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Útdráttur 

Í ritgerðinni fjalla ég um listsköpun og listhugsun mína með hliðsjón af eigin verkum 

og annarra listamanna á borð við Sally Mann, Shöru Hughes, Ragnar Kjartansson, og 

fleiri. Ég fer inn á brautir taugasálfræðinnar, heimspeki, hugmyndafræði decadent 

hreyfingarinnar og Hermann Nitsch. Fjallað er um hvað er leyfilegt í myndlist, virkni 

heilans og skynjunarinnar, upplifun og viðbrögð við sjokkerandi listaverkum og hvað 

drífur listamenn áfram. Ég leita að alvörunni í gríninu og gríninu í alvörunni til að 

kanna hvað býr að baki eigin verkum. Ég skoða húmor og andrúmsloft í myndlist, 

mörk listar og lífs og frelsi listamannsins. Ég kemst að, til dæmis að listaverkin mín 

eru ekki bara krúttleg, fyndin og gerð af hvatvísi heldur búa yfir meiri dýpt en þau 

virðast við fyrstu sýn. Þau eru aðferð við að skoða heiminn í nýju ljósi, deila reynslu 

með öðrum og ná tökum á tilverunni.  
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Inngangur  

Krúttleg, litrík, fyndin og skemmtileg; þannig er mörgum verkum mínum lýst. Önnur 

vekja hneykslun og óhug. Eiga ógnvænlegu listaverkin eitthvað sameiginlegt með 

þeim krúttlegu? Býr eitthvað að baki því sem mér finnst ég gera hugsunarlaust eða er 

það bara fíflagangur? Kannski eru verkin margslungnari og skelfilegri en virst gæti í 

fyrstu. Lengi þorði ég ekki að velta þessu fyrir mér, því ég óttaðist að finna engan 

kjarna í listinni minni, frekar en Pétur Gautur í lauk.1 

Mér finnst andrúmsloft og upplifun vera aðalatriðið þegar kemur að list. Eiga 

þessar hugmyndir mínar rétt á sér og eru einhverjir aðrir listamenn og hugsuðir 

sammála?  

Í ritgerðinni fer ég út um víðan völl í leit að svörum sem ég vissi ekki hvort 

væru til. Ég velti líka fyrir mér alvörunni í gríninu, gríninu í alvörunni, öðrum 

listamönnum, virkni heilans og sjálfri mér. Sums staðar byggi ég á eigin reynslu og 

tilfinningum, annars staðar fer ég inn á brautir taugasálfræðinnar og heimspekinnar. 

Þá skoða ég aðeins Decadent hreyfinguna og nokkur listaverk.  

 
 

                                                        
1 Pétur Gautur er aðalpersónan í samnefndu leikriti eftir Henrik Ibsen (1828-1906), sem var norskt 
leikskáld. 
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1. Útúrsnúningur og grín  

1.1 Hláturinn  
Hlátur er oft fyrsta viðbragð fólks við listaverkunum mínum. Hlátur eða fliss er líka 

gjarnan mitt fyrsta viðbragð við góðri hugmynd.  

Heimurinn er óendanlega stór, flókinn og dularfullur, óréttlátur og stundum 

hræðilegur. Það er ekki fyrir nokkurn mann að reyna að skilja hann eða sætta sig við 

hann, en við getum hlegið að honum. Í kynningu á gróteskum bókum sínum um 

Pantagrúl og Gargantúa sagði Rabelais2: ,,Hlátur er betri en harma-tölur manns, því 

hláturinn er dýpst í eðli hans.”3
 Rabelais tekur hláturinn fram yfir grátinn. Danski 

heimspekingurinn Sören Kierkegaard talaði líka um að hægt væri að hlæja að 

heimsku veraldar, eða gráta yfir henni, það kæmi í sama stað niður.4 Í mínum 

listaverkum tek ég hláturinn fram yfir grátinn og geri frekar fyndin verk en sorgleg. 

Húmor er oft besta aðferðin til að nálgast mikilvæg málefni. 

Stundum ætla ég mér ekkert sérstakt með listaverkunum mínum, heldur langar 

mig einfaldlega að koma fólki til að brosa innra með sér. Francois Rabelais gefur 

einmitt til kynna í inngangi sínum að bókunum um Gargantúa og Pantagrúl að þær 

þurfi ekki annað en vekja hlátur manna, því nóg sé af sorg í heiminum.5  

Síðasta sumar dó manneskja sem mér þótti mjög vænt um. Kvöldið eftir hitti 

ég náunga sem vissi hvernig mér leið. Hann sagði skrítnar og skemmtilegar sögur 

langt fram á nótt og ég hef aldrei hlegið jafnmikið. Þetta var það besta sem hann gat 

gert í stöðunni og ég fékk útrás fyrir tilfinningar mínar í hlátrinum. Það var frábært.  

Á tímum Rómverja var viðurkenndur helgisiður að hlæja við jarðarfarir. 6 Það 

þarf ekki að vera svo fráleit hugmynd. Á Íslandi í dag er líka yfirleitt haldin 

erfidrykkja eftir jarðarfarir. Þá er kominn tími til að hætta að gráta og hlæja í staðinn. 

Ef listaverkin mín fá fólk til að hlæja, upphátt eða innra með sér, eru það bestu 

viðbrögð sem ég get hugsað mér. Þegar ég bý til fyndið listaverk er það ekki alltaf 

                                                        
2 Francois Rabelais (1494-1553) var franskur rithöfundur og læknir. 
3 Francois Rabelais: Gargantúi og Pantagrúll. Erlingur E. Halldórsson þýddi. Mál og menning. 

Reykjavík, 1993, bls. 9. 
4 Sören Kierkegaard: ,,Hlæðu að heimsku veraldar eða gráttu yfir henni, þú munt iðrast hvorstveggja.” 

,,Annaðhvort – eða, Upphafinn fyrirlestur.” Þorsteinn Gylfason þýddi. Sótt á Heimspekivef Háskóla 
Íslands, http://heimspeki.hi.is/?p=2422  26. janúar 2011.  

5 Francois Rabelais: Gargantúi og Pantagrúll, bls. 9-13. Hann  virðist tala í mótsögn við sjálfan sig, að 
hann sé bara að skrifa eitthvað fyndið og hafi ekkert fyrir því, en líka að í bókunum sé að finna 
háalvarlega vitneskju og leynda speki, en kannski er það engin mótsögn heldur einmitt mergur 
málsins. 

