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ÚTDRÁTTUR 

 

Í þessari ritgerð langar mig til þess að skoða hvað felst í listsköpun. Hvaða möguleikar 

felast í henni til að komast nær sálu minni og af hverju ég fæst við hana. 

     Í fyrsta kaflanum Ást, Guð og list fjalla ég um þrjú fyrirbæri sem eru mér kærust og velti fyrir 

mér hvort sjálfhverf list sé yfirhöfuð mikilvæg. 

     Í kaflanum Málverk finnst mér mikilvægt að takast á við helsta miðil minn, málverkið og 

skoða stöðu þess í samtímanum. 

      Í þriðja kaflanum Bernsku skoða ég hugmyndir, sem ég hef fengið er tengjast bernsku minni 

og velti fyrir mér hvernig sköpun mín og æska haldast í hendur og af hverju. 

      Kaflinn eftir Bernsku nefnist Sígild togstreita og þar segi ég frá andstæðunum; skipulag og 

óreiða og hvernig þær endurtaka sig ómeðvitað í verkum mínum. 

      Seinasti kaflinn, Út fyrir þægindasviðið fjallar um þau verk sem ég skapa til þess að fá útrás 

eftir að hafa unnið að  ‘alvarlegri‘ verkum. 

      Í lokaorðum reyni ég að fá heildarsýn á alla þætti sköpunar minnar og set þá í samhengi við 

það sem er hjarta mér næst.   
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INNGANGUR – FRELSI 

 

 Þegar ég þarf að útskýra afhverju ég skapa list, er frelsi það fyrsta sem mér dettur í hug.  

Aldrei gerði ég mér fulla grein fyrir því hversu mikið frelsi sköpun færir mér, fyrr en í gærkvöldi. 

Ég sá fugl fljúga og hugsaði hversu ótrúlegt það væri að vera fugl. Að fljúga er minn æðsti 

draumur og ekkert annað, sem mér dettur í hug gæti túlkað frelsi á jafn sannfærandi hátt. En eftir 

að hafa fylgst með fuglinum í nokkurn tíma, gerði ég mér grein fyrir að mig langaði ekki til að vera 

fugl, því þá gæti ég ekki skapað. Ómeðvitað hafði ég sett hæfni mína sem mannvera til að skapa í 

samanburð við vanhæfni mína við að fljúga og ákvað að skapa væri jafn frelsandi, ef ekki meira 

frelsandi en að fljúga. Um leið og ég hugsaði þetta rann það upp fyrir mér hvaða þýðingu sköpun 

hefur í raun og veru og hversu óhamingjusamur ég yrði án hennar. 

      

 

ÁST, GUÐ OG LIST 

 

      Listsköpun mín hefur mikið að gera með hið andlega og sálræna. Heimspeki, guðfræði og 

önnur andleg málefni eru mér hugleikin daglega og hafa mikil áhrif á listsköpun mína og þroska. 

Allt sem ég skapa tengist að einhverju leyti Guði. Ást, Guð og list eru þau fyrirbæri sem heilla mig 

mest. Fyrir utan að vera mjög mikilvæg og stórkostleg, finnst mér einnig áhugavert hversu erfitt er 

að útskýra eða skilgreina þessa þætti. Innst inni vitum við öll hvað þessir þættir standa fyrir og 

hvort sem þú trúir á þá eða ekki er eiginlega ómögulegt að útskýra merkingu þeirra og eiginleika 

með orðum. Ef ég reyni að greina þessi þrjú fyrirbæri þá er ást miklu fremur lífstíll heldur en 

einungis tilfinningar, sem maður ber í garð annarra manneskja. Ástin er leiðin sem maður velur í 

leit að innra eðli og hamingju. List getur verið verkfæri til að tjá ástina sem birst getur í ýmsum 

myndum og formum. Að trúa á Guð er það sama og trúa á tilgang eða ástæðu fyrir tilveru okkar. 

Ást, sannleikur – það jákvæða, virðist vera nátengt Guði og tel ég ást vera leiðina til Guðs. Ástin er 

eins og fræ, listin er gjörðin að planta þessum fræjum og Guð er það sem við uppskerum.  

     Í mínum augum er engin ein bók eða eitt ákveðið orð sem getur lýst Guði eða útskýrt 

hversvegna ég er sannfærður um tilveru Guðs. Engu að síður finnst mér gerlegt að reyna tjá þessa 

tilfinningu og trú með listsköpun og í leiðinni varpa fram heimspekilegri og jákvæðri mynd af 



Guði, lausri við alhæfingar.  

