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Ágrip 
 

Í lokaverkefni þessu er haft að meginmarkmiði að kanna möguleika myndlistar sem 

leiðar til þess að skapa auknar umræður um málefni samtímans og hvernig list getur 

vakið siðferðislegar spurningar í samskiptum manns og náttúru. Hér er um 

listrannsókn í myndlist að ræða þar sem leitast er við að auka skilning á hlutverki 

myndlistar í menntun til sjálfbærrar þróunar og möguleika á vistvænni nálgun í 

myndlist. Afrakstur listrannsóknarinnar mun birtast annars vegar í formi þessara 

ritsmíðar og hins vegar í verki sem miðlað verður á sýningu sem haldin verður í 

Kubbnum, sýningarrými Listaháskóla Íslands í maí 2011. Hvoru tveggja mun varpa 

ljósi á hlutverk lista í mótun á framtíð sem tekur bæði mið af menntun til sjálfbærrar 

þróunar og möguleikum höfundar á notkun á vistvænum efnum í listsköpun. Teknar 

voru til endurskoðunar aðferðir myndlistarmanna við gerð listaverka, efnisval þeirra 

og framsetning verka, auk hlutverk áhorfandans. 

Í niðurstöðum kemur fram; að mikilvægt sé að grunnmenntun þjálfi nemendur 

í aukinni siðferðilegri sýn á veruleika mannsins og að efling siðvitundar með 

samþættingaraðferðum myndlistarmanna geti skapað vettvang til viðhorfsbreytinga.  

Efnisleiki listaverka og úr hverju þau eru gerð verður mikilvægari þáttur og á það val 

ekki að einskorðast við hagsmuni og ætlunaverk myndlistarmannsins. 
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Abstract 
 

The primary objective of this final project is to examine the possibilities of art as a 

way of creating a greater discussion of contemporary issues and how art can reflect 

ethical questions in the relations between man and nature. This is an art research that 

seeks to increase understanding of the role of art in education for sustainable 

development and the possibilities of environmentally friendly solutions in art making.  

The results of the art research will appear in the form of this thesis and also in the 

form of an artwork that will be shared as part of an exhibition that will be held in 

Kubburinn, an exhibition space at the Icelandic Academy of the Arts in May 2011.  

Both of which will shed light on exploring the artistic process in education for 

sustainable development and the author’s possibilities of using environmentally 

friendly materials to create art. Reviewed were artists methods in creating art, 

materials and presentation of projects, as well as the role of the spectator. 

The results imply that; it is important that basic education trains students in an 

increased moral awareness on the human reality and that in promoting this moral 

awareness the integrated artistic strategies can create a platform for change. The 

choice of material in making art and what they are made of becomes a more important 

factor and that choice should not be limited to the interest nor the intentions of the 

artist. 
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1  Hlutverk l ista 
 

Meðvitund um skaðsemi eiturefna í umhverfinu hefur aukist á síðustu árum og eru 

sífellt fleiri að tileinka sér breytta hugsun í samspili mannsins og náttúrunnar. 

Stefnurit stjórnvalda Velferð til framtíðar er skýrsla sem ætluð er að mynda ramma 

utan um umræður og aðgerðir um sýn Íslendinga á sjálfbæra þróun1. Samkvæmt 

stefnuritinu er fyrirhugað að setja lög á árinu 2011 um efni og efnavörur, meðferð 

þeirra og förgun. Markmið með þessari lagasetningu er að tryggja að slík efni valdi 

ekki heilsutjóni hjá almenningi eða að þau skaði ekki umhverfið. Samkvæmt þessari 

nýju löggjöf verður markvisst unnið að því að skipta út eiturefnum og hættulegum 

efnum sem hafa skaðleg áhrif á mannfólkið og náttúru fyrir vistvænni og minna 

heilsuspillandi efni.  Engar starfsstéttir ættu að vera undanskildar slíku átaki og er vert 

að kanna viðhorf myndlistarmanna til þessara þátta. 

Myndlist er sá miðill sem höfundur gengur út frá og verður allri umræðu beint 

að möguleikum hennar í tengslum við sjálfbæra þróun og þeim aðferðum sem nýtast 

geta til almennra viðhorfsbreytinga gagnvart náttúrunni. Hér er um listrannsókn í 

myndlist að ræða þar sem afrakstur birtist annars vegar í ritgerðinni sjálfri og hins 

vegar í verki sem miðlað er á sýningu sem haldin verður í sýningarrými Listaháskóla 

Íslands, Kubbnum í maí 2011. Persónulegar lýsingar og vangaveltur höfundar munu 

birtast skáletraðar í ritgerðinni og munu þær veita innsýn inn í sköpunarferlið.  

Löngun til þess að fjarlægast notkun eiturefna við gerð myndverka er 

forsendan sem litar listrannsóknina og er ástæðan fyrir því að ákveðið var að auka 

skilning á hlutverki lista í menntun til sjálfbærni og notkunar á vistvænni efnum við 

listsköpun. Leitast verður við að auka skilning á fyrrnefndum þáttum með 

rannsóknarviðfangsefni að leiðarljósi: 

Ákveðin þróun er að eiga sér stað sem kallar á endurskoðun á hlutverki lista í 

samfélaginu. Slík endurskoðun byggir á hlutdeild lista í að móta framtíð sem tekur 

mið af efnahagslegri velferð og samfélagslegu réttlæti innan vistfræðilegra takmarka 

jarðarinnar. Með menntun til sjálfbærni er lagt til að breytingar séu gerðar á 

grunnmenntun sem taka mið af fyrrnefndum þáttum. Mótun slíkrar framtíðar krefst 

þess að listir fái meira vægi innan skólakerfisins og að kennt sé með listum og í 

gegnum list.  Með því að stuðla að eflingu siðvitundar með samþættingaraðferð 
                                                
1 Velferð til framtíðar er stefnumörkun Íslands um sjálfbæra þróun sem var fyrst samþykkt árið 2002. 
Sjálfbær þróun felur í sér að farið sé þannig með auðlindir heimsins að ekki sé nýtt umfram getu 
auðlindanna til þess að endurnýja sig og að komandi kynslóðir eigi sömu möguleika ef ekki betri á 
nýtingu auðlindanna. Með öðrum orðum má segja að ekki sé hægt að greiða endalaust með 
innistæðulausum ávísunum því að lokum kemur að greiðsludögum. 
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myndlistarmanna er hægt að skapa vettvang til viðhorfsbreytinga. Slík þróun felur 

einnig í sér endurskoðun á aðferðum myndlistarmanna við listsköpun, efnisval og 

framsetningu verka sem og breytingar á hlutverki áhorfandans. 

Skrif höfundar og þau verk sem skapast í listrannsókn þessari tengjast hvort 

öðru í leitinni að hlutverki myndlistar í menntun til sjálfbærrar þróunar. Skrifin og 

verkin munu upplýsa hvort annað og nærast gagnkvæmt á hvort öðru í þróun á 

vistvænni lausnum í myndlist. Sú myndlist sem miðlað verður með sýningu mun taka 

mið af möguleikum myndlistar til þess að miðla þekkingu og auka meðvitund 

áhorfandans í umhverfismálum út frá kenningum Leo Tolstoy um list og siðferði. 

Lögð var könnun fyrir félagsmenn Sambands íslenskra myndlistarmanna 

(SÍM) um efnisval myndlistarmanna við gerð verka og almenn viðhorf þeirra til 

vistvænni efnisnotkunar. Með því að bera saman niðurstöður könnunarinnar við 

rannsóknarvinnu höfundar er vonast til að aukinn skilningur muni skapast á efnisvali 

myndlistarmanna. Leitast var við að kanna möguleika á vali og notkun vistvænni efna 

og aðferða við gerð verka með það markmið að greina afstöðu myndlistarmanna 

gagnvart náttúrunni. Einnig var leitast við að greina hvort meðvitund um afleiðingar 

þess að velja óvistvæn efni séu til staðar hjá myndlistarmönnum, hvort aukin 

meðvitund sé æskileg hjá myndlistarmönnum og hverjar gætu verið afleiðingar þeirra 

auknu meðvitundar fyrir listina og samfélagið í heild.  
 

Sýn á veruleikann 
 

Í hinum vestræna heimi eru vandamálin sem blasa við almenningi óteljandi og af 

ýmsum toga, en þau sem flestir geta sammælst um að séu víðtækust er mannfjöldi, 

auðlindaþurrð og rýrnun náttúrunnar. Auðlindir jarðarinnar fara þverrandi á sama tíma 

og íbúafjöldi hennar fer vaxandi. Jörðin hefur umborið vel yfir þolmörk sín og merki 

þess finnast víða í heiminum.2 Ágreiningur um ástæður fyrir þessari þróun er algengur 

en áhrif mannsins á umhverfi sitt eru óneitanlega stærsti þátturinn.  Hagsmunir og 

réttur annarra lífvera og vistkerfa virðist ávallt víkja fyrir hagsmunum mannfólksins.3 

Í síauknum mæli er umfjöllun um sjálfbæra þróun og vistvænni leiðir farin að berast 

inn í ólíkar starfsstéttir samfélagsins. Þrátt fyrir að þessi umræða sé ekki ný af nálinni 

er skilningur okkar og gildismat gagnvart breyttri sýn og virðingu fyrir náunganum, 

samfélaginu og náttúrunni ekki langt á veg komin.  Áhyggjur beinast að því ástandi 

                                                
2 John Dernbach, Stumbling Towards Sustainablility, Environmental Law Institute, Washington DC, 
2002, bls. 45. 
3 Páll Skúlason, Umhverfing, Prentmyndastofan, Reykjavík, 1998, bls. 11. 
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sem einkennist af virðingarleysi gagnvart náttúrunni og þeim fjölmörgu vandamálum 

sem ekki eru veitt nægileg athygli.  

Vanþekking á vistfræðilegum takmörkum jarðarinnar telur höfundur vera 

forsenduna fyrir þeim vanda sem jörðin og allt mannfólkið stendur frammi fyrir. Leita 

þarf leiða til þess að skapa almenna viðhorfsbreytingu til náttúrunnar, en fyrst þarf að 

öðlast skilning á ástæðum fyrir slíkum vanda. Ástand jarðar virðist hvíla á 

siðferðilegri ábyrgð mannsins þar sem leiðin til betri breytni er miðlun á þekkingu.  

Erfitt getur reynst að stuðla að viðhorfsbreytingu eða útvíkkun sjóndeildar-

hringsins og má líkja því ferli við Hellislíkingu Platóns og leitinni að hinnu sanna eðli 

veruleikans.4 Í þeirri líkingu er mannfólki líkt við hellisbúa sem eru hlekkjaðir á 

höndum og fótum og sjónum þeirra er beint að hellisveggnum fyrir framan þá.  Það 

eina sem þeir geta séð eru skuggamyndir hlutanna. Samkvæmt þessari líkingu Platóns 

er sá heimur sem birtist mannfólki í gegnum skilningarvitin að einhverju leyti 

blekking. Efnisheimurinn sem mannfólkið skynjar er líkt við skuggamyndirnar á 

hellisveggnum og eru því eingöngu eftirlíkingar af frummyndunum. Þeir fáu sem 

öðlast skilning á frummyndunum er líkt við fanga sem sloppið hafa úr hellinum og 

upplifað sólarljósið.5 Samkvæmt hugmyndum Platóns býr meginþorri mannfólksins 

við líkar aðstæður og hellisbúarnir og eingöngu þeir sem öðlast hafa skilning á 

frummyndunum eiga möguleika á því að miðla til hinna eigin sýn á hinum sanna 

veruleika. Ein grunnhugmynd þessarar líkingar er að ekki sé allt sem sýnist og með 

því að ganga út úr hellinum sé hægt að komast að hinu sanna. Með almennri 

viðhorfsbreytingu fanganna gætu þeir komist út úr hellinum og upp í sólarljós hinnar 

hreinu visku, eða nokkur skref frá fáfræði sinni. Sú viska fæli í sér skilning á 

verðmætum sem felast í vistkerfi jarðar og hringrás náttúrunnar. Viðhorfsbreytingin 

þarf að endurspeglast í aukinni þekkingu í umhverfismálum sem eflir siðvitund manna 

og möguleika þeirra til þess að takast á við núverandi ástand jarðarinnar og benda á 

leiðir til bjartari framtíðar. Slíkur skilningur þarf að byggja á velferð og farsæld 

almennings í dag en ekki síður komandi kynslóða.   

Menntun í skólum er kjörinn vettvangur til þess að miðla þekkingu er eykur 

skilning á ástandi jarðar og stuðlar að viðhorfsbreytingum gagnvart náttúrunni.  En þá 

vakna spurningar um hvernig sú menntun ætti að vera uppbyggð og hvaða áherslur 

ættu að vera í því námi til þess að unnt væri að stuðla að slíkum viðhorfsbreytingum?  

Hún þyrfti að taka á félags-, efnahags-, og umhverfisþáttum en ekki síður 

                                                
4 Platon, Ríkið, þýð. Eyjólfur Kjalar Emilsson, Lærdómsrit Bókmenntafélagsins, Hið íslenska 
bókmenntafélag, Reykjavík, 2009, síðara bindi, bls. 157 (514 A). 
5 Sama rit, bls. 157. 
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menningarlegum þáttum og geta sameinað alla þessa þætti í námi. Menntun til 

sjálfbærni gæti sameinað viðfangsefni allra þessara þátta og verður hér bent á 

mikilvægi og virkni lista í slíkri sameiningu. Með samþættingaraðferðum myndlistar-

manna og aukinni siðfræðikennslu væri hægt að skapa meðvitund og skilning á 

ástandi jarðar sem gæti leitt af sér viðhorfsbreytingu og aukna velferð fyrir komandi 

kynslóðir.  

 

2  Listir og sjálfbær þróun 
 
„Sjálfbær þróun“ og „sjálfbær samfélög“ eru orðasambönd sem algengt er að heyra í 

samtali fólks, hvort sem slíkt samtal á sér stað hjá ráðamönnum þjóðarinnar eða í 

samtali vinafólks á kaffihúsum borgarinnar. „Sjálfbær þróun“ er vinsælt hugtak sem 

virðist vera notað í síauknum mæli í mismunandi samhengi. En hver er hinn 

raunverulegi skilningur á því?  Hugtakið er í sjálfu sér ekki gamalt í notkun en fyrst 

var fjallað um það í Brundtland skýrslu Sameinuðu þjóðanna (1987) sem ber nafnið 

Sameiginleg framtíð okkar. Tilgangur skýrslunnar var að kalla saman þjóðir heimsins 

og móta sameiginleg markmið og lausnir til þess að bæta framtíðina fyrir jörðina.  

Skýrslan ber heiti forseta nefndarinnar eða þáverandi forsætisráðherra Noregs, Gro 

Harlem Brundtland, og þar er að finna útskýringar á hugtakinu „sjálfbær þróun“: 

„…þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi 

kynslóða til að mæta þörfum sínum.“6 Hér ber að hafa í huga að sjálfbærni stuðlar 

vissulega að framþróun en ekki stöðnun eins og margir hafa gagnrýnt en framþróunin 

þarf að vera hæg og í samráði við efnahags-, félags- og umhverfisþætti. 

Sjálfbær þróun hefur allt frá árinu 1987 byggt á þremur meginstoðum; 

efnahagsvexti, félagslegri velferð og jöfnuði og vernd umhverfisins7. Algengur 

skilningur á sjálfbærri þróun er aðgerðir sem hafa það að markmiði að koma jafnvægi 

á milli efnahagsvaxta, félagslegrar velferðar og jöfnuðar og verndunar umhverfisins 

(sbr. mynd 1). Aðrir skilja hana með róttækari hætti og telja sjálfbæra þróun fela í sér 

að ná efnahagslegri velferð og samfélagslegu réttlæti innan vistfræðilegra takmarka 

jarðarinnar (sbr. mynd 2). Með því að aðgreina þessar þrjár meginstoðir, sem var 

upphaflega hugsunin, er hugtakið fyrst og fremst tengt við umhverfisvernd sem hefur 

                                                
6 Velferð til framtíðar: sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, Umhverfisráðuneytið, 2002, bls. 9, sótt 7. 
febrúar 2011, http://www.umhverfisraduneyti.is/. 
7 Sama rit, bls. 9. 
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síðan þróast áfram og er í dag skilið sem samverkun þessara þriggja þátta sem eiga að 

snerta á öllum meginviðfangsefnum samfélagsins.8 

 

              
               Mynd 1. Algengur skilningur          Mynd 2. Róttækur skilningur á sjálfbærri þróun 

 

Með því að máta meginhugmyndafræði sjálfbærrar þróunar við skilning okkar 

á samtímamyndlist vakna ýmsar spurningar sem vert er að gera skil áður en lengra er 

haldið í umfjölluninni um hlutverk lista í sjálfbærri þróun. Spurningar vakna meðal 

annars um efnisleika verkanna og hvernig þau eru gerð. Hugsanlega þyrfti að gera 

kröfur til myndlistarmanna um aukna meðvitund um val á efnivið og magni auk 

áhrifa þeirra á umhverfið. Það þyrfti einnig að skoða hvernig verkin eru sýnd og hvort 

samspil áhorfandans og verksins sé mikilvægur þáttur. Markmiðið með spurningum 

og aukinni meðvitund í listsköpun eru að skapa megi nýjan skilningi á hlutverki lista.  

Það væri hugsanlegt að hlutverk lista yrði ekki eingöngu að skapa ný listaverk heldur 

að verkin myndu líka auka meðvitund og skilning á umhverfismálum samtímans. Það 

er hugsanlegt að hliðstæður séu á milli þess að hætta að hugsa um náttúruna sem 

botnlausa veitu auðlinda og leitinni að nýjum skilningi á list sem skapast í kjölfar þess 

að hætta að hugsa um listaverk sem varning. Afleiðingar þess að hugsa um listaverk 

sem varning á þátt í að auka þann vanda sem blasir við heiminum í dag og þeirri 

neyslumenningu sem einkennir hinn vestræna heim.  

Meginmarkmið lista sem tekur mið að sjálfbærri þróun er að forðast að skaða 

umhverfið og aðrar lifandi verur og skapa vettvang fyrir umræður sem auka 

meðvitund um ástand jarðar. List sem tekur mið af fyrrnefndum þáttum kallast 

„sustainable art“ sem hefur verið þýtt sem sjálfbær list eða list sem stuðlar að 

sjálfbærni. Hægt er að greina þrjá meginflokka innan sjálfbærrar listar; list sem tengist 

náttúru eða landslagi, list sem fjallar um aðferðir sjálfbærrar þróunar, sem dæmi 
                                                
8 Andi Sjálfbærrar þróunar í námskrám og menntastefnu: náum honum til jarðar, skýrsla 1. ritstj. 
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kennaraháskóli Ísland, 2008, bls. 7, sótt 2. febrúar 2011. 
http://skrif.hi.is/geta/files/2009/02/p4300408.pdf. 
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endurvinnslu, list sem sköpuð er með það að markmiði að bregðast við 

samfélagslegum málefnum með því að búa til hluti eða vettvang fyrir umræður.9  

Frá upphafi síðustu aldar hafa víðtækar breytingar átt sér stað á stefnum og 

straumum í myndlist og þróunin að einhverju leyti haldist í hendur við framfarir í 

vísindum og tækni. Borið hefur á verkum og umfjöllun myndlistarmanna um breytta 

sýn á samspili mannsins og náttúrunnar. Allt frá árinu 1970 og eftir að land art hafði 

sett svip sinn á breytt viðhorf í listum fór að bera á myndlistarmönnum sem sóttust 

eftir nánari tengingu við umhverfisþætti og áhrif mannlegrar íhlutunar í náttúrunni. 

Þeir fóru meðal annars að færa list sína út úr sýningarrýminu og út í náttúruna. 

Meginmarkmið þessara myndlistarmanna var að leggja fram spurningar og 

vangaveltur um raunsæja mynd af þeim heimi sem við búum í, hvernig fólk upplifir 

þann heim og hvernig sé hægt að lifa innan hans.10 Í upphafi var þetta lítill hópur 

myndlistarmanna sem vildi meðal annars fjarlægast módernískar hugmyndir um útlit 

safna, „white cube“ og hvernig list væri sýnd innan þeirra.11 Land art þróaðist seinna 

áfram í earth, eco og environmental art.12 Þrátt fyrir að margir þeirra 

myndlistarmanna sem aðhylltust hugmyndir landlistarmanna kusu að snerta ekki á 

náttúrunni heldur eingöngu ganga um hana og yrkja ljóð eða skrifa texta voru aðrir 

myndlistarmenn sem bjuggu til þrívíð verk í og úr náttúrunni. Verkin voru oft 

skúlptúrar í náttúrunni og úr náttúrunni sjálfri en einnig úr ónáttúrulegum hlutum sem 

komið var fyrir í náttúrunni til þess að skapa samtal við hana eins og í verki Walter 

De Maria, The Lightning Field (1977) einnig Christo og Jeanne – Claude, Wrapped 

Coast. (1969).13   

 

                                                
9 Stephanie Smith, Beyond Green: toward a sustainable art, University of California Press, London, 
bls. 22. 
10 Sama rit, bls. 15. 
11 Hefðbundið sýningarými á söfnum, með hvítum veggjum og ferhyrntann grunnflöt. 
12 Jeffrey Kastner, Land and Environmental art, Phaidon Press Limited, London, 1998, bls. 12. 
13 Sama rit, bls. 80. 
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Mynd 3. Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970. 

 

Listamaðurinn Robert Smithson leitaði leiða til þess að fjalla um nauðsyn þess 

að snúa sér að grunnefnum náttúrunnar og afbyggja hefðbundinn skilning okkar á 

samskiptum manns og náttúru með verki sínu Spiral Jetty (1970).14 Á margan hátt er 

hægt að líkja ferli Smithson við listrannsókn höfundar þar sem leitast er við að skapa 

nýjan og merkingabæran skilning á aðferðum við að mála út frá virðingu og nánum 

samskiptum við náttúruna. Með því að velja nýjan efnivið við listsköpun sem tekur 

mið af vistvænu vali og að fjarlægast eitruð íblöndunarefni við gerð verka skapast 

löngun til þess að skilja betur möguleika efnanna. Smithson valdi moldina, jarðveginn 

og steina til þess að vinna með og kannaði hann möguleika þessara efna í listsköpun 

sinni. Á svipaðan hátt leitast höfundur við að kanna virkni málningar án íblöndunar-

efna með notkun litadufta (pigment) við útfærslu á verkum.  Slík nálgun er vistvænni 

fyrir myndlistarmanninn sjálfan og ekki síður fyrir náttúruna.  

Þeir myndlistarmenn sem færðu list sína út úr galleríinu voru margir hverjir að 

velta fyrir sér siðferðilegum spurningum um samspil mannsins og náttúrunnar. Í 

upphafi voru myndlistarmenn á borð við Smithson og Micheal Heize að nota stórar 

vinnuvélar til þess að framkvæma list sína og ollu töluverðum skaða á gróðri og 

dýralífi á því svæði sem verkin risu eins og sjá má í verki Heize Double Negative 

(1969).  Markmið þeirra var að breyta landslaginu með því að gera skarð eða búa til 

ný form úr miklu magni af jarðvegi og grjóti. Seinna meir fjarlægðust landlistarmenn 

                                                
14 David Hopkins, After Modern Art: 1945-2000, Oxford Universit Press, London, 2000, bls. 172. 



 12 

hlutdeild vinnuvéla í verkum sínum og mikla röskun á jarðvegi og gróðri. Hagsmunir 

listamannsins og gæði verksins voru þó höfð sem meginútgangspunktar í 

ákvörðunatöku um samspil mannsins og náttúrunnar. En með aukinni umræðu og 

skilningi á mikilvægi vistkerfis jarðar þróaðist það samspil í átt að verkum sem snertu 

ekki á náttúrunni til frambúðar heldur tjáðu upplifun listamannsins í náttúrunni líkt og 

Richard Long gerir í verki sínu 3 Minute Wonder (2009). 

