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Inngangur

Beislun ljóssins hefur gefið manninum vald yfir deginum, fyllt híbýli okkar birtu. En það er ekki 

það eina sem forvitni okkar hefur fært  okkur.  Tölvuskjáir eru þaktir mörgum milljónum örsmárra 

ljósgjafa sem senda skilaboð inn í vitund okkar á ógnarhraða í formi orða og mynda.  Í ljósleiðurum 

undir götum okkar hljóma þúsundir radda  og gríðarlegt magn af stafrænum upplýsingum þjóta 

heimshorna á milli á örfáum millisekúndum. Með ljósrænum hátæknibúnaði höfum við kortlagt 

himininn, mælt efnasamsetningu sólkerfa í mörg hundruð milljón ljósára fjarlægð og fundið aldur 

alheimsins. Í raun er mest af okkar vísindalegu vitneskju um þennan heim grundvölluð á þeim 

upplýsingum sem ljósið hefur fært okkur. 

Gegnum aldirnar hefur ljós verið  holdgervingur hins heilaga, veitt vísindamönnum innblástur og 

fyllt  listamenn andagift. Í flestum trúarbrögðum er náið samband milli uppljómunar og heilagleika, 

milli ljóss og sköpunar. Ljós er nauðsynlegt öllu lífi, án sólarinnar væri ekkert líf hér á jörðu.  Ljós 

nærir því ekki einungis andann heldur efnið líka. Ómögulegt  er að horfa framhjá skyldleika milli 

trúarbragða og vísinda.  Bæði leitast við að útskýra heiminn sem við lifum í en með gjörólíkum 

aðferðum.  Í leit sinni að Guði, rannsakaði maðurinn ljósið, sem leiddi til margra okkar helstu 

byltinga á sviði vísinda. Því má segja að ljósið hafi verið í fararbroddi bæði á sviðum vísinda og 

trúarbragða.  Gegnum tíðina hafa vissir árekstrar verið á milli þessara fylkinga en almennt hefur 

samstarf þeirra verið ágætt.  Það er hinsvegar ljóst að framþróun vísinda hefur grafið undan 

trúarkenningunum en í flestum tilfellum hafa trúarbrögð á endanum aðlagað sig að nýrri 

heimsmynd. 

Hér  höfum við snert á vissu þema sem ég hef notað í verkum mínum að undanförnu.  Mætti segja 

að þemað sé tvískipt, þ.e. vísindi og trú. Í vísindaheimum hefur það verið ljósið sem heillar mig 

mest, og áform mín um framhald eftir útskrift úr LHÍ eru að nema ljóseðlisfræði, sem ég hyggst 

nota í myndlistarlegum tilgangi.  Þessi tvö þemu, trú og vísindi, virðast við fyrstu sín vera mjög ólík 

en ekki þarf að skoða lengi til að finna á þeim sameiginlega snertifleti. Bæði leitast þau við að gefa 

okkur svar við spurningunni: “Hvaðan komum við?”.  Svar trúarbragðanna felur í sér tilgang lífsins, 
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eitthvað sem vísindin hafa ekki getað veitt okkur ennþá.  Trúarbrögðin færa okkur tilganginn en 

vísindin sannleikann.  

Í þessari ritgerð mun ég skoða hvernig fyrstu heimspekingarnir rannsökuðu ljósið í hinni löngu leit 

að sannleikanum.  Samhliða því mun ég skoða viðbrögð kirkjunnar við hinni nýju heimsmynd og 

hver sé staða hennar í dag. Leitin að ljósinu hefst í Grikklandi árið 300 f.Kr. og leiðir hún okkur til í 

Evrópu um miðja 19. Öld.  Á þeim tímapunkti er eðlisfræðin komin með nægilega haldbærar 

kenningar til að skáka flestu því sem sköpunarsaga Biblíunnar segir til um.  Þá hætti ljósið að lifa á 

himnum og hóf líf í hinum efnislega heimi. Birtingarmynd ljóss í gegnum listasöguna virðist hafa 

fylgt vísinda þekkingu mannsins.  Á tímum endurreisnarinnar fæddust margar af stærstu kenningum 

ljóseðlisfræðinnar og rannsóknir með sjónrænum mælitækjum drógu undan kenningum Biblíunnar 

um uppruna heimsins. Á sama tíma gegndi ljós lykilhlutverki í trúarlegri myndlist við túlkun 

heilagleikans og var það talið búa yfir andlegum eiginleikum. Hvar er heilagleikann að finna í 

tæknivæddu og upplýstu nútíma samfélagi? Er hann ennþá til staðar í ljóstlist nútímans? Þeirri 

spurningu verða gerð skil í kaflanum “Listasagan uppljómuð” þar sem saga ljóss í myndlist verður 

skoðuð allt frá tímum endurreisnarinnar til dagsins í dag.   Í kaflanum “Afkvæmi hugans” mun ég 

gera minni eigin listsköpun skil og fara yfir verk þau sem ég hef verið að vinna að á síðastliðnu ári. 

Dæmi eru tekin af verkum sem bæði sækja sér innblástur til hugarheima vísindanna og einnig 

skoðað verk sem vinnur á trúarlegum grundvelli.
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Vísindasaga ljóss og viðbrögð kirkjunnar

Það var gríski heimspekingurinn og Sikileyjarbúinn Empedocles sem árið 500 f.Kr. lagði fram 

ljósfræðikenningar sínar sem jafnframt eru fyrstu þekktu kenningar af slíkum toga. Empedocles 

taldi sig vera haldinn guðlegum innblæstri sem gerir honum kleift að geta sagt til um eðli ljóss. 

Hann trúði því að Afródíta hafi skapað augað úr frumefnunum fjórum og sett eld í miðju augans. 

Ljósgeislar skinu frá eldinum líkt og augað væri viti.1  Á þessum tíma voru þetta byltingarkenndar 

hugmyndir, þó svo að kenningin um að að ljós skíni úr auganu sé röng. En kenning Empedocles var 

samt sem áður mikilvæg því hún veitti seinni tíma stærðfræðingum og heimspekingum innblástur 

og gerði þeim kleift að þróa ljósfræðilegar kenningar sínar.  Þar má nefna gríska stærðfræðinginn 

Evklíð sem er almennt kallaður faðir rúmfræðinnar.2  Í kringum 300 f.k. skrifaði hann bókina 

Optica, þar sem hann lagði fram kenningu sína um að ljós ferðaðist í beinum línum, sem er 

grundvöllurinn fyrir allri rúmfræði.3   Nú í fyrsta skipti var hægt að útskýra ljós með stærðfræði. 

