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Frelsi ímyndunar í listsköpun 

 

Ég sem barn tók mig eitt sinn til og ákvað að koma mér upp símtæki svo ég, sem þá bjó í 

Borgarfirði, gæti hringt í ömmu í Reykjavík. Það lá svo beint við að ég skyldi bara föndra mér 

símtæki. Flest virtist vera hægt að föndra. Pabbi skrifaði með penna á pappír og reif út lítil 

snifsi sem svo breyttust í peninga. Þetta hlaut að takast. Ég sótti mér liti og valdi góðan stað 

sem ég hugði að myndi henta símtækinu mínu einkar vel. Ég er alin upp við gömlu 

sveifarsímana sem héngu upp á vegg, ein stutt ein löng o.s.frv. en hafði séð að amma átti síma 

með skífu. Upp á vegg fór símtækið, með skífu og öðrum fíneríheitum. Hvers vegna ætti ekki 

falleg teikning heima á handútskorna antik-arninum í stofunni hjá mömmu? Því hafði ég ekki 

velt fyrir mér. Ætli Guðmundi Böðvarssyni skáldi og handverksmanni hefði ekki verið sama 

þótt ég bætti aðeins í handverkið hans. Hann var þegar búinn  að taka steinana og tréð úr 

samhengi. Mig langaði bara að teikna þarna tæki á eina hraunhelluna svo ég gæti símað til 

borgarinnar og sagt ömmu minni að ég saknaði hennar. Það gerði ég, er þó óljóst í 

minningunni hvort hún hafi svarað mér. Ég man þó skýrt hvað prýði þessi fékk mömmu til að 

segja löng og miður falleg orð. List er víst ekki alltaf metin sem skyldi, en ég taldi mig hafa 

staðið mig vel miðað við efni og aðstæður. 

 

 

 

 

 

 

 



Inngangur 

 

„Byltingarkennd list er verkfæri sem veitir lausn úr ánauð.“1 Þetta segir Emory Douglas og á 

þar við frelsun undan samfélagslegum höftum. Það er allt gott og gilt en tel ég það álíka 

mikilvægt að vera frjáls frá höftum hugans. Við fellum þyngsta dóminn yfir okkur sjálfum og 

mætti einatt kasta okkur í hlekki fyrir stöðugar ofsóknir gagnvart sjálfinu. Þetta er yfirleitt gert 

vegna sjálfgefinnar þekkingar á hvað sé rétt og rangt, gott og slæmt. Frá þessu sjónarhorni er 

einnig hægt að túlka byltingarkennda list sem frelsun ímyndunaraflsins, þar sem sjálfskipuð 

höft og reglur eru strípuð af huga manneskjunnar. Fríun ímyndunar frá höftum hugans. Þannig 

er hægt að endurskapa sjónarhorn sitt á veröldina og frelsa sjálfan sig undan fordómum sem 

enga stoð hafa í að bæta mannsandann. Mikilvægt er að hafa skáldskap og frjálsa ímyndun við 

höndina í listsköpun og því mikilvægara að ná að virkja þetta afl í áhorfandanum. Sókrates 

vildi að viðmælendur sínir rifjuðu upp þekkingu sálarinnar og kallaði hann það ljósmóðurstarf, 

að fæða í heiminn það sem viðmælandinn þegar bjó yfir en lá í dvala í iðrum sálarinnar2. Í 

listsköpun minni kýs ég að nálgast þetta frelsi í gegnum bernskuminnið og hefbundið 

sagnaminni, með því að endurraða kunnuglegu myndmáli fremur en að skapa það frá grunni.. 

Ég reyni að vekja upp það sem ég tel búa í flestum, óskir þeirra, drauma, vonir og vandræði. 

Ræðst ég þá einna helst að tilfinningabanka einstaklingsins. Með því að virkja ímyndunarafl 

hans er greiðir leiðina að tilfinningum opnast þær gáttir er ég kýs að mjólka til fulls. Allt ferlið 

er mjög tilfinningaþrungið og verður að teljast frekar einlægt að sækja beint í minni 

áhorfandans til að fá hann sem beinan þátttakanda í verkinu. Hvern texta eða hvert verk er 

hægt að lesa á óteljandi vegu, ekkert verk er fullkomnað fyrr en áhorfandinn er búinn að setja 

sinn skilning í það og verður aldrei fullklárað því sífellt er hægt að lesa úr því nýjar 

meiningar3. Þær eru takmarkalausar í tíma og rúmi. Þetta er því tilraun á virkjun áhuga 

áhorfandans ekki einungis í að njóta heldur skilja list mína frá hans eigin sálartetri. Upplifun er 

gefið gildi með því að gefa möguleika á sjálfstæðri túlkun. Þó nokkrum, að mér sjálfri 

meðtalinni, finnst þeir oft ekki skilja list. Hafa skal í huga að horft skal á hana með eigin 

ímyndunarafl í forgrunni án nokkurs samviskubits um skort á fagkunnáttu. Ekki skal neitt 

heldur tekið of bókstaflega, cum grano salis.4 

                                                
1 Emory Douglas segir “revolutionary art is a tool for liberation,”  Cleaver, Kathleen og Gerorg Katsiaficas: Liberation, 
Imagination, and the Black Panther Party: A New Look at the Panthers and Their Legacy. Routledge, New York, 2001, bls. 
175. 
2  Platón: Síðustu dagar Sókratesar. Hið íslenska bókmenntafélag, 1996. 
3  Eco, Umberto: The Open Work. President and Fellows of Harvard College, 1989, bls. 84-123. 
4 “Cum grano salis: cum grano sa·lis (ko ̵om grä′nō sä′lis)not too literally; with some reservations. Etymology: Modl, with a 
grain of salt.” Innblástur að titli ritgerðarinnar: cum grano salis (with a grain of salt). Þýðing á 
http://www.yourdictionary.com/cum-grano-salis. Sótt 16.01.2010. 
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Að virkja ímyndunarafl áhorfandans 

 

Skáldskapur í myndlist 

 

Ég er mjög meðvituð um ónæmi áhorfandans gagnvart myndlistarlegu mati. Því vinn ég 

gagngert í að einfalda lesninguna og gera hana athyglisverða fyrir hann. Vinn ég því verk mín 

oft á hátt sögumannsins eða líkt og í auglýsingarferli. Ungir og óreyndir hugsuðir eiga það til 

að hnýta söguþráð út frá staðreyndum sem þeir næla sér í héðan og þaðan og púsla þessu svo 

öllu inn í aðstæður sem skapast í umhverfinu. Reyndari hugsuðir hafa úr fleiri uppsöfnuðum 

upplýsingum og staðreyndum að moða. Þeir geta lesið og túlkað atferli betur en sá ungi en 

það getur oft farið svo að þess vegna hætta þeir að vinna á frjóan hátt úr nýjum og ókunnum 

upplýsingum sem berast. Þannig hefur t.d. hnitmiðaður, einfaldur og myndrænn 

auglýsingarheimur náð að festa sig við fleytifulla huga sem taka við auðskiljanlegum 

upplýsingum. Oft má finna framandgervingu í auglýsingum, þ.e. þegar eitthvað vel þekkt er 

sett upp á nýstárlegan hátt, og gert undarlegt eða framandi. Þær koma lesandanum ekki í opna 

skjöldu svo honum gefst ekki færi á að verja sig gegn þessu upplýsingaflæði. Einfölduð mynd 

af boðskiptalíkaninu lítur svona út: 

sendandi --> boð --> viðtakandi 

Líkanið sýnir á einfaldan hátt hvernig samskipti manna á milli eiga sér stað. Góðar 

auglýsingar ná oft til neytenda einmitt með því að hrista upp í skynjunarferlinu og tefja oft 

þetta ferli, stundum með framandgervingu. En skáldskapurinn þarf að vera í góðu hófi því 

neytandinn þarf á endanum að átta sig á boðunum.1 Listaverk eru einnig form af skáldskap að 

ýmsu leyti. Þótt þau séu oft ekki gerð á þennan einfalda boðskiptahátt. Þau eru ætíð ekki 

unnin til að vera auðveld túlkun og oft eru þau mjög margþætt og einfaldlega vinna í að 

flækja ferlið að framan, svo um munar. Upplifi ég það stundum eins og að vera í falinni 

myndavél að skoða listaverk sem vinnur tiltakanlega gegn einföldu boðskiptaferli. 

Áhorfandinn er með sjónrænt listaverk fyrir augunum og veit ekki hvort hann eigi að reyna að 

túlka það uns hann nái inntakinu eða hvort það sé þá yfir höfuð hægt að túlka það. Tel ég að 

flestir listamenn vilji að áhorfandi skilji eða upplifi verk þeirra. Lestur verkanna krefst þess í 

flestum tilvikum að áhorfandinn sæki eitthvað í sjálfan sig til að fylla upp í og túlka skilaboð, 

en margur telur þetta vera of flókið eða tímafrekt ferli og segist ekki skilja list, punktur.  

                                                
1 Jón Gunnar Þorsteinsson: Hvað er skáldskapur? Vísindavefurinn 15.8.2007. http://visindavefur.is/?id=6759. Sótt 
22.12.2009. 
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Bernskustefna, naïveismi eða naïve list er ein stefna í myndlist sem ekki fylgir 

skólaðri myndlistarhefð heldur fylgja listamenn aðallega eigin brjóstviti og sannfæringu. 

Hugtakið „naïve” þýðir einfeldningslegur eða tilgerðarlaus og vísar til verka listamanna sem 

ekki hafa hlotið hefðbundna myndlistarmenntun. Þeir fylgja þá fremur eigin tilfinningu og 

sannfæringu en hefðbundnum listrænum stílum eða aðferðum. Slíkum verkum er oft talið til 

tekna að þau einkennist af barnslegri einlægni sem skili sér jafnt í óvæntri lita- og 

frásagnargleði og sköpun einstaks listræns stíls er brjóti upp ríkjandi reglur og viðmið. Verkin 

sækja oft í bernskuminni áhorfandans með byltingarkenndum hætti sem hlúir að frelsun 

ímyndunaraflsins og óþarfanum á að skilja list út frá klassískri myndlistarhefð. Frásagnargleði 

sögumannsins, að nálgast bernskuminni og bjóða áhorfandanum upp á skáldskap beint í æð 

hefur lifað lengi innan myndlistar. Rætur slíkra hugmynda má meðal annars rekja til 

draumsýnar fransk-svissneska heimspekingsins Jeans-Jacques Rousseau (1712-1778) af 

hinum ómenntaða manni sem enn væri óspilltur af borgarmenningu nútímans. Má nefna að 

stefnan naut mikillar aðdáunar listamanna og rithöfunda á borð við Guillaume Apollinaire 

(1880-1918), Pablo Picasso (1881-1973) og Robert Delaunay (1885-1941). Ýmsir af 

frumherjum módernismans í myndlist sóttu líka til bernskustefnu í niðurrifi sínu á 

hefðbundnum listrænum aðferðum.  

