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Listamenn  gegna  vissum  hlutverkum  sem  bæði  flokkast  sem  listsköpun  og 

lífsmynstur.  Þar skapast sammengi þessara tveggja þátta sem er breytilegt milli 

einstaklinga.  Ég hef gert tilraunir með að stækka þetta sammengi og skoðað 

meðfram því hlutverkin sem ég gengst undir.  Umfjöllunarefnið er að miklu leyti 

maðurinn, dýr borgarinnar, og umhverfi hans.  Það leiðir út í könnun á tilvist og 

sálarlandafræðilegar  athuganir  á  mínu  nánasta  umhverfi,  borgarumhverfinu  í 

andstæðu við náttúruna.  Þessi könnun fer fram í gegnum þrjú hlutverk, þ.e. 

flandrarars,  safnarans og táknsögumannsins.  Flandrarinn tengist  sínu nánasta 

umhverfi  á  stefnulausri  hreyfingu um götur  borgarinnar.   Safnarinn  leitar  að 

áhugaverðum  hlutum  sem  hann  tengir  við  og  þá  sér  í  lagi  hlutum  með 

persónulega skýrskotun sem geta upplýst hann um fyrrverandi eigendur og þá 

manninn  í  víðara  samhengi.   Táknsögumaðurinn  tengist  báðum  þessum 

hlutverkum, því að bæði flandrarinn og safnarinn reiða sig á táknsögu þegar 

staðreyndir  umhverfisins  eða  hlutarins  eru  á  þrotum.   Einnig  vinnur 

táknsögumaðurinn sjálfstætt við að setja hluti í nýtt samhengi og búa þannig til 

vísanir í raunveruleika hliðstæðum þeim sem settur er fram.  Ég geri tilraunir 

með þessi  hlutverk  og reyni  að  samræma þau lífi  mínu og stækka þar  með 

sammengið.  Ég set spurningarmerki við framsetningu á listaverkum og þar með 

mörkin milli listsköpunar og lífsmynsturs.
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28.október  2010,  kl.09:47,  Avenue  Prado,  Marseille,  Sigurður  Atli.   Ég  kem  aftur  að  

hringnum sem ég afmarkaði mér í gær.  Það rigndi í nótt en hann hefur ekkert dofnað.  Ég  

eyddi nokkurri stund á þessum stað.  28.október, 2010, kl.10:28, Avenue Prado, Marseille,  

Sigurður Atli Sigurðsson.1

Listsköpun eða  lífsmynstur,  gjörningur  eða  dagbókarskrif.   Sá gjörningur að vera til  á  

griðarstað í vissan tíma sannar tilgang hans, gerir hann raunverulegan, líkt og þessi texti  

sannar  tilvist  mína  í  Marseille  frá  kl.11:00  til  kl.11:47.  [2.nóvember,  2010]2  Ég  fer  í 

göngutúra um borgina og safna hlutum.  Í göngutúrnum sé ég hliðstæða merkingu í öllu 

umhverfi  mínu  og  eins  í  safngripum  mínum.   Ég  vinn  með  umhverfið,  samfélagið, 

lífsmynstrið og listsköpunina, með hversdagsleikann og gegn honum.  Bæði umfjöllun og 

inngrip; afskipti og afskiptaleysi.  Í gegnum þessa hegðun gegnir listamaðurinn hlutverkum 

sem skilgreina jafnt lífsmynstur hans og listsköpun.  Í mínu tilfelli eru það hlutverk sem að 

finnast  í  19.aldar  bókmenntum  og  eru  sum  upprunnin  þaðan.   Það  er  maðurinn,  dýr 

borgarinnar,  umhverfi  hans  og  saga  sem öll  mín  hegðun  snýst  um og  reynir  að  finna 

snertifleti á.  Ásamt umfjöllunarefni verksins hverju sinni eru það hlutverkin sem á einn eða 

annan hátt eru viðverandi í verkunum.

1 Sjá mynd #1 í viðauka, bls.20
2 Sjá myndir #2 og 3 í viðauka, bls.21-22
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Griðarstaðir

Sunnudagur 7.nóvember 2010, París.  Sönnun um tilvist á griðarstað í París, frá kl.09:21 til  

kl.11:13, sunnudaginn 7.nóv, 2010.  Sigurður Atli Sigurðsson3

Ég geng um borgina og vel mér staði sem vekja áhuga minn og nota þá annaðhvort í því 

ástandi sem ég finn þá eða geri lítilsháttar breytingar.  Þetta geri ég til þess að aðlaga staðinn 

að líkama mínum, að mínum þörfum.  Þá spyr ég sjálfan mig hverskonar afmörkun það er 

sem ég þarfnast til  þess að geta kallað staðinn eigin griðarstað.  Það sem einkennir þær 

staðsetningar sem ég vel fyrir griðarstaðina mína er borgarlegur hráleiki.  Þetta eru staðir 

sem kalla mætti millibilsstaði, þar sem engum er ætlað að dvelja.  Þessir staðir eru aðeins 

utan  við  meginskipulag  borgarinnar.   Þetta  eru  húsasund,  bílastæði,  misheppnaðir 

almenningsgarðar.  Ég finn þá þörf að ögra sjálfum mér í vali mínu, láta mér líða vel á 

stöðum sem ættu ekki að vekja tilfinningu um vellíðan.  Að hafa einhverskonar rými í huga, 

þ.e. svokallaða millibilsstaði má lesa sem athugasemd um borgarskipulag.

Á griðarstöðunum dvel ég í vissan tíma, eins lengi og mér líður vel hverju sinni. 

Þennan gjörning er erfitt að skilgreina, hann stendur á mörkum þess að vera listsköpun eða 

hreinlega partur af mínu daglega lífi.  Stundum kem ég aftur og aftur á griðarstaðinn, breyti 

honum í hvert skipti, hlúi að honum, læt hann þróast bæði með inngripi mínu, náttúrunnar 

og  samborgara  minna.  Skráning  á  ferðum  mínum  og  framsetning  á  gjörningunum  eru 

mismunandi.  Sumar ferðir mínar eru ekki skrásettar, aðrar skráset ég með skrifum.  Ég hef 

sent galleríi bréf frá griðarstöðum, annarsstaðar sagði ég syningargestum frá veru minni á́  

griðarstað fyrr  um daginn,  einnig hef  ég tekið ljósmyndir  af  griðarstöðunum án minnar 

viðveru.  Ég vara mig á því að vera með of mikla tæknilega uppsetningu, undirbúning eða 

umgjörð, reyni að stunda þetta af hvatvísi og eðlishvöt. Þannig held ég í raunveruleika og 

einlægni verksins, svo að það standi á mörkum lífsmynsturs og listsköpunnar.

