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Inngangur 
 
Matthea Jónsdóttir var afkastamikil listakona sem á fjörutíu ára ferli hélt sextán 

einkasýningar og tók þátt í fjölda samsýninga hér heima og erlendis. Nokkrar 

viðurkenningar hlaut hún einnig fyrir verk sín, aðallega í Frakklandi og Belgíu. Hún 

stundaði myndlistarnám við Handíða- og myndlistaskólann í Reykjavík á árunum 

1954-56 og við Myndlistaskólann í Reykjavík 1960-61 og starfaði allan sinn feril hér 

á landi. Hún var alla tíð heilluð af kúbískum formum og frá ferli hennar eru stílfærð 

kúbísk verk mest áberandi. Inn í kúbísku verkin blandaði hún yfirleitt öðrum formum 

eða stílum, helst hlutbundnum natúralískum formum. Hún vann þó ekki eingöngu 

verk í þeim stíl, hún átti til að hvíla sig á kúbísku formunum með því að gera tilraunir 

með allt annars konar verk. Um 1970 gerði hún abstraktverk þar sem hún notaði 

hraunmola í myndverk sín, snemma á níunda áratug tuttugustu aldar málaði hún 

draumkenndar landslagsstemningar sem jafnvel má telja undir áhrifum frá súrrealisma 

Dalís og rómantískar skógarmyndir urðu til sumarið 1985. Undir lok áttunda áratugar 

síðustu aldar byrjaði hún að nota vatnsliti og næstu árin vann hún síðan 

vatnslitamyndir samfara olíumálverkum. Þegar leið á feril hennar tóku verk hennar 

miklum breytingum og síðustu árin þróuðust þau yfir í geómetrísk abstraktmálverk, 

sem voru þó áfram undir áhrifum kúbískrar formgerðar.  

 Viðfangsefnið er mér hugleikið þar sem Matthea Jónsdóttir var móðir mín. 

Það eru nokkur ár síðan ég fékk fyrst þá hugmynd að fara yfir feril hennar og gefa út á 

bók. Reyndar gekk hugmyndin aldrei svo langt að ég athugaði hvernig henni litist á 

hana og hún lést í ágúst árið 2009, nokkrum mánuðum áður en ég kom hugmyndinni 

loks í framkvæmd. Í fórum móður minnar fann ég fjölmargar heimildir um feril 

hennar, fyrst og fremst blaðaúrklippur og ljósmyndir af verkum frá ýmsum tímabilum 

en auk þess lætur hún eftir sig fjölda verka frá fjörutíu ára ferli. Þegar kom að því að 

velja lokaverkefni í meistaranámi mínu í Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands fannst mér liggja beint við að fjalla um feril móður minnar sem listakonu. Tólf 

ár eru liðin frá hennar síðustu einkasýningu sem haldin var í Gerðasafni í Kópavogi 

og finnst mér verk hennar að vissu leyti hafa fallið í gleymsku á síðastliðnum árum, 

sem er kannski ekki óeðlilegt. Erfitt er að finna upplýsingar um hana eða verk hennar, 

aðeins eitt listasafn á verk eftir hana (Listasafn Fjallabyggðar) og ekki er að finna 

upplýsingar um hana á upplýsingasíðu um íslenska myndlistarmenn. Tilgangur 
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verkefnisins er því fyrst og fremst að bæta úr þessum skorti á upplýsingum og vekja 

athygli á listakonunni og verkum hennar á ný. Einnig er markmiðið að gera 

upplýsingar um Mattheu aðgengilegar þeim sem áhuga hafa á að kynna sér verk 

hennar og feril sem hluta af íslenskri myndlist á tuttugustu öld. 

 Strax í upphafi var hugmyndin sú að gefa út listaverkabók þar sem starfsferill 

hennar er rakinn og yfirlit gefið yfir myndverk hennar frá upphafi til loka. Þegar 

umfjöllunarefnið er myndlistamaður, verk hans og ferill þá hefur bók sem 

miðlunarleið ýmsa kosti. Möguleiki er á ítarlegri umfjöllun um viðfangsefnið auk 

þess sem myndanotkun er auðveld. Bók er þó ekki eina leiðin sem kemur til greina 

við miðlun þessa viðfangsefnis og hér síðar verður farið yfir aðra miðlunarkosti sem 

koma til greina: vefsvæði, sýningu, heimildamynd eða miðlun í útvarpi. Við gerð 

listaverkabókar skiptir öllu máli að vandað sé til verka. Gæði slíkrar bókar verða að 

vera mikil, uppsetning falleg, ljósmyndir verka í háum gæðum og pappír vandaður. 

Við hönnun og uppsetningu verkefnisins voru þessu atriði höfð að leiðarljósi og ég 

vona að vel hafi tekist til.  

 Áður en fjallað er nánar um viðfangsefnið og vinnsluferli bókarinnar ber að 

taka fram að ekki hefur enn verið ráðist í útgáfu á bókinni með dreifingu í huga. 

Bókin, sem var eins og áður segir unnin sem lokaverkefni í Hagnýtri 

menningarmiðlun, er að þessu sinni prentuð í sex eintökum. Vinnsluferli bókarinnar 

er þó hið sama hvort sem prentuð eru sex eintök eða sex hundruð. Prentun bókarinnar 

er þó með einfaldara sniði en ef hún væri gerð með dreifingu og sölu í huga. Að þessu 

sinni var ekki fenginn atvinnuljósmyndari til að ljósmynda listaverkin, en það er 

æskilegt að gera ef til útgáfu kemur. Auk þess má nefna að textinn hefur ekki verið 

prófarkalesin til lagfæringar á málfari en það er einnig nauðsynlegt áður en hugað er 

að útgáfu og dreifingu.1 

 

 

 

 

 

                                                
1 Gísli Skúlason, Hagnýt skrif, bls. 9. 
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1. Listakonan 
 

Matthea Jónsdóttir listmálari fæddist á Þverá á Síðu í V-Skaftafellssýslu þann 7. júlí 

1935. Hún flutti til Reykjavíkur með foreldrum 

sínum Matthildi Kristófersdóttur (1906-1983) 

og Jóni Guðmundssyni (1896-1968) þegar hún 

var á öðru ári og ólst upp á Hverfisgötu. Fram 

á unglingsár dvaldi hún á sumrin hjá móður-

foreldrum sínum, fyrst á bænum Þverá á Síðu 

og síðar á Keldunúpi í sömu sveit. Áhugi á 

teikningu kviknaði snemma hjá Mattheu og var 

hún síteiknandi bæði í sveitinni þegar tími 

gafst frá sveitastörfum og heima á Hverfisgötunni.2 Landslag Síðunnar átti síðan eftir 

að móta stíl hennar og formin í verkunum, sérstaklega hinar sérkennilegu 

stuðlabergsmyndanir sem víða er að finna á þessum slóðum, meðal annars við Dverg-

hamra, kirkjugólfið við Klaustur, sérkennilegar stuðlabergsmyndanir í hömrunum 

fyrir ofan bæinn Blómsturvelli að ógleymdum Lómagnúp sem blasir við í tign sinni 

frá bænum Þverá. Matthea hafði næg tækifæri til að virða fyrir sér form þessa 

tignarlega fjalls í sumardvöl sinni á bænum. Að eigin sögn áttu kúbísku formin í 

verkum hennar uppruna sinn í stuðlabergi Síðunnar, eða kannski má frekar segja þau 

ástæðuna fyrir því að hún heillaðist eins mikið og raunin varð af hinum kubbalaga 

formum kúbismans sem áttu eftir að fylgja henni í gegnum allan hennar feril.3  

 Árið 1952 lauk Matthea gagnfræðaprófi frá Gagnfræðaskóla Austurbæjar, þá á 

17. ári. Strax að námi loknu byrjaði hún að vinna fyrir sér utan heimilis. Fram til 

ársins 1964 vann hún skrifstofustörf hjá nokkrum fyrirtækjum í Reykjavík, fyrst hjá 

innflytjendasambandinu Impuni, síðan hjá ýmsum fyrirtækjum í Reykjavík, meðal 

annars hjá Gefjunni og Eggerti Kristjánssyni hf. Haustið 1954 hóf Matthea síðan 

myndlistarnám við Handíða- og myndlistaskólann sem var til húsa á Grundarstíg í 

Reykjavík. Námið stundaði hún í kvöldskóla meðfram fullri dagvinnu. Hún stundaði 

myndlistarnám við skólann í tvo vetur, veturinn 1954-55 og veturinn 1955-56 meðal 

                                                
2 Guðrún Guðlaugsdóttir: „Ég er töluverður einfari. Rætt við Mattheu Jónsdóttur 
listmálara“, bls. 4B. 
3 „Óræðir heimar hins óhlutbundna“, bls. 29. 

