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Ágrip 
 

Ritgerðin fjallar um myndlistarmanninn Magnús Pálsson, en hann var frumkvöðull í íslensku 

listalífi.  Hann var í hópi þeirra sem innleiddi ný viðmið í myndlist á Íslandi.  Magnús hefur 

haldið því fram að á samstarfs- og vináttunótum komist listamaðurinn fram úr sjálfum sér, 

það sé ávinningur bæði fyrir hann og aðra. Þessi skoðun Magnúsar fékk notið sín þegar hann 

kenndi við Myndlista- og handíðaskóla Íslands um miðjan áttunda áratug síðustu aldar. Þar 

mótaði hann listkennslu á óvenjulegan og persónulegan máta, auk þess sem hann taldi að 

listkennsla væri ákveðið listform.  Kennsluaðferðir Magnúsar í Nýlistadeildinni áttu m.a. þátt 

í að móta nýja kynslóð íslenskra listamanna og mynda mikilvæg tengsl við framsæknustu 

listaskóla í Evrópu. 
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Inngangur 
Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á hugmyndir og afstöðu Magnúsar Pálssonar 

til listarinnar, listhugtaksins og síðast en ekki síst til listkennslu. Til að það takist er ætlunin að 

styðjast við fjölbreyttar heimildir: Sýningarskrá sem gefin var út í tilefni yfirlitssýningar 

Magnúsar í Listasafni Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum árið 1994. Einnig verður stuðst við 

blaðagreinar og umfjallanir um list hans og listkennslu sem og hljóðsnælduna „Kennsla: 

geggjaðasta listgreinin“. Fjallað verður um stofnun Nýlistadeildarinnar við Myndlista- og 

handíðaskóla Íslands (MHÍ) og örfáum orðum eytt í forsögu skólans. Í kjallara Listaháskóla 

Íslands í Skipholti 1 voru varðveittar negatívur og ljósmyndir af afrakstri nemenda Magnúsar í 

Nýlistadeidinni sem vörpuðu ljósi á kennsluna í deildinni.1Einnig var rætt við Magnús Pálsson 

og Hildi Hákonardóttur, fyrrum skólastjóra MHÍ, um aðdraganda og stofnun Nýlistadeildar. 

     Magnús Pálsson (1929-) er einn af þeim listamönnum sem tóku þátt í því að innleiða nýja 

hugsun og aðferðir í myndlist á Íslandi. Aðferðin gekk út á það að gera listhlutinn sjálfan að 

aukaatriði en hugmyndina að baki hans að aðalatriði. Kastað var fyrir róða hinum 

hefðbundna efniviði sem áður þótti gjaldgegur í listsköpun og ný og óvenjuleg efni hlutu 

viðurkenningu. Einnig var lögð áherla á að má út skilin á milli listar og lífs annars vegar og 

hálistar og láglistar hins vegar, með það fyrir augum að allir væru listamenn í eðli sínu; að 

lífið sjálft væri list. En umfram allt var tilgangurinn með listinni sá að hafa gaman af því að 

skapa.2  

                                                           
1
 Gögnin eru nú varðveitt á Þjóðskjalasafni Íslands. 

2
 Harpa Þórsdóttir. 2001. „Flúxustengsl við Ísland (1964-2001)“, sýningarskrá Löng og margþætt saga í 

Listasafni Íslands. Flúxus í Þýskalandi 1962-1994, Listasafn Íslands. 



   

7 
 

     Listsköpun Magnúsar er oft á mörkum þess sem við köllum myndlist. Hann fer sjaldnast 

troðnar slóðir, hvort sem það er í hugmyndalegu tilliti eða efnislegu. Afstaða hans til 

listarinnar og listhugtaksins einkennist af ákveðnu landamæraleysi þar sem hann virðir hvorki 

eldri viðmið né hefðir. Magnús hefur haldið því fram að á samstarfs- og vináttunótum komist 

listamaðurinn fram úr sjálfum sér, það sé ávinningur bæði fyrir hann og aðra. Þessi skoðun 

Magnúsar fékk notið sín þegar hann kenndi við Myndlista- og handíðaskóla Íslands um 

miðjan áttunda áratug síðustu aldar. Þar mótaði hann listkennslu á óvenjulegan og 

persónulegan máta, auk þess sem hann taldi að listkennsla væri list. Áður en Magnús hóf 

listferilinn,  hafði hann unnið við sviðsmyndahönnum hjá Þjóðleikhúsinu og Leikfélagi 

Reykjavíkur, auk þess sem hann tók þátt í því að stofna leikhópinn Grímuna sem hafði það að 

markmiði að setja upp metnaðarfullar sýningar eftir íslensk sem erlend nútímaleikskáld.3 

     Þegar Magnús hóf sinn listferil fylgdi hann liststefnu sem leit dagsins ljós úti í heimi 

snemma á sjöunda áratug 20. aldar, sem Magnús kallar sjálfur „Flúxus kraðakið“.4 Á Íslandi er 

hins vegar talað um „nýlist“. Níels Hafstein, formaður stjórnar Félags Nýlistasafnsins árið 

1983, segir frá því í viðtali að hugtakið nýlist hafi fyrst verið notað innan veggja MHÍ þegar 

leitað var að nafni á deild sem áður hafði heitið Deild í mótun og hlaut loks nafnið 

Nýlistadeild. Hann segir að orðið hafi þótt „vísa til frumlegrar tjáningar og tilrauna og vera 

þjálla í meðferð en t.d. nútímamyndlistartilraunadeild.“5 Níels segir hugtakið einnig 

séríslenskt og að það nái yfir þá fjölbreyttu strauma og stefnur sem áttu sér stað í 

listheiminum bæði austan hafs og vestan á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar.6 Hér er 

Níels að vísa í þær margvíslegu tjáningarleiðir sem listamenn hófu að nýta sér til að miðla list 

sinni, s.s. gjörninga, vídeólist, hugmyndalist, konkret-ljóð og innsetningar, svo eitthvað sé 

nefnt. Þessi listbylting sjöunda og áttunda áratugarins, þ.e. ný-framúrstefnan og 

hugmyndalistin, átti sér rætur í Dadaismanum og breyttri heimsmynd sem fylgdi fundnum 

hlutum Marcel Duchamps (1887-1968), þar sem hann braut blað í listasögunni með verkum 

                                                           
3
 Margrét Elísabet Ólafsdóttir. 2006. „Sjónlist/sjónlistarverðlaun“, sótt af: 

http//www.listasafn.akureyri.is/v1/sjonlist/sjonlist_06/ordad06.html,  þann 10. nóvember 2011. 
4
 Magnús Pálsson. 2011. Viðtal vegna sýningarinnar Ný list verður til á Kjarvalsstöðum. 

5
 „Um leið og listin öðlast vinsældir missir hún byltingaraflið“, 1983. Viðtal við Niels Hafstein, Morgunblaðið, 26. 

Júní, bls. 76-77. 
6
 Sama heimild. 
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sínum og sýndi fram á að hægt væri að tjá sig á nýjan máta án þess að missa tengslin við 

listina.7  

     Á tuttugustu öldinni urðu róttækar breytingar í kennslumálum líkt og á sviði listarinnar. 

