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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um listamanninn Júlíönu Sveinsdóttur (1889-1966). Júlíana fæddist í 

Vestmannaeyjum en flutti þaðan á unglingsárum til Reykjavíkur í listnám og fór síðan til 

Danmerkur til frekara náms á sviði lista. Vestmannaeyjar hafði mikil áhrif á myndlist hennar á  

marga vegu og voru Vestmannaeyjamyndirnar hennar stór hluti af hennar listferli. 

Landslagsmyndir hafa verið vinsælt viðfangsefni listamanna í langan tíma bæði í alþjóðlegu og 

íslensku samhengi. Í ritgerðinni verður farið yfir ýmis atvik í lífi Júlíönu sem gæti hafið haft 

áhrif á myndlist hennar. Farið verður yfir listferil hennar í sambandi við þroska hennar og valdir 

listamenn verða bornir saman við listsköpun hennar í leit að áhrifum og líkindum. Stuðst verður 

við ýmsa texta fræðimanna og verða þeir settir í samhengi við listsköpun Júlíönu og túlkun 

höfundar. Til að greina listaverkin sem valin hafa verið til umfjöllunar mun vera notuð 

ævisöguleg rannsóknaraðferð í listfræði sem tengist sálgreiningu (félagssögulegar áherslur í 

tengslum við ævisögu listamanns) sem lýsir sér þannig að ævisaga og félagslíf listamannsins er 

haft til hliðsjónar við myndgreningu á listaverkinu. Við sálgreiningu er sálarlíf listamannsins 

skoðað og kemur það túlkunninni á annað stig og gerir frekari skil að greiningunni.  
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Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka starfsfólki Bókasafns Vestmannaeyja fyrir upplýsingar og hjálp við 

heimildaöflun. Sérstaklega vil ég þakka forstöðumanni Listasafns Vestmannaeyja Kára 

Bjarnasyni fyrir upplýsingar og heimildir. Síðast vil ég þakka leiðbeinanda mínum Margréti 

Elísabetu Ólafsdóttur fyrir haldgóð ráð og stuðning við gerð þessa lokaritgerðar. 
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Inngangur  
Ísland hefur átt stutta myndlistarþróun ef miðað er við nágrannaþjóðirnar sem eiga sér langa 

samfellda myndlistarsögu til þess að byggja á í nútímanum. Íslensk listmenning staðnaði vegna 

ýmissa erfiðleika sem íslenskt þjóðfélag gekk í gegnum, svo sem sjúkdóma, kúgun dönsku 

yfirvaldanna, eldsumbrot og óblíða veðráttu. Seint á 19.öld var ekki mikið um listaskóla né 

listasöfn hér á landi og almenn fáfræði ríkti um listir. Þetta var ekki til þess fallið að vekja áhuga 

unga fólksins í landinu á list. Málverk sáust varla nema í híbýlum embættismanna og nokkurra 

kaupmanna sem höfðu keypt þau úti í Danmörku. Þrátt fyrir þetta varð til sjálfstæð málara- og 

höggmyndalist hér á landi.1 Þótt engin ákveðin myndlistarhefð væri á Íslandi þá gátu málarar 

leitað í fyrirmyndir í ljóðum rómantísku skáldanna.2 Ekki var auðvelt fyrir alþýðufólk að fara út 

til Danmerkur í listnám því það kostaði mikið og var það eftirsóknarvert að komast til 

höfuðborgarinnar í listnám. Fyrstu íslensku listamennirnir sem fóru  í nám til Danmerkur komust 

þangað fyrir góðvild efnamanna og alþingismanna sem gátu útvegað þeim námsstyrki.3 Dönsk 

myndlistaráhrif einkenndu íslenska myndlist á fyrri hluta 20 aldarinnar.4  

Í byrjun þriðja áratugar 20. aldar kom fram ný kynslóð listamanna sem mætti nýjum tíma 

og breyttum viðhorfum með góðri reisn. Meira raunsæi kom í myndefnið þar sem fjölbreytni 

náttúrunnar var sýnt í stað rómantísku ímyndarinnar. Þessi nýja sýn kom fram í myndlist Jóns 

Stefánssonar og hans lærisveina, til dæmis í verkum fyrstu kvennanna sem lögðu fyrir sig 

myndlistina, en það voru þær Kristín Jónsdóttir og Júlíana Sveinsdóttir. 5 Jón kom einnig með 

,,cézannisma‘‘ eins og Halldór Björn Runólfsson kallar það í grein sinni þanka í íslenskri 

myndlist þegar Jón flutti aftur til Íslands árið 1924 og varð stefnan allsráðandi í íslenskri 

myndlist og aðferðin var sú ,,að móta form með aðgreindum en skyldum litflötum, og byggja 

þannig upp myndina lið fyrir lið með hliðsjón af ljósum flötum og dökkum, heitum og köldum 

                                                           
1
  Aðalsteinn Ingólfsson, Íslensk myndlist í eigu Landsbankans, 1900-1990- Frumbýlingsár 
myndlistarinnar 1900-1920, skoðað 2. Desember 2010 á 
http://listasafn.reykjanesbaer.is/default.aspx?cat_id=173 
2  Auður Ólafsdóttir, (2001), Hið upphafna norður. Náttúrusýn í íslenskri myndlist. 
3  Aðalsteinn Ingólfsson, http://listasafn.reykjanesbaer.is/default.aspx?cat_id=173 
4  Bera Nordal (ritstj.) (1994), ,,Aðfaraorð‘‘, í Í deiglunni 1930-1944, Reykjavík, Listasafn Íslands, 
bls 11. 
5  Aðalsteinn Ingólfsson, http://listasafn.reykjanesbaer.is/default.aspx?cat_id=173 
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litum‘‘6. Þessi nýja sýn kom fram í myndlist Júlíönu Sveinsdóttur og var hún ein þeirra 

listamanna sem fluttist úr sjávarþorpinu Vestmannaeyjum til höfuðborgarinnar til náms en fór 

síðan þaðan til Kaupmannahafnar til frekara listnáms með fjárhagslegri hjálp föður síns því 

svona nám var mjög dýrt á þessum tíma. Í skólanum var hún sjálf gagnrýnin á gamaldags 

kennsluhætti skólans í Danmörku og henni gramdist það að hafa ekki komið úr samfélagi sem 

hafði enga ákveðna myndlistarhefð. Á þeim tíma er hún hóf nám í Hinni Konunglegu Dönsku 

Listaakademíunni höfðu konur fengið jafnan rétt og karlmenn til stunda nám í myndlist en þó var 

langt í  land með að kvenkyns listamenn væru metnir að verðleikum til jafns við karlkyns 

listamenn.7 

Ætlunin í þessari ritgerð er að skoða landslagsmálverk Júlíönu með landslagshefðina í 

alþjóðlegri og íslenskri myndlist til hliðsjónar, beint verður sjónum að listamönnunum Jean-

Jacques Henner, Henry Brokman og Paul Cézanne og borið saman listsköpun þeirra við Júlíönu. 

Þá verður rýnt sérstaklega í þrjár Vestmannaeyjamyndir hennar með ævisögulegri 

rannsóknaraðferð sem tengist sálgreiningu (félagssögulegar áherslur í tengslum við ævisögu 

listamanns). Í þesskonar greiningu er byrjað á að greina myndverkið á ævisögulegan hátt og 

verður því að líta á ímyndunina og tæknina sem listamaðurinn hafði í sínu lífi.8 Einnig ber að líta 

á sjálfa ævisögu listamannsins og reyna að finna þar atriði sem hafa haft mikil áhrif á hann og 

hvað það gæti haft áhrif á listsköpun hans. Það á einfaldlega að líta á listaverkið sem tjáningu af 

lífi og persónuleika listamannsins. Þegar nota á þessa aðferð er ráðlagt að nota ævisögu 

listamannsins sem einskonar texta í gegnum listaverk hans og sjá þannig hvernig ævisaga 

listamannsins hefur mikil áhrif á listsköpun hans. Þessi greiningaraðferð er með þeim elstu og 

hefur lengstu söguna sem tengist hjátrú guða og listamanna.9 Til þess að geta greint listaverkið 

betur verður að hafa sálgreiningu með, hún er aðferð sem fer dýpra í undirvitundina og fer með 

                                                           
6  Halldór Björn, (1988), „Þankar um íslenska nútímalist“, í Karla Kristjánsdóttir, Aldarspegill 
íslensk myndlist í eigu safnsins 1900-1987, Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 38. 
7  Hrafnhildur Schram, (2003), „Svart grjót, blátt haf“, í Ólafur Kvaran, (Ritstj.), Vefur lands og lita, 
Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 11. 
8  Adams, Laurie Schneider, (2002), „Approaches to art“, í Exploring Art, London, Laurence King 
Publishing Ltd, bls 146. 
9  Adams, Laurie Schneider, (2002), „Why do we study the History of Art?“, í  Art across Time, 
Bandaríkin, bls 15-16. 
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túlkunina á annað stig. Með því að reyna að rýna í einhvern atburð sem hefur komið fyrir 

listamanninn og að sú túlkun á því komi fram í listaverkinu án þess að listamaðurinn átti sig á 

því. Eins og að undirvitundin sé að skapa listaverkið og kom þessi túlkun fyrst fram frá Sigmund 

Freud árið 1910 þegar hann var að rannsaka líf og verk Leonardo da Vinci.10  Skoðað verður 

fyrsta málverk Júlíönu sem ber heitið Blátindur í Vestmannaeyjum sem hún málaði árið 1912, 

annað málverkið Frá Vestmannaeyjum (Elliðaey) frá árinu 1946 og síðustu mynd hennar frá 

Vestmannaeyjum Þrælaeiði frá árinu 1964 en það var tveimur árum áður en hún kvaddi þennan 

heim. Það verður farið yfir helstu punkta úr æviferli Júlíönu samhliða hennar listferli og sjá hvað 

ævi hennar, félags- og sálarlíf hafa haft mikil áhrif á listsköpun hennar, kannski meira en hún 

hafði áttað sig á sjálf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10  Adams, Laurie Schneider, (2002), „Approaches to art“, í Exploring Art, London, Laurence King 
Publishing Ltd, bls 146. 
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I. Júlíana Sveinsdóttir – listrænn ferill  
Júlíana Sveinsdóttir fæddist að Sveinsstöðum í Vestmannaeyjum þann 31. júlí árið 1889. 

Foreldrar hennar voru þau Guðrún Runólfsdóttir (1860-1949) og Sveinn Jónsson (1862-1947) 

trésmíðameistari. Júlíana var næstelst af fimm systkinum.  Foreldrar hennar skildu þegar Júlíana 

var aðeins átta ára og mun skilnaðurinn hafa haft mikil áhrif á hana. Faðir hennar flutti til 

Reykjavíkur eftir skilnaðinn og fluttist Júlíana til hans þegar hún varð 16 ára og stundaði nám í 

Kvennaskólanum næstu tvö árin. Seinni veturinn sótti hún tíma í teikningu hjá skólastýrunni 

Ingibjörgu H. Bjarnason og henni var veitt silfurskeið skólans við útskrift árið 1907 fyrir góða 

frammistöðu, meðal annars í teikningu. Eftir þetta nám sótti hún tíma hjá Þórarni B. Þorlákssyni 

listamanni í listmálun og teikningu, og á þessum tíma var hún búin að taka ákvörðun um að fara 

til Kaupmannahafnar til frekari náms, árið 1909. Á þessum tíma hafði áhugi Júlíönu mótast 

gagnvart myndlistinni Það var ekki sjálfgefið að stúlkur héldu erlendis í nám en Júlíana bjó yfir 

hæfileikum og fékk hjálp frá föður sínum til að láta þennan draum rætast.11 

 Í Kaupmannahöfn hóf Júlíana undirbúningsnám í teikniskóla Gustavs Vermehrens til 

þess að undirbúa sig fyrir  inntökupróf í hinni Konunglegu Dönsku Listaakademíu. Í þeirri 

Akademíu var  lögð áhersla  á klassískt listnám. Júlíana sótti um í Akademíunni en fékk ekki 

inngöngu, hún heyrði af því að Akademían tæki ekki inn nemendur frá teikniskóla Gustavs 