Matthea á vinnustofu sinni árið 1976 
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annars undir handleiðslu Sverris Haraldssonar, sem var aðalkennari hennar. Árið 1960 

hóf hún að nýju listnám, að þessu sinni við Myndlistaskólann í Reykjavík og stundaði 

hún þar nám í einn vetur, veturinn 1960-61. Hafstein Austmann listmálari var aðal-

kennari hennar þetta ár.4  

 Árið 1962 kynntist Matthea tilvonandi eiginmanni sínum, Stefáni 

Guðmundssyni og gengu þau í hjónaband árið 1964. Eftir að þau hófu búskap ákvað 

Matthea að helga sig heimilinu og myndlistinni og var hún ætíð með vinnustofu á 

heimili sínu. Matthea var alla tíð afkastamikill listamaður, hún hélt sína fyrstu 

einkasýningu í Ásmundarsal árið 1967 og þá síðustu í Gerðasafni í Kópavogi árið 

1998. Einkasýningar hennar áttu eftir að verða sextán talsins, aðallega í Reykjavík en 

auk þess hélt hún eina einkasýningu í París 

árið 1988.  Hún tók þátt í fjölmörgum sam-

sýningum á ferli sínum, sú fyrsta var árið 

1966 þegar hún tók í fyrsta sinn þátt í haust-

sýningu Félags íslenskra myndlistarmanna 

(FÍM) sem haldin var í Listamannaskálanum 

við Kirkjustræti. Á sýningunni voru verk 36 

listamanna og þar af sjö nýliða sem ekki höfðu sýnt áður á vegum FÍM. Átti Matthea 

eitt verk á sýningunni, Kompósisjón, málað 1965.  

 Í byrjun árs 1969 tók listferill hennar nýja stefnu þegar hún sá auglýsingu í 

Morgunblaðinu um væntanlega málverkasýningu á vegum Evrópuráðsins í Oostende í 

Belgíu. Öllum listmálurum 25 ára og eldri í aðildarríkjum Evrópuráðsins var boðið að 

senda þrjú málverk til dómnefndar sem valdi síðan verk úr þeim hópi á sýninguna 

sjálfa.5 Matthea sendi þrjú verk til dómnefndarinnar og voru þau verk valin til 

þátttöku á sýningunni í Oostende. Verk Mattheu fengu góðar viðtökur í Belgíu og 

hlaut hún fyrir þau bronsverðlaun á sýningunni. Árið 1971 tók hún aftur þátt í sýningu 

á vegum Evrópuráðsins í Belgíu og hlaut verkið Platform bronsverðlaun á 

sýningunni. Mattheu var í kjölfarið boðin þátttaka í listahátíðinni Art Contemporain 

International sem haldin var í Lyon í Frakklandi.6 Þessi listahátíð var haldin annað 

hvert ár í Listamiðstöðinni í Lyon og sérhæfði sig í alþjóðlegri nútímalist en að baki 
                                                
4 Sigríður Thorlacíus: „Nú er aðeins að bíða eftir því hvað gagnrýnendur segja“,  
bls. 6. 
5 „Alþjóðleg málverkasýning í Belgíu“, bls. 11. 
6 „Boðið að sýna átta listaverk í einni fremstu listamiðstöð Frakklands“, bls. 1. 

Kompósisjón, 1965 
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listahátíðinni stóðu listasöfn í helstu borgum Frakklands (Museé des Beaux Arts). 

Þessi listahátíð er ennþá starfandi, nú undir nafninu Biennal de Lyon.7 Matthea sendi 

átta listaverk til þátttöku á listahátíðinni og hlaut hún viðurkenningu fyrir eitt verka 

sinna, Íslenskt landslag. Á næstu árum, eða fram til ársins 1979, tók Matthea þátt í 

fleiri samsýningum utanlands, aðallega í Frakklandi en einnig voru verk hennar send á 

sýningar utan Evrópu, meðal annars til Argentínu, Japan og Dóminíkanska 

lýðveldisins.8 Hlaut hún nokkrar viðurkenningar til viðbótar fyrir verk sín auk þess 

sem henni var tvisvar veitt heiðursorða. Sú fyrri var veitt á vegum samtakanna 

Association Belgo-Hispanique árið 19759, en hin síðari var frá bandalagi franskra 

listamanna, vísindamanna og rithöfunda, eða Arts, Sciences, Lettres árið 1977.10 

 Í lok áttunda áratugar tuttugustu aldar hætti Matthea að mestu þátttöku í 

sýningum erlendis og einbeitti sér þess í stað að sýningarhaldi hér á landi. Hún átti þó 

verk á samsýningu í París árið 1986 og tveimur árum síðar sendi hún aftur verk til 

sýningar í París, að þessu sinni var um að ræða einkasýningu á verkum hennar í 

Gallerie Salammbo.11 Í kjölfarið einbeitti hún sér að sýningarhaldi hér heima og hélt 

hún að meðaltali einkasýningu á tveggja ára fresti næstu ár. Hún hélt áfram að vinna 

verk í kúbískum stíl, hún fór að nota vatnsliti 

í meira mæli en áður auk þess sem hún lék sér 

með aðrar liststefnur meðfram þeirri kúbísku. 

Árið 1980 sýndi hún meðal annars 

draumkenndar landslagsstemningar sem jafn-

vel má telja undir áhrifum frá súrrealisma 

Dalís og árið 1986 sýndi hún léttar og 

rómantískar skógarmyndir í daufgrænum og 

                                                
7 Biennal de Lyon. Listahátið Lyon-borgar. Vefslóð: http://www.biennaledelyon.com 
8 S.J.: „Íslensk listakona hlýtur viðurkenningar í Frakklandi og Belgíu“, bls. 3. 
9 Jónas Guðmundsson: „Íslenzk listakona sem hlotið hefur viðurkenningu erlendis“, 
bls. 13. - „Matthea Jónsdóttir hlýtur viðurkenningu erlendis“, bls. 2. - H.J.: „Íslenzkur 
listamaður hlýtur viðurkenningu erlendis“, bls. 13. 
10 F.I.:„Sýndi í Lyon, var verðlaunuð í París“, bls. 5. 
11 Guðrún Guðlaugsdóttir: „Ég er töluverður einfari. Rætt við Mattheu Jónsdóttur 
listmálara“, bls. 4B. -  Kristín Marja Baldursdóttir: „Stuðlaformin eru ættuð af 
Síðunni“, bls. 13. 

Anemónur, 1987 
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bleikum tónum sem málaðar voru eftir ferð hennar kringum landið sumarið 1985.12 Á 

tímabilinu 1980-90 vann Matthea talsvert með vatnsliti, hún þróaði með sér ákveðna 

tækni við gerð vatnslitamynda sem fólst aðallega í því hvernig henni tókst að fá litina 

til að renna saman á pappírnum og mynda hálfgerðar frostrósir. Þessi tækni birtist vel 

í myndum eins og Anemonur.  

 Skömmu eftir árið 1990 tóku verk hennar talsverðum breytingum, 

abstraktformin urðu allsráðandi í verkum hennar en þau voru þó áfram undir sterkum 

kúbískum áhrifum. Líklegt má telja að henni hafi fundist hún komin að vissum 

endamörkum með þá kúbísku útfærslu verka sem hún var hvað þekktust fyrir, 

samblandi kúbískra og natúralískra forma. Því væri tími kominn til að snúa sér að 

öðrum viðfangsefnum, nýjum stíl og nýjum formum. Ekki er ólíklegt að slæm 

gagnrýni sem hún hlaut frá listrýni Morgunblaðsins um sýningu hennar í Liststofu 

Bókasafns Kópavogs árið 1990 hafi ýtt undir þessa breytingu13 þó ekki eingöngu.  

Síðustu árin hafði hún staðið á ákveðnum tímamótum í list sinni en verið óviss hvaða 

leið hún ætti að fara. Ný verk sýndi hún fyrst á einkasýningu í húsakynnum SPRON 

árið 1992. Verkin, sem voru máluð á tímabilinu 1990-92 einkenndust af samspili 

bogadreginna forma, mikilli andstæðu ljósra og dökkra myndflata og djúpra litatóna. 

Yfir þessum verkum var ákveðinn léttleiki og báru þau nöfn eins og Leikur, Galdur 

og Upphaf. Matthea staðnæmdist þó ekki lengi við verk í þessum stíl heldur hélt hún 

áfram að prófa sig áfram með mismunandi form. Á síðustu einkasýningu sinni, sem 

haldin var í Gerðasafni í Kópavogi árið 1998 höfðu verk 

hennar þróast yfir í geómetrísk abstraktverk sem 

einkenndust af hvössum formum og sléttum, eintóna 

litaflötum. Verk hennar voru áfram undir sterkum 

kúbískum áhrifum með miklum andstæðum myndflata, 

miklum skuggum, beinum línum og teningsformum.  

 Að lokinni sýningunni í Gerðasafni hélt 

Matthea áfram að vinna með abstraktformin og hélt 

því áfram næstu árin. Verkin voru annaðhvort óhlutbundin og geómetrísk í 

byggingu, með beinum línum, hvössum hornum og eintóna litaflötum eða 

                                                
12 Guðrún Guðlaugsdóttir: „Ég er töluverður einfari. Rætt við Mattheu Jónsdóttur 
listmálara“, bls. B5. 
13 Eiríkur Þorláksson: „Kúbisminn“, bls. 11. 

Án titils, 2006 
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óhlutbundnar náttúrustemmningar þar sem hún blandaði jafnvel hlutbundnum 

formum eins og andlitssvip eða fuglum inní verkin. Síðustu fullkláruðu verk 

Mattheu eru frá árinu 2006 en hún lést þann 9. ágúst 2009. 

