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Inngangur

Helsti efniviður í listsköpun minni eru tilfinningar mínar. Hvers kyns tilfinningar leita á

mig og fylla mig að innan eins og hraunkvika þar til ég læt undan og þær vella út í gegn um

fingurna á mér. Tilfinningarnar fá áþreifanlegt form sem listaverk og öðlast nýtt líf utan

líkama míns. Þær gætu virst áhorfandanum kunnuglegar, því þær fá útlit sitt lánað frá

táknheimum nútímans, sér í lagi frá afþreyingarmenningu hins vestræna heims. Ástæður

þess að ég nota tilfinningar sem efnivið í listsköpun minni eru þær að ég er að eðlisfari

tilfinninganæm manneskja og að undanfarin ár hef ég þurft að glíma við geðraskanir. Kvíði

og þunglyndi herja á mig með reglulegu millibili og ég sé það ástand sem skapast í þessum

andlegu lægðum sem verðugt umfjöllunarefni. Það að fjalla um neikvæðar tilfinningar í

gegnum list léttir einnig á sálarlífinu. Ég er þó ekki alltaf undir oki andlegrar vanlíðunar og

þykist líka getað séð skoplegar hliðar lífsins. Ef verkin mín endurspegluðu eintóman harm

þýddi það að ég hefði takmarkaða sýn á möguleika listarinnar til þess að tjá þær

margslungnu myndir sem mannssálin getur tekið á sig. Verk mín einkennast því af

nokkrum alvöruþunga sem er þó gjarnan kryddaður með léttleika. Léttleikann má sjá í

vísunum í kvikmyndir, teiknimyndir og annað afþreyingarefni í verkum mínum.

Nútíma afþreyingarmenning stendur mér nærri og því leita ég til hennar í

listsköpun minni. Í daglegu lífi sæki ég í afþreyingu því mig langar að flýja raunveruleikann

um stund en á sama tíma langar mig að upplifa eitthvað sterkt. Þetta kann að sýnast

þversagnakennt, því það að flýja raunveruleikann til þess að finnast maður vera lifandi,

stríðir gegn þeirri almennu trú að til þess að njóta lífsins til fulls skildi maður ekki forðast

raunveruleikann. En ég er viss um að margir jafnaldrar mínir myndu taka undir það þegar

ég segi að skemmtanaiðnaður samtímans hefur haft djúpstæð áhrif á mína kynslóð, hann er

áþreifanlegur hluti af lífi okkar. Þegar ég var barn sótti ég í heim bóka og teiknimynda

þegar fullorðnir voru ekki færir um að veita mér félagsskap eða reyndust reglulega slæmur

félagsskapur. Þá voru Kærleiksbirnirnir og Simpson fjölskyldan vænlegri messuguttar.

Mér fannst ég hafa sterk tengsl við þessa uppspunnu karaktera og ég get enn fundið mikla

samkennd með tilbúnum persónum og aðstæðum. Því er heimur afþreyingarinnar mér svo
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nærtækt viðfangsefni. Andrúmsloft, sem ég hef upplifað í kvikmynd getur til dæmis verið

mér mun minnisstæðara en andrúmsloft einhvers sem gerðist í raunheiminum. Í

ritgerðarsafninu Heimur Kvikmyndanna (1999) fjallar Ástráður Eysteinsson um samband

menningar og listar með sérstöku tilliti til sambands lista og kvikmynda. Rennir sumt af

því sem hann skrifar stoðum undir þá trú mína að afþreyingarmenning hafi mikil

tilfinniningaleg áhrif á þá sem neyta hennar. Ástráður talar til dæmis um það að persónur í

sjónvarpsþáttum geti orðið „heimilisfólk“ áhorfandans. Áhorf er nauðsynlegt fyrir

framhaldslíf sjónvarpsþátta og þessháttar skemmtiefnis. Áhorfandinn gleypi því ekki

skemmtiefni hugsunarlaust, heldur taki þátt í því og ýti undir neyslumenningu með

þátttöku sinni. Neysla sé í raun form framleiðslu. Ennfremur segir Ástráður að innan

menningarfræðinnar sé ekki gerður afgerandi greinarmunur á listum og iðnaði.1 Vissulega

má sjá þetta glöggt í dag, til dæmis í sjónvarpsgjörningi leikkonunnar Ágústu Evu

Erlendsdóttur sem Silvía Nótt og í fjöldaframleiddum varningi japanska

myndlistamannsinns Yoshitomo Nara. Þó skörun „lágmenningar“ og „hámenningar“ í list

minni sé ekki jafn afgerandi og í dæmunum hér að framan þá er hún vissulega til staðar.

Við fyrstu sýn gæti virst sem það mætti skilgreina verk mín sem póstmóderníska

popplist. Póstmódernismi er regnhlífarheiti yfir ýmsar fræði- og liststefnur sem fyrst

komu fram um 1960. Samkvæmt Christopher Butler er hinn dæmigerði póstmódernisti í

eðli sínu hliðhollur alþjóðavæðingu, hann er “framúrstefnulegur” og sér pólitík í öllum

miðlum og umfjöllunarefnum. Póstmódernistar sjá (list)heiminn sem brotakennda heild

sem stjórnast af síðkapítalískri menningu, þar sem upplýsingaflæðið er ótakmarkað en

upplýsingunum er ekki treystandi. Þar er maðurinn týnd eining í margslungnum heimsveif

sem vantar upphaf, miðju og endi. Póstmódernískir listamenn skeyta ennfremur ekki um

mörkin milli hálistar og láglistar. 2 Popplist á upptök sín að rekja til grasrótarinnar í New

York og á Bretlandi við upphaf sjötta áratugarins. Listamenn sóttu myndefni í myndmál

borgarmenningar; auglýsingar, ljósmyndun, myndasögublöð og hönnun. Verk þeirra fólu

oftar en ekki í sér umsögn eða gagnrýni á þessa menningu. Stefnan kastaði fram

                                                
1 Ástráður Eysteinsson. „Hin kvika menning“. Heimur kvikmyndanna. Ritstjóri Guðni Elísson. Forlagið,
1999. Bls. 259 – 262.
2 Klaus Honnef og Uta Grosenick (ritstj.). Pop Art. Taschen, 2006. Bls. 6 – 7.
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spurningum um og hafði áhrif á samband listamanna og sýningaraðila, annars vegar, og

listar og lágmenningar, hinsvegar. 3

Ég vil ekki setja mín eigin verk í beint samhengi við póstmódernisma eða popplist,

þótt margt af ofangreindum atriðum sjáist í list minni. Til dæmi sést skörun hámenningar

og lágmenningar og að ég sæki mér víða innblástur, gjarnan úr poppkúltúr nútímans. Þó

álít ég að ég vinni ekki einhlítt innan póstmódernisma, enda er ég ekki pólitískt þenkjandi

myndlistarkona, eða innan popplistar, en sú stefna hefur runnið sitt skeið. Ég mun fremur

leitast við að tengja verk mín við verk ýmissa annarra núlifandi listamanna, sem hafa meðal

annars verið flokkaðir innan ofangreindra stefna, og við áhrifavalda mína, sem koma víða

að úr heimi afþreyingarmenningar. Ennfremur mun ég fjalla um tilfinningar mínar sem

megin efnivið verka minna og samtvinning tilfinninga við myndmál skemmtanaiðnaðar

samtímans. Það má skipta verkum mínum í fjóra ólíka hópa eftir umfjöllunarefni,

vinnuaðferð og úrvinnslu: Klippimyndir, verk sem tengjast björnum, verk sem tengjast

vökva og verk sem fjalla um myrkur og fjarveru einhvers. Farið verður yfir hópana og hver

þeirra ræddur í ljósi þess hvernig ég notast við tilfinningar og afþreyingarmenningu í

verkum mínum.