Bók Ellen Key (1849-1926), Öld barnsins, sem kom út árið 1900, var tímamótaverk á sviði 

kennslumála. Þar var sett fram sú róttæka hugmynd að barnið skyldi vera í öndvegi. Á 

svipuðum tíma og Ellen gaf út bók sína kom fram hreyfing í Þýskalandi sem hafði það að 

markmiði að auka listkennslu í skólum og auka hreyfifærni barna. Listkennslan var ákveðið 

andóf gegn „tilfinninga- og hugmyndasnauðum skóla, sem aðeins dýpkar vitsmunina“. 8 Hver 

skólastefnan rak aðra á öldinni og umbætur í skólamálum urðu að veruleika þar sem áhersla 

var lögð á frelsi, framtak nemandans, virkni, áhugahvöt og persónuleikaaðlögun með 

skapandi sjálfstjáningu var meginstef.9 Áhrifamikill fræðimaður þessa tímabils var John 

Dewey (1859-1952). Hann var prófessor í heimspeki auk þess sem hann tók gráðu í sálfræði 

og uppeldisfræðum við háskólann í Chicago. Hann er talinn hafa haft mikil áhrif á uppeldis- 

og fræðslumál á Vesturlöndum og kom meðal annars fram með hugmyndina „learning by 

doing“ (að læra með því að framkvæma) sem gekk út á það að fá nemendur til að virkja 

líkamann og skynfærin heildrænt til lærdóms. Dewey lagði áherslu á að félagslegt umhverfi 

nemandans ætti að vera örvandi og að verkefni ætti að leysa í sameiningu og í samvinnu við 

nánasta umhverfi.10 John Dewey var ötull talsmaður nýrra áherslna í menntunarfræðum og 

gaf út fjölda rita um kennslu og uppeldismál. Ekki voru allir sammála uppelsdisstefnu hans og 

sumir kenndu hugmyndum hinnar nýju umbótastefnu Deweys um ákveðið upplausnarástand 

sem skapaðist í skólum í Bandaríkjunum og voru hann og fylgismenn hans gagnrýndir 

harkalega.11 

     Ákveðin vinstristefna gerði vart við sig í menntunarfræðum upp úr 1967 sem skilaði sér 

inn í skólana með ýmiskonar uppeldisritum. Þetta hélst í hendur við stúdentaóeirðir og kröfu 

almennings um aukið frelsi og lýðræði. Berjast átti gegn öllu sem gæti talist kúgun og afnema 

bæri allt sem gæti talist óskynsamleg valdbeiting. Hér er átt við hvers konar hleypidóma og 

                                                           
7
 Dempsey, Amy. 2002. Styles, Schools and Movements, Thames & Hudson Ltd., London, bls. 116. 

8
 Myhre, Reidar. 2001. „Frelsi og sjálfsfylling“, Stefnur og straumar í uppeldissögu“, þýðandi: Bjarni Bjarnason, 

Rannsóknastofnun Kennaraháskóla Íslands, bls.163-164. 
9
 Sama heimild. „Umbótaskólar í Bandaríkjunum“, bls. 169. 

10
 Myhre, Reidar. 2001. „Framtak og félagslyndi“, Stefnur og straumar í uppeldssögu“, Þýðandi: Bjarni 

Bjarnason, Rannsóknastofnun Kennaraháskóla Íslands, bls.170. 
11

 Sama heimild. „John Dewey“, bls. 172. 
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gömul hugmyndakerfi sem þurfti að stokka upp. Frelsunin byggðist á tvennu, þ.e. ytra 

samfélagsskipulagi og hugarfari manna.12 Þessari stefnu fylgdi einn framsæknasti 

hugmyndasmiður kennslufræðanna, Brasilíumaðurinn Paulo Freire (1921-1997). Freire var 

lögfæðingur og prófessor í sögu og uppeldisfræðum. Hann stjórnaði umfangsmikilli 

fræðsluáætlun fyrir fullorðna í Brasilíu og starfaði fyrir UNESCO eftir að hann varð landflótta 

frá Brasilíu í kjölfar byltingar hersins árið 1964.13 Freire, sem var undir áhrifum frá fræðum 

þeirra Jean Paul Sartre, Erich Fromm, Karli Marx og Ivan Illich, kom á mörgum mikilvægum 

breytingum í kennslumálum. Einna þekktust er óformlega kennsluaðferðin sem byggðist á 

samræðunni milli kennarans og nemandans, því Freire taldi að kennsla væri máttugri með 

samræðunni en hefðbundinni námskrá skólanna. Samræðuaðferðin átti ekki að fela í sér 

kappræður eða keppni, heldur átti hún að byggja á samvinnu milli nemendanna og 

kennarans sem myndi auka þeim skilning og víðsýni.14 Magnús telur sig ekki hafa meðvitað 

fylgt ákveðinni stefnu í kennslunni, heldur spilað hana af fingrum fram.15 Samt sem áður má 

sjá ákveðnar hliðstæður í kenningum þeirra Deweys og Freire við hugmyndir og framkvæmd 

Magnúsar gagnvart listkennslunni.  

     Myndlistar- og menningarlífið á Íslandi einkenndist af ákveðinni einsleitni á sjötta áratug 

síðustu aldar og fram eftir þeim sjöunda.16 Skoðanaeinangrun ríkti bæði í pólitíkinni og 

menningarlífinu, sem gerði nýrri kynslóð íslenskra listamann sem komu erlendis frá ákaflega 

erfitt fyrir. Þeir áttu ekki auðvelt með að koma list sinni á framfæri hjá FÍM og lítill skilningur 

ríkti gagnvart list þeirra hjá almenningi. Þarna er vísað til þeirra listamanna sem stofnuðu 

SÚM árið 196917 en þeir voru flestir við sama heygarðshornið og Magnús í listsköpun sinni. 

Hugmyndir þeirra einkenndust af spurningum varðandi hugmyndir og tilgang listarinnar og 

hvernig hún ætti að nálgast og tengjast veruleikanum á nýjan hátt.18 

     Þegar fjallað er um þetta tímabil listasögunnar á Íslandi verður ekki hjá því komist að 

nefna prímusmótor þeirrar nýlistar sem var að ryðja sér til rúms hér á landi, en það var 

Dieter Roth (1930-1998). Dieter var þýsk-svissneskur listamaður sem kom fyrst hingað til 

                                                           
12

 Sama heimild. „Frelsunar- og byltingaruppeldisfræði“, bls. 310. 
13

 Sama heimild. „Paulo Freire og hin byltingarlega samræðu-fræðslustefna“, bls. 311. 
14

 Smith, Mark K. „Paulo Freire“, sótt af:http://www.infed.org/thinkers/et-freir.htm, þann 16. apríl 2012. 
15

 Viðtal höfundar við Magnús Pálsson þann 17. apríl 2012. 
16

 Aðalsteinn Ingólfsson. 2002. „Umbrotatími í sjónhendingu“, Listasafn Akureyrar, sýningarskrá. 
17

 Auður Ólafsdóttir. 2008. „1970-1979: Áttundi áratugurinn“, Íslensk samtímamyndlist frá 1970 til samtímans 
(1979-2008), Háskólaprent, bls. 5-7. 
18

 Ólafur Gíslason. 2011. Viðtal vegna sýningarinnar Ný list verður til á Kjarvalsstöðum, árið 2011. 

http://www.infed.org/thinkers/et-freir.htm
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lands í febrúar 1957 með heitkonu sinni Sigríði Björnsdóttur.19 Síðar varð hann þekktur og 

metinn listamaður innan hinnar erlendu hreyfingar flúxuslistamanna20 og smitaði hérlenda 

listamenn með nýstárlegum hugmyndum sem voru sprottnar úr hugmyndaheimi Flúxus.  