Vermhrens.  Þá tók hún til bragðs að fara í teikniskóla Agnesar Jensen og sótti aftur um 

inngöngu í Akademíuna en henni var aftur hafnað. Það bætti ekki á vonbrigðin þegar tveir aðrir 

íslenskir listamenn komust inn í Akademíuna á undan henni en þetta er sagt vera eitt mesta 

mótlætið sem hún  mætti á listferli sínum en það styrkti hana bara enn meir. Þrátt fyrir þetta  lét 

hún ekki deigan síga og sótti um í þriðja sinn en var þó á heimleið ef hún fengi ekki inngöngu í 

þetta skiptið og var hún staðráðin í því að koma ekki til Danmerkur aftur ef hún fengi ekki inn í 

Akademíuna í þetta sinn en þegar hún var á leiðinni heim þá fékk hún staðfestingu á inngöngu í 

skólann og byrjaði þar haustið 1912 og útskrifaðist þaðan 1917.12 Eftir námið fór Júlíana að 

kenna teikningu og gerði það ásamt því  að vinna við listsköpun sína. Hún hætti fljótlega að 
                                                           
11  Hrafnhildur Schram, (2003), „Svart grjót, blátt haf“, í Ólafur Kvaran (Ritstj.), Vefur lands og lita, 
Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 10-11. 
12  Björn Th. Björnsson, (1964), Í gróandanum. Í íslenzk myndlist, Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 
131. 
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kenna því henni fannst það ekki vera fyrir sig. Júlíana eignaðist vefstól árið 1920 og fór að vefa 

án nokkurrar leiðbeiningar né reynslu. Hún notaði íslenska ull til að vefa úr og óf fataefni, 

ábreiður og húsgagnaáklæði. Í fyrstu óf hún til þess að afla sér tekna en svo settist  hún á 

skólabekk til að læra vefnað og fékk síðar fjölda verðlauna og viðurkenningar fyrir vefnað sinn 

því hún leit á vefnað sinn sem hluta af sinni listsköpun.13 Meðal annars notaði hún tekjur af 

vefnaðinum til þess að koma heim til Íslands að mála á sumrin. Þessari hefð hélt hún allt fram til 

dauðadags, með undantekningu á frá árinu 1937 til 1946. 

Ári eftir að Júlíana útskrifaðist 1918 hélt hún sína fyrstu opinberlegu sýningu í 

Kaupmannahöfn ásamt öðrum íslenskum listamönnum. Júlíana fékk  ekki góða dóma fyrir 

framlag sitt í þeirri sýningu en viðtökur verka hennar áttu eftir að breytast eftir að lengra leið á 

ferilinn.14 Eftir þá sýningu var hún virk í listalífi Kaupmannahafnar og var meðal annars með 

einkasýningar og samsýningar á hverju ári þangað til hún lést. Í Danmörku tíðkaðist það að  

listaverk þurftu alltaf að fara fyrst fyrir dómnefnd áður en þau fengu að vera sýnd á 

listasýningum og var það viss heiður ef fengið var að sýna verk sín. Hún sýndi líka hérna heima í 

Reykjavík með Listvinafélaginu og Félagi íslenskra listamanna. Júlíana var einnig valin á margar 

samsýningar á íslenskri og norrænni list erlendis en talið er að á meðan hún lifði hafði hún tekið 

þátt í um hundrað samsýningum og 11 sérsýningum á Íslandi og í Danmörku.15  

Hún var mjög virkur meðlimur í samtökum listamanna og tók að sér ábyrgðarstörf . Þar á 

meðal var hún í stjórn  Hins Konunglega Danska Listaháskóla sem fullrúi listamanna og í því 

starfi fólst að vera ráðgjafi varðandi myndlist og arkitektúr í sambandi við opinbera aðila og að 

veita viðurkenningar á sama vettvangi.16  Hún fékk mörg verðlaun, viðurkenningar og styrki á 

sínum listferli sem sýnir árangur hennar á listferlinum.  

 

                                                           
13  Hrafnhildur Schram, (2003), bls 14. 
14  Hrafnhildur Schram, (2003), bls 11. 
15  Heimaslóð, Júlíana Sveinsdóttir, skoðað 29 október 2010 á 
http://www.heimaslod.is/index.php/J%C3%BAl%C3%ADana_Sveinsd%C3%B3ttir 
16  Sama. 
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II. Landslagsmálverkið  
Sögu landslagsmálverka má skipta í tvo hluta útfrá túlkun listamanna á náttúrunni. Fyrri gerðin 

var hin fagra náttúra sem var máluð undir ítölskum áhrifum og seinni gerðin var hin sanna 

náttúra sem átti rætur að rekja til Hollands. Sá natúralismi sem kom frá Hollandi lýsti sér þannig 

að hollensk landslagsmálverk fjölluðu um ýmsa heimastaði listamanna og breyttist fljótlega í 

raunverulega tjáningu þjóðarvitundar.17 Fram til loka 18. aldar máluðu listamenn landslagið inni 

á vinnustofum sínum og var landslagið háð manninum í hinum ýmsum hlutverkum eins og 

sögulega, goðsögulega og trúarlega. Náttúran fékk að njóta sín í sinni friðsæld og fegurð í 

tengslum við smekkvísi hvers tíma. Á nítjándu öldinni varð breyting í myndlistinni og náttúran 

fékk að standa ein og sér sem viðurkennt myndefni í málverkinu.18 Þetta var tímabilið sem málun 

utandyra út í náttúrunni sjálfri varð að hefð og þegar þróun iðnríkja var komin langt í þekkingu á 

landafræði náði það miklum vinsældum. Einnig var þetta tímabil þegar ljósmyndun var fundin 

upp og varð hún mikilvægt verkfæri í verkum natúralisma. Ljósmyndin náði samt aldrei sömu 

áhrifunum og landslagsmálverkin.19 Myndlistamenn fóru frekar að líta á heiminn, skoða hann og 

uppgvötuðu í leiðinni sjálfan sig. Viðhorf þeirra breyttist gagnvart náttúrunni, fegurðin var 

aukaatriði á meðan upplifun hennar væri aðalatriði. Upplifunin og reynslan af náttúrunni var oft 

viðkvæm, dularfull, ruglandi, hvetjandi og stundum ófyrirsjáanleg.20 Í því samhengi talar 

Andrews höfundur bókarinnar Landscape and Western art um það sem Paul Cézanne sagði um 

landslag að listamenn ættu að rannsaka náttúruna og upplifa hana. Margir listamenn aðhyllast 

þessa aðferð í landslagsmálverkinu þar sem þeir kynnast náttúrunni á dýpri hátt og  tengdust 

henni nánar. Það mætti halda að þeir listamenn sem aðhylltust þetta færu meira í átt til 

natúralismans en það var ekki raunin heldur urðu verk þeirra minna natúralísk og meira abstrakt 

                                                           
17  Collet, Isabelle, (2001), „Að mála náttúruna“, í Margrét Elísabet Ólafsdóttir, (Ritstj.), 
Náttúrusýnir, Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 12. 
18  Boudou, Dominique, (2001), „Náttúran, spegill sálarinnar“, í  Margrét Elísabet Ólafsdóttir, 
(Ritstj.), Náttúrusýnir, Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 50. 
19  Andrews, Malcolm, (1999), Landscape and Western Art, New York, Oxford University Press, bls 
197-198. 

20  Boudou, Dominique, (2001), bls 50. 
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heldur en hjá öðrum sígildum  landslagsmálurum á sama tíma.21 Framsæknir listamenn komu 

fram með frelsi til listrænnar tjáningar og aðrar aðferðir við málun og varð tjáning listrænnar 

skynjunar í gegnum persónulegt mat listamannsins á náttúrunni vinsælt viðfangsefni þessarra 

listamanna.22 

 

 

II.1 Íslensk landslagshefð  

Fyrstu íslensku myndlistarmennirnir gátu  sér orðs í byrjun 20 aldarinnar á sama tíma og 

myndlistarmenn í Evrópu voru að stríða gegn hefðinni og fyrstu framúrstefnurnar voru í þróun. 

Íslensku myndlistarmennirnir höfðu enga myndlistarhefð til að byggja á né gera uppreisn gegn 

en það lá hjá þeim sú ábyrgð að búa til íslenska myndlistarhefð. Helsta einkenni 

brautryðjendanna var hin víði sjóndeildarhringur í landslaginu, fjarlægðin og víðáttan. Dæmi um 

myndlistarmenn sem tengdust þessu voru Þórarinn B. Þorláksson (1867-1924) og Ásgrímur 

Jónsson (1876-1958) og segja má að þeir hafi komið landslagshefðinni inn í íslenska myndlist, 

upp úr 1900. Einu kenningarnar sem voru til í íslenskri myndlist í upphafi 20. aldar var hin 

sjónræna upplifun og áhrif frá umhverfinu. Einnig var augljós expressjónísk formgerð þar sem 

mikil litadýrð einkenndi mörg verk.23 Á tímabilinu 1900-1930 í íslenskri myndlist var 

aðaláherslan lögð á nútímahyggju (módernisma) og landslagsmálverkið varð undirstaðan í 

þjóðlegri hefð íslenskra myndlistarmanna. Landslagshefðin var ríkjandi í nær hálfa öld hér á 

landi eða þangað til abstraktmálverkið tók við.24 Auður Ólafsdóttir listfræðingur segir í grein 

sinni Náttúrusýn í íslenskri myndlist að eflaust væri hægt að skýra hvað landslagið var og er 

mikill hluti af myndlist íslenskra myndlistarmanna þar sem því er oft haldið fram að náttúran sé í 

svo mikilli nálægð við Íslendinga og er sú skoðun að nálægð við náttúruna geti breytt 

                                                           
21  Andrews, Malcolm, (1999), bls 197. 

22  Collet, Isabelle, (2001), bls 12. 
23  Sama. 
24  Auður Ólafsdóttir, (2001), Hið upphafna norður. Náttúrusýn í íslenskri myndlist. 
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heimspekilegri stöðu manna í lífinu. Öll skilningarvitin verða fyrir skynjun þegar íslensk náttúra 

á í hlut og að það sé hluti af vitundarlífi þjóðarinnar og að Íslendingar sæki sjálfsmynd sína til 

náttúrunnar. Margt í íslensku þjóðlífi endurspeglast í myndlistarsögunni eins og þegar 

Íslendingar börðust fyrir sjálfstæði sínu kom það fram í verkum brautryðjenda að hugmyndir 

þjóðernisrómantískrar sjálfstæðisbaráttu kom fram í táknmyndum landslags. Þessar fyrstu 

táknmyndir íslensku landslagsmálaranna voru í fyrsta lagi andleg sýn á náttúruna, ímynd 

náttúrunnar en ekki staðfræðilegar staðreyndir.25 Á fullveldistímanum í sögu Íslands varð 

umræðan um þjóðerni mjög sterk og það vakti áhuga myndlistarmanna á að túlka hina ósnortu 

náttúru Íslands á striga. Júlíana Gottskáldsdóttir segir í grein sinni Landið, maðurinn og 

hugarheimur hans í Í deiglunni að skýrasta dæmið um þjóðerniskennd Íslendinga hafi verið á 

Alþingishátíðinni þar sem búin var til mynd af hinu hreina landi og hreysti Íslendinga sem 

endurspeglaðist í glæsilegri fortíð. Ísland varð táknmynd fyrir hið hreina og óspillta og væri 

jafnvel andstæða við erlenda menningarstrauma sem komu hingað til lands. Það voru ekki allir 

listamenn sem tóku þessum menningarstraumum vel og höfnuðu þessum módernisma. Hún segir 

einnig að módernisminn hafi endanlega bundið enda á íslenska landslagsmálverkið.26 Auður 

Ólafsdóttir talar um í sinni grein að fagurfræði og þjóðerni hafi verið mjög tengdar hugmyndir í 

myndlist á þessum tíma. Þar sem sjálfstæðisbaráttan kom sterkt inn í alla menningu og þar á 

meðal myndlistina. Landslagsmyndir af fjöllum eru stærsti hluti íslenskrar landslagshefðar og þá 

voru Þingvellir vinsæll staður til málunar því hann innihélt bæði fallegt landslag og hafði 

þjóðernislega forsendur.27 Það voru margir listamenn sem tóku upp þá hefð að mála Þingvelli á 

grundvelli þjóðlegrar listar en samt voru flestir myndlistarmenn sem fóru til Danmerkur í nám 

alveg fram til seinni-heimsstyrjaldarinnar. Þar kynntust þeir danskri landslagshefð vel og einnig 

öðrum stefnum í myndlistinni eins og fauvisma, expressjónisma, impressjónisma og kúbisma. 