Þróunin sem hefur átt sér stað síðan 1970 hefur vissulega átt stóran þátt í meiri 

umhverfisvitund almennings og aðgerðum til þess að minnka mengun í hinum 

vestræna heimi. En þau víðtæku vandamál sem blasa við í dag; hlýnun jarðar, 

útrýming dýrategunda og eyðing á lífríki, eru mörg hver frekar tengd hagrænum 

vanda en þeim vanda sem umhverfisverndunarsjónarmið og myndlistarmenn tókust á 

við fyrir 40 árum síðan.15 Af þeirri ástæðu þarf að finna nýjar leiðir sem hugsanlega 

eru byggðar á grunni umhverfisverndar sem tekur á efnahagslegum-, félagslegum- og 

umhverfislegum þáttum en hvíla jafnframt á forsendum og nálgun samtíma-

myndlistar. Sú leið fæli hugsanlega í sér endurskoðun á þeim efnivið sem nýttur er við 

gerð listaverka og að markvisst væri verið að skapa list eða listviðburð sem fælu í sér  

miðlun á þekkingar og aukna meðvitund á umhverfismálum.  
 

Efni 
 
Sá efniviður sem myndlistarmenn velja að vinna verk sín út frá getur verið af ólíkum 

toga og sumir myndlistarmenn líta þannig á að tilraunir með efniviðinn sé 

meginmarkmið þeirra í listsköpun.  Þýski myndlistarmaðurinn Gerhard Richter gerði 

tilraunir á áferðum málningar með fyrstu grátóna málverkum sínum sem hann gerði í 

lok sjöunda áratugar síðustu aldar.  Hann vann verkin þannig að hann málaði grátóna 

liti á striga og notaði ólíkar aðferðir með mismunandi áhöldum til að mála verkin.  

Meginmarkmið hans með þeim verkum var að kanna áferðir í málningunni út frá 

ólíkum aðferðum við að mála þau.16  Richter er þekktur fyrir að nota ólíkar aðferðir 

og efnivið við listsköpun sína og gerði margar tilraunir á þeim efnivið sem hann vann 

með hverju sinni. Hann gerði lítið úr þeim hugmyndum manna um að 

myndlistarmaðurinn ætti að sérhæfa sig í einum miðli í stað þess að leita í marga 

miðla til þess að ná fram því sem sóst er eftir hverju sinni.17  

 
                                                
15 Max Andrews, Land Art: A Cultural Ecology Handbook, Art Council, London, 2006. bls. 23. 
16 David Hopkins, After Modern Art, bls. 217-18. 
17 Miðill í þessu samhengi eru þeir miðlar sem tengjast listum, t.d. skúlptúr, málun, ljósmyndun, video 
og þrykk. 
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Listamenn … þurfa ekki lengur að segja, ég er „listmálari“ eða ég er „skáld“ 
eða „dansari“. Þeir eru einfaldlega „listamenn“. Allt lífið er þeirra leikvöllur.  
Þeir munu uppgötva út frá hversdagslegum hlutum merkingu hversdagsleikans.  
Þeir munu ekki reyna að gera þá merkilega heldur setja fram raunverulega 
merkingu þeirra.  En út úr engu mun verða til eitthvað stórmerkilegt og þá 
kannski líka ekki neitt. Fólk mun vera ánægt eða skelfingu lostið, 
gagnrýnendur munu verða ringlaðir eða hafa gaman að, en þessir er ég viss um 
verða alkemistar ...18  

 

Ólíkt þeim myndlistarmönnum sem vinna með efni eru aðrir myndlistarmenn 

sem leysa upp efnisleika hlutarins og velja sér að vinna með hugmyndir í stað 

ákveðinna efna.  Þeir myndlistarmenn sem vinna myndlist sína út frá hugmyndum 

gera verk sem flokkast undir hugmyndalist, concept art. Viðfangsefnin eða 

hugmyndir sem þeir taka sér fyrir hendur er sá efniviður sem þeir nýta í að skapa 

verk. Verkin eru oft og tíðum jafnvel ekki áþreifanleg. Lawrence Weiner sem er talinn 

vera einn af upphafsmönnun hugmyndalistar setti fram eftirfarandi fullyrðingar um 

myndlistarmanninn og verk hans: 

 

1. Listamaðurinn getur skapað verkið 

2. Verkið má búa til 

3. Verkið þarf ekki að vera gert 

 
Hvoru tveggja er jafnt mikilvægt og í samræmi við tilgang/ætlun 
listamannsins, ákvörðun um ástand verksins er í hlutverki móttakandans þegar 
hann fær það í hendurnar. 
 
Reynt og sannað19 

Lawrence Weiner. Nafnlaus yfirlýsing 1970. 

 

Weiner telur að með því að búa til verkið en ekki eingöngu að skrásetja það 

mun áhorfandinn eiga á hættu að taka ekki eftir listaverkinu en eingöngu sjá hlutinn.  

                                                
18 „Artist … need no longer say „I am a painter“ or „am a poet“ or „a dancer“.  They are simply 
„artist“.  All of life will be open to them.  They will discover out of ordinary things the meaning of 
ordinariness.  They will not try to make them extraordinary but will only state their real meaning.  But 
out of nothing will devise the extraordinary and then maybe nothingness as well.  People will be 
delighted or horrified, critics will be confused or amused, but these, I am certain will be the 
alchemits..“ Allan Kaprow, Essay on the blurring of art and life, University of California Press Ltd, 
London, 2003, bls. 9. 
19 Kristine Stiles, Theories and documents of contemporary art: a sourcebook of artist´s writings, 
University of California Press, 1996, bls. 839. 
1. The artist may construct the piece 
2. The piece may be fabricated 
3. The piece need not to be built 
Each being equal and consistent with the intent of the artist, the decision as to condition rests with the 
receiver upon the occasion of receivership. 
Tried and true. Lawrence Weiner. 1970. 
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Einnig gæti áhorfandinn auðveldlega átt verkið án þess að kaupa það og tekið það 

með sér heim í huganum.  Ef áhorfandinn ákveður síðan að gera alveg eins verk þá 

telur Weiner það jafngildi sínu eigin verki og vera list.  Hann er uppteknari af 

hugmyndum um hluti frekar en hlutnum sjálfum og telur óþarfi að fjölga hlutum í 

heimi sem er þegar fullur af hlutum. Hann telur einnig að það sé ekki hlutverk 

listamannsins að auka á álag jarðarinnar og menga að óþörfu: 

 
Vinnuvélar sem tengjast hagkerfinu og iðnaði menga umhverfið og daginn sem 
listamaðurinn telur sig tilneyddan til þess að menga það enn frekar ætti list að 
hætta að vera gerð. Ef þú getur ekki gert list án þess að gera varanleg merki í 
umheiminum, þá er list kannski ekki þess virði að skapa.  Í þessum skilningi, er 
sá varanlegi skaði á vistfræðilegum þáttum í náttúrunni ekki nauðsynlegur fyrir 
framgang mannlegs eðlis, en einungis nauðsynlegur til þess að útskýra 
hugmyndafræði listaverks, glæpur gegn mannkyninu.20 

 

Meginviðfangsefni í umfjöllun um listir og sjálfbærni eru; hver markmið 

myndlistarmannsins eru með listsköpun sinni og sá efniviður sem hann velur sér að 

vinna verkið úr. Þessir tveir þættir snerta á umhverfissjónarmiðum og er mikilvægt að 

endurskoða í mótun á framtíð sem tekur mið af menntun til sjálfbærrar þróunar.  
 

Menntun til sjálfbærni  
 

Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst áratuginn 2005-2014 sem áratug menntunar til 

sjálfbærrar þróunar, einnig hefur ríkisstjórn Íslands skilgreint sjálfbæra þróun í 

stefnuritinu Velferð til framtíðar. Meginmarkmiðin í menntun til sjálfbærrar þróunar 

eru; að auka aðgengi allra að grunnmenntun, að endurskilgreina þá menntun sem er til 

staðar í átt að sjálfbærni, að þróa almennan skilning og vitund og sjá til þess að 

kennarar þjálfist í vinnubrögðum sem stuðla að þessari þróun. Grunnmenntun byggir 

á skilningi á forsendum mannlegs eðlis og samfélags manna, t.d. jafnræði, félagslegu 

réttlæti, virðingu fyrir náunganum, mikilvægi þess að vera góður einstaklingur og 

hafa trú á eigin getu.21 Réttmæt sýn á þann heim sem við lifum í er meginmarkmið í 

slíkri nálgun. 

                                                
20  Lawrence Weiner: „Industrial and socioeconomic machinery pollutes the environment and the day 
the artist feels obligated to muck it up further art should cease being made.  If you can´t make art 
without making a permanent imprint on the physical aspect of the world, then maybe art is not worth 
making.  In this sense, any permanent damage to ecological factors in nature not necessary for the 
furtherance of human existence, but only necessary for the illustration of an art concept, is crime 
against humanity.“ Harrison Charles, Art in theory: An Anthology of Changing Ideas 1900 – 2000, 
Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2003, bls. 893. 
21 Velferð til framtíðar: sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, bls. 14. 
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Lykilhugtak varðandi menntun til sjálfbærrar þróunar er „geta til aðgerða“.22 Í 

því felst meðal annars að efla þurfi meðvitund nemenda og skilning á stöðu jarðar svo 

að þeir verði færir um að grípa til aðgerða og vera virkir þátttakendur í samfélaginu. 

Ekki er síður mikilvægt að grunnmenntun styrki siðferðilega sýn og skilning nemenda 

til að samfélög manna verði sjálfbær í framtíðinni. Með áherslu á siðferði í 

grunnmenntun skapast aukinn skilningur á meginþáttum mannlegs eðlis og samfélags 

og hvað fólki sé fyrir bestu með tilliti til vistfræðilegra takmarka jarðar. Það má því 

segja að til þess að hægt sé að skapa almenna viðhorfsbreytingu sem gæti leitt af sér 

bjartari framtíð þarf menntun til sjálfbærrar þróunar að byggja á siðferðilegum grunni.  

Grunnmenntun ætti að sameina þessi mikilvægu málefni í námi sem byggir á 

samþættingu á listgreinakennslu og öðrum almennum greinum. Þær menntastofnanir 

sem vilja beita sér fyrir menntun til sjálfbærrar þróunar eru að veita menntun er felur í 

sér ákveðna framtíðarsýn. Slík menntun ætti að fela í sér kennslu gagnrýnnar 

hugsunar til að gera nemendur hæfari í að skilgreina gildi og öðlast skilning á 

mikilvægi þess að grípa til aðgerða og vera virkur þátttakandi í samfélaginu.23  

Lagt hefur verið til að fundið sé nýtt heiti yfir skóla sem vilja nálgast 

kennsluaðferðir sjálfbærrar þróunar þar sem ólíkt vistskólum og grænskólum snýst 

menntunin ekki eingöngu um það hvernig fólk er háð gæðum umhverfisins og 

aðgengi að auðlindum í dag og þegar litið er til lengri tíma. Hafa ber í huga að til þess 

að ná fram markmiðum um menntun til sjálfbærrar þróunar er nauðsynlegt að börn og 

unglingar fái tækifæri til þess að taka þátt í verkefnum í skólastarfinu sem stuðla að 

sjálfbærni. Umhverfismennt hefur verið skilgreind sem það nám sem miðast að því að 

„sérhver einstaklingur búi yfir þekkingu á nánasta umhverfi sínu og þeim hættum sem 

umhverfinu stafar af mannlegum umsvifum og geri sér grein fyrir tengslum athafna 

sinna og ástands umhverfisins“.24 Umhverfismennt er ekki kennd sem sérgrein í 

grunnskóla á Íslandi en hefur verið fléttuð inn í kennslu í náttúrufræði, lífsleikni og 

heimilisfræði á öllum skólastigum. Samþætt nám í listum og umhverfismennt getur 

boðið upp á fjölbreyttar aðferðir við að nálgast umræður um náttúruna og virðingu 

fyrir henni í kennslu. Einnig væri samþætt nám í list og umhverfismennt kjörinn 

vettvangur til þess að efla siðvitund nemenda þar sem meðal annars væri fjallað um 

myndlistartengd verkefni og val á efnivið við gerð þeirra með tilliti til ástands jarðar. 

                                                
22 Sama rit, bls. 12. 
Meginmarkmið í menntun til sjálfbærni er orðatiltækið „geta til aðgerða“ þar sem hver nemandi lítur 
sér nær og finnur leið til þess að takast á við málefni sem stuðla að betri framtíð. 
23 Sören Breiting, Gæðaviðmið skóla fyrir menntun til sjálfbærrar þróunar: Leiðarvísir um hvernig 
auka má gæði menntunar til sjálfbærrar þróunar, þýð. Stefán Bergman, Austrian Federal Ministry of 
Education, Science and Culture, Vín, 2005, bls. 8. 
24 Velferð til framtíðar: sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, bls. 14. 
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Eins og áður var greint frá hefur sjálfbær þróun allt frá árinu 1987 byggt á 

þremur meginstoðum; efnahagsvexti, félagslegri velferð og jöfnuði og vernd 

umhverfisins.  Fjórðu stoðinni í skilningi okkar á sjálfbærri þróun hefur verið gefið 

heitið „menning“ (Culture) og á að vera yfirskrift yfir allt menningartengt starf er við 

kemur þroska á eiginleikum mannsins. Jon Hawkes telur fjórðu stoðina vera grunninn 

að sjálfbærri þróun þar sem hún leggur áherslu á menntun í víðtækum skilningi út frá 

formerkjum listarinnar sem aðferðar til þess að stuðla að viðhorfsbreytingu.25 Á mynd 

3 er að finna mjög heildstæða og yfirgripsmikla greiningu á sjálfbærri þróun.  
 

 
Mynd 4. Sjálfbær þróun 

 

Í framhaldi af hugmyndafræði Hawkes um menningu sem eina af 

meginundirstöðum í aðgerðum til viðhorfsbreytinga er menntun til sjálfbærni sú 

nálgun sem höfundur telur að beita þurfi. Þar geta listir gegnt mikilvægu hlutverki, 

með því að kenna með listum og í gegnum listir auðveldar það nemendum að tjá 

skoðanir sínar, skoða heiminn með gagnrýnni hugsun og taka virkan þátt í 

samfélaginu. Í tengslum við hugmyndafræði menntunar til sjálfbærrar þróunar geta 

þær nálganir sem myndlistarmenn nota við val á efniviði og vinnslu á verkum haft 

áhrif á þær viðhorfsbreytingar sem stuðlað geta að betra ástandi jarðarinnar í 

framtíðinni. Myndlistin getur því átt þátt í að skapa almenna viðhorfsbreytingu og 

auka meðvitund um vistfræðileg takmörk jarðar þar sem línulaga kerfi 

neysluhyggjunnar er skipt út fyrir kerfi sem líkir eftir hringrásarferli náttúrunnar. Í 

slíku kerfi verður hvorki til sorp né mengun því hugsað er fyrir hverjum hlut frá 

framleiðslu til endurnýtingar. 26 

Verkið Best fyrir 26.11´10 (2010) var unnið í nóvember 2010 með spurningar 

um listir og sjálfbærni í huga. Verkið er samansafn af útrunnu kexi sem fengið var hjá 

                                                
25 Jon Hawkes, The Fourth Pillar of Sustainability: Cultures essential role in public planning, 
Common Ground Publishing Pty. Ltd., Ástralía, 2006, bls. 23. 
26 Línulaga kerfi neysluhyggjunar er kerfi sem gengur þvert á lögmál um hringrás náttúrunnar frá 
auðlind til sorphauga í stað þess að líta aldrei á sorp sem endastöð. 
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matvöruverslunum.  Kexið var á leið til förgunar hjá Sorpu og ákvað höfundur að nýta 

sér það til að skapa listaverk sem fengi áhorfandann til þess að velta fyrir sér 

neyslumenningu almennings. Einnig var markmiðið að kanna listræna nýtingar-

möguleika kexins og aðferðir til þess að miðla til áhorfandans og auka meðvitund 

hans með listsköpun. Það má segja að Best fyrir 26.11´10 hafi verið fyrsta tilraun 

höfundar til þess að skapa verk með það að markmiði að auka meðvitund í 

umhverfismálum og miðla þekkingu og skilningi til áhorfandans.   
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 Mynd 5.  Best fyrir 26.11´10. 

Ásdís Spanó, 2010. 
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Mynd 6.  Best fyrir 26.11´10. 

Ásdís Spanó, 2010. 
 

 
 Mynd 7.  Best fyrir 26.11´10. 

Ásdís Spanó, 2010. 
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– Unnið er út frá forvitni minni á ferli matvöru frá framleiðslu, 

innflutningi eða sölu til förgunar. Ég spyr mig þeirrar 

spurningar; hvað verður um allan þann mat sem samkvæmt 

dagsetningu og lagaákvæðum (1995 nr. 93. 28. júní, lagaákvæði 

V. kafli. Umbúðir og merkingar þeirra. 15. gr.) er orðinn gamall 

og óhæfur til sölu í matvöruverslunum?  
 

– Ég ákvað að leita eftir upplýsingum til þess að svara þessari 

spurningu sem hefur verið mér ofarlega í huga í nokkurn tíma.  

Ég hafði samband við Sorpu, Íslenska gámafélagið, heildsala og 

síðan matvöruverslanir. Ég komst að þeirri niðurstöðu að töluvert 

magn af matvöru er fjarlægt vikulega úr hillum matvöruverslana, 

skilað aftur til birgja eða heildsala sem síðan flestir sjá um sína 

förgun í samstarfi við Sorpu. Megnið af því sem er fargað er 

matvara sem enn er neysluhæf, oft dögum ef ekki vikum eftir 

merkta dagsetningu.  Þrátt fyrir þessa staðreynd er þessari 

útrunnu matvöru sjaldnast komið í hendur þeirra sem minna 

mega sín, seldar með afslætti eða nýttar áfram í þágu sveltandi 

þjóða.  
 

– Móta þarf ákveðna samábyrgð og hvetja þarf fólk til þess að velja 

vörur sem eru umhverfis- eða lífrænt vottaðar og framleiddar í 

sátt við umhverfið. Lífrænt vottað á við um hráefni sem keypt er 

ferskt frá kaupmanninum á horninu, matvara sem er framleidd úr 

hreinum og ómenguðum jarðvegi, laus við öll eiturefni og 

framleidd er innanlands. Með því að stuðla að sjálfbæru 

neyslumunstri er stígið skref í átt að því að tryggja að komandi 

kynslóðir njóti velferðar og lifi í heilbrigðu umhverfi.  Stuðla þarf 

að jafnvægi milli framleiðslu og neyslu og koma í veg fyrir að 

losun mengandi efna út í umhverfið fari yfir þolmörk náttúrunnar. 

Það þarf að stuðla að umhverfisvænna vöruframboði þar sem 

óselt umframmagn neysluvöru á sér sjálfbærari farveg og 

úrgangur verði ekki lengur samþykkt endastöð.27 

                                                
27 Úr skissubók Ásdísar S. um listir og sjálfbærni, 2010. 
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Hugsun í listsköpun 
 

Undanfarin ár hefur meðvitund um mikilvægi listgreinakennslu samhliða öðru 

almennu námi aukist til muna og um þá hugmynd að kenna megi með listum og í 

gegnum listir.28 Rannsókn Anne Bamford Arts and Cultural Education in Iceland sem 

unnin var fyrir mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands árið 2009 sýnir að þrátt 

fyrir góða kennslu í listnámi á Íslandi er gagnrýnin hugsun í úrvinnslu verka 

ábótavant.  Í niðurstöðum skýrslu Bamford var lagt til að auka þyrfti samþættingu 

skapandi náms í gegnum listir29. Með samþættingu mismunandi námsgreina er átt við 

þær aðferðir sem geta sameinað fleiri en eina námgrein í sömu kennslu. Hér er hægt 

að taka dæmi um vettvangsnám sem hefur það að markmiði að skoða t.d. faratæki; 

útlit þeirra, lögun og getu. Í slíkri kennslu væri hægt að sameina samfélagsfræði, 

umhverfismennt, stærðfræði og myndlist í úrvinnslu verkefna og væri áhrifarík leið til 

að fá nemendur til þess að beita gagnrýnni hugsun við þá vinnu. Þegar samþætting 

mismunandi námsgreina fer vaxandi í skólastarfi, þar sem listgreinakennsla er oft 

kennd samhliða öðrum almennum greinum, ber að kanna leiðir til þess að efla 

meðvitund og siðferði með gagnrýnni hugsun í listum.  

Í hinum vestræna heimi býr fólk á tímum upplýsingaaldar þar sem víðtæk 

mötun í gegnum sjónræna og stafræna miðla á sér stað daglega. Fólk hefur minni tíma 

til þess að afla sér upplýsinga og kryfja málefni og fer því oft að treysta á aðra til þess 

að segja sér hvað sé rétt og rangt. Afleiðingarnar geta verið víðtækar þar sem ástand 

hugsunarleysis ríkir og raunsæ og rétt sýn á málefni verður þokukennd. Margir leita 

ekki lengur skilnings eða að kjarna málsins og fara að trúa öllu því sem sagt er á 

misgóðum forsendum. Þetta ástand er óæskilegt þar sem gagnrýnin hugsun þarf að 

vera til staðar við myndun skoðana, án hennar eiga einstaklingar á hættu að mynda sér 

skoðanir á röngum forsendum sem getur haft víðtæk áhrif á mótun viðhorfa og 

skilning á vistfræðilegum takmörkum jarðar. 

Páll Skúlason heimspekingur hefur skilgreint gagnrýna hugsun á eftirfarandi 

hátt: ,,Gagnrýnin er sú hugsun sem fellst ekki á neina skoðun nema hún hafi fyrst 

rannsakað hvað í henni felst og fundið fullnægjandi rök fyrir henni. Með öðrum 

orðum: gagnrýnin hugsun leitar að nýjum og betri rökum fyrir skoðunum og 

hugmyndum og er þar af leiðandi sífellt að endurskoða þær.“30 Sá sem beitir gagn-

                                                
28 Art and Cultural Education in Iceland, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Reykjavík, 2009, bls. 
3. 
29 Sama rit, bls. 13. 
30 Páll Skúlason, Safn erinda og greina, (án forlags), Reykjavík, 1987, bls. 70. 
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rýnni hugsun mun því sífellt vera að leita að betri rökum til þess að styðja við 

skoðanir og hugmyndir sínar og er því alltaf tilbúinn að endurskoða þær.  

Ýmsir heimspekingar hafa tekist á um skilgreiningu á gagnrýnni hugsun og 

má þá einna helst nefna þá William Clifford og William James sem báðir voru fæddir 

um miðja nítjándu öld. Clifford og James tókust á um mikilvægi skoðanamyndunar og 

hvernig gagnrýnni hugsun ætti að vera beitt til þess að vel takist til.31 Ágreiningur 

þeirra var aðallega sá að Clifford taldi að nauðsynlegt væri að beita gagnrýnni hugsun 

við öll tilefni skoðanamyndunar og er þekktur fyrir eftirfarandi ummæli: „Það er ætíð 

rangt, alls staðar og fyrir hvern mann að trúa einhverju á ófullnægjandi forsendum“.32 

Hann taldi það vera glæp að setja fram skoðun á grundvelli ófullnægjandi 

rökstuðnings þar sem hún gæti haft afdrifarík áhrif á framtíð manna enda væru 

skoðanir okkar sameign samfélagsins. Staðhæfingar af þessum toga er kjarninn í 

þeirri skynsemishyggju sem tryggt hefur framgang vísinda og mennta á 

Vesturlöndum33. James taldi aftur á móti að ekki væri alltaf viðeigandi að beita 

gagnrýnni hugsun og þá sér í lagi þegar um tilfinningar manna væri að ræða. Einnig 

setti hann sig upp á móti hugmyndum Clifford þar sem hann taldi ómögulegt fyrir 

venjulegan mann að beita gagnrýnni hugsun á öllum stundum þar sem það væri of 

tímafrek athöfn sem yrði til þess að lítill tími gæfist til annarra verka.34   

Það er auðvelt að tileinka sér hugmyndir beggja heimspekinga, mikilvægi 

röksemda við skoðanamyndun og hvernig erfiðara sé að finna rök þegar tilfinningar 

eiga hlut að máli. Í listum er aftur á móti frelsi til að vinna með ólíkar hugmyndir og 

kenningar hvort sem þær eru byggðar á rökstuddri þekkingu, tilfinningum eða 

persónulegri sýn myndlistarmannsins. Þær leita oft leiða til þess að flétta þessum 

þáttum saman, t.d. persónulegri nálgun og skilningi á málefnum samtímans við ólík 

fræðasvið.  Þannig gefst myndlistarmönnum tækifæri til að skapa aðrar nálganir, 

byggðar á öðrum forsendum er stuðla að annars konar merkingarbærum skilningi en 

skapast út frá rökhugsuninni einni saman. Slíkur skilningur getur oft verið 

aðgengilegri almenningi því myndræn framsetningin fær áhorfandann einnig til þess 

að upplifa og öðlast skilning út frá skynreynslu. Því ættu aðferðir sem samþætta listir 

og aðrar almennar fræðigreinar að vera áhrifarík leið til þess að miðla hugmyndum og 

þekkingu og skapa aukna möguleika á því að beita gagnrýnni hugsun við úrlausn 

verkefna.  

