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Nýr miðill er opnun á ný tækifæri því hann kynnir listamanninum fyrir öðrum heimi, 

heimi sem er ótæmandi. Eða svo heldur hann í upphafi og fyrir suma listamenn er 

einn miðill ótæmandi. En ekki fyrir mig. Ég byrjaði full af eldmóð í einum miðli og 

hoppa á nokkra staði innan hans um tíma, þangað til ég næ taki á honum, og finnst þá 

um leið að ég sé komin í klípu. Ég vill ekki gera neitt að mínu öryggisneti og að vera 

örugg innan miðils, að hafa stjórn á honum, gerir miðilinn að öryggisneti. 

Sú hugsun byrjaði í klippimyndinni (e. collage). Þetta var listform sem stóð mér 

næst því það var áreynslulaust og þæginlegt. Myndirnar runnu mjúklega niður á 

blaðið líkt og ég hefði alltaf gert þær. En eins og ég segi þetta var of auðvelt, of 

öruggt. Það vantaði spennuna sem fylgir því að takast á við ný vandamál og mér 

fannst sem ég væri að staðna en ekki þróast líkt og ég ætti að vera að gera. 

Til þess að þróast þurfti ég á klippimyndinni að halda, því þetta form varð mér 

sem hækja, eitthvað sem ég reiddi mig á til að byggja upp hið nýja. Hið nýja var 

flæðandi abstrakt sem vann með klippimyndinni til að byrja með og tók svo yfir og 

varð að algjörum abstrakt. Á ný var spennan komin, að vinna með nýtt form á nýja 

hátt. Því er það ekki hlutverk listamannsins að leita á ný mið? Er ekki stöðnun það 

versta sem hent getur listamann? 

  

Abstrakt tjáning 

 

Abstrakt list hefur komið fram á ýmsum tímum í ýmsum stíltegundum. Sumar 

stefnur, líkt og Der Blaue Reiter, notuðu abstraktið sem leið fyrir listamann til að tjá 

sig á hvaða máta sem hann vildi, í þeim tilgangi að ná hugsýn sinni fram, einnig trúðu 

þeir á symbolísk og líkamleg áhrif abstrakt formsins1. Art Informel litu einnig á 

abstraktið sem leið til að koma hugsýn listamanns fram, þar sem listamaður skapaði 

myndir sem draga upp innri heim2. Abstract expressionismi sagði að hið sanna 

viðfangsefni í listinni væri innri tifinningar mannsins og vildi nota abstraktið til að 

mæta órökréttum og fáránlegum heimi3. Aðrir vildu nota abstraktið á annan hátt líkt 

og De Stijl en þeir notuðu það sem sjónrænan orðaforða í hagnýttum tilgangi: að 

                                                        

1 Amy Dempsey: Styles, schools and movements. Thames & Hudson, 2004. Bls 94. 
2 Amy Dempsey: Styles, schools and movements. Bls 184. 
3 Amy Dempsey: Styles, schools and movements. Bls 188. 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koma sinni hugsýn um betra þjóðfélag á framfæri4. Abstract expressionisminn var 

einnig á því máli að viðfangsefni mynda væri mikilvægt og þrátt fyrir að vera abstrakt 

þýddi það ekki að verkið segði ekkert. Þeir héldu því einnig fram að verk sem fjallaði 

um ekkert gæti ekki verið gott verk5.  

Stefnurnar ganga í hnotskurn út frá sömu hugmyndafræði: að listamennirnir innan 

stefnanna geti nýtt abstraktinn til að tjá innri tilfinningar. Þar notast þeir við liti til að 

tjá sig í stað orðræða. Hvort sem þeir eru að leita í innra sjálf, eða hugmyndafræði 

stefnunnar. 

Hver lína, litur eða form hefur ákveðna tjáningu. Tjáning getur 

aðeins verið gefin með ákveðnum samsetningum, en það er 

óþýðanlegt. Maður getur ekki orðað tjáninguna í myndum á 

skipulagðan hátt, eins er ekki hægt að mála tjáningu orða, líkt og 

orðsinns ’og‘.6 

 

Orð Kurt Schwitter lýsa vel abstraktinu, heimur sem býður upp á nýja sýn á 

raunveruleikann. Þetta er veruleiki tilfinninganna þar sem þér er boðið að skynja 

tilveruna sem andlegt ástand hugans.  

 

Abstraktið sem tjáningarform kom ekki til mín strax í upphafi. Oftar en ekki vildi 

ég setja inn fígúratíf7 form í verk mín, þá helst í formi persóna. Hið fígúrutífa er form 

sem við skynjum strax, við lærum strax í barnæsku að lesa persónurnar í myndum8. Á 

sama hátt var auðveldara að gera verkin, ef ég gat lesið þau samstundis. Það var 

eitthvað við hið fígúrutífa sem ég tengdi við viðvaðningshátt (e. amature). Það var 

mér til uppörvunar að ég var ekki ein á þessari skoðun. Abstraktmálarinn Kandinsky 

taldi á einum tímapunkti í ferli sínum að fylgispektin við raunsæið sköðuðu myndir 

                                                        
4 Amy Dempsey: Styles, schools and movements. Bls 121. 
5 Amy Dempsey: Styles, schools and movements. Bls 190-191. 
6 Fricke Christiane, Klaus Honnef, Karl Ruhrberg, Manfred Schneckenburger og Ingo F. Walther:  
  Art of the 20th century. Taschen, 2000. Bls 126. 

(e. “Every line, color, or form has a certain expression. Expression can only be given by a 
certain combination, but it cannot be translated. One cannot formulate the expression of a 
picture in words, just as one cannot paint the expression of a word, such as the word ´and´.”) 

