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Á hinni nýafstöðun Sequences myndlistarhátíð sem stóð 
í 10 apríldaga var boðið upp á sýningar og listviðburði 
víða um borg. Tímatengd list er meginuppistaða þessarar 
hátíðar sem haldin er annað hvert ár, það er að segja 
myndlist sem byggist á myndböndum, gjörningum eða 
öðrum miðlum sem bendla má við tíma og framvindu. 
Einn þeirra listamanna sem þar sýndu hefur áður fengist 
við tímahugtakið í verkum sínum. 
Ragnar Helgi Ólafsson (f. 1971) 
notast við stafræna tækni í inn-
setningum sem snúa gjarnan upp á 
tímaskyn sýningargesta og kalla fram 
vangaveltur um skynjun okkar, upp-
lifun í rauntíma og minningu. Hann 
var fyrsti listamaðurinn til þess að 
sýna á hinum óvenjulega sýningar-
stað núllinu (0), en Nýlistasafnið 
hefur fengið gömlu almenningskló-
settin undir Bankastrætinu til umráða 
þar sem ætlunin er að bjóða upp á listviðburði í sumar. 
Sequences og Nýlistasafnið tóku höndum saman um að 
vígja hið nýja sýningarrými. Verk Ragnars Helga kallaðist 
The apparent impossibility of Zero sem túlka mátti sem 
einhvers konar andsvar við hinum sérstöku aðstæðum 
á vettvangi. Salernin í Bankastræti núll hafa verið friðuð 
þannig að listamenn þurfa að vinna verk sín sérstaklega 
inn í það samhengi. Einungis er hægt að fara niður á 
gamla kvennasalernið, það er lokað karlamegin. Ragnar 
Helgi sýndi í raun sjálft rýmið eins og það er en með 
hjálp tækninnar varð upplifun gesta mjög sérstök. Þegar 
niður var komið mætti manni hið hversdagslega klósett-

rými, nema að í myndbandsvörpun á endavegg mátti sjá 
blöndun tveggja myndskeiða. Annars vegar skrásetningu 
á hinu lokaða og óaðgengilega karlaklósetti handan 
veggjarins og síðan skrásetningu innan úr kvennaklósett-
inu þar sem maður stóð. Hvort tveggja var vídeóvörpun 
í beinni útsendingu í rauntíma, ef svo má segja. Þannig 
blandaðist mynd af manni sjálfum við rými sem maður 

stóð ekki í og skapaði undarlega 
tilfinningu fyrir stað og stund. Til 
þess að auka á bjögun í tíma og rúmi 
kviknaði og slökknaði á ljósunum í 
sitt hvoru rýminu til skiptis, því sem 
maður var staddur í og því sem var 
hinum megin. Ennfremur blandaðist 
hljóðupptaka úr hvoru salerni um 
sig sem miðlað var beint í hátalara 
á báðum stöðum með tilheyrandi 
bergmáli á milli. Þessi speglun á milli 
karla- og kvennaklósettanna, hins 

aðgengilega rýmis og hins óaðgengilega, var gerð mögu-
leg með rafmagnsköplum sem lágu um rör á milli þeirra 
svo gestir gátu upplifað þá undarlegu tilfinningu að vera á 
tveimur stöðum nánast samtímis. Ragnar Helgi á að baki 
fjölbreyttan feril við nám og störf. Hann nam heimspeki til 
að byrja með hér á landi og myndlist í Frakklandi. Einnig 
var hann við nám í kvikmyndagerð í Bandaríkjunum og í 
skapandi skrifum við HÍ. Hann hefur lagt stund á myndlist, 
kvikmyndagerð og ritstörf, er kunnur fyrir fallega hönnun 
á bókakápum, og er einn aðstandenda bókaútgáfunnar 
Tunglið. 

Markús Þór Andrésson
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