6 Mikhail M. Bakhtín: Orðlist skáldsögunnar, úrval greina og bókakafla, Jón Ólafsson þýddi. 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands. Reykjavík, 2005, bls. 65.    
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vegna þess að mig hafi langað til að vera fyndin. Stundum henta húmor og spaug 

einstaklega vel til að koma hugmyndum mínum á framfæri. Það er líka eitt fyrsta 

skrefið til að ná tökum á áhorfendum, að koma þeim til að hlæja. Þá eru þeir 

berskjaldaðir  gagnvart listamanninum, sem í staðinn kemst upp með ýmislegt. 

1.2 Það sem er fáránlegt, bull og vitleysa 
Það er okkur nauðsynlegt að hlæja, sérstaklega að því alvarlega, erfiða, slæma og 

hættulega. Oscar Wilde7 talar um það í einu af leikritum sínum að lífið sé allt of 

mikilvægt til að tala um það á alvarlegum nótum.8  

Í gegnum tíðina hafa verið haldnar hátíðir þar sem öllu er slegið upp í grín, til 

dæmis Satúrnusarhátíðir, Díónýsusarhátíðir og veislur miðalda. Fólk þurfti á því að 

halda að sleppa fram af sér beislinu og hlæja að öllu sem annars átti að taka hátíðlega, 

t.d. helgum ritum.9 Satúrnusarhátíðin sneri öllu á hvolf einu sinni á ári. Fólk fór í 

grímubúninga og skrúðgöngur, húsbændur þjónuðu þrælum og svo framvegis.10 Í dag 

geta menn gert að gamni sínu um flesta hluti, eins og trúarbrögð og pólitík, en fyrr á 

tímum var það aðeins á hátíðum sem þessum. Þær voru því teknar alvarlega og réttur 

fólks til slíks gleðskapar var mjög heilagur.11  

Með því að snúa út úr er hægt að sjá hlutina í nýju ljósi. Sókrates leit á sig sem 

ljósmóður sem drægi ótrúlegustu vitneskju upp úr fólki sem hefði ekki hugmynd um 

að það byggi yfir henni.12 Þetta gerði hann með því að snúa út úr fyrir öllum sem á 

vegi hans urðu. Í mínum verkum langar mig oft til að gera það sama, sýna fólki 

hlutina með því að snúa út úr þeim. 

Til að víkka út merkingu hugtaksins list er hægt að búa til listaverk sem eru á 

mörkum skilgreiningarinnar, eins og Marcel Duchamp13 gerði á sínum tíma þegar 

hann sýndi hlandskál sem hann kallaði ,,Gosbrunninn”14 á listasýningu. Til eru 

                                                        
7 Oscar Wilde (1854-1900) var írskt skáld, rithöfundur og leikskáld. Hann var einn aðalmaðurinn í  

Aesthetic hreyfingunni. 
8 Oscar Wilde: “Life is far too important a thing ever to talk seriously about it.” The importance of 

being Earnest and other plays. Penguin Classics. Canada. 1985, bls. 11.  
9 Mikhaíl M. Bakhtín: Orðlist skáldsögunnar, bls. 103. 
10 Jón Gíslason: Goðafræði Grikkja og Rómverja. Ísafoldarprentsmiðjan h.f. Reykjavík. 1944, bls. 100. 
11 Mikhail M. Bakhtín: Orðlist skáldsögunnar, bls. 103. 
12 Platón: Þeætetus, Arnór Hannibalsson þýddi. Fjölritunarstofa Daníels Halldórssonar, Reykjavík. 

1989, bls. 96. 
13 Marcel Duchamp (1887-1968) var franskur myndlistarmaður. 
14,,Árið 1917 tók Marchel Duchamp með sér hlandskál sem hann kallaði Gosbrunninn eða ,,Fountain”, 

á opna listasýningu hjá Sambandi sjálfstæðra listamanna ,,Society of Independent Artists”. 
Gosbrunnurinn var ekki talinn vera list og fékk því ekki að vera með á sýningunni. Samt sem áður 
höfðu allir á sýningunni tekið eftir verkinu og það varð ekki aftur snúið, verkið er nú talið eitt af 
mikilvægustu listaverkum sögunnar.“ Tekið úr blaðagreininni  'Shocking' urinal better than Picasso 
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endalausar útskýringar á því hvað sé list, margar þeirra finnast mér of íhaldssamar og 

þar af leiðandi takmarkandi fyrir listamenn. Carsten Höller15 sýndi Rennibraut á Tate 

Modern safninu í London árið 2006.16 Það olli miklum deilum um hvað væri list og 

hvort listaverk gætu verið ,,bara skemmtileg”. Eftir þetta varð ekki aftur snúið, 

skemmtileg listaverk eru komin til að vera. 
Jonathan Meese17 hefur haft áhrif á fólk um allan heim og viðhorf til listar. Í 

viðtölum er hann spurður hvort hann sé að grínast. Fyrir mér er það er algjört 

aukaatriði. Hann hefur, rétt eins og Carsten Höller og Duchamp, víkkað út hugtakið 

list. Nú er pláss fyrir alls konar vitleysu, leiki og fjör. Hann talar af miklum eldmóði 

um mikilvægi listarinnar og segir frá því hvernig list sé það besta til að gera upp við 

fortíðina. Í viðtali sagði hann til dæmis: “Art makes everything into a toy.”18 Ég held 

að hann sé ekkert að grínast, heldur sé full alvara með leiknum og vitleysunni. 

Rússneski rithöfundurinn Daníil Kharms19 var uppi í byrjun 20. aldar. Hann 

leit svo á að skynsemi og rökhugsun væru fjendur frumleikans, rétt eins og margir 

súrrealistar á þeim tíma.20 Örsögur hans dansa fullkomlega á línunni milli þess 

barnslega og þess kaldhæðna, þess raunverulega og órökrétta. Þær eru hrollvekjandi, 

hlægilegar og um leið ádeila á aðstæður í Rússlandi við upphaf 20. aldar. Sumt sem 

gerist í ljóðum hans og sögum gæti aldrei gerst í raunveruleikanum. Kharms segist í 

dagbókarfærslu ekki hafa áhuga á öðru en ,,bulli”, því sem hefur enga praktíska 

þýðingu, og á fáránleika mannlífsins.21  

Gjörningurinn Death and the Children22 eftir Ragnar Kjartansson23 er gott 

dæmi um hvernig listamenn geta tekið á alvarlegum málefnum í listaverkum sem við 

fyrstu sýn virðast ekki vera annað en vitleysa eða grín. Í verkinu dulbjó Ragnar sig 

sem Dauðinn og stormar þannig inní kirkjugarð þar sem börn eru á leikjanámskeiði. 

Vídeótökuvél fylgir honum og börnunum. Börnin spyrja hvort hann sé Guð og hvort 
                                                                                                                                                               

because they say so, eftir Reynolds, Nigel. Sótt á Pro Quest vefinn 
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=750769051&sid=2&Fmt=3&clientId=58032&RQT=309&VN
ame=PQD 26. janúar 2011. 