Þríhyrningar og línur leyst öll vandamál sem Grikkir þekktu varðandi ljós.  Gríska heimsveldið féll 

á endanum og mikið af þekkingu þeirra var eyðilögð.  En ljósfræðikenningar Grikkja lifðu góðu lífi 

í heimi múslima þar sem fyrir þeim var ljós mikilvægur trúarlegur þáttur.  Heimurinn var baðaður 

ljósi þegar Múhameð fæddist, en Guð gaf honum hluta af ljósi sínu til þess að upplýsa heiminn.4 

Því töldu múslímar að þekking á ljósi væri mikilvæg til þess að skilja vegi guðs og mikil áhersla 

lögð á að námsmenn kynntu sér ljósfræði Grikkja.  Sú hugmynd að ljós skíni út úr auganu lifði lengi 

og var það ekki fyrr en um árið 1000 að múslíminn og vísindamaðurinn Alhacen kom með næsta 

stökk í þróun ljósfræðinnar.5 Í  bók sinni Book of Optics setti hann fram kenningar um ljósfræði 

byggða á grískri rúmfræði og líffærafræði.   Hann sannaði að ljós ferðaðist  í beinum línum með því 

að rannsaka endurkast og var fyrstur manna til að teikna upp nákvæma lýsingu á auganu. Einnig 

færði hann rök fyrir því að ljós bærist inn í augað en ekki úr því. Það byggði hann m.a. á þeirri 
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staðreynd að ljósgeisli er fær um að valda 

áhorfandanum sársauka eða jafnvel skaða auga 

hans. Og hvernig ætti geisli sem bærist frá 

auganu að geta farið svo hratt  að hann næmi 

nálæga hluti og fjarlægustu stjörnur í sömu 

andrá?6  Alhacen hefur því fyrir uppgötvanir 

sínar verið kallaður faðir ljósfræðinnar. Hann 

lagði grunninn að því að menn gátu tekið ljósið 

niður af stalli hins heilaga og útskýrðu það með 

náttúrulögmálum.  Tveimur öldum síðar hafði 

þekking Alhacen flust til Evrópu þar sem ljós 

gegndi lykilhlutverki í sjónarspili hins heilaga.  

Kirkjurnar voru baðaðar ljósi frá steindum gluggum og kertastjökum og því var þekking á ljósi 

mikilvæg. Munkurinn Roger Bacon gerði rannsóknir á linsum og ljósbroti í vatni og fékk til þess 

hvatningu frá kirkjunni. Bacon uppgötvaði hvernig regnboginn myndast þegar geislar sólarinnar 

brotna og endurspeglast í regndropum. Páfinn Clement IV sem var við völd þegar Bacon gerði 

rannsóknir sínar hafði mikinn áhuga á uppgötvunum og bað Bacon um að rannsaka stöðu heimspeki 

innan kirkjunnar.7  En þegar páfinn lést missti Bacon mikilvægan og valdamikinn vin. Regnboginn 

var heilagur samkvæmt biblíunni þar sem Guð hafði sett hann á himininn sem tákn um það að “vatn 

skuli aldrei aftur verða að flóði og eyða öllu holdi”8. Bacon útskýrði kraftaverk með 

náttúrulögmálum og fór það fyrir brjóstið á nýjum yfirboðurum hans.  Hann varð eitt af 

fórnarlömbum fordæminganna miklu í kringum 1270 sem snérust um að rannsóknir á náttúrunni 

sem stönguðust á við heimsmynd kirkjunnar væru flokkaðar undir helgispjöll.9  Hann missti því 

stöðu sína innan kirkjunnar og var settur í einangrun í París. Vísindin héldu samt áfram að gera 

atlögu að kenningum biblíunnar.  Daninn Tycho Brahe sem var uppi kringum 1600 var einn síðasti 

af þeirri kynslóð sem skoðaði himininn án aðstoðar stjörnukíkis.  Hann trúði því að ljós frá himnum 

ofan stjórnaði öllu á jörðinni, þ.á.m. veðrinu og örlögum mannanna. Brahe komst undir hjá danska 
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konunginum og fékk hann til þess að fjármagna smíði á þremur stórum stjörnuskoðunarstöðvum.  

Líktust þær þó meira stjarnfræðilegum listgörðum en rannsóknarstöðvum. Hann var fylgjandi 

jarðmiðjukenningunni, þ.e. að jörðin væri miðpunktur alheimsins, og kenningu Copernicusar um að 

pláneturnar væru fastar á kúlulaga kristalhvolfum hver inn í annarri.  Brahe afsannaði kristalhvolfa 

kenninguna sjálfur árið 1577 þegar hann mældi út ferðalag reikistjörnu sem samkvæmt 

útreikningum hans virtist fara í gegnum þessi kristalhvolf.10    Það var svo Ítalinn Galileo Galilei 

sem var einn af uppfinningamönnum kíkisins og var 

sá  fyrsti sem beindi honum til himins. Hann fann 

fjögur tungl sem snérust  ekki kringum jörðina 

heldur Júpíter en það benti til þess jörðin væri ekki 

miðja alheimsins eins og kristin trú sagði til um.  

Kirkjan var söm við sig og reyndi eftir mesta megni 

að bæla niður vanhelgar uppgötvanir og dró menn 

fyrir dóm til þess að “leiðrétta villur og falskar 

kenningar”.11   Frægustu réttarhöldin voru án efa 

varðandi mál Galileo en árið 1633 hann var dreginn 

fyrir dóm og dæmdur fyrir sólmiðjukenningar sínar.  