7 Með fígúratífu á ég við persónur og og raunverulega hluti sem finnast í hinum raunverulega heimi. 
8 Robert S. Siegler Children´s Thinking: Third Edition. Prentice Hall, 1998. Bls 112 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hans. Hann sá hið sanna abstrakt form birtast í einni mynda sinni, þegar hann horfði á 

hana í rökkri kvöldsins frá öðru sjónarhorni en áður9. 

 

Ég vildi fjarlægjast hið fígúrutífa áður en það skaðaði myndir mínar frekar. Ég 

vildi færa mig nær hreinum abstrakt og formleysunni. Erfitt getur verið að fjarlægjast 

hið figúrutífa, því einstaklingurinn stendur nær því heldur en abstraktinu. Raunsæið í 

verkum, er bein túlkun raunveruleikans á meðan abstraktið hefst út frá einhverju, áður 

en hægt er að fjarlægja öll raunveruleikatengsl10. Hið fígúrutífa er aftur á móti 

viðvaðningsefni sem hægt er að tengja sig hratt við, það stendur okkur nær, það er 

nær okkar raunveruleika því það er bein túlkun á umhverfið í kringum okkur. 

Abstraktið gefur okkur sjálfstæðri hugsun og leyfir áhorfandanum að skálda upp í 

eyðurnar og finna tilfinninguna sem verkið bíður upp á.  

 

En eftir því sem kunnátta eykst á listaheiminn þá kemur í ljós að raunsæið, eða hið 

figúrutífa, er ekki viðvaðningsháttur, heldur er hugsunin óþroskuð. Eftir því sem 

maður þroskast meira sem listamaður, fæðist skilningur á möguleikanum að nota hið 

fígúrutífa á annan og betri hátt en áður hafði verið.  

Í raun er það nýtt upphaf á nýjum abstrakt að geta sameinað hið fígúrutífa og 

abstraktið í framsetningu sem er í senn raunveruleiki og formleysa.  

 

Í dag, getur listamaðurinn ekki eingöngu stjórnað með abstrakt 

formum. Þessi form eru of ónákvæm fyrir hann. Að takmarka sig 

aðeins við hið ónákvæma er að hindra möguleika manns, að úthýsa 

því mannlega og þar af leiðandi rýra aðferðir tjáningar.11 

 

                                                        
9 Ulrike Becks-Malorny: Kandinsky. Taschen, 2007. Bls 31. 
10 Heschel B. Chipp: Theories of modern art: a source book by artists and critics. University of  
    California Press, Ltd, 1968. Bls 270 
11 Ulrike Becks-Malorny: Kandinsky. Bls 65. 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Sköpun abstraktsins 

Frjáls abstrakt 

Abstrakt sköpun mín hófst út frá hinu fígúrutífa. Fígúran stjórnaði myndfletinum og 

út frá henni flæddi abstrakt formið sem fyllti upp flötina í lífrænu flæði (mynd 1). Það 

var ekki fyrr en seinna sem fígúran yfirgaf myndflötinn og ekkert stóð eftir nema 

flæðið sjálft. Ég var ekki tilbúin að láta flæðið hefjast í engu á meðan ég lærði á það. 

Ég leitaði í hugtök eða orð og lét þau stýra mér inn í verkið. Ég valdi tvö orð, eldur og 

vatn, en eitthvað við flæði náttúruaflanna heillaði mig og mér fannst því tilvalið að 

vinna með þessi orð á þennan nýja flæðandi máta. Verkið kallaði ég: Eldur og vatn 

(mynd 2) vegna orðanna sem ég vann útfrá og litina notaði ég á bókstaflegan hátt, 

tengda við náttúruöflin í eilífum átökum andstæðnanna. 

 

Formið í verkinu Eldur og vatn var sótt í tvo þætti, annars vegar verkið sem 

fjallað var um hér á undan en einnig var leitað í verk Robert Smithsson, Spiral Jetty12 

(Mynd A), en spíral formið heillaði mig í þessu verki líkt og staðsetning spíralsinns í 

vatninu. Óendaleiki formsins kallaði á mig þar sem hann blandaðist náttúröflunum í 

eilífu flæði. 

  

Þó er ekki hægt að segja að ég sé undir miklum áhrifum frá Robert Smithsson eða 

hugmyndafræði hans, heldur snúa áhrif mín aðeins að verkinu Spiral Jetty á hreinan 

sjónrænan hátt en spíralformið er mjög margslungið tákn sem hefur verið notað meðal 

annars til að tákna vindinn, vatnið, þrumur og eldingar. Einnig hefur formið verið 

notað til að formgera mætti náttúrunnar. Þegar spíralformið er notað á þann hátt sem 

ég gerði í verkinu Eldur og vatn er táknmynd þess andstæðurnar, svo sem dagur og 

nótt, yin og yang13 og sameiningu þeirra.  

Spíralinn hefur kallað á marga líkt og hann gerði hjá mér því sjónræn áhrif hans 

virðast mikil og fylgir spírallinn mér enn í dag í gegnum abstraktið. Formið hefur þó 

þróast og breyst sér eftir því sem abstraktið þróast áfram. 

                                                        
12 Fricke Christiane, Klaus Honnef, Karl Ruhrberg, Manfred Schneckenburger og Ingo F. Walther:  
    Art of the 20th century.  

Robert Smithson. Spiral Jetty, 1970. Bls 546 
13 J. C. Cooper. An illustrated encyclopadia of traditional symbols. Thames & Hudson, 2004. bls 156. 
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Stýrður abstrakt  

Spírallinn fór að gera vart við sig í næstum öllum mínum verkum þar sem  

hann tók að fljóta um flötinn í lífrænu formi. Þróunin hafði fyrst gert vart við sig í 

klippimyndinni Tréið (mynd 3) þar sem hið fljótandi form fékk að líða um flötinn, út 

frá greinum trésins sem urðu að stýringu fyrir formið. Klippimyndin var kjarninn og 

flæðið var lífræn túlkun trésins. 