     Að mörgu leyti notast ég við listsköpun til þess að nálgast Guð, og að skapa hjálpar mér að 

komast að ýmsu um sjálfan mig og fær mig til þess að finna meira og meira fyrir tilvist sálar 

minnar, sem í leiðinni tengir mig meira við Guð. Fyrir mér eru Guð og sál andleg fyrirbæri, sem 

getur reynst erfitt að finna fyrir í þeim veraldlega heimi sem við lifum í. Listsköpun færir mér oft 

ró og frið og er mikilvægur þáttur í lífi mínu og góð leið fyrir mig til að leiða huga minn frá 

ómerkilegum áhyggjum. Í fyrstu mætti telja að leit mín að sjálfum mér gegnum sköpun mína hafi 

ekkert með áhorfandann að gera og sé þar af leiðandi sjálfhverf og óviðeigandi. Hins vegar má líta 

svo á að með því að leita að sannleikanum um sjálfan mig og reyna að nálgast sál mína og 

undirmeðvitund, er ég í raun að varpa fram góðri fyrirmynd, sem áhorfandinn gæti orðið fyrir 

áhrifum af. Það er ekki hlutverk nokkurs manns að breyta öðrum en aftur á móti með því að breyta 

sjálfum sér til góðs, gæti það leitt af sér jákvæðar breytingar fyrir aðra. Auk þess er ekki óalgengt 

að listamenn bæði í samtímanum og í fortíðinni noti listina sem tól til þess að leita að sjálfum sér. 

Súrrealistarnir voru til dæmis undir áhrifum frá Freud og kenningum hans um drauma og 

undirmeðvitundina1. Tracey Emin skapar list er snýst nær eingöngu um hana sjálfa2 og Erling TV. 

Klingenberg vinnur mikið útfrá egói sínu í verkum sínum. Þess háttar list tengist að miklu leyti 

pælingum Louise Bourgeois um ,, confessional art3‘‘.  

     Í gegnum aldirnar hafa verið margar tengingar á milli lista og trúarbragða. Fyrir meira en 

30.000 árum máluðu hellisbúar á veggi hella sinna og frömdu fórnir á dýrum í trúarlegum 

skilningi4. Allt frá tímum hellisbúa til miðalda, þegar íkonamálarar myndskreyttu kirkjur og til 

samtímans, þegar t.d. einkasýningar Mark Rothko eru settar upp hafa Guð og list haldist fast í 

hendur, þó að skilgreiningin á Guði og list hafi þróast töluvert. Á sunnudögum nær fólk í sömu 

andlegu upplifun í galleríum númtímans og það fékk í árdaga kirkjunnar.5  

 

 

                                                           
1 Surréalisme et sexualité , 1971, Xavier Gauthier 

2 The Art of Tracey Emin, Chris Townsend Mandy Merck, Thames & Hudson- 2002 

3 http://www.telegraph.co.uk/culture/art/7794168/Louise-Bourgeois-invented-confessional-art.html 

4 Cave of Forgotten Dreams, Werner Herzog, heimildarkvikmynd, 2010. 

5 http://www.frieze.com/issue/article/believe-it-or-not/ 



 

MÁLVERK 

 

     Þar sem ég einbeiti mér mikið að listmálun þessa dagana finnst mér staða málverksins innan 

listheimsins áhugaverð. Seinustu áratugi hefur hlutverk þess verið óráðið, sem er eflaust 

skiljanlegt eftir að hafa verið ráðandi listform í margar aldir.  Seinasta öld var mögnuð þegar kom 

að þróun og breytingum og sérstaklega stefnurnar á sjöunda áratugnum sem höfðu mikil áhrif á 

málverkið. ,,Þú ert morðingi listarinnar, þú ert morðingi fegurðar og þú ert meira að segja morðingi 

hlátursins!" öskraði abstrakt-expressjónistinn Willem de Kooning á popp-listamanninn og 

frumkvöðullin Andy Warhol í veislu einni6. Húmor og litríkleiki popp-listar ógnaði alvarleika 

abstrakt-expressjónismans sem á þeim tíma var ríkjandi stefna listmálunar í listheiminum7. Oft 

hafa samtímalistamenn leyft sér að gera grín að listmálurum og  má nefna vídeó verk Paul 

MacCarthy, sem nefnist Painter frá árinu 1995 og er vægast sagt skopleg túlkun á málurum. Í þessu 

vídeói sést MacCarthy (klæddur eins og tröll) mála abstraktmálverk á mjög klunnalegan máta og 

súrrealíski/barnalegi undirtónninn sem minnir á Stundina okkar er augljóst skot á 

,,hugmyndafræðilegan skort“ málarans.  Nýlegt dæmi, sem hæðist að málurum má nefna 

listamanninn Rodney Graham, sem hefur skapað sér alter-ego sem tilgerðarlegur listmálari og 

haldið sýningar af expressjónískum verkum sem minna á síð-kúbisma Picasso8. En framlag 