                                                
3 Butler, Christopher. Postmodernism: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2002. Bls. 2,
3, 6 og 64.
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Að klippa og líma

Af þeim fjórum flokkum sem sem verkin mín eru felld undir þá er klippimyndaflokkurinn

sá sem á mest skilt við póstmódernisma og popplist. Til dæmis nefna listfræðingar

gjarnan klippimynd sem upphaf popplistarinnar: Just what is it that makes today’s homes

so different, so appealing? (1956) eftir breska myndlistarmanninn Richard Hamilton.4

Klippimyndir mínar eru að mestu unnar úr fundnu efni og ég vinn gjarnan með klisjur, líkt

og popplistamennirnir gerðu. Myndefni sem ég finn og nota kemur að stórum hluta til af

Netinu og ég nota „nýtt“ myndmál, til dæmis stór eintök af myndum í mjög lágri

upplausn. Þetta mætti kalla póstmóderníska nálgun eða vinnuaðferð, það er að segja, ég

vinn klippimyndir eins og plötusnúður: Ég nota efnivið úr nútíma umhverfi, innbyrðis

óskyldar einingar, án þess að skeyta um höfundarrétt og raða því saman þannig að úr verði

nýtt verk. En eitt einkenni póstmódernismans er einmitt þessi samsláttur stíla úr mörgum

ólíkum áttum. Þegar ég geri klippimyndir á blaði eða á tölvuskjá fá fundnar myndir nýtt

líf. Birnir, kolkrabbar og latexklæddir leggir snúast hver í kring um annan og mynda form

sem þjónar því hlutverki að leiða augað í straumlínulagaðar línur. Í þrívíðu sýningarrými

missa húsgögn hlutverk sitt sem stólar og borð og verða þess í stað ankannalegir vottar

þess að eitthvað furðulegt hafi átt sér stað – jarðskjálfti? – eða að vitfirrt manneskja hafi

rúttað þeim til (Viðauki: Mynd 1). Klippimyndir eru að mínu mati vinnuaðferð sem má

beita á margan hátt. Ég kalla til dæmis sum verka minna klippimyndir burtséð frá því

hvort ég vinn þær í tvívíð eða þrívíð form. En óháð fleti og vídd sjást í klippimyndum

mínum endurtekin stef. Ég á sérstaklega við myndbygginguna og þau form sem ég nota.

Einhverskonar kyrrstæður sprengikraftur einkennir formin; myndeiningar stefna í allar

áttir útfrá einum punkti, stólar og lampar vísa inn og upp í sýningarrýmið og virkja þannig

allt rýmið líkt og tvívíðar línur virkja flötinn á blaði. Þessi statíski „hreyfanleiki“ hlutanna

sést í fleiri verkum mínum og einkennist af ást minni á straumlínulöguðum línum og

formum sem gefa til kynna hreyfingu og dýnamík (Viðauki: Mynd 2). Eflaust á þessi ást

                                                
4 Klaus Honnef og Uta Grosenick. 2006. Bls. 40.
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sér uppruna í bandarískum teiknimyndum á borð við Fantasíu Walt Disneys (1940);

glóandi sporðar gullfiskanna sem bylgjast eins og slæður magadansmeyja sitja sterkt í

minni mínu. Hér má einnig nefna fatt bak Andrésar Andar, rennilegan gogg Alfred J.

Kwak5 og eggjandi (afsakið fuglaþemað) línur kynbombunnar Holli Would í kvikmyndar- /

teiknimyndarbastarðinum Cool World (Ralph Bakshi, 1992).

Af þeim listamönnum sem mér svipar til í klippimyndum mínum má nefna Arturo

Herrera. Sjálfsagt hafa ófáir listamenn jafn mikið dálæti á Disney og hann. Herrera fæddist

í Venezuela en hann býr og starfar í New York og Berlín. Hann útskrifaðist frá The

University of Illinois í Chicago. Verk Herrera eru ýmist unnin í klippimyndir, á pappír, í

lágmyndir, veggmyndir og skúlptúra. Hann notar gjarnan útlínur og bakgrunna úr

teiknimyndum, tekur þá úr samhengi og skapar klippimyndir sem dansa á mörkum

hlutbundinnar og óhlutbundinnar listar (Viðauki: Mynd 3).6 Herrera er listamaður sem

notar þekktar ímyndir til þess að skapa eitthvað nýtt og órætt, í stað þess að koma til

dæmis á framfæri ákveðnum boðskap um ástand heimsins eða stjórnmál. Sjálf vil ég ekki

fjalla um stjórnmál eða þjóðfélagshræringar í verkum mínum því það liggur að nokkru leyti

utan míns áhugasviðs. Ég er uppteknari af heimum ímyndunaraflsins. En þrátt fyrir dálæti

mitt á teiknimyndum eru þær áhrifavaldur en ekki alvaldur í mínum klippimyndum.

Í klippimyndunum sést hvað skýrast hvernig ég sæki fagurfræðina í almenna

afþreyingu. Þekkt fyrirbæri, eins og skrýmsli úr Ghost Busters kvikmyndunum og

„þýski“ ísbjörninn Knútur skjóta upp kollinum, en einnig má sjá almenna vísun í

fortíðardýrkun og efnisblæti krúttkynslóðarinnar, eins og í verkinu Dýracollage (2005)

(Viðauki: Mynd 4), sem og í ofgnótt og litadýrð þess sem er oft kallað „new-rave”, líkt og

sést í plötuumslaginu sem ég gerði fyrir Foxbite (2007).7 Vinnan við klippimyndirnar

einkennist af nokkur skonar gleðitransi safnarans. Safneignin öðlast líf og tilgang,

vinnustundirnar þjóta hjá og kyrrð færist yfir hugann. Þó klippimyndirnar endurspegli vel

þann myndheim sem ég hef skapað mér þá skera þær sig úr öðrum flokkum verka minna

                                                
5 Hollensk – japönsk teiknimyndasería frá níunda áratug síðustu aldar.
6 Arturo Herrera. You Go First. Distributed Art Publishers, Inc, 2005. Blaðsíðutal vantar.
7 Hljómplatan Foxbite er frumburður íslensku hljómsveitarinnar Mr. Silla og Mongoose. Að beiðni
hljómsveitarmeðlima hannaði ég innri hlið plötuumslagsins, útlit geisladisksins og veggspjald sem fylgir
plötunni. Mr. Silla og Mongoose er skipuð þeim Sigurlaugu Gísladóttur og Magnúsi Birki
Skarphéðinssyni.
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að því leyti að þeim er ekki beinlínis ætlað að þjóna mér sem persónuleg losun sterkra

tilfinninga. Þær eru því ekki holdgerð andans skrýmsli en við víkjum að þeim hér næst.