Þannig sáust áhrifin frá erlendu stefnunum í myndlist íslensku málaranna.28  

                                                           
25  Auður Ólafsdóttir, (2001), Hið upphafna norður. Náttúrusýn í íslenskri myndlist. 
26  Júlíana Gottskáldsdóttir, (1994), „Landið, maðurinn og hugarheimur hans“, í Bera Nordal (ritstj.), 
Í Deiglunni 1930-1944, Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 38.  
27  Auður Ólafsdóttir, (2001). 
28  Sama. 
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Á fjórða áratugnum fór ímynd landsins að breytast í kjölfar kreppunnar, áherslan fór úr 

fallegum grænum sveitum yfir í hrjóstugt öræfaland. Myndlistamenn fóru að ferðast um landið á 

staði sem voru ekki í alfaraleið og mála þá. Þegar abstrakt listin kom hélt almenningur að 

landslagshefðin í myndlist myndi leggjast í dvala en svo var ekki því abstraktlistin blandaðist við 

landslagshefðina og var umræðan mikið um tilfinningar af landslagi eða umhverfi. Abstraktið 

kom með ákveðna frásagnarhefð í myndlistinni þar sem áhersla var lögð á að breyta hlutverki 

bakgrunns og koma myndfletinum framar og setja í sama rými og önnur form. Þegar abstraktið 

var komið til að vera sameinaðist það náttúruupplifuninni þannig að útkoman var þjóðleg list 

með ljóðrænni abstraktsjón í tengslum við náttúruna og töluðu margir um tilfinningar 

landslagsins eða tilfinningabundna upplifun umhverfisins.29 Kristín G. Guðnadóttir segir í 

greininni Landið er fagurt og frítt sem birtist í bókinni Íslenskt landslag 1900-1945 að þótt hin 

hefbundna landslagshefð væri að víkja fyrir framsæknari hugmyndum um náttúruna í myndlist á 

5. áratug 20. aldar þá væri henni alls ekki lokið. Hún nefnir eldri listamenn í því samhengi sem 

hafa verið kenndir við landslagsmálverkið á Íslandi og segir þá hafa blómstrað á þessu tímabili 

og margir af þeim koma fram með sínar bestu myndir í því samhengi nefnir hún Júlíönu 

Sveinsdóttur að verk hennar áður fyrr hafi verið formskipuð og með reglu en þarna væri hún 

farin einfalda bæði form og  myndbyggingu þar sem: „-stór, öflug form í fullkomleika 

einfaldleikans.“30 

Fjallamyndir voru vinsælar í íslensku landslagashefðinni og sýndu yfirleitt ekki einsemd 

mannsins í náttúrunni heldur hefur verið talað um að fjallið geti verið tákn fyrir hinn sterka 

einstakling eða leiðtogans í íslenskri myndlist.31 Halldór Björn Runólfsson talar um fjallamyndir 

í myndlist sé það eina sem hægt er að kalla sérstöðu í íslenskri myndlist en það eru 

listnjótendurnir (áhorfendur) listarinnar sem höfðu þennan einhæfa og einskæra áhuga á 

fjallinu.32 Það má þá segja að áhorfendur listarinnar hafi ráðið að einhverju leyti myndefni 

                                                           
29  Auður Ólafsdóttir, (2001). 
30  Kristín G. Guðnadóttir, (1993), „Landið er fagurt og frítt“, í Íslenskt landslag 1900-1945, 
Reykjavík, Listasafn Reykjavíkur, bls 8-9. 
31  Auður Ólafsdóttir, (2001).  
32  Halldór Björn Runólfsson, (1988), „Þankar um íslenska nútímalist“, í Karla Kristjánsdóttir 
(ritstj.), Aldarspegill íslensk myndlist í eigu safnsins 1900-1987, Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 29. 
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listamanna. Mannlaust landslag hafði enga skírskotun í tíma heldur sýndi náttúruna í sinni 

upprunalegustu mynd. Landslagið varð þá sjálfkrafa óháð tímabili, tísku og tíðaranda. Vísun þess 

er því bæði í fortíð, nútíð og framtíð, aldamótaverkin hafa oft vísanir á táknrænan hátt til Íslands 

á tímum landnáms og til framtíðar þess. Þetta tímaleysi er mikilvægt til að búa til nýtt upphaf og 

var sjálfstæðisbaráttan í vissum skilningi einskonar upphafspunktur fyrir Íslendinga til að byggja 

á. Einnig varð landslagið tákn fyrir hinu ,,hreina‘‘ og upprunalega landi.33 Þetta hreina og 

upprunalega land á upptök sín í þjóðerniskenndinni sem varð á fullveldistíma Íslands sem var 

talað um hér fyrir ofan.  

Blái liturinn hefur alltaf verið táknaður sérstakur innan íslenskrar myndlistar. Fjarlægðin 

gerir fjöllin blá er vinsælt orðatiltæki sem hefur sína merkingu að bera að bláir og kaldir litatónar 

voru ríkjandi í verkum aldamótamálaranna og fylgdi því landslagsmálverkinu fram eftir öldinni. 

Auður Ólafsdóttir segir í grein sinni að blái liturinn er einstakur innan sögu íslenska smálverksins 

eins og fjallið og fjarlægðin. Blái liturinn er umvafinn í íslensku umhverfi og fær að njóta sín án 

mengunar og rakans sem getur verið oft í Evrópu. En blái liturinn hefur samt skírskotun til 

fjarlægðarinnar og líka til íslenska þjóðfánans þar sem blái liturinn í fánanum á að tákna bláa 

himinninn.34 Halldór Björn Runólfsson hefur líka komið með tilgátu um notkun bláa litsins í 

íslenskri myndlist og segir hann tengjast því hversu blátt er í íslensku umhverfi. Þessi blámi er 

allt í kring og er hérna vegna þess að við búum á úthafseyju sem fylgir smá raki en við erum laus 

við mengunina sem stórborgir heims kljást við og þess vegna sést blái liturinn svo skær og tær.35 

Síð impressjónísk áhrif í verkum nokkurra íslenskra listamanna kom fram í 

vinnubrögðum þeirra sem fólst í því að koma á sömu staðina aftur og aftur til að mála fáein 

afmörkuð myndefni. Auður nefnir í grein sinni um Ásgrím Jónsson í þessu sambandi sem dvaldi 

nær 40 sumur í Húsafelli að hann segðist sjálfur vera bundinn því sem hann sá og fylltist 

tilhlökkunnar yfir breytingu náttúrunnar sem hann beið sérstaklega eftir.36 Júlíana Sveinsdóttir 

hefur líklega verið undir síð impressjónískum áhrifum ef skoðað eru málverk hennar og aðferðir. 

                                                           
33  Auður Ólafsdóttir, (2001).  
34  Sama.  
35  Halldór Björn Runólfsson, (1988), bls 29. 
36  Sama, bls 44. 
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Hún kom sumar eftir sumar til Vestmanaeyja til að mála og sagði sjálf að henni hafi þótt gott að 

koma á staði sem hún þekkti fyrir og málaði yfirleitt fleiri myndir af sama stað á svipuðum 

tíma.37 Þegar litið er yfir myndir hennar frá Vestmanneyjum þá má sjá að hún málaði fá 

myndefni og afmarkaði þau og hélt sig einnig við að mála á svipuðum tíma sem var yfirleitt yfir 

sumartímann því á þeim tíma ferðaðist hún alltaf til Íslands að mála.  

 

II.2 Huglægt landslag  

Eiginleikar málverks og náttúru lands eru svipaðir á þann hátt að maðurinn getur breytt báðu eftir 

sínu höfði, málverkið er áþreifanlegt efni sem hefur áhrif á hugarheim listamannsins og þess 

vegna er sérhvert málverk á einhvern hátt óhlutbundið. Landslagsmálverk af frægum stað þarf 

ekki endilega vera vísun í sjálfan staðinn sem er málaður heldur er það oftast hugur 

listamannsins sem ræður litum og áferð verksins. Gott málverk sem inniheldur þetta getur verið 

áhrifameira og minnisstæðarra en sjálft viðfangsefnið því það er oftast fjarri áhorfandanum og 

kannski óþekktur staður á meðan málverkið er aðgengilegra.38  

Yfirleitt er það þannig með þróun listamanna þar sem þeir gera tilraunir til að finna sig í 

tækninni og hugsun í handverkinu sem sagt verklega hlutanum. Svo kemur að því að þeir finna 

sig í listinni og ná þeim þroska sem sést þegar þeir hætta að breyta til. ,,Listamenn fara inn í 

þröngt gil með iðandi fossi þar sem þrengslin eru mest‘‘39, segir Guðbergur Bergsson í 

sýningarskránnig sinni fyrir sýninguna Ásýnd landsins: Vatnið, jörðin, hafið og himinninn þar 

sem viðfangsefni sýningarinnar var að skoða listamenn sem höfðu fundið sig í listinni með 

náttúruna sem viðfangsefni. Í því samhengi nefnir hann listamanninn, Gunnlaug Scheving sem 

hann segir hafa fundið sig og afmarkað í Grindavík. Hann kortlagði ekki allt landið heldur var 

hann mest í einu hverfi og notaði smámuni.40 Þessu má líkja við Júlíönu sem fann sig og 

                                                           
37  Drífa Viðar, „Litið inn á málverkasýningu Júlíönu Sveinsdóttur“, Melkorka, 1957, 3 tbl. 
38  Guðbergur Bergsson, (2011). Ásýnd landsins: Vatnið, jörðin, hafið og himinninn, Kópavogur, 
Listasafn Kópavogs Gerðarsafn. 

39  Sama. 
40  Sama. 
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afmarkaði list sína útfrá Vestmannaeyjum. Það má tala um aðra listamenn sem aðhylltust einn 

ákveðin stað og máluðu þar oft og mörgum sinnum og má þar nefna  Jean-Jacques Henner. 

Henner fæddist í Alsace-héraðinu Sundgau sem nær frá Mulhouse að svissnesku landamærunum. 

Á því svæði var fólkið orðið mjög örvæntingafullt eftir frið þar sem þetta var mikið átaka- og 

stríðssvæði. Því árið 1870 töpuðu Frakkar stríðinu við Þjóðverja og í kjölfar þess varð héraðið 

undir stjórn þýska keisardæmisins. Myndir Henners sýna ávallt friðsæld og jafnvægi sem 

einskonar draumsýn fyrir íbúa þess héraðs. Myndirnar hans sem hann gerði af þorpinu sem hann 

fæddist í, sýna mikla þrá eftir hinum misstu héruðum. Þá sést það sérstaklega í tveimur 

málverkum hans Landslag í Alsace í rökkri og Landslag í Alsace, tjörn þar kemur fram þessi 

táknræna merking í skörpum andstæðum lita og ljóss. Henner bjó í París en leit ávallt á sig sem 

sannan Alsacebúa í hjarta sínu skrifar Dominique Boudou um hann í sýningarskránni 

Náttúrusýnir og telur hann það koma skýrt fram í verkum hans frá árinu 1871  Alsace bíður og 

Andrómedu. 41 Barátta hans fyrir frelsun Alsace kemur skýrt fram í þessum verkum.  

 

             Jean-Jacques Henner, Landslag í Alsace í rökkri, árið 1879, olía á striga. 

Annar listamaður í þessu samhengi má nefna hin fræga Paul Cézanne (1839-1906) sem vann líkt 

og Henner og Júlíana oft á sama stað og málaði hann oft og mörgum sinnum. Það var eitt sérstakt 
                                                           
41  Boudou, Dominique, (2001), „Náttúran, spegill sálarinnar“, í Margrét Elísabet Ólafsdóttir, 
(Ritstj.),  Náttúrusýnir, Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 58 
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fjall sem hann málaði mörgum sinnum sem var aðeins fyrir utan heimabæ hans og heitir Mount 

Saint-Victoire. Hann málaði það frá hinum ýmsum sjónarhornum og var hann að leitast við að fá 

endingarbættan strúktúr á bakvið formlausa fleti sjónrænu áhrifanna sem augað sýndi. Hann 

leitaðist við að nota línur, form og liti sem pössuðu við náttúruna. Hann fylgdist mjög vel með 

því hvort litirnir á málverkinu pössuðu við náttúruna sem hann var að mála.42
 

 

Paul Cézanne, Mount Saint-Victoire, á.á, olía á striga. 