Verk mín geta ekki flokkast undir bernskustefnu á beinan hátt en margt er líkt. Fylgi 

ég fremur tilfinningu minni og sannfæringu en hefðbundnum listrænum stílum eða aðferðum. 

Einkennast verk mín þá af barnslegri einlægni og óvæntri lita- og frásagnargleði. Ég segi 

sögur með myndum, orðum og tilfinningum og notast við hefðbundið sagnaminni. Reyni ég 

að brjóta upp ríkjandi reglur og viðmið, sjálfgefna þekkingu, með kaldhæðni og öfugsnúningi. 

Í skáldskaparfræðum sínum reyndi heimspekingurinn Aristóteles (384-322 f. Kr.) að svara því 

hvað list eða skáldskapur er og hvaða tegundir skáldskapar séu öðrum æðri. Ummæli 

Aristótelesar um muninn á sagnfræði og skáldskap eru nokkurs konar skilgreining á 

hugtakinu „list“. Sagnfræðin, segir Aristóteles, segir frá því sem hefur gerst, en 

skáldskapurinn er eftirlíking þess sem gæti gerst. Skáldskapurinn er þess vegna 

heimspekilegri og æðri en öll sagnfræði þar sem hann tjáir eitthvað almennt en ekki hið 

einstaka, í því felst list skáldskaparins.2 Skáldskaparheimurinn er því nátengdur 

raunveruleikanum, önnur túlkun á veruleikanum eða annars konar veruleiki. Með verkum 

mínum vil ég einmitt benda áhorfandanum á að ævintýri er ekki óraunveruleiki ef hann 

upplifir það. Hann þarf ekki að ferðast inn í fjarlægan heim heldur aðeins skapa sér nýjan 

                                                
2 Aristóteles: Um skáldskaparlistina (þýð. Kristján Árnason), Hið íslenzka bókmenntafélag, 1976, bls. 32-97. 
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veruleika sem blandast saman við raunveruleikann með því að virkja ímyndunaraflið og 

dunda við skáldskapargleðina. Önnur kenning um skáldskap er eftir rússneska formalistann 

Viktor Shklovskij (1893-1984). Hann bendir á að skáld samtíðarinnar fái oftar en ekki 

myndmál að láni frá skáldum fortíðarinnar, að myndmálið flæði oft óbreytt milli tímabila. 

Kjarni myndmáls skáldskaparins felst þess vegna ekki í því að við hugsum í sífellu upp nýjar 

og óvæntar myndir heldur miklu frekar að nýta myndlíkingar sem þegar eru til. Myndmálinu 

er þá endurraðað frekar en skapað og aðeins þörf á að sækja í minni til að lesa það með aðstoð 

ímyndunaraflsins sem er þegar til staðar, við nýtum okkur það mikið sem börn. Með verkum 

mínum vil ég virkja ímyndunaraflið meira hjá fullorðnum.  

Öfugmælastíll (Literary Nonsense) vísar í stíl eða sagnaminni í bókmenntum sem 

leikur sér að venjum málnotkunar og reglum rökfræðilegrar hugsunar. Stíllinn á við 

bókmenntalistgreinar, t.d. ljóðlist og óbundið mál, sem eru háðar jafnvægi í rökvísi og 

fjarstæðu, mótvægi á röð og óreiðu.3 Verk er einkennast af þessum stíl kynna okkur fyrir 

mjög öfugsnúnum heimum sem eru skilgreindir út frá hugarburði eða draumsýn en um er að 

ræða annars konar veruleika í raunveruleikanum. Oftast, þótt hann sé ekki beint hlægilegur, 

getur þessi stíll verið mjög hnyttinn. Bull og öfugmæli eru fyndin því þau ganga ekki upp og 

oft er ekkert vit í þeim, en brandarar ganga upp og eru því fyndnir.4 Þennan stíl nýti ég mér í 

sögum og verkum á borð við bókverkið Lísa Rós og litli bróðir (mynd 1). Þar er fjallað um 

samband milli systkina á miður fallegan hátt, en út frá öfugmælastíl verða viðburðir í sögunni 

hlægilegir því þeir eru svo fjarstæðir og ganga ekki upp en þó er raunveruleikinn í 

aðstæðunum yfirþyrmandi. Lísa Rós gefur bróður sínum pela, þau dunda sér saman í 

rólegheitum, hún fer út að ganga með hann í kerru, svo bætist hrottinn og kaldhæðnin við sem 

kryddar söguna. Þá myndu flestir vilja vakna en þetta er ekki draumur. 

 

 

Hér er ég, lestu mig! 

 

Ég tel það kost að geta með verki vakið upp barnslega kátínu, þessa unaðslegu tilfinningaólgu 

sem á unga aldri heltók mann og kitlaði sálina. Það þegar einstaklingurinn er bæði hrekklaus 

og einfaldur eða varar sig ekki á hrekkjum annarra og býst ekki við þeim. Meðan hann er enn 

saklaus og meinlaus en á sama tíma svampur á umhverfið, tilfinningar og tjáningu fólks. Börn 

                                                
3 Wim Tigges: An Anatomy of Nonsense. Dutch Quarterly Review, tbl.16: 162-85, 1986, bls. 166–7. 
4 Höf. ónefndur: Literary nonsense. Art and Popular Culture. http://www.artandpopularculture.com/Literary_nonsense. Sótt 
14.01.2010. 
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eiga það til að athafna sig án þess að rökstyðja það. Það gefur ákveðið frelsi að kunna ekki að 

skammast sín. Margir karakterar í verkum mínum eru börn eða tengjast á einhvern hátt þessari 

einlægni og sakleysi sem þau búa yfir. Með því að blanda saman einlægni barnsins, þannig 

brjóta niður varnir áhorfandans gegn verkinu, og setja svo inn hugmynd róttækari eðlis næ ég 

vendingu sem vonandi aðstoðar áhorfandann við frelsun ímyndunaraflsins. Markmiðið er að 

vekja upp tilfinningar á borð við kátínu og forvitni hjá áhorfandanum með því að setja fram 

verk þar sem inntakið er mótsagnakennt og undravert. Einfaldar mótsagnir frá ævintýralegu 

sjónarhorni. Þetta er framsetning út frá skólaðri myndlistarhefð en á hátt sem flestir geta tengt 

við. Áhrifin sem ég sækist eftir eru vakning ímyndunarafls. Vil ég ekki þröngva mínum 

viðhorfum upp á áhorfandann. Fremur vil ég að með verkunum vakni spurningar sem 

áhorfandinn er hvattur til að velta fyrir sér út frá viðfangsefninu, vangaveltur sem annars 

lægju í dvala í huga þess sem á í hlut. Ég reyni að kalla fram bernskuminnið, ævintýrin og 

reglur sögunnar um byrjun og enda án þess endilega að gefa upp byrjun og enda. Ég gef 

jafnvel stök myndskeið svo áhorfandinn geti lesið úr einni eða fleiri myndum og sjái að 

eitthvað vanti inn í söguna. Bætir hann vonandi við, út frá sínum raunveruleika og 

sagnaminni, því sem gæti verið að gerast og býr þannig sjálfur til byrjun og endi án þess að 

fyllast óvissu um að ferlinu fylgi eitthvert annað markmið. Markmiðið er að áhorfandinn 

styðjist við hefðbundin söguform er hann kann þegar vel. Verk mín eru, sem einfaldar og 

einlægar barnslegar teikningar, ævintýralegar ljósmyndir og myndskeið, sett fram á auðlesinn 

hátt. Spegla verkin þessa upphrópun: hér er ég, lestu mig! Reglur frá vinstri til hægri um 

lesningu eru mikilvægar, að ofan og niður, byrjun og endi í réttri röð. Allt er þetta til að 

einfalda áhorfandanum skilning á lestri verksins og gefa honum rúm til að sleppa sér lausum, 

rífa af sér höftin sem skapast hafa út frá t.d. ábyrgð og tapaðri æsku, á rólegan og yfirvegaðan 

hátt. Ég er hlynnt sögum sem reyna á athygli áhorfandans með því að krydda söguþráðinn 

með t.d. því að riðla tímaröð atvika en það er þekkt í bókmenntum sem og kvikmyndum. Ég 

er þó ekki fullviss um að ég treysti mér né áhorfandanum til að hafa sömu þolinmæði 

gagnvart myndlist. Ef verkin eru á þennan hátt ruglandi er einfaldast að gefast upp og segjast 

ekki bera skynbragð á svona list. Þá vil ég heldur nálgast þetta af einlægni með 

bernskuminnið í forgrunni og krydda verkin með spennandi, óræðum og óvæntum atvikum í 

myndfletinum. Ég beiti myndmálinu með því að riðla ekki atvikum heldur frekar bæti við 

atvikum eða tek þau út á myndrænan hátt. 
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Samræða mín við einlægan og opinn barnshuga og túlkun hans er mér í blóð borin því 

sjálf á ég átta yngri systkini. Ástæða nálgunar minnar er áhugi minn á opinskárri einfeldni, 

einlægni, sakleysi og ímyndunarheimi barna. Hef ég séð hug þeirra þroskast frá barni til 

fullorðins beint fyrir framan augun á mér. Tekur barnið til sín hugsanamynstur þeirra sem 

eldri eru, t.d. biturleik, fordóma og rökskilning, í skiptum fyrir forvitni og landamæralausan 

innblástur. Skil ég því ferlið vel en vil kryfja það og streitast gegn þessari, er virðist, 

sjálfsögðu þróun. Í ljósmyndum mínum Adam og Eve (mynd 4/7) sjást mótsagnakennd atriði í 

heimi stúlku og drengs. Annars vegar, í Adam, sjáum við herbergi unglingsdrengs, þar má 

greina útkrotað skrifborð, úðabrúsa og Grogg (sem er áfylling í graff-tússpenna) í bland við 

snyrtilega uppraðaða og sakleysislega útstillta gluggakistu og verðlaunapeninga fyrir góða 

íþróttakunnáttu. Hins vegar, í Eve, er þar lítil útstilling í hillu ungrar stúlku á mörkum þess að 

verða fullorðin. Hún er með bunka af teiknimyndablöðum og plastleikföngum úr Kinder-

eggjum í sambland við getnaðarvarnarpilluspjald. Það er eitthvað mjög áhrifaríkt við 

mótsagnirnar í þessum verkum sem tengist því að alast upp og standa undir kröfum þess 

aldurs sem að líður. Ég vinn markvisst með að storka sjálfgefinni þekkingu og benda á það 

óljósa. Jafnvel vekja upp hrylling og efasemdir með vendingu þess einfalda og einlæga. 