Ragnars Kjartanssonar til Feneyjartvíæringsins árið 2009 er hugsanlega eitt þekktasta dæmið 

hérlendis um túlkun konseptlistamanns á listmálaranum. Seinustu ár hafa hinsvegar margar 

sýningar bæði erlendis og hérlendis sýnt fram á gildi málverksins í samtímalistum, eins og til 

dæmis sýningin Ljóslitlífun í Hafnarhúsi snemma ársins 2010 sem gekk út á það að votta 

brennandi áhuga yngri kynslóðar listamanna á Íslandi á málverkinu9. Í Ljóslitlífun mátti finna 

litrík poppuð málverk m.a. undir áhrifum tölvugrafíkur og teknótónlistar svo fátt sé nefnt. Einnig 

hafa erlendir listmálarar á borð við Peter Doig, Luc Tuymans, Tal R, Neo Rauch, Gary Hume og 

fleiri hlotið mikla viðurkenningu og lof seinustu ár frá listasöfnum, listunnendum og á tvíæringum 

                                                           
6 http://www.thedailybeast.com/newsweek/2009/12/02/andy-warhol-factory-man.html 

7 Lives of the Great Modern Artists, Edward Lucie-Smith, Thames & Hudson, 1999, bls. 244 

8 Little Theatre of Gestures, Malmö Kunsthall sýningarbæklingur bls. 94 

9 Ljóslitlífun, Hafþór Yngvason, Listasafn Reykjavíku, bls.6 



um allan heiminn fyrir listmálun sína og samhliða því tryggt málverkinu meira vægi sem listmiðli. 

Gary Hume er einn af virtustu málurum samtímans og er meðlimur YBA eða ungra breskra 

listamanna. Málverk hans kanna meðal annars mörkin á milli naumhyggjunnar og popp-listarinnar 

og er í raun fremur sjaldgæft í listasögunni. Tilraunir Hume að samræma þessar tvær ólíku stefnur, 

tímalaus og pólitísk þróun Neo Rauch á súrrealismanum og litrík og skrautleg málverk eftir Tal R 

máluð í stíl sem hefur verið nefndur Kolbojnik eða afgangar eru fáein dæmi um hlutverk 

málverksins í samtímalistum. Útfrá þessu má telja að málverkið sé enn í þróun eins og það hefur 

alltaf verið sé listasagan skoðuð. Jafnvel þótt að snillingar eins og MacCarthy, Ragnar og Graham 

geri grín að listmálurum með því að mála klaufaleg expressjónísk verk og nota þau í vídeóum eða 

innsetningum er túlkun þeirra nokkurs konar framlag til miðilsins, enda eru þeir að nota málningu 

á flöt til þess að koma sínu til skila, þrátt fyrir að það sé í kaldhæðni. Í raun eru þessir listamenn að 

gera jafn mikið grín að sjálfum sér sem listamönnum og mætti segja að þetta sé ekki grín heldur 

nokkurskonar nútímaleg túlkun á málverkinu. Það virðast flestir listamenn og fræðingar í dag vera 

á þeirri skoðun að allir listmiðlar séu jafnir og að aðalatriðið er að koma sínu til skila í hvaða formi 

eða miðli sem er. Þegar maður hugsar út fyrir kassann, sér maður að það skiptir litlu máli hvort 

verkið sé málverk, skúlptúr eða gjörningur, bara svo lengi sem það hefur áhrif á áhorfandann og er 

í einhverskonar samhengi við listasöguna og margþætt eðli hennar. Ég finn fyrir mikilli þörf að 

mála og hef mikinn áhuga á málverkinu en þrátt fyrir það notast ég við alla miðla og neita að festa 

mig við eitthvern einn ákveðinn. Með málverkum mínum vinn ég oft út frá andlegum pælingum.  

Ef ég mála fígúratíft er ekki ólíklegt að það leynist einhver heimspekileg íhugun í myndefninu, 

þótt að það þurfi samt ekki endilega að vera. Það er aðallega ein aðferð sem ég hef unnið mikið 

með síðustu tvö ár sem ég tel vera nær eingöngu andlega. Sú aðferð samanstendur af 

geometrískum abstrakt formum sem ég mála með akrýl á viðarplötu, formin eru litrík og minna oft 

á fána, glugga eða krossa10. Með þeim málverkum nota ég engar skissur heldur spinn og eru 

sjálfsprottin formin byggð á minni innri líðan fremur en fyrirfram ákveðnum hugmyndum um 

myndbyggingu. Sköpun þessara verka minnir mig á taflleik, hver einasti reitur sem ég mála hefur 

áhrif á þann næsta og í leiðinni áhrif á allt málverkið. Í raun er engin eiginlega saga í þessum 

verkum, en fyrir mér eru þetta afar andleg málverk, líkt og múslimar mála aldrei Guð sinn heldur 

tjá trú sína með abstrakt formum og mynstrum og tel ég mig vera að eiga við það sama. Að mála 

svona verk tekur mig fremur langan tíma og ferlið krefst oft þolinmæði sem á sama tíma reynist á 
                                                           
10 Sjá viðhengi, mynd a.) 



köflum mjög hugleiðandi fyrir mig og vonast ég til að það skili sér til áhorfandans. Á sjöunda 

áratugnum byrjaði mótspyrna gegn málverkinu og voru málarar taldnir frekar ,,heimskir“ vegna 

þess að þá skorti hugmyndafræði sem einkenndi aðrar rísandi stefnur eins og gjörningalist, 

innsetningar, mínímalisma og popp-list. ,,Heimskur eins og málari" sagði Marcel Duchamp á 

fyrirlestri einum árið 196011.  