15 Carsten Höller (1960) er belgískur myndlistarmaður.  
16 Verkið Test Site, sjá viðauka 4 bls. 32. 
17 Jonathan Meese (1970) er þýskur myndlistarmaður sem starfar í Berlín en fæddist í Tokyo. 
18 ,,List breytir öllu í leikföng” úr viðtali við Jonathan Meese, Sótt á Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=PPJsaBkMLtA 17. janúar 2011. 
19 Daníil Kharms (1905-1942) var rússneskt skáld og rithöfundur. 
20 Daníil Kharms: Lykt af brenndum fjöðrum. Árni Bergmann þýddi. Bjartur og frú Emilía. Reykjavík 
2000,  

bls. 136. 
21 Daníil Kharms: Lykt af brenndum fjöðrum, bls. 136-137 
22 Sjá viðauka 5 bls. 33. 
23 Ragnar Kjartansson (1976) er íslenskur myndlistar- og tónlistarmaður. 
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ljárinn hans sé alvöru. Svo spyrja þau spurninga eins og ,,heyrðu, ert þú Skrattinn?”, 

,,ég hélt að það væri svoleiðis að það kæmi ljós frá himnum - en ekki þú”, ,,ert þú 

óvinur Guðs?” og ,,getur þú farið í gegnum mig?” Krakkarnir vita ekki alveg hvort 

þeir eiga að trúa honum, en nýta sér allaveganna tækifærið ef hann skyldi í alvörunni 

vera dauðinn. Þau spyrja hispurslaust spurninga sem skipta þau máli. Þetta er mjög 

fyndið listaverk sem um leið fjallar um hluti sem koma öllum við. Mér finnst þetta 

verk Ragnars sýna fram á sannindi þess sem Mikhail M. Bakhtín24 segir í bók sinni, 

Orðlist skáldsögunnar: ,,Allt verður leiknum og kátínunni aðgengilegt.”25  

                                                        
24 Mikhail Mikhailovitch Bakhtín (1895-1975) var rússneskur heimspekingur, bókmenntagagnrýnandi, 

táknfræðingur og fræðimaður.  
25 Mikhail M. Bakhtín, Orðlist skáldsögunnar, bls. 102. 
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2. Hvað segir taugasálfræðin?  

2.1 Hægra og vinstra heilahvel 
Flestir kannast við þá mýtu að hægra heilahvelið sé heilahvel listarinnar. Hér verður 

þetta skoðað aðeins betur út frá sjónarmiðum taugasálfræðinnar. Bækurnar 

Kortlagning hugans og Almenn sálfræði eru hafðar til grundvallar. 

Málstöðvarnar eru í vinstra hveli sem er ríkjandi hjá flestum.26 Heilahvelin eru 

misvirk eftir fólki, hjá sumum ræður vinstra hvelið för og hjá öðrum það hægra. Í 

hægra hveli eru lengri taugafrumur en í því vinstra. Í vinstra heilahveli er meira af 

þyrpingum stuttra frumna, en í því hægra dreifa langar frumur sér um stærra svæði. 

Þar af leiðir að hægra heilahvelið er að öllum líkindum betra í að vinna úr 

yfirgripsmiklum, marghliða og óljósum upplýsingum en það vinstra. Það beitir líka 

síður hefðbundnum aðferðum til að leysa flókin verkefni27, sem stundum væri kallað 

að hugsa út fyrir rammann. Einnig hjálpar þetta hægra hvelinu að tvinna saman 

skynhrif og tilfinningahrif, en það er einmitt nauðsynlegt við upplifun á list.28 

Það getur verið erfitt að koma orðum að því hvað það er við listaverk sem 

hrífur. Ástæðan er ef til vill sú að upplifun á verkinu á sér að mestu leyti stað í hægra 

heilahveli. Vinstra hvel skilur ekki verkið en málstöðvarnar eru einmitt í því vinstra.29 

Vinstra heilahvel kemur líklega meira við sögu þegar um hugmyndalist30 er að ræða. 

Þar eru hugmyndir byggðar á orðum oft aðalatriðið.  

Því hefur stundum verið haldið fram að meðvitundin búi í vinstra heilahveli 

þar sem hæfileiki okkar til að tjá okkur með tungumáli eru náskyldar, ef ekki 

nauðsynlegar, til að átta sig á vitundinni. Að listamaður geri listaverk ómeðvitaður um 

hvað hann ætlar sér (eins og ég geri yfirleitt) rennir ennfremur stoðum undir 

kenninguna um hægra heilahvel sem heilahvel listarinnar. Hægra hvel sérhæfir sig 

líka oftast í að skynja heild, þrívídd og dýpt,31tónlist og sundurgreiningu lita.32 Hægra 

heilahvelið er einnig hvatvísara en það vinstra og hugsar síður rökrétt.33  

                                                        
26 Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen Pind: Almenn sálfræði, hugur-heili-hátterni. Mál og 

menning, Reykjavík 2003, bls. 250-253. 
27 Rita Carter: Kortlagning hugans. Sverrir Hólmarsson þýddi.  Mál og menning. Reykjavík, 1999, bls. 

38. 
28 Sama, bls. 38. 
29 Sama, bls. 41. 
30 Consept art. 
31 Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen Pind: Almenn sálfræði, hugur-heili-háttterni, bls. 255. 
32 Sama, bls. 252. 
33 Rita Carter: Kortlagning hugans, bls. 39-42. 
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Þótt málstöðvarnar séu í vinstra hveli getur verið að hægra hvel búi líka yfir 

málskilningi. Það má vera að hægra hvel skilji tungumál, en geti ekki tjáð sig í 

orðum.34 Gæti það verið þess vegna sem listamenn nota myndlist og tónlist til að 

koma frá sér tilfinningum sem þeim er ómögulegt að gera öðruvísi? Ég hef fulla trú á 

að svo sé. Ég fæst oft við tilfinningar sem ég get hvorki skilið almennilega sjálf, né 

útskýrt fyrir öðrum í verkum mínum. Ljóðskáldið Baudelaire35 taldi að besta aðferðin 

til útskýra upplifun af listaverki væri að svara því með öðru listaverki.36 

Þegar ég kynntist kærastanum mínum hélt hann að hann ætti bara til tvær tilfinningar. 

Annað hvort leið honum vel eða illa. Hann bjó yfir miklu fleiri tilfinningum en vissi 

bara ekki hverjar þær voru, eða hvernig hann gæti náð utan um þær. Hann horfði 

mikið á kvikmyndir á þessum tíma því í gegnum þær upplifði hann þessar tilfinningar. 