 

 

Þekkingu storkað 

 

Það þarf styrk til að storka því sem við vitum nú þegar, en með styrknum til að opna hugann 

og leyfa okkur að efast og endurskilgreina öðlumst við frelsi. List út frá kenningum 

Shklovskij um sagnaminni og skáldskap má telja frekar byltingarkennda. Myndmálinu er þá 

endurraðað frekar en skapað frá grunni. Sem dæmi um slíka nálgun má nefna nokkra 

listamenn sem fjarlægja þekktar sögupersónur úr áður þekktum aðstæðum og gefa karakterum 

sem hafa verið frosnir hver í sinni sögubókinni í ár og aldir færi á að hittast. Þýsku bræðurnir 

Jacob og Wilhelm Grimm söfnuðu saman og þýddu snemma á nítjándu öld bæði þjóðsögur og 

ævintýri sem mörg hver komu upprunalega frá Ítalíu. Grimm-bræður eru með best þekktu 

sögumönnum 

þjóðsagna og ævintýra frá Evrópu. Þeir gerðu sögur frægar á borð við Mjallhvíti og dvergana 

sjö, Þyrnirós, Öskubusku, Hans og Grétu, Gullbrá og birnina þrjá, Rauðhettu og úlfinn og 

Froskaprinsinn. Undraverð upplifun er að sjá þessar persónur eiga í samræðum og fást við 

hversdagsleg málefni sem ekki hafa komið fram í fyrri sögum þeirra bræðra. Listamenn sem 
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hafa tekið sér þetta bessaleyfi eru t.d. Roald Dahl í rímnabók sinni Revolting Rhymes5, 

Todd og Cory Edwards í handritinu Hoodwinked!: The True Story of Red Riding Hood6 og 

Bill Willingham í myndasöguseríunni Fables.7 Allir vinna þeir með sögupersónur úr Grimm-

ævintýrum og útfæra sögurnar á raunsæjan hátt til að færa persónurnar nær 

nútímaraunveruleika. Talar Dahl t.d. um Gullbrá í kvæði sínu Goldie Locks and the Three 

Bears og hneykslast á því að Gullbrá hafi komist upp með slíkan glæp að brjótast inn í hús 

bjarnanna. Hún át þar, braut og bramlaði og skildi allt eftir á rúi og stúi en fékk ekki svo 

mikið sem skömm í hattinn. Sannleikurinn á bak við þetta er óneitanlegur. Hví ætti hún að 

komast upp með slíkan hrottaskap án nokkurra afleiðinga? Einnig er hægt að sjá þessa nálgun 

á förnum vegi, t.d. að sjá einfaldlega skólatösku eða pennaveski með myndum af öllum 

Disney-prinsessunum og hugsa; en gaman að þær hittust loksins, hvað ætli þær hafi rætt yfir 

bolla af tei, ætli þær hafi deilt upplifunum sínum á draumaprinsinum og lesið sögur hver fyrir 

aðra. Hvað gerðist svo? Þetta geta þeir sem hafa virkt ímyndunarafl barnslegra sálna, en aðrir 

sjá aðeins skrautlega og skemmtilega myndskreytingu, fegrun á áður einfaldri tösku. Með 

rökhugsun taka þeir undrunina úr upplifuninni því þeir sem lesið hafa bækurnar vita að 

persónurnar voru ekki í sömu sögunni.  

Til þess að geta verið þátttakandi í áðurnefndri upplifun þarf ímyndunarafl og auðvitað 

þekkingu á sögunum. Með því að ýta lauslega undir þessa þætti í verkum mínum með 

endurteknum karakterum sem eru settir í hversdagslegar aðstæður vonast ég til að skapa 

undrun og gefa áhorfandanum það sem þarf til að opna hugann og sjá það sem annars væri 

honum hulið. Þessa nálgun má sjá í verkum mínum á borð við bókverkin Lísa Rós og litli 

bróðir (2006) (mynd 1), Lísa Rós á smíðaverkstæðinu (2007) (mynd 8), Hvað býr í 

skuggunum? hugsar litli bróðir (2007) (mynd 15) og vegglistaverkinu Hiding in plain sight 

(2009) (mynd 6). Í öllum verkunum birtast sömu karakterarnir, Lísa Rós eða litli bróðir, í 

nýjum aðstæðum. Litli bróðir storkar örlögunum í barnabókinni Hvað býr í skuggunum? 

hugsar litli bróðir með því að eltast við skugga um heimili sitt um miðja nótt. Hann sýnir 

dirfsku, þor og hugrekki sem ekki er vant í svo litlum krílum með því að hopa ekki gagnvart 

myrkfælni og annars konar hræðslu sem gæti birst í slíkum aðstæðum. Þegar honum er svo 

brugðið í lok sögunnar fáum við að sjá að maður uppsker jafnt og maður sáir. Þarna er verið 

að sýna fram á að það borgar sig oft að taka áhættu. Sérstaklega ef þú ert hræddur við eitthvað 

sem hefur í raun enga festu í raunveruleikanum, eitthvað sem þú hefur ekki velt fyrir þér hví 

                                                
5 Roald Dahl: Revolting Rhymes. Perma-Bound Books, 1982. 
6 Todd og Cory Edwards: Hoodwinked!: The True Story of Red Riding Hood. Kanbar Books, 2005. 
7 Bill Willingham: Fables. Vertigo, 2002. 
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þú hræðist, aldrei ögrað því, það hefur bara alltaf verið þannig. Þá er kominn tími til að skora 

á sjálfan sig, ögra þessari sjálfgefnu þekkingu eða vanþekkingu. Hiding in plain sight er 

vegglistaverk þar sem litli bróðir birtist á veggjum í sýningarrýmunum, málaður gráhvítt á 

hvítt, varla sjáanlegur en alltaf á staðnum og gefur með látbragði krítík á hin verkin sem í 

rýminu eru. Þarna berst litli bróðir við félagsfælni og annan félagstengdan ótta. Vildi ég sækja 

í tilfinninguna að finnast maður lítill og varnarlaus. Þannig var mín nálgun við þessa hræðslu 

og ef ég sannfærði sjálfa mig um að enginn gæfi mér gaum á staðnum hætti ég að örvænta. 

Aðallega var þetta hvatning fyrir sjálfa mig til að færa mig út í rýmið en þetta verk vex með 

mér.  

Ímyndunaraflið þróast frá barni til fullþroskaðs einstaklings og flest sem við lærum á 

lífsleiðinni lærum við óbeint, þ.e. ekki frá formlegri kennslu. Barn hefur þá tilhneigingu til að 

apa upp eftir þeim sem eldri eru. Randy Pausch (1960-2008) segir í fyrirlestri sínum Really 

achieving your childhood dreams8 og talar þar til yngri kynslóðarinnar: „Áður áttum við hluti 

sem voru kallaðir bækur.“ Hann á þar við að nú á dögum er nær allt í tölvutæku formi og 

hefur fólk mikið minnkað það að lesa sér til gamans.9 Myndlestur hefur að sjálfsögðu aukist 

en það er ekkert sem jafnast á við góða sögu til að fæða ímyndunina. Fyrr á tímum virkjuðu 

munnmælasögur og upplestur án myndskreytinga ímyndunarafl fólksins er hélst oft á tíðum 

ferskt fram á síðustu ár. Þetta var algeng dægrastytting á íslenskum sveitabýlum og hefur 

þessi iðja dottið upp fyrir á nútímaheimilum. Það að hafa sögu en engar myndir örvar 

ímyndunaraflið. Það tekur við sér líkt og það hafi aldrei verið lagt til hliðar. Það þarf bara að 

virkja það. Þar sem ég vinn í myndlist eru þessar hugmyndir þó yfirfærðar, af mér, í þann 

miðil. Ég skrifa handrit og hnyttin atvik og myndgeri þau svo á eins einlægan hátt og ég tel 

hægt svo áhorfandinn geti fengið svigrúm til að tengjast verkinu, karakterunum og 

hugmyndinni. Það er mér mjög mikilvægt að alltaf sé einhver óvissa, eitthvað sem kemur á 

óvart, einhver vending, misræmi og þversögn. Ég reyni að sleppa öllum óþarfa blúndum og 

skrauti svo ekkert trufli áhorfandann í að snerta á myndmálinu og lesa svo út úr því 

tilfinningu sem hann gerir að sinni.  

 

 

 

 

                                                
8Randy Pausch: Really achieving your childhood dreams. TED, Ideas worth spreading. 
http://www.ted.com/talks/randy_pausch_really_achieving_your_childhood_dreams.html. Sótt 14.01.2010. 
8 Richard Billingham,: Ray´s a laugh. Scalo Publishers, 2000. 
9 Randy Pausch: Really achieving your childhood dreams. Fyrirlestur í myndbandsformi. 
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Listamenn sem vinna með frjálsa ímyndun 

 

Richard Billingham - einlægni 

 

Ég vinn með það sem ég þekki af eigin reynd, sögur sem ég hef lesið eða tilfinningar sem ég 

hef upplifað. Tel ég mjög mikilvægt að halda í andlegan ungdóm og gleyma ekki að kætast 

yfir smáhlutum. Nálgast ég list mína út frá skemmtun og leik og reyni þannig að líta á björtu 

hliðarnar á því sem hrjáir manneskjuna. Þannig spilar list mín úr glettnislegum atvikum og 

andartökum sem flestir hafa upplifað, en hafa ekki notið kindarlegra hlutskiptanna til fulls. 