   Í stað þess að reyna fá áhorfandann til þess að hugsa og komast að einhverri einni ákveðni 

niðurstöðu þá reyni ég að fá áhorfandann til þess að hætta að hugsa um stund og leyfa sjálfum sér 

að upplifa. Upplifun er fyrir mér jafn mikilvæg og einhver hugmyndafræðileg niðurstaða. Reynsla 

mín segir mér að upplifun verði mikilvægari eftir því sem maður eldist og með mínum málverkum 

óska ég þess að áhorfandinn komist í persónulegan ,,trans“ sem líkist ef til vill hugleiðslu.  

 

 

BERNSKA 

 

     Barnæska mín hefur áhrif á margt af því sem ég skapa. Hugmyndirnar sem ég fæ að 

listaverkum eru oftar en ekki undir áhrifum frá einhverju sem einkenndi uppeldi mitt að einu eða 

öðru leyti. Að mestu leyti átti ég gott uppeldi og held að æska mín hafi verið sá tími sem ég hef 

verið hamingjusamastur. Ástæðan fyrir því er tengd upplifun, ég skynjaði bæði aðstæður og 

umhverfi sem krakki mun betur en ég geri nú. Ég gæfi mikið til þess að fá að upplifa aftur eins og 

barn og held að þær hugmyndir sem ég fæ að listsköpun sé leið undirmeðvitundar minnar til þess 

að minna mig á það sem er mér kærast. Einhvern tímann heyrði ég að hin skapandi manneskja er 

barnið sem ,,lifði af“ og að mörgu leyti finnst mér það lýsa listamönnum og hæfni þeirra að sleppa 

sér og gera eitthvað án aga og út fyrir ramman eins og börn eiga til með að gera. Listamenn eins og 

meðlimir Cobra stefnunnar og Jean Dubuffet sem bjó til hugtakið Art brut hafa ýtt undir áhuga 

minn á ,,hrárri" tjáningu í anda barna12. Auk þess hef ég mjög gaman af listamönnum sem vinna 

ekki beint útfrá innra barni en minna engu að síður á æsku mína. Gott dæmi um það er Elín 

Hansdóttir og innsetningar hennar í ætt við völundarhús en kynni við þau verk minntu mig á áhuga 

minn sem barn á leynigöngum og hinu dularfulla. Nýlegasta dæmið um listaverk sem byggt er á 

                                                           
11 Duchamp: A Biography, Calvin Tomkins, Holt Paberbacks,1998 

12 Lives of the Great Modern Artists, Edward Lucie-Smith, Thames & Hudson, 1999, bls. 272 



minningum æsku minnar er vídeóverk sem ég gerði í byrjun desember13. Vídeó þetta er byggt á 

teiknileiknum Exquisite Corpse sem ég spilaði reglulega sem barn og geri enn og sem 

súrrealistarnir voru meðal annars vanir að leika14. Reglur þessa leiks eru þannig að þrír taka þátt í 

teiknun karakters, blaði er brotið í þrennt og leikmenn skiptast á að teikna sinn líkamspart af 

karakternum í einrúmi, sá fyrsti teiknar höfuðið, næsti búkinn og sá þriðji fæturnar. Útkoman er 

síðan oftast óreglubundin mótun karakters byggt á þremur mismunandi ímyndunaröflum. Ég fékk 

hugmyndina að endurgera þennan leik með notkun vídeómiðilsins og tók upp þessa þrjá 

líkamsparta í sitthvoru lagi, höfuðið var af púka glottandi fyrir framan eld með búk af dansandi 

hálfnaktri konu og fætur af bónda í stígvélum gangandi til hliðar fram og til baka en allt þetta var 

leikið og með tónlist eftir Raymond Scott sem undirspil. Vídeóið klippti ég svo saman þannig 

vídeóið af höfðinu var ofan á vídeóinu af búknum og það vídeó ofan á vídeóinu af fótunum. Í 

fyrstu virtist þessi samstæða samhengislaus og handahófskennd en við betri íhugun komst ég 

seinna að því að ákveðinn frásögn eða persónusköpun átti sér stað. Vídeóið segir í raun litla sögu 

eða gefur smá ráð. Höfuðið táknar djöfulinn, búkurinn daður og fæturnar tákna bónda, sem gengur 

fram og til baka í snjónum og sáir engu fræi né vinnur nokkra vinnu. Þannig mætti lauslega túlka 

verkið að sá sem daðrar við djöfulinn (hvernig sem túlka má djöfulinn, t.d. græðgi, afbrýðissemi, 

leti) uppsker ekki neitt. Í raun svindlaði ég því ég skapaði karakterinn algerlega sjálfur án þess að 

fá aðra tvo til þess að móta karakterinn með mér eins og leikreglur gefa til kynna en þrátt fyrir það 