Ég  tímaset  öll  skrif  á  stöðunum.   Tími  gefur  staðnum  vægi,  gerir  hann 

raunverulegan, sannar tilvist og tilgang griðarstaðarins.  Tíminn sem líður milli heimsókna 

minna á staðinn, tíminn sem ég dvel á staðnum hverju sinni, tíminn sem það tekur mig að 

aðlagast  staðnum;  aðlaga  líkamsstöðu mína  að ryminu.   Þegar  ég  nota  tímaafmörkun á́  

þennan hátt, sem staðreynd, sem staðsetningartæki, kemur skráningin fram í verkunum sem 

sönnun um tilvist á umræddum tíma.  Þetta má tengja við verk On Kawara. Málverk On 

Kawara sem hann kallar  The Today Paintings syna aðeins dagsetninguna þegar málverkið́  

3 Sjá mynd #4 í viðauka, bls.23
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var skapað.4  Verkin má skilja sem staðsetningu í tíma og staðfestingu á tilvist listamannsins 

á þessum tíma.  Það er þessi einfalda, einlæga aðferð til þess að staðsetja sig í tíma sem 

heillar  mig.   Ég  beiti  henni  ásamt  einfaldri  landfræðilegri  lysingu  til  þess  að  stað-  oǵ  

tímasetja tilvist mína á griðarstöðunum.  Síðan fylgir frásögn af persónulegri upplifun sem 

er  allt  annars  eðlis,  einskonar  mótvægi  vísindalegu  nálgunarinnar.   Þessi  blanda  af 

persónulegri  upplifun  og  vísindalegri  nálgun  skapar  einfalda,  sanna  heildarmynd,  sem 

samræmist mínu lífsmynstri.

Þá  hef  ég  einnig  farið  í  þá  átt  að  afmarka  mér  svæði  á  fjölförnum stöðum,  þá 

virkilega inni í borginni, en ekki í glufum borgarskipulagsins.  Þau verk eru að vissu leyti 

hvatvísari, gerð útfrá stefnulausum göngutúrum.  Allt í einu sé ég tækifæri á því að afmarka 

mér svæði, kem auga á rými sem höfðar til mín, eða aðferð sem virðist áhugaverð.  Það að 

afmarka griðarstaðinn af algerri hvatvísi á stefnulausri hreyfingu um borgina fjallar að meira 

leyti  en  hinar  aðferðirnar  um að  brjóta  upp hversdagsleikann  og  virkar  sem beinskeytt 

athugasemd við mitt nánasta umhverfi.  Pierre Hamp lagði áherslu á þessa beinu tengingu 

listamannsins við sinn samtíma;  

„The artist seeks eternal truth and knows nothing of the eternity in his midst . . . To walk out 

your front door as if you've just arrived from a foreign country; to discover the world in 

which you already live; to begin the day as if you've just gotten of the boat from Singapore 

and have never seen your own doormat or the people on the landing . . .– it is this that 

reveals the humanity before you, unknown until know.“5

Hversdagsleikinn

Mitt  nánasta  umhverfi  er  borgin.   Síðastliðið  ár  hefur  dyramottan  mín  leitt  út  í 

miðbæ Marseille.  Þessi stórborg er verðugt umfjöllunarefni, en rannsóknin hefst um leið og 

dyramottan leiðir mig út á götuna.  Walter Benjamin lýsir hávaðanum í Marseille á þennan 

hátt:  „Every step stirs a song, a quarrel, a flapping of wet linen, a rattling of boards, a 

baby's bawling, a clatter of buckets.‟6  Ég geng beint út á Boulevard Prado, þar sem lýsing 

Benjamin  á  vel  við,  fyrir  augum  mér  blasir  markaður,  stór  umferðaræð, 

4 Jerry Saltz: „Reeling in the Years“, New York Magazine, 2009, bls. 52
5 Pierre Hamp, tilvísun í: Walter Benjamin: The Arcades Project, Howard Eiland og Kevin McLaughlin 

þýddu, First Harvard University Press, 2002, bls. 437
6 Walter Benjamin: „Marseilles“, Reflections. Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings.  Ritstjóri: 

Peter Demetz.  Schocken Books, 2007, bls. 132.
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neðanjarðarlestarstöðvar,  gangstéttar  og  hjólreiðastígar.   Við  lýsingu Benjamin mætti  nú 

bæta  við  óðum  ökuníðingum  sem  einkenna  Marseille.   Göngutúrinn  hefst  og  gatan  er 

leiðsögumaður minn um borgina.   „I   experience myself in  the city,  and the city exists 

through my embodied experience.  The city and my body supplement and define each other. 

I dwell in the city and the city dwells in me.‟7

Úr  einu  af  bréfum mínum sem ég  skrifaði  á  griðarstöðum í  Marseille  og  sendi 

galleríi síðar;  Allra augu beinast að mér og kolsvarta hringnum mínum en enginn truflar  

mig og ég truflast  ekki  af  neinum.  Bílaniðurinn og hröð fótspor  fólksins  í  kring virka  

róandi, jafn hávaði líkt og frá fossi.8  Við það að brjóta upp hversdagslega hegðun borgarans 

vek ég athygli, en enginn horfist í augu við mig, allir halda persónulegri fjarlægð.  Paul 

Valéry ákveður að líkja mannmergðinni í London við á fremur en foss:  

„But endlessly pacing and flowing at my back I was aware of another river, a river of the 

blind eternally in pursuit of (its) immediate material object.  This seemed to me no crowd of 

individual beings, each with his own history, his private god his treasures and his scars, his 

interior monologue and his fate; rather I made of it - unconsciously, in the depths of my 

body, in the shaded places of my eyes – a flux of identical particles, equally sucked in by the 

same nameless void, their deaf headlong current pattering monotonously over the bridge. 