     Vegna sambands Dieters við hreyfingu flúxuslistamanna erlendis opnuðust gáttir sem áttu 

eftir að hafa mikilvæg áhrif á íslenskt listalíf. Fjöldi víðkunnra erlendra listamanna kom til 

landsins, m.a. fyrir hans tilstilli. Þetta voru t.d. þeir Richard Hamilton, Emmett Williams, Wolf 

Vostell og Robert Filliou.21 Þetta flæði erlendra listamanna hófst um miðjan sjötta áratug 

síðustu aldar í tengslum við starfsemi og sýningahald í Gallerí SÚM.22 Það skolaði sér síðar á 

land í Nýlistadeild MHÍ sem Magnús átti þátt í að koma á laggirnar árið 1975 ásamt 

skólastjóranum Hildi Hákonardóttur. 

Samstarf við Dieter og Ragnar – mótun listamannsins 
Árið 1958 kynnist Magnús myndlistarmanninum Dieter Roth. Magnús telur að það hafi 

annað hvort verið fyrir tilstilli ljósmyndarans Andrésar Kolbeinssonar eða í gegnum Rafn 

Hafnfjörð. Magnús segir þá Dieter hafa tengst vináttuböndum strax frá fyrstu kynnum. 

Samstarf þeirra hófst þannig að Magnús var með vinnustofu að Vesturgötu 45 ásamt 

víóluleikaranum og prentaranum Ingvari Jónassyni. Þegar Ingvar sagði húsnæðinu á 

Vesturgötunni lausu í árslok 1960 flutti Dieter inn í lausa vinnurýmið og þar með hófst 

samstarf þeirra Magnúsar sem varð bæði langt og gefandi.23 Á þessu tímabili var Magnús við 

verslunarstörf, janframt því sem hann kom sér upp vinnustofunni á Vesturgötunni.24 Þá hafði 

Magnús fyrir fjölskyldu að sjá og því var ekki annar möguleiki í stöðunni en sá að stunda list 

sína utan hefðbundins vinnutíma, því listsköpun skilaði litlu í aðra hönd.25 Fram til ársins 

1981 telur Magnús sig ekki hafa getað helgað sig algjörlega myndlistinni, hún hafi frekar 

verið megináhugamál hans og því hafi önnur störf tekið megnið af tíma hans.26 

                                                           
19

 Aðalsteinn Ingólfsson. 1994. „Kaflar úr viðtölum sem tekin voru 1986“,  Dieter Roth. 
20

Dempsey, Amy. 2002. „Fluxus is what Fluxus does-but no one knows whodunit“, Styles, Schools and 
Movements, Thames and Hudson, bls. 228. 
21

 Níels Hafstein. 1994. Formáli í sýningarskrá vegna sýningar Dieter Roth, bls. 3. 
22

 Magnús Pálsson. 1982. -Conversation 3.6.82, óútgefið efni, varðveitt á bókasafni Listasafns Íslands, bls. 1 
23

 Sama heimild. 
24

 Sama heimild. 
25

 Sama heimild.  
26 Guðlaugur Bergmundsson. 1981. „Halla mér frekar að anarkismanum“, Helgarpósturinn, 23. janúar, bls 12. 
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     Dieter Roth kom með ferska vinda og nýja strauma inn í hið staðnaða íslenska listalíf. Með 

fjölþættu samstarfi við listamenn, arkitekta, ljósmyndara, skáld og hönnuði hafði hann 

afdrifarík áhrif á unga myndlistarmenn hér á landi, sem leiddi meðal annars til stofnunar 

SÚM, samtaka listamanna sem fengust við ný-framúrstefnu eða nýlist. Dieter hafði orðið fyrir 

áhrifum frá hópi listamanna sem flykktu sér undir sama hatt og kölluðu hreyfingu sína Flúxus. 

Þessi hreyfing var skipulögð árið 1962 af Georg Maciunas, arkitekt og hönnuði. Hreyfingin 

kom með ferskar hugmyndir inn í listheiminn sem fólust í því að gera listina hversdagslegri og 

velta henni af stalli hátíðleikans. Tilgangurinn var sá að gera listina aðgengilega fyrir alla. 

Hreyfingin fékkst við ýmsar tilraunir í umfjöllun um veruleikann og samfélagið. Gerð voru 

listaverk úr óhefðbundnum og oft forgengilegum efniviði, sem gerði listhlutinn óaðlaðandi til 

skreytinga innanhúss eða sem söluvöru. Flúxuslistamanninum var sama um það, því deilt var 

á kapítalísk viðhorf innan listgeirans og verið var að hafna stofnanavæðingu listarinnar. 

Flúxushreyfingin hafði það að markmiði að auka léttleikann í lífinu með listina að vopni.27 

Fagurfræðilegu inntaki listarinnar var hafnað og segja má að tilgangurinn með stofnun 

Flúxushreyfingarinnar hafi m.a. verið sá að útrýma fagurfræði úr listinni. Hreyfingin gerði lítið 

úr alvarleika listarinnar og gerði í raun gys að listheiminum og stóru nöfnunum sem dáð voru 

innan hans, þótt margir listamenn Flúxushreyfingarinnar hafi seinna meir tilheyrt hinum 

„stóru nöfnum“ í heimi listarinnar. Dieter bar þessa strauma að stöndum Íslands og segir 

Magnús sig hafa orðið fyrir miklum áhrifum frá „þessu Flúxus kraðaki“ sem hann telur að hafi 

mótað sig sem listamann.28 Magnús tileinkaði sér vinnubrögð þessarar byltingarkenndu listar 

á örfáum árum og afraksturinn sýndi hann á fyrstu einkasýningu sinni árið 1967.29  

     Magnús þekkti lítið til listar Dieters við upphaf samstarfs þeirra, en hann hafði haft spurnir 

af Dieter og séð umbrot sem hann hafði unnið fyrir tímaritið Birting. Það sem helst vakti 

athygli Magnúsar varðandi  hönnunina var umræðan sem skapaðist í þjóðfélaginu út af henni 

og andstaða Thors Vilhjálmssonar.30  

     Vinnan við leikhúsið gerði það að verkum að Magnús var farinn að gera ákveðnar 

sjónrænar tilraunir sem byggðust á tilviljuninni í sviðsmyndahönnun áður en þeir Dieter 

                                                           
27

 Foster, Hal, Krauss, Rosalind, Alain Bois, Yve, Buchlenoh, Benjamin, H.D. 2004. Art since 1900, Thames and 
Hudson, London, bls. 456-67. 
28

 Magnús Pálsson. 2011. Viðtal vegna sýningarinnar Ný list verður til á Kjarvalsstöðum. 
29

 Guðlaugur Bergmundsson. 1981. „Halla mér frekar að anarkismanum“, Helgarpósturinn, 23. Janúar, bls. 12. 
30

 Magnús Pálsson. 1982. Conversation. 3.6.82, óútgefið efni sem geymt er á bókasafni Listasafns Íslands, bls. 2. 
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hittust: „Ég var farinn að sýsla við hreyfimyndir sem bakgrunn fyrir leikhús og var eitthvað 

farinn að pæla í þessum gjörningum.“31 Bókagerðinni og „concrete“ listinni kynntist hann í 

gegnum Dieter. Sú þróun sem síðar varð í listsköpun Magnúsar átti ekki endilega upptök sín 

hjá Dieter, heldur styrkti hann það sem þegar var hafið.32 Magnús telur því að þau áhrif sem 

