða verk sem ullu fjaðrafoki fyrr á tímum var ákveðið að 

fjalla um efni sem höfundur þessarar ritgerðar mundi sjálfur eftir. Snorri hefur boðið sig fram 

til formanns Sjálfstæðisflokksins, stofnað eigin stjórnmálaflokk sem bauð fram til 

borgarstjórnarkosninga og gefið kost á sér í embætti til forseta Íslands. Þessi framboð eru gott 

dæmi um list sem nær út fyrir hefðbundið rými listarinnar. Snorri nær einnig að koma listinni 

til almennings sem hefði annars ef til vill ekki kynnst listamanninum né verkum hans.  

 Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður listaferill Snorra skoðaður og þær sýningar eða verk 

tekin fyrir sem fengið hafa mesta athygli í fjölmiðlum. Ætlunin er að greina af hverju verk 

hans og sýningar fá slíka athygli. Þar næst verður farið yfir pólitísk framboð Snorra og 

framboð hans til forsetaembættis. Einnig verður farið yfir viðtökur við framboðunum hjá 

almenningi, fræðimönnum, gagnrýnendum og listamönnum. Í lokin verður listaferill Snorra 

settur í listsögulegt samhengi sem og framboðin skoðuð í samhengi við Besta flokkinn, 

framboð leikarans Jóns Gnarr sem sigraði í borgarstjórnarkosningum í Reykjavík árið 2010. 

 Skortur er á listfræðilegum heimildum um verk Snorra og þá sérstaklega um pólitísk 

framboð hans sem og framboð til forsetaembættis. Helstu heimildir um verk hans eru 

umfjöllun og gagnrýni í fjölmiðlum. Einnig verður stuðst við viðtal höfundar við listamanninn 

um framboðin. 
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I. Um listamanninn Snorra Ásmundsson, verk hans og sýningar 

I.1 Kötturinn Loki og sala aflátsbréfa 

 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður listaferill Snorra skoðaður og þær sýningar og verk tekin 

fyrir sem fengu mesta athygli fjölmiðla. Snorri Ásmundsson fæddist árið 1966 á Akureyri. 

Hann er sjálfmenntaður listamaður, sótti námskeið við Myndlistaskólann á Akureyri en lauk 

ekki prófi þaðan. Hann ákvað á vissum tímapunkti í lífi sínu að segja skilið við fíkniefna- og 

áfengisvandamál sem hann hafði lengi átt við og hefja líf sitt að nýju sem listamaður. List 

Snorra er á vissan hátt uppgjör hans við fortíðina og fíknina.  

Listaferill Snorra hófst þegar hann stofnaði International Gallery of Snorri 

Ásmundsson í Listagilinu á Akureyri árið 1994 og rak til 1997. Á fjórða ári gallerísins vakti 

sýningin Líf mitt með geggjuðum listamanni mikla athygli fjölmiðla. Sýningin samanstóð af 

26 málverkum, flest eftir köttinn hans, Loka, en einnig verkum eftir hann sjálfan. 
1
 Snorri 

segir í fréttatilkynningu í Morgunblaðinu að norski skógarkötturinn Loki „sé með eindæmum 

gáfaður og listhneigður köttur.“ 
2
 Snorri lét Loka nota fingramálningu sem var auðvelt að 

þrífa af honum. Snorri segir að hann hafi ekki alltaf haft fullt samþykki Loka til vinnslu 

verkanna en hann hafi hins vegar ekki verið að pína köttinn. 
3
 Hann játar að fyrir þessa 

sýningu hafi list hans ekki fengið umfjöllun í blöðunum. 
4
 Hann hafi einnig verið að vinna sig 

úr fíkniefna- og áfengisvandamálum og list hans ekki komist á flug fyrr en með þessari 

sýningu. 

 Snorri Ásmundsson setti upp sýninguna Þetta geta allir gert á síðari hluta árs 1999 á 

kaffihúsinu Mokka við Skólavörðustíg. Á sýningunni mátti sjá ljósmyndaprent af 

listamönnum að bursta í sér tennurnar. Ári síðar tók hann þátt í samsýningunni Losti 2000 í 

Listasafninu á Akureyri. Þar sýndi hann fjögur málverk af heiðursborgurum Akureyrar og 

heimildarmyndina XXXreyri um klámmyndaiðnað Akureyrarbæjar. Eins og hann segir í 

viðtali í aukablaði DV, Fókus, þá hefur hann gaman að lygum og skemmtilegum lygasögum 

en blaðamaðurinn nefnir einnig að Snorri gleymi að nefna að heimildarmyndin sé ekki alfarið 

sönn. 
5
 Í viðtalinu segir Snorri einnig að hugmyndin um heimildarmyndina hafi verið til þess 

                                                 
1
 Höfundur óþekktur, „Málverkasýning listakattar“, Morgunblaðið,  29. júlí 1997, bls. 21. Sýningin var haldin 

6.júlí – 15.ágúst. 
2
 Sama heimild.  

3
 Kastljós, 13. júní 2003, viðtal við Snorra Ásmundsson. 

4
 Viðtal höfundar við Snorra Ásmundsson, 21. nóvember 2010. 

5
 Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „„Gleymi oft að leiðrétta lygina““, Fókus DV, 28. janúar 2000, bls. 4.   
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að koma orðrómi af stað um að mögulega væri til staðar klámiðnaður og hvernig það væri ef 

klámiðnaður væri rekinn á Akureyri. 
6
 

Árið 2002 bauð Snorri sig fram til formanns í leiðtogakjöri Sjálfstæðisflokksins. Hann 

sigraði ekki í því kjöri og sagði sig úr Sjálfstæðisflokknum í framhaldinu. Í kjölfarið stofnaði 

Snorri stjórnmálaflokkinn Vinstri Hægri Snú og bauð fram til borgarstjórnarkosninga í 

Reykjavík sama ár. Um þessi framboð verður nánar fjallað síðar og þau sett í samhengi við 

listaferil Snorra. 

Sama ár og leiðtogakjör Sjálfstæðisflokks fór fram hóf Snorri sölu aflátsbréfa fyrir 

jólin. Aflátsbréf rekja sögu sína til kaþólsku kirkjunnar. Hugmyndin felst í því að viðkomandi 

einstaklingur borgar ákveðna upphæð til fyrirgefningar synda sinna. Aflátsbréf voru fundin 

upp af páfa á 13. öld til þess að auka tekjur kirkjunnar. Áður fyrr þurfti almenningur að skrifta 

hjá presti fyrir syndir sínar til þess stytta dvöl sína í hreinsunareldinum eftir dauða. 
7
 Auk þess 

þurftu einstaklingar að framkvæma yfirbótaverk (góðverk). Þeir sem ekki gátu framkvæmt 

yfirbótaverkið gátu bætt fyrir það með öðru yfirbótaverki eða borgað einhverja vissa fjárhæð. 

Hins vegar var ekki um aflausn synda að ræða, en hún kom aðeins með iðrun syndarans. Með 

tilkomu aflátsbréfanna var hins vegar hægt að kaupa aflausn synda sinna. 
8
 Snorri nýtti sér 

hugmynd og form aflátsbréfa kaþólsku kirkjunnar. Hann var á þessum tíma að vinna í 12 

spora kerfi AA samtakanna gegn áfengis- og fíkniefnavandamálum sínum. Í því felst að fá 

fyrirgefningu annarra fyrir misgjörðir sínar og að bæta þær upp. Snorri vann með þetta kerfi í 

aflátsbréfunum. Hann vann einnig með sama kerfi með því að reyna að leysa vandamál 

annarra með símaaðstoð í  hjálparsímanum sem hann auglýsti ári síðar undir slagorðinu 

„Snorri leysir vandann“. Fólk gat hringt í hann ef það þarfnaðist andlegrar aðstoðar. 
9
 

Ekki hafði Snorri lokið umfjöllun sinni um andleg málefni heldur setti hann upp 

sýninguna Til þín í gallerí Kling og Bang árið 2003. Á sýningunni mátti sjá aflátsbréfin 

áðurnefndu, persónulegar bænir sem Snorri hafði samið um svipað leyti og bréfin og einnig 

mátti sjá myndband af Snorra krossfestum. Fram kemur í viðtali við Snorra um sýninguna að 

krossfestingarmyndbandið hafi verið tilraun Snorra til að „upplifa tilfinningar Krists og ná 

betri tengslum. Jesú Kristur er fyrirmyndin mín í rauninni.“
 10

 Snorri staðhæfir einnig að 

                                                 
6
 Sama heimild. 

7
 Guðmundur J. Guðmundsson og Ragnar Sigðurðsson, Þættir úr sögu vestrænnar menningar: miðaldir, 1994, 

bls. 50. 
8
 Sama heimild. 

9
Jón B.K. Ransu, „Mátturinn og dýrðin“, Morgunblaðið, 31. júlí 2003, bls. 24. 

10
Guðsteinn Bjarnason, „Þarf ekkert að smjaðra fyrir guði“, Fréttablaðið, 31. júlí 2003, bls. 26. Sýningin var 

haldin 19. júlí – 4. ágúst.  
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honum sé ætlað hlutverk frelsarans. „Ég veit reyndar ekki hvort ég hafi skapsmuni til þess. Ég 

hef miklu meira gaman af að skemmta mér.“ 
11

  

I.2 Guðs útvalda þjóð 

Árið 2005 hélt Snorri yfirlitssýningu á verkum sínum á Nýlistasafninu. Þar mátti sjá 

myndbönd, ljósmyndir og skúlptúra sem tengja mátti við ýmsa fyrri gjörninga og verk. Ári 

síðar stóð Snorri fyrir samsýningunni Guðs útvalda þjóð í Gallerí Kling og Bang og var hann 

sjálfur sýningarstjóri. Rúmlega þrjátíu listamenn tóku þátt í sýningunni. Eins og segir í viðtali 

við Snorra í DV, þá fjallaði sýningin um gyðinga og átökin í Ísrael og Palestínu en 

listamennirnir fengu frjálsar hendur um hvernig þeir ættu að túlka efnið. Með þessari sýningu 

sagðist Snorri hafa fundið fyrir breytingu hjá sjálfum sér og í listsköpun sinni. Hann bendir á í 

viðtalinu að myndlistin sé eigingjörn að því leyti að alltaf sé um sýn listamannsins sjálfs að 

ræða og samræðu hans við sjálfan sig. 
12

 Myndlistarmenn séu sjaldnast í samtali við 

almenning, heldur við aðra listamenn og því þurfi að breyta. Markmið hans með uppsetningu 

sýningarinnar var að hafa áhrif á sitt nánasta umhverfi og reyna með því að gera gagn til hins 

betra og vekja fólk til umhugsunar. 
13

 Í gegnum gjörninga sína hafi hann reynt að eiga 

samræður við samfélagið og leggur áherslu á að þeir sem hafa eitthvað til málanna ættu að 

láta í sér heyra. 
14

 

I.3 Lík og verk dagsins í dag 

Í ágústmánuði ársins 2008 auglýsti Snorri eftir jarðneskum leifum fólks til að nota í gjörning. 