Rétt eins og hann fann leyndu tilfinningarnar sínar í kvikmyndum, finn ég mínar 

stundum í listaverkum annarra eða í tónlist. 

2.2 Skynjunin  
Heilinn skynjar umhverfið ekki eins og það er heldur eins og honum finnst það vera. 

Hann býr til sinn veruleika, sem svar við áreitum.37 Sjón, heyrn og önnur skynjun 

byggjast á því að við höfum skynfæri og taugafrumur. Skynfærin nema áreiti sem 

rafboð og senda þau áfram til heilans með taugafrumum. Við sjáum ekkert þegar 

mynd lendir á auganu38, við sjáum ekki fyrr en skilaboðin um myndina hafa ferðast 

sem rafboð eftir brautum taugafrumna til heilastöðva, sem síðan vinna úr 

upplýsingunum.39 

Það er misjafnt eftir hverjum og einum hvernig hann skynjar heiminn. Það fer eftir 

leiðunum sem rafboðin fara og hvaða taugafrumur eru virkastar hjá þeim 

einstaklingi.40  

                                                        
34 Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen Pind: Almenn sálfræði, hugur-heili-háttterni, bls. 256. 
35 Baudelaiere (1821-1867) var franskt skáld og talinn einn af fyrstu listamönnum Decadent 

hreyfingarinnar. 
36 Simon Wilson: Beardsley. Phaidon Press Limited. Oxford, 1983, bls. 9. 
37 Rita Carter: Kortlagning hugans, bls. 125. 
38 Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen Pind: Almenn sálfræði, hugur-heili-háttterni, bls. 278-279. 
39 Rita Carter: Kortlagning hugans, bls. 108. 
40 Sama, bls. 108. 
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2.3 Fyndni 
Fyndni verður til við samskipti heilahvelanna, vinstra heilahvelið er hvel kátínunnar 

en það hægra örvæntingarinnar og óttans. Það er því ekki endilega vitleysa þegar talað 

er um hinn þunglynda, örvæntingarfulla listamann. Fyndni má rekja til óttaviðbragða 

sem hægra hvel sendir til þess vinstra þegar það upplifir eitthvað sem ekki getur 

staðist.41 Það er því ekkert skrítið við að segja: Fyrirgefðu að ég fór að hlæja, ég veit 

að þetta er ekkert fyndið, þetta er hræðilegt, ég veit ekki einu sinni af hverju ég var að 

hlæja að þessu...42 

                                                        
41 Rita Carter: Kortlagning hugans, bls. 37. 
42 Ég fór t.d. að hlæja þegar pabbi vinkonu minnar dó og systir mín sagði mér einu sinni hlæjandi að 

kærasti sinn hefði lent í alvarlegu bílslysi. 
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3. Listaverkin mín  

3.1 Morgunæfingarnar  
Listaverkið Morgunæfingarnar43 er gjörningur  sem ég gerði upphaflega til þess eins 

að gleðja þunglyndan föður minn.44 Þær urðu til algjörlega óvart eins og flest mín 

listaverk. 

Þegar ég segi að ég vilji bara gera eitthvað skemmtilegt og eitthvað fyndið er það 

ekki alveg rétt. Það er stundum rétt. Ég hef margar skoðanir í einu og skipti oft á dag. 

Hlutirnir hafa margar hliðar. Morgunæfingarnar geta verið eintómt grín en um leið 

ádeila, staðið fyrir eitthvað annað, eða alls ekki neitt. Þær urðu til fyrir algjöra 

tilviljun en þá voru þær ekki listaverk. Þær breyttust í listaverk seinna um daginn. 

Þessar æfingar eru ekki bara brandari. Upphaflega voru þær aðeins skemmtun en 

núna, sem listaverk, gætu þær verið flóknari. Það er til dæmis hægt að líta á 

Morgunæfingarnar mínar sem ádeilu á þá útlitsdýrkun sem hefur verið áberandi 

síðustu áratugi og öll æfingavídeóin sem fylgja í kjölfarið.45 Mér finnst skilaboðin 

vera: ,,gerðu þessar æfingar, þá verðurðu fitt og flott því þú ert það ekki núna...”  

Ég gerði mitt eigið fáránlega æfingavídeó og setti það á youtube, vitandi að líklega 

mun enginn nokkurntíma gera þessar æfingar. Ég bjó til leikfimiæfingar án tilgangs. 

Leikfimiæfingar sem stuðla ekki að bættu heilsufari eða betra útliti, heldur sýna fram 

á fáránleikann í öðrum æfingavídeóum. Hér er grínið allt í einu orðið að listaverki, 

sem síðan hefur breyst í ádeilu og svo framvegis... 

3.2 Jólaskraut 
Einn desembermorgun þegar ég var á leiðinni í skólann fékk ég algjört ógeð á 

jólaljósunum sem ljómuðu í hverjum glugga. Í stað þess að komast í jólaskap varð ég 

pirruð og leið illa. Í pirringnum fór ég allt í einu að sjá reið og döpur andlit út úr 

aðventuljósunum. Þá fór ég að hafa gaman af því sem hafði stuttu fyrr angrað mig. Nú 

fundust mér aðventuljósin fyndin og gat ekki hætt að hlæja. Eftir þetta bjó ég til 

ljósmyndaseríuna Jólaskraut46 til að deila upplifun minni með öðrum.   

                                                        
43 Sjá verkið Morgunæfingar í viðauka 1, bls. 25. 
44 Pabbi fór á fætur hlæjandi þennan morgun og hvatti mig til að taka æfingarnar upp á vídeó seinna 

sama dag. Þar byrjaði ég á æfingunum sem ég hafði fundið uppá um morguninn, en hélt síðan áfram 
heillengi og fann upp marga tugi nýrra æfinga. 

 
46 Sjá viðauka 2 bls. 26. 
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Eins og fjallað var um í taugasálfræðikaflanum sjá engir tveir menn heiminn 

eins, það fer eftir leiðum taugaboðanna. Ef áhorfandi er hrifinn af listaverki sem hann 

sér, getur það haft áhrif á hvaða leið sjónboð hans fara í framtíðinni. Þau fara ef til vill 

líkari leið og sjónboð listamannsins og virkja aðrar hugsanir og tilfinningar en þau 

gerðu áður.47 Það gæti því verið að þeir sem sáu Jólaskraut hlægi núna innra með sér í 

hvert skipti sem þeir sjá aðventuljós.  