þá myndaðist persónusköpun og frásögn sem ég var sáttur við. Líklegast er augljósasta dæmið af 

hugmynd sem ég hef fengið sem er undir áhrifum frá æsku minni sería af verkum sem ég gerði 

útfrá litabókamyndum15. Ég keypti gamaldags litabók með teikningum í stíl sem minna á sakleysi 

sjötta áratugsins, lét prenta út tíu til fimmtán af þessum teikningum í ca. 100-160 sentímetra hæð. 

Litaði svo þessar myndir með þeim hætti sem ungbarn litar slíkar teikningar – sem sagt krassaði 

mikið og litaði út fyrir myndefnið. Útkoman var eins og mixtúra af abstrakt og popp-list en 

andstæðurnar, sem liggja á milli abstrakt-expressjónisma og popp-listar finnast mér skemmtilegar 

og ekki síst vegna þess að þessar stefnur liggja svo nálægt hvort annarri í listasögunni. Í raun 

snúast þessar litabókamyndir að miklu leyti um samband skipulags og óreiðu. Reglusama 
                                                           
13 Sjá viðhengi, mynd b.) 

14 Kanta Kochhar-Lindgren, The Exquisite Corpse: Chance and Collaboration in Surrealism‘s Parlor Game, 2009  

 

15 Sjá viðhengi, mynd c.) 



teikningin er hunsuð af óreiðumiklu og frjálslegu krassi sem flæðir út fyrir ramma myndefnisins. 

Nú í vetur stendur yfir sýning á teikningum fjölmargra listamanna, bæði íslenska og erlendra í 

Hafnarhúsi og það kom mér skemmtilega á óvart að sjá gömul verk eftir nafna minn Sigurð 

Guðmundsson sem vann einnig með litabókina. Sigurður hefur samt farið aðra leið með litabókina 

því hann teiknaði lauslega og vandlega með blýanti litlar teikningar inn í myndefnið. 

 

 

 

SÍGILD TOGSTREITA 

 

     Skipulag og óreiða eru andstæður sem ég vinn mikið með í verkum mínum, þau minna mig á 

togstreituna á milli þarfa sálarinnar og vilja hugans. Persónulega túlka ég sálina sem mína innri 

veru og hugann sem tól fyrir sálina til þess að koma sínu á framfæri. Oft kemur fyrir að vilji huga 

míns nær tökum á lífi mínu og þarfir sálar gleymast. Dæmi um þetta er þegar mér líður illa vegna 

neikvæðrar atburðarrásar sem hefur sært mig. Í stað þess að líta á þessa atburðarrás öðrum augum 

og spyrja sjálfan mig hví ég sé sár og reyna með því móti að komast að einhverri niðurstöðu um 

sjálfan mig þá er ég líklegri til að detta í þá gryfju að líða illa og hugsa í sífellu hvernig ég ,,hefði 

átt“ að bregðast við og hvernig ég ætti að móta með mér sterkt varnarkerfi til þess að bregðast 

réttar við næst þegar einhver beitir mig óréttlæti. 

     G. I. Gurdjieff var spekingur, andlegur leiðbeinandi og gúrú sem lést um miðja seinustu öld. 

Hann hélt því fram að til þess að verða einn og heill með sál sinni og sínu andlega sjálfi þyrfti 

maður að læra með ákveðnum hætti að fylgjast með bæði hegðun sinni og hegðun annarra og með 

því móti myndi maður á endanum komast nær sannleikanum um eðli sjálfs síns16. Af þessu má 

álykta að hugurinn sé sá sem fjarlægir okkur fyrst og fremst frá sálinni en með þjálfun og 

einbeitingu er hægt að nota hugann til þess að finna sitt innra sjálf.  