Ætlunin var að gera verk sem væri þrískipt: „Í fyrsta lagi er [...] auglýsingin og viðbrögðin við 

henni, í öðru lagi skrásetning samskipta minna við hinn látna og svo þetta vídeóverk sem ég 

geri þar sem líkið hefur nauðsynlegu hlutverki að gegna.“ 
15

 Gjörningur þessi átti að vera eins 

konar óður til lífsins og sýna allar tilfinningar þess, vera dramatískt, skemmtilegt og fyndið.  

„Þetta er dansvídeó“ segir Snorri. 
16

 Samt sem áður segist Snorri ætla að sýna hinum látnu 

fulla virðingu. 
17

 Verk þetta hefur enn ekki komist í framkvæmd.  Árið 2010 tók Snorri þátt í 

samsýningunni Að elta fólk og drekka mjólk í menningar- og listamiðstöðinni Hafnarborg í 

Hafnarfirði. Þar var Snorri með innsetningu sem fólst í eins konar yfirliti yfir hluti sem 

                                                 
11

Sama heimild.  
12

 Óttar M. Norðfjörð, „Útrásarmenn eru engir draumaprinsar“, DV. 1. september 2006, bls. 34.  
13

 Sama heimild. 
14

 Höfundur óþekktur, „Með samviskuna að vopni“, Blaðið, 2006, 2. september, bls. 16.  
15

 Helgi Snær Sigurðsson, „Óður til lífsins“, Morgunblaðið, 20. ágúst 2008, bls. 28. 
16

 Ingveldur Geirsdóttir, „Auglýsir eftir látnum dansfélaga um alla Evrópu“, Morgunblaðið. 2. október 2009, bls. 

44. 
17

 Helgi Snær Sigurðsson, „Óður til lífsins“, Morgunblaðið, 20. ágúst 2008, bls. 28. 
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tengdust framboðum hans. Hans hluti sýningarinnar fékk nafnið Snorrastofa og hún var 

aðgreind frá öðrum innsetningum.  

 Um þessar mundir skipuleggur Snorri Ásmundsson för sína og samstarfsfólks til 

Palestínu með Ástarpíramídann sem hann hefur áður sýnt í Reykjavík og í Feneyjum. Í 

honum situr Snorri og íhugar og boðar frið og hlýjar tilfinningar. Fram kemur í viðtali við 

hann í Morgunblaðinu þann 4. júní 2010 að hann hyggist smíða píramídann úr skotheldu gleri 

í Tel Aviv í Ísrael og fara inn á Gaza svæðið og sitja inn í honum og breiða út góða og fallega 

orku. 
18

 Þetta muni hins vegar vera dýr gjörningur og bíður hann fjárveitingar og rétts tíma til 

farar. 

 Þess ber að geta að Snorri hefur látið endurgera aflátsbréfin og hafið sölu á þeim í 

nýjum búningi hönnuð af listamanninum Munda. Bréfunum er skipt upp í flokka eftir því 

hversu alvarlegar syndir einstaklingar hafa drýgt og hefur bæst við flokkurinn Viking sem er 

meðal annars fyrir útrásarvíkinga, lánþega í miklum skuldum og starfsmenn banka sem sjá sér 

ekki fært að greiða skuldir sínar. Þessi aflátsbréf kosta eina milljón króna.   

                                                 
18

 Helgi Snær Sigurðsson, „Ástarpíramídi úr skotheldu gleri í Palestínu“, Morgunblaðið, 4. júní 2010, bls. 40. 
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II. Viðtökur við verkum og sýningum Snorra Ásmundssonar 

II.1 Gagnrýni og umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um viðtökur og umfjöllun ýmissa aðila á verkum og sýningum 

Snorra. Fyrst verður farið yfir túlkanir gagnrýnenda og listfræðinga. Síðan verður drepið á því 

litla sem almenningur hefur tjáð sig um hann.  

Fyrsta gagnrýnin sem finna má um verk Snorra er þegar Aðalsteinn Ingólfsson 

listfræðingur og gagnrýnandi túlkar verk listakattarins Loka í myndlistargagnrýni í DV. Hann 

túlkar verkin sem „ljóðrænar afstraktsjónir“ og segir að kötturinn sé betri málari en margur 

maðurinn, það er að segja ef kötturinn er í raun höfundur verkanna. 
19

 Aðalsteinn segir að 

öllum líkindum hafi Snorri gert stærstan hluta verkanna en „hann virðist nota spor kattarins og 

yfirklór eins og tilviljunarkennt inngrip í það sem hann sjálfur er að gera, og kveikju að ýmiss 

konar hugmyndarhvarfli, sem er algengt meðal listamanna.“ 
20

 Snorri segir sjálfur í viðtali í 

Dagsljósi að hann hafi sjálfur grunnað og rammað inn myndirnar en að Loki eigi fótsporin á 

þeim. 
21

 Frá sjónarhorni Snorra eru verkin túlkun á hraða samfélagsins. Hann bendir á að eitt 

verkanna, sem hann nefnir Lokalísa sem vísar í Monu Lísu ítalska málarans Leonardos Da 

Vinci, geti verið sýn kattarins á menningu manna. 
22

 

Önnur gagnrýni um verk Snorra fjallar um sýninguna Þetta geta allir gert. Sýningin 

sem hugmynd Snorra um fordæmi myndlistarmanna til tannhirðu er að mati listfræðingsins 

Halldórs Björns Runólfssonar ekki nægilega vel útlistuð og vantaði dýpri skírskotun: 

„tannburstun listamannanna verður of sértæk athöfn bundin við hugmynd sem vissulega leitar 

oft á listheiminn en kemur öðrum sviðum tilverunnar lítið við.“ 
23

 Hann ýjar að því hvort 

Snorri ýti einungis undir almenna tannhirðu og af hverju séu þá listamenn teknir fyrir, þar sem 

ekki hefur verið kannað sérstaklega hvort tannhirða listamanna sé verri en annarra. Ef 

sýningin er einungis ábending til listamanna um að sinna tannburstun þá er það ekki nægilega 

stórtækur boðskapur og á lítið inn á borð hjá almenningi. 
24

 

Nokkrum árum síðar fjallar gagnrýnandinn Jón B. K. Ransu um sölu Snorra á 

aflátsbréfum í Morgunblaðinu og bendir á að sala aflátsbréfa „[beinist] að manni sjálfum þar 

sem þau eiga við um manns eigin duldu syndir og sektir, en minna jafnframt á græðgi og 

                                                 
19

Róbert Reynisson, „Málverk eftir listaköttinn Loka: Snöggtum betri málari en mörg mannskepnan“, 

Dagblaðið, 16. ágúst 1997, bls. 4.  
20

Sama heimild.  
21

 Dagsljós, 8. janúar 1998, viðtal við Snorra Ásmundsson.  
22

 Sama heimild.  
23

 Halldór Björn Runólfsson, „Karíus og Baktus teknir til bæna“, Morgunblaðið, 17. nóvember 1999, bls. 26. 
24

 Sama heimild. 
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misnotkun valds í Guðs nafni.“ 
25

 Fram kemur í viðtali höfundar við Snorra að hann hafi á 

tíma sölu aflátsbréfanna verið að vinna sig upp úr alkóhólisma og í tólf spora kerfi þeirrar 

meðferðar er unnið með eigin syndir einstaklingsins og að fá fyrirgefningu. 
26

 Þessi sala hafi 

því verið ein útfærsla Snorra á eigin syndum og tjáningarleið til að tengjast syndum annarra. 

Snorri nefnir í viðtali við Fréttablaðið að hann hafi fundið fyrir því við sölu aflátsbréfanna að 

fólk hafi brugðist illa við þeim þar sem hann hafi með útgáfu bréfanna gefið til kynna að hann 

væri milliliður milli Guðs og manna. 
27

 

Ransu fjallaði einnig um sýninguna Til þín þar sem hann segir:  

Gildi og siðfræði íslensks samfélags er eins og hjá öðrum samfélögum mótað af 

trúarbrögðum og trúarbrögðin eru svo aftur löguð að samfélaginu. Sýnist mér Snorra 

vera ljóst þetta samspil samfélags og trúarbragða þar sem krossfestingarmynd hans 

hefur beina tilvísun í íslenska fánann, með bláan himininn að baki, hvítan kross og 

rautt lekandi blóðið. 
28

  

 

Vert er að benda á þá staðreynd að samfélagið er ekki einungis mótað af trúarbrögðum en Jón 

hefur vissulega rétt fyrir sér þegar hann tengir saman samfélagið og trúna í verki Snorra. Eins 

og fram hefur komið hér að framan, þá fólst gjörningurinn einnig í því að Snorri upplifði 

tilfinningar Krists við krossfestingu. Með því sýna áhorfandanum upptöku af gjörningnum 

gefur Snorri mögulega til kynna að áhorfandinn sjálfur eigi að endurupplifa krossfestingu 

Krists. Eins og titill sýningarinnar og gjörningsins gefa til kynna er ekki á hreinu til hvers er 

verið að vísa. „Þín“ er eignarfornafn ótilgreindrar persónu eða hluta sem einungis er að finna í 

huga listamannsins. Áhorfandinn getur túlkað þetta sem svo að átt sé við hann sjálfan. 