                                                
31 Sama rit, 73-74. 
32 Sama rit, 73. 
33 Sama rit, 70. 
34 Sama rit, 74. 
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Listir í samfélagi 
  

Sameinuðu þjóðirnar hafa fengið UNESCO til liðs við sig til að innleiða megingildi 

sjálfbærrar þróunar inn í allt nám og kennslu. Eftir alþjóðlega ráðstefnu um 

listgreinakennslu sem haldin var í Lissabon, Portúgal 2006, birti UNESCO það sama 

ár skýrslu sem ber heitið Road Map for Arts Education. Markmiðið með skýrslunni 

var að kanna hvort listgreinakennsla kæmi til móts við þarfir um skapandi hugsun og 

aukna menningarlega vitund einstaklinga á 21. öld. Jafnframt voru markmiðin þau að 

þróa leiðir til þess að auka vægi listgreinakennslu í skólaumhverfinu. 

  

Rannsóknir gefa til kynna að sé nemandinn virkjaður í listrænu starfi um leið 
og þættir úr hans eigin menningu eru fléttaðir með, þroskist hjá einstaklingnum 
sköpunarmáttur og frumkvæði, frjó hugsun, tilfinningaleg greind og siðrænt 
viðmið, gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og frelsi til hugsunar og athafna.  
Menntun í listum og í gegnum listir, örvar vitsmunalegan þroska og tengir um 
leið það sem numið er, á meira viðeigandi hátt en ella, þarfir þess samfélags 
sem nemandinn lifir og hrærist í.35 

 

Með listgreinakennslu aukum við næmi í allri skynjun og þroskum með okkur 

ýmis hugsanaferli sem gefa aukna möguleika á fjölbreyttari upplifunum og betri sýn á 

hver við erum og hvert við stefnum.36 Það má því segja að með því að skoða 

myndefni lærum við að draga ályktanir og mynda okkur skoðanir. Arnheim lýsir því 

hvernig myndefni fræðir okkur með því að skynja það sem við sjáum. Hann tekur 

dæmi um mannshjartað og lýsinguna á hjartalokum; tveimur hólfum og slagæð sem 

rennur þar á milli. Með því að sjá myndefnið sem sýnir hvernig hjartað lítur út og 

starfar verður talsvert betri skilningur á starfsemi hjartans.  

Út frá hugmyndum Arnheim um Visual Thinking, sem þróaðar hafa verið af 

fræðimönnum innan Project Zero-hópsins37 við kennaradeild Harvard háskóla, er gott 

að staldra við hugtakið „skynjun“ og veita því athygli að skynjun ein og sér þroskar 

vitsmuni manna.38 Ólíkar aðferðir geta nýst í þessu samhengi en heimspekingurinn 

Nelson Goodman taldi að nauðsynlegt væri að lesa málverk alveg eins og við lesum 

                                                
35 „Research indicates that introducing learners to artistic processes, while incorporating elements of 
their own culture into education, cultivates in each individual a sense of creativity and initiative, a 
fertile imagination, emotional intelligence and moral „compass“, a capacity for critical reflection, a 
sense of autonomy, and freedom of thought and action.  Education in and through the arts also 
stimulates cognitive development and can make how and what learners learn more relevant to the 
needs of the modern societies in which they live“. Road Map for Arts Education, UNESCO, Lisbon, 
2006, bls. 4. sótt 22. mars 2011, http://portal.unesco.org. 
36 Elliot Eisner, The Arts and Creation of Mind, R. R. Donnelley & Sons, Virginia, 2002, bls. 28. 
37 Rannsóknarhópur innan Harvard háskólans. 
38 Rudolf Arnheim, Visual Thinking, University of California Press, London, 1969, bls. 305. 
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ljóð.39 Það væri ekki nægilegt að skoða hvert myndefnið væri, áferð málningarinnar á 

myndfletinum eða blæbrigði litanna heldur þyrfti að öðlast skilning á því hvað lægi 

þar að baki. Þegar ljóð er lesið geta orðin og merkingin verið túlkuð í tengslum við 

ákveðna sögu eða tilfinningu en til þess að fá betri skilning þarf oft að lesa á milli 

línanna. 

Á svipaðan hátt er hægt að lesa málverk. Við fyrstu sýn er ýmislegt að sjá og 

skilja en þegar betur er að gáð getur verið töluvert meira sem hægt er að skynja og 

túlka.  Því er hægt að skilja orð Goodman þannig að okkur ber að skynja málverkið á 

sem víðtækastan hátt og hverju það miðla til áhorfandans. Slík skynjun kallar á 

nauðsyn þess að spyrja ýmissa spurninga um inntak verksins og ætlun listamannsins 

til þess að nálgast þann skilning sem hann setti í verkið. Goodman taldi list vera 

óskrifaðan texta sem væri nauðsynleg viðbót inn í hvert samfélag.40 List sem 

óskrifaður texti skapar því tilefni til að skynja og túlka viðfangsefni og beita 

gagnrýnni hugsun, því óskrifaður texti eða hvítur myndflötur krefst þess að fundin sé 

merking eða skilningur á hvað liggi þar að baki. Með því er hann að segja að list gerir 

kröfur um að áhorfandinn beiti rökskynjun og þjálfi með sér færni til að skynja og 

túlka það sem fyrir augum ber. Með því að læra að lesa þennan óskrifaða texta taldi 

hann að einstaklingurinn myndi auka við sig þekkingu og skilning á eigin gildum og 

þeirri menningu sem hann ætti hlutdeild í. Án þess að hafa þennan óskrifaða texta, 

sem er hverju samfélagi mikilvægur, eykst ekki næmi í skynjun manna á umhverfinu 

og þroski á hugsunarferli manna eflist síður. Þessir þættir skipta höfuðmáli við að 

aðstoða okkur til að skilja hver við erum og hvert við stefnum.   

Viktor Lowenfeld, sem var bandarískur háskólakennari í listum, lagði áherslu á 

mikilvægi þess að börn legðu stund á myndlist á unga aldri þar sem hún væri 

þroskandi fyrir einstaklinginn og mikilvæg viðbót við allt nám.41 Hann taldi að 

listnám aðstoðaði nemendur við að skilja nauðsyn þess að kryfja sínar eigin 

hugmyndir til mergjar og skilja hvaðan þær koma, en ekki eingöngu hvernig list er 

gerð og tæknina sem liggur henni að baki.42 Mikil sjálfskoðun felst í því að kryfja 

myndefni líkt og gert er í myndlistarkennslu þegar verið er að skoða afurðir nemenda 

eftir skil á verkefnum. Ef nemandinn hefur náð að njóta vinnunnar og fundið sinn 

eiginn flöt á hvernig hann langar að framkvæma og vinna verkið og fundið flæði í 

sköpunarferlinu er óhjákvæmilegt að útkoman feli í sér persónulega sýn nemandans. 

                                                
39 Elliot Eisner, The Arts and Creation of Mind, bls. 37. 
40 Sama rit, bls. 37. 
41 Sama rit, bls. 32. 
42 Sama rit, bls. 33. 
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Með því að greina afrakstur vinnunnar með aðstoð kennara og samnemenda gæti 

nemandinn þroskað sína eigin sýn og skilning á viðfangsefninu og lært að beita 

röklegri greiningu á eigin viðfangsefni. Út frá þessari greiningu getur hann síðan 

mótað sér sjálfstæðar skoðanir á því hvað sé viðeigandi í útfærslu á verkinu miðað við 

þá hugmynd sem hann vill miðla.  
 

List sem táknrænt tungumál 
 

… listir eru æðsta táknræna tungumálið sem kynnir þær samfélagslegu 
breytingar sem eiga sér stað.  Þegar unnið er að samheldnara og virkara lýðræði 
þá er það samfélagsleg þátttaka almennings og þjálfun í listum (fremur en 
þjálfun sérfræðinga efristétta, fjölgun áhorfenda, hagræn þróun eða ferða-
þjónusta) sem leggja ætti megináherslu á.43  
 

Í samfélagi sem byggir á lýðræði ætti aðgangur almennings að listiðkun að vera 

mikilvægur því með listiðkun geta samfélagsþegnar fundið þýðingamiklar og 

fjölbreyttar leiðir til þess að kryfja hugmyndir sínar og tjá skoðanir sínar.44   

Að öðlast myndlæsi í víðtækum skilningi sem fjallar ekki eingöngu um getu til 

þess að lesa, túlka og skynja myndefni heldur líka kunnáttu til þess að notfæra sér 

aðferðir og tól listiðkunar, ætti að vera réttur hvers manns. Þær aðferðir og tól sem 

tengjast myndlistariðkun eins og t.d. að gera skúlptúr, mála málverk eða notfæra sér 

ólíka samskiptamiðla ættu að vera aðgengilegar hinum almenna borgara. Þær aðferðir 

eru ekki kenndar í hefðbundnu skólanámi og jafnvel í mjög litlu eða engu magni í 

smærri bæjum.45 

Algeng nálgun og skilningur á því sem listir skila til samfélagsins er oft og 

tíðum afmarkaður við listræna afurð, það er fullklárað verk. Vissulega hafa listrænar 

afurðir verið afar mikilvægar og mótað umfjöllun og meðvitund um listir. Hins vegar 

ætti ekki að takmarka skilning á listum við lokaafurð, því listsköpun sem slík felur í 

sér mörg gildi sem mikilvægt er að miðla til almennings. 

 

                                                
43 „… the arts are the paramount symbolic language through which shifting social meanings are 
presented.  In the context of working towards a more inclusive and engaged democracy, it is active 
community participation and practice in the arts (rather that the consolidation of professional elites, 
´audience development´, economic development or cultural tourism) that should be the primary focus 
here.“ Jon Hawkes, The Fourth Pillar of Sustainability: Cultures essential role in public planning, bls. 
30. 
44 Sama rit, bls. 30. 
45 Sama rit, bls. 29. 
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Samfélag í listum 
 

Það er sjálfsagt að allir hafi leyfi til að tjá sig á listrænan hátt þrátt fyrir þann almenna 

skilning á hugtakinu listsköpun, að það sé tileinkað þeim hópi fólks sem kallast 

listamenn, „Listsköpun er lykillinn að breytingu og þróun og ekki er hægt að hún sé 

bundin við þröngan hóp sérfræðinga sem kallast listamenn“46 Samkvæmt skrifum 

þýska listamannsins Joseph Beuys er að finna í hverjum einstaklingi hæfileika og 

löngun til þess að tjá sig á listrænan máta og að það sé réttur hvers manns að notfæra 

sér sköpunarkraft sinn til þess að tjá sínar skoðanir og miðla sinni þekkingu.  Þrátt 

fyrir að hægt sé að samþykkja hugmynd Beuys þá væri erfitt að segja að allt sem 

skapað er í listrænum tilgangi eða með listrænum aðferðum sé list. Hér fjarlægjumst 

við þá aldagömlu hugmynd um að list sé gerð í þeim tilgangi að endursegja sögu eða 

viðburð, endurspegla ákveðinn veruleika, en sú hugmynd hefur lifað allt frá dögum 

Aristótelesar.47 Samkvæmt skilgreiningu Goodman, þá er tilgangur hennar einnig að 

þroska vitsmuni manna, auka menningarlegan skilning og fá betri skilning á eigin 

gildum.   

Joseph Beuys víkkar listhugtakið í umfjöllun sinni árið 1974 um Social 

sculpture.48  Kenning hans um Social sculpture lýsir möguleikum listarinnar að vera 

félagslegt, menningarlegt og pólitískt afl sem getur breytt til hins betra velferð 

komandi kynslóða49. Í þessum hugmyndum felst að gengið sé svo langt að segja að 

allir þeir sem skapa eru listamenn þar sem sérhver maður er frjáls til þess að skapa ef 

hann finnur með sjálfum sér slíka þörf.  Efniviður Beuys var oft óhefðbundinn, þrátt 

fyrir að vinna töluvert með efni á borð við fitu, batterí og dýr, þá voru hugmyndir 

hans um efnivið mjög víðtækar. Á tímabilinu 1960 og þar til hann dó árið 1986 vann 

hann með efnivið á borð við vilja, orðræður og hugsun sem tilheyra hugmyndum hans 

um list, og stuðlaði hann þannig að útvíkkun á hugtakinu „list" frá viðteknum 

skilningi. Slík útvíkkun á listhugtakinu hefur átt hlutdeild í þróun sem tengist 

samskiptum manns og náttúru bæði í listum og einnig fyrir utan listheiminn sem í dag 

vinna að sjálfbærri framtíð.50   

 

                                                
46 „Creativity is the key to change and evolution and that it cannot be restricted to a narrow group of 
specialists called artist.“ Carin Kuoni, Joseph Beuys in America: energy plan for the Wester man: 
writing by and interwiews with the artist, Four Walls Eight Windows, New York. 1993, bls. 8. 
47 Arthur C. Danto, After The End of Art: Contemporary art and the pale of history, Princeton 
University Press, New Jersey, 1997, bls. 46. 
48 Carin Kuoni, Joseph Beuys in America: energy plan for the Wester man, bls. 26. 
49 Sama rit, bls. 22. 
50 Volker Harlan, What is Art?: Joseph Beuys, Þýð. Matthew Barton, Cromwell Press Limited, Basel, 
2004, bls. 9. sótt 15. febrúar 2011, http://books.google.com/books. 
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3  Listir og siðferð i   
 
Þegar fjallað er um siðfræði er okkur hugsað til orða eins og dyggðir, lestir, ábyrgð og 

bönn sem og réttlæti, umhyggju, vináttu og frelsi.51 Siðfræðin skoðar  meðal annars 

hvernig þessir þættir endurspeglast hjá einstaklingum og hvaða hugmyndir og athafnir 

stuðla að góðu siðferði manna.52 Frá tímum Aristótelesar, sem skilgreindi manninn 

sem hina skynsemisgæddu veru og aðgreindi hann frá öðrum dýrum, hafa margir 

fræðimenn fjallað um siðferðilegtengsl manns og náttúru. Þar eru myndlistarmenn 

ekki undanskildir og hafa listaverk sem fjalla um tengsl manns og náttúru aukist 

samhliða aukinni umræðu og meðvitundar um ástand jarðar.  

Rússneski rithöfundurinn Leo Tolstoy fjallaði um tengsl lista og siðferðis, og 

taldi fegurðina ekki nægileg rök fyrir því að hlutur/verk gæti talist list. Hann tengdi 

listhugtakið við samskiptaform sem gerir kröfur um áhorfanda og listamann og taldi 

listina skapast í sambandi þeirra á milli. Það samband er byggt á sameiginlegri 

upplifun á tilfinningu sem listamaðurinn hefur upplifað og vill miðla til áhorfandans. 

Tolstoy lýsir þeirri tilfinningatengdu upplifun milli áhorfandans og listamannsins sem 

„smiti“ eða „infection“ sem berst ómeðvitað þeirra á milli. Þrátt fyrir að vera 

ómeðvituð á upplifun tilfinningarinnar sér stað í gegnum meðvituð tákn eða 

merkingar í verkinu. Hann líkir þessu smiti við þá tilfinningu þegar einhver fer að 

hlæja og hláturinn smitast manna á milli.   
 

Hvert listaverk veldur því að áhorfandinn öðlast ákveðna tengingu bæði við 
sjálfan sig og þann sem skapað hefur eða er að skapa verkið og við alla þá sem 
samtímis, fyrr eða í framtíðinni upplifa sömu listrænu sýn.53   

 

Tolstoy taldi að list þyrfti ætíð að vera í beinum tengslum við samfélagið og 

eiga þar mikilvægt erindi. Með því að tileinka sér upplifun annarra í gegnum verk; 

texta, töluð orð eða myndmál þá öðlast áhorfandinn skilning á ákveðnum aðstæðum 

og þroskar þar með sjálfsmeðvitund sína. Tolstoy var mjög meðvitaður um að slíkt 

„smit“ gæti einnig haft neikvæð áhrif og því var hann afar varkár í túlkun sinni á hvað 

beri að kalla list og hvað ekki. Hann taldi að meta þyrfti list á tvo vegu; annars vegar 

                                                
51 Hægt er að rekja rætur siðfræðinnar m.a. aftur til fornheimspekingsins Aristótelesar sem var uppi 
384 –322 f. Kr. Hann taldi að við gætum þjálfað með okkur og ræktað siðferðilega vitund og að 
takmark okkar væri fyrst og fremst það að rækta okkar góðu eiginleika og vera góðar manneskjur. 
52 Lori Ruen, Dale Jamies, Reflecting on Nature: Reading in Environmental Philosophy, Oxford 
University Press, Oxford, 1994, bls. 42. 
53 „Every work of art causes the receiver to enter into a certain kind of relationship both with him who 
produced or is producing the art and with all those who, simultaneously, previously or subsequently, 
receive the same artistic impression.“ H.O. Mounce, Tolstoy on Aesthetics: What is art?, Ashgate 
Publishing Limited, Swansea, 2001, bls. 24. 
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út frá formi og hins vegar út frá inntaki. Hann taldi að list ætti að vera gerð til þess að 

miðla hinu góða og sameina fólk í gegnum samræður. Því mundi það ekki nægja að 

meta hana eingöngu út frá fagurfræðilegum forsendum heldur þyrfti einnig að meta 

hana út frá siðferðilegum forsendum.54  

Ólíkt hugmyndum Tolstoy greindi Immanuel Kant fagurfræðilega upplifun 

óháða notagildi hlutarins/verksins. „Í öllum dómum um hið fagra útilokum við 

hugsun um nytjar, gagnsemi, notagildi. Hlutir geta haft notagildi og verið fagrir. En 

notagildið er ekki skilgreiningaratriði fyrir fegurð.  Fegurð er óháð þeim eiginleikum 

sem gera hlutinn að nytjahlut“.55  

Ákveðinn samhljómur er á milli kenninga Tolstoy um list og hugmynda um 

hlutverk lista í menntun til sjálfbærrar þróunar. Því er áhugavert að máta kenningar 

hans við þær hugmyndir sem settar hafa verið fram við hugmyndir nokkurra annarra 

listamanna í þeirri von að greina þróun myndlistarmanna í efnisvali og útfærslu verka. 

Markmiðið er að öðlast skilning á því hvort gerðar séu auknar kröfur um notagildi 

lista í hugmyndafræði menntunar til sjálfbærrar þróunar. Einnig hvort að skoða þurfi 

samband myndlistarmannsins og áhorfandans út frá siðferðilegum forsendum.  

 

Myndlist og siðferði 
	  
Í gróðurhúsi sem stendur í miðjum almenningsgarði í Seattle, Washington liggur 24 

fm trédrumbur sem listamaðurinn Mark Dion lét flytja eftir að hann féll niður gljúfur 

ekki langt frá borginni. Listamaðurinn lætur trédrumbinn liggja á hlið í beði fylltu 

með mold og laufum með það að markmiði að líkja eftir þeim náttúrulegu aðstæðum í 

skóglendinu sem tréð óx upphaflega úr. Trédrumburinn og umgerðin utan um hann er 

nú hluti af verki sem ber heitið Neukom Vivarium (2004 – 2006).56 Þrátt fyrir að tréð 

sé dautt liggur það í moldar- og laufabaði með lýsingu, hitakerfi og úðara sem gefur 

fjölda annarra lífvera réttar aðstæður til lífs og fjölgunar.   

 

                                                
54 Á seinni árum færðist Tolstoy nær kristinni trú í sinni umfjöllun um list og setti fram kenningu um 
„spillta list“ og einkenni hennar út frá trúarlegum forsendum.  Kenningar Tolstoy um fagurfræði hafa 
verið gagnrýndar af fræðimönnum og listamönnum í gegnum árin, en ekkert í líkingu við þá gagnrýni 
sem hann fékk á kenninguna sína um hina „spilltu list“. Tolstoy lýsti meðal annars vanþóknun sinni á 
skrifum William Shakespeare sem hann fjallaði um í grein sinni Shakespeare and the Drama (1906).   
Einnig gagnrýndi Tolstoy verk franska skáldsins Charles Baudelaire og taldi að verk hans bæru merki 
um spillta og úrkynjaða list. Verk Baudelaire fjalla oft um kynhvöt, óánægju, að láta sér leiðast og 
umfjöllun um mismunandi gerð illsku.  George Orwell taldi t.d. gagnrýni Tolstoy á verk Shakespeare 
ekki vera bygð á rökum heldur persónulegri vanþóknun út frá trúarlegum forsendum. H.O. Mounce, 
Tolstoy on Aesthetics: What is art? Bls. 41. 
55 Arnór Hannibalsson, Fagurfræði, (án forlags), Reykjavík,1987, bls. 75. 
56 Amanda Boetzkes, The Ethics of Earth art, University of Minnesota Press, Minnesota, bls. 2. 
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Mynd 8.  Mark Dion, Neukom Vivarium 2006.  Blönduð tækni, innsetning í gróðurhúsi. 

 

Viðfangsefni vistfræðinnar eru meðal annars rannsóknir á víxlverkan lífvera 

við umhverfið sitt. Allar lifandi verur tengjast í flóknu lífkerfi vaxtar og rotnunar og 

er verk Dion eftirlíking af því flókna ferli sem á sér stað í náttúrunni.  En það líf sem 

lifir og nærist út frá kjöraðstæðum innan gróðurhússins reiðir sig alfarið á tækjabúnað 

og vísindalega þekkingu þeirra sem aðstoðuðu myndlistarmanninn við framkvæmd og 

útfærslu á verkinu. Með vísindalegri þekkingu, réttum tækjabúnaði og fjöldann allan 

af fólki er hægt að búa til eftirlíkingu af vistkerfi náttúrunnar. Þrátt fyrir að sú náttúra 

sem búin var til í gróðurhúsi í Seattle byggi á mörgum svipuðum þáttum og finnast í 

náttúrunni jafnast hún ekki á við þá náttúru sem er óháð tækni og vísindum. Með því 

að byggja verk sitt á grunni þekkingar og möguleika mannsins til að viðhalda 

náttúrulegu lífi vill Mark Dion meina að verið sé að byggja á óstöðugum grunni og er 

því verið „að byggja á mistökum.“57 Það er viss mótsögn í verki Dion sem hann býður 

áhorfandanum að velta fyrir sér. Mótsögnin byggir á þeirri hugmynd að þrátt fyrir að 

honum hafi tekist að skapa kjöraðstæður fyrir lífverur til þess að lifa og fjölga sér 

bendir hann á ákveðinn óstöðugleika. Óstöðugleikinn einkennist af þeirri vísindalegu 

umgjörð og hópi einstaklinga sem halda þessari tilbúnu náttúru gangandi.  Án 

þessarar umgjarðar sem má segja að móti verkið, á það líf sem er haldið gangandi 

ekki möguleika á því að þrífast. Því væri slík umgjörð ekki ásættanleg í uppbyggingu 

á þeirri veröld sem við þekkjum. Á svipaðan hátt og hellisbúarnir í hellislíkingu 

                                                
57 Sama rit, bls. 2. 
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Platóns byggja veruleikann sinn á skuggamyndum á hellisveggnum, sem eru eingöngu 

eftirlíking af frummyndunum, byggir það líf sem lifir í verki Dion einnig á 

eftirlíkingu af veruleikanum.  