Andrew vísar í Cézanne sem sagði „Að mála náttúruna er ekki að gera nákvæma eftirmynd af 

henni, heldur er það að átta sig á sinni eigin skynjun.“ 43 Þessi vísun Cézanne að skynja náttúruna 

tengist því sem Guðbergur skrifar í sýningarskrá sína um landslagsmálverkið. Hann segir að 

þegar við horfum á landslagsmálverk þá sjáum við ekki landslag heldur sjáum við í mesta lagi 

                                                           
42  Gardner, Helen Louise, (2009), Gardners art through the ages A clobal history, Thirteenth 
Edition, Boston, Thomson Wadsworth, bls 836-837. 
43  Andrews, Malcolm, (1999), Landscape and Western Art, New York, Oxford University Press, bls 
192. ,,Painting from nature is not copying the object, it is realising one‘s sensations‘‘. 
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hugmynd listamannsins og ef hugmynd listamannsins af landslaginu er komin langt frá 

fyrirmyndinni getur það orðið meira listaverk innan frjálsræðisins og segir hann sýningu sína 

Ásýnd landsins: Vatnið, jörðin, hafið og himinninn vera leið til þess að sýna fólki þessa hugsun í 

landslagsmálverkinu.44  

 

  

III. Landslagsmyndir Júlíönu  
Júlíana málaði landslagsmyndir, mannamyndir og kyrralífsmyndir en landslagsmyndir hennar 

hafa ávallt vakið mestu eftirtektina þegar litið er yfir hennar listferil. Það leynist ákveðin myrk 

dulúð og kunnuglegur boðskapur í myndlist hennar. Hún hafði sterkar taugar til Íslands og þá 

sérstaklega til heimaslóða sinna Vestmannaeyja. Hún sýnir íslenska náttúru, sérstaklega myndir 

af náttúrunni í Vestmannaeyjum, á mjög opinberan og viðkvæman hátt. Eitt sinn sagði hún í 

viðtali að hún hafði séð Eyjarnar í nýju ljósi þegar hún kom hingað til lands eftir nær níu ára 

fjarveru, en það ár, 1946, sagðist hún hafa farið að mála fyrir alvöru.45 Það sama ár 1946  þurfti 

hún að afsala sér íslenskum ríkisborgarétti til þess að geta tekið við Tagea Brandts ferðastyrknum 

sem var veittur dönskum konum sem höfðu skarað fram úr á sviði vísinda og lista. Það var ekki 

nóg að hún byggi í Danmörku heldur þurfti hún að vera vera danskur ríkisborgari til að taka við 

styrknum og þar sem Ísland varð fullvalda ríki árið 1944 varð hún að breyta ríkisborgarétti 

sínum. Þetta hlýtur að hafa tekið verulega á hana því hún sagði eitt sinn í viðtali að hún væri úr 

íslenskara bandi en nokkur annar Íslendingur og hún hafi þurft að verja fjarveru sína frá Íslandi 

með verkum sínum.46 Það er ljóst að þetta atvik hafði mikil áhrif á hana og þar af leiðandi á 

myndlist hennar líka. 

                                                           
44  Guðbergur Bergsson, (2011),  Ásýnd landsins: Vatnið, jörðin, hafið og himinninn, Kópavogur, 
Listasafn Kópavogs Gerðarsafn. 
45  Hrafnhildur Schram, (2003), „Svart grjót, blátt haf“, í Ólafur Kvaran, (Ritstj), Vefur lands og lita, 
Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 18. 
46  Matthías Johannessen, (1957), „Mig hefur alltaf langað að koma heim og verja fjarveru mína frá 
landinu“, Morgunblaðið, 11.9. 
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Fjallið í landslagsmyndum er stærsti hluti í íslenskri landslagsmálaralist. Að mála íslenskt 

landslag var talið vera fagurfræðileg athöfn sem fól í sér ættjarðaást myndlistarmannsins. 

Þingvellir var sá staður á Íslandi sem hafði verið hvað mest málaður af hinum ýmsu 

listamönnum47, en Júlíana forðaðist að mála ,,fræga‘‘ staði heldur vildi hún mála staði sem fengu 

ekki eins mikla athygli. Kannski hafi hún verið að sýna hollustuna sína við Vestmanneyinga 

þegar hún málaði flestar landslagsmyndir sínar þar.  

Mannlaust landslag hefur enga skírskotun í tíma heldur sínir náttúruna í sinni 

upprunalegustu mynd, segir Auður Ólafsdóttir.48 Júlíana horfði ávallt á náttúruna sem lifandi 

fyrirbæri og hafði hún mikla tilfinningu fyrir náttúrunni í Vestmannaeyjum. Verkin hennar eru 

ljóðræn og sýna hversu miklar tilfinningar hún hafði fyrir náttúrunni líkt og ættjarðarást 

aldamótakynslóðarinnar. Alltaf þegar hún kom til Íslands  fannst henni verkefnin koma á móti 

sér og að náttúran og sjálft landið gladdi hana og endurnærði.49 Hrafnhildur Schram segir í 

bókinni Vefur lands og lita að myndirnar hennar Júlíönu frá Vestmannaeyjum séu í senn 

ljóðrænar og stórbrotnar sem gefa meira til kynna um hennar innra hugarástand en veruleikann, 

því hún samsamaði sig eyjunum á mjög persónulegan hátt.50 Náttúran var ekki bara sjónræn 

reynsla fyrir íslenska listamenn heldur var hún líka tilfinningabundin upplifun sem er hægt að 

túlka í expressjónískri formgerð og litadýrð marga verka þeirra51 og fellur Júlíana vel undir þessa 

lýsingu þegar litið er á yngri málverk hennar.  

Árið 1963 var Júlíönu boðið af Kunstforeningen við Gammel Strand í Kaupmannahöfn 

að halda yfirlitssýningu á verkum sínum. Sýningin fékk frábæra dóma og miklu meiri umfjöllun 

heldur en sýningin sem hún hélt árið 1943, 20 árum fyrr. Einn blaðagagnrýnandi sagði að þessi 

sýning hafi verið löngu tímabær viðurkenning fyrir Júlíönu.52 Þetta sýnir hvað hún var 

hæfileikaríkur listamaður sem fékk þá gagnrýni sem hún átti skilið fyrir sín verk. Hún var ávallt 
                                                           
47  Matthías Johannessen, (1957), „Mig hefur alltaf langað að koma heim og verja fjarveru mína frá 
landinu“, Morgunblaðið, 11.9. 
48  Auður Ólafsdóttir, (2001), Hið upphafna norður, Náttúrusýn í íslenskri myndlist. 
49  Ingólfur Kristjánsson, (1955), Listamannaþættir, Reykjavík, Kjalarútgáfan, bls 129. 
50  Hrafnhildur Schram, (2003), bls 17. 
51  Auður Ólafsdóttir, (2001). 
52  Dagný Heiðdal, (2003). „Íslenskur listmálari í Danmörku“, í Ólafur Kvaran (Ritstj), Vefur lands 
og lita, Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 32. 
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þekktari erlendis heldur en hérna á Íslandi. Ekki er vitað um ástæður fyrir því en löng fjarvera 

hennar erlendis getur hafið haft einhver áhrif á þann þátt. Hún sagði árið 1959 í viðtali að hún 

byggi í Danmörku vegna félagslífsins þar en með aldrinum og heilsubresti íhugaði Júlíana hvort 

að hún ætti að flytja aftur heim til Íslands. Hún lét aldrei verða af því, henni fannst það of mikið 

mál fyrir svo gamla konu eins og hún var orðin. Einnig má skoða þetta þannig, eins og Dagný 

Heiðdal minnir á í bókinni Vefur lands og lita að Kaupmannahöfn var fyrsta höfuðborg okkar 

Íslendinga og það eru yfirleitt höfuðborgirnar sem laða að sér listamennina. Það er því ekki að 

furða að Júlíana hafi flust þangað og búið þar í listmenningunni þar sem henni gáfust fleiri 

tækifæri til sýningarhalda. Þar tókst henni að vekja athygli á sinni list og einnig voru kaupendur 

þar fleiri.53 Þrátt fyrir langa búsetu í Danmörku þá kynnti hún sig alltaf sem íslenskan málara og 

það fannst Dönunum hún líka vera. Eitt lítið dæmi um það hversu mikill Íslendingur hún var í 

hjarta sínu er að hún fékk alltaf sent til sín Morgunblaðið til þess að fylgjast með því sem var að 

gerast hér á landi.54  

 

 

 

III. 1 Blátindur í Vestamannaeyjum, 1912  

Í bókinniVefur lands og lita talar Hrafnhildur Schram listfræðingur um myndina Blátindur í 

Vestmanneyjum sem er með fyrstu myndum Júlíönu. Hún málaði hana árið 1912 þegar hún var 

að byrja námið í Hinni Konunglegu Akademíu í Kaupmannahöfn. Í þessu málverki er frekar um 

að ræða skrásetningu náttúrunnar en  huglæga túlkun.  Júlíana skiptir formunum með litum og 

pensilteikningu og málar fjallið með andstæðulitlum grænum og brúnum. Í bakgrunni er hafið í 

litlu óljósu minni og hefur ekki stórt hlutverk í þessarri mynd. 55
 

                                                           
53  Dagný Heiðdal, (2003), bls 35. 
54  Sama, bls 36. 
55  Hrafnhildur Schram, (2003), bls 16. 
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Júlíana Sveinsdóttir, Blátindur í Vestmannaeyjum, 1912, olía á striga. 

Hrafnhildur lýsir þessarri mynd sem svo:  

Hér stendur Vestmannaeyingurinn álengdar og skrásetur umhverfi sitt. Hún lýsir 
fjallinu og umhverfi þess af sparsemi með andstæðulitlum grænum og grábrúnum 
litatónum og pensilskrift sem ljær verkinu heildarblæ. Hafið er hér í bakgrunn 
sem óljóst minni, sjóndeildarhringur þess birtist lengst til vinstri við Blátindinn.56 

Hér lýsir hún Júlíönu sem Vestmannaeyingnum sem hún var alltaf í hjarta sínu sem sat 

andspænis náttúru sinni og skrásetti hana á striga. Þetta er lýsandi fyrir  þessa mynd því hún 

málar náttúruna nánast alveg eins og hún er, það er að segja að hún gerir skarpar línur og áhersla 

er á teikninguna á meðan formin og litirnir skipta ekki eins miklu máli. Það má segja að þetta sé 

mjög raunsætt, línulegt og ljóðræn mynd sem einkenndi málverk hennar í byrjun listferilsins. 

Þegar litið er á sálræna hlutann  þá voru Eyjarnar mjög kærar henni og því er skiljanlegt 

að hún hafi málað sínar heimaslóðir. Á þessum tíma var hún búin að vera í burtu frá 

                                                           
56  Hrafnhildur Schram, (1989), „Júlíana Sveinsdóttir“, í Karla Kristjánsdóttir (ritstj.), Júlíana 
Sveinsdóttir, Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 7-11. 
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heimahögum sínum í langan tíma svona ung að árum því hún flutti til Reykjavíkur árið 1905 og 

fluttist svo þaðan til Kaupmannahafnar árið 1909. Árið sem verkið er málað komst hún inn í 

Konunglegu Listaakademíuna í Kaupmannahöfn sem hún hafði sótt um þrisvar sinnum áður en 

hún komst loks inn. Hún var á leiðinni heim til Íslands aftur og ætlaði ekki að snúa aftur til 

Danmerkur ef hún fengi ekki inn í Akademíuna í þetta sinn. Hún hefur viljað skrásetja sinn 

heimahag og sýna fallegu náttúruna sem hún túlkaði á svo ljóðrænan og raunsæjan hátt. Hún 

hefur líklega valið þetta myndefni því hún þekkti það vel og það hefur eflaust haft mikla 

persónulega þýðingu fyrir hana. Hún hefur lagt sig alla í þetta verk og þá sérstaklega til að sýna 

og sanna sig í Listaakademíunni sem hún komst loks inn í.  