3.3 Vondir krakkar 
Listaverkið Vondir krakkar er hljóðverk sem varð þannig til að ég fór í grunnskóla og 

tók upp krakka að öskra og segja ljóta hluti. Ég bað krakkana að ímynda sér að 

hljóðneminn væri einhver sem þeim væri illa við. Það kom mér á óvart hversu 

miklum orðaforða þau bjuggu yfir og það var sjokkerandi hvað sum börnin voru 

ófeimin við að segja hræðilega hluti. Sumt var augljóslega lært af eldri systkinum eða 

foreldrum, setningar á borð við: ,,helvítis fokking krakkinn þinn, hvað varstu að gera 

þarna helvítið þitt!”  

Ég spilaði hljóðverkið á yfirferð í skólanum haustið 2009 og það vakti miklar 

umræður og deilur. Ég heyrði prófessorana rífast um það inni á kennararstofu í 

hádegishléinu. Í matsalnum var mér hrósað, ég skömmuð og spurð út í verkið. 

Sumum fannst það óþægilegt, of gróft og trúðu ekki að krakkarnir hefðu sjálfir fundið 

upp á því sem þeir sögðu. Deilurnar snérust líka um að ég hefði ekki fengið tilskilin 

leyfi foreldra. Prófessor, sem sá um áfangann sem verkið var unnið fyrir, sagði að ef 

kennararnir hefðu vitað hvað ég væri að gera hefði ég ekki fengið leyfi fyrir því. 

Skólinn gæti einfaldlega ekki staðið undir svona verkum. Ástæðan væri m.a. sú að 

það væri engin leið að vita hvaða áhrif það hefði á börnin að taka þátt í listaverkinu og 

einnig að ef kæra yrði lögð fram yrði hún á hendur skólanum.  

Mér fannst gagnrýnin skiljanleg en um leið skrítin. Ég skil að skólinn geti ekki staðið 

undir ásökunum og kærum. Ég fékk samt sem áður leyfi kennara barnanna svo ég 

velti því fyrir mér hvort ábyrgðin sé ekki að hluta til þeirra. Mér finnst líka undarlegt 

ef foreldrar barnanna sem tóku þátt eru mótfallnir verkinu, vegna þess að ég kenndi 

krökkunum engin ljót orð heldur spurði þau bara hvað þau myndu segja við óvini 

sína. Mér finnst líklegra að ef foreldrar væru ósáttir, væri það annaðhvort vegna þess 

að það kæmi flatt uppá þá hvað börnin þeirra geta verið illkvittin, eða vegna þess að 

það kæmi upp um orðfærið sem viðgengist á heimilinu. Ég get samt ekki fullyrt neitt 
                                                        
47 Rita Carter: Kortlagning hugans, bls. 108. 
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um þetta. Krakkar segja oft ljóta hluti hver við annan. Ég myndi helst vilja spila 

þessar upptökur fyrir foreldra í fræðsluskyni.  

Mér finnst þetta ekki bara snúast um börnin sjálf heldur líka frelsi 

listamannsins. Hvað má ganga langt í nafni listarinnar? Hefðu orðið deilur ef ég hefði 

tekið upp börn að segja fallega hluti? Getur verið að þær hafi orðið vegna þess að fólk 

á erfitt með að kyngja því að börn geti verið svona andstyggileg? 

Þetta minnir mig á umræður um ljósmyndir eftir Sally Mann48. Hún hefur 

verið gagnrýnd mikið fyrir myndir sem sýna hennar eigin börn, oft nakin eða lítið 

klædd í fullorðinslegum stellingum sem jaðra við að vera erótískar. Á sumum 

myndunum lítur líka út fyrir að börnin séu dáin. Í The Photo Book er sagt að með 

verkum sínum virðist Sally Mann neita hugmyndinni um sakleysi bernskunnar,49 rétt 

eins ég geri í verkinu Vondir krakkar. Mitt verk var aðallega gagnrýnt fyrir það að ég 

fékk ekki leyfi hjá foreldrum. Ef ég hefði hins vegar tekið upp mín eigin börn, hvað 

hefði þá verið gert? Og hvað ef ég hefði kennt börnunum ný orð og fúkyrði? 

Börnum Sally Mann virðist vera stillt upp á mörgum myndanna, það er svipað 

og ef ég hefði kennt börnunum ný orð. Hvar á að draga línuna? Hversu langt mega 

listamenn ganga? Eru myndir Sally Mann klám þótt hún hafi ekki tekið þær sem 

slíkar? Er nóg að einhver geti túlkað þær á þann hátt? Getur list verið klám og klám 

list? Það getur verið nauðsynlegt að láta reyna á mörkin til að vekja umræður. Mér 

finnst mikilvægt að list sé ekki ritskoðuð en finnst samt ekki að listamenn eigi að 

komast upp með það sem öðrum væri stungið í fangelsi fyrir. Hinsvegar getur verið 

erfitt að segja til um hvenær er of langt gengið. Sumt getur verið rétt einn daginn og 

rangt hinn. 

Þótt ég væri ekki meðvituð um það hef ég örugglega verið undir áhrifum af 

verki Ragnars Kjartanssonar, Death and the Children50, þegar ég fékk hugmyndina að 

Vondum krökkum. Ætli Ragnar hafi fengið leyfi foreldra eða bara námskeiðshaldara 

fyrir verki sínu, og hvaða viðbrögð hefði það fengið ef hann hefði enn verið í 

skólanum þegar hann gerði það? Hvaða áhrif ætli það hafi haft á börnin að hitta 

sjálfan Dauðann? 

                                                        
48 Sally Mann, fædd 1951 í Bandaríkjunum. Hún er ljósmyndari og myndistarmaður. Frægust fyrir 

bókina Immediate Family sem kom út árið 1992 með myndum af börnunum hennar frá því þau eru 
lítil og til 10 ára aldurs. Á flestum myndunum eru börnin nakin eða lítið klædd. Sjá nokkrar þeirra í 
viðauka 6 bls. 34. 

49 Ian Jeffrey: The photography book. Phaidon Press Limited. London. 2000, bls. 294. 
50 Sjá viðauka 5 bls. 33. 
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3.5 Brjálæðiskastið 
Frá því ég var lítil hef ég fengið brjálæðisköst öðru hverju sem enginn hefur getað 

útskýrt, knúin áfram af einhverri óskiljanlegri tilfinningu. Þá hef ég oftar en ekki 

hlaupið út og endað í undirgöngum einhvers staðar, hlaupandi fram og til baka milli 

veggjanna öskrandi. Þegar ég þurfti að gera gjörning í skólanum haustið 2009 datt 

mér í hug að nýta þessa reynslu og tilfinningu. Gjörningurinn gengur þannig fyrir sig 

að áhorfendur koma inn í herbergi þar sem ég ligg á gólfinu og flauta rólegt lag. Þegar 

allir eru komnir stend ég skyndilega upp og hleyp á næsta vegg sama hvað á vegi 

mínum verður. Áhorfendur eiga fótum fjör að launa svo ég hlaupi ekki á þá. Svo 

hendi ég mér öskrandi milli veggjanna. Á endanum get ekki meira og hnipra mig 

saman alveg uppgefin í einhverju horni. 