 

2. Verk Mattheu í listsögulegu samhengi  
 

Þó kúbísk áhrif séu án vafa mest áberandi í verkum Mattheu Jónsdóttur var hún sjálf 

ófús að flokka verk sín og vildi raunar ekki meina að hún fylgdi neinni ákveðinni 

stefnu í list sinni. Í viðtali frá árinu 1973 sagði hún: 

Þótt ýmsir hafi heiðrað mig með því að flokka verk mín til ákveðinnar 

liststefnu, verð ég að viðurkenna að ég fylgi raunverulega engri. Ég stend 

utan þess garðs í minni eigin sérvisku, og vil vera frjáls og engum háð. Að 

vísu get ég ekki borið á móti því, að í listmótuninni sé ég ýmislegt, sem mér 

hentar að nota úr einni og annarri myndgerð … en mér finnst að listamaður 

megi aldrei verða slíku háður.14 

Þegar ferill hennar í heild er skoðaður má sjá hvernig kúbísku verkin hennar tóku 

breytingum eftir því sem á leið og þróuðust að lokum yfir í geómetrísk abstraktverk 

á síðustu æviárum hennar. Þessi verk voru þó einnig undir áhrifum kúbískrar 

formgerðar. Hún málaði þó ekki eingöngu olíuverk í stílfærðum kúbískum formum, 

heldur vann hún einnig talsvert með vatnslitum, sérstaklega á 8. og 9. áratug síðustu 

aldar auk þess sem hún prófaði sig öðru hvoru áfram í öðrum liststefnum. Í 

nóvemberútgáfu franska listatímaritsins La Revue Moderne árið 1974 birtist 

listdómur um verk Mattheu í kjölfar þátttöku hennar á sýningunni Art 

Contemporain International í Lyon það sama ár. Í honum sagði meðal annars: 

Verk hennar eru sterk í byggingu og hneigjast til samruna forma 

(synthetique) eða ný-kúbisma sem stendur nærri primatisma eins og hann 

kemur fram hjá André Lhote. Hún opnar okkur dyrnar að afar litríkum, 

kraftmiklum og skrautlegum draumi sem gera það að verkum að hún er vel 

að verðlaununum komin. Þetta eru eiginleikar sem nægja til þess að sagt sé 

um Mattheu Jónsdóttur að hún sé málari og skáld, listamaður 

                                                
14 K.G.: „Listin er hugsjón, tjáð og sett fram í hugmynd“, bls. 540-541. 
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óvéfengjanlegra skapsmuna með traust handbragð sem hún ræður 

fullkomlega yfir.15 

André Lothe (1885-1962) sem vísað var til í listdómnum var franskur listmálari sem 

fylgdi í fótspor Picasso og Braque og málaði verk í kúbískum stíl. Hann fylgdi þó 

forskrift þeirra Picasso og Braque ekki nákvæmlega, verk hans voru mýkri og 

hreyfanlegri í formi og hann óf stundum inn í myndir sínar mjúkar línur í landslagi 

ásamt öðru sem myndaði andstæðu við hin beinu kubbaform kúbismans.16 Þannig má 

segja að Matthea hafi notað svipaðar aðferðir og Lothe við myndsköpun. Hún vann, 

eins og Lothe, undir sterkum áhrifum frá þeim kúbisma sem Picasso og Braque 

þróuðu í upphafi 20. aldar þar sem verkin einkenndust af því að myndefnið var 

einfaldað og brotið upp í geómetrísk form sem raðað var upp, litanotkun var djúp og 

safarík og myndfletir mikið skyggðir til að skapa þrívíddaráhrif. Braque og Picasso 

heilluðust einmitt af því vandamáli hvernig mætti gefa tvívíðum myndfleti 

þrívíddaráhrif án þess að beita sjónblekkingum til að leyna því að myndflöturinn var 

sléttur. Lausnin var fólgin í að sýna viðfangsefnið samtímis frá mörgum hliðum með 

því að nota kubba- og keiluformin og mikið skyggða myndfleti.17  

 Matthea virðist hafa markað sér ákveðna sérstöðu meðal íslenskra listmálara 

með því að þróa sitt eigið tilbrigði við kúbisma. Fáir íslenskir listmálarar hafa í 

gegnum tíðina unnið verk í kúbískum stíl, þar ber þó helst að nefna verk Kjarvals frá 

lokum þriðja áratugar tuttugustu aldar. Í þeim verkum var hann þó ekki fullkomlega 

trúr kúbíska stílnum heldur blandaði hann natúralískum formum inn í verkin.18 Hann 

beitti því sömu aðferð og Matthea gerði síðar og hugsanlegt er að hún hafi orðið fyrir 

áhrifum frá þessari aðferð Kjarvals. Aðrir íslenskir listamenn sem unnu verk undir 

kúbískum áhrifum voru Finnur Jónsson, sérstaklega verk hans frá þriðja áratug 

tuttugustu aldar19 og Ásmundur Sveinsson sem vann höggmyndir undir kúbískum 

áhrifum á svipuðum tíma.20 

 Velta má fyrir sér hvers vegna Matthea heillaðist svo af kúbískum stíl þeirra 

Braque og Picasso. Á þeim árum sem hún var að hefja sinn feril sem listamaður (um 

                                                
15 La Revue Moderne nóvember-desember 1974, bls. 18-19.  
16 Douglas Cooper, The Cubist Epoch, Bls. 125-126. 
17 Edward Lucie-Smith, Nútímalistasaga Fjölva, bls. 26 og 349. 
18 Kjarval, bls. 221. 
19 Frank Ponzi: „Listamaður á undan sinni samtíð“, bls. 17-18. 
20 Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist á 19. og 20. öld, bls. 75. 
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1965) var málverkið í lægð. Á þeim árum átti list að vera róttæk og listamenn áttu að 

rísa upp gegn ríkjandi hugmyndum um listaverk sem fagurlist og söluvöru.21 Árið 

1970 var Matthea þrjátíu og fimm ára gömul og þriggja barna móðir. Hún tilheyrði 

því aldrei hópi ungra róttækra listamanna. Ekki er ólíklegt að ástæðuna fyrir þeirri 

leið sem hún valdi sé að finna í myndlistaruppeldi hennar. Hún fór aldrei utan til 

náms, hún komst aldrei í kynni við róttækar hugmyndir eftir dvöl á listaakademíu 

erlendis og hún hafði lítil tengsl við yngri íslenska listamenn sem er örugglega 

mikilvægt í þessu sambandi. Til eru verk eftir Mattheu frá því hún stundaði nám í 

Myndlistaskóla Reykjavíkur undir handleiðslu Hafsteins Austmann árin 1960-61. Þær 

eru mjög í anda þeirra verka sem hann var að gera á þeim tíma, abstraktverk þar sem 

hann bútaði myndflötinn niður í misjafnlega stórar einingar22 undir sterkum áhrifum 

frá verkum Pauls Klee.  Ekki er ólíklegt að kúbísku formin í verkum Mattheu hafi 

byrjað að mótast í kjölfar þeirra æfinga.  

 

3. Ástæður fyrir verkefnavali 
 

Viðfangsefni bókarinnar er mér mjög hugleikið þar sem Matthea Jónsdóttir var móðir 

mín. Þó ég hafi þekkt viðfangsefni bókarinnar alla ævi eru ekki mörg ár síðan ég fór 

að velta fyrir mér stöðu Mattheu í íslenskri listasögu og hvernig bæri að skilgreina 

verk hennar. Það eru nokkur ár síðan ég fékk fyrst þá hugmynd að fara yfir feril 

hennar og hugsanlega gefa út á bók. Mér fannst vanta á einn stað upplýsingar sem 

gæfu gott yfirlit yfir verk hennar og listferil, þátttöku í sýningum, viðurkenningar sem 

henni hlotnuðust og hvernig verk hennar breyttust og þróuðust í gegnum tíðina. Aldrei 

áður hefur verið fjallað um feril Mattheu og ákvað ég nú þegar tækifæri gafst að fara 

yfir feril hennar og gefa út á bók. Liðin eru tólf ár frá hennar síðustu einkasýningu 

sem haldin var í Gerðasafni í Kópavogi og mér finnst verk hennar að vissu leyti hafa 

fallið í gleymsku á síðastliðnum árum, sem er kannski ekki óeðlilegt. Erfitt hefur 

verið að finna upplýsingar um hana eða verk hennar, einungis eitt listasafn á verk eftir 

                                                
21 Ágæta grein um landslagið í íslenskri myndlist á 7. og 8. áratug tuttugustu aldar er 
að finna í eftirfarandi grein: Svanhildur Anja Ástþórsdóttir: „...okkur fannst fallegt 
það sem þeim fannst ljótt...“, bls. 24-25. 
22 Aðalsteinn Ingólfsson, Kvika, Myndverk Hafsteins Austmann 1950-2010, bls. 23. 
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hana (Listasafn Fjallabyggðar23) og engar upplýsingar er að finna um hana á 

upplýsingavef um íslenska myndlistarmenn.24 Tilgangur verkefnisins er því fyrst og 

fremst að bæta úr þessum skorti á upplýsingum og vekja athygli á listakonunni og 

verkum hennar á ný. 

