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Fear of Missing out, eða FOMO, er heiti yfir 
kvíðann sem við upplifum í ótta við að missa af 
einhverju. Algengast er að upplifa FOMO á 
samfélagsmiðlum þegar vinir deila myndum af sér 
við skemmtilegar aðstæður sem þolandinn tekur 
ekki þátt í. FOMO táknar lykilatriði í sambandi 
okkar við internetið. Við sjáum brot af 
raunverulegum atburði og speglum það ósíað á 
okkar eigin aðstæður. Oft gleymist að huga að 
samhengi hlutanna og ritskoðun sýndarheims sem 
við notum til að refsa okkur fyrir að vera ekki 
nógu dugleg að blanda geði og ferðast um 
heiminn. 

Þú verður ekkert votari af þessu frekar en 
orðinu vatn er fyrsta einkasýning  
Báru Bjarnadóttur. Sýningin er hluti af 
einkasýningaröð þriðja árs nema í myndlist við 
Listaháskóla Íslands. 
 
1 Digital Bath 
Leir, sími, Youtube lagalisti: “Digital Bath” 
Í tómri sundlaug spilar hljómsveitin Deftones 
lagið Digital Bath. “Heild ófrísk af merkingu en 
ekki tilfinning með bilum á milli”1  sagði 
fyrirbærafræðingurinn Maurice Merleau-Ponty.2 
 
2 Þú verður ekkert votari af þessu frekar en 
orðinu vatn 
Sími, hleðslutæki, plasticine leir, myndband 00:23 
Þú verður ekkert votari af þessu frekar en orðinu 
vatn er hvernig heimspekingurinn Alan Watts lýsti 
óraunverulegri sjálfsmynd okkar í skrifum sínum 
um tálsýn egósins. Þegar við tölum um að breyta 
ímynd okkar er sú ímynd augljóslega ekki við 
sjálf, ekkert frekar en við getum blotnað í orðinu 
vatn. 

                                                
1 A whole pregnant with meaning not a sensation with 
gaps in between. 
2 Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology of 
Perception (London: Routledge, 2003). 
3 “The technological plane is abstraction: in ordinary 
life we are practically unconscious of the technological 
reality of objects”. Baudrillard, Jean, The System of 
Objects (London: Verso, 2005). Bls. 3. 
4 Gögn er íslensk þýðing orðsins data. 
5 The poor image has been uploaded, downloaded, 
shared, reformatted, and reedited. 
It transforms quality into accessibility... The poor 
image is no longer about the real thing—the original 

 
3 Dada Data 
Hraðsuðuketill, gleraugu, plexigler, leir, vatn 
Meðalmaðurinn skilur hvorki né skynjar flókna 
uppbyggingu tækjanna sem hann notast við 
daglega.3 Að manngera tæki er í eðli okkar enda 
sjáum við andlit út úr næstum öllu. Að svitna á 
efri vörinni yfir gögnum gærdagsins er mannlegt, 
ekki tæknilegt.4  
 
4 IRL þýðir in real life 
Fartölva, heyrnatól, myndband 03:31 
“Hin lélega mynd hefur verið upphlaðin, 
niðurhalað, deild, forsniðin og breytt á ný. Hún 
umbreytir gæðum í aðgengi... Hin lélega mynd er 
ekki lengur um hinn raunverulega hlut – 
upprunalegu myndina. Í stað þess fjallar myndin 
um skilyrði eigin tilveru.”56    
+ 
“Hver einstaklingur er kominn frá náttúrunni, 
einstakur gjörningur eftir alheiminn. Fólk upplifir 
þessa staðreynd sjaldan, ef einhverntímann. Meira 
að segja þeir sem vita af þessari tengingu okkar 
við alheiminn skynja sjálfa sig enn sem einangrað 
“egó” í eigin húðpoka.”78   
= 
Í IRL þýðir in real life færir stafræn upplausn og 
fjólublár litur áhorfandann til Svalbard hotel, 
Svalbarða.  
 
5 Attending 
Míkrófónn, hátalari, stelpur á aldrinum 13-15 ára 
“Ég hef ákveðnar kenningar um að það tengist 
samanburði” Ingibjörg Dóra Sigfúsdóttir, 
stofnandi Rannsókna og greiningar, prófessor við 
Háskólann í Reykjavík. Tekið úr greininni 
“Ungar stúlkur þjást af kvíða og þunglyndi: Kvíði 
og þunglyndi er vaxandi vandamál meðal stelpna í 
8. til 10. Bekk. Ástæðan rakin til mikillar notkunar 
samfélagsmiðla. Dæmi um stelpur sem sofa með 
sína síma og vakna reglulega við þá”. Höfundur: 

original. Instead, it is about its own real conditions of 
existence... 
6 Steyerl, Hito. The Wretched of the Screen, úr 
kaflanum In Defense of the Poor Image (Berlín: 
Sternberg Press, 2012). Bls. 44. 
7 Every individual is an expression of the whole realm 
of nature, a unique action of the total universe. This 
fact is rarely, if ever, experienced by most individuals. 
Even those who know it to be true in theory do not 
sense or feel it, but continue to be aware of themselves 
as isolated “egos” inside bags of skin. 
8 Watts, Alan. The Book: On the Taboo Against 
Knowing Who You Are (New York: Vintage Books 
*endurútgáfa*,1966). 



Benedikt Bóas Hinriksson. Fréttablaðið, 6. 
október 2016, bls. 1. 
Samvinnuverkefni. Þáttakendur: Halldóra Elín 
Einarsdóttir, Arndís María Ólafsdóttir, Salóme 
Júlíusdóttir og Eik Baldursdóttir.  
 
6 Og sú stund mun vera jafn mikilvæg og allar 
aðrar í mannkynssögunni 
Myndband 04:03 
Í matreiðsluþætti á Netflix9 var sagt að uppgötvun 
eldsins hafi verið fyrsta skrefið í aðskilnaði manna 
frá öðrum dýrum. Titill verksins kemur frá bók 
um internetið 10 en ég týndi nákvæmu 
heimildaskráningunni.  
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9 Cooked, 1. þáttur, 1. sería. 

Sérstakar þakkir til Ásgerðar Arnardóttur, 
Sigrúnar Ernu Sigurðardóttur, Jóhanns Inga 
Skúlasonar, Agnesar Ársælsdóttur, Kötlu 
Rúnarsdóttur, Vilde Blom, Svanhildar Höllu 
Haraldsdóttur, Ásbjarnar Erlingssonar, Guðný 
Söru Birgisdóttur og Camillu Patriciu Reuter. 

10 Ritstj. Spiller, Neil. Cyber Reader: Critical Writings 
for the Digital Era (London: Phaidon, 2002). 