Eftirfarandi er haft eftir Galileo “The Bible tells us 

how to go to the heavens, not how the heavens .”12  

Honum var skipað að draga kenningar sínar til baka 

og settur í heimafangelsi þar sem hann var allt til ævi loka.  Réttarhöld þessi eru almennt talin 

marka tímamót í aðskilnaði trúar og vísinda.13  Samtímamaður Galileo var René Descartes. Hann 

hélt því fram að heimurinn og þar með talinn mannslíkaminn, væri vélrænn. Eini munurinn á 

mönnum og dýrum væri sá að menn hefðu sál.  Hann neitaði hinsvegar að aðskilja trú frá vísindum 

og snérist guðfræði hans um að vilji mansins væri guðs vilji.14 Hann reyndi að sannfæra kirkjuna 

um að hún hefði ekkert að óttast frá vísindum en það dugði skammt því eftir dauða hans eða árið 
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1663 voru rit hans bannfærð af kirkjunni.15  Til þess að sýna fram á vélræna eiginleika 

mannslíkamans skar hann í sundur auga úr uxa.  Hann sýndi fram á að augasteinninn virkaði eins og 

linsa sem varpaði ranghvolfdri mynd af umheiminum í augnbotninn og til að fókusera  á  milli 

nálægra og fjarlægra hluta breytti augað lögun augasteinsins.16 Hér var komin fullkomlega vélræn 

skýring á virkni augans. Descartes hélt því einnig fram að ljós væri búið til úr eindum sem snérust á 

vissri tíðni. Hvíta ljósið var hreint en við snertingu við efni breyttu þessar eindir um tíðni og fengu 

þannig á sig lit. Þannig útskýrði hann t.d. hvernig prisma breytti hvítu ljósi í regnbogaliti.  Hann var 

einnig fylgjandi þeirri hugmynd að hraði ljóss væri óendanlegur17  Það liður hinsvegar ekki nema 

26 ár frá andlát Descartes að hraði ljóss var fyrst  mældur. Það var Daninn Ole Rømer sem árið 1676 

tók eftir því að sá tími sem tók tunglið Io að snúast um Júpíter var mismunandi eftir því hvort  jörðin 

var að nálgast eða fjarlægjast Júpíter. Sú skekkja var tilkomin vegna endanlegs hraða ljóss og tókst 

honum því að reikna út ljóshraða sem ekki var nákvæmlega réttur, en aðalatriðið er að hér hafði 

hann fært sönnur á að ljóshraði var endanlegur.18  Isaac Newton var ekki sama sinnis hvað varðar 

kenningar Descartes um ljós.  Newton er helst  þekktur fyrir útgáfu bókar sinnar Naturalis Principia 

Mathematica árið 1687, þar sem hann lýsir þyngdarkraftinum og lögmálum hreyfingar, en bók þessi 

er talin vera stærsta einstæða afrek í sögu vísindanna.  Þar setti hann hreyfingu hluta á jörðinni og 

hreyfingu himintunglanna undir sama hatt þ.e. þyngdarlögmálið. Hér var því komið lögmál sem 

hann notaði til þess að færa endanlegar stoðir undir sólmiðjukenningar fyrri tíma. Einnig lagði 

Newton fram mikilvægar kenningar á sviði ljósfræði. Hann sýndi fram á að hvítt ljós væri búið til 

úr lituðu ljósi svo hreint ljós var því litað en ekki hvítt.  Þetta gerði hann með því að beina (hvítu) 

sólarljósi gegnum prismu sem aðskildi það niður í liti regnbogans.  Svo einangraði hann hvern 

frumþátt fyrir sig og beindi honum í gegnum aðra prismu.  Ef kenning Descartes væri rétt þá myndi 

ljósið skipta aftur um lit sem það gerði ekki.19  Um 100 árum síðar eða í kringum 1800 var það 

William Herschel sem komst að því að alheimurinn er mun eldri en biblían segir til um.   Einnig 

hélt hann því fram að plánetur á borð við jörðina hefðu æviskeið: fæddust, lifðu og létu lífið.  Þetta 

voru kenningar sem veittu Charles Darwin innblástur er hann skrifaði rit sitt  “On the Origin of 
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Species” sem hann gaf út  árið 1859.  Nú var komin öflug og samstæð kenning um hvernig líf hafði 

myndast á jörðinni, endanleg mótsvar vísindanna við sköpunarsögu biblíunnar. 

Sjá má af málum Descartes, Bacon og Galileo að stirt hefur verið á köflum í samskiptum  

kirkjunnar og vísindanna. Halda mætti að kirkjan og vísindin hafi í gegnum tíðina verið miklir 

fjandvinir. En eftir nákvæmari söguskoðun tuttugustu aldarinnar kemur í ljós að meirihluti nútíma 

sagnfræðinga telur þessa skoðun vera byggða á fölskum grunni.20 Dæmi á borð við Galileo málið 

eru flokkuð undir einsdæmi og mun fleiri dæmi eru til um að samskipti vísinda og kirkju hafi farið 

friðsamlega fram.  Það er íslam og kirkjunni að þakka að uppgötvanir Grikkja lifðu af.  Ýttu bæði 

þessi trúfélög undir rannsóknir á vísindalegum fyrirbærum á borð við ljós því það var í þeirra hag 

að öðlast þekkingu á vegum guðs.    Í raun má segja að trú og vísindi stangist  ekki á ef rétt  er farið 

með skilgreiningar. Ættu þau því að geta lifað í sátt og samlyndi.  Ein sameiginleg spurning meðal 

trúar og vísinda er leitin að uppruna heimsins. Grundvallar munurinn á trú og vísindum felst í því 

hvernig þau takast á við þessa spurningu.  Vísindin nota hlutlausar skipulagðar aðferðir til þess að 

mæla og lýsa hinum efnislega heimi en kirkjan byggir á þeirri kenningu að það sé til annar heimur 

handan þess sem við lifum í og grundvallast þannig á trú á hið yfirnáttúrulega. Beitir kirkjan mun 

huglægari aðferðum við að útskýra heiminn því hún byggir aðallega á trúarlegum uppljómunum 

einstaklinga. Viðbrögð Kaþólsku kirkjunnar hafa verið í formi trúarlegrar þróunar og sagði 

Jóhannes Páll páfi annar í fyrirlestri árið 1981 að “helgiritin halda því einfaldlega fram að 

heimurinn hafði verið búinn til af Guði, og til þess að kenna þann sannleika þá tjá þau sig með 

orðaforða heimsmyndar síns tíma”.21  Hinsvegar er líklegt að vísindin hafi stolið allnokkru fylgi frá 

kirkjunni því samkvæmt könnun sem gerð var árið 1998 kom fram að vísindamenn eru mun líklegri 

til þess að vera trúleysingjar en hinn almenni borgari.  Samkvæmt könnuninni er ekki nema sjö 

prósent vísindamanna sem trúa á persónulegan Guð.22  Vísindi munu hinsvegar seint  ná að afsanna 

tilvist Guðs þar sem þau hafa hingað til verið takmörkuð af hinum efnislega heimi. Tilgangur 

vísinda er að kanna hvaða lögmál það eru sem stjórna vélaverkinu sem liggur undir veruleikanum. 