Skilaboðin séu því samfélagsleg og eigi við um hlutverk áhorfandans í samfélaginu með tilliti 

til kristni og um samfélagið sjálft. Hins vegar getur „þín“ einnig táknað Krist sjálfan. Þannig 

má líta á verkið sem hyllingu Krists og þeirrar fórnar sem hann færði með því að láta lífið á 

krossinum fyrir mannkynið. Þetta er velþekkt myndefni í listasögunni en á þennan hátt gefur 

Snorri nýja sýn á efnið.  

Myndlistagagnrýnandinn og myndlistamaðurinn Ragna Sigurðardóttir fjallar um 

yfirlitssýningu Snorra Ásmundssonar á Nýlistasafninu þar sem hún bendir á að með því að 

setja upp yfirlitssýningu á verkum sínum inn á safn undirstrikar það þá staðreynd að um 

listræna gjörninga hafi verið að ræða. 
29

 Hún virðist gefa í skyn að með því að setja upp 

yfirlitssýningu dragi það úr tilgangi listar Snorra. Ragna skilgreindi sýninguna sem 

                                                 
25

 Jón B.K. Ransu, „Mátturinn og dýrðin“, Morgunblaðið, 31. júlí 2003, bls. 24.  
26

 Viðtal höfundar við Snorra Ásmundsson, 21. nóvember 2010.  
27

 Kristrún Heiða Hauksdóttir , „Útvaldar þjóðir og eldfim efni“, Fréttablaðið. 4. september 2006, bls. 26. 
28

Jón B.K. Ransu, sama heimild.  
29

 Ragna Sigurðardóttir, „Svarti sauðurinn rammaður inn“, Morgunblaðið, 27. nóvember 2005, bls. 40. 
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minnismerki um hina ýmsu gjörninga. En með því að vera minnismerki um gjörninga dregur 

það ekki úr tilgangi gjörninganna sjálfra sem minnismerkin vísa í. Það væri líkt og að segja að 

með því að gera styttu af Ingólfi Arnarsyni dragi það úr mikilvægi þess að hann hafi komið til 

landsins. Ragna líkir Snorra við Sylvíu Nótt í því samhengi að við þessa umskiptingu á 

umhverfi listarinnar því að  

í þessu samhengi verða spurningarnar um frumleika og fordæmi ágengari,  

spurningar sem úti í samfélaginu skipta síður máli, rétt eins og spurningar um 

frumleika Sylvíu Nætur skipta litlu en kysi hún að setja sjálfa sig fram í listrænu 

samhengi færi broddurinn úr húmornum og ádeila hennar yrði krúttlegur gjörningur, 

staðreynd sem segir ef til vill einhvern leiðan sannleika um stöðu lista og listamanna í 

samfélaginu í dag. 
30

 

 

Túlka mætti orð Rögnu þannig að hlutirnir missi mikilvægi sitt um leið og þeir rata inn á safn. 

Þess ber að geta að í listasögunni hefur tilgangur/hlutverk listaverka breyst þegar þau rata inn 

á safn eins og í tilfelli Dadaista sem vildu rífa niður hugmyndina um listasafnið. Seinna fengu 

verk þeirra hlutverk sýningagripa og missa því marks í nútímanum. Þó svo að verkin verði að 

sýningargripum þá eru þau samt engu gildishlaðnari en í upprunalegu umhverfi þeirra. Það 

sama má segja um verk Snorra á yfirlitssýningunni í Nýlistasafninu. Þó svo að verkin á 

sýningunni séu minnismerki um þá gjörninga sem Snorri hafði gert fram að því, þá dregur þau 

ekki úr mikilvægi þeirra. Með orðum sínum gefur Ragna í skyn að gjörningar séu einungis 

réttmætir ef þeir eiga sér stað úti í samfélaginu. 

Í umfjöllun sinni ári síðar um sýninguna Guðs útvalda þjóð í Kling og Bang kemst 

Ragna að þeirri niðurstöðu að þó svo að vilji Snorra til að tala til fólksins sé fyrir hendi þá hafi 

sýningin ekki verið eftirminnileg og hafi engin áhrif á pólitískum vettvangi. 
31

 Þó svo Rögnu 

hafi ekki þótt sýning Snorra eftirminnileg og hún telji að Snorri ekki haft áhrif á pólitískum 

vettvangi, þá má gera ráð fyrir að sýningin hafi vakið þá sem á hana fóru til umhugsunar um 

málefni Palestínu. Hér er þó ekki ætlunin að fara nánar út í það hverjir gætu mögulega hafa 

orðið fyrir áhrifum og hvort þau hafi leitt til einhvers í kjölfarið eins og pólitískra aðgerða.  

II.2 Almenningur 

Lítil umfjöllun er til um álit almennings á list Snorra önnur en sú sem fjölmiðlar ýja að eins 

og fjallað verður um nánar hér að neðan. Í áðurnefndri myndlistargagnrýni listfræðingsins 

Aðalsteins Ingólfssonar um sýninguna Líf mitt með geggjuðum listamanni í DV kemur fram 

að ekki hafi allir verið ánægðir með þá ákvörðun Listasafns Akureyrar að kaupa verk af 

                                                 
30

 Ragna Sigðurðardóttir, Sama heimild. 
31

 Ragna Sigurðardóttir, „Ádeila eða friðþæging?“, Morgunblaðið,  28. september 2006, bls. 40. 
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sýningunni. 
32

 Í sömu gagnrýni segir að þeim sem hafi verið á móti kaupunum hafi fundist það 

kjánalegt að ráðstafa fé skattgreiðenda til slíkra kaupa. Þeir sem voru samþykkir þeim þótti 

þau benda til „[aukins] frumleika og víðsýni listasafnsins.“ 
33

 Í sömu listagagnrýni er vísað til 

orða Haraldar Inga Haraldssonar, þáverandi forstöðumanns Listasafnsins á Akureyri þar sem 

hann segir að ástæðan fyrir kaupum á verkum listakattarins Loka hafi meðal annars verið sú 

hve verkin voru. Þar að auki ætti Snorri að öllum líkindum mikið í verkum Loka.
34

 Orð 

Haraldar orka tvímælis. Að öllum líkindum er þetta kaldhæðnislegt svar við neikvæðri 

umræðu um listaverkakaupin að segja að verkin hafi verið ódýr. Hann gerir lítið úr kaupunum 

og vísar til þess að reynt hafi verið að taka tillit til skattgreiðenda sem finnst ef til vill að 

einungis ætti að kaupa merkilegri listaverk. Ef ummæli Haraldar eru skoðuð í heild sinni, má 

greina kaldhæðnislegan tón þar sem hann gerir hálfgert grín að því fólki sem var ekki 

samþykkt kaupum listasafnsins á þessum verkum. Ef Snorri hefur gert stærstan hluta 

verkanna, þá var þetta stórt skref fyrir hann og verk hans þar sem kaupin áttu sér stað snemma 

á listaferli hans. 

Mörg sannindi má finna í kynningu Nýlistasafnsins á yfirlitssýningu Snorra sem þar 

var haldin. Kynningin nær hins vegar þar að auki yfir verk sem spanna allan hans listaferil.  

Hann hefur fengist við að skoða viðbrögð umhverfisins, þ.e.viðbrögð fólks við því 

þegar viðurkenndum gildum er snúið á hvolf og þegar, annars valdalaus, einstaklingur 

tekur sér vald sem alla jafna er úthlutað eftir fyrirfram gefnum reglum. Hvernig svo 

sem fólk bregst við þessum uppátækjum listamannsins þá er hann fyrst og fremst að 

ögra samfélaginu og gildum þess. Hann leitar á mið sem kalla á snörp viðbrögð og 

kannar um leið mörk náungans og væntanlega sín eigin. 
35

 

 

Í kynningunni er komist að innihaldi verka Snorra. Ætlun hans er að vekja viðbrögð fólks með 

því að taka fyrir og gagnrýna rótgrónar hugmyndir samfélagsins.  

Í umfjöllun Guðmundar Odds Magnússonar um Snorra Ásmundsson, í tilefni af 

sýningu sem hann hélt í gallerí Suðsuðvestur í Reykjanesbæ árið 2007, má lesa yfirlit yfir 

listaferil Snorra og úttekt á honum sem listamanni. 

Snorri er sjálfhverfur, hann er með athyglisbrest, hann er andlega vakinn, hann horfir í 

spegil, hann horfir á unnendur sína, teiknar kómískar teikningar af þeim, hann rakar 

sig, hann málar, hann er með læknandi áhrifamátt, hann selur syndaaflausnir,  

hann burstar í sér tennurnar, hann liggur í tölvunni, hann er kóngurinn,  

hann er fíflið í hinni eilífu skrúðgöngu. Hann er Snorri Ásmundsson. 

                                                 
32

Róbert Reynisson, „Málverk eftir listaköttinn Loka: Snöggtum betri málari en mörg mannskepnan“, DV, 16. 

ágúst 1997, bls. 4. 
33

Sama heimild.  
34

Sama heimild.  
35

„Snorri Ásmundsson - Retrospective“, af vefsíðu Nýlistasafnsins, 19. nóvember til 19 desember 2005: 

http://www.nylo.is/index.php?option=content&task=view&id=148&Itemid=166 (skoðað 21.10.2010) 
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Á einhverjum stað erum við öll Snorri Ásmundsson - þar liggur snilldin! 
36

 

 

Hér túlkar Guðmundur heildar listferil Snorra og hvernig Snorri birtist almenningi sem 

listamaður. Hér verður gerð tilraun til að tengja ummæli Guðmundar Odds við ákveðnar 

vinnuaðferðir og verk sem þegar hafa verið nefnd. Sjálfhverfan vísar í þá staðreynd að Snorri 

fjallar mikið um sjálfan sig í list sinni. Hann notar bæði sjálfan sig sem viðfangsefni nýtir sér 

listina til að vinna úr persónulegum málum. Athyglisbrestinn sem Guðmundur nefnir mætti 

túlka sem svo að Snorri vaði úr einu viðfangsefni í annað. Snorri veður ekki úr einu í annað í 

þeim skilningi að öll verk hans séu ókláruð. Öll verk hans eiga sér skýrt upphaf og endi. Hér 

hefur áður verið talað um nokkur verk sem ekki er búið að framkvæma, en ekki er hægt að 

ætla að þau verði aldrei framkvæmd. Guðmundur talar um andlega vakningu sem gæti vísað í 

Ástarpíramídann eða myndbandið af krossfestingunni. Allt eru þetta tengingar við verk Snorra 

og hvernig persónuleiki hans birtist í þeim. Hina eilífu skrúðgöngu mætti túlka sem lífið sjálft 

og fíflið Snorra sem fjallar um það á kómískan máta. Guðmundur nefnir að í öllum verkunum 

megi finna Snorra vegna þess að hann tekur í þeim á sjálfum sér en engu að síður geti allir 

einhvers staðar fundið tengingu við þau. Snorri vinnur oft með hefðbundna hluti eins og 

tannburstun, kristna trú og hugleiðslu en finnur hið óhefðbundna í þeim.  