Verkið Neukom Vivarium er dæmi um hvernig listir geta átt þátt í að varpa 

ljósi á mikilvæg málefni er beinast að réttmætri sýn á veruleika mannsins og 

samskipti mannsins og náttúruna. Ekki síður hvernig list getur spurt mikilvægrar 

siðferðilegar spurningar um ástæður fyrir varðveislu manna á hinu flókna kerfi 

náttúrunnar sem nefna má hringrás lífsins. Þær ástæður sem Dion bendir á með verki 

sínu Neukom Vivarium fjalla um hvernig vistkerfi jarðar er einstakt og flókið kerfi 

sem ómögulegt væri fyrir mannfólk að endurskapa svo vel takist til. Það má því draga 

þá ályktun eftir að hafa kynnt sér verk Dion að það beri að varðveita og virða vistkerfi 

jarðar.   

Undirstaðan í þeirri þekkingu sem ætti að miðla áfram til komandi kynslóða 

svo unnt verði að stuðla að almennri viðhorfsbreytingu er skilningur á vistfræðilegum 

takmörkum jarðar. Til að einstaklingar tileinki sér breytt viðhorf er einnig mikilvægt 

að virkja siðferðisvitund, það er virðingu hvers einstaklingsins fyrir sjálfum sér, 

öðrum og umhverfi sínu í samfélagi manna. Listir geta því með aðferðum og tólum 

listiðkunar átt þátt í að skapa meðvitund og átt hlutdeild í þeirri þróun sem á sér stað 

um almenna viðhorfsbreytingu gagnvart ástandi jarðar.  
 

Náttúran 
	  
Samtímaheimspekingurinn Peter Singer fjallar um siðferðislegan rétt dýra og í því 

samhengi vitund mannsins um hvað ber að teljast dýrmætt og hvað ekki í samskiptum 

við dýr. Rök sín byggir hann á tilfinningagreiningu. Hann vill meina að þau dýr sem 

búa yfir tilfinningum og finna fyrir sársauka eigi rétt á að hagsmunir þeirra séu virtir 

líkt og hagsmunir manna eigi að vera virtir þegar teknar eru siðferðilegar ákvarðanir. 

Maðurinn getur samsamað sig lífveru sem finnur fyrir ánægju og sársauka, t.d. telst 

hundur dýrmætur eiganda sínum bæði fyrir þá gleði sem hann veitir en einnig fyrir 

það sem hann er í eðli sínu.58 Hundar eru tilfinningaverur og því er hundurinn virtur 

fyrir það sem hann er og í þessu samhengi einnig fyrir það hvers virði hann er fyrir 

eiganda sinn. Singer telur að ólíkt dýrum hafi plöntur ekki möguleika á því að upplifa 

gleði eða sársauka og því teljast þær ekki til meðvitaðra lífvera. Til þess að byggja 

stoðir í umhverfissiðfræði, stoðir sem almenningur getur tileinkað sér telja bandarísku 

                                                
58 Peter Singer, Practical Ethics, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, bls. 57. 



 31 

heimspekingarnir, Kenneth Goodpaster og Holmes Rolston III, að við þurfum að 

fjarlægjast hugmyndir um tilfinningaþröskuld lífvera, að þær lífverur sem upplifa 

tilfinningar eigi að teljast dýrmætari og virðingaverðari en þær lífverur sem ekki 

upplifa tilfinningar: „…lifverur eins og tré og plöntur eru „sjálfbærar“ og hafa 

„þarfir“ og „möguleika á því að finna fyrir sársauka og vellíðan“.  Af þessum 

ástæðum ættu þær að teljast „siðferðilega mögulegar“.59 Því ætti að taka mark á 

hagsmunum þeirra og virða þær út frá siðferðilegum forsendum. 

Ef tilfinningagreining Singer er sett í samhengi við efnisval myndlistarmanna 

þá þyrftu myndlistarmenn ekki að huga að vistvænu vali við listsköpun þar sem 

hagsmunir ómeðvitaðra lífvera eins og trjáa og plantna þyrfti ekki að virða. Því væri 

samkvæmt greiningu Singer réttlætanlegt að nota óvistvæn efni við gerð myndverka 

þar sem hagsmunir myndlistarmannsins um að skapa verk án hindrana væri virt 

fremur en hagsmunir annara lífvera. Samtímaheimspekingarnir Goodpaster og 

Rolston telja að ekki ætti að fylgja eftir slíkum hagsmunarökum út frá 

tilfinningagreiningu dýra. Þeir telja að hér þurfi að huga fremur að eiginleika allra 

lífvera til að finna fyrir sársauka og vellíðan og út frá þeim rökum að líta svo á að 

þegar teknar eru siðferðilegar ákvarðanir beri að virða allar lifandi verur. Út frá 

þessum rökum þyrftu myndlistarmenn að huga vel að efnisvali sínu og einblína ekki 

aðeins á hvaða efniviður henti verkinu best, endingargildi þess og varðveislu, heldur 

einnig afleiðingar efnisvalsins fyrir lífríkið og náttúruna.   
 

Myndlistarmaðurinn 
 

Myndlistarmenn hafa löngum fjallað um mikilvæg málefni samtímans með verkum 

sínum en þeir myndlistarmenn sem vilja einnig kallast aðgerðarsinnar og nota 

aðgerðir til þess að hafa áhrif eða breyta einhverju í samfélagi vilja hafa víðtækari 

áhrif en eingöngu þau að skapa umræður eða usla innan listheimsins.60 Joseph Beuys 

sýndi fram á með hugmyndum sínum um Social Sculpture (1960) að myndlistarmenn 

gætu verið listamenn, aðgerðasinnar og fræðimenn. Hann vildi meina að verkin sín 

væru ekki gjörningar heldur líkti hann þeim við plöntur sem væru að vaxa og þroskast 

og tækju stöðugum breytingum – plöntur með anga sem teygðu sig inn í allar 

starfsstéttir samfélagsins og hefðu mótandi áhrif á framtíðarsýn almennings. Hann 
                                                
59 “non sentient living things such as trees and plants are “self-sustaining” and have “indipendent 
needs” and “capacities for benefits and harm”.  For these reasons, they should be recognized as 
“morally considerable”. Lori Gruen, Dale Jamies, Reflecting on Nature: Reading in Environmental 
Philosophy, bls. 43. 
60 Listheimur er sá heimur sem listamenn, listgagnrýnendur, listasöfn og listunnendur eiga hlutdeild í. 
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vildi meina að listin þyrfti að hafa tilgang og að ekki væri við hæfi að skapa list 

eingöngu í þeim tilgangi að hennar væri notið á fagurfræðilegum forsendum. Slík 

viðhorf hafa vitaskuld tíðkast hjá myndlistarmönnum í gegnum tíðina; „listamaðurinn 

verður að hafa eitthvað að segja, því að ná tökum á formi er ekki hans markmið 

heldur fremur aðlögun á forminu að hans innri meiningu.“61 Hér byggir rússneski 

málarinn og fræðimaðurinn Wassily Kandinsky hugsun sína á því að listamaðurinn 

eigi að vera frjáls í listum en þegar kemur að lífinu hefur honum verið ætlað það 

hlutverk að miðla með list sinni og að sameina lífið og listina. 

Hægt er að greina samfélagslega stöðu myndlistarmannsins í orðum Matisse 

þar sem hann telur sig ekki komast undan því að vera hluti af menningararfleiðinni og 

þróar list sína út frá persónulegum áhrifavöldum, menningunni sem er hluti af honum. 
 

Listir þróast ekki eingöngu út frá einstaklingnum heldur einnig frá 
samansafni af orku siðmenningunnar sem leiðir okkur áfram.  Maður getur 
ekki bara gert hvað sem er.  Hæfileikaríkur listamaður getur ekki bara gert 
það sem hann vill.  Ef hann notar eingöngu hæfileika sína, væri hann ekki 
til.  Við erum ekki meistarar í því sem við sköpum.  Það er lagt á okkur.62 

 

Ákveðin takmörk virðast vera sett á frelsi myndlistarmannsins til þess að 

skapa það sem hann vill og samkvæmt Matisse virðist hann þurfa að hlíta kröfu 

siðmenningar. Þrátt fyrir að Tolstoy hafi fengið töluverða gagnrýni á hugmyndir sínar 

um list og hvernig beri að meta hana virðast margir hafa verið honum sammála. List 

samkvæmt Tolstoy ætti að veita fagurfræðilega upplifun en ekki síður að vera 

þekkingarskapandi á siðferðilegum forsendum þar sem hún á að vera áhorfandanum 

og samfélaginu til góðs. 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 „artist must have something to say, for mastery over form is not his goal but rather the adapting of 
form to its inner meaning“. Wassily Kandinsky, Concerning the Spiritual of Art, Dover, New York, 
1977, bls. 107. 
62 “The arts have a development which comes not only from the individual, but also from an 
accumulated strength, the civilization, which proceeds us.  One cannot just do anything.  A talented 
artist cannot do just as he likes. If he used only his talents, he would not exist. We are not the masters 
of what we produce. It is imposed upon us”. Jack D Flam, Matisse on Art, University of California 
Press, London, 1995, bls. 123. 
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Frelsi í listsköpun 
 

Persónufrelsi einstaklingsins til þess að ráða alfarið sínum gjörðum er vissulega 

takmörkum sett í samfélagi manna sem gerir kröfur um að virt séu ákveðin 

sameiginleg boð og bönn. Einnig eru gerðar kröfur um sameiginlega ábyrgð um 

framlag og fórnir til þess að vernda samfélagið og þegna þess gegn tjóni.63 Hægt er að 

skilja viðhorf John Stuart Mill þannig að hver sá sem ákveður að búa í samfélagi við 

aðra beri að virða þær óskrifuðu reglur hvers samfélags sem byggja á vissu 

sameiginlegu siðferðismati. Því fylgir að láta sig varða málefni samfélagsins og skipta 

jafnt á milli sín þeim skuldbindingum sem slík hlutdeild gerir kröfur um.64 Samkvæmt 

þessum hugmyndum ætti hvert samfélag að gera kröfu um hlutdeild hverrar 

starfsstéttar í sameiginlegu gildismati um hagsmuni og velferð komandi kynslóðar. 

Engin starfsstétt ætti að vera þar undanskilin og hlutdeild myndlistarmanna í slíkri 

skuldbindingu því ótvíræð.  

Þegar tekið er mið af þeim aðstæðum sem stór hluti af heiminum býr við í dag 

og leitað er lausna á víðtækum vanda heimsins er óhjákvæmilegt að hugsa um 

þátttöku allra í slíkri baráttu. Þrátt fyrir að hægt sé að færa rök fyrir því að slíkar 

aðgerðir séu ekki hlutverk myndlistarmanna er erfitt að horfa fram hjá þeirri 

staðreynd að ákveðin þróun er að eiga sér stað sem kallar á endurskoðun á hlutverki 

listsköpunar og ábyrgð myndlistarmanna.   
 

Samþætting 

 

Undanfarin ár hefur átt sér stað þróun í listum þar sem myndlistarmenn eru í auknum 

mæli að leita út fyrir svið hefðbundinna lista til að sækja þekkingu og aðferðir annarra 

fagstétta til þess að vinna list sína. Sú aðferð sem hér hefur verið fjallað um sem 

lykilaðferð í sameiningu á meginþáttum sjálfbærrar þróunar hefur verið nefnd 

„samþættingaraðferð“ myndlistarmanna. Í henni felst frelsi myndlistarmannins til þess 

að fjalla um ákveðið viðfangsefni út frá ólíkum hugmyndum og kenningum og miðla 

því til áhorfandans á listrænan máta með eigin verki. Oft eru slík viðfangsefni byggð á 

rökstuddum grunni og í anda hugmynda Clifford en einnig út frá persónulegri sýn og 

tilfinningu myndlistarmannsins. Með því að flétta saman sinni persónulegu sýn við 

ólík fræðasvið nær hann að skapa nýjan skilning sem oft og tíðum er aðgengilegri 
                                                
63 John Stuart Mill, Fresli, þýð. Jón Hnefill Aðalsteinsson og Þorsteinn Gylfason, Hið Íslenska 
Bókmenntafélag, Reykjavík, 2009, bls. 141. 
64 Sama rit, bls. 142. 
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almenningi. Málefni eru oft sett í aðgengilegri búning þar sem þátttaka almennings er 

mikilvæg til þess að samtal skapist milli listamannsins og áhorfandans. Slíkri 

tilfinningalegri tengingu er hægt að líkja við hugmyndir Tolstoy um „smit“ infection 

sem verður til þess að listaverkið er vakið til lífs. Án þessarar tengingar, sem er byggð 

á tilfinningu listamannsins og löngun hans til þess að miðla henni til áhorfandans, 

skapast ekki sú tenging sem Tolstoy vill meina að sé list.  

Slík viðfangsefni geta oft snert á velferð og farsæld almennings eða heilum 

vistkerfum. Chris Jordan er myndlistarmaður sem fjallar um botnlausa neysluhyggju 

Vesturlandabúa. Markmið með seríu Jordan sem kallast Running the Numbers (2006-

2009) er að birta á sjónrænan hátt haldbærar upplýsingar fyrir neytendur um þann 

víðtæka vanda sem stafar af völdum neysluhyggju Vesturlandabúa.65 Í verkinu 

426.000 gsm símar (2006) er að finna 426 þúsund gsm-síma sem er sá fjöldi sem er 

settur til hliðar vegna endurnýjunar eða skemmda á hverjum degi. Verkin setur hann 

fram sem stórar ljósmyndir sem líkja má við mynstur í upphafi en þegar betur er að 

gáð er að finna fjöldann allan af nytjahlutum sem eru hverjum áhorfanda kunnugir. 

Hlutirnir í verkum Jordan fá áhorfendur til þess að staldra við og sjá raunveruleikann 

sem blasir við. Með verkum Jordan er áhorfandinn dreginn að verkinu og fenginn til 

þess að beita röklegri greiningu til þess að fá skilning á því ástandi sem ríkir í 

heiminum.  Myndlist sem vekur til umhugsunar og skapar umræður eða býður 

áhorfandanum þátttöku í verkinu er tengd við sjálfbæra list, sustainable art og þær 

nálganir sem myndlistarmenn nota til þess að fjalla um aðferðir sjálfbærrar þróunar, 

eins og í tilviki Jordan að endurvinna.66  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Í seríu Jordan, Running the Numbers (2006 – 2009) er að finna m.a. fjölda nytjahluta og upplýsingar 
um nýtingu þeirra eins og ein milljón plastglasa, sem er það magn sem er notað í farþegaflugi á 6 
klukkustunda fresti, en glösin eru sýnd í formi ljósmyndaverka: 

• 11 þúsund þoturákir, fjöldi farþegafluga sem farin eru hverjar 8 klukkustundir. 
• 28 þúsund 42 gallona olíutunnur, það magn af olíu sem er nýtt á tveggja mínútna fresti. 
• 60 þúsund plastpokar, fjöldi sem er notaður hverjar 5 sekúndur. 
• 106 þúsund áldósir, fjöldi sem nýttur hverjar 2 sekúndur. 

Barry Smart, Consumer Society: Critical Issues of Environmental Consequences, International (LCL), 
Chicago, 2005, bls. 170. 
66 Stephanie Smith, Beyond Green: toward a sustainable art, bls. 22. 
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Samspil áhorfandans 
 

Á undanförnum árum hefur borið á aukinni hlutdeild áhorfandans í verkum 

myndlistarmanna. Oft og tíðum eru þau verk háð þátttöku áhorfandans og verða ekki 

til fyrr en áhorfandinn mætir á sýninguna. Þessar vangaveltur setur sýningarstjórinn 

Nicolas Bourriaud í umfjöllun sinni um Relational Aesthetics (1997) sem hér er þýtt 

sem „listræn samskipti“.67 Í ritinu fjallar hann um þróun myndlistar í lok tíunda 

áratugar síðustu aldar og gerir tilraun til þess að kanna samhengi hennar. Tilhneiging 

myndlistarmanna er að endurskilgreina sýningarrýmið sem vinnustofu eða tilrauna-

stofu þar sem settar eru upp aðstæður sem kalla á þátttöku áhorfandans.68  Slíka 

endurskoðun á hlutverki áhorfandans og sýningarrýminu er hægt að tengja við verk 

Bertholt Brecht um hlutverk listamanns sem framleiðanda og mikilvægi samvinnu í 

sköpunarferlinu. Hann taldi meðal annars að það sem skipti mestu máli í listum væri 

sköpunarferli í félagslegu samtali og að ekki væri áríðandi að vinna list einsamall og 

án íhlutunar annarra einstaklinga69.  

„Í dag eru einu verkin sem virkilega skipta máli þau verk sem eru ekki lengur 

verk“.70 Þrátt fyrir að heimspekingurinn Theodor W. Adorno sé að fjalla um tónlist í 

þessu samhengi er hægt að sjá hvernig slík fullyrðing getur einnig átt við verk 

myndlistarmanna.  Ef slík fullyrðing væri sett í samhengi við samtímalist og afurðir 

myndlistarmanna er hægt að segja að einu listaverkin sem skipta máli séu þau verk 

sem flokkast ekki lengur undir listaverk í hefðbundnum skilningi. Hér væri frekar 

verið að fjalla um listræn verkefni (artistic projects) sem á gagnrýninn máta 

endurskoða hlutverk listsköpunar.71 Í slíkum verkum er hlutdeild áhorfandans oft 

meginmarkmið myndlistarmannsins og án hans skapast ekki það mikilvæga samtal 

sem myndlistarmaðurinn sækist eftir. „List mín er eins og ljósið í ísskápnum, það 

virkar bara þegar það er fólk sem opnar ísskápshurðina“.72 Í verkum 

myndlistarmannanna Rirkrit Tiravanija og Liam Gilick eru markmið myndlistar-

manna að skapa vettvang fyrir samtal og samskipti þeirra sem sækja sýningarnar. 

                                                
67 Claire Bishop, Participation, Whitechapel Ventures Limited og MIT Press, London, bls. 160. 
68 Peter Lang, As Radical as Reality itself: essays on Marxism an art of the 21st century, International 
Academic Publishers, Bern, 2007, bls. 348. 
69 Rodney Livingstone, German Monitor, Bertolt Brecht: Centenary Essays, Edition Rodopi B.V. 
Amsterdam, 1998, bls. 5. 
70 „Today the only work which really count are those which are no longer works at all“ T.W Adorno, 
The Philosophy of Modern Music, Sheed and Ward, London, 1973, bls. 30. 
71 Peter Lang, As Radical as Reality itself: essays on Marxism an art of the 21st century, bls. 349. 
72 „My work is like the light in the fridge, it only works when there are people there to open the fridge 
door“ Claire Bishop, Participation, bls. 61. 
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Hægt er að greina í verkum þeirra ákveðna rannsókn á stöðu og hlutverki 

myndlistarmannsins í samfélaginu. 

Með því að notfæra sér aðferðir listrannsókna sem eru á margan hátt sú aðferð 

sem myndlistarmenn á borð við Tiravanija og Liam virðast tileinka sér, leita þeir út 

fyrir ramma hefðbundinna lista og inn á svið vísinda. Í tilviki Tiravanija setur hann 

sig í spor félagsfræðings, gestgjafa, kokks eða félagsráðgjafa með því að skapa 

aðstæður fyrir mannamót síðan greinir hann samskiptamáta þeirra sem koma á 

sýninguna. Tiravanija notfærir sér mat í þessu tilviki til þess að skapa slíkt samtal og 

byggir eflaust hugsun sína á þeirri upplifun sem á sér stað í eldhúsum þar sem vaninn 

er sá að allir safnast saman við eldamennsku og spjalla saman um allt milli himins og 

jarðar. Í verki sínu Free (1992) tæmdi hann skrifstofu gallerís í New York og útbjó 

eldhús með öllu tilheyrandi og eldaði tælenska karrírétti og gestum var boðið að koma 

og borða með honum sér að kostnaðarlausu. Í verki Tiravanija Pad Thai (1990) 

vinnur hann á svipaðan hátt en stillir upp hljóðfærum og gerir þau aðgengileg fyrir 

áhorfandann og gefur þeim tækifæri til þess að gerast listamenn sjálfir, nota 

hljóðfærin og spila tónlist.  Hér er annað dæmi um hvernig áhorfandinn er dreginn inn 

í verkið og bilið milli myndlistarmannsins og áhorfandans hverfur.  

Í verkum sem tengjast „relational aesthetic“ er meðal annars verið að færa 

myndlist nær almenningi og einnig að auðvelda umfjöllun um málefni með því að 

setja þau í aðgengilegri búning. Með slíkum breytingum þarf að endurskoða nálganir 

myndlistarmanna við listsköpun, hvaða efnivið og efnistök þeir ákveða að nýta sér og 

út frá hvaða fræðum eða málefnum þeir kjósa að vinna.  Einnig þyrfti að endurskoða 

hugtakið „notagildi“ í listrænu samhengi. Hugsanlega gæti myndlist nýst sem 

félagsleg athöfn sem skapar jákvæð samskipti manna, eykur þekkingu og skilning 

áhorfandans og eflir þannig lýðræði og velferð almennings.  Hugsanlega er listaverkið 

sjálft eða afurðin ekki nauðsynleg í hlutlægum skilningi eins og Adorno benti á, 

kannski að listrænn viðburður nægi sem verk.  

 

 

 

 

 

 

 



 37 

4  Togstreita  
 

Til að öðlast betri skilning á forsendum sem óhjákvæmilega lita listrannsókn mína, 

verður aðdraganda hennar í hugarheimi myndlistarmannsins lýst í nokkrum orðum. 

Þegar ég lít til baka greini ég að ákveðin togstreita hefur hægt og rólega verið að 

hreiðra um sig á vinnustofu minni. Togstreita sem braust út í pirringi og óþægindum 

gagnvart þeim eiturefnum sem notuð eru við vinnslu á málverkum. Skilningur á 

ástæðum hennar gerðu fyrst vart við sig fyrir tveimur árum síðan en þá var ég búin að 

finna sífellt trúverðugri afsakanir fyrir því að fara ekki á vinnustofuna. Í ljós kom að 

ég lifði með lyktaróþoli er olli hausverki og vanlíðan. Samskipti við íblöndunarefni í 

málningu og þá sérstaklega þurrkefni sem hægja á þornun málningarinnar eru 

veigamikil í þeim aðferðum sem ég nota við að mála verkin. Ýmis íblöndunarefni eru 

til á markaðnum en þau efni sem ég hef notað undanfarin ár eru framleidd af Lukas 

myndlistarvörum og heita medium 1-4. Þau efni eru notuð til þess að þynna 

málninguna, gera hana þykkari, flýta fyrir þornun eða lengja þornunartíma 

málningunnar. Þau efni hafa misjafna eiginleika sem ég hef nýtt mér við gerð 

myndverka.  Notkun á íblöndunarefnum hafði færst í aukana í listsköpun minni og á 

sama tíma hafði ég minnkað notkun á olíulitum. Gerðar voru margar tilraunir með 

efnin og áhrif þeirra á olíulitina. Einnig voru kannaðar ólíkar aðferðir við að búa til 

áferðir og litatóna með efnunum. Það má segja að íblöndunarefni séu tímastillar á þá 

vinnu sem unnin er með málningunni sem gefur listamanninum færi á því að stjórna 

þornunareiginleikanum og áferð litanna. Ég hef notað mest af medium 3 og 4 og eru 

þau efni bæði þurrkhvetjandi íblöndunarefni.  
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– Medium 1, hefur þann eiginleika að þynna málninguna líkt og 

terpentína gerir og flýta fyrir þornun málningunnar.  Gallinn við 

að þynna með terpentínu er að litatíðnin minnkar og litirnir verða 

flatir og mattir. Medium 1 er efnablanda sem passar upp á 

eiginleika litanna og á sama tíma þynnir málninguna.  Hún er 

tilvalin til að vinna þunn lög af málningu, litirnir loka sér fljótt og 

auðvelt er að vinna fleiri lög yfir. 

 

– Medium 2, lætur málninguna þorna frekar seint sem er ákveðin 

andstæða við medium 3 og 4.  Medium 2 heldur litalaginu opnu og 

vinnur á móti því að það myndist húð yfir litina og lokist.  Einnig 

eykur efnið glans málningarinnar þar sem efnið er feitt. 