Dieter hafði á listamenn hafi frekar verið óbein og því til staðfestingar nefnir hann að Jón 

Gunnar Árnason hafi þegar verið farinn að vinna að list, en vegna hvatningar frá Dieter hafi 

hann hafið hann sinn listferil.33  

     Magnús segir að alls kyns hönnun hafi átt mikið upp á pallborðið seint á sjötta og snemma 

á sjöunda áratug síðustu aldar. Dieter og Magnús sýsluðu ýmislegt saman á vinnustofunni á 

Vesturgötunni sem tengdist hönnun. Að sögn Magnúsar voru þeir oft peningalausir á þessum 

tíma og tóku því að sér ýmis verk. Þeir unnu að módelsmíðum fyrir Sigvalda Þórðarson 

arkitekt og einnig fyrir Skarphéðin Jóhannsson. Einnig gerðu þeir stórt landslagsmódel af 

svæði Keldnaholts og annað módel fyrir skipulag sumarhúsa að Ölfusborgum og sumarhúsin 

sjálf. „Við hljótum að hafa verið mjög ákafir“, segir Magnús, „því mér tókst að verða mér út 

um verkefni tengt Arnarnes-svæðinu í gegnum föður minn“. Einnig unnu þeir Dieter að gerð 

módels af Kennaraskóla Íslands, sem að sögn Magnúsar er enn til sýnis í húsakynnum 

skólans.34  

     Í apríl árið 1963 stofnuðu þeir Dieter, ásamt Manfreð Vilhjálmssyni arkitekt og Magnúsi 

Jóhannssyni, eiganda húsgagnaverslunarinnar Skeifunnar, hönnunar- og húsgagnaverslunina 

Kúluna sem var til húsa að Skólavörðustíg 10. Nafn verslunarinnar dró nafn sitt af kúlu sem 

Gunnar Malmberg bjó til úr tannhjólum úr klukkum og hékk uppi í versluninni.35 Á 

boðstólnum í versluninni voru hönnunarvörur eftir ýmsa listamenn sem og nýstárleg 

húsgögn, hönnuð af Dieter og Magnúsi. Þessi verslun átti sér ekki langa lífdaga, því henni var 

lokað eftir aðeins rúmlega þrjá mánuði.36 Enda var stofnað til Kúlunnar sem eins konar 

tilraunaverkefnis. Til að mynda gerði Magnús „prototýpur“ af ljósi og furuhúsgögnum, Dieter 

hannaði húsgögn úr „dexion-metal“ og Manfreð húsgögn úr rörum. Þessi hönnun var í 

                                                           
31

 Viðtal höfundar við Magnús Pálsson þann 17. apríl 2012. 
32

 Sama heimild.  
33

 Sama heimild. 
34

 Sama heimild. 
35

 Magnús Pálsson. 1982. Conversation. 3.6.82, óútgefið efni sem geymt er á bókasafni Listasafns Íslands, bls. 2. 
36

 „Kúlan/Húsgögn og hönnunargripir frá 1962“, sótt af: http:/honnunarmidstod.is/geymsla/lesdagskra/1508. 
þann 25. mars. 2012. 
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hrópandi andstöðu við harðviðar- og tekk-húsgögnin sem voru hvað vinsælust á þessum 

tíma. Einnig voru á boðstólnum í versluninni ljósmyndir eftir Rafn Hafnfjörð og Andrés 

Kolbeinsson, listhlutir eftir þýskan listamann, Rolf Weber, öskubakkar eftir Dieter og Jón 

Gunnar og hillur hannaðar af Dieter. Magnús taldi að þessi framkvæmd hafi verið 

fjárhagslegt „fíaskó“ og fólk hefði nánast tapað sér vegna málmhúsgagna þeirra Dieters og 

Manfreðs.  

     Í kringum 1962 fór Magnús að móta hugmynd varðandi „event“ eða viðburð sem hann 

hafði hugsaði sér að setja upp á leiksviði. Hann talaði gjarnan við Dieter um slíka hluti og 

hann hvatti hann til dáða, en hugmyndina segir Magnús hafa verið sína. Þetta var hugmynd 

sem byggði á því að hafa niðamyrkur í sal og leiða nokkra tugi af hestum upp á svið þar sem 

sýningargestir áttu að upplifa og myndgera í huga sér það sem gerðist á sviðinu. Þetta átti að 

vera einhvers konar „proto-performans“ og Magnús ætlaði að hanna vél sem var í anda 

Duchamp og Tinguely. Þessi gjörningur byggðist á upplifun og þátttöku áhorfandans þar sem 

hljóð og lyktin af hestunum spiluðu saman.37 Hugmyndin var aldrei framkvæmd en er ágætt 

dæmi um frjótt ímyndunarafl og hinn nýja þankagang Magnúsar á þessu tímabili.  

     Dieter fékkst við bókagerð sem Magnús fyldist náið með og hóf sjálfur nokkru síðar að 

gera bókverk. Til dæmis gaf útgefandi Dieters, Hansbjörg Mayer út bókverk Magnúsar 

Dogbook frá 1973, sem Magnús telur að hafi verið gefið út fyrir orð Dieters.38 Með tilkomu 

bókverka var listin færð út úr hefðbundnu sýningarrými, henni búnar þægilegar umbúðir sem 

auðveldaði almenningi aðgang að henni.39 

     Magnús og Dieter deildu vinnustofunni á Vesturgötunni þar til Dieter fór til Bandaríkjanna 

árið 1965.40 Dieter var mikið á ferðinni á þessum tíma, hann fór til Basel árið 1967 og kenndi í 

Düsseldorf árið 1968 fyrir tilstilli Joseph Beuys. Meðal nemenda Dieters var Jan Voss sem 

fyrir orð Dieters hóf að venja komur sínar til Íslands og gerðist einn af okkar ágætu 

                                                           
37

 Viðtal höfundar við Magnús Pálson þann 17. apríl 2012. 
38

 Magnús Pálsson. 1982. Conversation. 3.6.82, óútgefið efni sem geymt er á bókasafni Listasafns Íslands, bls.6. 
39

 Gunnar Harðarson. 1998. Smásmíðar, „Trönurnar fljúga, um bókagerð íslenskra myndlistarmanna“, Tilraunir 
um bóklist og myndmenntir, Bjartur, Reykjavík, bls. 15. 
40

 Magnús Pálsson. 1982. Conversation. 3.6.82,  óútgefið efni sem geymt er á bókasafni Listasafns Íslands, bls. 1-
2. 
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„Íslandsvinum“. Árið 1967 hélt Magnús sína fyrstu einkasýningu í Ásmundarsal sem Dieter 

hjálpaði honum að setja upp sem og að finna nöfn á verkin sem hann sýndi.41 

     Árið 1970 hófu Magnús og Dieter að hanna sameiginlega vinnustofu í nágrenni við heimili 

þess fyrrnefnda í Mosfellssveit. Þeir höfðu augastað á gömlu þvottahúsi sem byggt var af 

Bretum á stríðsárunum og fengu leyfi til að byggja við það. Þetta verkefni varð Magnúsi 

ofviða peningalega og því keypti Dieter hans hlut og lauk við bygginguna. Hún varð að bústað 

sem Dieter sótti í að dvelja í hluta árs allar götur síðan.42 Samstarf Dieters og Magnúsar hefur 

trúlega spannað stærra svið en hér er fært til bókar, enda ekki ætlunin að gera tæmandi 

úttekt á samstarfi þeirra, aðeins að gefa hugmynd um hin fjölbreyttu viðfangsefni sem þeir 

félagar fengust við.  