Formið sem ég hafði þróað með mér var án efa undir sterkum áhrifum frá 

stefnunni Art nouveau. Stefnan sótti form sitt á marga staði; gotneskan stíl, keltnesk 

munstur, arts and crafts, vísindi og náttúruna. Art nouveau notast við  lífræna form 

sem líða um á ósamhverfan hátt, þar sem hreyfingin innan flatarins er mikil. Undir 

þessi form og þessa kraftmiklu hreyfingu er svo ýtt með djörfum andstæðum litum14. 

 

Ómeðvitað hef ég leitað í Art nouveau, líklegast er það sjónrænn þáttur stefnunnar 

sem hefur síast inn í gegnum bókmenntir og skyggnusýningar þegar ég þreifaði fyrir 

mér við upphaf námsins. Að auki hef ég leitað í svipaða áhrifavalda og stefnan er 

undir. Hin lífrænu form náttúrunnar og sterk reglubundin form kelta og víkinga. 

Mögulegt er að áhrif mín frá náttúrunni komi frá föður mínum sem er garðyrkjumaður 

og frá ungum aldri var mér bent á plöntur sem honum þótti áhugaverðar. Garðyrkjan í 

gegnum austurlensk áhrif hafur haft sín áhrif á listina og í gegnu garða hafa þeir náð 

að túlka persónuleg tengsl við náttúruna og æðri raunveruleika15. Keltnesku munstrin 

hafa komið fyrir sjónir manns frá ungum aldri, eða frá því að lært var um hinar gömlu 

íslensku bókmennir og myndir sýndar af gömlu skinnhandritunum. 

 

Formið í myndum mínum tók smátt og smátt yfir klippimyndirnar mínar. Að 

lokum var klippimyndin sjálf ekki aðalatriðið eins og áður hafði verið. Formið hafði 

endanlega tekið yfir og gert klippimyndina að aukahlut. Þegar ég vann verkið Tréið II 

út frá skissunni Tréið sá ég að klippimyndin sjálf var orðin óþörf, formið var 

endanlega búið að taka yfir. Í stað myndarinnar af trénu sem hafði leitt flæðið áfram 

stóð tómur rammi sem skapaði stóíska ró frá yfirþyrmandi flæðinu sem teygði sig yfir 

heilan vegg. (Mynd 4) 

 

                                                        
14Amy Dempsey: Styles, schools and movements. Bls 35 
15 Cynthia Freeland: Art Theory: A Very Short Introduction. Oxford university press, 2003. Bls 40. 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Þróun munstursins hélt áfram þar sem klippimyndir urðu að munstrinu og 

munstrið tók yfir allan flötinn. Klippimyndin var ávallt nauðsynleg sem 

upphafspunkturinn, þaðan fékk flæðið svo að renna yfir flötinn og taka yfir allt. 

Munstrinu var stjórnað í flæði sínu um blaðið, með tilfinningunni sem kom frá 

klippimyndinni sem ég hafði valið. Líkt og Paul Klee lýsti er listamaðurinn aðeins 

milliliður í samskiptum klippimyndarinnar og munstursins, því listamaður gerir ekkert 

annað í sinni stöðu en að taka á móti því sem honum berst úr djúpinu og flytja það 

áfram. Listamaðurinn er því hvorki þjónn né herra, heldur einungis miðlari. Staða 

hans er í rauninni tilkomulítill og fegurð verksins er ekki hans heldur hefur hann bara 

komið henni áleiðis16. 

 

Með þróun formsins átti sér stað mikil þróun í litunum, skilningur á þá jókst og 

vægi þeirra innan verksins að sama leiti. Ég tók að týnast í litum og hinu frjálsa flæði 

formsins, það var líkt og ekkert gæti stoppað þetta, ég varð bara að fylgja því á eftir. 

Hámarkinu var náð í verkinu Flæði teiknimyndarinnar (Mynd 5) þar sem flæðið og 

litirnir flæddu yfir veggina í geðveiki sem varð ekki hamin. Flæðið var í senn 

yfirþyrmandi fyrir mig og fyrir áhorfandann, kominn var tími til að flæðið stoppaði, 

hreyfinginn gat ekki dregið mig endalaust áfram, ég var farin að missa stjórnina. 

Ákvörðun var tekin og formið var lagt til hliðar. Í gegnum þetta hafði liturinn hlotið 

meira vægi en áður, liturinn var að taka yfir huga minn, listsköpun mína. Ég leyfði 

þörfinni að koma fram og draga mig áfram út í hið óþekkta, því listamaður fylgir 

innsæi sínu17, án þess myndi listamaðurinn ekki vera hæfur til að gera verk sín. 