 7

20 Russell, Colin:”The Conflict Thesis". Science & Religion. Ritsjóri: Gary Ferngren. Johns Hop-
kins University Press, 2002, bls 7
21 Jóhannes Páll páfi annar. Cosmology and Fundamental Physics. EWTN Global Catholic Network. 
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22 Larson og Witham. Leading Scientists Still Reject God. Nature, 1998, Vol 394, bls 313. Sótt 25. 
Febrúar 2008 af http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html

http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html
http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html


Hversu einföld eða flókin þau lögmál eru er erfitt að segja því í raun miðast hugtök á borð við 

“einfaldleiki” aðeins við hversu þróuð við erum orðin sem lífverur.  Ef við skoðum hversu erfitt er 

fyrir hinn venjulega mann að skilja fyrirbæri eins og skammtafræði og önnur eðlisfræðilíkön 

heimsins þá tel ég að maðurinn eigi langt í land í líffræðilegri þróun sinni til þess að geta skilið 

heiminn.  Sú hugmynd um að skilja heiminn til fullnustu er manninum fjarstæðukennd því þar erum 

við að fjalla um endanleika.  Fyrir manninn er það óhugsandi að alheimurinn sé óendanlega stór en 

það er jafn óhugsandi að búa í endanlegum heimi.  Svipaða fjarstæðu er að finna innan lögmála 

skammtafræðinnar, sem segja t.d. að staðsetning einda sé ákvörðuð með líkindum, og að ljóseind 

geti verið á tveimur stöðum í einu. Svo kemur í ljós að þegar við beinum rannsóknartækjum okkar 

að henni er eins og hún taki ákvörðun og velji annan staðinn.  Líkt og að meðvitund mannsins hafi 

áhrif á efnið í kringum sig á skammtafræðilegu plani.  Þessar takmarkanir grundvallast allar af 

reynsluheimi mannsins. Sá heimur kennir okkur að allt eigi sér einhverja útskýringu og að ekkert 

gerist án undanfara.  En fyrst og fremst sýnir þetta okkur að takmörk vísindanna liggja fyrst og 

fremst í okkur sjálfum.  Því er alltaf til staðar rými þar sem trúarbrögðin geta fyllt upp í.  
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Listasagan uppljómuð

Öll okkar sjónræna skynjun byggist á því 

að ljós endurvarpist af hlutum. Við lesum 

upplýsingar úr ljósinu um eiginleika 

efnisins eins og t.d. áferð og lit.  Túlkun 

málverksins á raunveru- leikanum er 

skilyrt af ljósinu og hinum óendanlegu 

blæbrigðum þess. Helsti velgjörðarmaður 

listar á tímum endurreisnarinnar var 

kirkjan og notaði hún myndlistina óspart 

til þess að túlka sögur Biblíunnar en samkvæmt henni 

var ljós mikilvægur þáttur í ríki guðs og heilagleika 

hans. Jesús sagði: “Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir 

mér, mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós 

lífsins.“23 Nakta  holdið og Guð sjálfur, allt geislaði af 

ljósi.  Því voru gerðar fjölmargar myndir í nafni 

kirkjunnar þar sem listamennirnir túlka heilagleikann í 

formi ljóss.  Mörg dæmi eru um myndir af Jesú þar sem 

hörund hans beinlínis glóir, má þar nefna mynd 

Correggio frá árinu 1530 er kallast The Holy Night. Þar 

lýsir svo af holdi Jesú nýfæddum að andlit móður hans 

og allt umhverfið lýsist upp í myrkrinu.  Einnig sjáum 

við á mynd Guido Reni frá árinu 1639 er kallast Christ 

crowned with thorns hvernig hörund hans lýsir og 

gullinn geislabaugur ljómar kringum höfuð hans. 
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23 Jóhannesarguðspjall 8:12. Biblían: Hið íslenska biblíufélag. Háskóli Íslands.  Sótt 26. febrúar 
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Coreggio, The Holy Night, 1530

Guido Reni, Christ crowned with thorns, 1639



Gyllingar voru mikið notaðar í trúar- 

legum myndum þess tíma í þeim 

tilgangi að láta ljósið skína út úr 

myndfletinum og sjáum við gott  dæmi 

þess á myndinni The Mourning of Christ 

eftir Giotto di Bondone frá árinu 1305.  

Listamenn opnuðu gáttir í hvelfingum kirknanna þar sem 

glytta gat í ríki Guðs og niður streymdi ljósið sem fyllti 

allt af nærveru hins heilaga. Má þar nefna verkið The 

Worship of the Holy Name of Jesus sem listamaðurinn 

Giovanni Battista Gaulli málaði í hvelfingu Jesuit 

kirkjunnar í Róm árið 1670, þar sem ríki Guðs opinberar 

sig og frá börmum þess flæðir guðdómlegt ljóshaf.  Á 

myndinni Constantine’s dream frá árinu 1460 eftir Piero 

della Francesca, sjáum við hvernig gullið ljósið skín frá 

englinum sem birtist Kanstantínusi í draumi nóttina fyrir 

bardaga.   Áhrifarík 

sviðsetning sem minnir 

einna helst á leikhúsmynd og er jafnframt ein af fyrstu nætursenunum 

í ítölsku endurreisninni.  Ljósið tók svo á sig efnislega mynd í 

höggmynd Gian Lorenzo Bernini frá árinu 1652, er ber heitið The 

ecstasy of St Teresa. Þar er sett  á svið sena er himnarnir opnast og 

engill skýtur Teresu í hjartastað með gullinni ör sem fyllir hana 

sársauka en einnig ómældri alsælu. Listamaðurinn er kominn inn á 

svæði abstrakt túlkunar er hann festir ljósgeisla himnaríkis í gullnum 

ljóssúlum sem eru upplýstar með dagsbirtu frá földum glugga fyrir 

ofan verkið. Þessi tilhneiging listamanna til þess að nota ljós til að 

túlka heilagleikann hefur lifað alveg fram á tuttugustu öldina.  Getum 

við nefnt dæmi úr íslenskum listaheim á borð við mynd Kjarvals er 
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Giotto di Bondone,  The Mourning of Christ, 1305

Giovanni Battista Gaulli, The Worship of the Holy 
Name of Jesus, 1670

Piero della Francesca, 
Constantine’s dream, 1460



kallast Hvítasunnudagur  frá 1917-1919. Þar notar 

listamaðurinn gullmálningu til þess að sýna fram á 

heilagleika byggingarinnar á myndinni.  Einnig getum við 

nefnt verkið Örlagateningurinn eftir Finn Jónsson frá árinu 

1925 en þar notar Finnur gyllingu til að túlka andlegan 

kraft ljósins.  En hvernig er þessu háttað í nútíma ljóslist, 

er ljósið í listinni ennþá heilagt? Tækni á sviði ljósfræða 

hefur haft mikil áhrif á listasöguna. Má þar nefna 

uppgötvun sjónarhornsins og fjarvíddar í endurreisninni, 

tækni sem byggðist á uppgötvunum Evklíðs.  Mörg 

hundruð árum seinna öðluðust litirnir nýtt líf og nýjan 

tilgang í verkum Impressionistanna. Þeir notuðust við 

nýstárlega litafræði til þess að gefa verkum sínum titrandi 

kraft og hreyfingu 

og rannsökuðu malerískt hvernig litir birtast í náttúrunni. 