     Auk Dieters var Ragnar Kjartansson myndhöggvari áhrifavaldur í listsköpun Magnúsar. 

Magnús segir Ragnar Kjartansson hafa verið langtímavin sinn og taldi hann frábæran 

mann.43„Við gerðum margt saman,“ segir Magnús, „en listin okkar var hvor úr sinni áttinni. 

Ég byrjaði að vinna hjá honum í Glit, þá var Glit hérna uppi á Óðinsgötu. Aðrir listamenn voru 

þarna líka, Hringur Jóhannsson, Dieter var þarna og Þorbjörg Höskuldsdóttir, þau voru þarna 

að vinna við að mála keramik“. Magnús málaði einnig keramik en var þar ekki nema í tæpt ár. 

Ragnar Kjartansson gegndi starfi skólastjóra við Myndlistaskóla Reykjavíkur á árunum 1961-

1966. Á því tímabili kenndi Magnús börnum við Myndlistaskólann. Árið 1966 lét Kjartan 

Ragnarsson af störfum sem skólastjóri Myndlistaskóla Reykjavíkur og við stöðunni tók Baldur 

Óskarsson.44 Verkefnin sem Magnús og Ragnar unnu að saman í gegnum árin voru mörg og 

margvísleg en gefum Magnúsi orðið: 

 „Svo var ég oft að vinna með honum þegar hann var að gera skúlptúra. Við fórum oft 
út á land saman þar sem ég aðstoðaði hann við að búa þá til, til dæmis var hann að 
gera hest fyrir Skagfirðinga, og þetta var alveg stórhættulegt fréttum við seinna því við 
gerðum þetta allt úr epoxíðkvarsi sem er alveg baneitrað. Ragnar taldi líka á sínum tíma 
að hann væri að deyja úr þessu! Það hafi verið banamein hans. Svarfið var sérstaklega 
hættulegt“, sagði Magnús, „en við vorum hrærandi í þessu, nánast étandi þetta. Ég 
slapp, en hann hefur líka verið mikið meira í þessu en ég.“ Magnús heldur áfram: „Ég 
hjálpaði Ragnari við að setja upp tvær veggmyndir, ég hjálpaði honum með myndina 

                                                           
41

 Magnús Pálsson. 1982. Conversation. 3.6.82, óútgefið efni sem geymt er á bókasafni Listasafns Íslands, bls. 1-
2. 
42

 Sama heimild, bls. 5. 
43

 Viðtal höfundar við Magnús Pálsson þann 17. apríl 2012.  
44

 „Málverkasýning í Ásmundarsal“, Tíminn 1. október 1966, sótt af : 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3264523&issId=239204&lang=da, þann 20. apríl. 2012 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3264523&issId=239204&lang=da


   

15 
 

sem er á Hótel Holti, eina sem er í Festi í Grindavík og aðra sem er í Njarðvíkum. 
Myndirnar sem við gerðum í Grindavík og Njarðvíkum voru gerðar úr hrauni minnir mig 
en allt límt upp með epoxíð, þetta var alveg ægilega fínt efni að við töldum, alveg 
grjóthart og fínt og alveg nýtt. Það var bara ekki vitað á þessum tíma að þetta væri 
svona hættulegt!“45  

Af Ragnari lærði Magnús mótagerð og allt sem hann kann í gifsi og keramik. Þeir voru saman 

með vinnustofu að Grundarstíg 11 þar sem þeir settu meðal annars upp námskeið í keramik 

árið 1970, þar sem þeir kenndu bæði börnum og fullorðnum.46 Ragnar Kjartansson stóð fyrir 

útisýningum á skúlptúrum á Skólavörðuholtinu árin 1967-197147 og telur Magnús að hann 

hafi átt verk á þeim öllum, auk þess sem hann var í sýningarnefnd árið 1968 ásamt Jóni 

Gunnari Árnasyni og Ragnari.48 

Afstaða Magnúsar til listhugtaksins og listarinnar 
Samstarf Magnúsar við aðra listamenn tók nýja stefnu þegar hann hóf kennslu við MHÍ árið 

1975. Framan af listferlinum var Magnús að taka á móti áhrifum frá öðrum, samhliða því að 

móta sér sjálfstæðar hugmyndir til listarinnar. Þessar hugmyndir hans og afstaða til 

listarinnar koma hvað skýrast í ljós í tengslum við kennslu hans, samstarf hans við aðra 

listamenn og umsýslu í tengslum við list.  

„Svo skrítið sem það nú er, hefur myndlistin á síðustu áratugum hætt að vera 
handverks- eða kunnáttugrein en hefur orðið í staðinn grein alhliða sköpunar. Listin 
hefur orðið hugsköpunargrein í víðri merkingu. Bilið milli hinna hefðbundnu listgreina 
er orðið mjög ógreinilegt og meira að segja orðið erfitt að aðgreina skapandi verk á 
vísindasviðinu og skapandi listaverki. Skák aðgreinist varla frá list. Ljóð verða myndverk 
og myndverk tónlist“.49 

Á þessum orðum Magnúsar Pálssonar hefst hljóðsnælda sem gefin var út vegna sýningar 

hans í Nýlistasafni Íslands í tilefni Listahátíðar í Reykjavík árið 1984, Kennsla: geggjaðasta 

listgreinin. Magnús telur að í dag hafi listgreinar runnið svo saman að erfitt sé að kalla 

listamann annað hvort listmálara eða myndhöggvara og oft sé mörgum listmiðlum blandað 
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 Sama heimild. 
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saman í einu og sama verkinu sem geri flokkun torvelda. Magnús telur að listin sé hætt að 

vera til sem fag og einnig sú hugmynd að listaverkið sé það sem skiptir öllu máli. Með þessu 

er listhluturinn sjálfur orðinn að aukaatriði, ólíkt því sem var hjá fyrirrennurum hans í 

upplýsingunni og alveg fram á 20. öldina. 

     Hugmyndir og afstaða Magnúsar Pálssonar eiga sér hliðstæðu og eru upphaflega sprottnar 

frá dada-listhreyfingunni sem varð til upp úr fyrri heimstyrjöldinni. Dadaistarnir voru að 

andæfa ríkjandi skipulagi og héldu því fram að list gæti á engan hátt haft nein áhrif. Þeir 

höfnuðu yfirbyggingu valdsins og gagnrýndu þjóðernishyggju sem þeir töldu að styrjaldir 

væru sprottnar af. Því var hafnað að gera listhlutinn að söluvöru sem var hluti af þessu kerfi 

gróða og valda.50 Listsköpun þeirra hefur verið skilgreind sem andlist. Margir þeirra unnu út 

frá hugmyndinni um „fundinn hlut“ eða „object trouvé“. Magnús tileinkaði sér þessa 

hugmynd og lærði að meta hluti sem hann hafði ekki hugsað um áður sem efnivið í listverk, 

eins og til dæmis bíldekk og sjá hlutina jafnvel sem efni í bók.51  

     Í anda Duchamps vinnur Magnús list sína en gengur jafnvel lengra en hann með víðri 

skilgreiningu á listhugtakinu. Það var þessi uppstokkun hugmynda upp úr 1960 sem Magnúsi 

fannst svo spennandi, er listamenn hófu að nota í listaverk sín efni sem aldrei höfðu verið 

nefnd fyrr og höfðu ekki komið til greina sem efniviður listarinnar. Umskiptin á þessum tíma, 

segir Magnús, voru svo afgerandi og stórbrotin að hann gæti sem best verði barn þeirra.52 