Oft dreg ég fram það vandræðalegasta eða viðkvæmasta í þeirri von að ganga fram af 

áhorfandanum. Eins konar tækifærismyndir úr hversdagslegu lífi sem geyma eitthvað sem 

telst broslegt eða alvarlegt, eða hvort tveggja í senn. Í líkingu við þetta má nefna listamanninn 

Richard Billingham (1970) sem á mjög nærgöngulan hátt skjalfesti með ljósmyndum líf föður 

síns, Ray, illa farins áfengissjúklings og vel flúraðrar móður sinnar sem þjáist af offitu (mynd 

16/17). Hann gaf út bók með þessum persónulegu myndum10 . Hann nær að framfylgja 

tilfinningunni um algert skömmustuleysi barnsins með því að opinbera hneykslanlegar 

hvíthyskisfjölskyldumyndir á einlægan hátt. Þetta telst ekki vera hin „hefðbundna” ímynd 

fyrirmyndarfjölskyldu. Þessi hneykslanlega opinberun á ófullkomnum aðstæðum 

fjölskyldunnar er það krydd sem gerir myndirnar athyglisverðar. Má telja að með verkunum 

veki hann fólk upp af værum blundi afskiptaleysis og vanþakklætis. Hann opnar augu 

viðtakandans, fær hann til að átta sig á hvað aðrir hafi alist upp við, hvort sem það eru 

kunnuglegar eða smánarlegar kringumstæður. Þannig rótar hann upp ýmsu sem ekki er hægt 

að leggja fingur á, svo sem tilfinningum og skoðunum. Vekur hann þannig upp spurningar 

eða veltir við steini á vettvangi sjálfgefinna fordóma. Hægt er að flokka þetta undir 

byltingarkennda list eins manns. Vakningu ímyndunar og barnslegrar einlægni sem og frelsi 

frá fordómum. Er það ósk mín að út frá verkum mínum skapist svipuð tilfinning. 

 Þessa nálgun, að sækjast eftir opinberun áhorfandans, má sjá í mörgum verkum mínum. 

Má þar nefna áðurnefnd Adam og Eve en einnig verk allt frá hrottalega krúttlegri barnabók, 

Lísa Rós og litli bróðir (2006) (mynd 1), þar sem Lísa vinnur linnulaust í að losa sig við 

þennan aðskotahlut, litla bróður. Kemur hún sök á hann um hrottaskap við sig, hún gengur 

jafnvel svo langt að mæla með sjálfsmorði við ungbarnið og senda hann í útrýmingarbúðir. 

Áhorfandanum er í einlægni og hreinskilni bent á að börn sem alast upp við afbrýðisemi og 

                                                
10 Richard Billingham: Ray´s a laugh. 
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eigingirni geti átt það á hættu að bregðast ekki rétt við gjöf á borð við lítið systkini. Ekki er 

þetta eina tilfinningin sem sóst er eftir, en það er áhorfandans að túlka hverjar hinar eru. Með 

skuggalegu andrúmsloftinu í Veru-Leiki (2007) (mynd 2a/b), þar sem aðlaðandi verur í 

hvítum náttserkjum aðhafast í drungalegri og hrárri náttúrunni er einhver dulúð og drungi sem 

virðist í fyrstu ekki eiga heima í návist svo þokkafullra vera. Þar má sjá áhrif frá japanskri 

kvikmyndagerð þar sem vinsælt var að gera ung börn að hrottalegum, illvilja afturgöngum. 

Einkum sækist ég þar í bernskuminni áhorfandans af hormónaþvinguðu andrúmslofti 

breytingaferlisins frá barni til fullorðins. Eitthvað magnþrungið á heima í þessu ferli og vil ég 

nálgast þá tilfinningu sem áhorfandinn býr sjálfur yfir. Í myndbandsverkinu At Nights (2008) 

(mynd 5) er óútskýrð vera sem rís á fætur eftir að aðalpersónan er lögst til hvílu og hefst að 

alla nóttina aðeins til að hníga í bólið og gufa upp í þann mund sem aðalpersónan rís úr 

rekkju. Má deila um hvort þarna sé á ferðinni fylgja,11 annað sjálf eða eitthvað enn 

drungalegra. Þetta er biti sem margir þurfa að kyngja, að hafa ekki tíma til að sinna öllum 

sínum daglegu skyldum og finnast nætursvefninn vera agaleg tímasóun. En hvíldin færir þér 

oft yfirvegaðan skilning á umhverfinu og mun fleiri vandamál verða að engu ef rólyndi er haft 

við úrlausn þeirra. Síðast en ekki síst má glöggt sjá þessa nálgun í hreyfimyndinni Kaninka 

(2009) (mynd 13) þar sem krúttleg dúnmjúk kanína hefur fallið í freistni þunglyndis og stytt 

sér aldur. Nú veitir líflaus kroppur hennar hins vegar litlum furðufyrirbærum bæði fæði og 

leiksvæði. Mætti túlka þetta sem andmæli gegn þeirri tilfinningu að finnast maður óþarfur, 

einstaklingur skilur alltaf eftir sig eitthvað markvert. Enginn er ónæmur fyrir þessari 

tilfinningu og má ekki halda að maður sé eitthvað gallaður fyrir vikið. Bjartsýni er mótefni en 

er markmiðið að láta áhorfandanum eftir að deila um hvort tilfinningin sé góð eða slæm. 

 

 

Yoshitomo Nara - bernskan 

 

Verk japanska listamannsins Yoshitomo Nara (1959) voru til sýnis í Hafnarhúsinu.12 Sýningin 

var sett upp annars vegar af teikningum og hins vegar skúlptúrum (mynd 20/21/22). Hvort 

tveggja var spilað inn í innsetningar og voru verkin fígúratíf í japönskum manga-stíl.13 

Sýningin veitti mér mikinn innblástur. Ég sá hversu einfalt og hjartnæmt ferlið frá listamanni 

                                                
11 Sbr. verndarandi, fylgiandi, vofa eða afturganga sem fylgir e-m. 
12 Yoshitomo Nara: Innpökkuð herbergi. Hafnarhúsið 17. september 2009. 
http://www.listasafnreykjavikur.is/desktopdefault.aspx/tabid-2182/3368_read-1487/date-1412/. Sótt 7.11.2009. 
13 Manga er þróað út frá blöndu af ukiyo-e, japönskum tréskurðarstíl, og hinum vestræna teiknistíl sbr. Disney-
teiknimyndum. Walt Disney Productions stofnað 1929. 
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til áhorfanda getur orðið. Ég var algerlega umvafin hans veruleika og upplifði þetta eins og að 

vera komin inn í undraland. Tilfinningin er nánast ólýsanleg og mjög persónuleg. Að týna sér 

í andartakinu vegna forvitni og hrifningar. Fígúrur hans eignuðust líf fyrir augunum á mér. 

Nara gefur okkur tækifæri til að standa utan við og fylgjast með frosnum augnablikum sem 

geyma svo mikið meira. Augnablik þar sem hlutirnir þurfa ekki að hafa byrjun eða endi 

heldur er hvert verk aðeins gluggi sem áhorfandinn fær að gægjast í gegnum. Þetta eru frosin 

andartök sem eru líkt og brotabrot úr öðru lífi, ekki frá fæðingu til dauða, aðeins 

tækifærismyndir úr annars konar veruleik. Jafnvel eitthvað sem áhorfandinn getur tengt sig 

við með bernskuminninu. 

 Einmitt þarna sá ég og fann mína tilætlun útsetta með meistaralegum töktum. Ég 

upplifði það sem ég vonaðist til að aðrir upplifðu í mínum verkum. Það er þá hægt eftir allt 

saman. Í listinni vil ég gefa áhorfandanum lausan taum og jafnvel lokka hann eða neyða til að 

sækja í barnslegt ímyndunaraflið. Með aðeins einum ramma sem býður upp á fyrir og eftir 

óska ég að hann ekki einugis spyrji sig hvað leiddi til þessara atburða, mynda eða svipa heldur 

gefi ímyndun lausan tauminn til að fylla í eyðurnar og búa til sína sögu. Bera má saman verk 

Nara, PQ (ónefnt ártal) (mynd 20), og verk mitt, Höfuðmál (2009) (mynd 12). Bæði sýna þau 

persónur sem líkja eftir barni í útliti og er greinilega um mjög sterkar tilfinningar að ræða í 

báðum verkunum. Barnið, með einlægni sinni, tjáir tilfinningarnar í sínu sannasta formi. Það 

er engin blekking eða undirferli í barnslegri tjáningu tilfinninga. Galdurinn er að dubba upp á 

hversdagsleikann með ímyndun um hvernig barnið mun sýna hann. Vekur það upp spurningar 

um hvernig hægt sé að takast á við veruleikann út frá sterkum tilfinningum á borð við reiði, 

depurð, söknuð, eirðarleysi og einmanaleika á einlægan og fordómalausan hátt. Kallaðar eru 

þannig fram einlægar bernskuminningar og kunnuglegar tilfinningar í anda barnins.  