Never have I so felt solitude, mingled with pride and anguish.“9  

Þessi  lýsing á  hversdagsleika borgarinnar bendir  til  þess  að borgarinn hafi  tapað 

mikilvægum  einkennum  mannskepnunar,  eða  látið  þau  til  hliðar,  fórnað  þeim  fyrir 

siðmenninguna.  Um þessar fórnir skrifar Friedrich Engels:  

„But the sacrifices which all this has cost become apparent later.  After roaming the streets 

of the capital a day or two, . . . one realizes for the first time that these Londoners have been 

forced to sacrifice the best qualities of their human nature to bring to pass all the marvels of 

civilization . . . The very turmoil of the streets has something repulsive about it – something 

against which human nature rebels.   The hundreds of thousands of all  classes and ranks 

crowding past each other-aren't they all human beings with the same qualities and powers, 

and with the same interest in being happy?  And aren't they obliged, in the end, to seek 

happiness in the same way, by the same means?“10  

7 Juhani Pallasmaa:  The Eyes of the Skin.  Architecture and the Senses.  John Wiley & Sons Ltd.  Bls. 40
8 Sjá mynd #5 í viðauka, bls.24
9 Paul Valéry, tilvísun í: Benjamin: The Arcades Project, bls. 453
10 Friedrich Engels, tilvísun í: Benjamin: The Arcades Project, bls. 427
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Þegar litið er í gegnum alla strúktúra samfélagsins, allar stéttir og samfélagshópa erum við í 

grunninn  öll  mannskepnur.   Það  er  aðferðin  sem  ég  notast  við  í  verkum  mínum  um 

griðarstaðina, ég set mig í hlutverk frumstæðrar mannveru.  Ég læt undan þessari dýrslegu  

eðlishvöt, geng um borgina af hvatvísi og afmarka mér svæði.  Svæðið er mitt huglæga  

skjól,  persónulega  rými,  griðarstaður.11  Þannig  er  hversdagsleikinn  brotinn  upp,  með 

inngripi í  mitt  nánasta umhverfi,  borgina.  Þessa aðferð má sjá í  ýktara formi í frönsku 

kvikmyndarinni Themroc, eftir Claude Faraldo, frá 1973.12  Ónafngreind aðalpersónan snýr 

einn  daginn  upp  á  hversdagsleikann  með  því  að  fara  algerlega  niður  á  plan  villidýrs, 

afmarkar sér svæði með því að snúa íbúðinni sinni út á við og losa sig við alla veraldlega 

hluti, og lifir eftir það sem dýr borgarinnar.

L'homme, l'animal de la ville

„Man . . . is always . . . in a state of savagery.‟13

Maðurinn dýr borgarinnar, náttúran í borginni og náttúra mannsins;  L'homme, l'animal de 

la ville er bókverk unnið í Marseille vorið 2010, í offset prenti, 24 bls, 25 eintök.14  Ég nota 

inngrip í prentferlið sjálft til þess að breyta myndunum, leggja áherslu á vissa hluti og taka 

aðra út, geri manninn enn dyrslegri með frumstæðum grímum.  Þessar grímur svipa til þeirrá  

sem notaðar voru í málverkum Cobra málaranna.  Í bréfi til Constants sagði Asger Jorn: 

„We must portray ourselves as human beasts.“15  Cobra málararnir höfðu mikinn áhuga á list 

frumbyggja og tóku mikið af fagurfræði þaðan, en þar sögðust þeir finna sanna, einlæga 

sköpun.  Frumbyggjar notast við grímur meðal annars til að komast nær náttúrunni og vegna 

þess að þeim finnst mannleg andlit ekki nægja sem tjáningarform.  Þessa aðferð notaði ég 

einnig í eldri verkum mínum þar sem ég blandaði saman prenti og málverki til þess að 

leggja áherslu á dyrslegt eðli  mannsins,  og andstæðu borgar og náttúru.   Karl  Marx oǵ  

Friedrich Engels tala um þessar andstæður í sambandi við manninn, dýr borgarinnar;  „The 

contradiction between town and country...is the crassest expression of the subjection of the 

11 Sjá mynd #2 í viðauka, bls.21
12 Claude Faraldo: Themroc, Filmanthrope, Les Productions FDL, 1973
13 Charles Baudelaire, tilvísun í: Benjamin: The Arcades Project, bls. 443
14 Sjá mynd #6 í viðauka, bls.25
15 Willemijn Stokvis: Cobra:  The Last Avant-Garde Movement of the Twentieth Century. Lund Humphries, 

2004, bls. 242
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individual to the division of labour, to a specific activity forced upon him – a subjection that 

makes one man into a narrow-minded city animal, another into a narrow-minded country 

animal.“16

Bæði í bókinni L'homme, l'animal de la ville og eldri málverkum hef ég unnið að því 

að sameina þessar tengingar mannsins, tengingu við borgina og náttúrutengingu.  Þetta gerði 

ég með hjálp frumstæðs myndmáls og andstæðna flats svarthvíts prents og litríkra þykkra 

olíulita.17  Í þessum verkum er ég að vissu leyti að vinna með þessar andstæður sem Marx 

og Engels nefna, en á sama tíma er ég að benda á líkindi, tengsl við frumeðli mannsins sem 

dýr og borgina sem hans búsvæði.  Baudelaire bendir á líkindi borgar og náttúru;  „Man . . . 

is always . . . in a state of savagery.  What are the perils of jungle and prairie compared to 

the daily shocks and conflicts of civilization?  Whether a man embraces his dupe on the 

boulevard, or spares his prey in unknown forests, is he not eternal man-that is to say, the 

most highly perfected beast of prey?“18

Myndirnar sem finna má í bókverkinu eru ýmist af filmum sem ég fann á götum 

Marseille eða myndir sem ég tók sjálfur á göngu minni um borgina.  Ég geng um strætin, 

safna  hlutum  sem  ég  nota  í  myndir  eða  grímur,  finn  filmur  sem  ég  sé  að  búa  yfir 

leyndardómum um fyrrverandi eiganda og tek myndir af arkítektúrnum og mannmergðinni. 