Eins og sést á orðum Magnúsar í upphafi kaflans má segja að ákveðið landamæraleysi 

einkenni hugarheim hans gagnvart listinni og afstöðu hans til listarinnar. Þetta 

landamæraleysi má aftur rekja til listamannahreyfingarinnar sem Magnús segir að hann sé 

nánast sprottinn úr, þ.e. úr ný-dada og „Flúxuskraðakinu“.53  

     Sá listamaður sem Magnús nefnir oft og virðist hafa mætur á er flúxarinn Robert Filliou 

sem hann fékk hingað til landsins sem gestakennara árið 1978. Filliou gaf út bókina Teaching 

and Learning as Performing Arts54 árið 1970 þar sem hann telur að kennsla sé ákveðið form 

listar eða gjörnings. Magnús gerði hugmyndir Filliou að sínum og segir: „Kennslan er einn 
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 Ólafur Gíslason. „Súm 1965-1972, Eftirmáli“, SÚM 1965-1972, Listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir, bls. 10. 
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 Hedén, Carina. 1994. „Viðtal við Magnús Pálsson“, Magnús Pálsson, sýningarskrá vegna yfirlitssýningar á 
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 Magnús Pálsson. 2011. Viðtal vegna sýningarinnar Ný list verður til á Kjarvalsstöðum. 
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samfelldur performans, og í hvert skipti sem kennari stendur frammi fyrir nemendunum er 

hann á sviðinu og verður að reyna að láta nemandann koma einnig fram á sviðið í stað þess 

að hlusta“.55 Hér er Magnús e.t.v. að vitna óbeint í aðferð menntunarfræða John Dewys. 

Dewey gagnrýndi „gamla skólann“ fyrir að vanrækja að taka tillit til séreðlis einstaklinganna; 

hann vildi skapa aðstæður til náms þannig að nemandi gæti spreytt sig á ólíkustu 

viðfangsefnum og öðlast þannig jákvæða reynslu. Hlutverk kennarans samkvæmt Dewey er 

að vekja áhugahvötina, skapa aðstæður og veita nauðsynlega leiðsögn þannig að hæfileikar 

hvers nemanda njóti sín sem best, fyrir nemandann sjálfan og samfélagið.56  

Samvinna/„Donky art“ 

Samvinna er stór þáttur í afstöðu Magnúsar til listarinnar og er oft einkenni á verkum hans, 

sem og djúp virðing fyrir framlagi hvers listamanns sem leggur til hugmynd eða vinnur við 

tiltekið listaverk. „Listin er líka að skapa víttumgrípandi verk með þátttöku margra þar sem 

allir leggja fram sinn sköpunarkraft í risastórar listsymfóníur. Þar sem hinn svokallaði 

höfundur leggur aðeins til rammann að verkinu sem síðan einstaklingar taka þátt í“,57 sagði 

Magnús í tilefni sýningarinnar Kennsla: geggjaðasta listgreinin (1984). Þar kemur hvað 

skýrast í ljós alvarleikinn að baki þessum orðum, er Magnús sýndi listafurðir nemenda sinna 

frá kennsluárunum í MHÍ. Það er skoðun Magnúsar að í listinni felist lykilsamskipti fólks og að 

minna sé gert með það en ætti að gera. „Listin hefst á vináttu og samstarfsnótum“, segir 

Magnús en telur þó að fáir geri sér grein fyrir þessu.58 Hann telur að þegar tilfinningin um 

vináttu meðal manna hverfi úr listinni sé eitthvað glatað.59 Með samstarfsnótum á hann 

annars vegar við samskipti á milli listamanna og hins vegar samband listamanns við 

áhorfandann sem er mikið í umræðunni um þessar mundir. 

     Að grípa hugmyndir annarra listamanna á lofti og gera þær að sínum á að vera hverjum 

listamanni frjálst, að mati Magnúsar, og á móti eigi þeir að gefa öðrum hugmyndir sínar. 

Magnús telur að suma listamenn skorti viljann til samvinnu, en það skipti í raun ekki máli því 

að hlutir eða hugmyndir frá öðrum svífi í loftinu í einhvers konar „stærðarbanka“ sem hver 
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og einn getur sótt hugmynd í ef viðtökuloftnet viðkomandi er í lagi. Með því að deila 

hugmyndum og vinna saman telur Magnús að listamaðurinn komist fram úr eigin 

ímyndunarafli, að það sé ávinningur fyrir alla.60 Á þessum nótum hafa margir listamenn farið 

að vinna í dag, þ.e. að safna saman mönnum t.d. úr ólíkum geirum sem vinna saman að 

listaverki sem síðan einn ákveðinn listamaður merkir sér. Má þar frægan nefna Ólaf Elíasson.  

     Á fyrsta starfsári Deildar í mótun stóð Magnús fyrir þeirri nýjung að setja upp sýningu með 

nemanda sínum, Birgi Andréssyni, í Gallerí SÚM. Um sýningu þeirra var fjallað í dagblöðum 

landsins því Magnús var að brjóta blað í sýningarhaldi á landinu, auk þess sem sýningin var í 

óþökk skólayfirvalda. Gagnrýnandi Þjóðviljans lýsti sýningunni sem dálítið furðulegri. Sagt var 

að verkin þeirra væru uppi á veggjum, niðri á gólfi, öll voru þau glæný og í öllum stærðum og 

gæðaflokkum. Sagt var að Magnús væri að móta í gifs loftkennda hluti eins og þoku og færa í 

form hugtök eins og ástina, hljóð, ilm, og „annað þess háttar“. Blaðamaðurinn átti ekki jafn 

auðvelt með að lýsa verkum Birgis, hann sagði það „ekki all átakalaust að lýsa í stuttu máli“ 

því sem Birgir sýndi, nema það að verkin voru öll fjölbreytileg en skýringartexti fylgdi með 

hverju verki.61 Á þessari sýningu birti Birgir það sem síðar varð áberandi í list hans, þ.e. 

textana og konseptáhrifin. Bragi Ásgeirsson var gagnrýnandi á Morgunblaðinu og fjallaði 

einnig um sýningu þeirra félaga, en Bragi er sjálfur myndlistarmaður og kenndi í fjölda mörg 

ár við MHÍ. Bragi segir þrjár sýningar í gangi en þessi sé þeirra veigamest. Hann segir Magnús 

vel kunnan myndlistarmann, uppfræðara og fyrrum leikmyndasmið, en Birgir teljist enn 

myndlistarnemi, hann sé lítt þekktur og því óskrifað blað.62  

     Bragi heldur áfram: „sem að líkum lætur ræður hér ríkjum hugmyndafræðileg list, 

„conceptual art“, hjá hinum galvösku mönnum. Þeir eru ekki frá því að hér sé um 

tízkusýningu að ræða þótt ekki svífi fagurlimaður hofróður með æsandi tilburðum um sviðið. 