 Löngun mín til að spila með tilfinningar áhorfandans vaknar af forvitni. Má segja að 

þetta sé mín þroskaða sál í dulargervi barnslegrar sálar. Að frelsa fullorðna undan 

ábyrgðarfarginu, hleypa þeim inn í nýjan veruleika þar sem þeir geta vaknað af værum svefni 

fullorðinsáranna og skroppið til baka í barnslegt minnið þar sem þeir voru hrekklausar sálir, 

óspilltir af borgarmenningu nútímans. Þessu sækist ég eftir frá þeim með þeirra nálgun á list 

mína. Ef markmiðinu er náð hef ég hugsanlega náð að friða mína eigin sál, sannfært sjálfa 

mig um að hægt er að afgera sjálfgefna þekkingu og aflæsa þeim rimlabúrum sem upp hafa 

sprottið við skuldir og ábyrgð. Tel ég þessa löngun hafa beina tengingu við verk Yoshitomo 

Nara. 
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 Takashi Murakami - bitur sætleiki 

 

Japanski listamaðurinn Takashi Murakami (1963) vinnur með efni sem hann sjálfur var alinn 

upp við sér til dægrastyttingar. Efni sem á bernskuárunum virtist meinlaust og var myndmálið 

hlaðið sakleysi barnsins. Hver kynslóð aðlagar skilning sinn á veröldinni m.a. út frá þeim 

dægrastyttingum, leikjum og leikföngum sem þeim bauðst á uppeldisárunum. Ásigkomulag 

þjóðarandans gæti einnig leynst í inntaki þessara leikja og barnaefnis. Hver kynslóð 

listamanna á það til að sækja í bernskuminningar sínar upplifun á sterkum tilfinningum á borð 

við fordóma og annars konar áróður. Oft eru þetta tilfinningar sem óþroskað barn tekur sem 

góðum og gildum og gefur sér oft ekki tíma, þegar skilningurinn er orðinn víðari, í að 

endurskoða þessar hugmyndir. Listamenn sem vinna með hugann og sálina eru í eilífri 

endurskoðun og vinna út frá því í verkum sínum. Því vakna oft spurningar um málefni sem 

virðast grafin í stein sjálfgefinnar þekkingar. Murakami nýtir sér karaktera innblásna af 

japönskum hreyfimyndum, myndasögum og leikfangamódelum. Hann leikur sér með þá 

litadýrð og glys sem einkennir þessa miðla. Það er þessi snoturleiki sem Murukami nýtir sem 

eins konar töfraformúlu eða gervilyf til að nálgast áhorfandann. Í verkunum er misjafnt hvort 

hann nýti sér þekkt fyrirbæri úr bernskuminninu á vinalegan hátt eða sem glettnislegur 

níðingur. Hann stillir verkunum upp líkt og hann sé að setja á svið glettnisleg ævintýri en 

undir niðri, undir litadýrð, snoturleika og krúttlegheitum, er um alvarleg og oft á tíðum harla 

óþægileg málefni að ræða. Í dulbúningi þess efnis fellir hann dóma um frekar viðkvæm 

málefni fullorðinna. Nálgast hann skyldur þeirra og tiltökumál, óvinsæl umræðuefni sem bæði 

vekja undrun og andúð.14 Murakami reynir að koma áhorfandanum að óvörum með því að 

fjalla í verkum sínum um japönsk málefni á borð við hernaðarstefnu, þjóðerniskennd, 

kynþáttafordóma og umhverfisstefnu í búningi barnslegs sakleysis, með ítarlegum 

spurningum um stórfelldar mótsagnir sem finnast í japönsku þjóðfélagi.15 Murakami á það 

líka til í verkum sínum að storka óskrifuðum reglum í uppsetningarhefð skúlptúra með því að 

tylla þeim ekki á stólpa heldur frekar á hringlaga snúningspalla (mynd 25). Þetta er 

byltingarkennd hugsun gegn klassískri myndlistarhefð, en hann gerir þetta til að taka 

formlegheitin úr verkinu, færa þau nær áhorfandanum, líkt og að fjarlægja púltið milli 

ræðanda og hlustanda. Hann minnir okkur á, með fígúrum á borð við My Lonley Cowboy 

(1998) (mynd 24), DOB, Disney-legur api/mús (1999) (mynd 25), Tan Tan Bo (2007) (mynd 

                                                
14 Amanda Cruz o.fl.: Takashi Murakami: The meaning of the Nonsense of the Meaning. bls. 32. 
15 Amanda Cruz o.fl.: Takashi Murakami: The meaning of the Nonsense of the Meaning, bls. 35. 
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23) og fleiri litríkum og krúttlegum fígúrum, að í raunveruleikanum jafnt og ímyndun, getur 

snotur, væminn gáski auðveldlega breyst í eitthvað allt annað.16 

 Svipaða nálgun og Murakami notar, í að dulbúa efnið í barnsleg form til að koma fram 

spurningu eða ádeilu, nýti ég mér. Í verkum mínum á borð við Pisces Daily Horoscope (mynd 

11) og Hiding in plain sight (mynd 6) er ég með félagslega ádeilu á oft viðkvæm mál líkt og 

vinskap, kærleik, einelti, eftirgjöf, umkomuleysi, áhrifagirni, minnimáttarkennd, að finnast 

utangarðs og löngunina til að tilheyra hóp. Þetta er ívið félagslegra en pólitískar ádeilur 

Murakami en að mínu mati alveg eins mikilvæg málefni sem ræða þarf um. Sérstaklega þegar 

barn er að stíga fyrstu skref sín inn í fullorðinsárin. Í Pisces Daily Horoscope er löngunin að 

eiga einhvern að sem ávallt skilur þig táknuð með tvíburunum, sjáanleg í vinstra horninu. Þar 

standa þeir og gæta þess veruleika sem að baki þeim er, þeirra eigin veruleika sem enginn 

annar hefur aðgang að nema með þeirra leyfi. Ofar, við uppruna regnbogans, situr sjálfsmynd 

af listamanninum. Speglun hennar er táknræn fyrir innri baráttu persónunnar, gott móti 

slæmu, sjálfseyðingarhvöt móti þeirri þrá að lifa af og einnig fyrir tilhneigingu 

manneskjunnar til að leggja dóm á sjálfa sig. Á hægri kanti verksins er hópur af fígúrum, tákn 

múgæsingar og hópasöfnunar. Þessi eilífa þrá manneskjunnar til að tilheyra hópi jafnvel þó að 

skoðanir hópsins og tilgangur séu ekki það sem manneskjan stendur fyrir. Margir slíkir 

félagshópar þrífast oftar en ekki á baktali og kúgun og er sú tilfinning táknuð í bakgrunni sem 

þrjár hangandi kanínur, merki hópsins til varnar mótbárum, auk einnar sem virðist fela sig, 

komdu þér út ef þú þorir! Í framhaldi af þessari hópsefjun er svo uppgjafarþjóðernisvera, 

uppgefin eftir að hafa nýtt sér velþóknun hópsins þótt skoðanir og tilgangur hans hafi ekki 

verið öllum ljós. Þarna liggur hún í svaðinu, telur sig hafa verið svikna, en er í raun meðsek. 

Hún leyfði óljósum tilgangi að fljóta fram hjá á meðan hún hafði það gott. Margt fleira býr í 

táknunum í þessum verkum en þetta er aðeins útlistun á hvað mögulega er hægt að sjá. Allt 

eru þetta tilfinningar sem listamaðurinn sjálfur er að deila við en gætu átt við nær hvert 

mannsbarn. Á endanum er þetta undir áhorfandanum komið. 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Amanda Cruz o.fl.: Takashi Murakami: The meaning of the Nonsense of the Meaning, bls. 35. 
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Kaldhæðni og mótsögn í myndlist 

 

Hugleikur Dagsson - glettni, hrotti og fordómar 

 

Hugleikur Dagsson (1977) hefur gefið út teiknimyndasögur hérlendis sem bera titla á borð við 

Elskið okkur, Fylgið okkur, Fermið okkur og Forðist okkur. Myndaseríunum hefur svo verið 

steypt saman í bók og þær gefnar út erlendis undir heitinu Should you be laughing at this?17 

og var henni tekið misvel. Hann nýtir sér kaldhæðni í myndmáli sínu og einnig markleysu eða 

öfugmælastíl.18 Kaldhæðni er aðeins uppdubbuð þversögn, einnig nefnd írónía eða háð. 

Stílbragð þetta felst í að átt er við annað en það sem sagt er eða virðist í fyrstu, gjarnan hið 

gagnstæða. Litið hefur verið á kaldhæðni sem fágaðasta stíl mælskulistarinnar.19 

Kaldhæðni mætti skilja sem þá list að andmæla hugmynd með því að setja fram 

andstæðu hennar. Í kímni er beitt gagnstæðu, það er hreinni mótsögn eða 

þverstæðu, til að andmæla hugmynd. Noti menn aftur á móti kaldhæðni andmæla 

þeir einhverju með því að neita hugmyndinni og vísa til augljósrar andstæðu 

hennar [...] Kaldhæðni er þó ekki einungis rökfræðilegs eðlis, eða það að geta sett 

fram andstæðu þess sem andmæla skal; hún er líka sú list að gera það á táknrænan 

hátt, hvort sem er í máli, myndum eða með öðrum hætti.20  

Í verkum sínum fjallar Hugleikur um málefni á borð við sjálfsmorð, barsmíðar, limlestingar, 

barnaníð, dráp og alkóhólisma á hrottalega kaldhæðinn hátt (mynd 18/19). Hann túlkar í 

verkum sínum oft gífurlega ruddalegar mannlegar hvatir og harmleiki, atriði sem snert hafa 

mannskepnuna í gegnum þróunarsögu hennar. Kemur hann inntaki verka sinna til skila sem 

myndgerðum upphrópunum og spurningum, með bæði grófri hreinskilni og hellingi af 

kaldhæðni. Nýtir hann sér mjög einfaldan, frumstæðan og sumir segja barnslegan teiknistíl, en 

á þennan hátt nær hann athygli lesandans beint að efninu. Gefur það lesandanum færi á að 

taka innihaldið inn, melta það og gera tilfinninguna að sinni. Með blúndum og skrauti hefði 

hann annars getað dreift athygli áhorfandans og skilaboðin hugsanlega misst marks. Verk 

Hugleiks eru ekki með beinum hætti sett fram á hápólitískan máta en snerta þó oft viðkvæm 

þjóðfélagsmál á mjög svo beinskeyttan hátt. Sjá má verk hans í Viðauka þar sem hann er með 

ádeilu á samfélgslega fordóma gagnvart minnihlutahópum (2006) (mynd 19) og hráa 

                                                
17 Hugleikur Dagsson: Should you be laughing at this? Penguin, 2006. 
18 Höf. ónefndur. Literary nonsense. Sjá tilvittnun á bls.3 hér að framan. 
19 Giorgio Baruchello: Hvernig er hægt að útskýra kaldhæðni fyrir manni sem veit ekki hvað hugtakið merkir? 
Vísindavefurinn 17.1.2007. http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=6469. Sótt 15.01.2010. 
20 Giorgio Baruchello: Hvernig er hægt að útskýra kaldhæðni fyrir manni sem veit ekki hvað hugtakið merkir? 
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ábendingu á niðurbælda reiði og útrásarbrest áfengisofnotenda (2006) (mynd 18). Mætti túlka 

þessar myndir á ýmsan hátt og með einfeldninni leggur Hugleikur það í hendur áhorfandans 

hversu bókstaflega eða annars hann vilji taka þetta. Ég finn mig í þessari nálgun hans. Þegar 

glettni er til staðar í verkunum mínum er það yfirleitt kaldhæðni í sambland við hæfilegan 

skammt af hrotta. Nýti ég mér hana á margvíslegan hátt og er varla hægt að finna verk eftir 

mig þar sem þversögn og kaldhæðni koma ekki fram. Mótsagnir líkt og krúttlegt og hrottalegt 

er samtvinningur sem ég beiti mikið í að tjá ádeilu á samfélagsleg málefni og tilfinningar. En 

þó að mikil glettni og grín einkenni verkin mín er oftast undirliggjandi sorg og harmleikur. 