 Það er ekki endilega einfalt að fjalla um viðfangsefni sem er svo nátengt 

manni, því fylgja bæði kostir og gallar. Helsti kosturinn er að sem dóttir Mattheu bý 

ég yfir þekkingu á ferli og lífshlaupi listakonunnar sem enginn annar hefur, fyrir utan 

systur mínar. Þannig hef ég þekkingu á ýmsum atriðum frá uppvaxtarárum og 

starfsferli hennar sem engar aðrar heimildir eru til um. Ýmsir gallar geta einnig falist í 

að fjalla um efni sem stendur manni svo nærri. Þeir geta falist í því að taka ósjálfrátt 

afstöðu með viðfangsefninu gegn þeim sem á einhverjum tímapunkti gagnrýndu hana 

eða verk hennar. Einnig er hugsanlegt að til að fjarlægjast viðfangsefnið verði 

frásögnin ekki nógu sannfærandi. Hugsanlega er ég of tengd verkefninu og betra hefði 

verið að fá utanaðkomandi aðila til að fjalla um feril hennar. Það er ágætis sjónarmið 

sem er að mörgu leyti rétt. Millivegurinn er vandrataður en markmið mitt er að reyna 

að fjalla heiðarlega um feril hennar. Ég er sjálfsagt ekki góður gagnrýnandi á verk 

móður minnar en langflestar einkasýningar hennar hér á landi hlutu umsögn frá einum 

eða fleiri listrýnum, sem ég vitna til, auk þess sem verk hennar hlutu nokkra 

umfjöllun erlendis. Gagnrýni dagblaða sýnir vel hvaða viðtökur verk hennar fengu hér 

á landi en einnig hvernig Matthea var metin hér sem listamaður. Í bókinni eru einnig 

fjölmargar ljósmyndir af verkum Mattheu allt frá upphafi ferils hennar og til loka hans 

sem gefa lesendum góða mynd af því hvernig verk hennar tóku breytingum og 

þróuðust í gegnum tíðina.  

 

4. Frásagnarform 
 
Þegar verkefnið hefur verið ákveðið og að því kemur að hefjast handa við ritun 

bókarinnar er nauðsynlegt að ákveða hvaða frásagnarform verður fyrir valinu. Þegar 

umfjöllunarefnið er æviferill listamanns eins og hér um ræðir þá er hægt að fjalla um 

ævi listamanns annað hvort í réttri tímaröð eða samkvæmt þemaskiptingingu. 

                                                
23 Listasafn Fjallabyggðar: Vefslóð: http://www.listasafn.fjallabyggð.is - Höfundar 
(Matthea Jónsdóttir) 
24 Upplýsingavefur um íslenska myndlistarmenn. Vefslóð: http://www.umm.is 
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Tímalínu-skiptingin er mun algengara form en þemaskiptingin og byggist á því að 

fjallað er um feril listamannsins sem eina heild frá upphafi til enda.  

 Þemaskiptingin byggist á því að ákveðin viðfangsefni á ferli listamannsins eru 

tekin til umfjöllunar í hverjum kafla. Þemaskipting hentar að mínu mati betur þegar 

mjög skörp skil eru á listferli viðkomandi. Þetta form gæti hentað ef viðkomandi vann 

til dæmis einungis með vatnsliti á ákveðnu tímabili, í kjölfarið kom tímabil olíulita og 

við tók kannski aftur tímabil vatnslita, grafíklistar eða annað. Þá væri fjallað um 

vatnslitatímabil viðkomandi sem eina heild, tímabil olíulita sem annað og þess háttar. 

Einnig gæti listamaður hafa verið búsettur á ákveðnum stöðum oftar en einu sinni á 

ferli sínum, þá gæti sem dæmi verið fjallað um Parísarárin 1965-69 og 1978-83 sem 

eina heild, síðan tvö tímabil í Kaupmannahöfn sem annað þema og svo framvegis. 

Þessi uppsetning getur komið vel út og dæmi um bók þar sem þessi aðferð er notuð er 

viðtalsbók Þórodds Bjarnasonar við Braga Ásgeirsson.25  

 Algengara form listaverkabóka er þó að fjalla um lífshlaup listamannsins frá 

upphafi til enda. Eftir nokkra athugun virðist mér stór hluti listaverkabóka vera 

uppsettur með þeim hætti, sérstaklega þar sem flestar bækur um listamenn eru gefnar 

úr þegar listamaðurinn er kominn á efri ár eða að honum látnum. Misjafnt er hve 

ítarlega er fjallað um æviferil listamannsins. Listaverkabækur sem fjalla um feril 

listamanns í tímaröð hefjast á umfjöllun um æskuár og skólagöngu og við tekur 

umfjöllun um feril listamannsins frá upphafi til enda. Á síðastliðnum árum hafa verið 

gefnar út nokkrar bækur þar sem þetta frásagnarform er notað.26 Á listferli Mattheu er 

ekki að finna skörp skil tímabila sem kallar á notkun þemaformsins og því er 

auðveldara og réttara að skoða feril hennar í tímaröð. Fyrir valinu varð hin 

ævisögulega aðferð sem felur í sér að fjallað er um ævi listamannsins frá upphafi til 

enda, þó megináherslan sé á listferil hennar og verk. Einn kafli bókarinnar er 

undanskilinn þessari aðferð, kaflinn Áhrifavaldar og tengsl Mattheu við íslenskt 

listasamfélag. Í þeim kafla er skoðuð staða Mattheu í íslenskri myndlist, sérstaklega á 

                                                
25 Þóroddur Bjarnason, Augnasinfónía. Myndlist Braga Ásgeirssonar í sextíu ár. 
26 Meðal bóka sem gefnar hafa verið út á síðustu árum þar sem fjallað er um feril 
listamanns í tímaröð eru: Aðalsteinn Ingólfsson, Kvika. Myndverk Hafsteins Austmann 
1950-2010. - Gylfi Gíslason. - Guðmunda Andrésdóttir. Tilbrigði við stef. - Kjarval.  
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sjöunda og áttunda áratug tuttugustu aldar, auk þess sem gerð er grein fyrir hennar 

helstu áhrifavöldum, innlendum og erlendum. Þessi aðferð er kannski ekki algeng í 

listaverkabók þar sem fjallað er um feril ákveðins listamanns, en mér finnst áhugavert 

að skoða hvaða listamenn höfðu mest áhrif á stíl hennar og ekki síður að setja verk 

hennar í samhengi við það sem aðrir íslenskir listamenn voru að fást við á sama tíma.  

 Bókin er þannig upp byggð að í fyrri hluta hennar er að finna umfjöllun um 

æviferil listakonunnar, þar eru einnig fjölmargar ljósmyndir sem styðja við efnið sem 

er til umfjöllunar hverju sinni. Í síðari hlutanum eru einungis ljósmyndir af 

listaverkum Mattheu. Verkunum er raðað í tímaröð eins og umfjöllunin um feril 

hennar, fyrsta verkið sem hún sýndi opinberlega árið 1965 er fremst í myndahluta 

bókarinnar og yngsta verk hennar frá árinu 2006 aftast. Tímaröðin í myndakaflanum 

gefur gott yfirlit yfir verk hennar, þannig ætti að vera auðvelt að gera sér grein fyrir 

hvernig verk hún var að vinna á mismunandi tímabilum og hvernig hinar kúbísku 

útfærslur verka hennar tóku breytingum og þróuðust í gegnum tíðina.  

 

5. Miðlunarleiðir 
 
Ýmsar miðlunarleiðir koma til greina þegar fjallað er um starfsferil og verk 

listamanns, en þar ber helstar að nefna bók, vefsvæði, sýningu, útvarpsþátt og 

heimildamynd. Hér á eftir verður farið yfir þessar mismunandi leiðir en þær eru ólíkar 

í framkvæmd og hver þeirra krefst sérstakrar nálgunar á viðfangsefnið. Skoðað verður 

hvernig ber að nálgast umfjöllunarefnið eftir miðlunarleiðum auk þess sem kostir og 

gallar hverrar leiðar verða kannaðir nánar. 

 

5.1 Bók 
 

Þegar umfjöllunarefnið er myndlistamaður, verk hans og ferill þá hefur bók sem 

miðlunarleið ýmsa kosti. Bókin gefur möguleika á að koma á framfæri miklum upp-

lýsingum auk þess sem myndanotkun er auðveld. Myndanotkun styður vel við 

textann, þannig er hægt að hafa fjölmargar ljósmyndir í textahluta bókarinnar, myndir 

af verkum sem verið er að fjalla um, myndir af listakonunni og af verkum áhrifavalda 

hennar. Einnig er hægt að gefa út myndabók þar sem meiri áhersla er lögð á myndir af 

verkum og textanum stillt í hóf. Helsti gallinn við útgáfu bókar er að þegar bók hefur 
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verið prentuð er form hennar endanlegt. Ekki er hægt að gera breytingar á henni nema 

með miklum kostnaði (prentun upp á nýtt).27 Talsverður kostnaður fylgir hönnun 

bókar, útgáfu og dreifingu, þar er þó um að ræða fjárfestingu sem skilar sér smám 

saman til baka svo framarlega sem bókin selst. Þar sem ljósmyndir af listaverkum er 

mikilvægur hluti þessa verkefnis er nauðsynlegt að fá atvinnuljósmyndara til að taka 

myndir af listaverkum og því fylgir auðvitað talsverður kostnaður. Aðgengi að bókum 

er auðvelt, það þarf ekki að fara lengra en út í næstu bókabúð eða á bókasafn til að 

kynna sér efni bókarinnar. Bókarformið henta því að mínu mati vel þeirri leið sem ég 

ákvað að fara með verkefnið, en það er þó ekki eina leiðin sem kemur til greina. 