Björninn og ólgan

Björninn getur tekið á sig ólíkar myndir og hlutverk í list minni. Þó er björninn alltaf

einhverskonar táknmynd ógnarafls tilfinninga, hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar

(Viðauki: Mynd 5). Hann á sér upptök í einmanaleikanum og er andsvar gegn honum.

Hann er það sem stekkur fram, ljóslifandi innan úr mér þegar ég er orðin svo full af

tilfinningum að þær taka sig saman og líma sig saman í nýtt lífform - björn. Hann getur

reynst liðtækur elskhugi, verndari og félagi, en hann getur líka orðið svo stór og ótaminn

að hann getur kramið mig, skapara sinn. Í þrettán blaðsíðna smásögu minni frá 2005,

Bjarnarsögu, verður einmaleiki aðalsögupersónunnar henni ofviða, stoðirnar renna undan

veruleika hennar og brúnn skógarbjörn birtist í öllum sínum stórfengleika í dyragættinni

hjá henni. Björninn verður að blíðum elskhuga konunnar en hættir þó ekki að vera

ógnvekjandi villidýr. Lesandinn er því í vafa um hvort nærvera bjarnarins er jákvæð eða

neikvæð. Í Bjarnarsögu sést björninn sem skapandi og eyðandi afl, án þess að ég leitist við

að skilgreina hvort hann er. Enda væri það á skjön við þá trú mína að tilfinningar séu

annað hvort eða; eyðingarmáttur eða skapandi afl. Ég trúi því heils hugar að í þeim felist

jafn mikil hringrás og í náttúrunni.8 Nánast ómögulegt er að fjalla um björninn í þessu

samhengi án þess að líta á hlutverk hans innan sögunnar. Í munnmælasögum, ævintýrum

og mýtum stendur björninn gjarnan fyrir mann í álögum, björn fastan í mannslíkama, eða

jafnvel guð. Í stjörnufræðum er björninn tákn tunglsins og undirmeðvitundarinnar og í

efnafræði miðalda táknaði björninn upphaf eða óheflaðar hvatir.9 Þó ég hafi ekki kynnt

mér sögu bjarnarins sem tákn fyrr en nýlega má hér óneitanlega sjá samsvaranir milli

merkingar hans innan verka minna og eldri sagna og menningar.

                                                
8 Enda er náttúran að mínu mati ekki einfaldur hlutur. Náttúra er ekki aðeins lækur og fjall, heldur líka
maður og vél, og í raun og veru allt sem á sér frumefni innan lotukerfisins.
9 Ted Andrews. Animal Speak: The Spiritual and Magical Powers of Creatures Great and Small.
Llevellyn Publications, 1993. Bls. 250 – 252.



7

Þess má geta að innan samfélags samkynhneygðra karlmanna hefur orðið „björn“

mjög ákveðna merkingu. Hér er átt við samkynhneygðan mann sem hefur útlitseinkenni

sem minna um margt á birni. Stórgerð líkamsbygging, mjúkur magi og þéttur og mikill

vöxtur líkamshára eru dæmigerð einkenni „bjarnar“. Þó ég laðist ekki kynferðislega að

samkynhneygðum mönnum (enda væri lítið gagn að því) þá laðast ég stórlega að mönnum

sem hafa þessi ákveðnu líkamseinkenni. Björninn í verkum mínum er tákn um þesskonar

mann, hann tengist því kynhneygð minni og þeirri ímynd sem ég hef af hinum fullkomna

maka. Hunang leikur hér einnig ákveðið hlutverk. Þegar hunang kemur fyrir í verkum

mínum, til dæmis í videoverkinu Vökvar (2004) (Viðauki: Mynd 6), þá táknar það

óheflaðar, jákvæðar tilfinningar, gjarnan kynferðislegar, og er hunangið oft sýnt í tengslum

við munn eða kossa.

Listamennirnir Bryndís H. Snæbjörnsdóttir og sambýlismaður hennar Mark

Wilson fjalla mikið um dýr í verkum sínum. Bryndís útskrifaðist úr Glasgow School of

Art í Skotlandi með M.F.A. gráðu í myndlist árið 1994. Mark er Englendingur og fór í

skóla í University of Sunderland. Hann útskrifaðist 1976. Bryndís og Wilson hafa starfað

saman frá árinu 2001. Verk þeirra lúta að málefnum landa í norðri og umfjöllunarefnin eru

söguleg, menningarleg og umhverfistengd. Þessi málefni tengja þau svo einstaklingnum og

tilfinningu hans fyrir því sem gæti kallast að vera heimakominn eða þvert á móti; ótengdur

umhverfi sínu. Í verki sínu Nanoq: flat out and bluesome (2004) rannsökuðu þau Bryndís

og Wilson uppstoppaða ísbirni sem þau fundu á Bretlandi á árunum 2001 til 2004. Í

verkinu fjalla þau um ísbjörninn á þann hátt að þau leitast við að varpa upp spurningum

um tengsl manns og náttúru, löngun mannsins til þess að hafa vald yfir henni og um

breytingar á hugmyndum manna um dýr og dýraveiðar nú á dögum.10 Sjá má viss líkindi

milli verka minna og Nanoqs þeirra Bryndísar og Wilson. Líkt og þau reyni ég að rannsaka

tengsl manns og náttúru, en ég geri það ekki á sögulegan eða samfélagslegan hátt, heldur í

gegn um björninn sem hliðaregó eða í gegn um óheflaðar tilfinningar mannsinns í formi

dýrs. Ég vil ekki gefa neitt út á sögu sambands bjarnarins og mannsins eða ræða áhrif

hlýnunar jarðar á ísbirnina á Norðurpól jarðarinnar, enda er pólitísk afstaða ekki tilgangur

verka minna, sem fyrr segir. Björninn í list minni er fyrst og fremst tákn fyrir eina hlið

                                                
10 Snæbjörnsdóttir / Wilson. http://snaebjornsdottirwilson.com/nanoqresearch.php. 5. desember 2007.
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persónuleika míns og fyrir einhvern sammanlegan frumkraft sem við deilum með dýrum.