Þetta er klassískt landslagsmálverk sem var móðins hjá íslenskum listmálurum á þessum 

tíma um aldamótin 1900, og hélt sú stefna sér lengi fram á 20 öldina. Landslagsmyndir Júlíönu 

eru yfirleitt mannlausar líkt og landslagsmyndhefðin var en hún setti samt stundum inn búfénað 

til þess að sýna að manneskjur væru í nánd. Hún var sögð vera mjög vandlát á myndefni og 

málaði hún yfirleitt staði oftar en einu sinni því henni fannst gott að mála staði sem hún þekkti 

vel.57 Það hefur eflaust verið ástæðan fyrir vali hennar á Vestmannaeyjum sem myndefni. Þegar 

litið er á sjálfa myndina er mjög bjart yfir henni og mikið af ljósum litum, himininn er ljósblár, 

fjallið er ljósbrúnt og grasið er ljósgrænt. Semsagt ekki sterkir litir notaðir, mildir og ljósir litir 

ráðandi og litir sem samsvara náttúrunni. Form myndarinnar er mjúkt og ljóðrænt, það eru engar 

hvassar eða beinar línur heldur bognar og mjúkar. Hún leggur mikla áherslu á teikninguna og 

notar allt rýmið í myndinni, þó hún sé í tvívídd  og dýpt í henni, graslendið er næst 

áhorfandanum og fjallið er fjærst. Þetta skapar mikla raunsæistilfinningu fyrir náttúrunni á 

myndinni. Hún styðst við hefbundna byggingu mynda þar sem bakgrunnur, forgrunnur og 

miðhluti er notaður í myndinni. Í bakgrunni er himinninn og hafið, í miðhlutanum er 

aðalmyndefnið, fjallið Blátindur, og svo í forgrunni er graslendið fyrir framan fjallið. Fjallið 

Blátindur skipar sinn sess í Vestmannaeyjum sem ysti hluti af Herjólfsdalnum sem Þjóðhátíð 

Vestmannaeyja er haldin á hverju ári frá því árið 1874. Einnig hafa oft verið samin 

þjóðhátíðarlög um fjallið Blátind sem gerir það fjall ennþá sérstæðara í hugum Eyjamanna og þar 

                                                           
57  Hrafnhildur Schram, (2003), „Svart grjót, blátt haf“,  í Ólafur Kvaran, (Ritstj.), Vefur lands og 
lita, Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 15.  
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af leiðandi líka Júlíönu. Myndefnið er mjög sögulegt og merkilegt þegar litið er á það frá 

sjónarhorni fólks frá Vestmannaeyjum og getur það hafið einhver áhrif á val Júlíönu á 

myndefninu.   

 

 

III. 2 Frá Vestmannaeyjum (Elliðaey), 1946  

Árið 1946 fékk Júlíana ferðastyrk sem veittur var dönskum konum sem höfðu skarað framúr á 

sviði lista og vísinda og því þurfti hún að afsala sér íslenskum ríkisborgararétti og gerast danskur 

ríkisborgari til að geta tekið við styrknum. Það var ekki einungis heiður að fá styrkinn heldur 

fylgdi honum veruleg peningaupphæð sem kom sér vel því Júlíana hafði ekki mikið á milli 

handanna á þessum tíma því hún hafði ekki getað séð sér farborða með málverkum sínum og 

vefnaði einu saman.58 Þetta hefur verið góð björg í búið hjá henni eftir erfiðisár kreppunnar og 

heimsstyrjaldanna. En það hefur eflaust verið viðkvæmast fyrir hana að afsala sér íslenskum 

ríkisborgararétti því hún leit ávallt á sig sem Íslending og sagði eitt sinn í viðtali að hún væri úr 

íslenskara bandi en nokkur annar Íslendingur þótt hún hafi dvalið erlendis mestalla ævi sína.59 

Einnig var þetta svo stuttu eftir stofnun lýðveldisins á Íslandi og umræðan hér á landi snerist 

mikið um sitt eigið þjóðerni og mikil þjóðerniskennd einkenndi landsmenn. Á þessu tímabili í 

sögu Íslands var sjálfstæðisbaráttan mikið í umræðunni og mikið rætt um hvað væri þjóðleg list 

og hvað ekki. Það urðu til táknmyndir þjóðernis í myndlist og sögulegar rætur 

,,ástarhaturssambands‘‘ myndlistarheims mynduðust við erlenda list.60  

Júlíana lét verða af því og afsalaði sér íslenska ríkisborgaréttinum og tók við 

ferðastyrknum. Hún notaði styrkinn til að koma heim til Íslands, sumarið sama ár en þá hafði hún 

ekki komið til landsins síðan árið 1937 eða í heil níu ár. Hún hefur eflaust viljað geta sýnt 

Íslendingum að hún væri enn Íslendingur í hjarta sínu með því að nota ferðstyrkinn til þess að 
                                                           
58  Hrafnhildur Schram, (2003), bls 18. 
59  Matthías Johannessen, (1957), „Mig hefur alltaf langað að koma heim og verja fjarveru mína frá 
landinu“, Morgunblaðið, 11.9. 

60  Auður Ólafsdóttir, (2001), Hið upphafna norður. Náttúrusýn í íslenskri myndlist. 
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koma hingað eftir svona langa fjarveru. Það má þá skilja að þetta hafi verið tímamót í lífi hennar 

og listsköpunar hennar eftir að hafa ekki séð sínar heimaslóðir í heil níu ár. En þetta ár, 1946, lét 

hún þá merkilegu staðhæfingu falla að hafa ekki byrjað að mála fyrir alvöru fyrr en þá og að allt 

sem hún hafði málað fyrir þann tíma hafi bara verið ljósmyndir af náttúrunni.61 Þetta er stór 

fullyrðing frá myndlistarkonu sem hafði verið í næstum 30 ár á listabrautinni.  

Sálræni hlutinn hefur eflaust verið að myndlistin hafi skipt hana meira máli í þessu tilliti 

því hún velur myndlistina fram yfir Ísland en notar síðan myndlist sína sem afsökun fyrir þessu. 

Júlíana hefur sjálfsagt átt erfitt með að afsala íslenskum ríkisborgarétti sínum, einkum vegna þess 

að umræðan um erlenda og þjóðlega list var mikil á þessum tíma og ef hún afsalaði sér 

ríkisborgararéttinum þá væri hún í raun og veru erlend í augum Íslendinga og listaverk hennar 

þar af leiðandi talin erlend líka, allavega á pappírum. Einnig réttlætti hún örugglega fyrir sér að 

nota ferðastyrkinn í ferð til Íslands og mála hér íslenskt landslag svo að hún myndi nú vera talin 

þjóðleg að einhverju leyti.  

Árið 1947 einu ári eftir þessi örlagaríku tímamót í lífi Júlíönu sýndi hún myndir sínar frá 

þessari tilfinningaríku ferð til Íslands og fékk hún góða dóma fyrir þá sýningu. Hún fékk 

Eckersberg heiðurspeninginn sem er ein æðsta viðurkenning sem veitt er listamanni í Danmörku 

fyrir málverkið Frá Vestmannaeyjum (Elliðaey). Verkið er nú í eigu Listasafns Íslands og er það 

eitt af þeim verkum sem hún gerði í þessari afdrifaríku heimferð sinni til sinna heimaslóða. 

Myndefnið í þeirri mynd er Elliðaey sem er ein af eyjunum í Vestmannaeyjaklasanum. Myndin 

er mjög dökk yfirlitum og þungir náttúrulitir sem hún notaði. Myndefnið Elliðaey er mjög fjarri í 

bakgrunninum og hún hefur sjóinn í miðhlutanum og hraunið á Heimaey er næst áhorfandanum í 

forgrunninum.  Hrafnhildur Schram listfræðingur lýsir myndaflokknum  frá Vestmannaeyjum 

sem ljóðrænum og stórbrotnum sem fjallar kannski meira um hvernig innra ástand listamannsins 

var heldur en ytri veruleikinn. Júlíana tengist eyjunum og umhverfi þeirra á mjög persónulegan 

hátt.62  Í þessarri tilteknu mynd hennar sést þetta innra ástand Júlíönu þar sem hún málar 

landslagið í Vestmannaeyjum á allt annan hátt en hún hafði áður gert. Það er komið meiri 

                                                           
61 Hrafnhildur Schram, (2003), bls 18. 
62 Hrafnhildur Schram, (2003), bls 17. 
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tilfinning í myndina, hún lætur litina tala sínu máli og formið skiptir meira máli en teikningin. 

Það eru litirnir og áferðin sem ráða myndinni.  

 

Júlíana Sveinsdóttir, Frá Vestmannaeyjum (Elliðaey), 1946, olía á striga. 

Eins og fjallað var hérna á undan í kaflanum um íslensku landslagshefðina þá hefur mannlaust 

landslag haft sértækar vísanir sem táknmyndir. Tímaleysi landslagsmálverka hafa þá eiginleika 

að vísa bæði í fortíð og nútíð Íslands.63 Listaverkið Frá Vestmannaeyjum (Elliðey) gæti túlkað 

fyrri tíð Íslands og tímaleysið í myndinni getur verið upphafspunktur Júlíönu að sinni alvöru list 

og þar af leiðandi vísað í upphafsreit Íslendinga, sjálfstæðið. Þetta skín í gegn í verkinu því það 

er málað á tímum sjálfsstæðisbaráttunnar og má líta á þessa mynd sem vissan stuðning við Ísland 

frá Júlíönu þar sem hún afsalaði sér íslenskum ríkisborgarétti svo stuttu eftir sjálfstæði Íslands.  

Oft er litið þannig á að þörf sé fyrir aðskilnað frá náttúrunni til að sjá hana í 

fagurfræðilegu ljósi. Þessu fékk Júlíana að kynnast þegar hún flutti fyrst frá Vestmannaeyjum til 

Reykjavíkur og svo þaðan til Danmerkur. Íslensk náttúrusýn er talin vera innflutt vegna þess að 

listamenn fóru yfirleitt erlendis í nám og þar þróast með þeim náttúrusýn í þróuðum 

borgarsamfélögum sem kom svo með þeim til Íslands. Einnig má líta þannig á að fjarlægðin í 

                                                           
63  Auður Ólafsdóttir, (2001). 
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verkum aldamótamálaranna sé vísun til hins vitsmunarlega þar sem menntaði 

borgarlistamaðurinn nálgast landið sitt á annan hátt í sínum verkum. Eins og talað var um hér að 

ofan um að blái liturinn hafi alltaf haft sértæka skírskotun í íslenskri myndlist þá notar Júlíana 

bláa litinn í þessu tiltekna málverki sem bæði vísun í íslenka þjóðfánann og líka söknuðar hennar 

vegna fjarveru sinnar frá heimalandi sínu. Blái liturinn hennar sem var svo heiðblár, eiginlega 

ljósblár í fyrstu eyjamyndinni (Blátindur í Vestmannaeyjum, 1912) er nú orðin grár í þessarri 

mynd Frá Vestmannaeyjum(Elliðaey) það hefur greinilega orðin skýr breyting á litanotkun 

Júlíönu. Himinninn er grár og sjórinn gráblár, það er ekki þessi þjóðlegi blái litur sem er í 

þjóðfánanum heldur sorglegur blár litur. Hann gæti táknað sorgina sem Júlíana þurfti að ganga í 

gegnum þegar hún þurfti að afsala sér íslenskum ríkisborgararétt sá sanni Íslendingur sem hún 

var í hjarta sínu. Einnig átti hafið í myndlist Júlíönu eftir að breytast og vera í gerendahlutverki í 

list hennar eftir þriðja áratug 20 aldar.64 Það má segja að þessi mynd sé lýsandi fyrir hvað hafið 

var orðið stórt hlutverk í landslagsmyndum Júlíönuí, því það er í miðhluta myndarinnar og er 

áberandi. Það má segja að hafið sé í aðalhlutverki myndarinnar. 