 

– Medium 3, hefur þann eiginleika að þrátt fyrir að málningin þorni 

er hægt að halda áfram að vinna sömu litina.  Efnið heldur 

málningunni opinni en á sama tíma flýtir fyrir þornun og hvítir 

fletir halda hvítleika sínum og gulna ekki með tímanum.  Einnig 

verður mikill glans í málningunni og veldur því að hún virðist enn 

blaut. 

 

– Medium 4 sem og medium 3 eru þurrkhvetjandi íblöndunarefni sem 

flýta fyrir þornun.  Medium 4 er algengara og ólíkt medium 3 þar 

sem eftir þornun lokast málningin og ekki er hægt að eiga við litina 

aftur.  Aftur á móti gulna litirnir og verður því að hafa það í huga 

þegar notaðir eru hvítir litatónar.73 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Vinnubók, Ásdís S. 2003 - 2009. 
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Stór hluti af tímanum á vinnustofunni fer í að horfa á málninguna öðlast sjálfstætt líf 

og flæða um myndflötinn hægt og örugglega og smám saman tekur verkið endanlega 

mynd. Skilningur og sátt hafa skapast á þeim aðferðum sem nýttar hafa verið við 

vinnslu á verkum en þau þurrkefni sem eru orðin stærsti þátturinn við gerð verkanna 

skapa hindranir sem erfitt hefur verið að yfirstíga.   

Samhliða þessari togstreitu við þurrkefnin hefur afstaða mín til lífsins verið að 

þróast og þroskast.  Þær kröfur sem ég setti mér fyrir tæpum tíu árum síðan eru ekki 

lengur þær sömu og ég set mér í dag og tengjast þær inn í öll svið lífs míns.  

Kröfurnar beinast m.a. að heilbrigðara líferni, meiri virðingu fyrir náttúrunni og 

vistvænni nálgun í myndlist. Með því að þroska hugsun og þekkingu er 

óhjákvæmilegt að ýmsar breytingar á gildum og lifnaðarháttum eigi sér stað. Þessar 

breytingar endurspegla ákveðið þroskaferli sem ég vonast til að munu leiða mig inn á 

nýjar og spennandi slóðir.  

Með greiningu á eigin hugarfari og vinnuaðferðum vonast ég til að 

umbreytingarferli mitt öðlist almenna skírskotun og skapi aukinn skilning á 

möguleikum málverkamiðilsins. Með því að endurskoða val á efnivið og aðferðum 

við gerð myndverka hefur skapast með mér aukin meðvitund um vistvænni aðferðir 

við listsköpun og nýjar og ósvaraðar spurningar hafa gert vart við sig. Erfitt er fyrir 

mig að halda áfram á sömu braut því nú hefur ákveðin hindrun valdið því að hægt 

hefur á flæði sköpunar. Löngunin til þess að staldra við og leita svara við þessum nýju 

og krefjandi spurningum hefur leitt mig af stað í leit að svörum. Þetta eru helstu 

forsendunar fyrir því að ég tók þá ákvörðun að kafa á dýpri mið og setja mig í spor 

rannsakandans og hefja ferli listrannsóknar í myndlist.74 

Þegar hafist var handa við að leita leiða til að vinna að vistvænni lausnum í 

myndlist tók ég þá ákvörðun að fjarlægja af vinnustofu minni öll þau eitruðu efni sem 

ég hef notað við gerð myndverka og vinna að myndlist í frjálsu flæði hugmynda og 

kanna möguleika ólíkra vistvænna efna í listsköpun. Fundin var ný vinnustofa með 

nýju andrúmslofti og ómótuðu vinnurými. Markmið mitt var að rannsaka 

möguleikana á að nýta vistvænni efni við gerð myndverka, kanna hverjar yrðu 

hindranir við það val og hvernig væri best á takast á við þær. Hugsanlega gæti slíkt 

                                                
74 Bæði í listum og vísindum er unnið að svipuðum markmiðum, að greina umhverfið sitt á gagnrýninn 
máta, öðlast betri skilning og varpa á það nýrri sýn með verkum sínum. Þróun listrannsókna hófst á 
Englandi á tíunda áratugnum og er nú að finna í framhaldsnámi í listum víða um heim. Markmið með 
listrannsóknum er að auka skilning á víðtækan hátt á þeirri veröld sem maðurinn býr í og á hlutdeild í 
að skapa. „Í listrannsókn renna fræðilegar kenningar og aðferðafræði saman við tæknilega þekkingu, 
ímyndunarafl og sköpun. Í rannsóknarferlinu eru fræðimennska og sköpun órjúfanleg heild og nærast 
gagnkvæmt hvort á öðru.“ Rannsókn við Listaháskóla Íslands, Listaháskóli Íslands, sótt 14. Apríl 2011, 
http://rannsoknir.lhi.is/files/2009/09/skyrsla_final_nytt1.pdf. 
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rannsóknarferli leitt í ljós breyttar áherslur í listsköpun, vali á efnivið og nálgun við 

gerð verka.  

Það hefur alltaf hentað mér best að vinna að myndlist í gegnum ákveðið flæði 

þar sem ein pensilstroka hefur leitt að þeirri næstu.  Þessa aðferð byggi ég á þeirri 

ákvörðun að setja mér ekki takmarkanir um hver lokaniðurstaðan eigi að vera.  Að 

hverfa til hlutanna sjálfra og skoða þá án þess að fyrirfram gefnar hugmyndir villi sýn. 
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– Ég er stödd á vinnustofunni og er hún hálf tómleg. Nokkur eldri 

málverk, en öll málningarefnin eru ný og hef ég raðað þeim upp í 

gluggakistuna.  Ég ákvað að kaupa mikið af óunnu litadufti í 

jarðlitum og einnig línolíu.  Litaduft eru mér kunnug og hef ég oft 

notað þau áður, bæði blandað þau við ýmis efni sem binda litina en 

einnig ein og sér út í málninguna.   

 

– Birtan er góð og varð það til þess að ég valdi mér þessa vinnustofu.  

Einnig get ég opnað glugga og virðast loftgæðin nokkuð góð. 

 

– Eins og flæði litaduftsins á myndfletinum er aðferðin við að mála 

hann líka flæði, og upplifi ég þá aðferð eins og stað sem ég fer á til 

þess að hugsa.  Kannski förum við þangað saman, ég og listin eða 

er það kannski efnislegi hluti hennar sem fer með mér? 

 

– Þegar ég gekk inn á vinnustofuna var mér brugðið, verkin höfðu 

tekið á sig nýja mynd og það var eins og eitthvað í þeim hefði lifnað 

við.  Ég tók ekki eftir þessu í gær enda steig ég ekkert tilbaka og 

virti þau almennilega fyrir mér.  Ég vann bara í þeim í einu flæði og 

er það oft þannig, eins og þetta sé samvinna mín við efnið, litaduftið 

og vatnið.  Þegar ég byrja að mála verður til rými sem ég get stígið 

inn í og þar erum við saman ég og verkið.75 

 

                                                
75 Vinnubók, Ásdís S. 2011. 
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Mynd 9. Sár í striga, 2009. Ásdís Spanó. Blönduð tækni á striga. 

 

 

Á vormánuðum fyrir þremur árum síðan hóf ég undirbúning sýningar sem bar heitið 

Sár í striga (2009).  Rannsóknir á afleiðingum þess að eiturefni skolist út í ár og vötn 

voru viðfangsefni mín á þessum tíma. Rauðleit vötn gripu athygli, en þau er víða að 

finna á menguðum svæðum þar sem stórfyrirtæki komast upp með að losa sig við 

úrgang og eiturefni út í nærliggjandi vötn. Afleiðingin af þessum gjörðum eru að ár og 

vötn skipta litum og líkjast nú meira blæðandi jörð. Út frá þessum vangaveltum og 

eftir að hafa skoðað afleiðingar þessara eiturefna í náttúrunni urðu til verk sem 

sprottin voru út frá þessu ástandi. Spurningar vöknuðu um hver bæri ábyrgð á slíkum 

skaða á náttúrunni og hverjar væru afleiðingar slíkrar þróunar á lífríki og framtíðar-

möguleika komandi kynslóða.   
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– Penslarnir liggja allir í penslasápu, hún virðist ekki lykta. Eftir að 

ég notaði þá í að dreifa þurrkefninu medium 4 yfir strigann þurfa 

þeir að liggja lengur í bleyti og verða því margir hverjir lélegir í 

notkun.   

– Opna því glugga og lofta vel út á meðan ég undibý næsta 

blindramma. 

 

– Til þess að koma í veg fyrir gulu áferðina yfir hvítustu svæðin á 

myndfletinum ákvað ég að nota frekar þurrkefnið medium 3. Það 

þornar töluvert hraðar en nær ekki að varðveita litinn eins vel en á 

móti kemur breytist ekki liturinn á efninu í gulleita klessu þegar 

loftið fær að leika um það.  

 

– Stundum nýtist það ágætlega til þess að skapa birtu í verkinu en þar 

sem þornunartíminn er töluvert lengri þarf ég að leyfa verkinu að 

liggja lengur á gólfinu áður en ég reisi það upp til að vinna áfram 

með myndina.76 

 

– Rauðbrúnt litaduftið kristallast þegar það kemst í snertingu við vatn 

og tekur á sig rauðleita og jafnvel bleikan blæ. Án þess að blanda 

því saman við þurrkefni varðveitist útlit þess ekki.  Það getur jafnvel 

farið að leka eins og það hefur þegar gert en á vissan hátt líkir það 

meira eftir rofi náttúrunnar. Sundrung og eyðingu jarðvegs.77 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 Vinnubók, Ásdís S. 2009. 
77 Vinnubók, Ásdís S. 2011. 
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Notagildi 
 

Myndlistarmenn hafa löngum rannsakað landslagið með verkum sínum. Í upphafi var 

nákvæm eftirlíking meginmarkmið listamanna og seinna meir skrásetning á 

upplifunum og tilfinningum í ólíkum miðlum. Það bar fyrst á landslagi í verkum l4. 

og 15. aldar ítölsku miðaldamálara en síðan hefur landslagið verið efniviður ótal 

listamanna og ljóð, tónverk og heilu leiksýningarnar verið byggðar á minningum eða 

upplifun á landslagi. Einn af okkar þekktari málurum Jóhannes Kjarval rannsakaði 

landslagið og sýndi þjóðinni nýjar hliðar á því þar sem hraun og grjót var í fyrirrúmi.  

Aðferðir við slíkar rannsóknir myndlistarmanna hafa þróast í gegnum árin og er nú að 

finna merki landslagsins í ýmsum miðlum myndlistar bæði fyrir utan og innan veggja 

safna. Verk Hrafnkels Sigurðssonar, Málað landslag (1996) þar sem hann málar 

steina og festir á vegg, er dæmi um aðferð sem myndlistarmaðurinn nýtir sér til þess 

að vitna í málaralistina. Í stað þess að líkja eftir landslaginu og mála mynd af því eða 

steinum þess á striga tekur hann grjót úr landslaginu og málar það og festir síðan upp 

á vegg. Í mörgum verka hans er einnig hægt að greina skoðun manns á náttúru og 

hvernig tilvist mannsins ógnar og umbreytir náttúrunni eins og í verkinu Conversation 

(2006)  

Verk Ólafs Elíassonar, Green river, framkvæmdi hann á tímabilinu 1998 – 

2001. Þar breytir hann útliti nokkurra stórborga með því að lita vötn þeirra græn. Þrátt 

fyrir að markmið myndlistarmannsins hafi verið að vekja áhuga borgarbúa á fegurð 

landslagsins í borginni vakna siðferðilegar spurningar um framkvæmd verksins og 

afleiðingar þess á nærliggjandi lífríki og náttúru. Það er spurning hvort þau markmið 

myndlistarmanna að skapa verk sem hafa fagurfræðilega skírskotun í náttúrunni en 

litla siðferðilega ábyrgð gagnvart henni séu ásættanleg.  

Við endurskoðun á hlutverki lista er áhugavert að velta því fyrir sér hvort 

myndlistarmenn ættu að skapa verk sem hafa samfélagslegt notagildi. Hér er orðið 

„notagildi“ haft um verk sem gætu haft jákvæð áhrif út í samfélagið. Samkvæmt 

hugmyndum Tolstoy hafa verk samfélagslegt notagildi í þeirri merkingu að list eigi að 

sameina fólk og vera gerð í þeim tilgangi að miðla hinu góða. Endurskoðun á 

hlutverki myndlistar í tengslum við sjálfbæra þróun kallar á þörf fyrir list sem eykur 

meðvitund og skilning á ástandi jarðar og því ætti hugmyndafræði Tolstoy vel við í 

þessari umræðu.   

Vissulega er það heftandi fyrir myndlistarmenn að gerðar séu kröfur um að 

unnið sé að list sem eykur meðvitund eða hefur skírskotun í ábyrgð mannsins á 
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ástandi jarðar. Nauðsynlegt er að spyrja sig í framhaldinu hvort það sé hægt, miðað 

við núverandi ástand jarðar og þá aðkallandi þörf sem greina má fyrir almenna 

viðhorfsbreytingu gagnvart náttúrunni í vestrænum ríkjum, að listamenn séu 

ómeðvitaðir og að efnisval þeirra við gerð verka snertir ekki á nokkurn hátt á þeirri 

umræðu.   

Allar aðgerðir sem auka meðvitund og þekkingu á ástandi jarðar í tengslum 

við félagslega, efnahagslega og umhverfislega þætti hafa áhrif á vistkerfi jarðar. Þrátt 

fyrir að margir myndlistarmenn skapi myndlist sem hefur skírskotun í viðfangsefni 

tengd einhverjum af fyrrnefndum þáttum telja margir að myndlist geti ekki falið í sér 

aukna meðvitund eða skilning á ástandi jarðar. 

Verk myndlistarmannsins Santiago Sierra snerta á siðferðiskennd áhorfandans 

með vafasömum skírskotunum um kaup og sölu á fólki. Verkin hans kalla á 

umhugsun og meðvitund um það ástand sem ríkir í heiminum. Þrátt fyrir að hægt sé 

að greina í verkum hans ádeilu á ástand peningaveldis telur hann samt sem áður að 

myndlist geti ekki haft áhrif á siðferðisvitund manna; „Ég get ekki breytt neinu. Það 

er enginn möguleiki að við getum breytt nokkru með listsköpun okkar. Við vinnum 

ekki verkin okkar vegna þess að við erum að skapa list, og af því að við teljum að list 

ætti að vera eitthvað, eitthvað sem endurspeglar raunveruleikann“.78 Báðir 

myndlistarmennirnir, Sierra og Hirschhorn, afneita þeirri hugmynd að listamenn eigi 

að taka að sér annað hlutverk en eingöngu það að skapa list í frjálsu flæði sköpunar. 

Verk Hirschhorn bjóða áhorfandanum þátttöku í ákveðnu rými eða innsetningu sem er 

oft og tíðum fyrir utan sýningarrýmið eða staðsett á ákveðnum stað í borginni.  Verk 

hans er því oft viðburður í ákveðnu samfélagi þar sem hann fær fólk í nágrenninu til 

þess að hjálpa sér að skapa verkið. Eflaust mun alltaf ríkja ákveðin togstreita milli 

þeirra sem vilja þróa listformið áfram og gera það aðgengilegra og meira samofið 

samfélaginu og þeirra sem vilja skapa list eingöngu í þeim tilgangi að skapa list. Það 

getur því verið vandasamt verk að feta braut listsköpunar sér í lagi ef siðferðiskennd 

myndlistarmannsins litar slíkt ferli.  

 

 

 

 

                                                
78 „I can´t change anything. There is no possibility that we can change anything with our artistic work. 
We do not do our work because we are making art, and because we believe art should be something, 
something that follows reality“ Claire Bishop, Participation, bls. 71. 
 



 46 

Viðhorf myndlistarmanna 
 

Til þess að fá innsýn í viðhorf myndlistarmanna um vistvæna efnisnotkun og einnig 

vitneskju um hversu algengt það er að þeir hugi að vistvænum lausnum við gerð verka 

sinna var send út vefkönnun til allra félagsmanna Sambands íslenskra 

myndlistarmanna.79  Einnig var leitast við að kanna hvort aðrir myndlistarmenn væru í 

togstreitu um efnisval við gerð verka sinna. Vissulega var hægt að álykta að 

fjölmargir hugsuðu eins um þessi mál en ólíkt væri hvernig hver og einn tæki á þeim 

málum. Vefkönnunin samanstóð af níu krossaspurningum og tíu spurningum sem 

hægt var að svara með eigin orðum.80 Notast var við megindlegar aðferðir svo hægt 

væri að ná til stærri hóps myndlistarmanna, einnig til þess að gefa þátttakendum 

möguleika á því að svara af einlægni og án væntinga spyrjandans líkt og getur gerst 

þegar notast er við eigindlegar aðferðir.81  

Markmiðið með vefkönnuninni var að kanna viðhorf myndlistarmanna á 

Íslandi til þess að velja vistvæn efni og efnistök við gerð verka sinna.82 Jafnframt 

hvaða afleiðingar aukin meðvitund um slíkt val gæti haft í för með sér fyrir bæði 

listsköpun og samfélagið. Einnig voru könnuð viðhorf myndlistarmanna til 

áhrifamáttar sjónlistar og hvernig þær geta skapað meðvitund og aukna umræðu um 

málefni er lúta að velferð komandi kynslóða.  Greining gagnanna í opnu spurningum 

könnunarinnar fólst meðal annars í því að draga fram viðhorf sem voru ráðandi í 

svörum þátttakenda. Þær upplýsingar voru síðan flokkaðar.   

Vefkönnunin var send út þann 02. febrúar 2011 til allra félagsmanna SÍM sem 

eru samtals 689 manns. Það voru 111 félagsmenn SÍM sem svöruðu vefkönnuninni og 

er það nokkuð góð svörun eða um það bil einn sjötti af heildarþýði könnunarinnar.83 

                                                
79 Til vistvænna efna teljast þau efni sem notuð eru til listsköpunar sem ekki menga eða spilla náttúru 
eða lífríki. 
80 Niðurstöður vefkönnunar eru í viðauka bls. 63. 
81 Send var út vefkönnun á stóran hóp myndlistarmanna í stað þess að taka einstaklingsviðtöl við 
ákveðinn fjölda þeirra. Með því var tekin sú áhætta að fáir mundu leggja sig fram við að svara 
könnuninni,  og að sumir þátttakendur mundu misskilja spurningar eða túlka þær á ranga vegu.  Kostir 
vefkönnunarinnar voru hins vegar þeir að hún náði til stærri hluta af þýðinu og því marktækari.   
Þátttakendur fengu næði til þess að svara án nokkura hindrana og tilkynnt var öllum þeim sem tóku þátt 
í könnuninni að ekki yrði hægt að persónugreina þær upplýsingar sem kæmu fram og ættu því svörin 
að vera í flestum tilvikum einlæg og gefa raunsæja mynd af viðhorfi myndlistarmanna til þessara 
atriða. 
82 Efnisval og efnistök: Haft var í huga að margir myndlistarmenn byggja ekki myndlist sína á þeim 
físísku / efnislegu efnum sem sumir myndlistarmenn hafa valið sér að vinna með, t.d. notar málarar liti 
til að mála og skúlptúristinn gips, leir, járn eða annað viðeigandi efni til þess að skapa þvívíðan hlut.  
Þeir myndlistarmenn sem byggja list sína fyrst og fremst á ákveðinni hugmynd og láta verkin síðan 
kalla á þann efnivið, vinnuaðferðir og framsetningu sem hentar hverju sinni eru ekki bundnir 
ákveðnum miðli í listsköpun sinni og því hafa orðin „efnisval“ og „efnistök“ verið valin til þess að ná 
til aðferða allra myndlistarmanna. 
83 SÍM: Samband íslenskra myndlistarmanna. 
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Greint verður frá ýmislegu áhugaverðu sem kom þar fram er varpar ljósi á meðvitund 

myndlistarmanna um efnisval og efnistök. 84  
 

Vefkönnun 
	  
Samband íslenskra myndlistarmanna er hagsmuna- og stéttafélag um 689 starfandi 

myndlistarmanna.  Gerðar eru þær kröfur til þeirra sem sækja um aðild; að þeir hafi 

lokið háskólanámi í myndlist eða hafi aðra sambærilega menntun. Einnig er þörf að 

uppfylla fjögur af sex skilyrðum sem SÍM setur er varða sýningarhald og styrki. 

 Það fyrsta sem ber að nefna í greiningu á niðurstöðum vefkönnunarinnar er 

kynjahlutfall þeirra sem svöruðu henni (83.5% kvenna svöruðu vefkönnuninni eða 91 

kona en aðeins 16.5% karlar eða 18 karlmenn). Það voru alls 43.2% konur á aldrinum 

50 – 60 ára sem svöruðu vefkönnuninni eða samtals 48 konur.  Af þeim heildarfjölda 

sem svöruðu voru 95.5% starfandi myndlistarmenn. Af þessum tölum er hægt að 

greina að starfandi myndlistarmenn sem eru konur á aldrinum 50 – 60 ára virðast sýna 

umræðum um aukna meðvitund myndlistarmanna gagnvart efnisvali meiri áhuga en 

karlkyns myndlistarmenn. Eflaust á þar einnig hlut að máli að 28.8% svarenda voru 

einnig starfandi listgreinakennarar sem í flestum tilvikum eru konur. Kröfur um 

vistvænni lausnir og endurvinnslu eru töluvert í umræðunni innan skólakerfisins og 

margir skólar komnir með umhverfismerki Græna fánans og eru því slíkar umræður 

því ekki nýjar af nálinni.85 Flestir þeirra myndlistarmanna sem tóku þátt í 

vefkönnuninni telja að með því að endurnýta efnivið, nota fundin efni eða eldri verk 

sé verið að vinna að vistvænum lausnum. Það voru samtals 36.9% svarenda sem 

tengdu val sitt á efniviði möguleikum endurnýtingar. Það var áhugavert að sjá að 62 

% töldu að með því að huga að vistvænum lausnum væri verið að takmarka 

möguleika þeirra við útfærslu á verkum.  Aðrir töldu að með því að notfæra sér 

fundna hluti í listsköpun væri verið að gefa hlutunum nýtt líf og þar af leiðandi að 

takmarka framleiðslu á nýjum og óþarfa hlutum.  Oft er slíkt val meðvitað og er þá 

verið að vinna markvisst með hugmyndir um endurvinnslu. Endingargildi verkanna 

virðist einnig vera umhugsunarefni hjá mörgum myndlistarmönnum þar sem oft sé 
                                                
84 Þýðið í vefkönnunni eru allir félagsmenn SÍM. 
85 Græni fáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í Evrópu sem tákn um góða fræðslu og 
umhverfisstefnu í skólum.  Markmið verkefnisins er að efla vitund um umhverfismál. Allir skólar geta 
sótt um Græna fánann og fá þá að taka þátt í verkefnum sem miða að því að efla vitund nemenda, 
kennara og annarra starfsmanna skólans um umhverfismál til dæmis endurvinnslu, hollt fæði og að 
nota strætó. Landvernd hefur umsjón með Græna fánanum á Íslandi. 38 skólar á Íslandi hafa 
Grænfánann. Umhverfismerki, Umhverfisvefur BHS, sótt 24. apríl, 2011, 
http://www.bhs.is/umhverfisvefur/. 
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það fýsilegri kostur að verkin endist vel og lengi í þeim tilgangi að auðvelda 

eigendum; einstaklingum eða söfnum að geyma verkin. Þessir þættir virðast hafa áhrif 

á val myndlistarmanna á efnivið þrátt fyrir að algengt sé nú til dags að verk 

myndlistarmanna sé oft og tíðum viðburður, t.d. gjörningur í stað efnislegra hluta. Það 

voru nokkrir þátttakendur sem tóku þannig til orða að „þegar myndlistarverkið hefur 

lokið sínu hlutverki“86 sé hægt að nýta efnivið verksins í annað verk. Hér ber að velta 

fyrir sér hvert hlutverk myndlistaverksins er. Hugsanlega hefur það eitthvert annað 

hlutverk en það að vera fagurfræðileg upplifun þrátt fyrir að slík upplifun geti verið 

mikilvæg til að þroska vitundina um að ganga ekki ótæpilega á náttúruna. Það voru 

alls 89.2% sem töldu svo vera, þ.e. að sjónlistir gætu stuðlað að aukinni ábyrgð 

almennings um mikilvægi þess að huga að velferð komandi kynslóða.  
 