Ýmsar aðrar leiðir eru færar til að koma verkefninu til skila á árangursríkan hátt og 

auðvelt er að aðlaga efnistökin að öðrum miðlum. 

 

5.2 Vefsvæði 
 

Vefsvæði er önnur leið sem hægt er að fara með verkefnið. Einn kostur þess er það 

magn upplýsinga sem hægt er að koma á framfæri. Einnig er aðgengi að vefsvæði 

auðvelt, hægt er að koma upplýsingum á framfæri til notenda á auðveldan og ódýran 

hátt. Stofnun og hönnun vefsvæðis hefur í för með sér ákveðinn stofnkostnað, en 

enginn aukakostnaður fylgir því að ná til eins notanda í viðbót. Hver seld bók hefur 

aftur á móti í för með sér ákveðinn kostnað fyrir útgefandann.28 Kostur vefsvæðis er 

tvímælalaust sá að hægt er að ná til mun breiðari hóps á stærra svæði en annars væri 

mögulegt og án þess að leggja út í aukinn kostnað.29 Allir sem hafa aðgang að neti og 

tölvu geta skoðað vefsvæði, bæði hér á landi og erlendis. Einnig er auðvelt að útfæra 

vefsvæði á þann hátt að það gefi möguleika á tveimur tungumálum (íslensku og 

ensku). Vefsvæði gefur möguleika á fjölbreyttri miðlun, þannig er hægt að miðla 

ljósmyndum, hljóði og hreyfimynd á netinu auk textans.30 Form vefsvæðis er ekki 

endanlegt, þannig er auðvelt að bæta upplýsingum inn á vefsvæðið eftir á án mikils 

eða nokkurs aukakostnaðar. Form prentaðrar bókar er hins vegar endanlegt, 

breytingar á bók verða ekki gerðar nema með miklum kostnaði. Vefsvæði kemur 

þannig vel til greina þegar miðla á upplýsingum um listamann og verk hans en einnig 
                                                
27 Daniel J. Cohen og Roy Rosenzweig, Digital History, bls. 4. 
28 Sama heimild, bls. 4-5. 
29 Sama heimild, bls. 5. 
30 Sama heimild, bls. 5. 



 17 

er vefsvæði góður kostur samfara annarri miðlun, til dæmis útgáfu bókar, sýningu eða 

heimildamynd.  

 

5.3 Sýning 
 

Tvenns konar sýningar eru mögulegar í tengslum við verkefnið. Hin fyrri er 

yfirlitssýning á verkum Mattheu þar sem er að finna listaverk frá öllum hennar ferli. Á 

þess konar sýningu eru upplýsingar um feril listakonunnar takmarkaðar, einungis stutt 

yfirlit yfir feril hennar í sýningarskrá. Hin síðari er sýning sem helguð er ferli og 

verkum listakonunnar. Á þess konar sýningu er hægt að nota plaköt til að koma á 

framfæri upplýsingum um listakonuna og feril hennar, einnig er hægt að hafa ljós-

myndir af verkum listakonunnar og myndir frá ferli hennar. Markmið þess konar 

sýningar er í raun hið sama og útgáfa bókar, að gefa gott yfirlit yfir feril hennar og 

verk. Ekki er þó hægt að veita eins greinargóðar upplýsingar á plakötum og í bók og 

forðast verður að hlaða of miklum upplýsingum á hvert spjald.31 Báðar þessar 

tegundir sýninga fara vel sem miðlunarleið samfara útgáfu bókar en þær geta líka 

staðið einar og sér. Sýning getur styrkt útgáfu bókar og haft auglýsingagildi. Helsti 

galli sýningar felur í sér stuttan líftíma hennar, verkefninu er lokið þegar sýningunni 

lýkur, þá eru upplýsingar um listamanninn og verkin ekki lengur aðgengilegar.  

 

5.4 Útvarp 
 

Útvarp er sú leið sem kemur síst til greina sem miðlunarleið verkefnisins þar sem eitt 

helsta markmið þess er að gera listaverk Mattheu aðgengileg á einum stað. Hér vantar 

allan sýnileika, í útvarpsþætti er frásögn um feril listakonunnar í aðalhlutverki en 

verkin sjálf ósýnileg. Það er reyndar ekkert því til fyrirstöðu að segja frá lífshlaupi 

myndlistamanns í útvarpsþáttum en þá er áherslan á ævi listamannsins. Ef frásögn af 

listaverkunum á að komast til skila til hlustenda þarf textinn að vera mjög myndrænn. 

Þessi miðlunarleið hentar þess vegna ekki til að koma markmiði verkefnisins til skila. 

 

 

                                                
31 Timothy Ambrose og Crispin Paine, Grunnatriði safnastarfs, bls. 107. 
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5.5 Heimildamynd 
 

Í heimildamynd er hægt er að koma til skila miklum upplýsingum og sýna um leið 

myndir. „Í hálftíma eða klukkutíma langri heimildamynd getur verið saman komið 

svo mikið efni, upplýsing, boðskapur, umhugsunarefni, fegurð, list o.s.frv. að manni 

verður spurn hvort jafnlangur lestur á bók hafi ávallt vinninginn.“32 Þó ekki séu til 

hreyfimyndir af listakonunni þá má leysa myndmálið á annan hátt, bæði með 

ljósmyndum og hreyfimyndum sem tengjast viðfangsefninu. Myndin yrði í ætt við 

sögulega heimildarmynd, nokkurs konar lífshlaupsmynd sem gefur líka til kynna 

tíðarandann.33 Hún yrði sett saman úr eldra myndefni en einnig kvikmyndað í núinu, 

viðtöl við fólk og myndefni sem tengir saman nútíð og fortíð.34 Heimildamynd er því 

áhugaverður kostur og kannski ekki síðri en bókarformið. Ævi listamanns skilar sér 

vel á heimildamyndaforminu, þar má sem dæmi nefna heimildarmynd Hilmars 

Oddssonar um Dieter Roth. Á þessu formi eru listaverkin sýnileg og viðtöl við 

samferðamenn og fjölskyldu listamannsins gefa myndinni líf. Textinn þarf þó að vera 

knappari en í bók en getur samt skilað sér ágætlega í heimildamynd. Helsti gallinn við 

gerð heimildamyndar er kostnaðurinn. Gerð hennar þarfnast sérhæfðs búnaðar sem 

kvikmyndagerðarmaðurinn þarf að hafa aðgang að og kunnáttu til að nota. 

Kvikmyndagerð er því dýr, flókin og tímafrek. Einnig er óvíst þegar hafist er handa 

við gerð myndarinnar hvort hún eigi eftir að verða aðgengileg almenningi til sýningar, 

annað hvort í sjónvarpi eða í kvikmyndahúsi.  

 

Þrátt fyrir að allar þessar leiðir henti verkefninu vel, fyrir utan útvarp, þá er 

bókarformið það form sem verkefninu hefur verið valið. Fyrir því eru ákveðnar 

ástæður. Fyrst ber að nefna að ég hef lengi haft áhuga á að kynnast hvernig 

vinnsluferli bókar er háttað, hvernig bók verður smám saman til frá því fyrsta 

hugmynd kviknar og þar til hún kemur fullbúin úr prentsmiðju. Þannig tel ég 

bókarformið afar áhugavert form. Það hentar efninu einnig vel, myndir af listaverkum 

og umfjöllun um feril listamanns kemur vel út í listaverkabók. 

                                                
32 Þorsteinn Helgason: „Sagan á skjánum“, bls. 51. 
33 Björn Ægir Norðfjörð: „Einsleit endurreisn. Íslenskar heimildamyndir á nýrri öld“, 
bls. 130-131. 
34 Þorsteinn Helgason: „Sagan á skjánum“, bls. 54. 
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6. Heimildir 
 

Þegar verkefnið og væntanlegt form þess hefur verið ákveðið tekur við söfnun 

heimilda. Fyrsta skrefið við undirbúning bókarinnar var að leita að heimildum um 

Mattheu Jónsdóttur, bæði prentuðum heimildir um feril hennar en einnig ljósmyndum 

af verkum hennar. Ritaðar heimildir byggjast fyrst og fremst á blaðagreinum og 

fréttatilkynningum sem birst hafa um listakonuna í dagblöðum og tímaritum auk 

gagnrýni sem birst hefur um sýningar hennar í gegnum tíðina. Langflestar 

einkasýningar Mattheu hér á landi hlutu gagnrýni hjá einu eða fleiri dagblöðum auk 

þess sem verk hennar fengu tvisvar umsögn hjá franska listatímaritinu La Revue 

Moderne, árin 1970 og 1974. Matthea átti sjálf talsvert magn af blaðaúrklippum sem 

hægt var að nota en einnig var vefurinn tímarit.is35 notaður til að finna alla umfjöllun 

um Mattheu sem vantaði. Þessi umfjöllun um hana í blöðum veitti heildstæða mynd af 

ferli hennar frá fyrstu samsýningu sem hún tók þátt í árið 1965 og fram að síðustu 

einkasýningu hennar árið 1998.  Auk heimilda sem vörðuðu feril hennar beint var 

nauðsynlegt að finna heimildir um þær liststefnur sem verk Mattheu flokkuðust undir 

og hennar helstu áhrifavalda. Umfjöllun listgagnrýnenda í blöðum um verk hennar 

veitti nauðsynlegar upplýsingar um verk hennar, hvaðan hún sótti áhrif í verk sín og 

hvaða liststefnum hún fylgdi, en einnig veittu blaðaviðtöl við Mattheu innsýn í 

hvernig hún flokkaði sjálf list sína.  