III.  Samantekt og túlkun á ferli Snorra Ásmundssonar 
Fram hefur komið í þessari umfjöllun um verk og sýningar Snorra Ásmundssonar að 

hann hefur tekið fyrir efni allt frá kettinum sínum, tannburstun og líkum til guðlegrar 

tengingar svo að hægt er að sjá að efniviður hans er af ýmsum toga. Hann notast við málverk, 

ljósmyndir, kvikmyndir, gjörninga og fjöldaframleiðslu en áður upptalin verk eru einungis 

lítill hluti af því sem Snorri hefur tekið sér fyrir hendur. Hann tekur fyrir bæði brýn og 

smávæg málefni og er í samtali bæði við áhorfandann, sem oft tekur meðvitaðan eða 

ómeðvitaðan þátt í verkunum, sem og við aðra listamenn. Snorri notast við þann miðil sem 

hentar þeirri hugmynd sem hann vinnur með hverju sinni. Snorri vinnur líka með sín 

persónulegu málefni í verkum sínum. Hann reynir að leysa eða vinna með vandamál sem hrjá 

hann og notar listina sem miðil til þess.  

 

                                                 
36

Guðmundur Oddur Magnússon, „Sjálfhverfan sem viðfangsefni“,  texti úr sýningaskrá, Vefslóð: 

http://www.sudsudvestur.is/goddur.htm (skoðað 21.10.2010) 
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IV. Framboð Snorra 
Hér er ætlunin að fjalla um framboð Snorra Ásmundssonar sem listrænan gjörning. Með 

framboðum sínum til formanns í leiðtogakjöri Sjálfstæðisflokks, VHS og forseta tekst Snorra 

að koma listrænum gjörningi út fyrir hefðbundið umhverfi listarinnar og alla leið til þess 

almennings sem að öllu jöfnu hefði ekki heyrt um listamanninn.  

IV.1 Framboð Snorra sem gjörningur 

Líta má á framboð Snorra og það ferli sem tvíþætt: annars vegar er það listræna hugmyndin 

um það að bjóða sig fram til embættis og hins vegar eru það litlir gjörningar innan þess 

tímaramma þegar Snorri var í framboði. Snorri segir sjálfur í viðtali við höfund að hann hafi  

dreymt um að verða forseti Íslenska lýðveldisins sem barn og ætlað að bjóða sig fram þegar 

hann næði réttum aldri. 
37

 Hann bendir einnig á að hann hafi boðið sig fram til formanns 

Sjálfstæðisflokks og í sveitarstjórnarkosningum síðar til þess að fylla upp í ferilskrána, þá liti 

það vel út að hans mati að hafa það pólitíska ferli í ferilskrá til þess að komast í forsetastólinn. 

38
 Hann hefur því séð þetta sem rökrænan metorðastiga þar sem eitt embætti leiðir af öðru.  

IV.1.1 Gjörningalist 

Amy Dempsey flokkar gjörninga undir stefnu konseptlistar. Sú stefna felur í sér að listræna 

hugmyndin skipti meira máli en listaverkið sjálft sem sé einungis leið til að koma 

hugmyndinni á framfæri. 
39

 Hún bendir einnig á að í öfgakenndustu tilfellum konseptlistar 

sleppi listamenn áþreifanlegum hlutum algerlega og koma skilaboðunum á framfæri með 

tungumálinu, í munnlegum eða skrifuðum skilaboðum. 
40

 

 Gjörningar, sem sumstaðar eru skilgreindir sér en annarsstaðar sem konseptlist, fela í 

sér að listamaðurinn hefur skipt út hefðbundnum kyrrstæðum listmiðlum fyrir eigin 

hreyfingar, látbragð og hljóð sem hann framkvæmir fyrir framan áhorfendur, sem geta verið 

hluti af gjörningnum eður ei. 
41

 Það sem gjörningar hafa fram yfir önnur listform er að 

einstaklingurinn sem framkvæmir gjörning er ekki bundinn miðlum til að koma skilaboðunum 

til skila heldur er það einstaklingurinn sjálfur sem framkvæmir listaverkið með líkamanum. 

En þar sem gjörningurinn gerist á rauntíma og er bundinn einstaklingnum sem framkvæmir 

hann, þá hefur hann hvorki nota- né sölugildi. Einungis er hægt að varðveita hann í 

                                                 
37

 Viðtal höfundar við Snorra Ásmundsson, 21. nóvember 2010. 
38

 Sama heimild. 
39

 Amy Dempsey, 2004, Styles, Schools and Movements, Thames & Hudson, London , bls. 240.  
40

 Sama heimild. 
41

 Fred S. Kleiner, 2009, Gardner´s Art through the Ages, Thomson/Wadsworth, Boston , bls. 1017. 
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ljósmyndum eða á upptöku en það er samt sem áður ekki gjörningurinn sjálfur heldur einungis 

upptaka eða mynd af honum.  

IV.1.2 Litlir gjörningar innan framboða 

Snorri byrjar á því eins og áður sagði að bjóða sig fram til formanns í leiðtogakjöri 

Sjálfstæðisflokksins árið 2002. Snorri hélt ræðu í Valhöll, húsi Sjálfstæðisflokksins, fyrir 

leiðtogakjörið. Hann hóf mál sitt með því að skilgreina sjálfan sig sem krónískan 

óþekktaranga og á skjön við samfélagið (e. disfunctional). 
42

 Hann hélt áfram og benti á að 

hann væri lélegur stjórnmálamaður og að það að vera í stjórnmálum væri ekki öfundsvert 

starf. Hann sagði jafnframt að ef hann yrði formaður, þá yrði hann líklegast leiður og vildi 

fara að gera eitthvað annað eftir stuttan tíma. Hann þakkaði fyrir vinstri stjórn en um leið 

bætti hann við að stjórnmál væru alla jafna leiðinleg og krabbameinsvaldur. Í lokin tók hann 

fram að hann virki ekki í hópum og sé stjórnsamur í eðli sínu. 
43

 Þessar staðhæfingar eru 

þversagnakenndar þar sem ólíklegt er að einstaklingur sem lýsir því yfir á stjórnmálafundi að 

hann sé áhugalaus um stjórnmál, að hann sæmi sér illa í lýðræðislegu umhverfi og styðji auk 

þess stjórnmálaflokk andstæðinga eigi möguleika á að komast í formannsstólinn. Aðspurður 

hvort hann hafi gert sér grein fyrir þeim áhrifum sem ræðan og þær þversagnakenndu 

staðhæfingar sem þar koma fram myndu hafa á hlustendur segist hann ekki hafa gert sér grein 

fyrir því. 
44

 Hann bendir einnig á að sér hafi ofboðið eitthvað, eins og stjórn flokksins eða 

flokkinn sjálfan, og hann hafi boðið sig fram til embættisins til þess að knýja fram breytingar. 

45
 Hvort sem Snorri ákvað fyrirfram eður ei hvað hann ætlaði að segja á þessum tiltekna fundi 

Sjálfstæðismanna og hvort sem hann gerði sér grein fyrir því hvaða áhrif ræðan hefði eða 

ekki, má tengja þennan smá-gjörning innan framboðsins við velútfærða þrískiptingu 

líkverksins þar sem fyrsti hluti verksins er framsetning hugmyndarinnar og viðbrögð 

almennings við henni. Þó svo að líkgjörningurinn sjálfur hafi ekki enn komið til framkvæmda, 

þá er fyrsta hluta hans lokið eða hann enn í gangi. Ræða Snorra í Valhöll fól í sér þessa sömu 

hugmynd, hvort sem hún var honum meðvituð eða ómeðvituð, að fá viðbrögð væntanlegra 

kjósenda sem á hann hlustuðu.  

 Einnig má vel vera að með því að segja persónulega frá sjálfum sér í ræðu sinni í 

Valhöll, hafi Snorri fært framboðið inn á persónulegra svið sem ekki er venja í stjórnmálum. 

Hvort sem Snorri segir sannleikann um sjálfan sig eður ei, spilar ræða hans með vissa hefð í 

                                                 
42

 Snorri Ásmundsson, 29. mars 2009, „Candidacy for chairman of the Independence Party“, af vefsíðu: 

http://www.snorriasmundsson.com/portfolio/candidacy-chairman/ (skoðað 21.10.2010) 
43

 Sama, 29. mars 2009. 
44

 Viðtal höfundar við Snorra Ásmundsson, 21. nóvember 2010. 
45

 Sama heimild. 
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íslenskum stjórnmálum. Staðalímynd stjórnmálamanns er ef til vill einstaklingur sem lofar 

öllu fögru í betrumbótum sínum á borg eða landi og svo er borgarbúa að bíða og sjá hvort 

þessi tiltekni frambjóðandi stendur við sín loforð og þá hvernig. Með því að fara í gagnstæða 

átt við hefðbundna staðalímynd gagnrýnir Snorri meðal annars innihaldslaus orð 

stjórnmálamanna. Í raun skiptir ekki máli hvort Snorri sé í ræðu sinni að segja sannleikann um 

sjálfan sig eður ei, heldur felst í ræðunni hugmyndin um að brjóta framboðið niður og spyrja 

spurninguna: hvernig birtist stjórnmálamaður almenningi?  