Heldur mætti segja að ég nálgist björninn á svipaðan hátt og Björk Guðmundsdóttir

söngkona hefur gert í tónlistarmyndböndum sínum. Björninn birtist í mörgum

tónlistarmyndböndum Bjarkar, en hann er sýndur á afgerandi hátt í tveimur þeirra; Human

Behaviour (Michel Gondry, 1993) og Hunter (Paul White, 1997) (Viðauki: Mynd 7). Í

fyrra myndbandinu sést erfitt samband manns og náttúru. Björninn í Human Behaviour er

barnaleikfang í fullri stærð, sætur en stórstígur arkar hann um skóglendi, ekur bíl, rotar

skógarhöggsmann og gleypir Björk í heilum bita. Eða hvað? Gerist það bara í höfðinu á

henni? Það gildir einu. Í Human Behaviour er björninn notaður sem útskýring á

umfjöllunarefni texta lagsins; mannlegt eðli, sem er flókið og eldfimt en afskaplega

heillandi. Í myndbandinu við lagið Hunter sést þessi samsvörun milli manns og bjarnar

hvað best í hugmyndafræði Bjarkar. Í myndbandinu dansar Björk á línunni milli þess að

vera maður og vélbjörn og syngur um að fara á veiðar. Í texta lagsins Hunter fjallar Björk

um að tengjast villimanninum í sér, að leita til náttúrunnar til þess að fá það sem hana

vantar: Andlega næringu. Samkvæmt Úlfhildi Dagsdóttur (2001) notar Björk björninn sem

enn eitt stefið í margslunginni ímyndarsköpun sinni, sem miðar bæði að því að hylja og

afhjúpa kjarna söngkonunnar:11

Því má segja á þversagnakenndan hátt að með því að skapa svona margar
ímyndir af sjálfri sér takist [Björk] ekki aðeins að ná ákveðinni fjarlægð á
ímyndirnar, heldur einnig að halda mjög ákveðnum kjarna af sjálfri sér í
þeim – þótt sá kjarni sé kannski mjög fljótandi eða jafnvel ólgandi.12

Segja má að björninn þjóni svipuðu hlutverki fyrir mig og hann gerir fyrir Björk, hann er

ein margra táknmynda fyrir sálarlíf mitt. Líkt og Björk Guðmundsdóttir tel ég samband

manns og náttúru flókið en síður en svo yfirstíganlegt, náttúran er kjarni okkar allra.

Náttúran kraumar innra með okkur og getur fæðst út um okkur í formi bjarnar eða í hvaða

formi sem tilfinningar okkar kjósa að taka sér.

                                                
11 Úlfhildur Dagsdóttir. „Myndanir og myndbreytingar: Um myndbönd Bjarkar“. Skírnir, 175. ár, haust
2001. Bls. 407 – 409.
12 Úlfhildur Dagsdóttir. 2002. Bls. 407.
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Vökvar og tilfinningaskrímsl

Vökvar leika stórt hlutverk í verkum mínum. Með vökvum fjalla ég um tilfinningar í sínu

hreinasta formi; vökvi er einfaldlega myndlíking fyrir tilfinningar. Þetta er ekkert nýtt,

sjórinn hefur löngum þótt vera tákn um tilfinningar og ef mann dreymir vatn munu

draumráðningabækur líklegast segja að það sé fyrir tilfinningum af einhverju tagi, allavega

er það svo samkvæmt Stóru Draumráðningabókinni.13 En sem fyrr segir þá er það ætlun

mín með því að nota tilfinningar sem megin efnivið til listsköpunar minnar ekki einungis

að losa um þær, heldur að gefa þeim áþreifanlegt form og nýtt hlutverk. Þannig má lesa úr

þeim verkum þar sem vökvar koma fyrir ákveðnar tilfinningar, allt frá þunglyndi til

kynferðislegar örvunnar, sem sjálfstætt lífform. Þetta lífform getur lifað óháð

„gestalíkama“ (til dæmis mannslíkama) og það getur þróast og breyst. Þannig líkist það í

„hegðun“ illum anda, veiru, eða einhverskonar farandverkamanni sem er alltaf að leita að

gestalíkama. Lífformið getur þó jafnvel gufað upp milli gestalíkama. Gott dæmi um þetta

er nafnlaust verk eftir mig frá árinu 2004 (Viðauki: Mynd 8). Þetta er skúlptúr að

stærðinni 30 X 40 X 60 cm. Svartur og glansandi leitar hann niður tröppur og minnir helst

á nýharnaða hraunkviku eða tjöruhrauk. Hann skilur eftir sig leifar og formið á

skúlptúrnum gefur til kynna hreyfingu. Hér var hugmyndin sú að neikvæðar tilfinningar

geti tekið á sig síbreytilegt form, svart skrýmsli, sem lekur út úr líkama og í átt að

einhverju óákveðnu, jafnvel óheppnu fórnarlambi sem tekur svartagallið inn í sig og fyllist

myrkri í sálinni. Svipuð hugmyndafræði var á bak við verkið Martraðavera, eftir mig, frá

2006 (Viðauki: Mynd 9). Martraðavera er skúlptúr sem er rúmir tveir metrar á hæð.

Hann minnir á stóra veru klædda í kufl úr dökkbláu og dökkfjólubláu flaueli. Hún er hokin

og kuflinn hylur kryppuna á „baki“ hennar og andlitið, ef svo skyldi vera að hún hefði

andlit. Undan hettunni flæðir ljóst hár og undan faldinum leka hnullungar af svartagalli,

svipuðu skúlptúrnum í stiganum. Í Martraðaveru hefur tilfinningin tekið á sig flóknara

form. Martröðin verður til í höfðinu á mér og þessvegna er hún að vissu leyti sjálfsmynd

                                                
13 Símon Jón Jóhannsson. Stóra draumráðningabókin. Vaka - Helgafell, 1999. Bls. 365.
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en hún er svo skelfileg að hún verður stærri en ég og vofir yfir höfði mér í rúminu mínu á

næturna. Þessi tvö verk eiga margt sameiginlegt með verkum íslensku myndlistarkonunnar

Gabríelu Friðriksdóttur. Gabríela fæst oft við neikvæðar tilfinningar í teikningum sínum,

skúlptúrum, videoverkum og innsetningum. Hún nam meðal annars við skúlptúrdeild

Myndlista- og handíðaskóla Íslands og útskrifaðist þaðan með B.A. gráðu árið 1997. Hún

vinnur í ýmis efni; málverk, teikningar, skúlptúr, videoverk, gjörninga og tónlist. Hún fæst

við að kanna skil milli raunheims og ímyndunnar, og myndheimur hennar er dökkur og

kómískur í senn. Melankolía eða depurð er eitt af megin viðfangsefnum Gabríelu og hún

hefur lagt nokkra vinnu í að rannsaka sögu og birtingarmyndir depurðar. Í ritgerðinni

Melancholia (2004) fjalla hún og belgíski sýningarstjórinn Edith Doove um tengingu

melankólíu og listar og sýna fram á gagnvirkt samband melankolíu og sköpunargáfu. Þar er

minnst á svart gall og því líkt við „blek“ þess sem er melankólískur: „The fluid, said to be

produced in the liver of the Melancholic, the Black Bile, is … not a fearful cancer but

rather the ink of a divine quality or a highly genuine pigment.“14 Svart gallið úr lifur þess

melankólíska í fræðum Gabríelu er ekki svo ósvipað þeim svarta vökva sem sést í sumum

verka minna. Það er í báðum tilfellum tilfinningalegur úrgangur þess sem er þjakaður af

neikvæðum tilfinningum. Vökvi sorgar og mæðu, en einnig skapandi afl.

Bæði vökvarnir og hugmyndin að martraðaverunni koma úr heimi kvikmyndanna.