Kúbistarnir notuðust svo við margfalt sjónarhorn í einum 

myndfleti til þess að byggja upp  myndir sínar.  Fútúristinn 

Giacomo Balla gerði gervilýsingu að viðfangsefni sýnu í 

verkinu Lampada ad arco frá árinu 1909, þar sem hann 

greindi ljósgeislann niður í frumþætti sína og gaf því kraft 

á svipaðan hátt og Impressionistarnir höfðu gert áður. En 

ekki leið á löngu þar til listamenn fóru að nota alvöru ljós í 

verkum sínum.   Ljóslistin byrjaði að mótast um aldamótin 

nítjánhundruð og einn af fyrstu ljóslistamönnunum var 

Séra Louis Bertrand Castel (1688-1757) en hann var 

talsvert á undan í þróuninni.  Í verki sínu Clavessin Oculair 

voru það kertaljós sem bjuggu  til ljósrænt sjónarspil í takt 

við tónlistina.24 Finnst mér þó líklegt að á þessum tíma hafi ekki verið litið á tilraunir Castel sem 

myndlist, heldur sem skemmtiefni eða afþreyingu. Byltingin byrjaði fyrir alvöru þegar Marchel 

Duchamp innleiddi notkun hefðbundinna hluta inn í listina og opnaði hann fyrir þann möguleika að 

nota hluti á borð við gervilýsingu í myndlistinni. 
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Gian Lorenzo Bernini, 
The ecstasy of St Teresa, 1652

Giacomo Balla, Lampada ad arco, 1909



Sá fyrsti til þess að nota neon ljós í skúlptúr var 

listamaðurinn Zdenek Pesánek frá Tékklandi í verki 

sínu Torsos of men and women frá 1936.25, en neon 

ljós hafa mikið verið notuð síðan.  Lucio Fontana  

notaðist t.d. við neon ljós í verkum sínum Ambiente 

Spaziale frá 1949 og  Soffitto frá 1951.  Af öðrum  

frumkvöðlum á sviði ljóstlistar má nefna Atsuku 

Tanaka sem bjó sér til kjól úr ljósaperum, Dan Flavin 

sem hefur gert  heilmikið af flúorsent skúlptúrum alveg 

frá sjöunda áratugnum og hugmynda-listamenn á borð 

við Bruce Nauman og Joseph Kosuth notuðu ljósið 

sem miðil.  Fæstir þessara listamanna hafa þó verið að 

vinna á trúarlegum nótum og reynist erfitt að finna 

andleg element í nútíma ljóslist. Viss hópur listamanna 

frá Kaliforníu sem fellur í undirflokk minimalisma 

sem kallast ljós og rými hefur verið bendlaður við Zen 

Búddisma.  Um er að ræða listamenn á borð við Robert 

Irwin og James Turrell. Verk þeirra snúast ekki lengur um 

eftirhermur af raunveruleikanum heldur meira um hreina 

upplifun.  Verkin verða til í huga áhorfandans og mörgum 

gömlum venjum myndlistarinnar afneitað.  Má því segja 

að þesskonar list sé mannlegri en list fyrri tíma þar sem 

hún er byggð á hreinum upplifunum á lit og rými.  Þessir 

listamenn eru í raun ekki einungis að vinna með liti, heldur 

hvernig maðurinn skynjar litinn. Þeir hafa reynt að gefa 

litum efniskennd og látið litina líkamnast í rýminu. Á 

þessum tíma voru vísindamenn að vinna mikið með 

rannsóknir á sviði geimvísinda t.d. hvernig geimfarar 

myndu bregðast við áreitislitlum langtíma geimferðum.  
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Zdenek Pesánek, Torsos of men and women, 1936

Dan Flavin, Monument, 1967



Robert Irwin og James Turrell áttu í samstarfi við vísindamenn á þessum tíma og notuðu þeir 

svokallaða einangrunar-klefa við rannsóknir sínar. Það voru klefar þar sem lokað var fyrir allt ytra 

áreiti á skynfæri líkamans. Engar hljóð né rafsegulbylgjur gátu borist inn í þessa klefa þar sem þeir 

sátu í nokkra tíma í senn.  Merkilegast þótti þeim þó upplifunin eftir að út  úr þessum klefum var 

komið.  Haft var eftir Robert Irwin að “þegar þú kemur út úr þessu rými og labbar niður götuna, 

lítur heimurinn allt öðruvísi út, og gerði það í marga klukkutíma.  Hann hafði miklu sterkari liti, og 

meiri hreyfingar. Ekkert breyttist í raun og veru, það var bara skynjað öðruvísi”.26  Rannsóknir af 

þessu tagi hafa án efa hjálpað þeim að túlka og skilja hvað fellst í hugtakinu “hrein upplifun”. 

Flestir þessara listamanna voru meðvitaðir um hugmyndir Zen Búddisma en andlegar rannsóknir 

þeirra voru í raun ekki byggðar á trúarlegum grundvelli. Robert Irwin talar um að það flæki bara 

málið að blanda Búddisma í þetta.27 Og eru þeir í raun að vinna mun meira á sviði fyrirbærafræði.

James Turrell er sennilega fremsti 

listamaður nútímans sem starfar á sviði 

ljóslistar. Hann hefur nær eingöngu unnið 

með ljós og ljóstengdan arkitektúr í list 

sinni.  Í byrjun ferilsins var hann ekki að 

vinna á trúarlegum nótum en í seinni tíð 

hafa verk hans orðið mun andlegri.  