 

Náttúrulegur abstrakt 

Ég ákvað að sleppa forminu algörlega og að vinna einungis með liti á óstýrðan hátt 

þar sem verkið stjórnaðist út frá náttúrulegri hegðun lita vegna áferð pappírs, áhrifa 

vatns og bleks. Með því að láta náttúrulegu tilviljunina ráða verkinu gat ég sleppt 

tökunum á myndfletinum líkt og ég hafði aldrei leyft mér að gera áður. Upp í 

hendurnar var komin framsetning á verki sem var unnið áfram út frá tilviljunarkenndu 

flæði litanna í náttúrulegum formum. 
                                                        
16 Paul Klee: „Víddir málverksins” Geir Kristjánsson þýddi. bls 2 
17 Kenneth C. Lindsay og Peter Vergo (ritstj): Kandinsky Complete Writings on Art. G.K. Hall & Co,   
    1982. Bls 758 
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Aðferð mín í þessaru sköpunarferli fófst með bómullarpappír sem annahvort var 

þurr eða vel bleyttur. Blek látið falla á blaðið svo það drógst inn í það eða flæddi yfir 

yfirborðið með vatninu. Eftir þurrkun tók ákvarðanatímabilið við þar sem 

áframhaldandi meðhöndun myndar átti sér stað og ýtt var undir formin og litina með 

pennum eða tússlitum (Mynd 6). Stundum fékk þó myndin að lifa í því formi sem 

vatnið skilaði henni. (Mynd 7) 

 

Nýja formið var frelsandi og hið fígúratífa form, sem ég hafði ekki leyft mér að 

nota um nokkurt skeið, (Mynd 8) vegna hræðslunnar um tengingu hins figúrutífa við 

hið barnalega, kom aftur fram. En að fígúrugera hlutina er aðeins einn hluti sköpunar 

verks, í raun segir verkið til um hvort að fígúrugera eigi verkið. Um leið og sú hugsun 

fer inn hjá listamanninum, verður hann að leiða hana út á eina háttinn sem hann getur, 

inn í verkið18 

Nauðsynlegt var að halda áfram, blanda saman því sem á undan var komið í 

tilraun til að skapa einhverja nýja heild. Dregin áfram af ótta við að staðna í eilífðar 

endurtekningu sama formsins. Því kaus ég að fylgja hugmyndum Duchamps: „það var 

alltaf hugmyndin um að breytast,  [. . .] en ekki að endurtaka mig“19. Halda áfram, 

breytast, þróast. 

 

Þrátt fyrir að ég reyndi að breyta abstrakti mínum í leit að þróun, var það ekki 

nóg, hugurinn var tekinn að staðna, þörfin fyrir eitthvað nýtt var farin að gera vart við 

sig. Abstraktið var orðið öryggisnet sem ég reiddi mig á og hélt mér fastri í sama 

hugafarinu. Miðilar klippimyndarinnar, teikningarinnar og málverksins voru ekki 

lengur nógu krefjandi fyrir mig, þeir gerðu mig lata. Ég þurfti að rífa mig frá 

abstraktinu. Einhver innri þrá fyrir breytingu keyrði mig áfram, efi hafði gert vart við 

sig gagnvart miðlinum, ég sá hann sem ekkert annað en skraut með þeim eina tilgangi 

að vera fallegt.  

 

                                                        

18 Charles Harrison og Paul Wood (ritstj) (2003). Art in theory, 1900 – 2000, an  
    anthology of changin ideas. UK; Blackwell. bls 772 
19 Thierry de Duve (ritstj.). The definitivly unfinished Marcel Duchamp. Halifax, 1991. Bls 41.  

(e. “It was always the idea of changing,” [. . .] “not repeating myselfe.”) 
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Ljósmyndin – Hvarf frá abstraktinum. 

 

Við tók næsta skref inn í nýjan miðil, skref sem var tekið með miklum ótta.  

Ljósmyndamiðillinn var listform sem ég hafði forðast eftir bestu getu vegna 

vankunnáttu og hræðslu við miðilinn. Með nýrri tækni var komið nýtt umhverfi, en þó 

umhverfið sé nýtt þá er innihaldið ávallt tekið frá hinu gamla.20 Alltaf lifir eitthvað 

eftir hjá manni þegar maður færir sig milli miðla. Jafnvel þegar ætlunin er að breyta 

öllu, tilraunir til að komast frá því gamla yfir í eitthvað nýtt.  

Skoðun Francis Picabia í þessu samhengi er heillandi „finna upp, ímynda mér, og 

breyta mér í nýjan mann á öllum stundum, svo gleyma honum, gleyma öllu.“ 21 En við 

erum ávallt að leita í fortíðina, við erum ávallt viðbrögð við fortíðinni því hún mótaði 

okkur. 

Þannig sá ég ljósmyndamiðilinn, hann gat gefið mér aftur hið fígúrutífa form án 

þess að mér finndist ég vera að vinna á viðvaðningslegan hátt. Hann var hinn 

fullkomni miðill til að leiða mig á brott frá abstraktinu vegna þess hve raunverulega 

mynd hann dró upp af heiminum. Hann var fullkomið brotthvarf abstraktsins.  

 

Ég vissi samstundis þegar ég fór að skoða ljósmyndun að ég vildi notast við 

litfilmuna umfram stafræna ljósmyndun. Efnislega áferðin heillaði, ekki var hægt að 

smella af hundruðum mynda og vona að einhverjar væru góðar, heldur varð maður að 

vinna að hverri mynd, einbeita sér og bíða eftir framköllun til að sjá hvort vel hefði 

tekist. Ferlið var spennandi, ferli háð tæknilegum forsendum, ferli sem ég hafði aldrei 

upplifað áður. Með myndavélinni þurfti ég að skoða heiminn betur, birtuna, litina, 

umhverfið. Ég þurfti að ákveða tíma dags, hugsa um uppsetningu og sjónarhorn, 

fókus, dýpt og lokuhraða. Ég steig inn í myndina, varð hluti af myndinni um leið og 

ég smellti af. Löng vinna, löng bið eftir framköllun til að komast að því hvort 

hugmyndin hefði komist til skila. 

 

                                                        
20 Jacob Albert, Eri Hamaji og W. Terrence Gordon. Everymans´ McLuhan. Mark batty publisher,  
    2007. Bls 21. 
21 Charles Harrison og Paul Wood (ritstj). Art in theory, 1900 – 2000, an anthology of changin ideas.  
     Blackwell, 2003. Bls 274. 