Þetta vinnuferli er  lýsandi fyrir  listsköpun mína í heild.  Ég spila hlutverk sem eru mér 

náttúruleg.  Þessi hlutverk mynda ákveðið lífsmynstur sem ég hef í raun gengist undir allt 

mitt líf.  Líkt og fyrir flandrara sögunnar  The Man of the Crowd eftir Edgar Allan Poe, er 

þessi hegðun keyrð áfram af forvitni; „inquisitive interest in everything.“19  Baudelaire gerir 

athugasemd við forvitni sögumannsins í sögu Poe; „ . . . he now remembers and ardently 

wishes to remember everything.  Finally, he rushes into the crowd in search of an unknown 

person whose face, glimpsed momentarily, fascinated him.  Curiosity has become a fatal, 

irresistible passion.“20  Þetta má tengja við hegðun listamannsins, sem oft er sagður vera í 

stöðugri leit að nýjum sannleika, sbr. Pierre Hamp; „The artist seeks eternal truth . . .“21 

Einnig er vert að tengja þessa hugleiðingu orðum Egils Jocobsen um leit listamannsins;  

„Öll  list  berst  áfram af  lifandi  ímyndunarafli,  á  mörkum hins  þekkta  og óþekkta,   hins 

meðvitaða og ómeðvitaða,  sjálfsþekkingar og dulúðar . . . Dulúðin er hið óþekkta, þegar hið 

16 Karl Marx, Friedrich Engels, tilvísun í: Benjamin: The Arcades Project, bls. 432
17 Sjá mynd #7 í viðauka, bls. 26
18 Charles Baudelaire, tilvísun í:  Benjamin: The Arcades Project, bls. 443
19 Edgar Allan Poe: The Works of Edgar Allan Poe. vol.5, P.F. Collier & Son, 1904, bls. 50
20 Charles Baudelaire, tilvísun í: Benjamin: The Arcades Project, bls. 442
21 Pierre Hamp, tilvísun í: Walter Benjamin: The Arcades Project, bls. 437
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óþekkta  verður  þekkt  verður  það  að  þekkingu,  til  að  auka  þekkingu  okkar  verðum við 

stöðugt að leita í hinu óþekkta.“22

Þau hlutverk sem ég tala um eru öll tengd þessari leit.  Af því leiðir að í stað þess að gangast 

einfaldlega  undir  skilgreiningu  listamanns  gæti  ég  einnig  verið  skilgreindur  útfrá 

áðurnefndu  hegðunarmynstri  sem  „flandrari“(flâneur),  „safnari“(collector)  og 

„táknsögumaður“(allegorist).

Flandrari og safnari

Flandrarinn er sá sem ráfar stefnulaust um götur borgarinnar.  Í gegnum stefnulausan 

göngutúr,  eða  „flandur“(flânerie),  kemst  hann að leyndardómum bogarinnar  og lærir  að 

þekkja umhverfi sitt.  

„An intoxication comes over the man walks long and aimlessly through the streets.  With 

each step, the walk takes on greater momentum; ever weaker grow the temptations of shops, 

of bistros, of smiling women, ever more irresistible the magnetism of the next streetcorner, 

of a distant mass of foliage, of a street name.  Then comes hunger.  Our man wants nothing 

to do with the myriad possibilities offered to state his appetite.  Like an ascetic animal, he 

flits through unknown districts – until, utterly exhausted, he stumbles into his room, which 

receives him coldly and wears a strange air.“23

Walter Benjamin lýsir hér þeim áhrifum sem koma yfir slæpingjann.  Hann kemst í annað 

ástand og er leiddur áfram af forvitni um umhverfi sitt, í dýrslegu atferli.  Situationistarnir 

kölluðu þessa stefnulausu göngutúra „afleiðir“(dérive).  Súrrealistarnir höfðu stundað þessa 

iðju með mikla áherslu á tilviljanir en situationistarnir gerðu meira úr þessu hugtaki.  Fyrir 

þá  var  þetta  leið til  að  brjóta  upp hversdagsleikann og kanna borgina útfrá  perónulegri 

reynslu.  Þá hugmyndafræði kölluðu þeir „sálarlandafræði“(psychogeography):  „The study 

of the specific effects of the geographical environment, consciously organized or not, on the 

emotions  and  behavior  of  individuals.“24  L'homme,  l'animal  de  la  ville mætti  kalla 

22 Per Hovdenakk: „COBRA í 60 ár“, Cobra Reykjavík.  Sýning í Listasafni Íslands, Reykjavík, 10.05.2007 – 
08.07.2007, bls. 11

23 Benjamin: The Arcades Project, bls. 417
24 Simon Ford: The Situationsist International.  A User's Guide.  Black Dog Publishing, 2005, bls. 34
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afleiðingu  flandurs  eða  afleiða,  sálarlandafræðilegt  bókverk.   Öll  vinnan  er  byggð  á 

göngutúrum  en  í  lokaniðurstöðunni  eru  þeir  í  bakgrunninum.   Einnig  eru  verkin  um 

griðarstaðina nátengd þessari  hugmyndafræði,  því þau voru einnig unnin á afleiðum, og 

snerust  um að afmarka  sér  svæði  í  borgarlandslaginu;  bæði  að  aðlagast  umhverfinu  og 

aðlaga umhverfið að sér.  

Nassim Nicholas Taleb kemur með skemmtilega tengingu milli flandurs og uppbrots 

daglegrar rútínu í ritgerð sem kallast Why I Do All This Walking, Or How Systems Become  

Fragile, sem finnst í annari útgáfu The Black Swan frá 2010.  Í þessari ritgerð nálgast Taleb 

flandur  með  nálgun  líkamsræktar.   Umfjöllunarefni  Taleb  er  handahófskennd,  en  hann 

bendir  á  að  allar  lífverur  séu  háðar  handahófskennd.   Hann  hafnar  því  að  regluleg 

líkamsrækt og mataræði séu lykill að heilsusamlegu líferni og heldur því fram að maðurinn 

þarfnist öfgafullra andstæðna og fjölbreytni í líkamsrækt.  

„So, where Earth does this idea of "steady" exercise come from?  Nobody in the Pleistocene 

jogged for 42 minutes three days a week; lifted weights every Tuesday and Friday with a 

bullying  (but  otherwise  nice)  personal  trainer,  and  played  tennis  at  11  A.M.  Saturday 

mornings. Not hunters. We swung between extremes: sprinted when chased or when chasing 

(once in a while in an extremely exerting way), and walked about aimlessly the rest of the 

time.“25

Við erum hönnuð til þess að ganga stefnulaust um umhverfi okkar.  Taleb talar einnig um 

hungrið sem Walter Benjamin nefnir í lýsingu sinni á flandraranum og nefnir réttilega að 

veiðimaðurinn hafi ekki borðað morgunmat áður en hann fór á veiðar.  Öfgafullar andstæður 

í mataræði eru því samkvæmt Taleb einnig hollar manninum.26  Taleb gekkst undir hlutverk 

flandrarans til  þess að sanna þessa kenningu sína;  „. .  .  I  embarked on an Extremistan 

barbell lifestyle: long, very long, slow meditative (or conversational) walks in a stimulating 

urban  setting,  but  with  occasional  (and  random)  very  short  sprints.  .  .“27  Niðurstöður 

tilraunarinnar voru samkvæmt kenningu hans.  Af því má leiða að dagleg rútína og regluleg 

líkamsrækt  og  mataræði  nútíma  mannsins  séu  í  raun  afskræming  sannrar  náttúru  hans. 