 Listaverkabækur og bækur um listasögu gáfu frekari upplýsingar um hvernig 

skilgreina bæri verk hennar og hvaðan hún sótti áhrif sín. Nauðsynlegt var að kynna 

sér verk Picasso og Braque til að átta sig betur á uppruna kúbismans sem Matthea 

sótti mest áhrif til, einnig hvernig kúbismi þróaðist í meðförum annarra listamanna 

sem fylgdu í kjölfar upprunalegu kúbistanna.36 Helstu heimildir sem notaðar voru um 

kúbisma og þróun hans voru bækurnar The Cubist Epoch eftir Douglas Cooper og 

Nútímalistasaga Fjölva. Til að skilja betur stöðu Mattheu í íslensku listasamfélagi á 

sjöunda og áttunda áratug tuttugustu aldar var bók um Gylfa Gíslason listamann 

fróðleg og einnig grein sem Svanhildur Anja Ástþórsdóttir skrifaði í tímaritið Sagnir 

                                                
35 Tímarit.is. Vefslóð: http://www.timarit.is 
36 Upplýsingar fékk ég í bókunum Douglas Cooper, The Cubist Epoch. - Edward Lucie-
Smith, Nútímalistasaga Fjölva.  
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árið 2006.37 Þótt Matthea hafi verið nokkur einfari í íslenskri myndlist, þ.e. fáir aðrir 

íslenskir listamenn hafi gert verk undir sterkum áhrifum kúbisma þá var nauðsynlegt 

að fá staðfestingu á hvort svo væri í raun. Bækur Björns Th. Björnssonar um íslenska 

myndlist á 20. öld veittu nauðsynlegar upplýsingar um íslenska listamenn sem hafa 

málað verk í anda kúbisma en einnig grein Frank Ponzi um Finn Jónsson frá árinu 

1983 sem og nýlega útgefið rit um ævi og störf Kjarvals.38  

 Í bókinni eru ýmis atriði varðandi æviferil Mattheu sem ekki eru skráðar 

neinar heimildir fyrir. Hér er aðallega um að ræða heimildir um uppvaxtarár Mattheu, 

skólagöngu auk atriða sem varða fjölskyldulíf hennar. Þetta eru atriði sem fjölskylda 

hennar þekkir þó engar skráðar heimildir séu til. Ég er því sjálf heimildin fyrir ýmsum 

atriðum sem móðir mín sagði mér og systrum mínum frá í gegnum tíðina varðandi 

uppvaxtarár hennar og skólagöngu en einnig atriði sem við þekkjum sjálfar frá 

uppvaxtarárum okkar. Þau atriði sem ég var sjálf ekki viss um bar ég undir systur 

mínar sem gátu þá staðfest frásögn mína, hið sama gerði ég varðandi atriði sem ég 

þóttist vita með vissu en nauðsynlegt var að fá staðfestingu á. Systur mínar, 

Matthildur, Þórlaug og Hrafnhildur, eru því munnleg heimild mín varðandi ýmis 

atriði sem engar skráðar heimildir eru til um.  

 Söfnun mynda var mikilvægur þáttur í heimildaöflun fyrir bókina. Matthea átti 

mikið safn ljósmynda af listaverkum sínum, þar er bæði um að ræða myndir sem 

teknar voru af atvinnuljósmyndurum, og eru því í háum gæðum, en einnig myndir 

sem teknar voru heima við. Eru þær myndir misjafnar að gæðum, sumar þessara 

mynda voru vel nothæfar en aðrar voru jafnvel upplitaðar eftir áratuga geymslu eða 

hreyfðar. Þær myndir voru því ekki notaðar. Eftir að hafa skannað myndirnar inn í 

tölvu, lagfært þær sem hægt var að lagfæra með aðstoð forritsins Photoshop og henda 

hinum út tók við vandamál sem reyndist tímafrekt. Aðeins lítill hluti þessara mynda 

hafði nokkurn tímann verið skrásettur á einhvern hátt (í flestum tilvikum var þó nafn 

Mattheu og ártal á verkinu sjálfu). Því var nauðsynlegt að komast að nafni hvers verks 

og stærð þess, og í sumum tilvikum hvenær það var málað ef málverkið sjálft var 

ómerkt. Þetta tókst ekki alltaf en í bókinni verða einungis myndir af verkum sem ég 

þekki allar upplýsingar um, nafn verksins, ártal og stærð. Sjálf tók ég talsvert af 
                                                
37 Gylfi Gíslason. Ritstjóri Hjálmar Sveinsson. Reykjavík 2008. - Svanhildur Anja 
Ástþórsdóttir: „...okkur fannst fallegt það sem þeim fannst ljótt...“, bls. 22-29. 
38 Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist á 19. og 20. öld. - Kjarval. - Frank Ponzi: 
„Listamaður á undan sinni samtíð, bls. 7-24. 
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stafrænum myndum af verkum sem eru í eigu fjölskyldunnar og fann allar 

upplýsingar sem mig vantaði um þau verk. Þær myndir eru uppistaðan í myndahluta 

bókarinnar auk þeirra mynda sem teknar hafa verið af atvinnuljósmyndurum í gegnum 

árin. Gæði myndanna skipta öllu máli þegar markmiðið er að gefa út vandaða 

listaverkabók. 

 

7. Hönnun bókarinnar 
 

7.1 Útlit  
 

Þegar texti bókarinnar er fullgerður og búið að velja allar ljósmyndir sem nota á tekur 

við útlitshönnun bókarinnar sjálfrar. Mikilvægt er að vanda til verka við hönnun 

bókarinnar en „markmið útlitshönnunar er að undirstrika innihald texta og gera hann 

aðgengilegan fyrir lesendur.“39 Útlit bókarinnar má því ekki draga athygli frá efni 

hennar og hafði ég það í huga í hönnunarferlinu. Áður en hönnun bókarinnar var 

ákveðin skoðaði ég ýmsar listaverkabækur sem komið hafa út hér á landi. Þannig fékk 

ég betri hugmynd um hverju ég var að leita eftir í útliti bókarinnar, stærð hennar, 

letur, dálkafjölda, dálkastærð og samspili texta og mynda.40 Við útlitshönnunina er 

tekið mið af því að verkefnið er að hanna listaverkabók þar sem texti og myndir skipta 

jafn miklu máli. Útlitslega séð verður hún að vera falleg, vel hönnuð og gæði hennar 

mikil. Áður en umbrotsvinnan hefst í umbrotsforritinu InDesign er útlit bókarinnar 

ákveðið, stærð bókarinnar, dálkafjöldi, dálkastærð og letur. Dálkafjöldi og dálkastærð 

hefur áhrif á hve læsileg bókin er: „Breiðir dálkar sem ná yfir heilar síður eru ekki 

mjög læsilegir. Mjórri dálkar með styttri línum auðvelda hins vegar yfirsýn.“41 Fyrir 

prentun er síðan nauðsynlegt að velja þann pappír sem hentar bókinni best.  

  

                                                
39 Gísli Skúlason, Hagnýt skrif, bls. 55. 
40 Meðal annars voru skoðaðar bækurnar: Aðalsteinn Ingólfsson, Kvika. Myndverk 
Hafsteins Austmann 1950-2010. – Finnur Jónsson. Íslenskur brautryðjandi. – 
Guðmunda Andrésdóttir. Tilbrigði við stef. – Kjarval. – Þóroddur Bjarnason, 
Augnasinfónía. Myndlist Braga Ásgeirssonar í sextíu ár. – Gylfi Gíslason. – Halldór B. 
Runólfsson, Jóhann Briem.  
41 Gísli Skúlason, Hagnýt skrif, bls. 55. 
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Á framhlið bókarkápunnar er stór ljósmynd af verkinu Floti óvissunar eftir Mattheu 

Jónsdóttur. Þetta verk var valið því það er mjög einkennandi fyrir stíl listakonunnar. 

Undir myndinni er síðan titill bókarinnar, Matthea Jónsdóttir. Leturgerð var valin 

Myriad Pro, 30 punkta leturstærð. Einn litur í listaverkinu (grænblár litur) var valinn 

sem grunnlitur kápunnar. Stór ljósmynd af listaverkinu gefur til kynna innihald 

bókarinnar en mikilvægt er að notkun ljósmynda á forsíðu styðji við innihald 

hennar.42 Valið var að nota sama letur á kápunni og í meginmáli bókarinnar, þetta var 

bæði gert til að gæta samræmis í hönnun bókarinnar en einnig er Myriad Pro letrið 

stílhreint og án skrauts eins og kemur fram hér síðar. Á bakhlið kápunnar er notaður 

sami grunnlitur og á framhliðinni. Fyrir miðju er ljósmynd af verkinu Álfaborg eftir 

Mattheu. Þetta verk var valið þar sem litasamsetning þess passar vel við grunnlit 

kápunnar. Undir ljósmyndinni er síðan titill bókarinnar með sama letri og á forsíðunni 

en smærra (10 punkta) og á kili kápunnar er einnig titill bókarinnar, með 10 punkta 

letri. 