(e. „to invent, to imagine, to make myself a new man every moment, then forget him, forget 
everything.”) 
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Í fyrsta ljósmyndaverkinu opnaðist nýr heimur þar sem ég fékk að segja sögu á 

hnitmiðaðri máta en áður. Ég tókst á við klassísk ævintýri á borð við Rauðhettu 

(Mynd 9) ólíkt því sem Sandy Skoglund (Mynd B)22 gerir í verki sínum, en hún 

sameinar hversdagsleikann við ljóðræna fegurð draumóranna23 á meðan ég fjarlægi 

draumórana og dreg hversdagleikann fram í ævintýrunum. Undirstaðan í Rauðhettu 

voru litirnir og hvernig þeir drógu fram táknmynd Rauðhettu í köldum heimi fjarri 

ævintýrunum. Upphafning hinnar rauðu tákna sem kalla á sársauka og kvöl innra með 

áhorfandanum vegna beinnar tengingar hugans við hið rennandi blóð24. Liturinn ýtti 

undir raunveruleikann sem hafði komist inn í myndina ásamt hinum kalda 

tilfinningalausa vetri.  

Í annari myndinni nýtti ég mér ekki aðeins litina til að draga fram þungbæran 

raunveruleika, heldur einnig formin. Sagan af piparkallinum, sem aldrei lifnar við 

(Mynd 10). Hann er aðeins deig og kökumót, þar sem litirnir eru allt annað en 

ævintýralegir, heldur bera með sér dám af einslitum dögum hversdagsleikans. 

 

Tveir samhangandi þættir höfðu mikil áhrif á listsköpun mína, hið fígúrutífa í 

ljósmyndinni og náttúrulegi abstraktinn.25 Í gegnum þessar ólíku aðferðir tóku litirnir 

að breytast fyrir mér, mikilvægi þeirra jókst til muna. Litirnir voru ekki aðeins 

mikilvægir fyrir mig persónulega, heldur segja þeir mikla sögu: litur í sjálfum sér, 

óháð öllum hlutum innan myndar, er kjarni ánægju eða óánægju fyrir augað.26 Þeir 

hafa áhrif á upplifun manns í gegnum verk, því litirnir innihalda krafta sem geta haft 

djúpstæð áhrif á fólk á.27 Ég trúi því að litir kalli á mismunandi hátt til 

einstaklinganna, þeir kalli á mismunandi tilfinningar, krafturinn og vald þeirra yfir 

mannlegum tilfinningum er svo heillandi. 

 

Litirnir og tenging þeirra við tilfinninga sviðið voru mér ofarlega í huga þegar ég 

tókst á við næsta verk. Ég var ákveðin í að nýta mér litina til að tjá tilfinningalegt 

ástand einstaklingsins. Niðurstaðan varð að tveimur ljósmyndum sem mynda heild, 

                                                        

22 Sandy Skoglund. Fresh Hybrid, 2008.  
23 Sheri Klein: Art and Laughter. I.B.Tauris & Co.Ltd, 2007. Bls 73. 
24 Kenneth C. Lindsay og Peter Vergo (ritstj): Kandinsky Complete Writings on Art. Bls 58. 
25 Sjá kafla: Sköpun abstraktsins. 
26 Duncan Phillips: Art and understanding. Arno press, 1968. Bls 154. 
27 Kenneth C. Lindsay og Peter Vergo (ritstj): Kandinsky Complete Writings on Art. Bls 159. 
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Ytri og innri heimur (mynd 11 og 12) þar sem viðfangsefnið er ytri og innri heimar 

mannverunnar táknaða með löppum. Lappirnar eru settar fram í tveimur mismunandi 

aðstæðum. Í annari eru lappirnar svart/hvítar í lituðu og opnu rými á meðan hinar eru 

litskrúðugar í lokuðu afmörkuðu rými. Þær eru túlkun á innri heim manneskju, en 

heimurinn er mismunandi eftir aðstæðum. Í hinu opna rými almenningsins verður hún 

feimni, á meðan persónulegt rými er öruggur staður þar sem hún leyfir sér að vera hún 

sjálf.  

 

Verkið var stórt skref fyrir mig innan listsköpunarinnar þar sem ég notaðist, í 

fyrsta skiptið, við sjálfa mig í verkum mínum. Ytri og innri heimurinn var skoðun á 

feimni minni og hvernig ég bregst við ytra umhverfi. Með þessu tengdi ég litina við 

mig tilfinningalega. Einnig hefur verið erfitt fyrir mig að fást við sjálfið á opinberan 

hátt eins vegna feimninnar. Þetta var þó nauðsynlegt skref fyrir áframhaldandi för 

mína, að fara á nýjar slóðir til að keyra listsköpun mína áfram. Einnig var skrefið 

tekið til að fjarlægjast frekar abstraktið með yfirfærslu verka minna í átt að 

hugmyndalist.28 (e. conceptual art) 

 

Í næsta verki tókst ég á ný við sjálfið sem viðfangsefni. Í gegnum ljósmyndina dró 

ég fram tilfinningu sem gert hafði vart við sig um nokkurt skeið eða síðan ég sagði 

skilið við abstraktið sem hafði verið öruggur miðill fyrir mig. Tilfinninguna þekkja 

margir, vandinn við að vera týndur, en þangað var titillinn að verkinu sóttur: Týnd 

(Mynd 13 og 14). Í myndunum tveimur ákvað ég að notast við svart hvíta filmu til að 

ýta undir tilfinningarlegt ástand, vöntun á litum og svart hvítt umhverfið ýtti undir 

andleysið í listsköpun minni, liturinn var farinn úr mér. 