Taleb  lýsir  nýja  lífstíl  sínum,  sem  frummanni  innan  borgarinnar;   „I  was  capable  of 

recreating 90% of the benefits of  the hunter gatherer lifestyle with minimal effort, without 

compromising a modern lifestyle, in the aesthetics of an urban setting.“28

25 Nassim Nicholas Taleb: The Black Swan.  2.útgáfa.  Random House Publishing Group, 2011, bls. 25
26 Taleb: The Black Swan, bls. 26
27 Taleb: The Black Swan, bls. 28
28 Taleb: The Black Swan, bls. 30
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Á ferð  minni  um borgina  er  ég  ekki  aðeins  í  hlutverki  flandrara,  heldur  einnig 

safnara.  Ásamt því að virða fyrir mér samfélagið og arkítektúrinn, veiti ég hlutum, stórum 

sem  smáum  einnig  áhuga.   Óhreinar,  litríkar  borgir  líkt  og  Marseille  eru  sérstaklega 

áhugaverðar í þessu samhengi, þar sem ruslið flæðir um allar götur.  „Collecting is a primal 

phenomenon of study: the student collects knowledge.“29  Líkt og göngutúrar flandrarans er 

söfnun einnig frumstæð leið til að safna þekkingu.  Þó eru vissar andstæður milli hlutverka 

flandrara og safnara.   „Possession and having are allied with the tactile,  and stand in a 

certain opposition to the optical.  Collectors are beings with tactile instincts. . . . The flâneur 

optical, the collector tactile.“30  Það ríkir því viss togstreita milli þess hvort rannsókninni sé 

beint að því  að virða fyrir  sér  arkítektúrinn og mannlífið,  eða að leita  að áhugaverðum 

hlutum sem fólk hefur skilið eftir á götunni.  Hraði gönguferða minna ákvarðast af þessu en 

ég geng á þeim hraða sem gerir mér kleift að virða fyrir mér allt umhverfi mitt.  

Hlutirnir sem ég veiti mestan áhuga eru að miklu leyti ljósmyndir, á filmum eða 

pappír,  persónulegir  munir  sem hafa  sterka  tengingu  við  manninn.   Hlutir  sem líkt  og 

arkítektúr og mannlíf borga segja mér eitthvað um manninn sem þrífst þar.  Þessir hlutir 

bera með sér leifar af þeirri vitneskju sem fyrrverandi eigandi hafði um uppruna þeirra, til 

dæmis stundina þegar ljósmyndin var tekin og persónuleika fólksins sem var myndað.  Ég 

tek sem dæmi bók Jutta Emma Fortin,  Method in Madness: Control Mechanisms in The 

French  Fantastic.   Þar  fjallar  Fortin  meðal  annars  um bók  Maupassant,  La  Chevelure 

(Hárlokkurin).   Aðalpersóna bókarinnar er  vitfirrtur  safnari  sem tengist  hárlokk látinnar 

konu mest af öllum sínum safngripum.  Ástæðan fyrir yfirdrifinni hrifningu brjálæðingsins á 

lokknum er sterk persónleg vísun hans.31  Þannig ber hluturinn með sér vissa nálægð, sem 

getur á tíðum verið mjög öflug og sagt margt um sögu hlutarins en kemur aldrei til með að 

geta sagt alla söguna.  Walter Benjamin sagði um nálægð hluta;  „Trace and aura.  The trace 

is appearance of a nearness, however far removed the thing that left it behind may be.  The 

aura is appearance of a distance, however close the thing that calls it forth.  In the trace, we 

gain possession of  the thing;  in  the aura,  it  takes possession of us.“32  Aðalpersóna  La 

Chevelure lýsir þessum áhrifum hlutarins á sig; 

„Oh! je  plains  ceaux qui  ne  connaisent  pas  cette  lune  de miel  du colletionneur  avec  le 

bibelot qu'il vient d'acheter.  On le caresse de l'æil et de la main comme s'il était de chair; on 

29 Benjamin: The Arcades Project, bls. 210
30 Benjamin: The Arcades Project, bls. 206
31 Jutta Emma Fortin:  Method in Madness:  Control Mechanisms in the French Fantastic.  Editions Rodopi 

B.V., 2005, bls. 40
32 Benjamin: The Arcades Project, bls. 447
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revient à tout le moment près de lui, on y pense toujours, où qu'on aille, quoi qu'on fasse.“33 

„Oh! Ég vorkenni þeim sem þekkja ekki þessa brúðkaupsferð safnarans með nýkeyptum 

safngripi sínum.  Maður horfir á hann ástúðlega og strýkur honum sem lifandi veru; maður 

kemur alltaf aftur til hans, hugsar um hann stanslaust, hvert sem maður fer, hvað sem maður 

gerir.“  

Um leið og safnarinn eignast hlutinn, tekur nálægð hlutarins völd á safnaranum.34  Þannig 

heillar nálægð hlutarins mig en takmörkuð slóð fyrrverandi vitneskju um hlutinn gefur mér 

rými til að fylla í eyðurnar, t.d. með því að setja myndirnar í annað samhengi eða jafnvel 

með inngripi í myndina sjálfa.

Táknsaga

„The allegorist is, as it were, the polar opposite of the collector.  He has given up the attempt 

to  elucidate  things  from  their  context  and,  from  the  outset,  relies  on  his  profundity  to 

illuminate their meaning.  The collector, by contrast, brings together what belongs together; 

by keeping in mind their affinities and their succession in time, he can eventually furnish 

information  about  his  objects.   Nevertheless  – and  this  is  more  important  than  all  the 

differences that may exist between them – in every collector hides an allegorist, and in every 

allegorist a collector.  As far as the collector is concerned, his collection is never complete; 

for let  him discover just  a single piece missing,  and everything he's collected remains a 

patchwork, which is what things are for allegory from the beginning.“35

Segja mætti að táknsaga sé það líkingamál sem sýnir tvo hliðstæða raunveruleika, í gegnum 

texta eða myndmál, þó svo að önnur túlkunin sé aldrei gefin upp.  Baudelaire sagði um 

táknsögu að  hún væri  eitt  andlegasta  og náttúrulegasta  listformið.36  Enskufræðingurinn 