 Bókinni var valin stærð innan A4 formsins, 21x27 sentimetrar, sem er aðeins 

lægra en A4 stærðin en sama breidd. Þessi stærð var einfaldlega valin til að bókin yrði 

ekki of stór en auk þess hækkar prentkostnaður ef stærð bókar fer umfram stærðina 

A4. Einnig hefði minni bók ekki komið til greina þar sem svigrúm þurfti að vera til 
                                                
42 Gísli Skúlason, Hagnýt skrif, bls. 58. 

Framhlið kápunnar                 Bakhlið kápunnar 
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talsverðrar myndanotkunar í textahlutanum. Ákveðið var að á hverri síðu yrði einn 

9,5x20 cm dálkur og breið spássía til hliðar. Með því móti loftar vel um textann og 

hann verður fyrir vikið læsilegri.43 

 Letur bókarinnar er steinskriftarletrið Myriad Pro, tíu punkta letur með fjórtán 

punkta línubili. Steinskriftarletur er fótalaust letur, það er stílhreint, laust við allt 

skraut og er þægilegt til lestrar sem er mikilvægt atriði.44 Þó að í bókinni sé talsvert 

mikill texti þá er mikilvægt að hafa letrið ekki of smátt eða þétt og einnig að hafa ekki 

of mikinn texta á hverri síðu. Einnig er mikilvægt að letrið sé ekki of stórt. Tíu punkta 

letur varð því fyrir valinu og fjórtán punkta bil milli lína kemur í veg fyrir að textinn 

verði of þéttur. 

 Þegar um er að ræða listaverkabók með fjölda ljósmynda getur val á pappír 

haft úrslitaáhrif varðandi gæði bókarinnar og útlit hennar. Pappír hefur „afgerandi 

áhrif á læsileika prentgripsins, umbrot, myndvinnslu og eftirgerð, prentgæði, frágang 

og endingu, sem og notkunarmöguleika prentgripsins.“45 Pappírinn hefur því bein 

áhrif á hvernig bókin lítur út og endingu hennar. Ef bókin á að endast lengi þarf að 

velja endingargóðan pappír en ekki pappír sem gulnar fljótt eða sem hætt er við að 

rifna. Pappír sem valin er til prentunar á bók er því afar mikilvægur, því þarf að velja 

hann af kostgæfni. „Ef myndir og texti eru jafnmikilvæg er venjan að fara milliveg og 

nota mattan strokinn pappír sem uppfyllir helstu skilyrði fyrir góðri prentun mynda og 

texta.“46 Við prentun bókarinnar var því ákveðið að velja mattan, strokinn pappír til 

að tryggja að gæði bókarinnar yrðu eins góð og mögulegt væri. Strokinn pappír, eða 

húðaður, er notaður í bæklinga, listaverkabækur og tímarit. Dæmi um óstrokinn papp-

ír er hins vegar skrif- og ljósritunarpappír.47 Glansandi pappír kemur vel út þegar 

prentaðar eru myndir en erfiðara getur verið að lesa texta sem prentaður er á þess 

konar pappír vegna endurkasts ljóss af honum. Mattur pappír hentar því betur þegar 

mikill texti er í bók. Prentþjónustan Pixel ehf. sá um prentun bókarinnar. Upplag 

hennar var sex eintök og nam prentkostnaður rúmlega þrjátíu og sex þúsund krónum.  

 

 

                                                
43 Gísli Skúlason, Hagnýt skrif, bls. 56. 
44 Sama heimild, bls. 57. 
45 Grafísk miðlun, bls. 295. 
46 Sama heimild, bls. 306. 
47 Sama heimild, bls. 296. 
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7.2 Uppsetning 
 

Bókinni heitir Matthea Jónsdóttir, það er einfalt heiti sem segir allt sem segja þarf. 

Hún er 92 blaðsíður, textahluti hennar er 53 blaðsíður og myndahlutinn í kjölfarið er 

39 blaðsíður. Á kápu bókarinnar er ljósmynd af málverkinu Floti óvissunar frá árinu 

1974. Undir verkinu er síðan titill bókarinnar. Uppsetning bókarinnar er með þeim 

hætti að fremst er titilsíða. Titill bókarinnar er þar ofarlega á síðunni og neðst á 

síðunni kemur fram nafn höfundar. Þar á eftir kemur meginmál bókarinnar (bls. 3-45). 

 Fremst í meginmáli bókarinnar er formáli, síðan inngangur og í kjölfarið 

umfjöllun um listakonuna í tímaröð frá upphafi til enda, fyrir utan einn kafla um 

miðbik bókarinnar, kaflann Áhrifavaldar og tengsl Mattheu við íslenskt listasamfélag. 

Þar er list Mattheu sett í samhengi við íslenskt listasamfélag á sjöunda og áttunda 

áratug tuttugustu aldar. Í textanum er umfjöllun um ákveðin myndverk áberandi og 

því nauðsynlegt að hafa ljósmyndir af viðkomandi verkum sem næst umfjöllun um 

viðkomandi verk í textanum. Þannig er auðveldara fyrir lesandann að finna þau verk 

sem eru til umfjöllunar hverju sinni. Einn dálkur og breið spássía gefur gott svigrúm 

til myndanotkunar, ljósmyndir eru staðsettar sem næst textanum þar sem fjallað er um 

Hisapyrping, 1 981 . Ster6:60x70. OIia.

vi6 Freyjugotu. A sfningunni var alls 51 verk, 23 oliumiilverk i

aOalsalnum og 28 vatnslitamyndir i baksal. Sfningin var upp

bygg6 ii svipadan h6tt og sfningin 1980 i FIM salnum ffrir utan

pad a6 h6r sfndi h(n mun fleiri olfumiilverk og segja m6 a6 pessi

sfning hafi veri6 rokr6tt framhald af sfningunni tveimur Srum

ii6ur. Eins og 6 sfningunni 1980 voru olium6lverkin stil iseru6

kribisk verk i dj0pum litat6num, par sem h(n 6f skrltur, turna,

byggingar og fleira inn i kfbisku formin, en auk pess sfndi

h(n hinar draumkenndu landslagsstemningar sem h0n sfndi

fyrst tveimur 6rum fyrr. Bdru verkin ndfn eins og Rautt kvold,

Fdkar og H1sapyrping. Vi6fangsefni vatnslitamyndanna voru af

fmsum toga, skritur, sk6garstemningar, byggingan landslag auk

dj(psjdvarmynda. N6fn myndanna voru me6al annars Sktitur og

Melifell. I stuttu vi6tali sem teki6 var vi6 Mattheu i tilefni af opnun

sfningarinnar sagdi hfn fer6alog be6i innan lands og utan hafa

mest iihrif 5 val vidfangsefna. Hugmyndir aO verkunum kvikni

5 fer6alogum, hvort sem pa6 varu borgarmyndir e6a hafnir i

dtlondum sem heillu6u hana, fuglar, gr66ur eda landslag.TT Bragi

Asgeirsson skrifadi afar jdkve6a umsdgn um sfninguna fyrir

Morgunbladid, en par sag6i hann me6al annars:

Myndirnar 5 veggjunum bera pess vott, aO listakonan er i s6kn i

myndger6 sinni og hefur vafaliti6 aldrei veri6 betri n6 ferskari

og i  s inum bestu myndum h6r . . .  isumum pessara mynda eru

litirnir dj(pir og metta6ir og formin geta jafnvel minnt 5 jofra

m5laralistarinnar, svo sem Paul Klee og Franz Marc. En pa6 er p6

au6s66, ef rlnt er i myndirnar, a6 Matthea 5 til sinn eigin ferska t6n,

sem henni veri mikill Svinningur a6 rekta af alefli.78

Ein besta mynd sfningarinnar var ad hans mati myndin Rauff

kvdld, verk i djtipum rau6um og gulum t6num m6la6 undir

sterkum k(bfskum 6hrifum. J6nas Gudmundsson sem skrifadi

um sfningunafyrir Timann var einnig hrifinn af sfningunni, en p6

s6rstaklega af vatnslitamyndunum:

Yfir peim er s6rstakur pokki ... Myndir hennar eru yfirvegadar og

eru yfirleitt vel gjor6ar, eda mdla6ar. Nestum p6 of strangar, pvi

oft fer vel 5 pvi a6 leyfa litunum a6 m6la ofurliti6 lika ... Annars er

pa6 einkenni pessarar sfningar, a6 myndirnar eru mjog jafnar a6

ge6um.7e

A6 lokinni vel heppnadri sfningu i Asmundarsal t6k vi6 iifram-

haldandi listskdpun og undirbriningur fyrir frekara sfningarhald.

Ymislegt anna6 var p6 6 dofinni hjd listakonunni.Vori6 1982 seldu

Matthea og 5tef6n hfsi6 5 DigranesvegiS5 og festu kaup 5 gomlu

fallegu steinhUsi 5 horniTjarnargotu og Hringbrautar i Reykjavik.