     Mósaíkveggverk Gerðar Helgadóttur á Tryggvagötu hefur haft áhrif á mig frá æsku og fannst 

mér skemmtilegt þegar ég komst að því að hún var einnig verið undir miklum áhrifum frá 

Gurdjieff. Vitni um það er meðal annars sýningin Gerður og Gurdjieff sem haldin var í Gerðarsafn 

árið 2010 og í ævisögu Gerðar þar sem kom fram að hún skrifaði bréf til föður síns sem snérist að 
                                                           
16 G.I. Gurdjieff, Beelzebub‘s Tales to His Grandson, 1950, Harcourt, Brace & Company and Routledge & Kegan Paul.  
 



miklu leyti um Gurdjieff og skrif hans17. Andleg málefni eru oft uppspretta verka minna og einnig 

verka Gerðar auk þess eigum við það sameiginlegt að vinna mikið útfrá geometrískum 

snúningsformum18.  

 

     Ég held meðal annars að það sem heillar mig svo mikið við samband skipulags og óreiðu sé 

hversu þunn línan er á milli þessarra þátta. Margt sem stendur fyrir reglu og skipulag á það til að 

tákna einnig óreiðu og óreglu. Eitt dæmi um þetta er herinn sem þjálfar hermenn undir miklum aga 

en svo eru þessir sömu hermenn sendir í stríð. Stríð er óneitanlega óreglusamt og þar getur hvað 

sem er gerst hvenær sem er. Svipað og þær hugmyndir sem ég fæ og tengjast upplifun bernsku 

minnar, þá fæ ég reglulega hugmyndir að verkum sem með einu eða öðru móti tengjast reglu og 

óreglu. Ástæðan fyrir þessu er að ég held enn og aftur leið undirmeðvitundar minnar að láta mig 

vita hvað er mér mikilvægast. Út frá þessu veit ég að listsköpun mín hvort sem hún ,,heppnast“ eða 

ekki, þá er hún í raun tól sem ég nota til að nálgast undirmeðvitund mína,  minn innri mann eða sál 

mína.   

 

     Það var íslenski listamaðurinn og fræðingurinn J.B.K. Ransu sem óbeint hjálpaði mér að 

uppgötva hvað regla og óregla spila stór hlutverk í listsköpun minni, en í raun og veru eiga verk 

mín margt sameiginlegt með verkum Ransu. Líkt og ég er Ransu málari sem fæst við geomatríu, 

popp-list, dúalisma og andleg málefni í málverkum sínum.19 Málverk hans eru eflaust mest 

framúrskarandi dæmi um togstreitu skipulags og óreiðu sem fyrirfinnst í íslenskri myndlistarsögu. 

Þau verk Ransu sem hafa eflaust haft mest áhrif á mig líkjast nokkurskonar blöndu af Mondrian og 

Pollock20, en þau samanstanda af handahófskenndum slettum er innihalda mynstur (eins og til 

dæmis hringi) sem liggja hlið við hlið í reglusamri röð. Þessi verk hans er ábyggilega hreinasta 

dæmi um sambræðing skipulags og óreiðu sem ég hef komist í tagi við og það voru þau skilaboð 

hans sem opnuðu augu mín um uppbyggingu minna eigin verka. 

 

                                                           
17 http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1144284/ 

18 http://www.kopavogur.is/stjornsyslan/frettir-og-utgefid-efni/frettir/nr/1858 

19 Almynstur, Listasafn Árnesinga, 2011, bls.10-11 

20 Almynstur, Listasafn Árnesinga, 2011, bls. 12 



    Matisse er einn af mínum eftirlætis listmálurum og því meir sem ég hef lesið um speki hans í 

garð listar, því meir höfðar list hans til mín. Markmið Matisse var að mála verk sem táknuðu 

tærleika, hreinleika og kyrrð21 en mörg, en ekki öll, málverk sem ég skapa snúast einnig um það. 

Fjölbreytt litanotkun Matisse er einnig mjög áhrifarík. Annar snillingur og sérvitringur um notkun 

lita og sem ég lít mikið upp til er Wassily Kandinsky. Þar sem Kandinsky var einn af fyrstu til að 

mála hreina abstraktsjón þá er hann oft talinn guðfaðir abstraktlistar en fyrir utan það að hafa 

málað bæði ótrúlega falleg og listasögulega séð mikilvæg málverk þá var hann einnig mikill 

fræðimaður um form og liti, meira að segja bjó hann yfir þeim öfundsverða ,,ofurkrafti“ að heyra í 

litum. Kandinsky taldi að litir gætu haft bæði líkamleg áhrif á áhorfandann og andleg. Þau 

líkamlegu líkti hann við að borða sætabrauð en þau andlegu, sem hann taldi töluvert dýpri en þau 

líkamlegu, lýsti hann þannig að það væri eins og litirnir bókstaflega snertu sálina og hefðu víbrandi 

áhrif á hana22.  