IV.1.3 Vinstri Hægri Snú 

Snorri Ásmundsson varð ekki formaður Sjálfstæðisflokksins í þetta sinn en stofnaði í kjölfarið 

stjórnmálaflokkinn Vinstri Hægri Snú sem bauð fram til borgarstjórnarkosninga í Reykjavík 

árið 2002. Aðrir flokkar í framboði til borgarstjórakosninganna voru Höfuðborgarsamtökin, 

Sjálfstæðisflokkurinn, Frjálslyndir og óháðir, Húmanistar og Reykjavíkurlistinn. Áður í 

þessari ritgerð hefur verið bent á að innan hvers framboðs Snorra megi finna marga litla 

gjörninga. Þannig mætti til dæmis túlka heimasíðu VHS sem þessháttar lítinn gjörning þar 

sem Snorri setur sig í sömu stellingar og aðrir flokkar sem kynna sig á veraldarvefnum. Á 

kynningarsíðu VHS heldur spurningin um það hvernig stjórnmálaflokkar birtast almenningi, 

sem Snorri varpar fram í framboðum sínum, áfram. Á heimasíðu flokksins koma fram ýmis 

konar áskoranir og yfirlýsingar eins og að aðrir flokkar í sveitastjórnarkosningum eigi að 

hætta framboði. Hann bendir á þá staðreynd að í pólitísku uppeldi margra virðist fólk fylgja 

foreldrum sínum í kosningum vegna áhugaleysis eða vankunnáttu. Þarna koma fram 

hugmyndir eins og langanir flokksins um að eignast 80% í Kaupþing banka sem myndi „þýða 

næstum ótakmörkuð fjárútlát í kosningarbaráttunni.“ 
46

 Með því að boða á einum stað á 

heimasíðunni spillingu á brott úr stjórnmálum með komu flokksins og vera síðan 

meðfylgjandi spillingu á öðrum stað eru yfirlýsingar Snorra á síðunni þversagnakenndar.  

 Í beinni útsendingu kosningasjónvarps Ríkissjónvarpsins þann 5. maí, sem var send 

út frá Ráðhúsinu í Reykjavík, tókust á formenn flokkanna sex í umræðum um borgina, 

stefnumál og kosningaloforð. Formennirnir voru Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri 

Reykjavíkurlistans, Björn Bjarnason úr Sjálfstæðisflokki, Ólafur F. Magnússon úr flokki 

Frjálslyndra og óháðra, Guðjón Erlendsson úr Höfuðborgarsamtökunum, Medusalem Þórisson 

úr röðum Húmanista og Snorri Ásmundsson úr Vinstri hægri snú. Ekki verður farið nánar í 

svör hinna flokkanna fimm við spurningum spyrla né spurningum almennings úr sal heldur 

                                                 
46

Snorri Ásmundsson, 23. apríl 2002, „Vinstri hægri snú hafa augnstað á fjárfestingafyrirtækjum“, af vefsíðu 

Vinstri hægri snú: http://this.is/vhs/pistlar.html  
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einblínt á svör Snorra. Allir þessir frambjóðendur fóru með opnunarræðu áður en spurningar 

úr sal og spyrla hófust. Opnunarræða Snorra hljómar svo:  

Vinstri hægri snú, yngsta og framsæknasta stjórnmálaafl í Evrópu tekur nú þátt í 

kosningum í fyrsta skipti. Flokkurinn er ungur og óreyndur á taflborði stjórnmálanna 

og setur allt sitt traust á að Reykvískir kjósendur hafi sömu framtíðarsýn og þeir 

metnaðarfullu einstaklingar sem standa að framboði Vinstri hægri snú. Stefnan hefur 

verið sett á að ná hreinum meirihluta í borgarstjórn. Nú eru þrjár vikur til kosninga og 

kraftaverk þarf að gerast ef Vinstri hægri snú á að ná góðri kosningu því Reykvíkingar 

hafa enn ekki mikla vitneskju um tilveru þessa nýja stjórnmálaflokks. En við í Vinstri 

hægri snú trúum á kraftaverk og að allt sé hægt ef vilji er fyrir hendi. Því eins og 

Kristur sagði "Tak sæng þína og gakk". VHS bíður sátt við gömlu öflin með nýjum 

áheyrslum og stórhuga áætlunum sem framkvæmdar verða með góðum hug og 

glæstum brag. VHS vill að Reykjavík verði paradís andlegrar vellíðunar og fái 

viðurnefnið Eden norðursins frekar en Sódóma norðursins. Aldraðir, nýbúar, konur og 

börn eru líka fólk með vonir og drauma. Því þarf að hlúa vel að þessum hópum og 

fullnægja þeirra þörfum með öllum tiltækum ráðum. VHS vill gera Reykjavík að 

mennskri menningarlegri heimsborg sem ferðamenn alls staðar frá sækjast eftir að 

heimsækja. Því er VHS spennandi valkostur fyrir alla borgarbúa hvar sem þeir standa í 

pólitík.
47

 

 

Í opnunarræðunni vísar Snorri í kristna trú eins og í mörgum öðrum verkum sínum. Í ræðunni 

tekur Snorri nýjan pól í hæðina í samanburði við framboðið í formannssæti 

Sjálfstæðisflokksins. Í stað þess að rífa niður hugmyndina um frambjóðandann með neikvæðri 

ímynd eins og hann gerði í formannsframboðinu, þá samlagast hann hugmyndinni um 

flokksformann í VHS og ýkir hana. Ræða hans er stórhuga en hann bendir ekki á neitt sem er 

ekki þegar verið að framkvæma eða er til. Hann bætir við síðar að VHS hafi kynnt sér 

stefnuskrá R og D listanna og að hann væri í meginatriðum sammála þeim. Aðspurður um 

málaflokkinn borgarmál segir hann að flokkurinn hafi ekki kynnt sér öll þessi mál en „mér 

lýst vel á þetta.“ 
48

 Í stað þess að rökræða, eins og venjan er í kosningum, þá er Snorri 

sammála öllum flokkum. Aðspurður hvort hann ætli að auka réttindi öryrkja og aldraðra segist 

hann einnig sammála R og D listanum í þeim efnum. Varðandi skólamál segir Snorri að 

„VHS [vilji] byggja upp einstaklinga þannig að þeir hafi með sér gott veganesti út í lífið með 

öflugu skólakerfi og forvörnum. Látum ekki græðgi hins kapítalíska þjóðfélags bitna á 

uppeldi barna okkar. Það væri vanræksla af okkar hálfu.“ 
49

 Aðspurður hvort hann geti hugsað 

sér samstarf við hina flokkana ef VHS nái kjöri segir hann að honum þyki vænt um 

Sjálfstæðisflokkinn og Reykjavíkurlistann og sé opinn í allar áttir. 
50

 Í lokaorðum segir Snorri 

                                                 
47

Kosningasjónvarp Ríkissjónvarpsins, 5. maí 2002.  
48

 Sama heimild. 
49

Sama heimild. 
50

 Sama heimild. 
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Ásmundsson að VHS þyki vænt um Reykvíkinga og hlakki til að taka meirihlutann auk þess 

sem flokkurinn muni gera Reykjavík að himnaríki. 
51

 

 Í fréttum Ríkissjónvarpsins þann í maí 2002 komu fram niðurstöður úr könnun 

Gallup sem spurði nokkur þúsund Reykvíkinga þann 22. og 23 maí um fylgi við 

borgarstjórnarlista sem voru í framboði. Í niðurstöðum könnunar Gallups fékk Vinstri hægri 

snú 1% fylgi. Vinstri Hægri Snú fékk 1,1 % fylgi í kosningunum sjálfum og náði ekki kjöri. 

Snorri bendir á í viðtali í Kastljósi Ríkissjónvarpsins ári síðar að hann hafi samt í raun verið 

borgarstjóri í tvo daga vegna þess að hann hélt sigurhátíð tveimur dögum fyrir kosningar og 

sér hafi liðið sem borgarstjóra. 
52

 

IV.1.4 Forsetakosninar 

Snorri Ásmundsson bauð sig fram til forseta í forsetakosningum árið 2004. Um lögmætt 

framboð var að ræða þar sem hann fylgdi alfarið lögum í þeim efnum. Snorri kom í viðtal í 

Kastljós Ríkissjónvarpsins í júní 2003 og talaði þar um framboð sitt til forsetaembættis. 
53

 

Sem verðandi forsetaframbjóðandinn klæddur í fánalitum íslenska lýðveldisins benti hann á 

að framboð sitt væri ekkert grín. Hann ætlaði að nota embættið til þess að breiða út jákvæða 

strauma, veita fálkaorðun og opna sýningasal á Bessastöðum. 
54

 Snorri naut afar lítils stuðning 

ef dæmt er út frá skoðanakönnun sem Fréttablaðið greindi frá þann 22. mars 2004. Þar fær 

Snorri 0,6% fylgi. 
55

 

Aðspurður sagði Snorri að hann hefði verið búinn að safna nægum meðmælendum 

með framboði sínu og að vissulega gæti hann bæði sinnt embætti forseta og verið 

listamaður „en það eru bara svo miklar annir hjá mér framundan, að ég vil ekki svíkja 

kjósendur með því að lofa upp í ermina á mér,“ sagði hann.
56

 

 

Snorri lætur hér líta út fyrir að embættið sé ekki merkilegt og er það í raun spurningin sem 

hann varpar fram í gjörning sínum: af hverju er svona merkilegt að vera forseti og hvað gerir 

hann? 

Rúmum mánuði fyrir kosningar ákvað hann að hætta við framboð sitt. Í ræðu sem 

hann hélt á blaðamannafundi fyrir framan styttu Jóns Sigurðssonar á Austurvelli segir að hann 

hafi hætt við framboð vegna uppgangs í myndlistarheiminum. 
57

 Hann bendir einnig á að 

                                                 
51

 Sama, 5. maí 2002. 
52

 Kastljós, 13. júní 2003, viðtal við Snorra Ásmundsson. 
53

 Sama heimild.  
54

 Sama heimild. 
55

 Trausti Hafliðason, „Ólafur Ragnar með algjöra yfirburði“ Fréttablaðið, 22.mars 2004, bls. 2. 
56

 Ragnar Axelsson, „Getur ekki tekið þátt í þeim skrípaleik sem komandi kosningar verða“,  Morgunblaðið, 19. 

maí 2004, bls. 4. 
57

Snorri Ásmundsson,  „Kæru landsmenn“ 18. maí 2004,, af vefsíðu Snorra Ásmundssonar, 

http://this.is/snorri/forseti/frettir.htm (skoðað 21.10.2010) 
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komandi kosningar beri brag skrípaleiks og sirkuss. Ekki er gott að segja til um hvort hann 

tengi þennan skrípaleik og sirkus við þá frambjóðendur sem eftir eru eða forsetaframboð 

almennt.  