 

En verkið hafðiaðra hlið, tilraun til að komast að því hversu vel mér tækist að 

koma tilfinningum mínum til skila í gegnum ljósmyndirnar mínar. Af þeirri ástæðu 

fengu myndirnar ekki nafn strax, heldur afhentar mismunandi einstaklingum og þau 

beðin um að skrifa upplifun sína á myndunum, hvaða tilfinningu hún kallaði á. (Mynd 

15) Niðurstaðan var nánast alltaf hin sama, sterk skynjun á hugmyndaleysi, andleysi 

                                                        

28 Conceptual art: In Encyclopædia Britannica. 2010. 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eða uppgjöf listamanns. Í gegnum framsetningu listamannsins í ljósmyndinni kemur 

fram sjónarhorn listamannsins og um leið kjarni verksins, hans ’innra sjálf‘29. 

Verkið Týnt getur þó ekki staðið án textanna sem því fylgja, því þeir eru 

órjúfanleg heild af verkinu enda er sköpunarferli listamannsins aldrei komið að öllu 

leiti frá honum; áhorfandinn tengir verkið við hinn ytri heim með því að þýða og túlka 

innri kröfur og við það bætir hann við sköpunina30. Tilfinningin sem ég vildi koma í 

gegn komst til skila í gegnum áhorfandann og áhorfandinn skilgreinir verkið, fremur 

en ég. 

 

Ég lærði af verkinu að með ljósmyndamiðilinn að vopni gæti ég auðveldlega sett 

fram tilfinningar mínar í verkum á læsilegan hátt. Framsetninguna hafði mér aldrei 

tekist að gera áður. Ég sóttist ekki eftir framsetningu sjálfsins, en sá þegar því var 

lokið að hún var lærdómsrík sjálfsskoðun.  

Áfram fylgdu mér þó vandamál, vandamál sem höfðu fylgt mér alla tíð í 

listsköpun minni, óttinn við stöðnun. Ég vildi halda áfram að breyta mér og þróast, ég 

vildi ekki staðna í einum miðli eða einni hugsun. Ég óttaðist að öryggið á einum miðli 

myndi aftra frjórri hugsun í áframhaldandi vinnu.  

 

Ég hafði kastað frá mér miðlum hvað eftir annað af ótta við að staðna. Enginn 

miðill hafði fengið að lifa með mér í sköpun minni lengur en tvö ár. Ég var þó ekki 

ein um þá skoðun því ég sá samsvörun í listamönnum sem vildi ekki staðna, líkt og í 

Carel Visser sem sagði: 

 

Ég get ekki ímyndað mér að fara á fætur á morgnana full af eldmóði 

til að búa til eitthvað sem ég hef þegar búið til daginn á undan. Ég 

bara gæti ekki gert mér það. Þess vegna er alltaf gott að véfengja 

hlutina sem þú ert viss um.31  

 

Þrátt fyrir löngun til að breytast og halda áfram að þróast þá er eitthvað innra með 

manni sem leiðir mann aftur og aftur á þekktar slóðir fortíðarinnar. Líkt og hugurinn 
                                                        
29 Terence Wright: The photograph handbook. Routledge, 2004. Bls 45. 
30 Thierry de Duve (ritstj.). The definitivly unfinished Marcel Duchamp. Bls 171. 
31 Fricke Christiane, Klaus Honnef, Karl Ruhrberg, Manfred Schneckenburger og Ingo F. Walther: 
    Art of the 20th century. Bls 530. 
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neiti að sleppa vissum miðlum. Ég hef stundum hugsað um miðlana sem öryggisnet, 

stað sem ég get leitað til þegar óöryggið sækir að. Galdurinn er að festast ekki í þeim 

og staðna. Óttinn dregur mig áfram, ég vil ekki loka á neitt lengur, ég reyni að taka 

við öllu, skoða allt. Ég leyfi tilfinningunni að ráða, ég tek á móti henni opnum 

örmum:  

 

Hvenær sem ,,tilfinning” gerir vart við sig, mun hún fyrr eða síðar 

leiða listamanninn jafnt sem áhorfandann á rétta braut. Að halda 

hræddur í eitt form leiðir óhjákvæmilega í ógöngur á endanum. Hin 

opna tilfinning leiðir til frelsis. Hin fyrri takmarkar menn við efnið. 

Hin síðari fylgir andanum: andinn skapar eitt form og byrjar síðan á 

öðrum.32 

 

Collage – Upphafði að öllu. 

 

Þó stendur einn miðill alltaf upp úr, miðill sem hefur fylgt mér lengst: klippimyndin. 

Hugsun mín í miðlinum var orðin ósjálfrátt ferli sem fór í gang þegar ég las blöð eða 

tímarit. Ég sá myndir, sá mögunleikann á að taka það úr samhengi og skapa nýjan 

heim utan um hinn gamla. 

Klippimyndin leiddi mig inn í Stýrða abstraktinn33, klippimyndin hefur leitt mig 

áfram vegna þess hve áreynslulaust og frelsandi formið er fyrir mér. 

 

Hvað sem er getur verið kveikja að nýju verki þegar kemur að klippimyndinni.  

Setningar, form, mynstur eða myndir geta orðið fyrir valinu og stýrist útkoman 

algjörlega af því efni. Rökhugsun er hins vegar ekki með í valinu því ég leyfi hinu 

ómeðvitaða34 að taka völdin. Til að mynda getur einföld skissa orðið að einhverju 

meira, umbreyst yfir í fullmótað verk. (Mynd 16) Einnig geta orð tekið á sig nýja 

merkingu með endurröðun og viðbætingum (mynd 17). Í raun er skissumyndin mín 

ávallt eins. Raunveruleikinn er rifinn í sundur og úr brotunum er nýr heimur skapaður.  