Hún sýndi ekki Íslendingum afrakstur þessarrar ferðar fyrr en árið 1949.65 Hver svo sem 

ástæðan er fyrir því má hugsa sér sem svo að hún hafi hálfpartinn skammast sín fyrir að afsala 

sér íslenskum ríkisborgararétti fyrir myndlistina og kannski haldið að Íslendingar myndu ekki 

taka eins vel í list hennar eins og áður. 

 

 

 

 

                                                           
64  Hrafnhildur Schram, (2003), bls 16. 
65  Sama, bls 18. 
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III. 3 Þrælaeiði, 1964 

Margir gagnrýnendur sem hafa skrifað um listaverk Júlíönu eru sammála að hún hafi orðið betri 

með árunum. Þá er tilvalið að skoða eitt af hennar málverkum sem hún gerði árið 1964, tveimur 

árum áður en hún kvaddi þennan heim. Það málverk heitir Þrælaeiði og er myndefnið Eiðið í 

Vestmannaeyjum. Þessi mynd er í eigu Listasafns Vestmannaeyja. Þetta er olíumálverk og þarna 

er eins og Júlíana noti frumliti þar sem blái liturinn í sjónum er til dæmis mjög blár allt að því 

kóngablár. Hún málar Heimaklett og gráann himinn  í bakgrunn, fjaran og hafið er í miðgrunni, 

steinarnir og grjótin eru í forgrunni. Júlíana segir einmitt í viðtali við blaðamann Þjóðviljans árið 

1957 að hún hafi gert meira af því með árunum að láta litina tala í verkum sínum66 Það sést á 

þessari mynd að hún notar litina meira í verkinu, litirnir eru sterkari en áður og hún notar frekar 

óblandaða liti. Eins og áður hefur komið fram hefur blái liturinn þýðingu sem táknmynd í 

myndlist, blái liturinn í myndinni er orðinn mun sterkari og ekki eins drungalegur og áður. Það er 

hægt að túlka það þannig að blái liturinn er farinn að líkjast meira bláa litnum í þjóðfánanum og 

að hún sé orðin öruggarri með sitt þjóðerni að hún sé sannur Íslendingur í hjarta sínu. Það er 

hægt að túlka bláa litinn sem vissan söknuð í fyrri myndum hennar sem var sorglegur og myrkur 

en nú er hann bjartur og skær eins og hún hafi verið búin að sætta sig við söknuðinn við Ísland 

og sé sátt við að sjá Ísland úr fjarlægð frá Danmörku. Því fjarlægðin hefur oft verið líkt við 

bláma og á það vel við í þessarri mynd. 

 

                                                           
66  S.J, (1957), „Allt í einu kemur þetta litla ský, þetta rauða ský hérna“, Þjóðviljinn, 15.9. 
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Júlíana Sveinsdóttir, Þrælaeiði, 1964. 

Valið á viðfangsefni myndefnisins hefur varla verið erfitt val fyrir hana því hún hefur eflaust 

ætlað að sýna að hún hafi viljað endað listferil sinn með landslagi í Vestmannaeyjum alveg eins 

og hún byrjaði hann. Eins og Hrafnhildur Schram orðar það í umfjöllun sinni um Júlíönu í 

bókinni Vefur lands og lita að Vestmannaeyjar voru fyrsta og síðasta landslagsviðfangsefni 

hennar, eins og hringurinn opnast og lokast og hægt sé að sá þróun listferils hennar í gegnum 

Vestmannaeyjamyndir hennar.67  

Árið áður en Júlíana lést málaði hún kyrralífsmyndir því að hún var hætt að koma til Íslands 

vegna heilsu sinnar. Hrafnhildur Schram segir að í þessum myndum hafi hún komist næst hinum 

                                                           
67  Hrafnhildur Schram, (1989), „Júlíana Sveinsdóttir“, í Karla Kristjánsdóttir (Ritstj.), Júlíana 
Sveinsdóttir, bls 15. 
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óhlutlæga heimi en þar eru geometrísk form eins og rétthyrningar og hnettir.68 Þetta sýnir að í 

endanum á ferlinum fór hún að hægja á sér í myndlistinni með því að hætta að koma til Íslands 

og mála. Einnig fór myndlist hennar að breytast í takt við hennar sálar- og félagslíf á þessum 

tíma þar sem eðlilegt er þegar fólk er komið á vissan aldur að hægja á sér í sinni atvinnu. 

 

 

 

IV. Betri með árunum  
Allir listamenn ganga í gegnum þroskaferli og verða fyrir áhrifum á sínum listferli og er Júlíana 

engin undantekning í þeim málum. Fyrst þá fer listamaðurinn í gegnum ferli þar sem hann reynir 

að finna sig í listinni og svo kemur að því eins og Guðbergur talar um í sýningaskránni sinni að 

listamaðurinn finnur sig í listinni og þá sé ekki hægt að greina myndlist hans frá annarri myndlist 

og þetta er nákvæmlega það sem gerðist fyrir þróun listferils hennar Júlíönu. Hún byrjaði sem 

rómantískur naturalisti og fylgdi frekar hefð Hollensku landslagsmálverkanna sem byggði á 

hinni sönnu náttúru. Sá natúralismi sem kom frá Hollandi lýsti sér þannig að hollensk 

landslagsmálverk fjölluðu um ýmsa heimastaði listamanna og breyttist fljótlega í raunverulega 

tjáningu þjóðarvitundar.69 Í því samhengi er hægt að líta á fyrstu málverk Júlíönu sem fjölluðu 

einmitt frekar um hennar heimastað (Vestmannaeyjar) en svo breyttist sú tjáning hjá henni í átt 

til þjóðarvitundar sem sést svo vel í myndinni Frá Vestmannaeyjum (Elliðaey) sem fjallað var 

um hér á undan. Í þeirri mynd var sjálfstæði Íslands og hennar túlkun á málverkinu komið í bland 

sem einhverskonar þjóðernisleg túlkun á landslaginu. Það má segja að eftir þessa mynd má alltaf 

þekkja myndlist Júlíönu frá annarri myndlist þar sem hún var komin með sinn persónuleika í 

myndlistina. Seinasta landslagsmyndin sýnir svo greinilega að þetta er verk eftir hana og hún sé 

að tryggja sig sem landslagsmálara með Vestmannaeyjar í aðalhlutverki. Enda varð myndlist 

                                                           
68  Hrafnhildur Schram, (1989), bls 24. 
69  Collet‚ Isabelle, (2001). „Að mála náttúruna“,  í Margrét Elísabet Ólafsdóttir (Ritstj.), 
Náttúrusýnir, Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 12. 
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hennar bara betri með árunum að margra mati og getur verið að mikill hluti af þeirri velgengni 

lýst sér vel í orðum Hrafnhildar Schram að þótt Júlíana var orðin gömul kona og 

viðurkenningarnar fyrir list hennar fjölguðu þá hélt hún alltaf í við sig í listsköpuninni enda sagði 

hún sjálf að óánægjan og sjálfsgagnrýnin hafi haldið henni gangandi.70  

 

 

IV. 1 Alþjóðlega landslagshefðin 

Andrews vísar til orða Cézanne í bók sinni um að listamenn ættu að rannsaka náttúruna og 

upplifa hana. Margir listamenn aðhyllast þessa nálgun í landslagsmálverkinu þar sem þeir 

kynnast náttúrunni á dýpri hátt og tengjast henni nánar. Halda mætti að þeir listamenn sem 

aðhylltust þessa tengingu við náttúruna í myndlistinni færu meira í átt til natúralismans en það 

var ekki raunin heldur urðu verk þeirra minna natúralísk og meira abstrakt heldur en hjá öðrum 

sígildum landslagsmálurum á sama tíma.71 Framsæknir listamenn komu fram með frelsi til 

listrænnar tjáningar og aðrar aðferðir við málun og varð tjáning listrænnar skynjunar í gegnum 

persónulegt mat listamannsins á náttúrunni vinsælt viðfangsefni þeirra.72 Einnig var augljós 

expressjónísk formgerð þar sem mikil litadýrð einkenndi mörg verk.73 Það má líkja 

landslagsmálverkum Júlíönu við þesskonar natúralisma þar sem hún fór að tengjast náttúrunni á 

dýpri og persónulegri hátt og segja að þá hafi myndlist hennar farið meira í átt til abstrakt. Einnig 

var hún framsækin listamaður þar sem hún lét persónulegt mat sitt á náttúrunni skína í gegn í 

verkum sínum og þá má tala um yngri málverk hennar í því samhengi. Svo er hægt að sjá til 

dæmis í seinustu eyjamyndinni hennar þar sem sjá má þessa litadýrð sem einkenndi marga 

listamenn sem fóru eftir expressjónískri formgerð. Því má segja að hún hafi verið undir áhrifum 

frá alþjóðlegu landslagshefðinni eins og Andrews talar um það í bókinni sinni. 

                                                           
70  Hrafnhildur Schram, (1989), bls 11. 
71  Andrews, Malcolm, (1999), Landscape and Western Art, New York: Oxford University Press, bls 
197. 
72  Collet, Isabelle, (2001), bls 12. 
73  Sama, bls 12. 
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IV.2 Landslagshefðin í danskri myndlist  

Á  þessum tíma  sem Júlíana var sem farsælust í landslagsmyndum sínum var landslagshefðin 

mjög sterk í danskri myndlist. Þar sem hún byrjar listferil sinn sem landslagsmálari og endar 

hann líka sem slíkur segir það að hún hafi viljað enda sinn listferil eins og hún byrjaði hann, þar 

spilar inn í það að rík landslaghefð var í Danmörku og það hefur eflaust hvatt Júlíönu áfram á 

þeirri braut. Einn danskur listamaður sem notaði landslagið í myndum sínum hét Henry 

Brokman. Hann nam líka nám í Konunglegu Akademíunni í Kaupmannahöfn eins og Júlíana en 

hann var þar árið 1884. Verk hans eru dæmi um danska landslagshefð á þeim tíma og hafði hann 

mjög svipaðar áherslur og Júlíana í landslagsmyndum sínum. Sem dæmi má nefna myndina 

Scutolo, The Marvels of Marvels sem er myrk og dulúðleg þar sem viðfangsefnið er aðeins hluti 

af fjalli og sjórinn er orðið aðalatriðið á móti gráum himninum. Það má sjá líkindi með þessarri 

mynd og mynd Júlíönu Frá Vestmannaeyjum (Elliðaey). Þar sem fjallið er í fjarska og himinninn 

og hafið er orðið aðalatriðið í myndinn með gráslegnum himni og dimmu hafi.  

 

Henry Brokman, Scutolo, The Marvels of Marvels, 1912, olía á striga. 
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IV. 3 Íslensk náttúra dýrmætur skóli 

Júlíana segir það vera langa leið að markinu í listinni og margir verða að gera sér grein fyrir því 

hvað það er sem gerist innra með manni og koma því í verk sín þannig að verkin verði 

persónuleg. Það sem hefur skipt hana mest máli í listsköpun sinni eru litirnir, hvernig 

samsetningin, aðlöðunin og samræmið á milli þeirra var . Hún segir að íslensk náttúra hafi verið 

henni dýrmætur skóli hvað varðaði litina þar sem að hennar mati finnist önnur eins litbrigði 

hvergi annars staðar en í íslenskri náttúru. Þegar Júlíana kom í fyrsta sinn eftir stríðið til Íslands 

fannst henni sem hún hefði séð Vestmannaeyjar í fyrsta skipti, þar sá hún litadýrðina sem hún 

hafði þráð svo lengi. Hún sagði það vera eins og lífsnauðsynlega næringu fyrir sál og líkama að 

koma til Íslands. Verkefnin voru mörg og mikil í náttúrunni og landinu sem tók hana á valdi 

glaðværðar og endurnæringar. Hún sagðist ávallt lifa sig inn í umhverfið þar sem hún var hverju 

sinni að mála og reikaði um og skoðaði litina í dágóðan tíma áður en hún byrjaði að skapa.74 

Þetta sést mjög í hennar myndlist og þá sérstaklega í myndunum sem hún gerir út í 

Vestmannaeyjum þar sem valið á myndefninu er ekki mjög hefbundið og sjónarhornið er 

mismunandi, stundum er það fjarlægt eða mjög nálægt. Þegar vitnað er í Júlíönu í viðtali við 

blaðið Víði árið 1948 segir hún að það séu ekki fjöll og klettar sem hún er að leitast við að sýna í 

málverkum sínum heldur er það strögl hafsins og þessi eilífa hreyfing sem er lífið sjálft sem á að 

speglast í þeim. Hún vill hafa þetta strögl í náttúrunni og heldur hún að það stafi af því að hún 

hafi þurft sjálf að ganga í gegnum baráttur í lífinu.75 Hún segir hér að hún hafi þurft að heyja sína 

baráttu sjálf í lífinu og að hún vilji sjá það í náttúrunni og sýna það í myndum sínum. Það liggur 

þá í augum uppi að hennar sálarlíf og félagslíf endurspeglist í verkum hennar. Mikið hefur gerst 

á æviferli Júlíönu Sveinsdóttir sem hefur augljóslega haft umtalsverð áhrif á líf og listsköpun 

hennar. Listaverk hennar sýna það sem býr innra með henni, hvernig hún upplifir sjálfa sig sem 

listamann og hvernig hún túlkar það í listsköpun sinni.  