Eitthvað sem fólk oft forðast að horfast í augu við. Hugmyndin um að lifa af og sjá í stað þess 

að skammast sín kímnina í því sem hrjáir mann.  

Kaldhæðnislega nálgun má sjá glöggt í verki mínu Teddy Obese (2007) (mynd 3) þar 

sem einkar kært barnaleikfang, bangsi, þjáist af alvarlegri átröskun sem hefur komið honum í 

mikil vandræði. Er ég einkar forvitin um hvernig fólk bregst við. Dæmir það bangsa, skellir 

það skuldinni á hann eða á samfélagið, er það reiðubúið að hjálpa eða lítur það í hina áttina? Í 

hreyfimyndinni Í Skóginum (2007) (mynd 14) eru áhorfendur ósjálfrátt látnir halda að þar sé 

ungri dömu veitt eftirför og geti hún enga björg sér veitt. Annað kemur á daginn og er 

lokaútkoman kaldhæðnin uppmáluð. Hristir þetta aðeins upp í sjálfgefinni hugmynd okkar um 

staðalímynd hrottans og veikleika einstaklingsins. Í verkum mínum á borð við Pisces Daily 

Horoscope (2009) (mynd 11) og Hiding in plain sight (2009) (mynd 6) ásamt fleirum er ég 

með ádeilu á félagsleg málefni. Ég forðast þó að vinna með hápólitísk mál, þau sem eru í 

brennidepli í þjóðfélagi okkar þá og þá stundina. Það gæti verið helsti munurinn á mér og 

Hugleik þó að ekki skuli taka því algildu. Í verkinu Hiding in plain sight er meira og minna 

verið að vinna úr og út frá félagsfælni og þunglyndi. Finna leið fyrir þá sem þjást af slíkum 

kvillum til að eiga sér stað í samfélaginu, innan um annað fólk. Vonast ég til að uppræta 

fordóma sem hafa orðið til í samfélaginu gagnvart slíkum kvillum.  

Reyni ég að nálgast málefni sem eru fyrir mér þýðingarmikil á opinskáan og einlægan 

hátt og nýti mér tilfinninguna sem snertir barnið í okkur, barnið sem skammast sín aldrei fyrir 

opinskáa hreinskilni. Börn eru oft yfirdrifið hreinskilin, sem ég tel kost. Minnir þetta mig á 

brot úr sígilda ævintýrinu Nýju fötin keisarans (1837) eftir danska skáldið og rithöfundinn 

H.C. Andersen (1805-1875) sem fjallar um hégómlegan keisara sem lætur blekkjast af 

tveimur klæðskerum. Þar mælir barnið í einlægni sinni og bendir á að keisarinn sé allsnakinn. 

Þessi hreinskilni getur verið eins og blaut tuska í andlitið á þeim sem verður fyrir henni en 

það getur líka vakið fólk upp af blekkingu sem hefur hlaðið utan á sig líkt og snjóbolti á leið 

niður snæviþakta fjallshlíð. Athugasemdin upplýsir og hristir upp í skilningi okkar á þeim 
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veruleika sem umlykur okkur og sýnir að hvort sem um er að ræða raunveruleika eða 

ímyndun tekur maður betur eftir í framhaldinu. Ímyndun er að sjálfsögðu hluti af 

raunveruleikanum, einnig hluti af skáldskap og annars konar veruleika. Ef barninu er fylgt í 

einlægni sinni og hreinskilni fer maður að taka eftir uppljóstruðum staðreyndum í umhverfinu 

og mynda skoðun á þeim. Sýklalyf á áður sýkta veröld. Að storka þekkingunni á ekki aðeins 

við um sjálfgefna þekkingu frá því í æsku, heldur einnig það sem maður gefur sér á 

fullorðinsárunum. Þar koma fordómar sterkir inn. Fordómar myndast oft út frá þeirri 

eðlislægu tilfinningu að vilja lifa af. Þannig forðast maðurinn að gera sömu mistökin tvisvar, 

þeir útrýma möguleikanum að gefa einhverju annað tækifæri. Fordómar mynda oft biturleik í 

nálgun persónu á heiminn. Þú býrð þér til kerfi til að greina vont frá góðu en þegar þetta er 

orðið þér eðlislægt er ekkert sem stoppar þig og engin rödd innra með þér sem rengir þessa 

reglu. Ég vil vera sú rödd að hluta til. Gefa þér kinnhest í hvert skipti sem þú tekur einhverju 

sem sjálfsögðu.  
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Ævintýri og þjóðsögur í myndlist 

 

 Bókmenntir 

 

Ég sæki innblástur oft á tíðum í myndasögur, skáldsögur og önnur rit. Það er undirstöðuatriði 

að í þeim sé óvæntur þáttur, eitthvað sem brýtur höft festunnar, þversögn er vekur undrun 

með framandgervingu. Mótsagnir er vekja undrun eru oft taldar upphaf heimspekilegrar 

hugsunar. Sjá má þó að oftar en ekki er barátta góðs og ills eilíft í forgrunni. Ýtir það undir 

fordóma. Sú skoðun að ekki sé hægt að alhæfa um aðeins góða eða slæma eiginleika lifandi 

veru vaknar að hluta til út frá mótþróa mínum frá því í æsku. Ég taldi að til væru ekki 

einfaldlega góðir og vondir. Einhvern veginn var ég sannfærð um að alltaf væri einhver sem 

teldi þá vondu vera að gera gott. Ég hneigðist að þeirri niðurstöðu að í öllu væri eitthvað gott 

og þá hlyti útkoman að vera að í öllu væri einnig eitthvað vont. Til að skapa trúverðugar 

persónur hneigist ég að því að þær þurfi að búa yfir þeim mannlega þætti að hafa bæði gott og 

illt sem berst innra með þeim. Þá gefst lesanda færi á að túlka málstað hverrar persónu fyrir 

sig og velja og hafna þeim þáttum sem þeir hallast að því að séu þess verðir að styðja. Búa því 

karakterarnir mínir aldrei yfir einungis góðum eða slæmum eiginleikum. Legg ég í hendur 

áhorfandans ábyrgðina á að ákvarða hvor tilfinningin sé yfirsterkari. Spila ég á tilfinningar 

hans með beinum mótsögnum og ætlast allsendis ekki til að mín tilfinning sé sú sem hann 

túlki að lokum. 

Endalausan innblástur er hægt að nálgast í þjóðsögum og ævintýrum. Þjóðsögur eru 

frásagnir sem lifa í munnlegri geymd. Þær íslensku fjalla oft um drauga, huldufólk, fylgjur og 

útburði og hrífa mig ætíð. Þetta eru ávallt sögur frá því fyrr á öldum. Áttu þær sér þá oftast 

einhverja stoð í raunveruleika þess fólks sem lét þær berast, þótt þær séu mjög fjarlægar okkar 

veruleika í nútímanum. Að myndgera þær tilfinningar sem hrífa mig við lestur slíkra 

bókmennta, sbr. angurværð, dulúð, kímni, forvitni, uppljóstrun og söknuð, reynist mér 

skemmtilegt viðfangsefni og hef ég í hyggju að vinna með það frekar. Í verkum mínum 

Veruleiki a og b (2007) (mynd 2a/b) vona ég að dulúð og forvitni vakni hjá áhorfandanum og 

hann spyrji sig: Hvað ef…? eða Hvað svo?, um hlutskipti sögunnar. Eru verkin tvö 

sérstaklega sett á móti hvort öðru í uppsetningu svo hvort fyrir sig veki spurningar á borð við 

þessar án þess að tvinnast saman sem byrjun eða endir. 

Það má sjá að jafnvel gömlu góðu þjóðsögurnar og ævintýrin sem enn eru lesin hafa 

yfirleitt einungis baráttu góðs og ills að leiðarljósi. Á ég þá við klassísk ævintýri á borð við 

Mjallhvíti, Gullbrá, Rauðhettu, Öskubusku o.s.frv. sem t.d. bræðurnir Jacob og Wilhelm 
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Grimm söfnuðu saman og þýddu snemma á nítjándu öld. Margar hverjar þessara sagna hafa 

umbreyst í tímans rás aðeins til að mýkjast og fegra atburði, hugsanlega svo að ungir lesendur 

geti varpað öndinni léttar í lok hverrar sögu. Ekki er þar með sagt að þær hafi verið svona 

einhliða í sinni upprunalegu útgáfu. Telja margir að upprunalegar sögur Grimm-bræðra séu of 

hrottalegar fyrir börn að lesa en þær enduðu gjarnan illa. Búast má við að persónur 

þjóðsagnanna hafi verið mun margþættari áður en guðsótti og trúhræðsla eða frekar aðrar 

siðferðis- og félagsfræðireglur fengu sínu fram. Þjóðsögurnar áðurnefndu í sinni 20.aldar 

útgáfu virðast yfirleitt ekki gefa karakterum sínum neinn málstað annan en að í lok hverrar 

sögu standi sá eða sú ógæfusama, sem aldrei hefur gert neitt á annars manns hlut, fagnandi 

sigri og eilífri hamingju. Sjaldnast er nokkurn boðskap að finna annan en að hið góða sigri 

alltaf án nokkurra frekari vangaveltna þess efnis. Lesandanum er ekki gefið nægilegt svigrúm 

til eigin ákvarðanatöku og skilnings á aðstæðum í því ljósi að allt virðist fyrirfram ákveðið. 