                                                        
32 Árni Blandon, Elísabet V. Ingvarsdóttir, Oddur Albertsson (Ritnefnd): Vetravirki. Mál og    
    Menning,1993. Bls 227. 
33 Sjá kafla: Sköpun abstraktsins. 
34 Cynthia Freeland: Art Theory: A Very Short Introduction. Bls 105. 
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Ein klippimyndin stendur uppúr og hefur haft mikil áhrif á mig. Verk sem ég hef 

aldrei gefið nafn, (mynd 18). Myndin er í senn samsetningur klippimyndarinnar og 

stýrða abstraknum. Í þessari mynd er klippimyndin þó ráðandi aflið í verkinu ólíkt 

öðrum myndum frá mér þar sem ég nýtti klippimyndina saman með stýrðum 

abstrakt35.  

Fæturnar og flísarnar sem þær standa á kalla á mig í gegnum myndina. Myndin er 

undarleg, vafin draumkenndum blæ og yfir henni liggur einhver óhugnaleiki. Fyrir 

mér var þetta fullkomin blanda abstrakt formsins og hins figúrutífa, þar sem hið 

fígúrutífa tekur ekki yfir myndina með sögu heldur líður fullkomlega saman við 

mjúkar teiknaðar línurnar. Myndin var flæðandi án þess að vera of bókstafleg. 

 

Það sem gerði þetta verk áhrifamikið fyrir mig var að verkið kallaði á mig að taka 

lengra, setja það inn í aðra miðla og vinna með það áfram. Ég leitaðist við að nota 

þann hluta verksins sem heillaði mig mest, einmannalegu lappirnar sem stóðu á 

svörtum og hvítum flísum án auðkennis, samt svo lifandi. Myndin var innblásturinn 

fyrir ljósmyndirnar Ytri og innri veruleiki (mynd 11 og 12). Þörfinni til að vinna 

fæturnar lengra var þó ekki svalað en hún lifði innra með mér um nokkurn tíma þar til 

ég fann því nýjan miðil til að halda áfram í. Ég hef aldrei hent frá mér full loknu 

verki, það er ekki sett í geymslu einhverstaðar í huganum. Verki sitja ofarlega í huga 

mér, meltast og þróast áfram. Þau endurfæðast aftur og aftur í mismunandi 

birtingarformum. Í raun má segja að undirstaða flestra verka minna séu svörunar (e. 

reaction) mín á sjálfa mig. 

 

Skúlptúr – Leitað í rýmið. 

 

Enn á ný var haldið út í óvissuna með nýjan miðil og gömlu formin. Spírallinn  

sem hafði komið í verkinu Eldur og vatn kallaði á mig. Í þetta sinn ákvað ég að stíga 

út fyrir flötinn og færa mig yfir í skúlptúrinn, líkt og Matisse gerði þegar hann fékk 

leið á málverkinu og vildi breyta til36. Ég færði mig út í rýmið og ákvað að notast við 

                                                        
35 Sjá kafla: Sköpun abstraktsins. 
36 Fricke Christiane, Klaus Honnef, Karl Ruhrberg, Manfred Schneckenburger og Ingo F. Walther: 
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spegilinn, því lengi hef ég hrifist af honum og óttast á sama tíma. Í fyrsta skiptið sá ég 

mér fært um að leiða spegilinn inn í verk mitt. 

 

Áhugi minn á speglum vaknaði í gegnum verk Ólafs Elíassonar, The weather 

project37 (mynd C) og Frost activity7 (mynd D) þar sem hann notaði spegla til að hafa 

bein áhrif á rýmið og skynjun áhorfandans. Hugmyndafræði hans, að virkja 

áhorfandann í verkum sínum heillaði mig, en áhorfandinn varð partur af verkinu í 

gegnum speglana og var boðið inn í heiminn sem verkið bauð upp á38. 

 

Í raun er heimurinn sem spegillinn getur skapað heimur utan færis því ég get ekki 

stigið inn í spegilinn líkt og Lísa í Undralandi.39 Ég verð að upplifa hann í gegnum 

ímyndunina, því ímynd spegilsins er hlið inn í ríki andhverfunar40. 

Ég ákvað að nýta spegilinn sem stækkun rýmis og sjónblekkingu innan verks líkt 

og Ólafur Elíasson hafði nýtt sér spegillinn í þessum tveimur verkum. 

 

Málverkaskúlptúrinn (mynd 19 og 20) var sameining rými spegilsins og forma 

fortíðarinnar þar sem ég dró aftur fram verkið Eldur og vatn. Verkið samanstóð af 

þremur hlutum. Ferhyrndu málverki, spegli í sömu stærð og þríhyrningslöguðu 

málverki. Spegillinn og ferhyrningurinn stóðu á móti hvor öðru og mynduðu ’V‘, 

þríhyrningurinn fyllti svo upp í aðra hliðina. 

Verkið var svo hannað út í horn, en þannig gat áhorfandinn ekki séð allar hliðar 

verksins, en með þessu aðgengi var auðveldara að draga upp þá sjónhverfingu sem ég 

vildi fá fram. Þegar áhorfandinn nálgaðist verkið horfði hann beint á spegilinn og á 

meðan hann nálgaðist verkið þá breyttist ásýndin verksins í gegnum spegilinn. Kostur 

skúlptúrsinns er að þú getur fært þig nær eða fjær honum og með því getur sýn þín á 

skúlptúrinn gerbreyst41. 

                                                        

     Art of the 20th century. Bls 428. 
37 Holger Broeker (ritstj.): Ólafur Eliasson: Your Lighthouse. Works with Light 1991 – 2004.   
    Kunstmuseum Wolfsburg, 2004.  

Ólafur Elíasson. The weather project, 2003. Bls166.  
Ólafur Elíasson. Frost activity, 2004. Bls170. 