Við mannfólkið erum á góðri leið með að útrýma heimkynnum okkar og 
allra hinna lífveranna. Ástæðurnar virðast vera kerfi sem verðlauna 
græðgi, gróða og skammtíma hagsmunum. En listamenn á Íslandi hafa 
meira rými, svið til þess að eiga einhvers konar samtal við það fólk sem 
kýs að gerast áhorfendur og það samtal hefur oft skilað sér til 
samfélagsins.87  

 

Það voru margir myndlistarmenn sem fjölluðu um ákveðna rödd sem 

myndlistin hefur í samfélaginu.  Að slíka rödd ætti að nýta í að „kveikja á fólki“ og 

„stuðla að vitundarvakningu“ og skapa umræðu og meðvitund um mikilvæg málefni 

samfélagsins. Myndlist er talin af nokkum svarendum sá vettvangur sem getur náð til 

allra og fjallað um hvaða málefni sem er og því ætti sá vettvangur að vera nýttur á 

meðvitaðan og ábyrgan hátt. „Listamenn eiga oft greiðan aðgang að fjölmiðlum og 

þannig ratar umræðan áfram til allra þjóðfélagshópa.“88 

Það má því segja að vissulega sé meðvitund um vistvænar lausnir til staðar hjá 

myndlistarmönnum þrátt fyrir að meirihluti eða 62.5% telji að slík meðvitund skapi 

ákveðnar hindranir í listsköpun. Oft eru þær hindranir fyrst og fremst efnistengdar  

eða í 18.8% tilvika þar sem sá vistvæni efniviður sem sóst er eftir er ekki fáanlegur 

eða hentar ekki útfærslu á verkinu. Það voru 14.6% sem töldu slíkar umræður ekki 

eiga við sína myndlist þar sem verkin væru óefnisleg og meira í líkingu við viðburð 

eða gjörning.89  

                                                
86 Vefkönnun, Könnun á efnisvali myndlistarmanna, send út þann 2. Febrúar 2011. 
87 Sama rit.  
88 Sama rit. 
89 Listviðburður sem er í flestum tilvikum sýndur á fyrirfram ákveðnum stað og tíma.  Oft aðeins í eitt 
skipti og skráð með ljósmynd eða upptöku. 
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Það sem var afar áhugavert innlegg inn í umfjöllun höfundar um hlutverk lista 

í menntun til sjálfbærrar þróunar var hversu stór hluti svarenda eða 99 af 111 manns 

töldu að sjónlistir gætu stuðlað að aukinni ábyrgð og meðvitund samfélagsþegna um 

mikilvæg málefni samfélagsins.  Málefni samfélagsins væru vissulega margþætt en 

hlutdeild lista í slíkri umræðu væri ótvíræð: „listamenn eru ekki undanþegnir þeirri 

ábyrgð jarðarbúa að hugsa vistvænt og siðrænt“.90 Það má því segja að með breyttum 

þjóðfélagsaðstæðum breytast einnig kröfur samfélagsins til ólíkra þjóðfélagshópa og 

að hugsanlega þurfi að vera gerðar kröfur um aukna ábyrgð í listsköpun.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
90 Vefkönnun, Könnun á efnisvali myndlistarmanna, send út þann 2. febrúar 2011. 
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Inniloft 
	  
Ef litið er til baka og skoðaðar þær hindranir sem hafa orðið til þess að leitað er 

vistvænni lausna í listsköpun þá eru þær í meginatriðum erfiðleikar sem stafa af því 

að vinna með ýmis heilsuspillandi íblöndunarefni. Íblöndunarefnin hafa verið 

undirstaðan í þeim aðferðum sem notaðar voru til þess að skapa málverkin. Þau 

innihalda fjölmörg eiturefni sem hafa slæm áhrif á heilsufar og þarf því að umgangast 

slík efni af mikilli varúð.  Þegar notuð eru íblöndunarefni þarf að lofta vel út í því 

rými sem unnið er og ekki er gott að dvelja þar löngum stundum að störfum.  

Loftgæði utandyra hafa yfirleitt verið áhyggjuefni og þá í flestum tilvikum 

með tilliti til mengunar.  Síðustu ári hefur athygli manna hins vegar einnig verið að 

beinast að loftgæðum innandyra.  Ýmsir þættir geta haft áhrif á gæði innilofts, til að 

mynda notkun efna á borð við þau íblöndunarefni sem fjallað hefur verið um en 

einnig: hreinsiefni, áhrif loftræstingar og útgufun úr ýmsum nýlegum byggingarefnum 

sem geta hlaðist upp í lofti innandyra.  Þar sem mörg þessara efna eru nýleg eru 

afleiðingar þeirra á heilsufar manna lítið þekkt. Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðis-

stofnunarinnar sem gefin var út árið 2009 um loftgæði innandyra er sérstaklega fjallað 

um áhættuþætti af völdum raka og myglu. 91 

    

 
Mynd 10. Ljósmynd úr skissubók 

Ásdís Spanó. 2011 

                                                
91 Alþjóðaheilbrigðisstofnun (WHO), sótt 26. mars 2010, http://www.who.int/indoorair/en/. 
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Mynd 11. Ljósmynd af skissu.   

Ásdís Spanó. 2011 
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Mynd 12. Ljósmynd af skissum.  

Ásdís Spanó. 2011 
 

Til þess að fá betri skilning á gæði innilofts og þá áhrifavalda sem gætu haft 

neikvæð áhrif á gæði innilofts ákvað ég að leita mér frekari upplýsinga.  Ég taldi 

slíkar upplýsingar geta aðstoðað mig í að vinna að þeirri myndlistarsýningu sem mun 

birta niðurstöður listrannsóknarinnar. Ég hafði samband við Sylgju Dögg Sigurjóns-

dóttur, stofnanda og starfsmann Húss og heilsu, og fékk upplýsingar um helstu 

áhættuþætti og forvarnir í tengslum við gæði innilofts. Í ljós kom að helsti vandinn er 

sá að ekki eru til nægilegar upplýsingar um áhrif ýmissa nýlegra byggingaefna á 

heilsufar manna. Nýbyggð húsnæði geta oft verið mjög heilsuspillandi þar sem 

eiturefni úr nýjum byggingavörum menga gæði innilofts.  Einnig kom fram í viðtali 

við Sylgju að; auka þurfi meðvitund fólks þegar verið er að kaupa ný húsgögn, gera 

endurbætur eða ef húsnæði hefur orðið fyrir leka að leita þá aðstoðar fagaðila til þess 

að kanna áhrif eiturefna á gæðum innilofts. Einnig kom fram að það sé afar mikilvægt 

að lofta vel út og hafa glugga alltaf opna í því rými sem sofið er. Hún benti einnig á 

að yfir vetrarmánuðina er að meðaltali 90% af sólahringnum varið innandyra og því 

mikilvægt að loftgæði séu góð.92 

Ég heimsótti einnig heimili sem ekki er lengur íbúðarhæft vegna eiturefna í 

loftgæðum hússins af völdum myglusvepps. Ég ákvað að ljósmynda húsnæðið án þess 

að vera alveg ákveðin með hvað skyldi ljósmynda í rýminu.  Þegar inn var komið var 
                                                
92 Viðtal, viðmælandi Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir, stofnandi og starfsmaður Húss og heilsu. 
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sú upplifun að vera í rýminu vitandi að húsið væri eitrað og heilsuspillandi til þess að 

ljósmyndirnar beindust að gluggum húsnæðisins.  Ákveðið var að reyna að festa á 

filmu þeirri tilfinningatengdu upplifun sem tengdist verunni í húsnæðinu. 
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Mynd 13. Inniloft.  Ásdís Spanó. 2011 

 

 
Mynd 14. Inniloft. Ásdís Spanó. 2011 
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Mynd 15. Inniloft. Ásdís Spanó. 2011 
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Unnið er að innsetningu sem mótast hefur út frá hugmyndum um samspil manns og 

náttúru og þeirra náttúru- og ónáttúruafla sem áhrif geta haft á slíkt samspil.  

Markmiðið með þeirri innsetningu er að færa umræðuna um áhrif heilsuspillandi efna 

nær almenningi og nota vistvæn efni við gerð á innsetningu.  Með því að gera 

innsetningu sem fjallar um loftgæði innandyra er verið að setja þá umfjöllun í 

óhefðbundinn búning sem hluta af myndlistarsýningu og með þeim hætti að auka 

umræður um skaðsemi eiturefna í innilofti. Áhorfandanum gefst tækifæri til þess að 

upplifa með skynfærunum, þar sem hægt verður að; horfa, hlusta og snerta en einnig 

nota rökhugsun í að nálgast viðfangsefni sýningarinnar. Miðlað verður til áhorfandans 

þeirri tilfinningatengdu upplifun að vera í húsnæði með heilsuspillandi loftgæðum af 

völdum eiturefna. Málað verður á vegg sýningarrýmisins með litadufti og notast 

verður einnig við límband og vatn.  Einnig verður hljóðverk spilað sem hefur að 

geyma tvær frásagnir einstaklinga sem veikst hafa af völdum eiturefna í innilofti.  

Sýningin í heild sinni mun innihalda niðurstöður listrannsóknarinnar sem 

birtar verða sem innsetning í sýningarrými Listaháskóla Íslands, Kubbnum, með það 

markmið að auka meðvitund áhorfandans á mikilvægi þess að huga að gæðum 

innilofts.  Byggt verður á hugmyndum Tolstoy um „smit“ infection og þeirri aðferð að 

miðla tilfinningu til áhorfandans.  

Með tilraunum og rannsóknarferli mínu þróuðust nýjar aðferðir við gerð verka 

sem taka mið af vistvænni nálgun í listsköpun út frá umhverfissjónarmiðum.  Í stað 

þess að nota eitruð íblöndunarefni sem hafa bæði heilsuspillandi afleiðingar fyrir 

myndlistarmenn og náttúru notast ég við grunnefni málaramiðilsins, það er litaduft og 

kanna möguleika þess í listsköpun. Ég komst að því að hægt er að nota litaduft án 

íblöndunarefna til þess að ná fram þeim eiginleikum í litnum sem ég sækist eftir. Að 

liturinn dreifist vel á myndfletinum og dýpt litarins og áferð er hægt að stjórna með 

notkun límbands og vatns. Einnig kannaði ég ýmsar aðferðir við að þrykkja 

litaduftinu á myndfletinum með vökva og verður sú aðferð ásamt notkun límbands 

notuð í innsetningu sem unnin verður í sýningarrými Kubbsins.  

Það hafa einnig vaknað hjá mér ýmsar nýjar spurningar um hver markmið mín 

eru með listsköpun minni. Ég velti því fyrir mér hvort að það sé hugsanlegt að skapa 

eigi list með það markmið að auka meðvitund áhorfandans um ástand jarðar eða miðla 

ákveðinni þekkingu um vistfræðileg takmörk hennar líkt og „sjálfbær list“ gerir. Með 

því að setja sér slík markmið í listsköpun er verið að segja að list hafi „notagildi“ sem 

eru í mótsögn við kenningu Kant um fagurfræðilega upplifun. Slíkar hugmyndir um 

list væru meðal annars undir áhrifum frá hugmyndafræði Joseph Beuys um list sem 
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félagslegt, menningarlegt og pólitískt afl sem getur haft mótandi áhrif á velferð 

komandi kynslóða þar sem list á að geta teygt anga sína inn í allar starfsstéttir 

samfélagsins.  Það á ekki síður við kenningar Tolstoy um list og siðferði, að list þurfi 

ætíð að vera í beinum tengslum við samfélagið og eiga þar mikilvæg erindi. Tolstoy 

taldi einnig að draga megi lærdóm af því að tileinka sér upplifun annarra í gegnum 

verk; texta, töluð orð eða myndmál, að áhorfandinn öðlast skilning á ákveðnum 

aðstæðum og þroskar þar með sína sjálfsmeðvitund. Einnig hafa slíkar kenningar 

listamanna og fræðimanna valdið því að ég hef fjarlægst hugmyndir um varanleika 

verka minna það er að tel ég endingargildi verkanna síður mikilvægt en megináhersla 

sé lögð á að miðla ákveðinni tilfinningtengdri upplifun til áhorfandans. Ég tel slíka 

upplifun áhorfandans geta skapað aukna meðvitund um samspil manns við náttúruna 

og ekki síður eflt hjá honum réttmæta sýn á þeim heimi sem við búum í.  
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5  Lokaorð 
 
Dregin hefur verið upp mynd af ástandi sem einkennir hinn vestræna heim. Komist 

var að þeirri niðurstöðu að vanþekking væri forsenda þess vanda sem jörðin væri í og 

að réttmæt sýn á veruleika mannsins væri lausn til framtíðar.  Miðlun þekkingar væri 

því forsenda viðhorfsbreytinga og leiðin að sólarljósi leið þekkingar. Ástand jarðar og 

leiðin til breytni var líkt við Hellislíkingu Platóns og leiðin að sólarljósi hinnar hreinu 

visku sú viðhorfsbreyting sem miðla þurfi.  Sett voru fram rök fyrir því að menntun til 

sjálfbærni væri sú nálgun sem beita þyrfti svo hægt væri að skapa slíka 

viðhorfsbreytingu.  Hugmyndum og kenningum um menntun til sjálfbærni voru gerð 

nokkur skil. Bent var á mikilvægi þess að listir og aukin siðvitund einstaklinga væru 

mikilvæg í mótun framtíðar sem tæki mið af grunnþáttum menntunar til sjálfbærni.  

Markmiðið var fyrst og fremst að endurskoða hlutverk myndlistar út frá þeirri 

þróun sem hefur átt sér stað um nauðsyn á aukinni umhverfisvitund vegna ástands 

jarðar og að skapa aukinn skilning á breyttri nálgun myndlistarmanna við listsköpun.  

Slík endurskoðun felur í sér að fjalla þarf um myndlist annars vegar út frá tengslum 

hennar við breytingar á grunnmenntun og hins vegar út frá breyttri nálgun 

myndlistarmanna við listsköpun.   

Fjallað verður fyrst um þær niðurstöður er varða endurskoðun á hlutverki 

myndlistar út frá breytingum á grunnmenntun.  Þróun í átt til sjálfbærni byggir á þeirri 

þörf að breytingar þurfa að vera gerðar á grunnmenntun sem byggja á framtíðarsýn 

sem tekur mið af efnahagslegri velferð og samfélagslegu réttlæti innan vistfræðilegra 

takmarka jarðarinnar. Endurskilgreina þarf alla menntun í átt til sjálfbærni og þróa 

þarf aðferðir til þess að auka skilning nemenda á vistfræðilegum takmörkum 

jarðarinnar og aðstoða þá í að gerast virkir þátttakendur og láta gott af sér leiða. Til 

þess að framtíðarsamfélög verði sjálfbær er einnig mikilvægt að miðla og þjálfa 

siðferðisvitund nemenda og sýn þeirra á veruleika mannsins. Slík siðferðisleg sýn á 

ástand jarðar stuðlar að mótun hennar í námi sem kennir gagnrýna hugsun við að 

rannsaka og efast svo hægt sé að skilgreina mikilvæg gildi og öðlast meðvitund um 

mikilvægi þess að líta sér nær og grípa til aðgerðar í umhverfismálum.  

Út frá umfjöllun Hawkes um „menningu“ Culture sem fjórðu grunnstoðina í 

menntun til sjálfbærni var vægi lista í sameiningu allra þeirra grunnþátta er snerta 

sjálfbæra þróun gerð ágæt skil. Færð voru rök fyrir því að samþættingaraðferðir 

myndlistar væri sú nálgun sem hentar vel í að auka meðvitund og skilning á 

umhverfismálum.  Einstaklingar geta öðlast skilning og meðvitund um ástand jarðar 
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ef viðkomandi málefni eru sett í aðgengilegri búning líkt og myndlist gefur færi á því 

oft er skilningur þá einnig fenginn með því að túlka og skynja viðfangsefnið. Með 

þessu móti er þekking á umhverfismálum færð nær almenningi sem auðveldar 

skilning og möguleika þeirra á því að tileinka sér breytt viðhorf.  Bent var á þá 

fjölmörgu kosti sem myndlist hefur fyrir þroska einstaklings og ekki síður fyrir nám í 

öðrum almennum greinum það er ef aðrar greinar eru kenndar út frá nálgun 

myndlistar.  Slíkt nám fær nemendur til þess að nálgast hvert viðfangsefni á 

persónulegan máta og nota myndlistartengd verkefni í úrvinnslu verkefna. Út frá 

niðurstöðum greinargerðar UNESCO Road Map for Arts Education var fjallað um 

hvernig listgreinar auka næmi í allri skynjun og þroska hugsunarferli. Þær veita einnig 

möguleika á fjölbreyttari upplifun og auknum skilningi á grunnspurningum mannlegs 

eðlis; hver við erum og hvert við stefnum? Með því að læra að beita rökgreiningu og 

kryfja myndefni sem er hluti af þeirri færni sem lærist í listnámi felst í því ferli mikil 

sjálfsskoðun og nemandinn öðlast aukinn skilning á viðfangsefninu.  Það má því segja 

að til þess að hægt sé að skapa almenna viðhorfsbreytingu sem mun leiða af sér 

bjartari framtíð væri ein leiðin menntun til sjálfbærni sem byggði á samþættingar-

aðferðum myndlistarmanna og aukinni siðfræðikennslu í skólum. 

Fjallað var um kenningu Leo Tolstoy um list og fagurfræði sem 

tilfinningatengda upplifun sem hann líkir við „smit“ eða infection.  Höfundur bar 

saman eigin hugmyndir um list sem nálgun sem aukið getur meðvitund um ástand 

jarðar það er hverjar hugmyndirnar eru við kenningar Tolstoy og hugmyndir nokkurra 

listamanna til þess að skapa aukinn skilning á hlutverki myndlistarmannsins í 

menntun til sjálfbærrar þróunar.  Fyrst ber að nefna endurskoðun myndlistarmanna á 

efnisvali.  Efnisleiki verkanna og úr hverju þau eru gerð verður mikilvægari þáttur 

þegar hugsað er um list í menntun til sjálfbærrar þróunar og á það val á efnivið við 

listsköpun ekki að einskorðast við hagsmuni og ætlunarverk myndlistarmannsins.   

Gerðar verða auknar kröfur um að hugað sé að úr hverju hlutur er gerður, 

hvort efniviður hans komi langt að og úr hverju efniviðurinn er.  Mikilvægt er að 

fjarlægast hugmyndir Singer um tilfinningagreiningu þar sem Singer telur að 

hagsmunir ómeðvitaðra lífvera eins og trjáa og plantna beri ekki að virða heldur 

eingöngu þær lífverur sem greina gleði og sársauka. Skilgreining Singer skapar 

möguleika á því að réttlæta hagsmuni myndlistarmanna um að huga frekar að eigin 

markmiðum um að skapa verk án hindrana í efnisvali fram yfir hagsmuni ómeðvitaðra 

lífvera.   
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Út frá hlutdeild lista í menntun til sjálfbærni var komist að því að „notagildi“ 

listaverksins væri orðalag sem hugsanlega þyrfti að endurskoða.  Beuys vildi meina 

að list ætti að hafa áhrif fyrir utan listheiminn og jafnvel mótandi áhrif á framtíðarsýn 

almennings.  List samkvæmt Beuys og Tolstoy hefur tilgang og er sá tilgangur ekki 

afmarkaður við fagurfræðilega upplifun áhorfandans eins og Kant vildi meina.   

Tilgangurinn er sá að skapa nýja þekkingu, sýn og skilning en ekki síður að skapa 

umræður um mikilvægi málefni samtímans. Hægt er að greina atriði sem eru 

sameiginleg með Relational aesthetics eða „listrænum samskiptum“ og sjálfbærri 

þróun. Myndlistarmenn eru í síauknum mæli að leita út fyrir hefðbundið svið 

myndlistar inn á önnur fræðasvið til þess skapa skilning og nýja þekkingu og miðla 

henni til áhorfandans með verkum sínum.  Framsetning verkanna verður viðburður í 

stað verks í hlutlægum skilningi og er því ekki verið að bæta við hluti í heimi sem 

þegar er fullur af hlutum. Hér skiptir meginmáli að list sé sköpuð í félagslegu samtali 

eins og Bertholt Brecht vildi meina.  Áhorfandinn verður mikilvægur hluti af verkinu 

og án hans er verkið ekki til.  

Niðurstöður listrannsóknarinnar verða sýndar í formi myndlistarsýningar sem 

haldin verður í sýningarrými Listaháskóla Íslands í maí 2011.  Sýningin mun heita 

Inniloft og verður rannsókn höfundar á grunnefnum málaramiðilsins og hlutverki lista 

í menntun til sjálfbærrar þróunar þar sem hann vinnur innsetningu með litadufti og 

hljóði. Miðlað verður til áhorfandans þeirri tilfinningatengdu upplifun að veru í 

húsnæði með heilsuspillandi loftgæðum af völdum eiturefna. Innsetningin mun 

endurspegla þá þróun sem hefur átt sér stað í tilraunum með litaduft og leitinni að 

hlutverki lista í menntun til sjálfbærrar þróunar.  

Vert væri í framhaldi að rannsaka enn frekar notkun vistvænna efna við 

listsköpun og leiðum til þess að auka vægi vistvænna nálgana við gerð verka.  Enn 

fremur væri athyglisvert að kanna möguleika myndlistarsýninga sem vettvang fyrir 

nemendur til þess að læra og auka skilning sinn og þekkingu í umhverfismálum.  Ég 

tel líklegt að sá vettvangur sé ekki nægilega vel nýttur sem gagnleg aðferð við 

kennslu. 
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Viðauki 1. 
	  

 
 

1. Kyn? 

 Svarhlutfall 
Prósentur 

Svarhlutfall 
Tölur 

Kona  83.5% 91 

Karl  16.5% 18 

 Spurningum 
svarað 109 

 Spurningum 
sleppt 

2 

 

2. Aldur? 

 Svarhlutfall 
Prósentur 

Svarhlutfall 
Tölur 

20-30 ára  5.4% 6 

30-40 ára  10.8% 12 

40-50 ára  25.2% 28 

50-60 ára  43.2% 48 

60+  15.3% 17 

 Spurningum 
svarað 111 

 Spurningum 
sleppt 

0 

 

3. Starf?  Mögulegt er að haka við fleiri en einn valmöguleika 

 Svarhlutfall 
Prósentur 

Svarhlutfall 
Tölur 

Starfandi 
myndlistarmaður  95.4% 106 

Listgreinakennari  28.8% 32 

Starfsmaður á safni  2.7% 3 

Sýningarstjóri  6.3% 7 

Listgagnrýnandi  0.0% 0 

Annað  21.6% 24 

Ef annað vinsamlega skilgreinið  30 

 Spurningum 
svarað 111 

 Spurningum 
sleppt 

0 
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Spurning 3. 
Ef annað vinsamlega skilgreinið: 
 
1 Nemandi 
2 Aðhlinningu aldraða 
3 Nemandi 
4 Skólastjóri í myndlistarskóla 
5 Almennur kennari 
6 Leiðsögumaður 
7 Skúringakona, námsmaður 
8 Leiðbeinandi í olíumálun á ýmsum námskeiðum 
9 Smiður/málari 
10 Starfmaður í félagasamtökum listamanna 
11 Starfmaður í félagasamtökum listamanna 
12 Dósent á eftirlaunum 
13 Hönnuður og myndlistarmaður 
14 Heimavinnandi sem stendur 
15 Kokkur 
16 bókari 
17 Húsmóðir 
18 Verkefnastjóri 
19 Ég er verkefnastjóri á frístundaheimili þar sem listin kemur sér vel. 
20 í námi 
21 Sköpun og Tjáning/ Landspítali Háskólasjúkrahús 
22 Fæst líka við alls kyns textavinnu og lestur t.d. 
23 Teiknari 
24 Skrifstofuvinna 
25 Sérkennari 
26 Áhugamál 
27 Hvað sem það þýðir 
28 Myndlistarkennari 
29 Kvikmyndagerð 
30 Kennari 

 
4. Tengir þú efnisval þitt möguleikum endurnýtingar? 

 Svarhlutfall 
Prósentur 

Svarhlutfall 
Tölur 

Já  36.9% 41 

Nei  51.4% 57 

Ekki viss  11.75% 13 

 Ef já hvers 
vegna? 