Þessi gjörningur er ólíkur flestu öðru sem ég hef gert. Hann er ekkert fyndinn 

og ekkert skemmtilegur. Hann er hryllilegur, óþægilegur, erfiður að horfa á, setur 

áhorfendur í óþægilega stöðu, er erfiður í flutningi og ég spyr sjálfa mig að því af  

hverju ég geri hann. Mér finnst hann áhrifaríkur. Áhorfendur, og ég sjálf, stöndum 

eftir og spyrjum okkur: ,,Hvað var þetta nú eiginlega?” Þetta er eitthvað sem kemur 

fólki í opna skjöldu, hristir upp í manni og stundum er það nóg.  

Þegar ég sé gjörninginn The Shivering Man eftir Sigtrygg Berg51, þar sem 

hann öskar og titrar og lætur öllum illum látum finnst mér eins og kannski upplifi 

hann sömu brjálæðislegu tilfinningu og ég, þegar ég geri minn gjörning. Ég spurði 

Sigtrygg að því í viðtali hvers vegna hann gerði sína gjörninga og hann svaraði meðal 

annars að þetta væru gjörningar sem hann myndi vilja sjá, en enginn væri að gera.52 

Er það af sömu ástæðu sem ég geri minn gjörning eða er það út af einhverju öðru? 

Kannski er þetta skylt því þegar maður sér fallegt sólarlag og langar til að einhver 

annar upplifi það með manni, það er eitthvað svo undarlegt að horfa á það einn, 

næstum því tilgangslaust. Það er óþægilegt að upplifa brjálæðiskast án þess að nokkur 

taki eftir því.  

Mér hefur stundum liðið svona þegar ég er heima. Ég hleyp ekki alltaf út, ég 

hef líka læst mig öskrandi inni í skáp. Í eitt skiptið hótaði pabbi að hringja á 

lögregluna.  

                                                        
51 Sigtryggur Berg (1977) er íslenskur myndlistar- og tónlistarmaður. Sjá myndir af gjörningnum í 

viðauka 7 bls. 35. 
52 Sigtryggur Berg, Viðtal, tekið af höfundi í nóvember 2010, bls. 14.  
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Sigmund Freud53 talaði um að öllum væri nauðsynlegt að fá útrás hvata sinna 

og að listamenn gerðu það oft í verkum sínum. Listamaðurinn Hermann Nitsch54 taldi 

einmitt að leikhús væri nauðsynlegt fyrir fólk til að svala dýrslegum hvötum sínum 

sem fengju ekki næga útrás í daglegu lífi. Hann vildi endurvekja leikhúshefð Grikkja, 

sem hann taldi að hefði haft hemil á fólki til að það færi ekki yfirum. Í leikhúsi 

Nitsch, Leikhúsi svalls og launhelga55 vildi hann að fólk gæti komið og svalað sínum 

leyndu, brjáluðu og óhefluðu hvötum. Oft fengu áhorfendur að taka fullan þátt í 

gjörningunum, til dæmis með því að snerta með berum höndum innyfli og blóð úr 

dýrum.56 Þótt gjörningar hans þættu ógeðslegir og gróteskir eru þeir í raun aðferð til 

að vegsama lífið og tilveruna með öllum sínum kostum og göllum.  

Í gjörningnum mínum gætu hugmyndir Sigmunds Freud og Hermanns Nitsch 

átt við. Ég fæ útrás og áhorfendur upplifa eitthvað svakalegra en þeir eru vanir 

dagsdaglega.  

Gjörningurinn setur áhorfendur undir pressu. Hann treður upp á þá 

óþægindum. Eiga þeir að bregðast við þegar þeir sjá að listamaðurinn gæti verið í 

hættu? Þegar ég flutti gjörninginn á listahátíðinni Mayhemisphere sumarið 2010 var 

t.d. nagli í veggnum öðrum megin sem ég tók ekki eftir. Stelpa sem var viðstödd fór í 

veg fyrir mig á hlaupunum til að halda fyrir naglann svo hann stingist ekki inn í augun 

á mér. Eru áhorfendurnir huti af gjörningnum? Eiga þeir að hafa áhrif eða eiga þeir að 

standa kyrrir og horfa á mig meiða mig? Getur listamaður slasað eða drepið sjálfan 

sig og aðra í nafni listarinnar án þess að nokkur aðhafist neitt? Fólk horfir á töframenn 

og sirkustrúða kveikja í sér, ganga á línu og hoppa bundnir ofan í vatnstanka. Hver er 

ábyrgð áhorfenda og hvert er frelsið við slíkar kringumstæður?  

Ef til vill snýst gjörningurinn um það sem skiptir einna mestu máli, bæði í list 

og í lífinu sjálfu, að deila reynslu sinni með öðrum, finna til samkenndar, tjá sig og 

miðla upplýsingum og tilfinningum. Mig langar aðallega til að sýna fólki hvernig það 

er að vera trylltur í svolitla stund. Deila með því minni eigin reynslu. Þetta er mín 

aðferð til að átta mig betur á brjálæðisköstunum sem ég fæ venjulega ekki ráðið við. 

Munurinn er sá, að hér hef ég stjórn á þeim. Áhorfendur sem eiga sér einskis ills vona 

upplifa stjórnleysið, skelkinn og ógnina sem ég upplifi venjulega þegar þetta gerist.  

                                                        
53 Sigmund Freud (1856-1939) var austurrískur geðlæknir og taugafræðingur (sálfræðingur). 
54 Hermann Nitsch (1038) er austurrískur listamaður.  
55 ,,Orgien Mysterien Theater.” 
56 Carl Aigner, Heinz Cibulka, Wolfgang Denk, Hermann Nitsch, Wieland Schimed and Romana 

Schuler: Museum Hermann Nitsch. MZM Museumszentrum Mistelbach. Þýskaland, 2007, bls. 51-53. 
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Heimspekingurinn Immanuel Kant57 setti fram kenningu sína um frelsi 

listarinnar58 löngu fyrir tíma gjörninganna og vídeólistarinnar. Þar talar hann um frelsi 

alvöru snillinga til að setja sér sínar eigin reglur og fara eftir þeim. Þessar hugmyndir 

hafa haft mikil áhrif síðan og í bókinni Glæpur og refsing eftir Fjodor Dostojevskí59 

drepur Raskolnikof gamla konu vegna þess að hann hefur sannfært sjálfan sig um að 

stundum sé í lagi að drepa fólk, ef það er gert í réttum tilgangi, af rétta fólkinu. Allar 

kenningar um frelsi listamannsins eru í senn frábærar fyrir listamenn sem og 

stórhættulegar.  