 

 

                                                           
74 Ingólfur Kristjánsson, (1955), Listamannaþættir, Reykjavík, Kjalarútgáfan, bls 129. 
75 Júlíana Sveinsdóttir listmálari, Víðir, 1948 ,(20 tbl), 19. 
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IV. 4 Tengsl við fósturjörðina 

Júlíana segir sjálf að það sem hafi mótað hana sjálfa og hennar listsköpun væri hennar uppruni 

og hún talaði um það í viðtali við Tímann árið 1957 að hin hrikalega náttúra í Vestmannaeyjum 

hafi mótað fólkið þaðan.76  

Hún örvar til dáða, vekur ólgu í brjósti manns, neyðir mann til að velja eða hafna. 
Kannske var það brimið í Vestmannaeyjum, sem kom þessu af stað í mér, þessu 
sem seinna varð til þess að ég fór að mála.77 

Þetta sýnir hvað hún hafði mikla ástúð á sínum heimaslóðum og sagði að náttúran í 

Vestmannaeyjum hafi orðið til þess að hún fór að mála. Yfirskriftin á viðtalinum er setning sem 

höfð er beint eftir henni „... maður verður að lifa hlutina sjálfur, það er ekki hægt að mála eftir 

forskrift...“78 Þetta segir mikið um hennar myndlist þar sem hennar upplifun og tilfinningar koma 

á strigann og hægt er að túlka af honum hvað hún hefur upplifað í gegnum tíðina.  

Í viðtali sem Drífa Viðar (sjálf myndlistarkona) tók við Júlíönu fyrir tímaritið Melkorku 

sagði Júlíana það sem skipti mestu máli í landslagsmyndum sínum sé að finna réttan stað og 

birtu. Hún segir það verði að einbeita huganum á meðan verið er að mála og það þýði ekki að 

reyna að breyta einhverju í myndinni eftir á því það muni bara deyða hana. Fyrirmyndin skiptir 

öllu máli þegar kemur að listferlinu sem hún gengur í gegnum og að henni finnist leiðinlegt að 

mála staði þar sem margir höfðu málað á og gæti það kannski verið ein af ástæðunum sem hún 

valdi Vestmannaeyjar sem fyrirmynd sína í myndlistinni. Drífa Viðar (sú sem tók viðtalið við 

Júlíönu) sagði að þegar þær gengu um sýningarsalinn þá stoppuðu þær oftast hjá 

Vestmannaeyjamyndunum því Júlíana stoppaði ávallt sjálf hjá þeim myndum. Einnig sagði hún 

myndlistina gerast í huganum og taki langan tíma í vinnslu.79 Þetta viðtal sýnir greinilega að 

tengsl hennar við sína fósturjörð væru mikil og það hafi haft sín áhrif á myndlist hennar í 

gegnum listferilinn. 

                                                           
76  Jij (1957, 12. apríl), „… Maður verður að lifa hlutina sjálfur, það er ekki hægt að mála eftir 
forskrift…“, Tíminn. 
77 Sama. 
78  Sama. 
79 Drífa Viðar (nóv, 1957), Litið inn á málverkasýningu Júlíönu Sveinsdóttur, Melkorka, 13(3), 68-
72. 
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IV. 5 Sjónræn upplifun og síð impressjónismi 

Sjónræn upplifun og áhrif frá umhverfinu eru hugmyndir sem hafa loðað við íslenska 

myndlistarmenn framan af 20. öldinni. Því er líka athyglisvert að sjá að íslenskir myndlistamenn 

fara ekki eða að litlu leyti eftir norrænni hefð í lýsandi raunsæi. Síð impressjónismi hafði mikil 

áhrif á vinnubrögð íslenska landslagsmálaranna þar sem þeir komu oft og mörgum sinnum á 

sumrin á sömu staðina til að mála fáein afmörkuð myndefni. Þetta er mjög kunnuglegt þar sem 

Júlíana kom nær alltaf á sumrin til Íslands til að mála hér og þá sérstaklega sóttist hún til 

Vestmannaeyja og málaði þar. Sjónræna upplifunin sem Júlíana varð fyrir í hvert skipti sem hún 

kom til landsins leyndi sér ekki og sagði hún það margoft í viðtölum hvað hún fylltist nýjum 

lífsanda og endurnærðist við að sjá og upplifa landslagið á Íslandi.80  

 

IV. 6 Vefnaðurinn 

Styrjaldarárin fyrri voru erfið fyrir Júlíönu en það segir hún sjálf í viðtali við Ingólf Kristjánsson 

í bókinni Listamannsþættir. Hún tók á það ráð í lok fyrri heimsstyrjaldarinnar að vefa og gerði 

það upphaflega til þess að fá tekjur og geta haldið áfram málaralistinni. Hún varð fljótt leið á því 

að vefa venjulegan vefnað  og reyndi  að fara sínar eigin leiðir í þeim efnum. Hún fór að teikna 

sjálf mynstur og vefa eftir því myndvefnað og litaði bandið sem hún notaði sjálf en þannig hafði 

hún fullkomlega stjórn á litavalinu.81 Júlíana var ávallt sjálfstæð bæði í lífi og starfi og sést það 

einmitt í þessu litla dæmi um hvernig hún litaði bandið sjálf sem hún notaði til þess að geta haft 

stjórn á litunum. Það er eitt af hennar einkennum í listsköpuninni. Hún sagði einnig að mörg af 

teppunum sem hún hefur ofið séu íslensk allt frá ullinni til litsins. Hún notaði gefjunarband og 

litaði það með íslenskum jurtalitum svo sem steinamosa, hreindýramosa og fleiru.82 Þessi dæmi 

sýna hvað Júlíana hafði sterkar taugar til heimalands síns og sýnir það á nánast öllum sviðum 

sinnar listköpunar. Vefnaðurinn hefur eflaust haft einhver áhrif á myndlist hennar en það er ekki 

                                                           
80  Auður Ólafsdóttir, (2001), Hið upphafna norður. Náttúrusýn í íslenskri myndlist.  
81  Ingólfur Kristjánsson, (1955) , bls 128. 
82           Sama, bls 128-129.  
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ætlunin að fjalla um það nánar en það er grein um vefnað Júlíönu sem heitir Ofið úr íslenskri ull 

eftir Hörpu Þórisdóttir í sýningarskránni Vefur lands og lita  sem fer dýpra í þessi mál.83 

 

IV. 7 Ítalíuferð 

Júlíana var spurð að því í viðtali hvort að hennar listgreinar séu í rauninni tvær og hún svaraði 

því játandi að hún hafi verið að mála og vefa á sama tíma síðari ár sín og lýsti báðum þessum 

listgreinum sem húsbændum sínum. Þetta sýnir hvað listsköpunin skipti hana miklu máli og að 

þetta hafi verið hennar líf og yndi en hún sagði einnig að hún væri að eltast við að þroskast í sínu 

starfi og þá breytast verk hennar samhliða því. Það er rétt þar sem hún þroskast samhliða sínum 

verkum og sést það mjög vel sérstaklega frá hennar fyrsta málverki þar sem hún hefur 

augljóslega ekki verið búin að finna sig í listinni. En þetta breyttist allt að hennar eigin sögn 

þegar hún fór í ferðalag til Ítalíu árið 1926 sem hafði mikil áhrif á hennar listsköpun og sagði það 

hafa hreinlega breytt lífi hennar. Júlíana hafði ekki vitað hvað list væri áður en hún fór þangað og 

sagði hún að hún hafi bara gert landslagsmyndir fram að þeim tíma en eftir þessa ferð þá hafi 

opnast nýjar dyr fyrir henni varðandi önnur viðfangsefni . Í framhaldi af þessu ferðalagi þá hafi 

hún byrjað að gera al-fresco myndir og mósaík.84 

 

IV. 8 Abstrakt list 

Þótt að Júlíana hafi ekki verið inn í abstrakt listinni á sínum tíma þá má samt greina frá áhrifum 

abstrakt listarinnar sem koma fram í yngri málverkunum þegar hún fór að leggja meiri áherslu á 

formin og litina í myndum sínum. Dagný Heiðdal segir að þótt  abstrakt list hafi verið í vinsæl á 

þessum tíma þá var stór hópur af dönskum málurum sem tengdi list sína mikið við náttúruna og 

raunveruleika hversdagsleikans. Það var ekki bara málað viðfangsefnið eins og það var heldur 

                                                           
83  Harpa Þórsdóttir, (2003), „Ofið úr íslenskri ull“, í Ólafur Kvaran (Ritstj.), Vefur lands og lita. 
Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 39. 
84  Ingólfur Kristjánsson, (1955), bls 129. 
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tilfinningin sem kom fram hjá listamanninum og túlkun hans á því sem hann málar á strigann.85 

Þetta er kunnugleg lýsing því nákvæmlega svona málar Júlíana sitt landslag og hefur hún oft 

nefnt það hvernig hún vill fanga tilfinninguna sem kemur fram hjá henni þegar hún skoðar 

landslagið og málar það á sinn túlkunarhátt á strigann. Fyrstu myndirnar hennar eins og 

Blátindur sem hún gerði árið 1912, er nánast bara máluð mynd af fjallinu og landslaginu í kring 

en það er engin tilfinning sem kemur af því eða finnst þegar horft er á verkið heldur er það of 

raunsætt, þar er áhersla á teikningu frekar en formið en þegar skoðað er mynd hennar Frá 

Vestmannaeyjum (Elliðaey) þá eru það litirnir og formið sem ráða myndinni og er sú mynd 

heldur dökk og drungaleg þannig að rigningin og þokan sést næstum eins og svo oft er í 

Vestmannaeyjum. Þarna var hún að túlka sína innri upplifun við að sjá heimaslóð sína eftir 

margra ára hlé og dregur upp mynd af náttúrunni sem hefur ávallt verið henni kær. Það sama má 

segja um seinustu mynd hennar frá Vestmannaeyjum Þrælaeiði að þar eru litirnir og formin sem 

skipta mestu máli. Eflaust hefur dvöl hennar í Danmörku haft þessi áhrif á hana einnig vegna 

þess að hún byrjaði feril sinn sem landslagsmálari og að þetta hafi bara ýtt meira við henni að 

halda áfram á þeirri braut. Júlíana fékk samt ekki frið frá því að vera bendluð við abstrakt listina 

en sjálf fannst henni hún vera ljót og afskræming á tilverunni og hún sagðist ekki fara eftir neinni 

ákveðinni myndlistarstefnu í listsköpun sinni sagði hún í viðtali við Tímann árið 1957 þegar 

blaðamaður spurði hana út í það.86 En eftir að hafa lesið mikið um hana er þetta samt oft eða ekki 

alltaf spurning um hennar myndlist, þar sem margir eru sammála um að hún hafi málað abstrakt 

en hún viðurkenndi það aldrei. Getur það ekki verið að hún hafi verið að mála abstrakt án þess að 

vita það, þarf listamaðurinn alltaf að fara eftir einhverri ákveðinni stefnu í sinni listsköpun. Er 

það ekki áhorfandinn sem sér um að túlka listaverk á sinn hátt sama hvað listamaðurinn segir um 

það eða ekki. Eflaust er hægt að segja að sum hennar listaverk minna óneitanlega mikið á 

abstrakt í bland við hina hefbundnu íslensku og dönsku landslagshefð í myndlist en það hafi ekki 

verið hennar ætlun. Hún notar landslagið til að túlka sína eigin líðan og þrautir í lífinu eins og 

dönsk landslagshefð gerði ráð fyrir.  