Í annan stað á þetta að vera fyrirbæri nútímans í listum og hefur vissulega verið áberandi á 

listsýningum austan hafs og vestan á undanförnum árum auk þess sem nefna má, að 

Biennalinn í Feneyjum í ár er allur undirlagður þessu fyrirbæri: „Listamaðurinn og umhverfi 

hans, - og frá áhrifum til uppátækja“.63 Með þessum orðum sínum er Bragi að draga upp það 
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viðhorf sem enn var til staðar í landinu gagnvart nýlistinni þó svo listamenn hafi fengist við 

hana og sýnt í rúman áratug. Þröstur Helgason telur að það sé varla von að almenningur og 

„málararnir gömlu“ kunni að meta samtímalist því þá skorti allar forsendur til þess. 

Ástæðuna segir Þröstur felast í því að listamenn og Nýlistasafnið hafi brugðist 

upplýsingaskyldu sinni varðandi það að kynna og fylgja þessari nýju list eftir, bæði í ræðu og 

riti.64 Ef til vill má segja að ef listfræði eða listkennslu væri meiri virðing sýnd og hún kennd á 

grunn- og framhaldsskólastigum væri skilningur og áhugi á nýlist eða samtímalist meiri en nú 

er. 

     Ekki er höfundi kunnugt um að vel þekktur myndlistarmaður hafi áður sett upp sýningu 

hér á landi með myndlistarnema, hvað þá „óskrifuðu blaði“ eins og Birgir var þegar þetta var 

skrifað. Ef til vill birtist hér í fyrsta sinn vísirinn af því sem síðar varð einkennandi fyrir 

Magnús, þ.e. að halda uppi samstarfi við unga og framsækna myndlistarmenn og koma þeim 

á framfæri. Magnús telur það að vísa listamönnum leiðina um listheiminn, útvega þeim 

sýningarhúsnæði og koma þeim á kortið flokkast sem ákveðin tegundar listar. Með þessari 

hugmynd telur Ingólfur Arnarson að Magnús opni listhugtakið enn frekar upp á gátt:65  

„Afskipti Magnúsar af kennslumálum verður að skoða í því ljósi að hann er þess konar 
listamaður sem lætur sér ekki nægja að sinna „eigin verkum“ heldur lætur sig varða 
ýmislegt sem við kemur vaxtaskilyrðum listarinnar og ytra umhverfi hennar og 
aðstæðum. Þannig hefur hann unnið að ýmsum mikilvægum málum sem lítið hefur 
farið fyrir, t.d. varðandi kynningu á íslenskri list erlendis. Önnur mál má ég nefna hér, 
útvegun á sýningarhúsnæði fyrir Nýlistasafnið og sýningarskála fyrir Íslendinga á 
Tvíæringnum í Feneyjum svo eitthvað sé nefnt. Því má útvíkka listhugtakið enn, því 
Magnús hefur nefnt þessi störf „Donky Art“.66 

Af þessum orðum Ingólfs Arnarsonar, fyrrum nemanda Magnúsar, má ljóst vera að mikill tími 

hefur farið í þessa umsýslu listarinnar hjá Magnúsi. Samsýning þeirra Birgis Andréssonar í 

Gallerí SÚM fellur vel að að þessari svokölluðu „Donky Art“ skilgreiningu Magnúsar. Hann 

starfaði mikið með félögunum í SÚM, án þess þó að hafa gengið formlega í þeirra raðir, því 

hann var brenndur af slíkum félagsskap eftir að slitnaði upp úr samstarfinu í leikhópnum 

Grímunni.67 Fleiri dæmi mætti nefna um samstarf Magnúsar innan listheimsins. Hann lagði 
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drjúga hönd á plóginn við stofnum Nýlistasafnsins (1978), auk þess sem hann stuðlaði að því 

árin sem hann var við kennslu að fá hingað til lands erlenda listamenn til að kenna við MHÍ. 

Hann leit svo á að nemendur lærðu best af listamönnum með reynslu og þannig gætu þeir 

kynnst sem flestum flötum listarinnar.68 Með þessu erlenda samstarfi telur Magnús að mikið 

kynningarstarf hafi farið fram á íslenskri list og hún þannig hlotið sess erlendis. Ekki síst með 

því að fá hingað erlenda listamenn hafi opnast fyrir nýja strauma og íslenskir listamenn 

fengið nýja sýn inn í það sem var að gerast úti í heimi í myndlistinni. Til að mynda stuðlaði 

Magnús að komu erlendra listamanna í samstarfi við Listaháskólann og Listasafns Reykjavíkur 

árið 2002.69  

Bókverk, hljóðverk og allt þar á milli 
Snemma á ferlinum fór að bera á þeirri tilhneigingu hjá Magnúsi að nýta sér tilviljunina í 

listinni, líkt og Jóhann Eyfells (1923) reið á vaðið með hér á landi upp úr 1960 þar sem hann 

bræddi málma tilviljunarkennt þar sem kraftar náttúrunnar og hans sjálfs sameinuðust við 

gerð listaverks.70 Magnús segist kannski styðjast við tilviljunina meira en flestir aðrir og telur 

að tilviljunin frelsi listamanninn frá „áferðarnostri“. Hendingin sé einnig í raun góð aðferð til 

að útiloka smekkinn, því þannig gefi hið óvænta og það smekklausa oft af sér ferska hluti.71 

„Tilviljun hefur alltaf verið mjög afgerandi þáttur í allri listsköpun. Menn hafa á síðari 
árum lært að virkja tilviljunina. Með listrænu hugviti sínu seilast þeir þannig út fyrir 
sjálfa sig og ná lengra en eigið ímyndunarafl hefði nokkurn tíma getað fleygt þeim. 
Þannig virkar líka hópvirkni. Þannig er listkennslan“.72 

Gunnar J. Árnason listheimspekingur telur að viðhorf Magnúsar til listsköpunar og 

listamanna sé án lotningar „fyrir hugmyndinni um hinn einstaka og einangraða listamann, 

stórbrotið andlegt líf hans og óviðjafnanlega hæfileika“.73 Með viðhorfi sínu til listarinnar er 
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Magnús búinn að víkka listhugtakið svo rækilega út að vart er hægt að greina á milli listar og 

hins daglega lífs. Magnús stendur enn dyggan vörð um þá hugmynd að samstarf og samskipti 

séu grundvallaratriði í listsköpun og að ekki sé hægt að skipta listinni upp í fyrirfram gefna 

bása.74 

     Greina má þrjú meginstef í listsköpun Magnúsar.75 Þetta eru rýmispælingarnar hans sem 

hefjast um miðjan sjöunda áratuginn og sjá má í fyrstu bókverkunum, t.d. verkinu Pappírsást 

(1965). Annað stefið markast af tilraunum hans varðandi pósitív og negatív rými þar sem 

hann myndgerir huglæga og óefniskennda hluti á borð við kulda, tilfinningar og hljóð, sem 

þróast síðan út í það að nota röddina til að mynda ósýnilega skúlptúra í tilteknu rými. Það 

þriðja tengist tilviljuninni eða hendingunni, hvernig Magnús beitir henni af yfirvegun í 

verkum sínum með því að láta endanlega lögun listhlutar ráðast af gömlum fötum líkt og í 