Aðspurður í viðtali í Morgunblaðinu hvort forsetaframboðið hafi verið pólitískur 

gjörningur segir Snorri að þrátt fyrir að hann sjálfur hafi ekki haft áhuga á pólitískri myndlist, 

hafi svo verið þótt hann hafi ekki litið á það á þeim tíma sem pólitík. „Nema þá einmitt til að 

gefa skít í hana eða ekki taka afstöðu. Ég hef ekkert haft áhuga á pólitík.“ 
58

 Eins og sjá má á 

þessari umfjöllun verður að túlka framboð Snorra til forseta sem eina heild, raunar söguþráð 

með upphafi, miðju og endi. Snorri ákvað að hætta við framboð og þar með ljúka 

gjörningnum. Ef til vill hefði gjörningurinn getað endað á Bessastöðum en miðað við 

yfirlýsingar hans á pólitík og fyrri framgöngu í kosningum þá hefði gjörningurinn líklega 

aldrei náð svo langt. Tilgangurinn var ekki að ná inn á Bessastaði því að með því hefði 

merking gjörningsins breyst. Hugmyndin snerist einungis um framboð til embættis en ekki 

um að listamaður næði embættinu.  

IV.1.5 Viðbrögð almennings við framboðum Snorra 

Á þeim tímapunkti þegar fólk sem veit ekki við hvað Snorri starfar reiðist og fordæmir hann 

fyrir að vera „peningaplokkara“, þá hefur Snorra tekist að færa mörk listarinnar út fyrir hið 

hefðbundna listrými, frá hinum listþenkjandi og til almennings hvort sem almenningur 

skynjar það sem list eður ei. Umsagnir eins og „Annað hvort er maðurinn snargeðbilaður eða 

fær peningaplokkari. Hvort sem er, þá er maðurinn ruglaður og ekki maður sem að við ættum 

að  [hleypa] í forsetastólinn.“ 
59

 og  „Myndlistarmenn í djókframboði eru einfaldlega ekki 

fyndnir.“ 
60 

eru auðfundnar á spjall- og bloggsíðum. Dæmin eru tekin af veraldarvefnum 

vegna þess að hann er í dag staður þar sem almenningur tjáir sig opinskátt um ýmis málefni. 

Þar á engin ritskoðun sér stað og allir geta sagt það sem þeim liggur á hjarta. Hins vegar eru 

siðareglur sem fólk verður að fara eftir og er rekið út af netsíðum ef þær reglur eru brotnar. 

Segja má að á veraldarvefnum fái hinn almenni borgari útrás fyrir skoðanir sínar undir 

dulnefni og tækifæri til að heyra viðbrögð annarra hvort sem þeir eru sama sinnis eður ei. 

Dulnefni fela í sér ákveðið öryggi þess sem tjáir sig því erfitt er að rekja slíkt. Undir dulnefni 

er því hægt að tjá sig opinskár en undir eigin nafni og án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því 

að vera útskúfaður fyrir skoðanir sínar. Sumir sem tjáðu sig á blogg- og spjallsíðum virðast þó 

                                                 
58

Hjálmar S. Brynjólfsson, „Við berum ábyrgð“,  Morgunblaðið, 2. september 2006 , bls. 54.  
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 Nari, „Snorri Ásmundsson snargeðveikur :S?“, 23. mars 2004, af spjallvef: 

http://www.hugi.is/deiglan/articles.php?page=view&contentId=1529098 (skoðað 23.10.2010) 
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Ágúst, „Snorra í forsetann“, 25. október 2003, af bloggsíðu Más Örlygssonar: 

http://mar.anomy.net/entry/2003/10/24/16.48.27/ (skoðað 23.10.2010) 
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hafa áttað sig á að hér væri um listgjörning að ræða eins og sjá má á bloggi og heimasíðu 

hönnuðarins Más Örlygssonar. Þar segir Már „Mig grunar að Snorri sé [...] að vinna með 

lýðræðið og kosningafyrirkomulagið sem félagsleg fyrirbæri auk hugtaka á borð við frægð, 

frama og völd (pólitísk, trúarleg, etc.).“ 
61

  

Á eftirfarandi umræðum má greina ólík sjónarmið almennings gagnvart framboðum 

Snorra sem og annarri list hans. Annars vegar má sjá umfjöllun eins og þessa þar  sem 

framboð hans eru einungis túlkuð sem grín: „Hann er ekki einusinni umdeildur þar sem 

auðvitað tekur enginn hann alvarlega þar sem hann sjálfur tekur sig augljóslega ekki 

alvarlega, [hvers vegna] ætti nokkur annar að gera það?“ 
62

 Hins vegar virtust einhverjir hafa 

áttað sig á að þarna væri um gjörning að ræða:  

„Ég veit voða lítið um Snorra. Einhverjir mánuðir síðan ég sá hann í viðtali í 

sjónvarpinu þar sem hann var að lýsa áhuga sínum á forsetaframboðinu og ég tók orð 

hans þannig að hann væri fyrst og fremst að gera grín. Þetta væri einhverskonar 

snilldar-listagerningur í hans huga. Ég hef enn þá skoðun að hann sé svona hálft í 

hvoru "að gefa okkur langt nef" með þessu framboði.“ 
63

  

 

Þessi einstaklingur er ef til vill ekki sammála því að embættin séu gagnrýnd.  

IV.1.6 Viðtökur fræðimanna, gagnrýnenda og listamanna 

Afar lítið er um fræðilega umfjöllun framboð Snorra Ásmundssonar sem listræna gjörninga.  

Þó hefur listfræðingurinn Shauna Laurel Jones skilgreint framboð Snorra í grein sem birtist í 

veftímaritinu List: Icelandic Art News (sem gefið er út á vegum Kynningarmiðstöðvar 

íslenskrar myndlistar) sem 

Háðsádeilulist, tilraunir til að vefengja hefðina og hrista upp í hugmyndum almennings 

um hvað er og er ekki viðtekið frá félagslegu sjónarmiði. [...] „ég sagði mér aldrei, 

aldrei að ég væri að gera list.“ Það er að segja, pólitísku herferðir hans eru eins ekta 

eins og andstæðinga hans en aðeins túlkaðar sem gjörninga af öðrum. [...] Kannski er 

ef til vill auðveldara að hugsa um löngun Snorra til embættis „aðeins“ sem leik 

listamannsins, frekar en ósvikinn ásetning venjulegs borgara til breytinga. Snorri sér 

það ekki sem sína ábyrgð að tilkynna hvenær hann er eða er ekki að gera list – hann 

lætur áhorfendur og almenning um að ákveða það – svo mótmælir hann ekki ef við 

álítum pólitískan starfsferil hans sem stórfelldan gjörning. 
64
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genuine as those of his opponents, only labeled performances by others. [...]Maybe it’s easier for some to think 
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Shauna hefur rétt fyrir sér þegar hún skilgreinir framboðin sem tilraunir til að vefengja 

hefðina og skilgreinir þau sem háðsádeilulist. Síðan breytir hún um skoðun og telur að ekki sé 

um gjörninga að ræða þegar kemur að framboðum Snorra, heldur að þeim sé gefið það 

hlutverk eftir á. Svo má vel vera en svo virðist sem Shauna hafi ekki horft á framboðin í heild 

og í samanburði við aðra gjörninga. Hún notar einungis eina tilvitnun frá Snorra þar sem hann 

staðhæfir að ekki hafi verið um listrænan gjörning að ræða. Snorri getur knúið fram breytingar 

á hugmyndum samfélagsins í kringum sig þó svo að um listrænan gjörning sé að ræða. 

Gjörningur er einungis eitt form miðlunar á hugmyndum eða skoðunum einstaklings. Shauna 

gefur í skyn að henni finnist að þessi gjörningur Snorra hafi í raun engin áhrif vegna þess að 

hann er túlkaður sem gjörningur. 

Jón B. K. Ransu tengir Snorra Ásmundsson við þýska listamanninn Joseph Beuys. Hann 

segir að Beuys hafi skapað hugmyndina um félagslegan skúlptúr (e. social sculpture). „Beuys 

vildi gera myndlistina að mótandi afli í samfélaginu og taldi að lýðræði byggt á félagslegum 

skilningi gæti ekki gengið nema allir tileinkuðu sér skapandi listræna hugsun.“ 
65

 Hér virðist 

Jón B.K Ransu taka Snorra úr samhengi þar sem hann ýtir ekki beint undir skapandi listræna 

hugsun áhorfandans þó svo að hann vilji vissulega eins og Beuys gera myndlistina að mótandi 

afli í samfélaginu. Hins vegar reynir Snorri einungis að virkja áhorfandann til skapandi 

listrænnar hugsunar með því að láta hann taka meðvitað eða ómeðvitað þátt í gjörningum 

sínum. Í raun sækist Snorri einungis eftir viðbrögðum áhorfenda sem er vissulega listræn 

hugsun en kallar ekki á skapandi andsvar. Jón B.K. Ransu bendir einnig á að árið 2002 hafi 

Snorri verið einn vinsælasti myndlistarmaður þjóðarinnar en þó án þess að setja upp nokkra 

sýningu heldur með því að nota fjölmiðla með því að koma gjörningum sínum á framfæri. 
66

 

Það má efast um þá staðhæfingu að Snorri hafi verið „vinsælasti“ myndlistarmaður 

þjóðarinnar en hann var án efa sá umtalaðasti á þessum tíma.  

  

                                                                                                                                                         
of Snorri’s aspirations for office as “just” the play of an artist, rather than the genuine intentions of an ordinary 

citizen to effect change. Snorri does not see it as his responsibility to announce when he is or isn’t making art – 

he leaves it to audiences and the public to decide – so he won’t protest if we consider his political career to be a 

large-scale performance piece. 
65

 Jón B.K. Ransu, „Mátturinn og dýrðin“, Morgunblaðið, 31. júlí 2003, bls. 24. 
66

 Sama heimild. 