     Aðrir listamenn sem hafa mikil áhrif á listmálun mína þessa daga eru til dæmis Munch, 

Anselm Kiefer, Mark Rothko, van Gogh, Paul Klee, Roy Lichtenstein, Martin Kippenberger og 

Dieter Roth. Víðtækni og fjölhæfni Roth og Kippenberger heilla mig mjög, sjálfur vill ég vera eins 

víðtækur og þeir en á erfitt með að taka áhættur og sleppa mér á þeim mælikvarða sem þeir voru 

vanir, en báðir þessir listamenn máluðu, frömdu gjörninga, gerðu innsetningar og notuðust við 

ljósmyndir svo fátt sé nefnt. Það sem heillar mig meðal annars við fjölhæfni þeirra er sú staðreynd 

að sem einstaklingur á ég mér margar hliðar og upplifi ýmsar tilfinningar og finnst ekki að einn 

miðill eða einn stíll geti tjáð eða túlkað þann fjölbreytileika sem ég kemst í kynni við daglega. 

Einkasýningar sem þessir listamenn héldu voru áberandi fjölbreytilegar og hvernig þeir notuðu 

þessa ólíku listmiðla til að komu sínu til skila finnst mér tilkomumikið og tek til fyrirmyndar. 

Nýlega lærði ég að þegar Roth var á svipuðum aldri og ég þá var hann í raun mjög reglusamur í 

sköpun sinni og átti einnig oft erfitt með að sleppa sér. Með tímanum fór hann að taka fleiri áhættur 

og loks var hann nær laus við þá blekkingu um að búa sér til reglur og fara eingöngu eftir þeim23. 

Ef það er eitthvað sem ég hef lært á þeim fjórum árum sem ég hef stundað listnám, þá er það að ég 

get alltaf lært eitthvað nýtt. Ég á í raun aldrei eftir að verða fullmótaður listamaður heldur verð ég 
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22 Wassily Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art, 1911  

 

23  Dirk Dobke og Thomas Kellein, Dieter Roth Books + Multiples, 2004 



í sífelldri leit að sjálfum mér sem listamanni. Í raun var þessi uppgötvun mikill léttir fyrir mig og 

hefur ýtt undir áhuga minn á að prófa mig áfram og taka áhættur, nú þegar ég mála verk þá blekki 

ég ekki sjálfan mig í að halda að ég sé eins góður og ég geti framast orðið. Þegar ég sé hversu 

ófullkomin verkin eru sem ég skapaði fyrir fjórum árum, þá fyllist ég tilhlökkun að vita til þess að 

eftir önnur fjögur ár verð ég töluvert þróaðari listamaður en ég er í dag. Þessi hugsunarháttur hefur 

einnig hjálpað mér að forðast að hugsa um að skapa list til þess að sanna mig fyrir öðrum og hefur 

ýtt mér í þá átt að skapa til þess að þroskast, bæði sem listamaður og einstaklingur.  

 

 

ÚT FYRIR ÞÆGINDASVIÐIÐ 

 

Oft finn ég þörf til að skapa verk sem eru óþægileg eða ljót eða hvorug tveggja. Karakter sem ég 

skapaði á fyrsta ári undir kennslu Ásmundar Ásmundssonar heitir Goggi grallaraspói.24 

Fagurfæðilega séð er hann viðbjóður að öllu leiti. Goggi skapar oft óþægilegt andrúmsloft með 

veru sinni, hann er neon litaður, í kjánalegum fötum og minnir mig á barnabók frá níunda og tíunda 

áratugnum. Ég skapa svona list að miklu leyti til þess að fá útrás frá nákvæmni og alvarleika 

annarra verka minna. Einnig er ég tiltölulega nýbyrjaður að gera gjörninga.  Alvarlegir gjörningar 

finnst mér oft mjög vandræðarlegir, þannig ég hef eingöngu framið  húmorsríka gjörninga hingað 

til. Á því sviði hef ég skapað annan karakter sem nefnist Andrews og er dæmigerður miðstéttar 

Bandaríkjamaður25. Andrews er óþolandi persóna og á margt sameiginlegt með Gogga.  Ég er 

nýbyrjaður að vinna út frá teikningum úr unglingabókum, sem komu út snemma á tíunda áratug og 

báru nöfn eins og Bananar í hettupeysum eða Gíraffar í gúmmískóm. Teikningar þessar eru litaðar 

með trélitum á verulega stórum pappír26. Minningar mínar af svona unglingabókum eru mjög 

neikvæðar. Ég hef fengið mismunandi viðbrögð við Gogga og þessum unglingabókamyndum.  

Þeir sem skilja húmorinn hafa gaman að þessu, en mér finnst skemmtilegast að fá neikvæðu 

viðbrögðin. Ég er stoltur að hafa náð að vekja neikvæð viðbrögð hjá áhorfendum. 

      Eitt sinn fyrir nokkrum árum fór ég inn á almenningssalerni á efri hæð Hafnarhússins. Þegar 
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25 Sjá viðhengi, mynd e.) 