Hefur hann mikið verið að vinna með 

tengsl mannsins  við jörðina og 

umheiminn.  Turrell er menntaður í sálfræði með áherslu á skynjun og kemur sú þekking fram í 

verkum hans.   Ferill Turrells hófst fyrir alvöru árið 1966 með verkinu Afrum-Proto.  Þar umbreytti 

hann ljósi í efni þar sem ljóskassa var varpað í horn herbergis. Virðist sem kassinn upphefji sig af 

veggnum og taki á sig efniskennda mynd.  Turrell beindi augum okkar til himna er fyrsta verkið í 

seríunni Skyspaces leit dagsins ljós árið 1975. Þar skar Turrell út ferningslaga gat í loft byggingar 

þar sem himininn blasir við. Turrell talar um að “hér hafi hann búið til rými sem er bæði 

fullkomlega opið upp í himininn, en á sama tíma aflokað.”28   Með gervilýsingu breytti Turrell 

blæbrigði ljóssins inni í rýminu og hafði þannig áhrif á hvernig litur og áferð himinsins var skynjuð.  
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James Turrell, Afrum-Proto, 1966



Skemmtilegt verk innan Skyspaces seríunnar er 

Heavy Water.  Þar hefur Turrell byggt svokallað 

Skyspace þar sem eini inngangurinn inn í herbergið er 

neðansjávar.  Ljósið frá himninum lýsir upp vatnið og 

fær ljósið í vatninu vissa efniskennd þegar það 

tvístrast í árekstri sínum við vatnssameindirnar.  

Þekktasta verk Turrells er án efa ókláraða verkefnið Roden Crater sem er staðsett  í gíg í miðri 

eyðimörk Arizona. Gígur þessi er 400.000 ára gamall og er þrír kílómetrar í þvermál. Turrell hefur 

látið grafa göng um allan gíginn sem beina ljósi himinsins inn í þar til gerðar hvelfingar. Er þá 

mögulegt að skoða með berum augum hin ýmsu fyrirbæri á himinhvolfinu. Byggingin er hönnuð 

þannig að hægt er að sjá myndvarpanir af sól og tunglmyrkva næstu 1200 árin og byggjast 

myndvarpanirnar á sömu tækni og camera obscura 

myndavélar gera.  Byggingarnar eru hannaðar þannig 

að ekki þarf neina tækni eða rafmagn til að 

stjörnuskoðunarstöðin virki því einungis arkitektúrinn 

er notaður við galdrana. Roden Crater er því óður til 

fortíðarinnar og himintunglanna. Hér er ekki verið að 

upphefja tæknina heldur sálina, mannsandann, og 

tengslin við umhverfið og jörðina sem við búum á.  

Grundvallast þetta af þörf mannsins til þess að vera í 

andlegu sambandi við náttúruna sem eru sömu 

sammannlegu hvatir og voru að verki þegar 

Stonehenge og pýramídar Mexíkó voru byggðir. 
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James Turrell, Roden Crater, 1979-2011



Listamaðurinn Fabrizio Cornelli hefur einnig 

unnið á andlegum nótum.  Verkin hans eru 

byggð á mjög einfaldri hugmynd þ.e. 

skuggamynd á vegg. Í verkinu Iperboreo-I 

finnum við að nærvera sálarinnar er mjög 

sterk. Listamaðurinn flýgur með okkur 

handan heima tækninnar í óræða veröld.  

Áhorfandinn verður vitni af umbreytingu efnis 

í anda þar sem eldurinn er uppleysirinn. Þetta 

minnir okkur á uppruna mannsandans og þá 

hugsun hvort eitthvað leynist handan hins 

efnislega heims. 

Nú á tímum vísinda sést að trúarþátturinn hefur átt minna fylgi að fagna varðandi ljós í listum. Hin 

klassíska list fékk andagift  sína frá náttúrunni og trúnni.  Í dag virðumst við, börn vísindanna, frekar 

leita okkur að innblæstri frá tækniheiminum sem við höfum skapað. Það á allavega við um þann 

part listamanna sem vinna í geira ljóslistar. En eins og Paolo Targetti sagði þá eru “tækni og hönnun 

ekki nóg til að innihalda hinn undursamlega heim ljóss”29
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A;væmi hugans 

Trúarlegu nóturnar

Trúarbrögðin gefa manninum forsendur fyrir viðveru hans í þessum heimi. Helgirit trúarbragðanna 

setja manninum vissar siðareglur, viðmið sem hjálpa sálinni að komast á góðan stað eftir að þessu 

æviskeiði líkur.  Þannig er lífinu og dauðanum gefinn tilgangur. Gegnum stjörnuspeki og spádóma 

tengir maðurinn sig við náttúruna.  Tengingunni er komið á með því að framkvæma einhverja vissa 

aðgerð, þar sem spilað er með tilviljanakennd náttúrunnar t.d. hvernig raðast beinin þegar þeim er 

kastað á jörðina, eða hvernig þornar kaffið í bollanum. Svo notar maðurinn innsæi sitt til þess að 

lesa í þessar tilviljanakenndu mynstur til þess að fá svör frá náttúrunni við spurningum sínum. Eins 

og náttúran eða heimurinn sé lífvera með vitund og vilja og óendanlega þekkingu á framtíðinni. 

Náttúran er því hér orðin persónugerð og tekur á sig mörg form, hvort sem það er guð, Allah, andi 

dýrsins eða annað form. Þessar tengingar við heiminn myndar maðurinn svo með gjörðum sýnum 

sem hafa yfirleitt  einhvern ljóðrænan kjarna. Er það mögulegt að við séum hérna komin að rótum 

listarinnar?  Að fegurðin og ljóðrænan sem maðurinn skynjar frá tónlist, ljóðlist og myndlist  sé til 

komin vegna þeirrar þarfar mannsins að finna sér tilgang í þessum heimi.  Ég tel það vel líklegt að 

upphaflega hafi sú tilfinning sem við tengjum við listræna upplifun verið tengd þessum tilfinningum 

mannsins að finna  tilgang og fegurð í gjörðum sínum. Hin frumstæða listræna upplifun hefur svo 

þróast í gegnum þroskaskeið mannsins og tekið sér líf í sjálfri sér.  Hliðstæða þróun getum við séð í 

tilgangi hláturs.  Ég tel að upphaflega hafi tilgangur hláturs verið til kominn vegna náttúruvals. 

Hann hafi verið til þess að útskúfa þá sem voru veikbyggðari úr hjörðinni. Frumstæður húmor er t.d. 

að hlæja þegar einhver dettur, tilhneiging sem ég tel að búi innra með öllum en sé bæld niður af 

skynseminni.  Það er nefnilega mikið veikleikamerki fyrir dýr að hrasa, gefur til kynna að dýrið sé 

sært eða ekki eins hæft og önnur dýr í hjörðinni.  En svo hefur tilgangur hláturs þróast og  er í dag 

orðinn mun flóknara fyrirbæri sem hefur skipt sér niður í margar tegundir húmors. Virðist hlátur því 

í dag ekki hafa neinn beinan tilgang annan en þann að auka vellíðan og styrkja vinabönd.  