20 

V. Snorri settur í samhengi 

V.1 Tenging við stefnur og strauma 

Eins og áður hefur komið fram eru gjörningar sumstaðar skilgreindir sér en annars staðar 

flokkaðir undir konsept-list. Fyrst og fremst mætti túlka gjörninga Snorra undir konsept-list 

þar sem hugmyndin skiptir máli en aðferðirnar einungis leið til að koma hugmyndunum á 

framfæri. Snorri notast við þann miðil sem hentar hverri hugmynd hverju sinni eins og sjá má 

á yfirliti á feril Snorra. Þannig samsamar Snorri sig ekki einungis konsept-list og gjörningalist 

eins og áður hefur komið fram heldur video- og líkamslist sem og póst módernisma að 

einhverju leyti. Þegar hefur verið fjallað um tengingu Snorra við konsept-list og því verður 

ekki farið nánar út í það hér.  

 Hægt er að tengja Snorra við videolist vegna þess að upptökurnar af gjörningum hans 

eru til skrásetningar. Í tengslum við framboðsgjörninga Snorra þá eru upptökur af gjörningum 

hans sem eru sýndar í sjónvarpi notaðar á þann hátt að miðla gjörningunum til þeirra sem eru 

ekki á staðnum. Peggy Phelan er þeirrar skoðunar í bók sinni að upptaka eða hvers konar 

skrásetning á gjörningi sé ekki gjörningurinn sjálfur. Við það ferli verður hann að einhverju 

öðru en gjörningi. 
67

 Einnig má finna myndbönd af ýmsum gjörningum Snorra á 

veraldarvefnum. Eins og áður sagði stofnaði Snorri heimasíðu fyrir flokkinn VHS á 

veraldarvefnum. Eins og segir í bókinni New Media Art þá er auðvelt að nota internetið til 

þess að skapa nýjan persónuleika með því að stofna netfang eða heimasíðu og varpa 

uppskálduðum persónuleikanum fram þar. 
68

 Snorri býr hins vegar ekki til nýjan persónuleika 

heldur notar síðuna til þess að gera gjörninginn aðgengilegan.  

Í gegnum gjörninga sína tengist Snorri líkamslist þar sem hann notar líkama sinn og 

persónu til þess að koma skilaboðum sínum á framfæri. Lea Vergine segir í riti sínu að í 

líkamslist og gjörningum noti listamenn sitt eigið líf og hluti sem tengjast því. Allir hlutir geta 

komið við sögu í gjörningum og líkamslist; til dæmis myndir af listamanninum sjálfum, rödd, 

kynfæri, draumar og röntgenmyndir. 
69

 Snorri notar fyrst og fremst líkama sinn og nærveru í 

gjörningum sínum en aukahlutir þjóna þeim tilgangi að vera síðar minnismerki um þá 

gjörninga sem hann hefur gert. Sem dæmi mætti nefna fánalituðu jakkafötin fyrir 

forsetaframboðið og ljósmynd af honum fyrir framan merki bílastæðis forseta Íslands. Í 

innsetningu Snorra í Hafnarborg mátti sjá eins konar yfirlit með persónulegum munum Snorra 

tengdum framboðunum. Hinn áðurnefndi þýski listamaður Joseph Beuys gerði álíka yfirlit á 
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sínum eigin verkum í innsetningunni Arena frá árinu 1970. Verkið mátti túlka sem eins konar 

ævisögulegt verk hans og átti að vera verk í mótun sem yrði uppfært á hverju ári. 
70

 

Í tengslum við póst-módernisma, þá kemur fræðimönnum ekki saman um það hvernig 

eigi að flokka þessa stefnu eða hvort eigi að flokka hana sem stefnu yfirhöfuð. Amy Dempsey 

segir í bók sinni Styles, Schools and Movements að hugtakið eigi við um síðasta fjórðung 

tuttugustu aldarinnar. Þar hafi komið fram á sjónarsviðið ný tjáningarform og þau misjöfn 

eftir löndum og miðlum. 
71

 Hún leggur hins vegar áherslu á að póst-módernismi hafi fyrst og 

fremst fagnað fjölhyggju sem andsvar við módernisma sem stefndi að því að skapa sameinað 

fagurfræðilegt fyrirmyndarríki. 
72

 Þá skilgreiningu er ekki hægt að tengja beint við Snorra þar 

sem fjölhyggja er ekki hans listmiðaða viðfangsefni. Hins vegar er skilgreining Charles 

Jencks í bókinni What is Post-Modernism? meðal annars sú að „bestu verk póst-

módernismans séu tvíræð og kaldhæðin, hafi víðara samhengið í aðalhlutverki, árekstrar og 

rof hefða, vegna þess að þessi misleitni fangar greinilega fjölhyggju okkar.“ 
73

 Þessi 

skilgreining passar vel við þá gjörninga sem Snorri Ásmundsson hefur tekið sér fyrir hendur í 

verkunum sem vefengja hefðina með tilliti til alls samfélagsins. Með því að nota fjölmiðla, 

veraldarvefinn og óhefðbundnar staðsetningar kemur Snorri gjörningum sínum til skila til 

þeirra sem annars hefðu ef til vill ekki tekið eftir honum ef hann hefði verið staðsettur í 

hefðbundnu listrými. Snorri bendir hins vegar á að hann grínist aldrei. „Ég hef alveg húmor 

fyrir hinu og þessu og jú, jú, kannski einhvers staðar nota ég húmor sem einhvern undirtón en 

ég er aldrei að grínast.“ 
74

  

 Eins og áður sagði líkir myndlistargagnrýnandinn Jón B. K. Ransu Snorra við Beuys 

með því að benda á að Beuys hafi verið meðal stofnenda Græningjaflokksins í Þýskalandi 

sem var flokkur umhverfissinna. Einnig segir Jón að Beuys hafi stofnað pólitískan flokk fyrir 

dýr til þess að undirstrika dýravernd og reyndi að koma nokkrum dýrum á þing sem ekki 

tókst. 
75

 Hér má benda á að framboð dýranna, sem Beuys reyndi að koma á þing, er af öðrum 

toga en framboð Snorra. Joseph Beuys reyndi að koma dýrum á þing til þess að gefa dýrum 

sem ekki hafa rödd í mannlegum stjórnmálum sína eigin. Þó svo að túlka megi það sem 

gjörning þá yfirtekur boðskapurinn um dýraverndun listræna gildi framboðsins. Beuys 

véfengdi ekki framboðið sjálft heldur notaði dýrin sem miðil til þess að koma skilaboðum á 

framfæri. Snorri notar sjálfan sig til þess að véfengja miðilinn sjálfan.  Eins og Jón B.K. 
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Ransu kemst að þá snérust framboð Snorra ekki um þau háleitu markmið sem koma fram í 

stefnuskrá Snorra heldur um hann sjálfan. 
76

 Eins og Snorri segir sjálfur: „Ég náttúrulega er 

krónískur óþekktarangi, þannig að ég þarf alltaf að vera einhvern veginn að ögra, fyrst og 

fremst sjálfum mér. [...] Ég þarf alltaf að vera, að fara yfir einhvern þröskuld sko.“ 
77

  

 Lucy R. Lippard segir í bók sinni að góð pólitísk list verði að vekja upp spurningar. 

Spurningunum er oft miðað að listinni sjálfri en einnig að áhorfendum. „Listinni er beint í 

gegnum vitund listamannsins um átök milli listar og raunveruleikans eins mikið og henni er í 

raun beint gagnvart raunveruleikanum sjálfum.“ 
78

 Það er að segja að allar þær spurningar sem 

listin varpar fram eru einnig spurningar til hennar sjálfar. En Lippard nefnir einnig að þessar 

spurningar geti ratað út úr listaheiminum og inn í raunveruleikann. 
79

 Viðtökur almennings 

við list Snorra eru dæmi um þetta.  

V.2 Tenging við Besta flokkinn 

 Síðan Snorri fór í framboð hefur komið fram á sjónarsviðið Besti flokkurinn sem 

situr nú í borgarstjórn Reykjavíkur. Sá flokkur og framboð Snorra á sínum tíma eiga ýmislegt 

sameiginlegt. Þess ber helst að geta að flokkakenni Besta flokksins og Vinstri Hægri Snú er 

það sama, xÆ. Eins og fram kemur á heimasíðu Besta flokksins notar hann margar sömu 

hugmyndir og Snorri. Sem dæmi má nefna að stefna Besta flokksins er þannig skilgreind að 

hún sé það besta úr öllum öðrum stefnum. Þetta er hægt að tengja við fullyrðingar sem komu 

fram hjá Snorra í kosningasjónvarpinu árið 2002. 
80

 Hins vegar er bent á annars staðar í 

stefnumálum Besta flokksins að flokkurinn hafi í raun enga stefnu heldur þykist hafa hana. 

Eins og áður hefur komið fram boðaði Snorri í framboði sínu til borgarstjórnarkosninga til 

gífurlegra breytinga og betrumbóta á lífi reykvískra borgara ef flokkurinn næði kjöri. Hann 

fór hins vegar aldrei út í smáatriði þess hvernig þessum breytingum yrði náð. Besti flokkurinn 

gat lofað öllu fögru vegna þess að hann játaði samtímis að hann ætlaði sér ekki að standa við 

það. 
81

 

 Besti flokkurinn náði kjöri og situr nú í borgarstjórn Reykjavíkur þar sem Jón Gnarr, 

formaður flokksins, er borgarstjóri. Jón Gnarr notar enn þá óhefðbundnu orðræðu sem 
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einkenndi framboð flokksins. Hann hefur m.a. líkt sjálfum sér við geimverur og Besta 

flokknum við persónu Whoopi Goldberg í kvikmyndinni Ghost. 
82

 Segja má að tilurð Besta 

flokksins og kosning hans hafi verið andsvar almennings við hruni efnahags Íslands. 

Almenningur kaus nýtt fólk í stjórn borgarinnar í þeirri von um að það gæti breytt henni til 

hins betra. Með því að nota kaldhæðni og kómík, þegar Reykvíkingar höfðu fengið sig 

fullsadda af háfleygum stjórnmálamönnum sem bættu ekkert, varð Besti flokkurinn eins konar 

gamanléttir (e. comic relief) fyrir almenning. Besti flokkurinn varð til sem andsvar við ástandi 

samfélagsins eftir hrun efnahagskerfisins, búsáhaldabyltingar og andúðar almennings á 

stjórnarkerfi landsins.  