28 

 Spurningum 
svarað 111 

 Spurningum 
sleppt 

0 
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Spurning 4. 
Ef já, hvernig? 
 
1 Ég reyni eftir fremstu megn að nota vistvæn efni og hugsa mikið um efnisval, þýðingu 

og notkun. Að efni og aðferðir séu umhverfisvænar, hægt að endurvinna, eyðast upp 
eða endast lengi eftir aðstæðum. Mér finnst mikilvægt að reyna skilja hvaðan efnin 
koma, sögu þeirra, orkuna sem fer í að búa þau til, umhverfið sem þau koma úr og 
reyni að hugsa samhengi þeirra lengra en bara til yfirborðs og þau samhengi sem 
verkin fara inní. Hlutir sem ég hugsa um eru t.d. nýtni - nýta það sem er nú þegar til - 
fá lánað og skila aftur, færa hluti á milli samhengja - en líka að nýta efnið vel. 
Framleiða ekki of mikið af drasli af ástæðulausu - hugsa fyrst um hvað er þess virði 
að búa til og minnka hlut efnisins gagnvart hugmyndinni. En það er ekkert svart á 
hvítu í þessum aðstæðum því hlutur getur verið réttur í einu samhengi og rangur í 
öðru - þannig er vídeó verk kannski bara mynd sem varpað er á vegg í stuttan tíma 
en það er líka mynd sem er tekin upp og kannski er búið til heilt sett/sviðsmynd fyrir 
eða keyrt hundruða kílómetra til að taka upp- orka sem fer í að keyra ljós, 
upptökutæki, klippi tölvur og myndvarpa og - til að búa til öll þessi tæki og flytja þau 
á milli staða. Allir miðlar hafa mismunandi eiginleika sem geta sundum verið góðir og 
stundum verið slæmir - þessvegna mikilvægt að hafa aðgengi að upplýsingum um 
efnin og orsaka samhengi þeirra og verkana eftir að þau eru gerð - en of þröng 
skilgreining gæti valdið blindri trú á eina aðferð fram yfir aðra sem gæti í hinu stærra 
samhengi verið óumhverfisvænni þegar litið er á alla þætti og það sem er rétt á 
einum stað/landi gæti verið rangt öðrum. Mikilvægt að geta skoðað samhengi allra 
þessa mögulegu umhverfis og mannúðarstaðla - frá carbon foot print til fair trade og 
allt þar á milli. En líka vægi verkana og hlut þeirra á vogarskálina fyrir betra samfélag 
og virðingu fyrir náttúrunni. 

2 Vinn mikið með notaða hluti í kennslunni. Að skapa nýtt úr notuðu. 
3 er bara " 'ostabil i listinni, alltaf ad leita ad e-u nyju ) 
4 Ég hef endurnýtt efni eins og bílmálm og fleira í verk þar sem það passaði en það fer 

algerlega eftir verkinu hvor það passi að tengja þetta. 
5 Ég nota mikið pappír og verkin verða oft til við endurnýtingu 
6 já stundum við endurnýtingu pappírs og eldri verka 
7 Oft reyni ég að nota það sem ég á til, oft til þess að spara mér pening. Stundum við 

ég nota efni sem brotna fljótt niður eða eru alla vegana ekki þannig að þau séu 
fýsilegur kostur til þess að eiga um aldir alda. Þetta er þá hluti af verkum og þá velti 
ég fyrir mér kerfi listaheimsins, söfnun verka og listasögu. 

8 Þegar það gengur upp að nota endurnýtnalega efni geri ég það, einnig endurnýtast 
eldri verk stundum í nýjum. 

9 Skil ekki alveg spurninguna, en alla vegana endurnýti ég allt sem mögulegt er á 
verkstæðinu. 

10 Nær öll myndverk mín síðustu 10 ár hafa verið unnin úr endurunnum efnum. 
11 Nær öll myndverk mín síðustu 10 ár hafa verið unnin úr endurunnum efnum. 
12 bókverk unnin úr eða í gamlar bækur. Inntak verka vísa oft í mannvistarleifar. 
13 Já stundum, þegar verk hefur lokið hlutverki sínu, búið að mynda. Má nota efnið til að 

skapa nýtt verk. 
14 Gef gömlum hlutum nýtt hlutverk , á ensku er það kallað re-design/re-life. Þannig 

hefst hringrrás sem getur orðið hvati að ennþá nýju verki. Sjálft efnisvalið er ekki 
alltaf það auðveldasta hvað varðar niðurbrot í náttúrunni. 

15 Sé endalausta möguleika í "ónýttu" efni af öllum gerðum. Vil sýna fram á nýtingu 
gamals "ónothæfs" fyrir nútíð og framtíð og sýna að efnishyggja ætti að vera á útleið. 

16 Stundum geri ég það markvisst, en oft ekki. Þá endurnýti ég efni. 
17 Nota mikið fundið efni 
18 Endurnýti pappír í bækur 
19 Nota ýmis efni sem annars væri hen aðallega pappír. 
20 Oft nota ég fundin efni og má þá kannski tala um endurvinnslu, en það val mitt 

stjórnast ekki af hugsuninni um endurnýtingu heldur þjónar það annarskonar 
hugmyndafræði 

21 Efni sem geta fengið annað hlutverk.  Sjálfbærni höfð að leiðarljósi. 
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22 Með því að mála á notað efni td. tré, eða að mála yfir gamlar myndir. 
23 Ég skanna myndirnar og nota þær eftir þörfum í önnur verk. 
24 Ég endurnýti efni í verkum mínum. 
25 Endurnýti blindramma 
26 Bæði og. Sumt má nota upp á nýtt og myndverk úti í náttúrunni verða aftur náttúra. 
27 Ég vinn eingöngu með ekta efni, sem eru jú forgengileg. 
28 Nota fundinn efnivið í sum verka minna 

 

5. Telur þú að líftími verksins stjórni efnisvali þínu? 

 Svarhlutfall 
Prósentur 

Svarhlutfall 
Tölur 

Já  28.8% 32 

Nei  36.9% 41 

Stundum  30.6% 34 

Ekki viss  3.6% 4 

 Spurningum 
svarað 111 

 Spurningum 
sleppt 

0 

 
6. Notar þú óvistvæn efni við gerð verka þinna? (Óvistvæn efni teljast til þeirra efna 

sem menga eða spilla náttúru eða lífríki) 
 Svarhlutfall 

Prósentur 
Svarhlutfall 

Tölur 

Já  18.9% 21 

Nei  36.0% 40 

Stundum  45.9% 51 

Ekki viss  1.8% 2 

Veldur það þér óþægindum eða áhyggjum? 47 

 Spurningum 
svarað 111 

 Spurningum 
sleppt 

0 

 
Spurning 6. 
Ef svo er veldur það þér óþægindum eða áhyggjum? 
 
1 af þeim ástæðum sem ég tek fyrir í svari 4. : já - ég segi stundum af því að ég geri 

mér grein fyrir því að ég skil ekki allt heildar samhengi þeirra efna sem ég nota - 
þannig að þrátt fyrir að ég reyni eftir eigin getu að hafa þennan skaða sem minnstan 
og skilja þetta samhengi sem best tel ég að enginn sjái alveg fyrir endann á þeim 
kerfum sem við notum. En ég er hræddum að ef við gerum ekki neitt (neina myndlist) 
sem er alveg stundum góð hugmynd - myndi tapast sú mjög áhugaverða rödd í 
umhverfisbaráttunni sem myndlistinn er. Það sem veldur mér áhyggjum eru 
heildarkerfin sem við búum í og við og tökum þátt í stundum af því að við vitum ekki 
betur og stundum af því að við höfum ekki annað val. Sjálfs ábyrgðin er ótrúleg og 
mikilvæg ( bottom up) en vandinn er stærri og fyrir alvöru breytingar þurfum við að 
breyta þeim lýðræðiskerfum sem við búum við til þess að ( top down ) lausnirnar 
komist að. Þetta tvennt helst augljóslega sterkt í hendur. 
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2 Hef það ávallt í huga og reyni að halda því í lágmarki - er með astma og þarf því 
sérstaklega að gæta mín - hugsanlega er astminn áunninn vegna umgengni við sterk 
og ætandi efni í gegnum tíðina, þekki fleiri dæmi þess hjá myndlistarmönnum að þeir 
hafi þróað með sér astma eða liðagigt eða aðra atvinnutengda sjúkdóma. 

3 óþægindum 
4 fer mínkandi 
5 Ég nota mikið rafmagn til dæmis til að knýja tæki. Kemst ekki hjá því og er ekki að 

bíta mig í rassgatið fyrir það. Finnst ég taka ábyrgð eins langt og hægt er miðað við 
marga aðra á Íslandi. 

6 Já ég verð alltaf meira og meira meðvituð um að við getum ekki hugsað um þessa 
jörð sem einnota. 

7 Já stundum 
8 Nota Silikon aü litlu leiti. Það lítið og það er að hluta til endurnýtanlegt. 
9 já - sérstaklega við losun á efnunum 
10 Að sjálfsögðu og ég er meðvituð um mitt val. 
11 Ekki mjög miklum en samt smá. Forðast líka að nota ýmis efni þar sem ég finn fyrir 

beinum óþægindum vegna þeirra s.s. ofnæmi. 
12 Ég er meðvituð um förgunarleiðir og nýti mér þær 
13 Við brennslu verða til lofttegundir sem menga en er samt í litlu hlutfalli miðað við 

annað.   Mér finnst það ekki gott en ekki er um annað að ræða. 
14 Nota mest náttúruleg efni, en stundum efni sem spilla náttúru við eyðingu s.s.efni 

sem tengjast gerð þrykkverka, íblöndunarefni, terpentína og sumir olíulitir.  Helst vildi 
ég vera laus við þessi eitur efni vegna heilsu og hringrásar náttúrunnar. 

15 Ég nota mjög lítið af óvistvænum efnum. Það veldur óþægindum þegar ég vinn með 
þau þar sem oft á tíðum að aðstaðan er ekki nógu góð fyrir slík efni, sbr. léleg 
loftræsting, lélegar ryk/eiturefnagrímur, hentar ekki að vinna m/hanska o.þ.h. 

16 Nei þar sem ég er að vinna verk úr t.d. plasti, snyrtivörum, vaxi, klósettrúllum sem 
yrði annars hent. Nú lendir það í staðinn kannski inni á listasafni. 

17 nei 
18 reyni að komast hjá að menga. 
19 ef prentun er menganid    Ef prentun er mengandi þá er það já 
20 nei 
21 Reyni að endurvinna plastefni, þ.e. skapa þeim nýtt hlutverk í stað þess að plastið 

verði að rusli. 
22 ja ég er farin að að hugsa mun meira um þessi mál en áður. 
23 og þá helst þegar ég er að "nýta" það í stað þess að það mengi út frá sér. Ég kaupi 

þau ekki vísvitandi. 
24 Já 
25 nei 
26 Það veldur mér alltaf einhverjum áhyggjum þegar ég nota óvistvæn efni, hvort sem 

er við myndlist eða annað 
27 Nei, reyni að fara með þau í förgun hjá sorpu 
28 Já 
29 Ekki enn sem komið er 
30 NEI 
31 Já 
32 Nei ekki ennþá en ég veit þó til þess að sumir þola illa terpentínu. 
33 Ég er hreinlega ekki viss, yfirleitt held ég ekki. 
34 Nei, því notkun mín á þessum efnum er hverfandi lítil. 
35 Því er ekki að neita 
36 Það er í svo litlu magni 
37 Já, gæti að minni heilsu ef þau eru heilsuspillandi og kem þeimsíðan í viðeigandi 

förgun. 
38 Reyni að nota vistvænt ef það finnst. 
39 Reyni að velja ef mögulegt er vistvæn efni 
40 Hluti efnanna sem ég nota eins og olíu og terpentínu eru óvistvæn og óhollust þeim 

sem nota þau við myndsköpun á meðan á þornun stendur, held ég.  Öllum 
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eiturefnum eða afgöngum skila ég í Sorpu.  Jú, óþægileg tilhugsun en treysti á að 
þeim óvistvænu efnum sem ég skila til Sorpu se fargað á réttan hátt. 

41 getur gert það 
42 ég er reyndar ekki alveg viss, nota akrýlmálningu og öðru hverju lakksprey til að verja 

verkin. 
43 Já, í senn vegna slæmra áhrifa á heilsufar mitt og neikvæðra áhrifa á umhverfið. 
44 Já. Kýs að nota náttúruleg efni sem hægt er að endurvinna án þess að skaða 

umhverfið. 
45 Já, þau eru slæm fyrir heilsu mína. 
46 Já það veldur mér óþægindum og áhyggjum af heilsu minni 



7. Ef svarið er já við spurningu 4.  Hvers vegna hugar þú ekki að vistvænu efnisvali 
þegar þú ert að vinna að myndlist þinni? 

 Svarhlutfall 
Prósentur 

Svarhlutfall 
Tölur 

Efniviður ekki 
aðgengilegur  18.8% 9 

Takmarkar 
möguleika mína við 

útfærslu  62.5% 30 

Tel það ekki eiga við 
myndlist mína  14.6% 7 

Hef ekki þekkingu á 
þessu sviði  4.2% 2 

Annað? 15 

 Spurningum 
svarað 48 

 Spurningum 
sleppt 
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Spurning 7. 
Annað: 
 
1 
 

Er ekki alveg örugg um að þetta eigi við, en í tilvikum þar sem ég myndi nota mikið 
óvistvæn efni væri það vegna þess að það væri eini möguleikinn í úrvinnslu verks. 

2 Efniviðurinn er vistvænn eða endurnýtanlegur að mestu leiti. Verk mín hafa byggst á 
endurnýtingu frá upphafi. það hefur komið af sjálfu sér ánþess að ég hafi hugsað út í 
það. 

3 Hef reynt að finna "minna eitruð" efni.  Stundum með árangri, stundum ekki. Enda 
yfirleitt með því að láta verkin ráða för. Þ.e. ef útkoma verks er betri með 
"eiturefninu",  vel ég það. 

4 Ég skil kannski ekki spurningu 4 rétt,,Tengir þú efnisval þitt möguleikum 
endurnýtingar?'' því ég svara já við henni því ég hugsa um endurnýtingu  þegar ég vel 
efni í myndverk. 

5 Spurningin á ekki við - sjá svar við 6. Tel sem sagt að ég sé í raun að gera óvistvæn 
efni að vistvænum með að nýta þau frekar en að láta farga þeim 

6 Spurningin á ekki við - sjá svar við 6. Tel sem sagt að ég sé í raun að gera óvistvæn 
efni að vistvænum með að nýta þau frekar en að láta farga þeim 

7 Ég reyni einmitt að vera vistvæn 
8 Ef hægt er að skapa verk úr því sem annars hefði farið á haugana /til niðurbrots þá 

finnst mér það réttlæta að það sé notað í myndlist/hönnun. Það er líka orkusparandi 
og það skiptir líka máli í umhverfismálum 

9 Það er fyrst síðustu ár sem ég er farin að setja spurningarmerki við efnisval. Hef 
kannski ekki gefið mér tíma til að kanna önnur efni og hvort þau gætu gefið mér sömu 
niðurstöðu. 

10 Spurningin ruglingsleg!  Oft hafa vistvænir litir og önnur efni stuttan endingatíma auk 
þess sem úrvalið er ekki mikið. Margir listamenn endurnýta einnig óvistvæn efni, svo 
sem plast, ál...  Öll vinna á tölvur er líka fremur óvistvæn en ég tek ekki tillit til þess. 

11 Svar mitt tengdist annars konar endurnýtingu. 
12 Stundum, en frekar sjaldan, þarf ég að nýta efni og litir finnas ekki í vistvænu formi. 

Annars er ekki hægt að utfæra verkið. 
13 í sumum verka mynna er ekki sá möguleiki fyrir hendi að nota vistvænt því miður, en í 

kennslunni eru meiri möguleikar að nota vistvænt og endurnýtanlegt efni 
14 Gæti alveg gert vistvæn verk líka, ekki spurning. 
15 Krossa við alla ofagreinda möguleika! 
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8. Telur þú að listamenn eigi að vera meðvitaðir um afleiðingar þess að velja 
óvistvæn efni til að skapa list? 

 Svarhlutfall 
Prósentur 

Svarhlutfall 
Tölur 

Já  90.1% 100 

Nei  1.8% 2 

Veit ekki  8.1% 9 

Hvers vegna? 58 

 Spurningum 
svarað 111 

 Spurningum 
sleppt 

0 

 
Spurning 8. 
Hvers vegna? 
 
1 Af sömu ástæðum og í 4 og 6 - Af því að listamenn eru fólk og fólk er dýr og dýr eru 

náttúra - og við (fólkið) erum á góðri leið með að útrýma heimkynnum okkar og allra 
hinna lífveranna. Sem er mjög vönd hugmynd. Ástæðurnar virðast vera kerfi sem 
verðlauna græðgi, gróða og skammtíma hagsmunni. En listamenn "hafa" á íslandi 
meira "búa til" rými sem eru svið til þess að eiga einhverskonar samtal við það fólk 
sem kýs að gerast áhorfendur og það samtal hefur oft skilað sér til samfélagsins. 

2 það er 2011 
3 Til að skilja hlutverk sitt í þeim heimi sem við búum í og meðvitund í hvaða samfélagi 

við búum. Ekki endilega til að taka afstöðu á móti heldur til að hafa þessa 
þekkingu/meðvitund. 

4 Það eru komin á markað óeitruð efni sem leysa hin eitruðu af hólmi. 
5 Maður á að vera meðvitaður um það í öllu sínu lífi. Mörg þau efni sem ég kynntist 

þegar ég hóf feril minn minn í myndlist eru horfin og vistvænni komin í staðinn, 
sérstaklega í grafík. 

6 verðum að sýna ábyrgð 
7 já hugsa um komandi kynslóð 
8 Það eiga allir að vera meðvitaðir um óvistvæn efni. 
9 Vegna umhverfisins 
10 Já ég tel það kost ef listamaður er meðvitaður um slíkt, en stundum þegar listamaður 

er löngu byrjaður á listferli (sem byrjaði óvistvænn) sem tengist ákveðnu efnisvali  þá 
getur verið erfitt að snúa efnisvali í vistvænt  án þess að breyta útliti verks 

11 Tel ekki að listamenn EIGI að vera eitt eða neitt. Sem manneskja er mikilvægt að 
huga að hinu vistvæna í daglegu lífi. 

12 Það er hægt að gera svo ótal margt án þess að athafnir manns mengi mikið. Hvers 
vegna ættu listamenn að geta skýlt sér bak við nauðsyn þess að nota mengandi efni 
frekar en aðrir? 

13 Það á alltaf við að hugsa um afleiðingarnar 
14 um það eiga allir að vera meðvitaðir 
15 Í dag er ekki hægt að horfa frammhjá því að allt sem við gerum hefur afleiðingar 

góðar eða slæmar 
16 Það er hlutverk allra - hvaða starf sem þeir kjósa sér 
17 Listamenn eiga eins og aðrir borgarar að vera meðvitaðir um hvaða efni þeir hafa í 

höndunum. 
18 Vegna þess að listamenn  bera alveg eins mikla ábyrgð og aðrir, það eiga allir að vera 

meðvitaðir um hvað þeir eru með í höndunum hvort sem það eru listamenn eða 
stórfyrirtæki. 

19 Allir, einnig listamenn, eiga að vera meðvitaðir um óvistvæn efni og flokkun úrgangs 
ef svo ber undir. Það þarf að gera fólki erfiðara fyrir að nota óvistvæn efni og gera 
flokkun að skildu þannig að þeri sem ekki flokka úrgang eða nota óvistvæn efni þurfi 
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að greiða meira fyrir það. Það er ekki fyr sem meðvitundin nær almennri útbreiðslu. 
20 Já, listamenn eru ekkert á sérsamningi að fá að menga umhverfið! 
21 Mjög mörg efni sem tengjast myndlistarvinnu eru eitruð, gefa frá sér óæskeleg efni 

við uppgufun sem bæði spillir heilsu listamanna og veldur umhverfinu skaða.  Ég tel 
mjög mikilvægt að vera meðvitaður um slíkt og leitast við að vinna með sem 
náttúruvænust efni. 

22 Listamen eru ekki undanþegnir þeirri ábyrgð jarðarbúa að hugsa vistvænt og siðrænt. 
23 Óvistvæn efni geta haft varanlega skaðleg áhrif á heilsu listamannsins sjálfs auk þess 

sem það er óþarfi að eitra umhverfi sitt meira en nauðsynlegt er. Þeir sem vinna með 
slík efni ættu að vita um hættur þeirra og hvernig beri að farga þeim. Eins ef 
vistvænni möguleikar eru í boði væri betri kostur að velja þá. 

24 gefa gott fordæmi 
25 gefa gott fordæmi 
26 nú það gerir að verkum að við lágmörkum notkun þeirra eða sleppum þeim. 
27 móg er um mengun samt. 
28 Vegna þess að ég tel það afar mikilvægt að listamenn sýni fordæmi með því að nota 

vistvæn efni,það er hluti af því að hafa eitthvað að segja. Vekja til umhugsunar. 
29 Allir þurfa að vera meðvitaðir um efnisval og þar á meðal listamenn og hönnuðir 
30 Óvistvæn efni hafa oft dauða nærveru.  En ég get ekki talað um notkun óvitvænna 

efna í listum þar sem að á íslandi er efnisnotkun listamanna oft í lágmarki, vegna 
efniskostnaðar sem fæstir geta eytt miklu í.  Hef þó séð erlendis stór efnismikil verk, 
skúlptúra sem eru úr svo óvistvænum og ógeðslegum efnum að verkin verða ljót. 

31 Óvistvæn efni hafa oft dauða nærveru.  En ég get ekki talað um notkun óvitvænna 
efna í listum þar sem að á íslandi er efnisnotkun listamanna oft í lágmarki, vegna 
efniskostnaðar sem fæstir geta eytt miklu í.  Hef þó séð erlendis stór efnismikil verk, 
skúlptúra sem eru úr svo óvistvænum og ógeðslegum efnum að verkin verða ljót. 

32 Tel að listamenn geti ekki verið "stikk frí" og beri jafn mikil skylda til að skila landinu 
frá sér í góðu ástandi eins og öllum öðrum. 