3.6 Tvívíðar myndir  
Flest tvívíðu verkin mín60 eru allt öðruvísi en gjörningarnir og vídeóin. Í myndunum 

segi ég  yfirleitt sögu sem vantar þó eitthvað í, sem vekur upp spurningar. 

Andrúmsloftið skiptir mig mestu máli, ekki tækni eða kunnátta, sama hvort um er að 

ræða teikningar, málverk eða ljósmyndir. Myndirnar mínar eru oft glaðlegar á 

einhvern dapurlegan hátt, eða hráslagalegar með broslegum undirtóni. Yfirleitt eru 

dýr eða manneskjur á myndunum, sem eru tímalausar og gætu alveg eins verið frá 

öðrum heimi. Ég geri yfirleitt myndir af því sem ekki er hægt að sjá á hverjum degi, 

vegna þess að mér finnst það dularfyllra, hættulegra og áhugaverðara. Þótt myndefnið 

sé ekki daglegt líf eru myndirnar undir áhrifum af því sem ég er að hugsa um þá 

stundina og því hvernig mér líður. 

Ég er nýbúin að uppgötva listakonuna Shöru Hughes61. Þótt myndirnar okkar 

séu ólíkar, er andrúmsloftið svipað. Myndirnar eru þöglar, einmanalegar og 

drungalegar. Það eru engar manneskjur á myndunum, þær eru yfirleitt af innviðum 

húsa, t.d. stofum og svefnherbergjum, og fullar af hlutum sem vekja upp spurningar; 

gangar sem liggja inn í dimm herbergi, stigar sem enda í engu og svo framvegis. 

Myndirnar hennar vekja fleiri spurningar en þær svara og það er meðal annars 

þessvegna sem ég dregst að þeim og get ekki hætt að horfa á þær og velta þeim fyrir 

mér. Þær eru líkar fullar af litum og mynstri sem fangar strax athygli manns. Það gerir 

                                                        
57 Immanuel Kant (1724-1804) var prússneskur heimspekingur. 
58 Gunnar J. Árnason: Fagurfræði Kants, Drög.  Kennsluefni í áfanganum Fagurfræðielgar kenningar í 

listum, sem kenndur var á haustönn 2010 í Listaháskóla Íslands, bls. 11-12. 
59 Fjodor Mikhaílovich Dostojevskí (1821-1881) var rússneskur rithöfundur. 
60 Nokkur þeirra má sjá í viðauka 3 bls. 27 – 31. 
61 Shara Hughes (1981) er myndlistarmaður frá Atlanta í Bandaríkjunum. Sjá nokkrar myndir eftir hana 
í viðauka 8 bls. 36. 
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þær um leið svolítið kaldhæðnislegar, allir þessir litir og mynstur í bland við kuldalegt 

andrúmsloft.  

Mér finnst gott að taka múmínálfabækurnar eftir Tove Jansson62 sem dæmi til 

að útskýra mína list. Sögurnar um múmínálfana og myndirnar63 í bókunum hafa haft 

mikil áhrif á mig. Af þeim lærði ég að teikna, segja sögur og hugsa. Það er yfirleitt 

litið á múmínálfabækurnar  sem barnabækur, en þær eru ekkert endilega fyrir börn. 

Þær eru ekki eins kæruleysislegar og þær virðast við fyrstu sýn, heldur hafa 

grafalvarlegan undirtón. Múmínsnáðinn saknar Snúðar, múmínpabba finnst hann vera 

gagnslaus, smádýrin eru leyndardómsfull og hættuleg og halda sig í skuggunum, 

Morrinn er ískaldur og slekkur öll ljós og gleði hvar sem hann kemur...                                                

Bókin Eyjan hans múmínpabba fjallar um það að múmínpabba finnst hann 

vera algjörlega tilgangslaus. Enginn tekur hann alvarlega lengur, fjölskyldan þarf ekki 

á honum að halda og svo framvegis. Hann siglir því með fjölskylduna lengst út á haf, 

til eyjar þar sem engin blóm geta vaxið og allt er ömurlegt. Þar langar hann til að 

berjast fyrir lífi sínu, lenda í sjávarháska og bjarga fjölskyldunni úr alls konar 

hörmungum. Hann langar til að finna fyrir því að vera til og skipta máli. 

Ég nota bangsa, liti og annað sem börn eru yfirleitt hrifin af í verkum mínum, 

en ég fjalla ekki endilega um barnalega hluti. Börn eru hrifin af múmínálfabókunum, 

en þær snerta við fullorðnum á einhvern annan hátt. Það væri frábært ef myndirnar 

mínar gætu gert það líka. Ég vona að þær geri það.  

 

                                                        
62 Tove Jansson (1914-2001), Finnlands-sænskur rithöfundur og listamaður. 
63 Sjá myndir í viðauka 9 bls. 37. 
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4. Hvað skiptir máli?  

4.1 Andrúmsloftið og augnablikið 
Zaraþústra64 spyr sólina: ,,Þú mikla stjarna! Hver væri hamingja þín ef þú hefðir 

engan til að lýsa!”65 Hann réttlætir tilveru sína með því að hann sé í heiminum til að 

njóta sólarinnar. Til hvers væri sólin ef hún hefði engan til að lýsa? Stundum líður 

mér eins og allt sé tilgangslaust, mannkynið hræðilegt, list algjörlega óþörf og svo 

framvegis. Þess vegna bjó ég  til mína eigin kenningu um heiminn, sem virkar líka 

fyrir listina og lífið. Hún er svona: 

Ég fæ fína lakkskó að gjöf. Ég get sett þá uppí skáp þar sem þeir verða 
alltaf jafn glansandi og eyðileggjast aldrei, eða farið í þeim á ball og 
dansað í þeim. Ef ég fer í þeim á ball eyðileggjast þeir að lokum en ég 
nýt þess allavega að dansa í þeim og fólk sér þá og hugsar: Nei sko! 
En fallegir skór! 