Ef við víkjum aftur að rituölunum þá sjáum við miklar tengingar hjá Turrell við þessar frum þarfir.  

Roden Crater er eins og áður sagði óður til náttúrunnar, byggt til þess að upphefja þau tákn sem 
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birtast okkur á himinhvolfinu.  Við höfum skoðað hvernig vísindin hafa vissulega grafið undan 

trúarbrögðunum.  En þörf mannsins til þess að tengjast náttúru sinni er ennþá til staðar og það er sú 

þörf sem verk Turrell byggir á.  En í nútíma stórborgum er ekki mikið eftir af dulspeki og 

tilfinningalegum tengingum við alheiminn.  Samkvæmt vísindunum erum við ekkert  nema hrúga af 

lífrænum efnasamböndum og núverandi ástand okkar er ekkert nema eitt andartak í langri 

þróunarsögu okkar sem lífvera. Hvenær var það í þróuninni sem sálin varð til ef hún er þá til á 

annað borð?  Það myndu fæstir halda því fram að einfrumungar sem synda í polli hafi sál, ekkert 

frekar en frumstætt vélmenni. Hvers vegna ættu mennirnir eitthvað frekar að búa yfir sál? Eftir 

stöndum við í eðlisfræðilega röklegum heimi og með engann beinann tilgang í lífinu, nema þá að 

við gerum okkur tilgang úr því að þróast og lifa af sem tegund. Margt er það þó sem vísindin hafa 

fært okkur.  Fyrst og fremst er það örlítið brot af sannleikanum sem gefur okkur yfirgnæfandi 

stórbrotna tilfinningu fyrir tilvistinni. Þessi nýja heimsmynd er margfalt stærri en nokkurt 

trúarbragð hefur að minni vitund getað gert sér í hugarlund,  því t.d. til þess að ferðast út í endimörk 

hins þekkta alheims þyrftum við að fljúga í fjörutíu þúsund milljón ár á ljóshraða.30  Hvað liggur 

handan endimarkanna vitum við svo ekki.  Hugsanlega óendanleikinn.

Maðurinn er alltaf egg

Hvar eru ritualarnir í hinum nýja heimi?  Í samvinnuverkinu Maðurinn er alltaf egg vildum við 

beina augum fólks að því sem okkur fannst vera að glatast úr samfélaginu:  Tengingu mannsins við 

náttúruna.  Við ákváðum að endurskapa þá stemmingu sem fylgir trúarlegum rituölum. Lausnin 

fólst í því að halda okkar eigin ritual í afskiptri heitri uppsprettu sem rennur í gegnum yfirgefið hús.  

Þar sátum við sem seigfljótandi fjallaguðir og reyndum að tengjast aftur í frumið, kjarnann sem 

maðurinn virðist hafa glatað.  Erfiðar stöður og heitt vatnið reyndu mikið á þanþolið en eftir vissa 

stund var eins og tíminn stæði kyrr.  Yfir verkinu spilast upptaka af hljóðgjörning sem var tekinn 

upp í myrkvuðu herbergi.  Þar fórum við aftur á stig frummanna og notuðum einungis eigin 

búkhljóð, bjuggum til ritualíska rythma og könnuðum raddheiminn.  Stemmningin sem við náðum 

að skapa í þessu verki var mjög undarleg og erfitt  að lýsa.  Á einhvern máta höfðum við snert á 

strengjum sem liggja djúpt í mannseðlinu. Þessi upplifun gat verið bæði friðsamleg og óþægileg 

hafði rýmið mikil áhrif á upplifun verksins en það var sýnt í þröngu sýningarplássi Gallerí Dvergs.  

Viðbrögð upplifenda við verkinu voru á sama veg, miklir kraftar hér á ferð en erfitt að útskýra inn á 

hvaða braut við vorum að halda. Ég tel að hér höfum við verið að notast við tjáningarform sem er 
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jafnvel eldra en tungumálið sjálft.  Líklegast 

er að hugsunin hafi þróast á undan 

tungumálinu.  Hugsun væri þá byggð á hlutum 

eins og skynjun, snertingu, sjón, heyrn, 

gjörðum, reynslu, rökum o.s.frv. Því hefur 

hugsunin til að byrja með ekki farið fram á 

formi tungumáls. En vel getur hugsast að þessi 

tilfinning mannsins, að finna merkingu og 

ljóðrænu í tilvist sinni, hafi verið farin að 

þróast áður en tungumálið kom til sögunnar.  

Því er ekki að undra að erfitt sé að finna orð til 

að lýsa þessari upplifun.  Köfun svona djúpt 

ofan í undirmeðvitundina dregur úr djúpinu 

frumstæðar t i l f inningar.  Svipað og 

æskuminning sem skýst upp í hugsjónina, óljós 

og slitrótt  en með sterka tengingu við 

frumstæðar upplifanir barnæskunnar.

Vísindaleg erting andans

Hidden textures    

Sameiginlegur þráður hefur verið í gegnum flest mín verk sem vinna á sviði vísinda og falla þau 

flest undir seríu sem ég kalla Hidden Textures.  Þar notast  ég við vísindalegar aðferðir til þess að 

draga fram fyrirbæri úr náttúrunni.  Svipað hvernig vísindamenn rannsaka mynstur í hegðun 

náttúrunnar, einangra þau og reyna að finna lögmál sem lýsa þessari hegðun. Lögmál þessi finnst 

mér mjög athyglisverð og reyni ég með verkum mínum að beina athyglinni að því hvernig þau 

hegða sér.  Þegar vel tekst til er eins og náttúran opinberi sig og leyfi mér að líta á bakvið tjöldin. 