                                                           
85 Dagný Heiðdal, (2003), „Íslenskur listmálari í Danmörku“, í Ólafur Kvaran, (Ritstj), Vefur lands 
og lita, Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 32. 
86 Jij (1957, 12. apríl), „… Maður verður að lifa hlutina sjálfur, það er ekki hægt að mála eftir 
forskrift…“, Tíminn. 
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IV. 9 Þrír listamenn 

Listamaðurinn Jean-Jacques Henner var búsettur í París en leit ávallt á sig sem sannan Alsacebúa 

og kemur það greinilega fram í myndum hans frá árinu 1871 í verkunum Alsace bíður og 

Andrómedu. Barátta hans fyrir frelsun Alsace kemur skýrt fram í þessum verkum.87 Þetta hljómar 

mjög kunnuglega þar sem Júlíana bjó mestalla ævi sína í Kaupmannahöfn og Ísland átti alltaf 

stóran hlut af hjarta hennar. Það er augljóst að tilfinningar og félagslíf beggja hafa haft áhrif á 

þeirra listferil og má skoða það með ævisögulegri rannsóknaraðferð í listfræðinni. Líkja má 

málverkum Henners við málverk Júlíönu á þann hátt að sama hugsun er að baki þeim þar sem 

þau mála bæði myndir af landslagi heimahaga sinna og nota náttúruna sem einhvers konar túlkun 

á sálarlífinu, sem kemur innra með þeim og flæðir á strigann. Náttúran er viðfangsefni þeirra 

beggja og hafa þau bæði mikla næmni í sinni málaralist. Þau eru ekki bara að mála náttúruna 

heldur eru þau að túlka á strigann hvernig þau skynja náttúruna. Þegar Cézanne er bætt við í 

þennan hóp þá eiga þau það þrjú sameiginlegt að mála náttúruna og landslagið á sínum 

heimaslóðum og það oft og mörgum sinnum. Þetta segir manni að listamaðurinn getur skotið 

rótum sínum í listsköpun sinni við einstaka staði og þá sérstaklega í náttúrunni. Það er eins og 

náttúran hafi eitthvert dularfullt aðdráttarafl sem togar í fólk. Eins og Cézanne benti á þá snýst 

þetta ekki um að gera nákvæma eftir mynd af náttúrunni heldur að átta sig á sinni eigin skynjun á  

og túlka skynjunina á strigann.88 Þetta er einmitt það sem allir þessir listamenn eiga sameiginlegt 

að þeir eru að túlka sína eigin skynjun af sínu umhverfi á strigann.   

 

IV. 10 Þroski 

Myndlistargagnrýni sem birtist í Morgunblaðinu eftir Valtýr Pétursson um yfirlitsýningu á 

verkum Júlíönu árið 1979 (löngu eftir andlát hennar) fjallaði um þróun myndlistar Júlíönu sem 

hann sagði hafa þróast á eðlilegan hátt með því að hún fór aldrei farið fram úr sjálfri sér en var 

samt sem áður framsækin. Hún hafði auga með því hvað var að gerast í kringum hana í 

listaheiminum og alls staðar í Evrópu en hún hafði alltaf annan fótinn á Íslandi. Hún skapaði sér 
                                                           
87  Boudou, Dominique, (2001), bls 58 
88  Andrews, Malcolm, (1999), Landscape and Western Art, New York, Oxford University Press, bls 
192. 
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sérstæðan og mikilfengan stíl sem enginn annar hefði getað hermt eftir. Valtýr 

(myndlistargagnrýnandinn) segir hana hafa verið snilling í að mála eftir fyrirmyndum og þá talar  

hann sérstaklega um myndirnar frá Vestmannaeyjum.  

Þar eru klettar, haf og brim virkjuð á myndfletinum til að skapa þau geðhrif sem 
hæfa listakonunni í það og það skiptið. Einmitt í slíkum verkum sjáum við hvern 
þroska og skilning Júlíana hafði sem málari. Það mættu margir læra af þessum 
verkum í hvaða stíl sem þeir annars vinna því að þarna er um hreint og ekta 
málverk að ræða.89 

Það er rétt að hún hafi ferðast mikið og skoðað aðrar listastefnur sem höfðu verið ríkjandi á 

ýmsum tímabilum í lífi hennar en það er eins og hún hafi sagt skilið við ákveðnar listastefnur og 

hannað sína eigin listastefnu sem er hennar túlkun á umhverfinu og því sem hún málar. Það sést 

mjög vel í þeim þrem Eyjamyndum sem hér hafa verið teknar fyrir. Valtýr segir í gagnrýni sinni 

að það sé einmitt í eyjamyndum hennar sem þroski hennar og skilningur skíni í gegn sem málari. 

„Hreint og ekta málverk“90 segir hann líka og það er að öllum líkindum rétt þar sem túlkun 

listamannsins á því sem hann tekur sér fyrir hendur að skapa í sinni listsköpun er hin sanna list 

að mati margra listamanna og listaáhugamanna.91 Það sést í skrifum hans Valtýrs að Júlíana var 

og hefur alltaf verið mikils metin í listaheiminum og að hún hafi verið undir áhrifum einhverra 

listastefna en hún hafi samt á einhvern hátt skapað sinn eigin persónulegan stíl sem einkenndi 

hennar verk og gerði hana að svo einstökum listamanni. Júlíana er talin vera í dag einn af bestu 

landslagsmálarum sem bæði Ísland og Danmörk hefur átt.   

 

 

 

 

                                                           
89  Valtýr Pétursson, (1979, 26 maí), Sýning á verkum Júlíönu Sveinsdóttur, Morgunblaðið. 
90  Sama. 
91  Sama. 
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V. Niðurstaða   
Í ritgerðinni hefur verið dregin upp mynd af listamanninum Júlíönu Sveinsdóttur og listsköpun 

hennar. Skoðað var list hennar í sambandi við alþjóðlega og íslenska landslagsmálverkið og við 

þær kenningar sem voru í myndlist á þeim tíma þegar hún vann að listsköpun sinni. Fjallað var 

um hvernig Júlíana byrjaði sem natúralísk- rómantískur málari og hefur það verið frá sömu 

áhrifum og samtímamyndlistarmenn á Íslandi sem voru undir áhrifum rómantísku 

náttúrumálverkum  19. aldar. Einnig hefur hún verið undir áhrifum frá hollenska natúralismanum 

og þegar þróun landslagsmyndanna fór að þróast í þá átt að myndlistamenn fóru frekar að líta á 

heiminn og skoða hann og uppgvötuðu í leiðinni sjálfan sig. Viðhorf þeirra breyttist gagnvart 

náttúrunni, fegurðin var aukaatriði á meðan upplifun hennar væri aðalatriði. Upplifunin og 

reynslan af náttúrunni var oft viðkvæm, dularfull, ruglandi, hvetjandi og stundum  

ófyrirsjáanleg.92  

Guðbergur Bergsson talar um að þegar listaverk verða auðþekkjanlega frá öðrum þá er 

persónuleiki listamannsins komin í verkin og þá geta verkin bara verið eftir einn ákveðin 

listamann. Þótt að viðfangsefni listamannsins séu mörg þá er samt hægt að þekkja listamanninn í 

gegnum verk hans af einsleitninni og persónulegum tjáningarmáta.93 Þessi þróun listamannsins 

frá því þegar hann finnur sig í listinni og persónuleikinn kemur fram í listaverkum hans sést 

greinilega í listþróun Júlíönu þar sem í byrjun þegar hún málar Blátind í Vestmannaeyjum er hún 

ekki búin að finna sig en svo árið 1946 í myndinni Frá Vestmannaeyjum (Elliðaey) þá er farið að 

örla á einsleitni og persónuleika í verkinu. Frá þeim tíma má þekkja verk Júlíönu frá öðrum 

listamönnum og það sést best í seinustu mynd hennar frá Vestmannaeyjum Þrælaeiði að þar er 

persónuleikinn skínandi í gegnum verkið. Það er engin annar listamaður en Júlíana Sveinsdóttir 

sem á það verk heilshugar. Ákveðin þroski kemur á listamanninn sem þroskar list sína meðfram 

sinni persónulega þroska og það gerði Júlíana í gegnum listferil sinn og þá sérstaklega er hægt að 

sjá það í gegnum Vestmannaeyjamyndir hennar. Þegar þessar þrjár Vestmannaeyjamyndir sem 
                                                           
92  Boudou, Dominique, (2001), „Náttúran, spegill sálarinnar“, í Margrét Elísabet Ólafsdóttir, 
(Ritstj.), Náttúrusýnir, Reykjavík, Listasafn Íslands, bls 50. 

93  Guðbergur Bergsson, (2011), Ásýnd landsins: Vatnið, jörðin, hafið og himinninn, Kópavogur, 
Listasafn Kópavogs Gerðarsafn.  
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fjallað hefur verið um í ritgerðinni eru bornar saman þá hafa þær allar sama myndefnið sem er 

náttúran í Vestmannaeyjum. Þær mynda saman einskonar rauðan þráð í gegnum listferil hennar 

þar sem fyrsta myndin er í blábyrjun ferils hennar, önnur er á hátindi ferilsins og seinasta myndin 

er í endanum á ferli hennar. Þetta er klassískur listferill þar sem byrjunin er óreyndur 

listamaðurinn að reyna að finna sig í listsköpun sinni, ferillinn fer svo á skrið um árið 1946 þegar 

listamaðurinn uppgvötar sinn styrk í listinni og kemur með yfirlýsingu að þarna hafi hún byrjað 

að mála fyrir alvöru. Þriðja og seinasta myndin sýnir alla þróunina, alla þá þekkingu sem orðið 

hefur á vegi listamannsins og þarna er kominn út þroski listamannsins fyrir fullt og allt. Það er 

eins og það sé hægt að túlka einskonar sátt með seinustu Vestmannaeyjamyndinni hennar, eins 

og hún sé búin að skila af sér sinni listsköpun til sinnar heimaslóðar og sé sátt með sína vinnu.  

Guðbergur segir að þegar við horfum á landslagsmálverk þá sjáum við ekki landslag 

heldur sjáum við í mesta lagi hugmynd listamannsins og ef hugmynd listamannsins af 

landslaginu er komin langt frá fyrirmyndinni getur það orðið meira listaverk innan frjálsræðisins. 

Sýning hans Ásýnd landsins: Vatnið, jörðin, hafið og himinninn var leið til þess að sýna fólki 

þessa hugsun í landslagsmálverkinu.94 Einnig talar hann um muninn á landslagi og listaverki sé 

sá að landslag er hluti af náttúrunni og það er engin leið að geta haft það ávallt fyrir sjónir og 

ekki heldur hægt að færa það úr stað því landslagið er staðbundið. Málverkið hefur hreyfan- og 

færanleikann fram yfir landslagið og náttúruna en eitt eiga þau þó sameiginlegt sem er 

varðveitingin er óljós og færist til í minninu.95 Það er hægt að taka undir þetta hjá Guðbergi og 

segja að þegar listaverk er komið langt frá fyrirmyndinni þá gerast oft einhverjir ólýsanlegir 

töfrar þar sem hugarástand og túlkun listamannsins á viðfangsefninu kemur í ljós. Útfrá þeirri 

túlkun listamannsins má greina margar tilfinningar og það eru þessar tilfinningar sem koma upp 

hjá áhorfandanum sem lifir sig inn í listaverkið. Það eru einmitt þessir töfrar sem eru svo 

eftirsóknaverðir í myndlistinni. Hann talar líka um hreyfan- og færanleika málverksins fram yfir 

náttúruna og er ég sammála því að öllu leyti. Af því ef horft er á landslagsmálverk þá fær 

áhorfandinn að sjá bæði fallega náttúru og töfra listamannsins sem getur vakið upp margar 

tilfinningar og er það rúsínan í pylsuendanum í landslagsmálverkum að mínu mati. 

                                                           
94   Guðbergur Bergsson, (2011). 
95   Sama. 
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