Michael  Sinding  segir  í  ritgerð  sinni  Assembling  Spaces:  The  Conceptual  Structure  of  

Allegory  að  táknsaga  sé  einstaklega  torskilgreinanlegt  hugtak.37  Þó  tekur  hann  saman 

nokkra  punkta  sem almennt  einkenna skilgreiningar  á  táknsögu,  en  það eru  „framlengd 

33 Fortin:  Method in Madness:  Control Mechanisms in the French Fantastic, bls. 40
34 Fortin:  Method in Madness:  Control Mechanisms in the French Fantastic, bls.  40
35 Benjamin: The Arcades Project, bls. 211
36 Benjamin: The Arcades Project, bls. 206
37 Michael Sinding:  „Assembling Spaces: The Conceptual Structure of Allegory“, Style, nr. 3, tbl. 36, 2002, 

bls. 503
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samlíking“, „að segja eitt en meina annað“ og „að táknsaga setji upp samfelld hliðstæð stig 

merkingar.“38  Ég tek við hlutverki táknsögumanns þar sem staðreyndir göngutúrsins eða 

vitneskja  um  safngripinn  eru  á  þrotum.   Það  er  ljóðrænan  í  verkunum,  aðgreining  frá 

algerlega  vísindalegri  nálgun.   Því  augljóslega  eru  hugtökin  flandrari,  safnari  og 

sálarlandafræði full af táknsögu þegar þau leita út fyrir svið þess sem hægt er að sanna svart 

á hvítu.  

Flandrarinn gengur ekki aðeins frá einu stræti til annars, heldur sér borgina opnast 

fyrir framan sig; göturnar sem landslag, en það er einmitt það sem sálarlandafræði stendur 

fyrir.  „Landscape – that, in fact, is what Paris becomes for the flâneur.  Or, more precisely: 

the city splits for him into its dialectical poles.“39  Einnig er hann í hlutverki táknsögumanns 

í túlkun sinni á umhverfi sínu.  Hann sér hluti allt í kring um sig og úr þeim brotum býr 

hann til heilar sögur;  

„Regarding  the  legend of  the  flâneur:  "With  the  aid  of  a  word I  overhear  in  passing,  I 

reconstruct an entire conversation, an entire existence.  The inflection of a voice suffices for 

me to attach the name of a deadly sin to a man whom I have just jostled and whose profile I 

glimpsed.“40

Með sjálfan sig sem mælieiningu á umhverfi  sitt  útbýr flandrarinn greiningu á borginni 

gegnum táknsögu.  Baudelaire líkir flandraranum við spegil á umhverfi sitt;  „We might also 

liken him to a mirror as vast as the crowd itself.“41  Flandrarinn varpar því ekki aðeins ljósi á 

borgina í gegnum lestur sinn á umhverfinu, heldur einnig sjálfan sig, sem hluta af borginni 

og samfélaginu.  Þannig er sögumaðurinn í  The Man of the Crowd einnig táknsögumaður, 

hann tekur eftir smáatriðum í fari og útliti fólksins sem hann sér á götunni og tengir við 

langa forsögu, ásamt því að varpa ljósi á eigin persónuleika gegn um frásögn sína.  „The 

wild effects of the light enchained me to an examination of individual faces; . . . in my then 

peculiar mental state, I could frequently read, even in that brief interval of a glance, the 

history of long years.“42

Það sama gildir um safnarann sem sér safngripi sína ekki aðeins sem dauða hluti, 

heldur hluti sem bera með sér ákveðna nálægð.  Þetta er sú áðurnefnda nálægð hlutarins og 

fyrrverandi vitneskja um hann sem Walter Benjamin talar um.  Nálægð sem táknar heilt 

38 Sinding: „Assembling Spaces: The Conceptual Structure of Allegory“, Style, bls. 504
39 Benjamin: The Arcades Project, bls. 417
40 Benjamin: The Arcades Project, bls. 431
41 Benjamin: The Arcades Project, bls. 443
42 Poe: The Works of Edgar Allan Poe, bls. 56
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tímabil,  og fyrrverandi notagildi  eða tilfinningagildi,  því þetta  eru hlutir  sem hafa verið 

teknir úr sínu náttúrulega umhverfi.  Safnarinn sér allt þetta í safngripum sínum.  Walter 

Benjamin lýsir tengslum safnarans við safngripi sína:  „No sooner does he hold them in his 

hand than he appears inspired by them and seems to look through them into their distance, 

like an augur.“43  Þegar Benjamin ber saman hlutverk safnara og táknsögumanns byrjar hann 

á því að nefna þá staðreynd að safnarinn tekur hluti úr samhengi við virkni þeirra.44  Það er 

einmitt  sú  hegðun safnarans  að  taka  hlutina  úr  venjulega samhengi,  sem gerir  hann að 

táknsögumanni.   „Broken-down matter:  the elevation of the commodity to  the status  of 

allegory.  Allegory and the fetish character of the commodity.“45  Benjamin talar hér um 

hluti sem eru í ólagi, en ég vil yfirfæra þetta á alla hluti safnarans.  Því um leið og hluturinn 

hefur verið tekinn úr samhengi má segja að hann sé brotinn, og þess vegna hækkar staða 

hans á plan táknsögu eins og Benjamin nefnir.   Á plani táknsögu stendur hluturinn ekki 

lengur aðeins fyrir notagildi sitt, heldur einnig tímabil, sögu og leifar fyrrverandi vitneskju.

Í vinnslu bókverksins  L'homme, l'animal de la ville er ég ekki aðeins í  hlutverki 

táknsögumanns á flandri mínu eða í söfnun, heldur einnig í framsetningu og gerð bókarinnar 

sjálfrar.  Þar ákveð ég að taka hlutina úr safni mínu og búa þeim nýtt samhengi í frásögn eða 

söguþræði.  Eini textinn sem bókverkið inniheldur er titill þess;  L'homme, l'animal de la 

ville eða Maðurinn, dýr borgarinnar.  Titilinn mætti kalla skráargat á táknsögu bókarinnar, 

þar sem myndirnar eru lykillinn.  Þannig sér maður dýrsleg einkenni í mynd af gömlum 

manni í sundfötum, sem er einnig forsíðumyndin.46  Á annarri mynd eru þrjár stelpur að 

koma af ströndinni, hálfnaktar, vafðar í handklæði, með salt í hárinu.  Í samhengi bókarinnar 

minna þær á dýrahjörð, og maður tekur eftir einstaklega dýrslegri líkamsstöðu þeirra.47  Enn 

önnur mynd sýnir stelpu að opna dyr og líta yfir öxl í myndavélina.  Hún minnir á bráð, sem 

á örskotstundu lítur yfir öxl á rándýrið.48  Aftur er hún léttklædd en sú persónulega vídd 

gerir myndirnar enn öflugri.  Nektin er sýnileg, dýrsleg, bætir við kynferðislegum undirtón. 