 Snorri nefnir sjálfur að það megi vel vera að hann hafi lagt grunn að einhverri 

breytingu í stjórnmálum með sínum óhefðbundnu framboðum. Jón Gnarr hafði samband við 

hann og spurði Snorra varðandi Vinstri Hægri Snú. Snorri telur að fólk hafi í raun ef til vill 

ekki verið eins móttækilegt við framboðum sínum eins og það var fyrir Besta flokknum en að 

það móttæki hafi mögulega komið í kjölfar kreppu. 
83
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Niðurstaða 
Hér verður farið yfir niðurstöðurnar sem túlka má út frá umfjölluninni um listaferil Snorra 

Ásmundssonar, framboð hans og viðbrögð almennings og sérfræðinga á list hans.  

 Snorri notar þann miðil sem hentar til að koma hugmyndum sínum á framfæri. 

Málefnin eru af ýmsum toga en öll eiga þau það sameiginlegt að vekja athygli fólks á 

spurningum sem hafa hrjáð manninn frá því að listin varð til, nefnilega hvað hún sé. Hann er 

sífellt að spyrja sig og náungann spurninga um ýmsa hluti samfélagsins og tilveru mannsins í 

því.  

 Með listakettinum Loka veltir Snorri fyrir sér samanburði á heimi manna og dýra og 

samlagast þeir í verkunum, sem eru að hálfu leyti gerð eftir Snorra og að hálfu leyti eftir 

Loka. Einnig varpar Snorri fram spurningunni hvað er list? Er list bara eitthvað sem 

manneskjur gera? Sýningin fékk mikla athygli og jókst sú athygli til muna þegar Listasafnið á 

Akureyri ákvað að kaupa verk af sýningunni. Sú aðgerð og viðbrögð almennings ýta undir 

þessa sömu spurningu hvort að verk eftir dýr eigi heima inn á listasafni. Í 

tannburstunarljósmyndum Snorra er efniviðurinn ef til vill ekki eins heimspekilegur en 

málefnið samt sem áður gott, að hvetja til þess að fólk bursti tennurnar. Þó má spyrja hvort 

ljósmyndir af fólki að bursta tennurnar sé sérstaklega listrænt. Hins vegar er erfitt að 

skilgreina sérstaklega listræn viðfangsefni þar sem samtímalistamenn eins og Snorri nota oft 

hefðbundinn efnivið í nýjum búning til að koma boðskap sínum á framfæri.  

Snorri vinnur mikið með trúarleg málefni. Aflátsbréf hans, sem eiga sína löngu sögu 

að rekja til kristindóms, má túlka sem ádeilu á þessa aldagömlu hefð og notkun kaþólsku 

kirkjunnar til að græða á trú einstaklingsins. Snorri vinnur með persónuleg málefni í 

bréfunum, áfengis- og fíkniefnivandamál sem hann tókst á við. Þó svo að AA samtökin séu að 

vissu leyti kristileg þá er útgáfa Snorra á bréfunum ekki vísun í þau. Snorri er með þessu móti 

að vinna með hugmyndina um fyrirgefningu misgjörða sinna og synda. Hann varpar þessari 

hugmynd til almennings og fær viðbrögð við henni. Grunnhugmynd kaþólsku kirkjunnar felst 

í því að páfinn sé milliliður milli guðdóms og samfélags manna. Snorri setur sig í svipaðar 

stellingar með útgáfuna á bréfum sínum, sem milliliður milli Guðs og manna. Með því að 

vinna með þessa aldagömlu hugmynd að sumir einstaklingar taki sér þann rétt að túlka sjálfa 

sig sem millilið milli þessara tveggja heima er að vissu leyti ádeila en beinist ekki gagnvart 

íslensku samfélagi.  

Annað kristilegt efni sem Snorri vinnur með er krossfestingin. Þetta merkingarbæra 

myndefni er án efa meðal algengustu myndefna á vesturlöndum fyrr og síðar. Það sem Snorri 

gerir hins vegar er að setja sjálfan sig í stað Krists á krossinum. Sjá má á játningu Snorra fyrr 
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að hann sér sjálfan fyrir sér í hlutverki frelsarans og lítur á krossfestinguna sem leið til að ná 

betri tengslum við guðdóminn. Snorri lét hins vegar ekki lífið á krossinum og mun hann 

tæplega deyja fyrir syndir mannkyns. Að öllum líkindum er Snorri að ná persónulegum 

tengslum við guðdóminn og frelsarann og sé hans eigin krossfesting hylling til frelsarans.  

 Snorri vinnur hins vegar ekki einungis með kristna trú. Í Ástarpíramídanum situr hann 

í lótusstellingu og hugleiðir. Þessa hefð má rekja til hindúisma. Titillinn á sýningunni Guðs 

útvalda þjóð hefur beina tilvísun til gyðingdóms þar sem gyðingar telja þetta skilgreiningu á 

þjóð sinni sem snýr til baka til Kaananlands, til baka til þess ríkis sem guð valdi handa þeim. 

Sú sýning felur einnig í sér þær deilur sem myndast milli þjóða og trúarbragða sem rekja 

eignarétt sinn aftur í fornöld. Snorri samsamar sig ekki neinu af þessum trúarbrögðum heldur 

vinnur með þau og trúna almennt sem trúaður maður en ekki hluti af sérstöku trúfélagi.  

 Trúarbrögð hafa mismunandi kennisetningar hvað varðar dauðann. Íslenskt samfélag, 

sem er lagalega séð lúterskt, lítur hornauga að ef hinir liðnu eru vanvirtir á nokkurn hátt. 

Snorri er meðvitaður um þessa hugmynd og notar hana í líkgjörningum svokallaða sem þó 

hefur ekki enn verið framkvæmdur. Snorri teflir á hugmyndum samfélagsins um dauðann og 

hina liðnu því að það eru rótgrónar hugmyndir sem hvorki má vanvirða né hrófla við. Með því 

að koma með hugmynd um dansmyndband þar sem Snorri dansar við lík, stuðar hann 

samfélagið sem fordæmir slíka notkun á líkum. 

 Framboð Snorra eru ekki harla ólík áðurnefndum gjörningum. Framboðin sem 

gjörningar vinna einnig með rótgrónar hugmyndir í nútímalegu íslensku samfélagi. En Snorri 

spilar einnig með hlutverk sitt sem aðili í þjóðfélaginu og spyr hvort þegnar geti breytt 

einhverju í því til hins betra. Í framboði sínu í formannskjöri Sjálfstæðisflokks notar Snorri 

persónulega ræðu í Valhöll til þess að véfengja staðalímynd stjórnmálamanns og hvernig 

stjórnmálamaður birtist almenningi. Gjörningurinn varpar fram neikvæðri ímynd af 

áhugalausum stjórnmálamanni. Í framboði sínu til borgarstjórnarkosninga stofnaði Snorri 

flokkinn Vinstri Hægri Snú. Nafn flokksins gefur til kynna ádeilu á stjórnmálaflokka og þær 

tilhneigingar sumra stjórnmálamanna til að skipta um flokka eftir því sem hentar frekar en að 

knýja fram breytingar í sínum eigin flokki. Einnig er nafnið lýsandi fyrir þá stefnu flokksins 

að vera hvorki hægri né vinstri sinnaður og tilbúinn að starfa með hvaða flokki sem er, auk 

þess að hafa enga sérstaka stefnu. Í þessum gjörning samlagast Snorri hugmyndinni um 

stjórnmálaflokk og ýkir hann með eins konar ofur-lofum ef svo mætti kalla. Háleit markmið, 

eins og að gera Reykjavík að paradís á jörðu, einkenna framboðið sem nær síðan ekki fylgi.  

 Í forsetaframboðinu setur Snorri sig á kómískan stall; hann klæðist fánalituðum 

fötum og lætur taka mynd af sér fyrir framan merki af bílastæði forseta Íslands. Framboðið er 
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blanda af barnslegri löngun til að verða forseti en samt sem áður vill Snorri nýta framboðið til 

þess að breyta hugmynd þjóðarinnar um embættið. Hver er tilgangur forsetaembættis fyrir 

þjóðina og í hverju felst það? Það sem Snorri setur fram er háalvarleg spurning um tilveru og 

réttmæti ýmissa hlutverka innan samfélagsins en áhorfandinn túlkar það sem grín. Í 

sýningunni í Hafnarhúsinu vísar hann í þessa sömu hugmynd um að setja sig á stall í 

innsetningunni þar sem hann setur gripi tengda framboðunum í svokallaða Snorrastofu. 

Snorri er fyrst og fremst listamaður. Þó svo að það sé ekkert athugavert við það að 

listamaður, frekar en manneskja úr einhverri annarri starfsstétt, bjóði sig fram til embættis, þá 

má út frá ýtarlegri athugun túlka framboð Snorra í leiðtogakjöri Sjálfstæðisflokks, til 

borgarstjórnarkosninga með VHS og til forseta sem einn alls-herjar listgjörning. Gjörningur 

þessi á sér upphaf í framboði til formanns Sjálfstæðisflokksins og magnast síðan uns honum 

lýkur með því að Snorri dregur framboð sitt til forseta til baka. Hann tekur fyrir álíka 

hugmyndir í hverju framboði og vinnur sig upp metorðastigann.  

Snorri leitar í hugmyndir sem kalla á snörp viðbrögð: trúmál, pólitík, vanvirðingu 

gagnvart hinum dauðu; og snýr viðteknum gildum á hvolf til þess að kalla fram viðbrögð. 

Þegar fólk tjáir sig um list Snorra á opinberum vettvangi s.s. vefmiðlum, tímaritum og 

dagblöðum tekur það ómeðvitað þátt í gjörningum hans. Af þessum ástæðum nýtir Snorri sér 

fjölmiðla til að kalla fram þessi viðbrögð hjá fólki sem annars hefði ekki séð gjörninginn 

innan hins hefðbundna listrýmis sem listasalur safna er. 
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