Sem barn sá ég kvikmyndina Ghost Busters (Ivan Reitman, 1984). Það sem stóð upp úr

myndinni í mínum huga var atriði þar sem einn draugabananna ímyndar sér vörumerki

sælgætisframleiðanda, Stay Puft sykurpúðamanninn, og hann birtist þeim sem risi.

Draugabanarnir skjóta úr rafmagnsbyssum sínum að risanum og bræða hann þannig að

sykurpúðinn lekur yfir alla New York borg. Þetta atriði sat í mér lengi vel án þess að ég

ynni nokkuð úr því, eða þar til ég sá fyrst teiknimyndina Princess Mononoke (1997) eftir

japanska teiknimyndagerðarmanninn Hayao Miyazaki. Miyazaki er einn vinsælasti

leikstjóri teiknimynda í fullri lengd í Austur-Asíu. Teiknimyndir hans eru ævintýramyndir

sem henta bæði börnum og fullorðnum. Í myndum hans eru ákveðin umfjöllunarefni sem

skjóta reglulega upp kollinum. Til dæmis eru aðalsöguhetjurnar oftast viljasterkar ungar

                                                
14 Gabriela Fridriksdottir. http://www.i8.is. 13. janúar 2008. Textahöfundar eru Edith Doove og Gabríela
Friðriksdóttir. 2004. Textinn var skrifaður í tengslum við sýninguna Katharsis sem var haldin í Gallerí i8
árið 2004.
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stúlkur og myndirnar fjalla oft um samband mannsins við náttúru og tækni. Í Princess

Mononoke fjallar Miyazaki, sem svo oft áður, um átök milli manns og náttúruafla. Púkar

og skógarguðir birtast sem iðandi ormaflaumur eða sem drjúpandi vökvi eða lofttegund. Í

einu atriðanna tekur skógarguð á sig mynd risavaxinnar, vökvakenndrar veru sem þenst út

og bólgnar þar til hún verður að nokkurs konar flóði sem þekur allt nánasta umhverfi. Þar

kviknaði ljósið; eitthvað bærðist í mér og ég vissi að þarna væri kominn leið til þess að

sýna þennan ólgandi frumkraft okkar mannanna; þann anda sem sameinar okkur við dýr,

náttúru og hvort annað: Með því að sýna hann sem eitthvað seigfljótandi og vellandi.

Hugmyndin að Martraðaveru kom einnig frá japanskri kvikmynd, sem er eftir japanska

kvikmyndaleikstjórann Takashi Shimizu og er kölluð upp á ensku The Grudge (2004)

(Viðauki: Mynd 12). Shimizu er vinsæll ungur leikstjóri sem hefur sérhæft sig í

hryllingsmyndagerð. Ju-on hryllingsmyndasería hans fjallar um hús sem eru andsetin

draugum í hefndarhug. Í kvikmyndinni The Grudge er aðalpersónan, ung hjúkrunarkona,

svo óheppin að kalla yfir sig bölvun og lendir í alls kyns hremmingum. Í einu atriðanna

liggur hjúkrunuarkonan í rúmi sínu og draugastelpa með sítt hár vofir yfir höfði hennar.

Myndin gaf mér martraðir en hún gaf mér einnig hugmyndir. Þannig varð draugastelpan að

Martraðaveru.15

Tilfinningar þurfa þó ekki alltaf að taka á sig form ógnvalds í verkum mínum. Í

verkinu Vökvar tók ég til dæmis einnar mínútu stuttmynd af munninum á mér meðan það

lekur hunang úr honum. Þegar hunangið er búið þá sleikji ég út um og brosi. Eins brosir

björninn í Bjarnarveggteppi (2007) meðan hann gubbar út úr sér seigfljótandi, regnbogalitu

galli. Gulur litur hungangsins táknar gleði og kynorku og marglitt gallið frá birninum

stendur fyrir nánast allan tilfinningaskalann: Björninn er að losa sig við hraunkviku

tilfinninganna og finnst hann léttari fyrir vikið. Tilfinningar geta því tekið á sig margskonar

form í verkum mínum, en verða oftar en ekki að einhverskonar vökva. Louise Bourgeois er

einn þeirra listamanna sem hefur verði mér innblástur og hvatt mig, með list sinni, til þess

að losa um og leyfa tilfinningum mínum að flæða inn í verkin. Bourgeois fæddist í París

                                                
15 Draugastelpan í The Grudge á sér sterkar rætur í japönsku sagnaminni. Japanir kalla drauga yurei, sem
þýðir „óljós eða dimmur andi“. Yurei eru andar framliðinna sem komast af einhverjum ástæðum ekki frá
jörðinni til andaríkis eða þess sem jafngildir Himnaríki kristinna. Yurei þekkjast á nokkrum
útlitseinkennum: Þeir klæðast hvítum kuflum, hár þeirra er oft sítt, svart og ógreitt, og handleggirnir
liggja máttlausir niður með síðum þeirra. Sjá Yurei.
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snemma á síðustu öld. Hún býr og starfar enn sem listamaður í New York og hún er án efa

einn virtasti skúlptúristi heims. Helstu viðfangsefni hennar eru kvenleiki, kynferði,

sambönd og einangrun. Bourgeois fæst ítrekað við erfiðar tilfinningar í verkum sínum. Hún

hefur unnið í ýmsa miðla og hún er nokkurs konar listrænt kamelljón að því leyti að hún er

óhrædd við að vinna í efnivið sem hún hefur ekki snert á fyrr. Þó eru viss umfjöllunarefni

og myndefni sem koma ítrekað fram í verkum hennar. Cumul, einskonar útblásnar

vökvabólur skjóta reglulega upp kollinum í verkum Bourgeois (Viðauki: Mynd 10). Það

má sjá nokkur líkindi með vökvaverkum mínum og Cumul-um Bourgeois. Samsláttur

tveggja eða fleiri dýrategunda er einnig eitthvað sem ég hef fengist við, ekki síst vegna þess

að ég hreifst svo af óræðri lífveru eftir Bourgeois í skúlptúrformi; Nature Study (1984)

(Viðauki: Mynd 11). Bourgeois talar um að upplifa andasæringu með því að gera

skúlptúra. Hún segir að skúlptúrgerðin sé svo líkamlegur verknaður að með henni megi

hreinlega hrekja neikvæðar tilfinningar, svo sem sektarkennd, út um fingurgómana. 16

Þessu er ég mjög sammála. Bourgeois er einnig hugleikinn heimur ímyndunnar. Hún

heillast af því sem er óraunverulegt en sér í því hættur. Mér þykir Bourgeois komast vel

að orði þegar hún ræðir um villandi fegurð og ógnir ímyndunaraflsins í sambandi við

teikningu af landslagi sem speglast í vatni:

…this drawing implies that the fantasy life of the reflection in the
water is darker and more beautiful than reality. The reflection in the water
is darker, more dramatic. It doesn’t have the serenity of the landscape
above the water. See, as you go deeper and deeper into the reflection it is
not that pretty, it is not that peaceful.17

Bourgeois lýsir vel þeim heimi sem ég þykist sjá í höfðinu á mér: Hann er eins heillandi og

besta ævintýri en stendur þó ævinlega nærri þeim ótta að tilfinningaofsi minn geti fest mig

inni í eigin höfði og rænt mig vitinu. Með því að vinna úr þessum tilfinningaofsa deyfi ég

óttann og það á einkar vel við þegar ég vinn í leir og bý til vökvaskúlptúra.