Hér mætti taka sem dæmi orð Georges Bataille;  „Only the extremism of desire and of death 

enables one to attain the truth.“49  Einnig má tengja þetta við aðalpersónu La Chevelure sem 

að  tengist  kynferðislegum  tengslum  við  safngripi  sína.   Hann  lítur  meðal  annars  á 

áðurnefndan hárlokk sem elskhuga sinn.50

43 Benjamin: The Arcades Project, bls. 207
44 Benjamin: The Arcades Project, bls. 207
45 Benjamin: The Arcades Project, bls. 207
46 Sjá mynd #8 í viðauka, bls.27
47 Sjá mynd #9 í viðauka, bls.28
48 Sjá mynd #10 í viðauka, bls.28
49 Georges Bataille:  The Impossible.  Robert Hurley þýddi.  City Lights Books, 1991, bls. 9
50  Fortin:  Method in Madness: Control Mechanisms in the French Fantastic, bls. 44
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Myndir L'homme, l'animal de la ville hafa ekki aðeins vísanir inn á við í myndefnið 

sjáft heldur ná út fyrir það sem offset prentið setur fram.  Það er samhengi myndanna sem 

spilar  saman við  stíl  myndanna og tímann í  þeim sem að gefur  til  kynna göngutúrinn, 

borgarumhverfið,  sálarlandafræði  situationistana  og  náttúruþrána  sem skína  í  gegn  með 

hjálp táknsögunnar.  Þetta samræmist flandrara Baudelaire og Benjamin sem optical eða 

sjónrænni veru.  Sergio R. Blanco bendir á að í The Arcades Project gegni Walter Benjamin 

hlutverki  flandrara sem safnar  myndum úr  gluggum „bogaganganna“(arcades)  sem með 

hjálp táknsögu gefa honum mynd af öðrum raunveruleika.51  Þannig er bókin mynd, líkt og 

bogagöngin fyrir Benjamin, og öll táknsagan myndræn.

Afneitun miðla og vitfirring

„I travel in order to get to know my geography.

–Note of a madman“52 

Lokapunkturinn í vinnuferlinu er framsetningin.  Oft er þetta vafasamt mál, þar sem maður 

þarf  að  staðsetja  áhorfandann  gagnvart  verkinu.   Í  tilraunum  mínum  að  samræmingu 

lífsmynsturs  og  listsköpunar  ákvað  ég  að  afneita  öllum  miðlum,  þar  með  augljóslega 

framsetningu og fórna með því áhorfandanum.  Ég þróaði verkin um griðarstaðina frá því að 

nota myndavél, í skrif frá staðnum, í frásögn af veru á griðarstað, í einfalda veru á griðarstað 

án  nokkurrar  skrásetningar.   Þetta  gerði  ég  einnig  í  sambandi  við  hreyfingu í  borginni, 

flandur,  þar  sem  ég  leit  á  ferðir  mínar  í  gegn  um  borgarskipulagið  sem einstök  verk. 

Hreyfingin og tenging mín við umhverfið, samfélagið, arkítektúrinn voru umfjöllunarefnið. 

Á gönguferðum mínum varð Tjörnin í Reykjavík mér hugleikin, þar sem hún stóð fyrir 

mikla hreyfingu.  Hún er staðsett í miðbænum, umlukin umferðaræðum og full af fuglalífi, 

og mannlífi þegar hún er frosin.  Ég hóf að skauta á Tjörninni.  Lengi stundaði ég þessa 

stefnulausu hreyfingu innan ramma bakkanna, sem svipaði mikið til flandursins.  Þegar kom 

að því að ég sýndi þetta verk, hringdi ég í stofnunina þar sem ég var að sýna og gerði grein 

fyrir því að ég yrði að skauta á Tjörninni allan sýningartímann, en sýningin varði í þrjár og 

hálfa klukkustund.  Starfsmaður stofnunarinnar skrifaði skilaboð á staðlaðan miða sem síðan 

51 Sergio R. Blanco:  „Argullol: Geografías imaginarias.“  Reforma.  12.des. 2010, bls. 1
52 Marcel Réja, tilvísun í: Benjamin: The Arcades Project, bls. 416
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stóð eftir sem eina heimildin um gjörninginn.53  Miðinn varð að miðli sem í raun batt enda á 

þessa tilraun mína.

Það er einn miði sem markar framsetningu á skautaferðinni.  Það sama gildir með 

verkið  Frásögn af griðarstað sem ég sýndi í Gallerí Leiftur Heiftur haustið 2010.54  Þar 

sagði ég frá veru minni á griðarstað fyrr um daginn.  Einungis frásögnin aðgreinir verkið frá 

þeim skiptum sem ég horfði aðeins á veru mína á staðnum sem raunverulega verkið eða frá 

göngutúrunum sem ég sagði engum frá.  Þetta mætti tengja verki Vito Acconci, Following 

Piece.  Þar elti hann fólk á götunni þar til  það kom inn á persónulegt rými sem endaði 

eftirför hans.  Það eina sem aðgreindi verkið frá hversdagslegri eftirför var texti þar sem 

hann lýsti gjörningnum og sendi á mismunandi aðila listasamfélagsins.  Hann gerði tilraunir 

með að sleppa öllum miðlum, en fór út í að nota myndbandsupptökuvélar og textaskrif.55  Í 

þessum  tilfellum er  það  framsetningin  sem skilgreinir  gjörninginn  sem verk  fremur  en 

einfaldlega lífsmynstur eða einhverskonar hegðun.

Í bókinni Method in Madness: Controll Mechanisms in the French Fantastic fjallar 

Jutta Emma Fortin meðal annars um skáldsögu Balzac,  Le Chef-d'æuvre inconnu.  Fortin 

fjallar um skoðanir aðalpersónu bókarinnar, listmálarans Frenhofer, á listinni í sambandi við 

lífið;  „Throughout the tale art and life become confused.  On the one hand, Frenhofer's 

discourse on art and artistic production implies that art must be life in order to be perfect or 

complete.“56  Listmálarinn heldur því fram að engin aðgreining megi vera þar á milli, listin 

og lífið verða að vera eitt.  En í bókinni eru gjörðir hans í vissri mótsögn við skoðanir hans. 