Kenningin mín er í rauninni spurning sem ég svara svona: Mig langar til þess að 

dansa í skónum, þótt þeir eyðileggist. Til hvers væri óupplifaður heimur? Ég vil vera 

til og búa til listaverk og deila þeim með öðrum fyrst það er hægt. Sama þótt 

mannkynið muni á endanum eyðileggja jörðina. Niðurstaðan minnir mig á 

hugmyndina um list listarinnar vegna66 sem var eitt helsta slagorð Decadent 

hreyfingarinnar sem var uppá sitt besta undir lok 19. aldar í Evrópu.67 Decadent 

listamennirnir voru orðnir leiðir á náttúrudýrkuninni, töldu jafnvel náttúruna vera af 

hinu illa og leituðu þess í stað inn á við. Bókin A Rebours eftir Joris-Karl Huysman68 

hafði mikil áhrif á Decadent hreyfinguna, en hún fjallar um mann69 sem einangrar sig 

í húsinu sínu og lifir í eigin drauma-/martraðaheimi. Samkvæmt bókinni þurfum við 

ekki að leita út fyrir okkur sjálf að raunveruleikanum, allt er hugarfluginu mögulegt. 70 

                                                        
64 Zaraþústra er aðalpersónan í samnefndri bók eftir þýska heimspekinginn Friedrich Nietzsche. 
65 Friedrich Nietzsche: Svo mælti Zaraþústra – bók fyrir alla og engan, Jón Árni Jónsson þýddi. 

Heimspekistofnun – Háskólaútgáfan. Reykjavík,1996, bls. 39. 
66 “Art for art´s sake”. Amy Dampsley: Styles Schools and Movements, the Essential Encyclopaedic 
Guide to Modern Art. Thames and Hudson Ltd., London 2004, bls. 31. 
67 Decadent (sem þýðir úrkynjun) hreyfingin er í raun sama hreyfingin og Aesthetic (sem þýðir 

fagurfræði) hreyfingin, það er mismunandi eftir löndum hvað hún var kölluð. 
68 Joris-Karl Huysman (1848-1907), franskur rithöfundur. 
69 Des Esseintes, aðalpersóna skáldsögunnar er síðasti afkomandi úrkynjaðrar aðalsfjölskyldu í 

Frakklandi. 
70 Amy Dampsley: Styles, Schools and Movements, bls. 31. 
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Það að allt skuli vera hugarfluginu mögulegt bætir svo miklu við tilveruna. Í 

myndlist  er allt hægt. Í gjörningnum Brjálæðiskasti er til dæmis í lagi að missa stjórn 

á sér, sem ekki gengur í daglegu lífi.  

Í mínum huga stendur decadent og list listarinnar vegna fyrir frelsinu til að 

búa eitthvað til bara af því að mann langar til þess. Það þarf ekki alltaf að vera flókin 

hugmyndafræði á bakvið listaverk, sumt má til dæmis bara vera fallegt eða ljótt. 

Fegurð og frelsi eru fallegar hugmyndir en þegar þær ganga út í öfgar snúast þær upp 

í andhverfu sína, menn fara að brjóta á öðrum í nafni eigin frelsis og fegurðin getur 

breyst í eitthvað ógeðslegt og úrkynjað. Úrkynjun og illska var reyndar eitt af því sem 

heillaði decadent listamennina. Baudelaire talaði til dæmis um að ,,eima fegurðina úr 

illskunni”71 og hreyfingin daðraði við satanisma, eiturlyf og afbrigðilegt kynlíf. 

Þegar ég var að skrifa þessa ritgerð stóð ég mig ítrekað að verki við að lesa 

mér til um Satan í stað listasögu. Inn á milli skoðaði ég myndir af pomeranian72 

hvolpum. Eitthvað dregur mig að því sem tengist blóði, hryllingi, Satan og 

martröðum, en um leið toga í mig myndir af sætum dýrum, litríkum barnaleikföngum 

úr plasti og blómum. Það er eitthvað sem gerist þegar þessar andstæður koma saman 

sem hrífur mig og drífur mig áfram. Eins og rafmagn sem er háð bæði plús- og 

mínushlöðnum eindum. Þessar andstæður kristallast í  nafninu á ljóðabók Baudelaire: 

,,Blóm illskunnar.”73 

Fyrir mér skiptir stemningin í verkinu og tilfinningin oftast meira máli en 

hugmyndafræðin á bakvið verkið. Daníil Kharms segir svo í bréfi til vinkonu sinnar: 

Þegar ég skrifa ljóð þá finnst mér það sem mestu skiptir ekki 
hugmyndin, ekki innihaldið og ekki formið og ekki það þokukennda 
hugtak ,,gæði” heldur dálítið sem er enn þokukenndara og 
óskiljanlegra allri rökhyggju, en ég er samt að vona að ég skilji og þú 
líka, kæra Klavdija Vasíljevna. Ég á við hreinleikann í allri skipan.74 

Ég ætla ekki að þykjast skilja hvað hann á við með ,,hreinleikanum í allri skipan”75, 

en það að honum skuli ekki finnast hugmyndin, innihaldið, formið eða gæðin skipta 

                                                        
71 Baudelaire: “Extract beauty from evil.” The Flowers of Evil. Marthiel og Jackson Mathews ritstýrðu. 

A New Directions. New York, 1989, bls. XXVI. 
72 Lítil hundategund, mjög sætir og mjúkir hundar, sjá viðauka 10 bls. 38. 
73 ,,Flowers of Evil”. 
74 Daníil Kharms: Lykt af brenndum fjöðrum, bls. 118. 
75 Kannski er hann að tala um það að hægt er að taka alla hluti úr samhengi og setja þá saman uppá 

nýtt. 
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mestu máli er hvatning fyrir mig að halda áfram að búa eitthvað til þótt ég viti ekki 

endilega hvað ég ætla mér með því, hvað ég er að meina eða hvers vegna ég geri það.  

Fyrir mér er það einmitt þetta óskiljanlega í list, sem vinnur á svæði innra með okkur 

sem ekki er hægt að nálgast með orðum eða rökum, sem skiptir máli.  
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Lokaorð   
Í list minni tefli ég saman gríni og alvöru, heimi barnanna og hinna fullorðnu, 

draumum og martröðum, hörmungum og hamingju. Þegar ég fjalla um eitthvað 

sorglegt, verður að vera eitthvað glaðlegt í verkinu líka svo það virki, og öfugt.  

Ég leik mér í fullri alvöru á mörkum listar og daglegs lífs og finnst mikilvægt 

að láta á það reyna hversu langt má ganga í nafni listarinnar. 

Þegar ég fór að kanna hvað byggi að baki listaverkunum mínum og bar þau 

saman við verk annarra fann ég ekki bara auðn og tóm. Bakvið krúttlegheitin og 

grínið er alvarlegur undirtónn og óhugnanlegu verkin eru ekki bara til að skjóta fólki 

skelk í bringu. Í verkunum horfist ég í augu við það sem vekur mér óhug og næ stjórn 

á tilfinningum sem annars stjórna mér. Ég deili reynslu minni með öðrum, því ég get 

ekki hugsað mér að upplifa heiminn alein.  

 

Hvar væri sólin ef hún hefði engan að lýsa? Til hvers væri óupplifaður 
heimur? Mig langar að dansa í lakkskóm í höllinni með öllum hinum. 
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