Vökvaskúlptúrar mínir eru vissulega líkir verkum Bourgeois, en þeir minna þó

einna mest á verk bandarísku listakonunnar Lynda Benglis. Hún er þekkt listakona sem

                                                
16 Louise Bourgeois og Lawrence Rinder. Louise Bourgeois. Drawings & Observations. Bulfinch Press,
University Art Museum og Pacific Film Archive, 1995. Bls. 7, 17 og 23.
17 Louise Bourgeois og Lawrence Rinder. 1995. Bls. 127.
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hefur unnið í ýmsa miðla, sér í lagi skúlptúr. Benglis útskrifaðist með B.F.A. gráðu úr

Newcomb College of Tulane University í New Orleans árið 1964. Verk hennar einkennast

af þeirri ánægju sem hún hefur af því að gera tilraunir í ólíkan efnivið, af næmni fyrir

formun og áferð, og umfjöllunarefni hennar tengjast oft kvenréttindum. Á sjöunda og

áttunda áratug síðustu aldar gerði hún skúlptúra sem líkjast þykkum vessum sem hafa

harðnað skyndilega. Verk Benglis, Quartered Meteor (1969) (Viðauki: Mynd 12), minnir á

hrauntungur sem falla hver um aðra í ávalan haug á gólfi sýningarrýmisins. Skúlptúrinn er

gerður úr blýi, en Benglis er einkar hrifin af efnum sem eru upphaflega í fljótandi formi en

harðna síðar. Rúnnuð form heilla hana að eigin sögn því þau minna hana á málun,

líkamsvessa, hraunkviku og fyrirbæri úr sjónum. Hún segir verk sín bæði karl- og kvenleg,

þau fjalla um hið sundurskilda og sameinaða, og þau eru bæði „munnleg“ og „kynfæraleg“.

Hér vil ég aftur minnast á verk mitt Vökva, og bendi á að því mætti lýsa á svipaðan hátt,

það er að öllum kosti mjög „munnlegt“ og kynferðislegt. Auk þessa lítur Benglis á

skúlptúra sem teikningar í rými.18 Það geri ég einnig. Þó er ég ólík Benglis að því leyti að

ég hef ekki fjallað um kvenréttindi í mínum verkum hingað til.

Fram að þessu hafa tilfinningar af ýmsu tagi og myndbirting þeirra verið eitt af

megin umfjöllunarefnum mínum. Vökvar eru myndlíking fyrir tilfinningar í sínu hreinasta

formi en þær eiga sér einnig flóknari birtingarmyndir.

Myrkrið og fjarveran

Hér hef ég rætt um það hvernig tilfinningar mínar taka á sig form í list minni. Oftast er

þetta form frístandandi verk, skúlptúr, myndband eða teikning og sýnir þá gjarnan björn

eða vökva. Enn eitt birtingarform tilfinninga minna sést í skúlptúr innsetningum mínum og

ljósmyndum. Ég nota tilbúin rými sem eru ekki hefðbundnir listsýningarstaðir, heldur

dvalarstaðir sem endurspegla á einhvern hátt visst andrúmsloft sem heillar mig. Þetta

andrúmsloft og staði kalla ég gjarnan „sálarástandsspegla”. Þeir þurfa ekki nauðsynlega að

                                                                                                                                                
18 Richard Marshall. Lynda Benglis. Cheim & Read, 2004. Blaðsíðutal vantar.
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endurspegla það tilfinningalega ástand sem ég er í þegar ég nálgast staðina, enda er það svo

fljótandi og hverfult. Þessi rými endurspegla hinsvegar ástand sem ég kalla doða eða

fjarveru. Þetta ástand er margslungið. Geðraskanir geta stundum tekið á sig form

einhverskonar lömunar. Það er líkt og tilfinningarnar beri mann ofurliði og sálin „slökkvi á“

sjálfri sér. Hugmyndin að sálarástandsspeglunum kviknaði þegar ég bjó í Norðurmýrinni

fyrir fjórum árum. Þá fann ég stundum tilfinningaþunga leggjast á mig eins og möru og ég

fór í göngutúr um nágrennið til þess að létta á þunganum. Þetta var oftast að kvöldi til og

þegar ég gekk í transi milli auðra garðanna, baðaða daufri birtu ljósastauranna og

sjónvarpsbláma glugganna á fúnkíshúsum Norðurmýrarinnar, varð mér oft hugsað til þess

að það eina sem hreyfði við mér væru þessir einmanalegu garðar. Þeir sóttu á mig í sífellu

og ég ljósmyndaði þá loksins (2005) eins og þeir birtust mér: Sem endurspeglun á ákveðnu

sálarástandi, doða og einangrun (Viðauki: Mynd 13).

Ég vann með áþekkt umfjöllunarefni í skúlptúr innsetningum mínum í Austurbæ á

Snorrabraut og í sýningarrýminu Smátíma að Laugavegi 21 árið 2007. Í Austurbæ valdi ég

að vinna inn í herbergi í kjallara hússins, bakvið sviðið (Viðauki: Mynd 14). Herbergið var

á stærð við meðal stóra stofu og er notað sem búningsherbergi fyrir leikarana sem setja

upp sýningar í húsinu. Það sem heillaði mig fyrst við herbergið var magnþrungið

andrúmsloftið og húsgögnin; tekksófar og ódýrir tréstólar með brúnu áklæði. Ég raðaði

húsgögnunum skakkt, á hvolf, hvert ofan á annað og bætti inn í rýmið dauflýstum

heimilislömpum sem sköpuðu leikræna stemmningu milli húsgagna „skúlptúranna“,

speglahurða og leikbúninga. Þegar gengið var inn í rýmið var engu líkara en að einhver hefði

umturnað herberginu í mjög skipulögðu æðiskasti. Tilfinningin fyrir því að íbúi

herbergisins væri truflaður eða byggi í öðrum veruleika var sterk. Í þessu verki var ég þó

ekki að vinna gagngert með myrkrið og fjarveruna, líkt og í ljósmyndunum af görðunum,

heldur einnig röklausan asa einhvers sem er vanheill á geði. Ég var á þessum tíma undir

óbeinum áhrifum frá verki ljósmyndarans Jeff Wall, The Destroyed Room (1978) (Viðauki:

Mynd 15). Jeff Wall er kanadískur ljósmyndari sem hóf feril sinn seint á áttunda

áratugnum eftir að hann hætti í Courtauld Institute á Englandi, árið 1973. Ljósmyndir hans

eru sviðsettar og þær minna að myndbyggingunni til á verk gamalla málarameistara.