Meistaraverkið  sem hann  vinnur  að  verður  fyrir  hann  ekki  aðeins  mynd  af  kvenmanni 

heldur raunveruleg kona.  Þá er verkið í hans augum lífið sjálft, yfir alla list hafna og hann 

hættir að sjá verkið sem listaverk.57  Hann hafnar einnig framsetningu og neitar að leyfa 

nokkrum  manni  að  sjá  verkið;  framsetningin  kæmi  til  með  að  óhelga  verkið.58

„Paradoxically, if the artist succeeds in bringing life to his work in an effort to create a 

masterpiece, his work ceases to be art, for it actually becomes life.“59

Þetta vil ég tengja bók Paul Auster,  The New York Trilogy.  Þar eru tvær persónur 

áhugaverðar í þessu samhengi.  Aðalpersóna sögunnar, rithöfundurinn Daniel Quinn, lendir 

á  furðulegan hátt  í  hlutverki  spæjara eftir  að  hafa fengið  símtal  frá  manneskju  sem fór 

53 Sjá mynd #11 í viðauka, bls.29
54 Sjá mynd #12 í viðauka, bls.29
55 Steve Lafreniere: Vito Acconci – Art Talk.  VBS TV, 2009
56 Fortin: Method in Madness: Control Mechanisms in the French Fantastic, bls. 33
57 Fortin: Method in Madness: Control Mechanisms in the French Fantastic, bls. 36
58 Fortin: Method in Madness: Control Mechanisms in the French Fantastic, bls. 33
59 Fortin: Method in Madness: Control Mechanisms in the French Fantastic, bls. 33
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mannavillt.  Quinn tekur við starfinu undir fölsku nafni, vegna forvitni.  Þetta mætti kalla 

listrænan ásetning, tilraun hjá rithöfundi sem sér áhugavert tækifæri í hendi sér.  Hann fær 

það hlutverk að elta Paul Stillman sem er gamall vitfirrtur maður.  Stillman fellur undir öll 

áðurnefnd hlutverk flandrara, safnara og táknsögumanns.  Aðspurður talar hann um vinnu 

sína:  „ 'The whole city is a junk heap.  It suits my purpose admirably.  I find the streets an 

endless source of material, an inexhaustible storehouse of shattered things. . . . ' 'What do 

you do with these things?' 'I give them names.' “60  Hann gengur um götur stórborgarinnar 

og safnar brotnum hlutum sem hafa misst virkni sína.  Því næst gefur hann hlutunum ný 

heiti.  Hann vinnur með heimspeki tungumálsins og reynir að gefa hlutunum rétt, sönn heiti. 

Stillmann  lítur  ekki  á  sig  sem  listamann  því  að  honum  hefur  tekist  markmiðið  sem 

Frenhofer setur fram í bók Balzac; listsköpunin er lífið.  Daniel Quinn eltir Stillman á sama 

hátt og Vito Acconci í  Following Piece og aðalpersóna Edgar Allan Poe í  The Man of the 

Crowd, flandrarans sem að eltir mann sem vekur áhuga hans þar til hann neyðist til að hætta 

vegna þreytu.  Að lokum týnir Quinn sér á götum New York og vitfirrist.61  Þá mætti segja 

að Quinn hafi  einnig tekist  markmið Frenhofer.   Hann er hættur að horfa á flandrið og 

eftirförina sem á einhvern hátt forvitni eða listrænan ásetning, listin er orðin lífið.  En um 

leið og takmarkinu er náð er hann, líkt og Stillman, talinn vitfirrtur.

60 Paul Auster: The New York Trilogy.  Faber and Faber Limited. 1992, bls. 78
61 Josh Lacey: „Saturday Review: Fiction: Mirror writing: Why turn one novel into another, asks Josh Lacey. 

Then again, why not?: City of Glass by Paul Auster, Paul Karasik and David Mazzucchelli 144pp, Faber, 
pounds 8.99“, The Guardian.  5.feb, 2005, bls. 27
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27.október 2010, kl.16:51, Avenue Prado, Marseille, Sigurður Atli Sigurðsson

Á götunni fann ég brenndan viðarkubb og nýtti hann til þess að afmarka mér svæði.  Á  

stærstu götu Marseille sneri ég mér í hring á meðan viðarkubburinn snerti gangstéttina. . . .  

Bílaniðurinn og hröð fótspor fólksins í kring virka róandi, jafn hávaði líkt og frá fossi.62

Í  borginni  gengur  flandrarinn  á  afleiðum  og  upplifir  sitt  nánasta  umhverfi  gegnum 

sálarlandafræði.  Safnarinn bætir við safn sitt og tengist safngripum sínum vegna sterkrar 

nálægðar þeirra og tengingar við fortíð þeirra.  Hann tengist sérstaklega þeim hlutum sem 

eru  á  einhvern  hátt  persónulegir  og  geta  tengt  hann  fyrrverandi  eigendum. 

Táknsögumaðurinn  er  lykilhlutverkið  þar  sem  hann  dvelur  í  báðum  áðurnefndum 

hlutverkum  þar  sem  staðreyndir  um  umhverfi  flandrarans  og  safngrip  safnarans  eru  á 

þrotum.  Táknsögumaðurinn er sá sem að setur safngripina í nýtt samhengi sem að í gegn 

um táknsögu vísa í öll þrjú hlutverkin.  Að falla undir þessi hlutverk er ekki aðeins listræn 

tilraun  heldur  lífsmynstur.   Margumtalaður  er  skurðpunkturinn  eða  línan  sem aðgreinir 

listiðju og lífsmynstur og spyrja um staðsetningu hennar.  Fyrir mig er það ekki staðsetning 

línunnar  sem ég  hef  áhuga  á.   Frekar  er  það  sammengið,  þ.e.  svæðið  þar  sem mengi 

lífsmynsturs og listsköpunar skarast.  Ég sé vissan sannleika í kenningu Frenhofer þar sem 

hann boðar að list og líf verði eitt.  En til þess að geta skilgreint sig sem listamann kemur 

alltaf eitthvað til með að vera utan við sammengið, lífsmynstur og listsköpun verða aldrei 

með  öllu  eitt.   Af  því  leiðir  að  hið  fullkomna  listaverk  er  ekki  til,  þegar  það  nær  að 

sameinast lífinu hættir það að vera list.

62 Sjá mynd #5 í viðauka, bls.24
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