38 Holger Broeker (ritstj.): Ólafur Eliasson: Your Lighthouse. Works with Light 1991 – 2004. Bls 34. 
39 Carroll, Lewis. Through the Lokking Glass. Penguin Popular Classics, England, 1994. 
40 J.C. Cooper: An illustrated encyclopadia of traditional symbols. Bls 106. 
41 Fricke Christiane, Klaus Honnef, Karl Ruhrberg, Manfred Schneckenburger og Ingo F. Walther:    
     Art of the 20th century. Bls 519. 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Í næsta skúlptúrverki langaði mig að koma tilfinningunum út í rýmið og ákvað að 

halda áfram með hugmyndina frá verkinu Ytri og innri heimur. Ég vildi setja þetta 

fram í rýmið til að draga tilfinninguna betur fram. 

Líkt og í ljósmyndunum notaðist ég við tvö pör af löppum sem voru gerðar í 

afsteypur og klæddar í sokkana úr ljósmyndunum (Mynd 21). Það var þó nokkuð ólíkt 

við uppsetninguna á þessu verki og upprunalegu hugmyndinni, því að í 

skúlptúrverkinu skapaði ég táknmyndir tilfinningana undir löppunum með 

teikningum. Undir lituðu löppunum var gamla lífræna formið sem ég hafði ekki notað 

lengi, undir hinum var skákborð. 

 

Á ný var ég að draga fram feimni í gegnum lappirnar, ég gaf lita löppunum 

lífræna abstraktinn til að sýna gleðina, litina og flæðið sem bjó í táknmyndinni. Þar 

sem hlutirnir fengu að renna um án þess að þeir væru ritskoðaðir. En flæðið fékk ekki 

að fara langt út í rýmið né flæða stjórnlaust áfram eins og það svo oft vill gera, heldur 

er því haldið nálægt löppunum því þetta er tilfinning sem persóna deilir ekki með 

öllum. Skákborðið undir litlausu löppunum var hins vegar skírskotun í skákleik og 

hvernig einstaklingurinn hugsar hvern einasta leik fyrirfram áður en ákvörðun er 

tekin. Allir möguleikar gjörða og afleiðinga skoðaðir á stífan og vélrænan hátt. 

Hugmyndin var einnig sú að í hverjum manni eru margar hliðar sem koma fram eða 

eru settar fram eftir aðstæðum.42 

 

Framsetning á verkinu tók mjög andlega og tæknilega á vegna vankunnáttu og 

margar misheppnaðar tilraunir við að ná því rétta fram. Ég sá einnig að hugmynd er 

aldrei endanleg þar sem þróunin á verkinu hafði farið frá klippimynd, yfir í ljósmynd 

og þaðan yfir í skúlptúr. Aukinn áhugi var á tilraunum með samsuðu miðlanna, ekkert 

var lengur ómögulegt fyrst mér hafði tekist þetta. Ég vissi að ég yrði að halda áfram, 

abstraktið myndi eflaust kíkja í heimsókn aftur, hringrásin myndi hefjast á ný. Við 

tekur spenna yfir framtíðinni því ótti minn við stöðnun er kannski bara della, því 

jafnvel þótt ég staðni þá á það ekki að vera vandi, því í list er ekki til vandi og því 

                                                        

42 Erving Goffman: The Presentation of self in everyday life. A Doubleday Anchor Original, 1959. 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ekki til neinar lausnir.43 Hræðslan við að stíga yfir sín eigin mörk innan listarinnar er 

kjánalegasti ótti sem hægt er að hafa44. 

 

Niðurstaða 

 

Stöðnun er eðlilegur hluti af ferli listamannsins, ekki má líta á hana sem vandamál því 

þá fyrst fer hún að verða vandamál. Ég notaði stöðnun í verkinu Týnd og hætti að líta 

á hana sem vandamál. Hringrásin er annar þáttur sem listamaðurinn verður að lifa 

með, við leitum alltaf í okkur aftur, við eyðum löngum tímum í eitt verk og ætlumst 

svo til að það sé hægt að kveðja miðilinn eða hugmyndina. Hún er og verður með 

okkur áfram. Hin gömlu form munu ávallt snúa aftur, það er einungis undir 

listamanninum komið hvernig hann tekst á við þær hindranir sem það getur leitt af 

sér. Við kjósum alltaf hvað við gerum: við getum meðtekið hugmyndir og form eða 

við getum hafnað því. Ég er komin hringinn, farið gegnum fjölda miðla til að forðast 

stöðnunina og endurtekninguna. Ég hef lært af reynslunni og séð að allt er lausn ef 

maður horfir rétt á hlutina.  

Hvað kemur næst? Ég veit það ekki, ég veit bara að ég mun taka á móti því og 

mun vinna með það, vinna úr því, því framtíðin er opin í listsköpun minni og ég býð 

spennt.  

 

Ég get með sanni sagt að seinustu þrjú árin hafa oft verið erfið, en þau eiga að 

vera erfið því annars er ekki reynt á sig, annars koma ekki vandamálin sem gefa af sér 

bestu lausnirnar. Einnig þarf að halda í miðlana sem eru næstir hverjum og einum, 

rækta þá, því þeir geta einn daginn verið innblásturinn sem beðið hefur verið eftir. 

Mikilvægasta reynslan er án efa að vera opin fyrir öllu og þá sér í lagi fyrir sjálfum 

sér. 

 

 

                                                        

43 Thierry de Duve (ritstj.): The definitivly unfinished Marcel Duchamp. Bls 42 
44 Fricke Christiane, Klaus Honnef, Karl Ruhrberg, Manfred Schneckenburger og Ingo F. Walther:     
     Art of the 20th century. Bls 434. 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