Umfjöllunarefni hans eru oft tengd menningu og mannlífi og árekstrum þar á milli. Hann
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sýnir þessar myndir gjarnan mannhæðaháar í ljósaboxum.19 Á myndinni The Destroyed

Room sést herbergi sem við fyrstu sýn virðist hafa verið snúið á hvolf, en reynist, þegar

betur er að gáð, hafa verið raðað upp í skipulagðri óreiðu. Ég vann með sömu hugmynd í

skúlptúr innsetningu sem ég og Eva Dagbjört Óladóttir, bekkjarfélagi minn, settum upp í

Smátíma. Sýningin gekk undir heitinu Nærgöngul fjarvera (Viðauki: Mynd 16). Hugmynd

Evu var að byggja völundarhús í fullri stærð inn í rýmið og það gerðum við, slógum upp

tréstoðum og settum upp veggi úr tréplötum, spýtum og ýmiskonar fata- og gardínuefni.

Inni í hinum ýmsu skúmaskotum mátti finna lampa á vel völdum stöðum og stóla sem ég

var búin að koma ankannalega fyrir inni í rýminu. Fötum var troðið í alla glugga svo hvorki

sást út né inn og Eva Dagbjört bjó til fatahengi sem einnig þjónuðu því hlutverki að vera

veggir. Andrúmsloftið var óvinsamlegt, stólarnir voru uppstilltir þannig að ekki mátti

setjast á þá, sum rýmin voru algerlega dimm og fúkkalykt lá í loftinu. Áhorfandinn var

þvingaður til þess að troða sér inn um þröngar gættir og hann ruglaður með lokuðum

endum og rýmum sem höfðu gjægjugöt en engar dyr.

Í ljósmyndunum af görðunum og skúlptúr innsetningunum tveimur er ég einnig

undir miklum áhrifum frá bandaríska ljósmyndaranum Gregory Crewdson og samlanda

hans, leikstjóranum David Lynch. Þeir eiga það sameiginlegt að gera drungaleg verk og þeir

fjalla báðir gjarnan um úthverfalíf í Bandaríkjunum með því að snúa upp á það á

dularfullan hátt. Óraunveruleg stemning úthverfa þeirra beggja minnir mig á samskonar

doða og vitfirringu og ég fjalla gjarnan um sjálf. Gregory Crewdson er útskrifaðist með

M.F.A. gráðu frá Yale School of Art í Conneticut árið 1988. Á útskriftarsýningu sinni

sýndi Crewdson ljósmyndir sem hann tók í smábæ, þar sem hann gekk milli húsa og bað

fólk um að fá að koma inn og mynda. Þar var engu stillt upp, en þó nálgunin minnti á

heimildaljósmyndun var Crewdson fremur hugleikið að fanga það sem mætti kalla

„súrrealískt” andrúmsloft heimilanna heldur en að skrásetja eitthvað í sambandi við

raunveruleikann.20 En súrrealistar töluðu einmitt um andrúmsloft hluta, að hlutir og staðir

fælu í sér „byltingarkennda orku“.21 Má segja að þetta hlaðna andrúmsloft einkenni verk

Crewdson (Viðauki: Mynd 17). Snemma á ferlinum snýr Crewdson sér hins vegar að því

                                                
19 Thierry de Duve og fleiri. Jeff Wall. Phaidon, 2002. Bls. 194.
20 Stephan Berg (ritstj.). Gregory Crewdson 1985 – 2005. Hatje Cantz, 2006. Bls. 110 - 133.
21 Surrealism: The Last Snapshot of the European Intelligentsia. http://www.generation-
online.org/c/fcsurrealism.htm. 18. nóvember 2007. Höfundur er Walter Benjamin árið 1929.
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að ljósmynda sviðsetta atburði. Sé litið yfir feril hans sést að megnið af verkunum eru

uppstillingar, annað hvort í nálægð við lágreist einbýlishús eða innan þeirra.22 Ljósmyndir

mínar af görðum einkennast einnig af stemmningu sem líkist þeirri sem sjá má á myndum

Crewdsons. Einhverskonar frosið andrúmsloft, rökkur eða leikrænn tregi einkennir verk

mín eins og verk Crewdsons. Ljósmyndir mínar af görðum eru þó ólíkar myndum hans að

því leyti að hjá mér er engu stillt upp.

Hinn áhrifavaldurinn, leikstjórinn David Lynch er þekktur bandarískur

kvikmyndaleikstjóri sem hefur einnig numið og starfað við myndlist. Hann nam meðal

annars til B.F.A. gráðu í myndlist við AFI Conservatory í Los Angeles. Hann hóf feril

sinn sem kvikmyndaleikstjóri um miðjan sjöunda áratuginn og náði vinsældum í

grasrótarkúltúr Bandaríkjanna með myndinni Eraserhead (1977). Síðan þá hefur fylgi

hans síaukist. Kvikmyndir hans eru skuggalegar, bókstaflega, því Lynch nýtir sér oft

leikræn áhrif ljóss og skugga. Kvikmyndir Lynch eru ennfremur óhugnanlegar og

söguþráður þeirra er alltaf snúinn og jafnvel óskiljanlegur. Lynch segist hrífast stórlega af

lömpum, stólum, görðum og húsum, sérstaklega ef þau eru byggð milli 1940 og 1950, og

hverfum. Hverfi, segir hann, geta falið í sér minningar sem eru bæði dásamlegar og

hræðilegar.23  Til þess að skilja betur hvað Lynch á við, er ráð að skoða kvikmyndir hans.

Upphafsatriði myndarinnar Blue Velvet (1986) ber vott um þann tvíhliða raunveruleika

úthverfanna sem einkennir kvikmyndir Lynch: Það er sólríkur morgunn í ónefndu

bandarísku úthverfi. Við sjáum vel hirta garða með hvítum girðingum, börn á leið í skóla,

nett hús og ánægða þjóðfélagsþegna. Eldri maður er að vökva garðinn sinn þegar hann fær

skyndilega hjartaáfall. Hann liggur nær dauða lífi á grasflötinni, vatnsslangan hvæsir í allar

áttir og hvutti reynir að fanga bununa. Myndavélin beinist að grasinu, hún fer ofan í það

og þar blasir við bú af iðandi skordýrum. Þetta er dæmigerð sena úr mynd eftir Lynch að

því leyti að hún sýnir okkur það ótamda og oft ókræsilega sem dvelst undir sléttu og

felldu yfirborði hlutanna (Viðauki: Mynd 18 og 19).

Áhugi Lynch á því óhugnanlega, því sem gæti kallast fagurt yfirskin yfir hið sjúka,

er mér auðskiljanlegur. Eins og hann, nota ég myndmál heimilisins og garðsins til þess að

                                                
22 Stephan Berg. 2006. Bls. 64 – 227.
23 David Lynch. David Lynch. Fondation Cartier pour l’art contemporain, Éditions Xavier Barral, 2007.
Bls. 21, 24, 27.
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skapa ákveðið andrúmsloft, sem nokkurs konar leiksvið fyrir óséðan harmleik. Má segja

að í þeim verkum mínum þar sem ég fjalla um myrkrið og fjarveruna færi ég mig fram um

eitt skref. Ég fer frá því að láta ákveðna tilfinningu hellast tæra út úr mér og móta hana í

nokkurs konar líkneski af tilfinningunni, til þess að finna hluti í umhverfinu sem

endurspegla þessa tilfinningu. Hlutir eins og rökkur, garðar og stólar verða einingar í

líkneski tilfinningarinnar. Umhverfið sjálft verður því að líkneskinu og þar með verður

tilfinningin alltumlykjandi, jafn áberandi en óáþreifanleg og náttmyrkur.