26 Sjá viðhengi, mynd f.) 



ég steig inn fann ég mikla kúkalykt, en þetta var engin eðlileg kúkalykt heldur minnti hún 

óneitanlega mig á góða matarlykt.  Eldri bróðir minn kenndi mér þegar við vorum yngri að það 

eina sem er verra en vond kúkalykt er góð kúkalykt.   Það var eins og manneskjan sem notaði 

klósettið á undan mér hefði ekki melt matinn sinn nógu vel. Þetta fannst mér gífurlega truflandi og 

sérstaklega óviðeigandi að finna þessa lykt á þessum stað. Út frá þessu atviki fékk ég hugmynd að 

lyktarverki, sem ég  framkvæmdi á fyrsta ári í LHÍ.  Ég steikti beikon inn á klósetti, fjarlægði 

beikonið, pönnuna og ferðahelluna og bauð samnemendum mínum að fara inn á klósett og upplifa 

þessar óþægilegu andstæður27. Á öðru ári gerði ég sjálfstætt framhald af þessu verki, þar sem ég 

kom borði með snyrtilegum dúk fyrir í litlu herbergi. Á þetta borð setti ég svo kanilsnúða, kökur, 

flatbrauð með hangiáleggi, appelsínuþykkni í könnu, diska, glös og fleira góðmeti.  Ég faldi síðan 

poka á gólfinu með ferskum mannakúk framleiddum af sjálfum mér. Þessi lyktarverk, Goggi 

grallari, Andrews og unglingabókaverkin virtust í mínum augum í fyrstu vera innihaldslaus verk. 

Mig grunar nú að meira búi á bak við þau. Þessi verk eiga það sameiginlegt að þau eiga í raun 

heima annarstaðar en í því samhengi sem ég set þau í. Með því að staðsetja þau í formi innsetninga, 

gjörninga eða málverka er ég að miklu leyti að fara að fordæmi t.d. Dada, Fluxus og kitsch. 

Hinsvegar verð ég að viðurkenna að ég tek þá list sem ég skapa og byggir á ,,fagurfræði“ 

alvarlegar. Ein af ástæðum þess að ég byrjaði að skapa verk eins og Gogga grallara, tel ég vera til 

þess að komast yfir ótta við neikvæða gagnrýni og/eða höfnun. Ég skapa oft andstæður í verkum 

mínum, bæði sem fá áhorfandann til þess að líða vel og einnig sem kemur óþægilega fyrir sjónir.   

 

 

LOKAORÐ - FRELSI 

     Það er spurning hvort list geti bjargað heiminum frá þeirri glötun, sem framtíðin ber í skauti 

sér. Græðgi og hégómi mannsins er óneitanlega mikil og til þess að gera heiminn að betri stað 

þurfa allir að líta í eigin barm og vinna úr sínum vandamálum. Mín skoðun er sú að það er hægt að 

nota listsköpun til sjálfsskoðunar og komast yfir þær daglegu hindranir, sem gera flest okkar 

óhamingjusöm. Að velja ást fram yfir ótta getur oft reynst erfitt, en fyrir mér er list talsmaður 

ástarinnar og nota ég listina til þess að afhjúpa minn innri mann, draga sál mína upp á yfirborðið og 

minna sjálfan mig á að ég er meira en bara efni því að ég er einnig andi. Finna jafnvægi á milli vilja 

líkamans og þarfa sálarinnar í stað þess að lifa eins og vélmenni hugans og fylgja fyrirmælum, sem 
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eru hugsanlega hentug og þægileg en skorta alla tilfinningu og heiðarleika. Ef spurningin er „að 

vera eða ekki að vera“ þá er svarið „að vera“. List framleiðir fegurð og fegurðin minnir okkur á það 

góða í heiminum. Hún gefur okkur von og hjálpar okkur ómeðvitað að velja sannleikann fram yfir 

blekkinguna og það heiðarlega fram yfir það óheiðarlega. Ástæðan fyrir því að erfitt er að útskýra 

ást, Guð og list er eflaust vegna þess að allir hafa mismunandi túlkun á þessum hlutum og engin ein 

þeirra er hinn heilagi sannleikur. Ég tel svo vera að innst inni viljum við öll frelsi frá áhyggjum 

okkar og ótta, a.m.k. sækist ég eftir því með sköpun minni og hugleiðingum um andleg málefni. 

Daglegt líf getur verið erfitt, jafnvel þótt maður sé ekki að deyja úr hungri eða sé hermaður í stríði 

þá lendir maður í allskyns orrustum við sjálfan sig og aðra. Oft langar mig að komast burt, helst frá 

þessum heimi og ég geri það með listsköpun, hún fær mig til að fljúga á loft og sjá tilveruna í heild 

sinni. Erfitt er að alhæfa hvað ást, Guð og list er en ef maður upplifir frelsi þá veit maður það, 

jafnvel þótt maður geti ekki greint það.  
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