Fyrirbærafræðin einangrar viðfangsefni sín frá fyrirfram gefnum hugmyndum og forsendum sem 

við setjum á alla okkar upplifun án þess að við gefum því sérstakan gaum.  Leitast hún við að lýsa 

hlutum eins og þeir eru í raun og veru, tekur samfélagslegu síurnar frá vitsmunum okkar.  Á 

svipaðan máta er ég að beina athyglinni að fyrirbærum í náttúrunni og reyni að sjá þau án allra 

utanaðkomandi áhrifa.  
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Innviði

Fyrsta verkið í seríunni er myndbandið Innviði, 

getur þar að líta sneiðmynd gegnum viðarbút og 

s jáum við hreyfimynd af því hvernig 

sneiðmyndin rennur í gegnum bútinn.  Efsta 

lagið af viðarbútnum er slípað og ljósmynd tekin 

eftir hverja umferð.  Sjáum við svo allar 

myndirnar spilaðar í röð og breytist viðurinn því 

í fljótandi tímahaf þar sem línur barkarins fyrir 

hvert ár mynda öldurnar. Þegar sneiðmyndin er 

komin inn í mitt tré sjáum við hvernig það hefur 

litið út á sínum fyrstu æviárum.  Ótal greinar 

hafa myndast sem hafa svo ekki lifað af, en 

aðrar hafa náð yfirtökum og vaxið í fullvaxnar 

greinar. Erum við því hér að horfa á æviskeið 

trésins og hvernig það hefur þróast frá barnæsku 

fram til dauðadags.  Við erum ekki beint að 

horfa á hreina eðlisfræði að verki, heldur flókið 

samspil náttúrunnar og lögmála hennar.  Passar 

verkið því ekki beint inn í fyrri skilgreiningu á 

Hidden Textures seríunni, en ég vil leifa mér að 

vera opinn og fara soldið frjálslega með 

skilgreiningu seríunnar.  Getum við umorðað 

forsendur seríunnar þannig að verkin sýni okkur 

öll einhverja vissa innri áferð sem getur að finna 

í náttúrunni sem er ekki sýnileg dagsdaglega. 
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Strengur

Annað verk seríunnar ber heitið Strengur.  Um er að 

ræða fimmtíu sentimetra hátt ferkantað gat á vegg 

sem ég sagaði hvítan trévegg.  Hann virkar hér 

svartur á myndunum því herbergið hefur verið 

myrkvað.  Í holrúmið kom ég fyrir tveim mótorum 

með streng á milli sín.  Þegar mótorarnir eru settir í 

gang tekur bandið á sig mynd og virðist taka upp 

mun meira rými en það gerði áður.  Breytist  bandið 

því úr striki í tvívíðu rými í þrívíðan skúlptúr.   Form 

bandsins ræðst af samtvinnan milli eigintíðni 

kerfisins og snúningskrafts mótoranna.  Leitast 

strengurinn við að mynda jafnvægi meðal sveiflanna 

og þega því er náð tekur hann á sig fasta mynd.  Á 

bakvið strenginn er lýsing frá flúorsent ljósum sem 

blikka fimmtíu sinnum á sekúndu.  Snúningshraði 

strengsins er stilltur þannig að hann er mjög nálægt 

blikkhraða ljóssins en samt aðeins úr fasa. Við það er 

eins og hægri og vinstri partur skúlptúrsins hverfi og 

birtist til skiptis og myndast  við það flökt í 

strengnum sem gefur honum visst líf.  Yfir þetta 

spilast hljóðið frá mótorunum og vindþytur 

strengsins sem í sameiningu búa til mínimalíska 

sinfóníu. 
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Eterinn

Eterinn eða ljósvakinn eins og hann er oft 

kallaður var á nítjándu öld það sem 

vísindamenn töldu vera bylgjubera ljóss. 

Allar bylgjur sem við þekkjum þurfa 

eitthvað efni til að ferðast eftir og ljós ætti 

þar ekki að vera nein undantekning.  

Eterinn var talinn fylla allt  rými 

alheimsins og margar tilraunir gerðar til 

þess að mæla tilvist hans. Í dag eru 

vísindamenn hinsvegar hættir leit sinni að 

eternum og almennt talið að hann sé ekki 

til.  Í þessu verki sjáum við tvær hellur 

sem gefa frá sér ósýnilegan varma, en 

þegar l jósgeisla er beint gegnum 

hitauppgufunina birtist hann fyrir sjónum 

okkar sem skuggamynd á vegg.  Hér 

höfum við sýnt fram á tilvist  strauma í 

andrúmsloftinu sem annars eru ósýnilegir 

hinu nakta auga, ekki ósvipað því hvernig 

vísindamaður hefði getað sýnt fram á 

tilvist ósýnilegs fyrirbæris á borð við eter.

Í verkunum Eter og Strengur erum við komin mun nær því að skoða hreina eiginleika náttúrunnar 

en t.d. í verkinu Innviði.  Í verkum sem þessum finnst mér skipta miklu máli að hafa verkið eins 

hreint og hægt er, sleppa öllum atriðum sem skipta ekki máli. Kassinn þarf að vera fullkomlega út 

skorinn og hnökralaus.  Ekkert aukalega má vera til staðar til að leiða hugann frá verkinu, hrein 

upplifun af fyrirbærinu er það sem skiptir máli. Því lít ég á bæði þessi verk sem skissur þar sem 

vissri fullkomnun hefur ekki verið náð.
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Niðurlag

Við lögðum upp með spurninguna “Hvar er heilagleikann að finna í tæknivæddu og upplýstu 

nútíma samfélagi? Er hann ennþá til staðar í ljóstlist nútímans?”. Kirkjan hefur í gegnum söguna 

sýnt tilþrif til þess að sporna við nýrri heimsmynd en almennt séð hafa samskipti vísinda og trúar 

farið friðsamlega fram. Hafa trúfélögin frekar ýtt undir rannsóknir á sviði vísinda ef eitthvað er. 

Ljósið og dýrð Guðs var stórt viðfangsefni á tímum endurreisnarinnar, en svo virðist sem tæknileg 

þróun mannsins og aukinn skilningur hans á umhverfi sínu hafi dregið úr vinsældum hins trúarlega 

þema.  Fáir ljóslistamenn eru að vinna með trúarleg element, óðurinn er ortur til krafta náttúrunnar 

og vísindanna. Sú staðreynd að heilög birtingarmynd ljóss í myndlistinni sé í undanhaldi á sér 

líklega rætur að rekja til almennrar stöðu listamannsins.  Á tímum endurreisnarinnar var það eina 

von listamanna að komast undir verndarvæng kirkjunnar ef þeir ætluðu að gera sér lifibrauð úr 

listsköpun sinni.  Kirkjan hafði lítinn áhuga á annarskonar myndlist en trúarlegri.  Í dag er staðan 

hinsvegar sú að listamenn starfa sjálfstætt og eru mun frjálsari hvað varðar val á efnistökum. Satt 

best að segja þá er það nokkuð einhæft til lengdar að mála eintómar helgimyndir.  En þegar vel tekst 

til í samblöndun trúar og vísinda eins og í verkinu Iperboreo-I eftir Cornelli getur útkoman verið 

afskaplega gefandi. 
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