Ekkivard dvolin i Reykjavik p6 long pvi r(mu 6ri seinna voru pau

flutt aftur i K6pavoginn, aO Fessu sinni keyptu pau einbflish(s

5 Digranesvegi 71 par sem Matthea f6kk g66a vinnuaOsto6u

til frambridar i bilskrirnum sem var breytt i rfmg66a og bjarta

vinnustofu. Hausti6 1983 l6st Matthildur, m66ir Mattheu eftir

skammvinn veikindi. Va16 missirinn henni pungbar par sem per

ma6gur voru alla ti6 afar n5nar. M6nu6ina eftir dau6a Matthildar

5tti hrin pvierfitt med a6 einbeita s6ra6 listskopun. Ari6 1 984iikvad

Matthea p6 a6 halda einkasfningu, a6 pessu sinni ( vinnustofu

sinni vi6 Digranesveg. A sfningunni var 41 verk, oliumdlverk i

bland vi6 vatnslitamyndir eins og 5 tveimur si6ustu sfningum

hennar. Eitthva6 var af nlijum verkum 5 sfningunni, medal annars

I sk6gi sem var sk6garstemning i djripraudum litat6num, mynd

af Snafelfsjokli sem het Undir jiikli, skipamyndin Vi6 hofnina auk

tveggja portrettmynda. Fram a6 pessu haf6i Matthea liti6 sem

ekkert m6lad andlitsmyndir, fyrir utan oliuverk af Halld6ri Laxness

fr6 6rinu 1973. Portrettmyndirnar tvar sem hfn slindi h6r voru

af StefSni, eiginmanni hennar og Hrafnhildi, fimmt6n iira d6ttur

peirra. Auk pess voru 5 sfningunni nokkrar nfjar vatnslitamyndir,

svo sem Morgunn. Flest verkin hafdi Matthea p6 sfnt 56ur, be6i

6 sfningunni i FIM salnum 1980 og i Asmundarsal tveimur 5rum

sf6ar. A vinnustofusfningu 6 sama sta6 6ri6 1986 slindi hrin Spekk

verk en par var einnig a6 finna nokkur n1i ver[ me6al annars

hfsamyndir undir k(biskum dhrifum, verkin IPingholtum I og Il.

Par var einnig a6 finna myndir alls 6likar pvi sem Matthea hafdi

unni6 56ur, ldttar og r6mantlskar sk6garmyndir i daufgranum

og bleikum t6num. I vi6tali sem teki6 var vi6 Mattheu kemur

fram a6 h(n hafi m5la6 sk6garmyndirnar eftir fer6 peirra Stef6ns

kringum landid sumariO 1985.,,Fd 5ttadi 69 mig ii hvad vi6 eigum

fallega sk6ga p6 ekki s6u peir vi66ttumiklir."so 6neitanlega minna

sk6garmyndirnar p6 ekki sidur 6 vid6ttumikla sk6ga Frakklands

e6a 5u6ur-Fyiskalands en Vaglask6g og Hallormsstadask6g. I vi6-

talifrd 5rinu 1987 var htin spurd hvers vegna h(n m6li myndir f

svo ger6llkum stil, r6mantiskar sk6garmyndir 6 sama tfma og hf n

miili formfost k(bisk verk i djrlpum litum: ,,Eg hvili mig med pvi

ad mSla svona landslag, pa6 losnar lika um litame6ferdina pegar

69 m6la eitthva6 annad og frj6lslegra. Oft breytast lika litirnir hj5

m6r i hinum myndunum eftir svona leik."8t

Ari6 1987 t6k Matthea ifyrsta sinn si6an 1979 pStt isamsfningu

FIM en hrin var a6 pessu sinni haldin aO Kjarvalssto6um. Var

L -  _ - - . - L

Sk0tut, | 980. Star6: 28xl 9. Votnslitir.

Sk69ur l, 1 985. Star6:80x60. OIfa.

5f,

Matthea Jónsdóttir, blaðsíða 34          Matthea Jónsdóttir, blaðsíða 35 
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viðkomandi myndverk. Auk þess að nota spássíuna fyrir ljósmyndir er auðvelt að 

stytta textann á ákveðnum síðum og koma þar fyrir stærri ljósmynd, annað hvort neðst 

á síðunni eða á miðri síðu. Hverri ljósmynd fylgir síðan myndatexti með 

nauðsynlegum upplýsingum. Ef ljósmynd er af málverki greinir myndatextinn frá 

heiti verks, ártali, stærð verks og hvort verkið er olíuverk eða vatnslitamynd. Í kjölfar 

meginmáls tekur við listi yfir einkasýningar Mattheu auk lista yfir samsýningar sem 

hún tók þátt í. Þar á eftir kemur skrá yfir viðurkenningar sem hún hlaut fyrir list sína í 

gegnum tíðina (bls. 46-47). Tekin var sú ákvörðun að hafa tilvísanaskrá fyrir aftan 

meginmál bókarinnar (bls. 48-50), í stað þess að hafa tilvísanir neðst á hverri síðu. 

Ástæða þess er fyrst og fremst útlitsleg, tilvísanir neðst á hverri síðu trufla að mínu 

mati útlit síðunnar. Besta lausnin er því að hafa allar tilvísanir aftast í textahluta 

bókarinnar. Þetta kemur vonandi ekki að sök þó fletta þurfi aftast til að finna 

upplýsingarnar. Eftir að tilvísanaskrá sleppir tekur síðan við heimildaskrá (bls. 51-53).  

 Síðari hluti bókarinnar (bls. 55-92) er myndakafli hennar, á hverri síðu er stór 

ljósmynd af einu listaverki eftir Mattheu í tímaröð. Hverri mynd fylgir myndatexti 

með upplýsingum um verkið (heiti verks, ártal, stærð verks og hvort viðkomandi verk 

er olíuverk eða vatnslitamynd). Mikilvægt er að val ljósmynda gefi heildstætt yfirlit 

yfir verk Mattheu frá upphafi ferils hennar og til loka hans. Verkin í myndahlutanum 

eru valin með það í huga en einnig er nauðsynlegt að ljósmyndir af þessum verkum 

séu í eins háum gæðum og mögulegt er. Þannig er bestu ljósmyndunum valinn staður 

í myndahluta bókarinnar. 
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Niðurlag 
 

Í lokaverkefni mínu í Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands valdi ég að 

vinna listaverkabók um Mattheu Jónsdóttur myndlistarkonu. Á fjörutíu ára ferli hélt 

hún sextán einkasýningar, hin fyrsta var haldin í Ásmundarsal árið 1967 og sú síðasta 

í Gerðasafni árið 1998. Matthea tók einnig þátt í fjölda samsýninga hér heima og 

erlendis og ennfremur hlaut hún nokkrar viðurkenningar fyrir verk sín, aðallega í 

Frakklandi og Belgíu. Viðfangsefni bókarinnar er mér hugleikið þar sem Matthea var 

móðir mín. Hún lést í ágúst árið 2009 og í fórum hennar fann ég fjölmargar heimildir 

um feril hennar, fyrst og fremst blaðaúrklippur og ljósmyndir af verkum frá ýmsum 

tímabilum en auk þess lét hún eftir sig fjölda verka frá fjörutíu ára ferli. Strax í 

upphafi var hugmyndin sú að gefa út listaverkabók þar sem starfsferill hennar er 

rakinn og yfirlit gefið yfir myndverk hennar frá upphafi til loka. Þegar 

umfjöllunarefnið er myndlistamaður, verk hans og ferill þá hefur bók sem 

miðlunarleið ýmsa kosti. Möguleiki er á greinargóðri umfjöllun um viðfangsefnið auk 

þess sem myndanotkun er auðveld. Bók er þó ekki eina leiðin sem kemur til greina 

við miðlun þessa viðfangsefnis, aðrar miðlunarleiðir sem koma helst til greina eru  

vefsvæði, sýning eða heimildamynd. Vanda verður til verka við gerð listaverkabókar, 

við hönnun og uppsetningu verkefnisins var það haft að leiðarljósi og ég vona að vel 

hafi tekist til. Ekki hefur enn verið ráðist í útgáfu á bókinni með dreifingu í huga en 

að þessu sinni var bókin prentuð í sex eintökum. Vinnsluferli bókarinnar er þó hið 

sama hversu stórt sem upplagið er. Þó er prentun bókarinnar með einfaldara sniði en 

ef hún væri gerð með dreifingu og sölu í huga. Þegar kom að því að velja lokaverkefni 

fannst mér liggja beint við að fjalla um feril móður minnar sem listakonu. Tólf ár eru 

liðin frá hennar síðustu einkasýningu og finnst mér verk hennar að vissu leyti hafa 

fallið í gleymsku á síðastliðnum árum, sem er kannski ekki óeðlilegt. Erfitt er að finna 

upplýsingar um hana eða verk hennar, aðeins eitt listasafn á verk eftir hana (Listasafn 

Fjallabyggðar) og ekki er að finna upplýsingar um hana á upplýsingasíðu um íslenska 

myndlistarmenn. Tilgangur verkefnisins er því fyrst og fremst að bæta úr þessum 

skorti á upplýsingum og vekja athygli á listakonunni og verkum hennar á ný. Einnig 

er markmiðið að gera upplýsingar um Mattheu aðgengilegar þeim sem áhuga hafa á 

að kynna sér verk hennar og feril sem hluta af íslenskri myndlist á tuttugustu öld. 
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