18

Niðurlag

Samþætting persónulegra tilfinninga og myndmáls afþreyingarmenningar er krefjandi en

gefandi verkefni. Á síðustu árum hef ég skoðað ýmsa möguleika þess verkefnis. Eins og

kom fram í inngangi, má flokka afraksturinn í klippimyndir, bjarnarverk, vökva og

tilfinningaskrýmsl og að lokum verk sem fjalla um myrkur og fjarveru. Klippimyndirnar

eiga einna mest skilt við póstmódernisma og popplist af flokkunum fjórum. Og þó þær

endurspegli það myndmál sem ég kalla orðið mitt eigið, þá er þeim síst allra verka minna

ætlað að losa um tilfinningar mínar. Björninn hefur reynst mér öllu liðtækari við andlega

úrlosun. Hann getur tekið á sig ólík hlutverk en hann stendur þó alltaf fyrir ógnarafl

tilfinninga og hann er fulltrúi ótaminnar, mannlegrar náttúru. Vökvarnir í verkum mínum

eru einföld útfærsla á svipaðri hugmynd. Þeir standa einfaldlega fyrir tilfinningar í sínu

hreinasta formi. Hver vökvi stendur fyrir eina, ákveðna tilfinningu, sem verður að

sjálfstæðu lífformi sem getur þróast og skipt um ham. Öllu flóknari birtingarmynd

sálarlífsins má sjá í þeim verkum mínum sem fjalla um myrkrið og fjarveruna. Í þeim nota

ég tilbúin rými sem sýningarstaði eða myndefni. Þessi rými endurspegla andlegt ástand

sem mér finnst heillandi; doða og fjarveru. Ég nota myndmál heimilisins og garðsins til

þess að endurskapa þetta sálarástand og þannig verður tilfinningin sem ég reyni að ná fram

hvað áhrifaríkust að mínu mati.

Á næstu árum langar mig að halda áfram að skoða möguleika þess að nota sálræna

reynslu til þess að skapa listaverk sem byggja á myndmáli skemmtiefnis. Fyrir

útskriftarverkefni mitt í Listaháskóla Íslands ætla ég að nota klippimyndatæknina sem

vinnuaðferð til þess að skapa verk sem fjalla um myrkrið og fjarveruna. Ég ætla að vinna

áfram með innsetningar og lýsingu til þess að skapa undarlegt andrúmsloft. Undanfarið hef

ég meðal annars skoðað verk listakvennanna Sue De Beer og Laurie Simmons. De Beer er

ung, bandarísk listakona sem vinnur með innsetningar, ljósmyndir, video og texta. Verk

hennar minna á sviðsmyndir leikhúsa og þau fjalla meðal annars um drungaleg ævintýri og
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vanda unglingsáranna.24 Laurie Simmons er samlanda De Beer, en hún hefur starfað lengur

við myndlist. Í gegn um tíðina hefur Simmons tekið mikið af ljósmyndum, en hún hefur

einnig unnið í klippimyndir og videoverk. Hún vinnur með uppstillingar og fundin

leikföng, dramatíska lýsingu og varpar upp spurningum um mannleg sambönd.25 Ég ætla

að hafa verk þessara listakvenna mér til hliðsjónar á næstunni. Ég vil vinna út frá svipaðri

fagurfræði, en út frá eigin reynslu og forsendum, að sjálfsögðu. Niðurstöður þeirrar vinnu

sem ég á fyrir höndum verða vonandi óvæntar, þótt ég vinni á grundvelli eldri verka minna.

Mig langar að gera eitthvað sem er ekki endilega póstmódernískt og ekki of líkt popplist.

Áhrifavaldar mínir munu þó áfram koma úr listheiminum og heimi nútíma afþreyingar. Ég

mun halda áfram að sækja innblástur í sálarlífið, þótt tilfinningarnar velli kannski ekki á

jafn dramatískan hátt út um fingurna á mér, heldur verði að tóli sem ég get mundað til þess

að skapa umhverfi og aðstæður sem vekja hjá áhorfandanum skynjun um eitthvað órætt en

á allan hátt áhrifamikið.

                                                
24 Shamin M. Momin. Ice Cream. Phaidon, 2007. Bls. 96 – 99.
25 Laurie Simmons. “Laurie Simmons”. Art:21: Art in the Twenty-First Century 4. Ritstjóri Marybeth
Sollins. Abrams Books, 2007. Bls. 206 - 217.



20

Heimildaskrá

Andrews, Ted. Animal Speak: The Spiritual and Magical Powers of Creatures Great and

Small. Llevellyn Publications, 1993.

Ástráður Eysteinsson. „Hin kvika menning“. Heimur kvikmyndanna. Ritstjóri Guðni

Elísson. Forlagið, 1999.

Berg, Stephan (ritstj.). Gregory Crewdson 1985 – 2005. Hatje Cantz, 2006.

Bourgeois, Louise og Lawrence Rinder. Louise Bourgeois. Drawings & Observations.

Bulfinch Press, University Art Museum og Pacific Film Archive, 1995.

Butler, Christopher. Postmodernism: A Very Short Introduction. Oxford University Press,

2002.

De Duve, Thierry og fleiri. Jeff Wall. Phaidon, 2002.

Gabriela Fridriksdottir. http://www.i8.is. 13. janúar 2008.

Herrera, Arturo. You Go First. Distributed Art Publishers, Inc, 2005.

Honnef, Klaus og Uta Grosenick (ritstj.). Pop Art. Taschen, 2006.

Lynch, David. David Lynch. Fondation Cartier pour l’art contemporain, Éditions Xavier

Barral, 2007.

Marshall, Richard. Lynda Benglis. Cheim & Read, 2004.



21

Momin, Shamin M. Ice Cream. Phaidon, 2007.

Simmons, Laurie. “Laurie Simmons”. Art:21: Art in the Twenty-First Century 4. Ritstjóri

Marybeth Sollins. Abrams Books, 2007.

Símon Jón Jóhannsson. Stóra draumráðningabókin. Vaka - Helgafell, 1999.

Snæbjörnsdóttir / Wilson. http://snaebjornsdottirwilson.com/nanoqresearch.php.

5. desember 2007.

Surrealism: The Last Snapshot of the European Intelligentsia. http://www.generation-

online.org/c/fcsurrealism.htm. 18. nóvember 2007.

Úlfhildur Dagsdóttir. „Myndanir og myndbreytingar: Um myndbönd Bjarkar“. Skírnir,

175. ár, haust 2001.

Yurei. http://en.wikipedia.org/wiki/Y%C5%ABrei. Sótt 28. janúar 2008.


















	MelkorkaH_b.a.Forsida.pdf
	B.a._ritgerd_08
	B.a._Vidauki