33 Vegna þess að það á við um alla. 
34 Ég tel að allir, bæði listamenn og aðrir eigi að vera meðvitaðir um þessi mál. Ég reyni 

að feta ásættanlegan milliveg fyrir sjálfa mig. 
35 Við eigum öll að vera meðvituð um afleiðingar þess og taka ábyrgð á þeim efnum 

sem við notum. 
36 Það er mjög mikilvægt að allir hugi að mengun og reyni að sporna við uppsöfnun á 

sorpi og að menga sem minst. 
37 Hver einstaklingur er ábyrgur gjörða sinna, ekki annarra. 
38 Ég tel það til bóta fyrir alla. 
39 Bara eins og allir aðrir í samfélaginu eiga þeir að vera meðvitaðir um það. 
40 Oftast er hægt að velja önnur efni ssem skaða minna eða ekki, margt smátt gerir eitt 

stórt 
41 á ef eki er um langtíma (varanlegt) listaverk! 
42 Þetta er hluti af starfinu. 
43 allir eiga að hugsa um umhverfið 
44 þeir eru ekki undanþegnir frekar en aðrir hugsandi einstaklingar. 
45 Ég held að þeir séu það í flestum tilfellum. 
46 Allir  menn þurfa að vera þess meðvitaðir að nota einungis vistvæn efni sama hvaða 

starfa menn hafa. 
47 Af því þeir eru líka fólk.  Ástandið í heiminum varðar okkur öll. 
48 Mér finnst þeir eiga að vera meðvitaðir um umhverfið eins og aðrir 
49 Passa að skaða ekki aðra. 
50 Til að sýna ábyrgð 
51 þar sem annars staðar. 
52 Já, allir sem framleiða nýjan hlut bera ábyrgð. 
53 Það væri gott að vera meðvitaður um og leita vistvænna efna þegar um val er að 

ræða á boðstólnum.  Er ekki Sorpa td. staður sem hægt er að treysta á að fargi 
óvistvænum efnum örugglega? Allir ættu að sjálfsögðu að farga 
eiturefnum/óvistvænum efnum á viðeigandi hátt. 
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54 Nauðsynlegt að hugsa vel um umhverfið. 
55 Af því að það skiptir þá og samfélagið máli! 
56 Ég tel að við/ og þ.a.l. ÉG þurfi að huga að þessu í allri okkar neyslu 
57 Vegna eigin heilsu og áhrif á umhverfið 
58 Nauðsynlegt að stuðla að vistvænni framtíð 

 
9. Hvað telur þú að slíkar meðvitund myndlistarmanna um afleiðingar þess að velja 

óvistvæn efni geti haft í för með sér fyrir listina, sköpunina og samfélagið í heild? 
 Svarhlutfall 

Prósentur 
Svarhlutfall 

Tölur 

  74 

 Spurningum 
svarað 74 

 Spurningum 
sleppt 

37 

 
 
Svar við spurningu 9: 
 
1 Open-Ended Response 
2 öll meðvitund er af hinu góða - og það er brýnt að auka hana en það er mikil ábyrgð 

sem felst í því að reyna auka þessa meðvitund - til þess held ég að það sé best að 
búa ekki til of einfalda umræðu - heldur að næra "critical discourse" um þessi mál 
sem eru upplýsandi og virkja listamenn sjálfa til þess sjálfsnáms sem þarf til þess að 
nálgast verkefnið og hætta ekki á það að loka umræðunni eða koma fram með 
einhverja töfra lausn - hið eina rétta - sem allir eiga að trúa á -  þá er maður pottþétt 
komin á villigötu. 

3 pass 
4 Það eykur mjög líklega notkun vistvænna efna en getur líka haft þau áhrif að 

myndlistamenn nýti sér áhrifa mátt táknmyndar óvistvænu efnanna til að koma 
staðhæfingu sem væri sterk og vekti viðbrögð. 

5 Þetta er ótrúleg biluð setning!  Myndlistarmaður sem velur óvistvæn efni, spillir 
náttúrunni eins og allir aðrir. Myndlistarmenn eru ekki "stikkfrí" frá því að hugsa 
frekar en aðrir. 

6 Aukin meðvitund um notkun vistvænna efna er algerlega nauðsynleg í 
dag......náttúran krefur okkur um það.......en það eru ákveðin efni sem enn hefur ekki 
komið nægilega góður staðgengill fyrir og á meðan notar maður þau, en í algeru 
lágmarki og með alls konar varúðarráðstafanir og réttar förgunarleiðir. 

7 Gæti dregið úr áhrifamætti þeirra ef þeir eru skeytinalausir um umhverfið sitt. 
8 það ætti ekki að breita svo myklu,það eru komin svo góð efni 
9 Í dag skiptir það kannski ekki öllu máli, en gæti skipt máli í framtíðinni. 
10 Hefur nú þegar haft áhrif á viðfangsefni listamanna og þá um leið samfélagið 
11 Ég tel að það geti haft í för með sér einhæfni ef listinn færi í þann farveg að nota 

eingöngu vistvæn efni.  Þetta er samt ekki vel ígrundað! 
12 Ég tel mikilvægt að gera átak í þessum efnum á Íslandi. Það er ótrúlegt hvað 

Íslendingar huga lítið að endurvinnslu til dæmis og hve endurvinnslan er illa 
skipulögð. Það ætti að vera margar tunnur við hvert fjölbýli fyrir endurvinnslu. 

13 Listamenn búa við þau forréttindi að hafa áhrif á samborgara sína. Þeir hafa 
möguleika á að láta rödd sína heyrast og geta þannig haft mikil áhrif á allt samfélagið. 

14 Það opnar bara sjálfsagt nýjar dyr 
15 hún er eingöngu til góðs 
16 Atundum velur myndlistarmaður óvisstræn efni til að koma vissum skilaboðuum á 

frammfæri. 
17 Góðar afleiðingar - hugsanir smita út frá sér 
18 Fer eftir viðkomandi listamanni og hans áherslum 
19 Listin er hluti af heildinni.  Ef ég kýs að taka ábyrgð á hvernig ég lifi dagsdaglega þá 

hlýt ég að gera það líka í sambandi við mína listsköpun. 
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20 Meðvitund myndi að einhverju leiti skila sér í því hvernig verk þeirra væru lesin (þó 
ekki hjá öllum, sumir vinna með vistvæn efni en tala ekkert um það), og skila sér út í 
samfélagið. Það eru auðvitað alltaf smit áhrif og einstaklingurinn getur haft mikil áhrif. 

21 Vægi myndlistar í samfélaginu er lítið. Það er lítið fjallað um hana og hún á nokkurs 
konar frísóni þar sem listamenn gera það sem þeim sýnist án þess að samfélagið í 
heild sýni því mikinn áhuga. Hér er sérstaklega átt við fjölmiðla. Kannski er það 
einmitt í frísóninu sem byltingin byrjar. En allt hefur áhrif, hugmyndir og efnisval 
myndlistarfólks eru þar á meðal, hvort sem er við myndmenntakennslu á söfnum eða 
annarsstaðar 

22 Ég get ekki skilið að myndlistarmenn eigi einhvern sérstakan rétt til að haga sér öðru 
vísi en aðrir í umhverfismálum. 

23 Óvistvæn efni við listsköpun hafa mikið verið notuð.  Srundum hefur það orðið til þess 
að verkin eyðast og spilla umhverfinu, en oftast var/er ekki hugsað um þetta. Það að 
ætla sér eingöngu að nota vistvæn efni til listsköpunar gæti takmarkað listræna 
sköpun á vissum sviðum. T.d. að hætta að vinna með olíulitum og að nota terpentínu.  
Varðandi samfélagið í heild er almennt mikilvægt að huga að hringrás núttúrunnar og 
nota sem minnst af efnum sem ekki eyðast í náttúrunni. Nú þegar umræðan um áhrif 
efna á náttúruna hefur aukist og meiri meðvituðd orðið meðal listamanna sem annara 
tel ég mjög mikilvægt að þeir sem aðrir hugi að því að nota sem minnst af eiturefnum 
við sína vinnu. 

24 Það er þessi krafa markaðarins um að listaverk þurfi að vera eilíf sem gæti breyst. 
25 Með því að sleppa eitruðum efnum er (oftast) varanleika verkanna breytt.    

Olíumálning/lökk/sprey (og notkun á viðeigandi hreinsiefnum), trefjaplastefni, 
límtegundir og mörg fleiri efni eru hönnuð til að vera sterkari en sambærileg 
vistvænni efni.     Ef listamenn eru meðvitaðir um skaðsemi efnisvals síns hljóta þeir 
að huga betur að eigin heilsu og réttri förgun. Með meiri þekkingu á skaðseminni og 
auknu framboði á vistvænni vörum ættu þær að huga að breyttri efnisnotkun.   Slík 
hugarfarsbreyting myndi sennilega einnig hafa áhrif á hvernig verk eru gerð og 
hversu lengi þeim er ætlað að endast.   Hugarfarsbreyting hjá heilli starfsstétt skilar 
sér alltaf útí samfélagið, hefur áhrif á hvernig aðrir hugsa og bætir umhverfið. 

26 með því að gefa gott fordæmi geta þeir haft áhrif á almenning 
27 með því að gefa gott fordæmi geta þeir haft áhrif á almenning 
28 mengar minna 
29 Það er flókið mál og myndi leiða til loka olíumálverksins, grafík er að rembast við að 

hætta notkun margra efna sem svo breytir ýmsum möguleikum. óvistvæn efni hafa 
stytt líftíma margra listamanna og gerir enn. 

30 Gott fordæmi. 
31 Í samtímanum er oft litið til listamanna&hönnuða sem brautryðjenda. Í því hlutverki    

hafa þeir áhrif á umhverfi og viðhorf í samfélaginu. 
32 Slík meðvitund væntanlega. Listamenn eru auðvitað ekkert fremur en aðrir 

undanþegnir samfélagslegri ábyrgð á mengun. 
33 Tel mjög mikilvægt að allir séu meðvitaðir um að velja vistvænt jafnt það sem við 

notum til listsköpunar og á öðrum sviðum lífsins. Tel að myndlistarmenn geti verið í 
fararbroddi og haft áhrif  með vali sínu og hvatt aðra með því, ef listamenn velja 
óvistvænt efni eru þeir að velja veg mengunar og vekja a.m.k. hjá sumum ákveðna 
andúð sem gerir listina fráhrindandi. Tel mjög mikilvægt að efla meðvitund allra á 
vistvænu lífi, sem gerir okkur kleift að skila umhverfinu í betra ástandi til komandi 
kynslóða. 

34 Fyrir lífið á jörðinni er aðkallandi að eitra ekki umhverfi sitt. 
35 Listamenn eru brautryðjendur á mörgum sviðum og læsir á tíðarandann/þörfina og 

munu velja það sem þeir telja besta kostinn. Listin mun lifa, óháð efnisvali og 
sköpunin spyrja spurninga sem samfélagið þarf að kryfja. 

36 Myndlist á að vera mannbætandi og bæta heiminn og þess vegna forðast allt 
niðurbrot og eyðingu. 

37 Myndlist á að vera mannbætandi og bæta heiminn og þess vegna forðast allt 
niðurbrot og eyðingu. 

38 Enga þegar upp er staðið. 
39 Hefur smám saman áhrif út til annarra. 
40 veit ekki 
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41 spillir 
42 Ekkert gott fyrir neitt af þessu 
43 Fjöldi listamanna notar mestmegnis vistvæn efni í verk sín. Ég tel að það hefði 

einungis jákvæð áhrif  til lengri tíma fyrir samfélagið að hætta að nota óvistvæn efni.  
Enn meðan mestöll framleiðsla í dag byggist meira og minna á óvistvænum efnum og 
úrgangi þá held ég að listamenn muni nýta sér þau efni. Sé ekki alveg fyrir mér 
samstöðu listamanna og propaganda fyrir vistvænum efnum. Ekki síst þar sem 
hugtakið myndlist er orðið samofið fjölmörgum starfsgreinum. Svo eru óvistvæn efni 
mjög aðgengileg og oft ódýr. 

44 Skil ekki spurninguna. 
45 Bara góðar 
46 Ég lít á að ef hver og einn einstaklingur, hvort sem hann er listamaður eða eitthvað 

annað, sýnir að hann sé vistvænn er hann fyrirmynd fyrir aðra. 
47 Heftandi. 
48 Listin hefur áhrif á samfélagið, umhverfissóðaskapur í list skilar sér í sama í 

samfélaginu.  Samfélagið í heild hættir að vera til ef við höldum áfram á sömu braut. 
49 Veit ekki 
50 Listamenn eru auðvitað aðeins hluti af heildarmyndinni, En oft eru þeir fljótari en 

fjöldinn að bregðast við nýjum hugmyndum og straumum og hafa áhrif út á við. 
51 Afar lítil í samhengi hlutanna 
52 Mengaða meðvitund. 
53 Hugsanlega aukinni vitund fólks. 
54 veit það ekki 
55 Sofandi meðvitund um óvistvæn efni  hefur sömu áhrif á umhverfið og samfélagið frá 

listamönnum eins og frá öðrum samfélagsþegnum = skaðleg áhrif á lífríkið,  aftur á 
móti eru myndlistamenn í lykilaðstöðu um að vekja athygli á vistvænum efnum í 
listsköpun sinni, þegar þeir t.d. fá umfjöllun í fjölmiðlum. 

56 Ég held að það að velja meðvitað óvistvæn efni hljóti að þjóni ákveðnum tilgangi í 
augum listamanns sem það gerir. 

57 Er ekki viss um að það hafi nein áhrif fyrir listamanninn en mjög mikil áhrif  fyrir 
umhverfið og þar af leiðandi fyrir samfélagið. 

58 Það hefur þær afleiðingar að skerða gæði lífs manna í nútíð og framtíð. 
59 Fyrir listina: spurning um "mannorð"  Fyrir sköpunina: hugsanleg hefting  Fyrir 

samfélagið í heild: fordæmisgefandi.  Skrefið í átt að heilli heimi verða allir að stíga. 
60 Gæti minnkað umhverfismengun 
61 Jákvæð. 
62 Ekki alltaf hægt að stjórna því, því listin/sköpunin gengur fyrir. En ef mögulegt ætti 

að velja vistvæn efni. Jákvætt almennt 
63 spurningin er óskiljanleg 
64 Myndlist hefur fordæmisgildi. 
65 Hann áttar sig og hættir allri listsköpun. 
66 Veit ekki. Mjög líklega jákvæðar afleiðingar, að þeir leiti vistvænna efna ef kostur er 

og fargi á viðeignadi hátt. 
67 flókinn spurning 
68 Það er mjög slæmt að menga og skemma umhverfið í nafni listarinnar. Meiri 

meðvitund um umhverfismál væri af hinu góða og gæti bætt heiminn. 
69 Áhrifin eru hverfandi! 
70 Yfirleitt jákvæða til lengri tíma litið. Getur þó reynt á listamanninn að læra á vistvænu 

efnin og ná því sama fram og hann hefur gert með notkun á þeim óvistvænu. Einnig 
getur ending efnanna verið önnur. 

71 Hugsanlega hvetja til vistvænni efna á öllum sviðum. Ekki bara myndlistar. 
72 takamarkaðar 
73 Það verður minni mengun og það er ekki heilsuspillandi 
74 Breytingar hjá mankyninu hefjast á meðvitaðri hegðun einstaklingsins 
75 Það gæti takmarkað sköpunina og þróað list í aðrar áttir 
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10. Telur þú að sjónlistir geti stuðlað að aukinni ábyrgð almennings um mikilvægi þess 
að huga að velferð komandi kynslóða ? 

 Svarhlutfall 
Prósentur 

Svarhlutfall 
Tölur 

Já  89.2% 99 

Nei  0.9% 1 

Veit ekki  9.9% 11 

Hvers vegna? 60 

 Spurningum 
svarað 111 

 Spurningum 
sleppt 

0 

 
Spurning 10. 
Hvers vegna? 
 
1 Ég held að þær geri það og hafi gert það lengi og ekki bara í verkunum heldur í þeim 

stofnunum sem þær umlykja sem hafa oft verið skjól til umræðna sem ekki alstaðar 
fara fram og þar sem gefist hefur tími til að rækta hugmyndir - ræða þær og koma 
þeim á framfæri. Svona rými til umræðna - virðast fara fækkandi og því verður þeirra 
hlutverk en brýnna. 

2 Lidtin er sterkur miðill til að vekja fólk til meðvitundar 
3 Sjónlistir er hluti af menningu okkar og þess vegna hefur það áhrif inn í samfélagið en 

hvort það sé besti vettvangurinn, ég veit ekki! 
4 Nefna má verk Rúríar þar sem hún sýnir fossa í útrýmingarhættu og eyðileggingu á 

varplandi heiðagæsa, áhrifamikil verk sem hafa vakið athygli bæði hér á landi og 
erlendis. Fleiri íslenskar listakonur hafa sem hópur tekið virkan þátt í því að benda á 
náttúruspjöll, t.d. í sambandi við fyrirhugaða Eyjabakkavirkjun, virkjun fossa í 
neðanverðri Þjórsá og fleira. Erlendir listamenn hafa líka haft áhrif, til dæmis þegar 
bresk listakona tók sig til og í umhverfisgjörningi hreinsaði rusl úr ánni Thames í 
London og safnaði á árbakkanum ásamt fjölda fólks. Ótrúlegt magn sem þar kom upp. 
Annað nýlegt verk er hótel sem var reist úr því rusli sem safnaðist saman á sólarströnd 
einni, gert í þeim eina tilgangi að sýna fólki óhugnanlegar staðreyndir og vekja það til 
umhugsunar.  Fleiri dæmi mætti nefna en læt þetta nægja. 

5 Listamenn eru sterk rödd í samfélagslegri umræðu og oft leiðandi. Þeir eiga að vera í 
fararbroddi í umhverfismálum og vekja fólk til umhugsunar. 

6 já vissulega við berum ábyrgð á komandi kynslóð 
7 Listamenn eru oft sýnilegri en almenningur og af því leiðir að auðveldara er að koma 

boðskapnum á framfæri. 
8 inntak/myndmál listar hefur áhrif 
9 Sjónlistir er vettfangur til að auka meðvitund á málefnum og beina sjónum að framtíð.   

Þannig væri  gott að vera góð fyrirmynd í efnisvali fyrir komandi kynslóðir 
10 Ég tel að sjónlistir hafi áhrif. 
11 Sama svar og í 9. 
12 Já allt sjónrænt hefur áhrif 
13 allt sem vekur fólk til umhugsunar stuðlar að meiri ábyrgð 
14 Mynlistinn er einn mikilvægarst miðill í nútíma þjóðfélagi, þó margir geri sér ekki grein 

fyrir því og hefur marg þætt áhrif 
15 Fer eftir viðkomandi listamanni og áherslum hans.  Sumir vilja pretika, aðrir ekki. 
16 En það getur þó aldrei verið takmark sjónlista. 
17 já, ef sjónlistir taka sér meira pláss í samfélaginu/fjölmiðlum og umfjöllunarefni þeirra 

eru ábyrgð og velferð komandi kynslóða. Sjónlista kennsla og gagnrýnin hugsun geta 
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skipt sköpum en meðvitundin má ekki slokkna þegar leik og grunnskóla líkur. Hér þarf 
heildarstefnumótun að eiga sér stað í samfélaginu með beinum fjárhagslegum útlátum 
fyrir þá sem ekki taka þátt. Skapandi, skemmtilegar og gagnrýnar sjónlistir geta 
stuðlað að vakningu. 

18 Listamenn eru virkir í umræðunni um náttúruvernd og nýtingu auðlinda. Listamenn 
eiga oft greiðan aðgang að fjölmiðlum og þannig ratar umræðan áfram til allra 
þjóðfélagashópa. 

19 Með því að myndlistarfólk sýni gott fordæmi. 
20 Tel listamenn gegna lykilhlutverki varðandi það að opna augu almennings gagnvart 

mikilvægi náttúrunnar og öðrum þáttum tilverunnar til verndunar komandi kynslóðum. 
21 Ég trúi á mátt listanna. 
22 Sjónlistir geta haft áhrif á alla þætti þar sem þær eru oft áhrifamikill spegill 

samfélagsins, oft eru hugmyndir útfærðar þar fyrst sem löngu síðar verður sjálfsagðir 
hlutir. Þessi áhrif eru sjaldnast bein, þ.e. þau ná sjaldnast beint til fólksins (því 
almenningur hefur engan áhuga á sjónlistum) en stuðla að vitundarvakningu sem nær 
að endingu út í samfélagið. 

23 með gagnrýni og með því að gefa gott fordæmi geta þeir haft áhrif á almenning 
24 með gagnrýni og með því að gefa gott fordæmi geta þeir haft áhrif á almenning 
25 skil ekki spurninguna 
26 Efnisleg umfjöllun listamanna hefur alltaf áhrif á þjóðfélagið og möguleikinn er þarna 

fyrir hendi fyrir þá sem kjósa sér þann vettvang. 
27 Fátt getur það. 
28 Á mikilvægi þess o.s.frv. Eflaust. 
29 Það er mjög auðvelt að nota myndmál til að koma þeim skilaboðum á framfæri. 
30 Ef listin beinir sjónum manna að því að vera ábyrgir. 
31 Sjónlistir eru lífsnauðsynlegar til að hjálpa okkur til að velja fegurð fram yfir ljótleika 

sem gerir okkur kleyft að gera samfélagið betra á allan hátt. 
32 Með innihaldi sínu og því að efla sjónmenntir og opna augu fólks.  Þá sér það betur 

umhverfi sitt og greinir mengun og drasl frá góðri umgengni og lærir að meta 
umhyggju fyrir því sem umlykur það sjónrænt.. 

33 Með innihaldi sínu og því að efla sjónmenntir og opna augu fólks.  Þá sér það betur 
umhverfi sitt og greinir mengun og drasl frá góðri umgengni og lærir að meta 
umhyggju fyrir því sem umlykur það sjónrænt.. 

34 Sjónlistamenn hefur möguleika á að opna augu fólks fyrir mikilvægi aukinnar 
umhverfismeðvitundar með verkum sínum. 

35 Fer samt eftir eðli verkanna. 
36 Sjónlistir og listir almennt endurspegla samtíman og listamenn eiga að gera sér far um 

að bæta hann (samtíman)  þannig að almenningur hugi að velferð komandi kynslóða. 
37 Sjónlistir er vítt hugtak, en að sjálfsögðu gætu þær haft áhrif á velferð komandi 

kynslóða. Ef auglýsingar flokkast undir sjónlistir þá er ég hrædd um að ansi mikið vatn 
eigi eftir að renna til sjávar áður en framleiðendur gangast undir vistvæna 
auglýsingaherferð.   Sjónlistir hafa sífellt meiri áhrif í samfélaginu, sbr. kvikmyndir, og 
ef einstaka listamenn eða samtök listamanna legðu sig fram um að hvetja til 
vistvænna viðhorfa þá hefði það eflaust áhrif. 

38 búin að svara þessu 
39 List hefur áhrif (oft amk). 
40 Vegna þess að sjónlistir eru miklir áhrifavaldar víða. 
41 Svarið við spurningunni hér á unan á við einnig við þessa spurningu 
42 Ekki endilega „ábyrgð" meir meðvitund um sögulegt ferli efnisins. 
43 geta opnað augu fólks fyrir sóun og ofneyslu eða verndun náttúrunnar 
44 Vísun í fyrri texta. 
45 Já, að sjálfsögðu - ef það er tilgangur listamannsins reikna ég með að hann geti komið 

þeim skilaboðum á framfæri. 
46 Ekki það að þær geti orðið nokkur afgerandi þáttur í því að auka ábyrgð fólks í 

umhverfislegu tilliti,en því fleiri menn sem eru meðvitaðir um náttúruvernd eru jú að 
vinna að sinni eigin velferð og  velferð komandi kynslóða. 

47 Vegna þess að enn er til fólk sem skoðar og gaumgæfir verk sjónlistafólks. 
48 Ef lista maðurinn höfðar meðvitað til þess 
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49 Við höfum áhrif 
50 Stundum. 
51 Með því að leitast við að hafa uppbyggileg áhrif í tjáningu sinni með lita- efnis- og 

formnotkun. 
52 Sjónlistir hafa rödd sem hlustað er á. 
53 Ég gæti trúað að það væri vistvæn efnisnotkun í e-m mæli nú þegar en jákvætt að 

halda því á lofti í myndlist sem öðrum listgreinum og bara alls staðar.  Ef ætti að fylgja 
eftir strangri stefnu um vistvæna notkun gæti það hamlað sköpunarferli sumra 
listgreina meira en annarra. 

54 en boðskapurinn getur verið jákvæður þó hann snerti ekki umhverfis mál beint. 
55 Já sjónlistir geta varpað fram spurningum, skapað umræðu eða gagnrýnt samfélagið 

hvort sem það varðar þetta mál eða önnur. Hins vegar er ekki hægt að gera þá kröfu 
til allrar listar. 

56 Já, ævinlega! Vegna þess að listir eru samtal sem skerpa vitundina. 
57 Myndlistarmenn hafa rödd og geta notað hana til að stuðla að aukinni ábyrgð í ýmsum 

málefnum. 
58 Það getur haft mannbætandi áhrif. 
59 Tilgangur sjónlista er að kveykja á fólki, meðal annars hvað varðar umhverfisvitund 
60 Listin endurspeglar samfélagið 
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