Vantar alveg frelsi í túlkun svo fólk geti fundið sig í karakterunum og fylgir þá jafnvel að það 

velji sér fyrirmynd. Vantar persónurnar þann mennska eiginleika að geta komið á óvart, að sá 

vondi bregði út af sporinu og sýni gæsku og velvild eða að sá upphafni beri vott um gremju 

eða heimski sig á nokkurn hátt. Persónum sögunnar er ekki gefin önnur hlið en sú sem er mest 

áberandi, stjúpur eru háværar leiðindaskruggur sem lita líf algóðrar dótturinnar tárum og 

eymd o.s.fr. Með boðskap er átt við hvað lesandi dregur með sér úr sögunni út í lífið. Börnin 

verða vitni að þessu og taka inn í sinn skapaða veruleika sem síðar færist með þeim sem 

sjálfgefinn skilningur og þekking til fullorðinsáranna. 

Sæki ég sérstaklega í rit og efni fyrir yngri sálir sem hefur í sér eiginleika þess 

óvænta21 og vott af kaldhæðni.Við þetta fást listamenn sem streitast á móti þessum fyrrnefndu 

höftum t.d. rithöfundar á borð við Roald Dahl í Revolting Rhymes,22 Bill Willingham í 

Fables,23 Francesca Simon í Don't Cook Cinderella24 og Todd og Cory Edwards, höfundar og 

leikstjórar Hoodwinked.25 Þau eiga það sameiginlegt að hafa öll fengist við að opna nýja og 

mannlega hlið ævintýrapersóna sem við flest þekkjum úr æsku. Þau taka sérstaklega fyrir vel 

þekkt og formuð ævintýri. Þau skapa úr ævintýraverum sem þegar eru til trúverðugar 

persónur sem búa yfir þeim mannlega þætti að hafa bæði gott og illt sem berst innra með 

þeim. Okkur er gefinn sá möguleiki á að gægjast bak við tjöldin. Þau sýna hið óvænta, annars 

konar nálgun, hvað ef…? nálgun eða hvað svo? Sjá má, í verki Todd og Cory Edwards, 

                                                
21 Sbr. “element of surprise”. 
22 Roald Dahl: Revolting Rhymes. Perma-Bound Books, 1982. 
23 Bill Willingham: Fables. Vertigo, 2002. 
24 Francesca Simon: Don't Cook Cinderella: A School Story with a Difference. The Orion Publishing Group Ltd., 2005. 
25 Todd og Cory Edwards: Hoodwinked! : The True Story of Red Riding Hood. Kanbar Books, 2005. 
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Hoodwinked (2005), söguna um Rauðhettu og úlfinn í alveg nýju ljósi. Okkur er boðið að taka 

þátt í glæparannsókn á því hvernig allt fór fram í þessari frægu sögu. Þar er úlfurinn loks 

sýknaður af kæru um að hafa ráðist á ömmu. Amma býr yfir mikilvægu leyndarmáli og 

glæpamaðurinn er í raun lítil dúnmjúk kanína með gífurlega minnimáttarkennd sem hefur 

fengið sig fullsadda af ráðríki Rauðhettu og ömmu hennar. Þessir höfundar og fleiri virðast 

skilja hversu mikilvægt það er að halda í barnið í sjálfum sér, þessa eilífu þrá að upplifa 

ævintýri með hugmyndafluginu einu saman. Bera sögupersónum með sér mannlega eiginleika 

og þar með fleiri möguleika á tengingu við fyrirmyndir. Það telst alger óþarfi að hafa hluti í 

föstum skorðum þó svo aðrir höfundar hafi sett punkt.  

 

 

Bill Willingham og Roald Dahl 

 

Willingham (1956), sem er annars frekar þekktur sem teiknimyndasöguhöfundur, vakti 

athygli mína með nýjustu seríunni sinni, Fables.26 Sögusviðið er okkar hversdagslegi heimur. 

Nema hvað hann er fullur af heimsþekktum ævintýrapersónum sem þurft hafa að yfirgefa 

upprunalega ævintýraveröld sína vegna geisandi styrjalda. Willingham segir söguna á bak við 

sögurnar sem þeir þekkja sem hafa lesið Grimm-ævintýri27 og önnur fræg ævintýri. Hér fáum 

við að kynnast á einstakan hátt hvað það var sem eyðilagði hjónaband þeirra Snow White og 

Prince Charming. Hann framdi hjúskaparbrot með systur hennar, Rose Red. Prinsinum er lýst 

sem sjálfselskum flagara sem skiptir um konur jafnoft og sólin rís. Önnur eiginkona hans var 

Sleeping Beauty og Cinderella hans þriðja og hingað til síðasta. Úlfurinn var fógeti 

Fabletown28 þar til hann barnaði Snow White, þá fluttu þau á The Farm,29 til ævintýraveranna 

sem ekki geta tekið á sig mannsmynd. Þegar ég rakst á þessar sögur trúði ég ekki eigin 

augum. Ég hélt að ég væri ein um að velta þessum möguleika fyrir mér, að skrifa um daglegt 

líf áður þekktra ævintýrapersóna líkt og um sápuóperu væri að ræða. Willingham tekst á við 

efnið á einlægan og ítarlegan hátt og svíkst ekki undan því að koma með smásvipi inn í líf 

minna þekktra persóna. Skemmtilegt er að sjá hvað þær eru margslungnar í lýsingum hans og 

þær búa allar yfir þeim mannlegu eiginleikum að innra með þeim er barátta bæði góðs og ills. 

Engin er algóð eða alslæm. Margir teiknarar vinna við bækurnar svo ekki er alltaf sami 

                                                
26 Bill Willingham: Fables. 
27 Jacob og Wilhelm Grimm, Lily Owens (ritstj.): The Complete Brothers Grimm Fairy Tales, Gramercy, 2006. 
28 Hverfi í New York sem ævintýraverurnar eru búnar að taka undir sig og hafa búið þar, þegar sagan byrjar, í yfir 500 ár. 
29 Sveitabær þar sem öllum þeim ævintýraverum hefur verið komið fyrir, sem annaðhvort geta ekki tekið á sig mannlegt form 
eða hefur verið úthýst úr Fabletown. 
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stíllinn á hverri persónu. Það heldur henni sveigjanlegri og gefur aukið frelsi til ímyndunar 

fyrir lesandann. 

Roald Dahl (1916-1990) sem hefur ritað margar meiri háttar sögur, einna þekktust er 

Charlie and the Chocolate Factory (1964), er mikill áhrifavaldur listnálgunar minnar. Sú 

þróun hefur átt sér stað frá barnæsku minni en styrkist með aldrinum. Það sem ég hef rætt hér 

á undan, um að halda í barnið í sálinni og láta ekki glepjast af tálsýn ábyrgðar og 

skuldbindinga fullorðna fólksins, virðast einmitt hafa verið einkunnarorð Dahl. Í skýrslu frá 

skólakennara Dahl er hægt að lesa um hann þessa klausu: „Hann sýnir mjög litla hæfileika og 

á það til að haga sér barnalega.“30 Ég samsama mig við þetta, að vera misskilin sál, því 

maðurinn er ekki hæfileikalaus frekar en hann er fiskur. Það er ekki um að villast, Dahl var 

ungur í anda. Ef skoðuð eru rit hans og nálgun á efni fyrir börn jafnt og fullorðna má sjá 

mikla glettni og kalhæðni. Hann er einkar vel þjálfaður sögumaður og fipast honum ekki 

nokkurn tímann svo það setji mig út af laginu við lestur verka hans. Það sem hrífur mig mest 

eru hnyttnar og hrollvekjandi smásögur hans og rímur og koma þær mér sífellt á óvart, þó svo 

ég hafi lesið þær mörg hundruð sinnum. Í Viðauka má sjá eintak af Gullbrá í hans útfærslu úr 

Revolting Rhymes31 (1982) (mynd 26). Þar segir hann okkur þessa klassísku sögu alveg upp á 

nýtt. Fyrir þá sem að ekki kannast við söguna er hún um stúlku sem fer óboðin inn á heimili 

þriggja bjarndýra. Þeir eru ekki heima svo hún borðar grautinn þeirra, mátar húsgögnin þeirra 

og brýtur þar af einn stól, leggur sig svo í rúmi og sefur þar vært uns birnirnir koma heim. Þá 

bregður henni og hún stingur af. Dahl sýnir á stórsnjallan hátt hvernig þessi saga hefði aldrei 

átt að enda eins og hún gerir. Ef eitthvert réttlæti er þarna til að kenna börnunum er það ekki 

að sökudólgurinn sleppi með skrekkinn. Hann þylur upp allt það glæpsamlega sem Gullbrá 

hin unga gerði á hlut bjarnanna. Glæpur eitt: Hún braust inn á heimili þeirra, glæpur tvö: Hún 

át matinn þeirra, glæpur þrjú: Hún braut allt og bramlaði, glæpur fjögur: Hún óhreinkaði hrein 

rúmfötin (því upprunalega sagan segir ekkert um það að Gullbrá hafi farið úr skónum áður en 

hún prílaði upp í rúm). Sannarlega er hægt að sjá að ef börnin eiga að draga einhvern lærdóm 

af þessari sögu er það að hægt er að komast upp með þessa glæpi og í raun sé ekkert 

athugavert við þá. Gerir Dahl þetta á broslegan og minnisverðan hátt með því að setja söguna 

alla upp í glettna og fagurlega smíðaða rímu. Þarna er á ferðinni mjög góð lýsing á hverju ég 

vil ná að varpa ljósi á í frekari vinnslu minni með þjóðsögur og ævintýri. 

 

                                                
30 “He has very little ability and is inclined to be childish”. BHTV: Roald Dahl virtual tour: BHTV takes you on a virtual tour 
of Aylesbury's Roald Dahl gallery as we celebrate Roald Dahl weekend. YouTube Broadcast Yourself. (01:59 min.) 
http://www.youtube.com/watch?v=hNhi9R8cX-Y. Sótt 18.12.2009. 
31 Roald Dahl: Revolting Rhymes. 
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Kvikmyndir 

 

Rótgrónar merkingar hluta, þ.e. staðalímyndir, eiga það til að loka á aðra möguleika um 

túlkun þeirra. Sem dæmi má nefna eins einfalda líkingu og að úlfar og afturgöngur séu vondar 

verur og vilji engum vel og kanínur og íkornar séu góð, lítil, sæt og mjúk. Þetta eru rótgrónar 

ímyndir og birtast í mörgum miðlum, þar af bæði bókmenntum og hreyfimyndum fyrir yngstu 

kynslóðina. Hvað kennir þetta börnunum annað en að skella þessari staðalímynd góðs og ills á 

bæði skepnur og menn og gefa ekkert eftir í þeim efnum? Þeim, sem alist hafa upp við 

hamingjusöm til æviloka-ævintýrin og hafa þó aldrei kippt sér upp við fáleg sögulokin, finnst 

þetta kannski bara hið besta mál. Það bæði veitir mér innblástur og vekur hjá mér glaðværð að 

sjá þessum óskrifuðu reglum storkað, það er mikilvægt hugsun minni í myndlist.  

Oftar en ekki sæki ég innblástur í kvikmyndir, hvort sem þær eru teiknaðar eða leiknar, 

heimildamyndir og dýralífsþætti. Á nítjándu öld kom fram hugmynd um svonefnt 

heildarlistaverk (þ. Gesamtkunstwerk). Hún gekk út á það að í einu verki myndu allar 

listgreinar renna saman í órofa heild. Samruni ólíkra listgreina átti að gefa kost á heildarsýn 

sem hverri listgrein fyrir sig væri ómögulegt að ná. Þýska tónskáldið Richard Wagner (1813-

1883) setti fram hugmyndir sínar um heildarlistarverk árið 1849. Hann skrifaði bæði texta og 

samdi tónlist og hannaði stundum leiktjöldin sjálfur. Sumir hafa haldið því fram að 

kvikmyndalistin sé hið raunverulega heildarlistarverk eins og Wagner hugsaði sér það. Þar 

renni saman í eina heild sjónrænar og hljóðrænar listir, svo sem dans, myndlist, tónlist, leiklist 

og skáldskapur.32 Áðurnefndum staðalímyndum og óskrifuðu reglum er storkað í ýmsum 

kvikmyndum. Má þar nefna hreyfimyndirnar Hoodwinked33 (2005), þar sem lítil kanína er 

glæpamaðurinn og úlfur grunlaus áhorfandi sem verður fyrir aðkasti fordóma vegna 

áðurnefndrar staðalímyndar, Open Season34 (2006) þar sem kanínur eru afskipt úrhrök og 

íkornar hryðjuverkaseggir, Nightmare Before Christmas35 (1993) og Monsters, Inc.36 (2001) 

þar sem skrímsli og afturgöngur eru meinlausir kjánar. Allar taka þessar kvikmyndir á 

staðalímyndum og hrista ærlega upp í hugmyndum flestra með viðsnúningi þessara áður mjög 

ákveðnu ímynda. Eldra dæmi er vel þekkt atriði er þeir kumpánar í Monty Python37 (1975) 

breyttu smárri kanínu í hræðilegt mannætuskrímsli. Var mörgum brugðið en ekki stóð á 

hlátrinum. Ungdómurinn ætti hugsanlega auðveldara með að taka þessu sem góðu og gildu og 

                                                
32 Richard Wagner: Das Kunstwerk der Zukunft. Berlag Von Otto Migano, 1850. 
33 Todd og Cory Edwards: Hoodwinked! The Weinstein Company, 2005. 
34 Steve Moore og John B. Carls: Open Season. Sony Pictures Animation, 2006. 
35 Tim Burton: The Nightmare Before Christmas. Skellington Productions Inc., 1993. 
36 Pete Docter: Monsters, Incorporated. Pixar Animation Studios. 2001. 
37 Graham Chapman og John Cleese: Monty Python and the Holy Grail. Michael White Productions, 1975. 
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hugsa: Kannski var úlfurinn bara með flís í fætinum og hafði ekki fengið kaffið sitt þennan 

morguninn, bara einn af þessum dögum, eins og pabbi segir þegar hann er úrillur, eða: Litla 

kanínan er svo lítil, kannski er hún með minnimáttarkennd eins og mamma segir að Halldór í 

mínum bekk sé með, þess vegna lætur hann svona illa þótt hann sé samt stærri en kanína. 

Ættum við að taka þau okkur til fyrirmynda. Eitt sinn var lítil stúlka sem kunni ekki vel við 

myrkrið. Hún var búin að fá yngri systur sína til að sofa á gólfinu í svefnherberginu sínu í þrjú 

ár því hún þorði ekki að sofa ein. Fékk ég hana til að horfa á mynd, sem allt eins hefði getað 

verið ein þessara, þó að svo hafi ekki verið. Í myndinni var óljóst frá byrjun að 

titilpersónurnar væru afturgöngur en þegar komst upp um þær í lok myndarinnar áttaði hún 

sig á að hún væri búin að halda með draugum allan tímann. Þessi bylting í huga hennar gerði 

það að verkum að hún hætti að vera svona myrkfælin. Hægt er að snúast með huga ómótaðra 

kríla því þau eru alltaf tilbúin til að endurskilgreina. Þessi verk þeyta upp rykinu á 

staðalímyndum sem sest hafa að í okkur með minningum sem tengjast því barnaefni sem áhrif 

hafði á æsku okkar og undangengnar kynslóðir. 

Svipaða nálgun vinn ég með í hreyfimyndinni Í skóginum (mynd 14). Þar er yngismey 

elt af dularfullri veru í drungalegum skógi. Það er okkur sjálfgefið að halda að þarna sé mey í 

vanda. Kemur í ljós að veran er vinveitt, aðeins hjálpleg og forvitin, en yngismærin er það 

hins vegar ekki, þvert á móti. Áhorfendum bregður oft við þessa uppgötvun og er við því að 

búast. Mætti hér segja að máltækið „úlfur í sauðargæru“ sé nýtt til hins ýtrasta í myndmálinu. 

Einnig, í verki mínu Teddy Obese (mynd 3), er bangsi sem þjáist af átröskun, nánar tiltekið 

græðgi. Bangsar eru oft mjög kærir börnum og eru því notaðir á margan hátt til að tengja 

mennskar gjörðir inn í barnaefni og auglýsingar. Þeir búa í hefðbundnu sagnaminni margra 

ættliða. Þennan gráðuga björn prentaði ég á náttföt fyrir yngri systkini mín. Það vakti mikla 

lukku en er ekki víst að allir sjái þó kímnina í mótsögn þess góða og illa í verkinu. Með 

notkun frekar einfalds myndmáls og augljósrar myndlíkingar vonast ég til að áhorfandinn 

vakni af værum blundi fullorðinsára og rifji upp það sem hann þegar býr yfir, þ.e. bæði 

barnslegt ímyndunarafl og einlægar tilfinningar. Að hann vinni á frjóan hátt úr nýjum og 

ókunnum upplýsingunum og taki smá byltingu innra með sér, frelsi ímyndunaraflið undan 

höftum hugans. Markmiðið er að hann hætti að líta á það sem slæman hlut að nýta sér 

ímyndun í daglegu lífi og gefi sér tíma til að skilja list mína.  
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Lokaorð 

 

Draumóramanneskja. Það hugtak á við um mig og fleiri. Ég vel mér að ýta undir ævintýrið 

sem dvelur í sálinni, oft á tíðum harðlæst bak við misþroska og ábyrgð. Þá er ekki svo mikill 

munur á hversdagsleika og ævintýri. Ævintýri spretta úr hugskotum okkar allra með óskum, 

löngunum og draumum. Með frelsun ímyndunaraflsins greiðum við leið að einlægum 

tilfinningum sem nýtast í að sjá ævintýralegan glettnisglampa í okkar daglega lífi og 

veruleika. Með því að storka þekkingu og brjóta höft hugans virkjum við þetta magnaða afl 

innra með okkur og skal það ei lítils metið. Í þeim skáldsögum og ævintýrum sem við veljum 

okkur að lesa er oft einhver þáttur sem við óskum okkur að geta upplifað. Það að geta látið sig 

dreyma hefur oft haft á sér slæmt orð, draumóramanneskja er letihaugur sem leggur ekki 

stund á neitt nema dagdrauma. Jafnvel okkar ástsæla skáld, Davíð Stefánsson (1895 - 1964), 

var talinn letiblóð því hann lá dögum saman og lét sig dreyma. Svo kom að því að hann spratt 

á fætur og ritaði kveðskap líkt og hann hefði haft innblástur af óteljandi ferðalögum og nýjum 

sýnum. Allur þessi innblástur er ímyndunaraflinu að þakka. Það er ekkert að því að dreyma 

hvort sem er daga eða nætur. Það er eiginleiki sem flest börn búa yfir en með viðbættri ábyrgð 

virðist hann oft á tíðum hverfa bak við læstar dyr. Það er ekki aðeins hrekklausum ungum 

sálum sem leyfist að ímynda sér, heldur gefst einnig þroskuðum sálum tækifæri til að vinna 

meðvitað með barnslega einlægni sem við öll búum yfir og rifja upp þekkingu sálarinnar. 

Leyfum okkur að frelsast undan rökskilningi, gagnrýni og fyrirætlunum okkar eigin rimlabúrs 

og opna hugann fyrir nýjum sannleik. Gerum byltingu. 

Hver manneskja fyrir sig gæti túlkað hversdagslega sögu úr verkum mínum en ég býð 

alla slíka ímyndun velkomna, bara svo lengi sem áhorfandinn frýs ekki í sporunum og gerir 

ekki neitt. Jafnt með listina og lífið er ekki til fyrirframskrifað handrit um eina vissa útkomu 

svo hættið að bíða eftir að áhrifin séu matreidd ofan í ykkur, upplifið og gefið verkinu gildi. 

Með því að geta, á eins einfaldan og kannski barnalegan hátt og með dagdraumum ferðast og 

upplifað heiminn hátt og lágt, sækir maður krydd í tilveruna. Ef enginn er draumurinn er eins 

og það vanti saltið í lífið. Ég vil fá saltið til baka og sækist því linnulaust eftir draumunum. 

Haft skal í huga að lífið skal ekki tekið of alvarlega og þetta skal ekki tekið of bókstaflega.38 

Cum grano salis. 

 

                                                
38 “Cum grano salis: cum grano sa·lis (ko ̵om grä′nō sä′lis)not too literally; with some reservations. Etymology: Modl, with a 
grain of salt.” Innblástur að titli ritgerðarinnar: cum grano salis (with a grain of salt). Þýðing á 
http://www.yourdictionary.com/cum-grano-salis. Sótt 16.01.2010. 
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