Bestu stykkjunum (1965) og Gifsbörnum (1970). Einnig má nefna textaverkið The Offs þar 

sem Magnús gerði samning við sjálfan sig um ákveðna vinnsluaðferð sem kom í veg fyrir að 

hann sjálfur gæti alfarið ráðið framvindu listaverksins.76 

     Listsköpun Magnúsar fyrstu tíu árin eru undir sterkum Flúxus áhrifum, sem markast af 

grófri áferð listhlutarins, anarkískri listhugsun og jafnvel expressjónískri vinnu sem lýsti sér í 

hröðum vinnubrögðum.77 Þessi fyrstu ár einkenndust af baráttu frumherjans þar sem öllu því 

sem áður var gert í myndlistinni var umbylt og ný listhugsun meðtekin. Vinnubrögð þessi og 

hin nýja listhugsun einkenndi fyrstu einkasýningu Magnúsar sem haldin var í Ásmundarsal 

árið 1967. Þar sýndi hann listhluti sem hann kallar Bestu stykkin, en þau eru einnig þekkt 

undir nafninu Frúöld. Eins og fram kemur fyrr í ritgerðinni aðstoðaði Dieter Roth Magnús við 

að finna nöfn á listaverkin og gaf hann óhrjálegasta „stykkinu“ nafnið Besta stykkið, það verk 

sem var næst óhrjálegast var kallað Næst besta stykkið og svo koll af kolli. Þessir listhlutir 

voru 23 talsins en týndu flestir tölunni. Eftir lifa þrjú þessara verka og eru þau í vörslu 

Nýlistasafns Íslands. Stykkin voru unnin úr fatnaði sem var troðinn út með pappír sem síðan 

var hertur með hinum ýmsu efnum. Þegar allt var orðið þurrt var pappírinn fjarlægður og 
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eftir stóð hertur fatnaðurinn „eins og innantómur hamur“. 78 Hér má segja að svokölluð 

andlist Magnúsar komi vel fram; hugmyndin er barnaleg og einföld og hvergi er hugað að 

fagurfræðinni í framkvæmdinni.79  

     Þegar fer að bera á konsept-áhrifum í list Magnúsar fara vinnubrögð hans að verða agaðri. 

Þá fer að gæta vísana í sagnaarf okkar Íslendinga, oft með húmorinn í öndvegi. Dæmi um 

slíkt verk er Ljóshirsla frá 1977. Þetta verk er svokallað „minnismerki“ um þá bræður á Bakka 

í Svarfaðardal, Gísla, Eirík og Helga. Verkið er hvítmáluð kommóða með skúffurnar 

misjafnlega mikið opnar, ein skúffa fyrir hvern bróður. Ofan á kommóðuna er ritað, „Í 

minningu Bakkabræðra og þess afreks þeirra að bera ljós í húfum sínum inn í gluggalaust 

hús“. 80 Eitt sterkasta konseptverk Magnúsar að mati Halldórs B. Runólfssonar listfræðings er 

verkið Flæðarmál frá 1976. Hann telur þetta verk ljóðrænt og með heimspekilegt inntak sem 

markast af hugmyndinni um pósitívt og negatívt rými og af því að ef einhver fullyrðing er 

sönn þá sé andstæð fullyrðing jafnsönn. Í þessu verki efnisgerir Magnús hafið, ströndina og 

himininn sem sameinast í þremur gifsklumpum sem mynda eina órofa heild.81 Í svipuðum 

dúr, nema gamansamari, gerði Magnús verkið Sekúndurnar þar til Sikorskyþyrlan snertir, sem 

er úr epoxýkvartsi (verkið hefur einnig verið unnið í gifs) frá árinu 1976. Þetta verk Magnúsar 

var sýnt á Feneyjartíværingnum árið 1980 þegar hann hlaut þá viðurkenningu að sýna þar 

fyrir Íslands hönd.82   

     „Rjóður“ kallar Magnús listaverk sem eru sambland af hljóðverkum og innsetningum eða 

uppsetningum. Dæmi um „rjóður“ eru verkin Enginn gleypir sólina og Túrpur Jónsson sem 

bæði voru gerð árið 1993. Rjóðrin voru sýnd í Gallerí einn einn á Skólavörðustíg. Verkinu 

Enginn gleypir sólina má lýsa á þennan hátt: Þegar komið var inn í sýningarrýmið tók á móti 

gestum allsterkur ilmur af neftóbaki sem lá í hrúgu í horni sýningarsalarins. Búið var að dreifa 

bleikum og bláleitum tröllslegum nefjum umhverfis tóbakshrúguna. Úr hátölurum sem 

staðsettir voru fyrir ofan listaverkið heyrðust alls kyns hljóð, s.s. stunur og ánægjuhljóð. Auk 

þess var farið með nokkurs konar þulur eða textasöngl sem börn fara gjarnan með í gamni 

sínu, svo sem „áé segja þér nokkuð pabbi þinn er kokkur mamma þín er rokkur og sjálfur ertu 
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drullusokkur“. Halldór Björn heldur því fram að þetta rjóður hans sé þáttur í 

samskiptafagurfræði eða „generic relational aesthetics“ sem þýðir að „frá listrænu 

sjónarmiði sé ekkert viðfangsefni öðru æðra; smekkur og stíll sé fallvölt gildi; og form-og 

litfegurð séu fánýtt takmark; að einstaklingsmiðuð listtjáning og snillingaduld í rómantískum 

anda sé á fallanda fæti og dæmd til að hverfa“.83  

     Halldór Björn Runólfsson telur að leikhúsið sé sjaldan langt undan í verkum Magnúsar og 

það fari að bera meira á því þegar líða tekur á ferilinn hans; hann álítur sum verka hans 

framlengingu á sviðslist. Sem dæmi má nefna Gifsbörnin, frá árinu 1970, sem voru afsteypur 

af „börnum“ eða réttara sagt barnsbúkar sem fengu formið af fatnaði sem fylltur var með 

gifsi. Barnsbúkunum var stillt upp í tilteknu rými sem gefur tilfinningu fyrir leikhúsi.84 Annað 

verk sem nær sviðsmynda- og leikhúsáhrifum er innsetningin fá árinu 2003, Viðtöl um 

dauðann sem Magnús gerði í samvinnu við Helgu Hansdóttur lækni. Innsetning þessi var 

samstarfsverkefni um listir og vísindi. Í því naut þekking Magnúsar á leiktjaldagerð sín vel. „Í 

myrkvuðum salnum kom Magnús fyrir gamaldags símaborðum, útvarpstækjum, litlum 

borðum, gólfteppum og veggfóðri sem skekkti litlu svæðin kringum útsendingarnar. Skjávarpi 

sýndi innyflafræði og línurit, en svo byrjaði fólk að tala um dauðann á alla mögulega vegu“. 

Halldór Björn telur að Magnúsi hafi tekist að skapa stemningu sem engu var lík þar sem listin 

og lífið mættust í samræðu um eilífðarmálin, eins og nafnið á verkinu gefur til kynna.85 

     Þegar litið er yfir verk Magnúsar sést að efniviðurinn sem hann notar er harla óvenjulegur 

og oftast úr efnum sem alla jafna eru ekki notuð í listaverk. Mörg verka hans eru unnin í gifs 

og telur Magnús það efni hlutlaust og karakterslaust, auk þess að vera ódýrt. Hann vann 

einnig úr efniviði eins og fötum, bíldekkjum, lími, pappír og alls kyns ódýru dóti sem hendi 

var næst. Oft vann hann í efni sem geymdist illa, sem hefur valdið því að mörg verka hans 

hafa því miður eyðilagst. Í mörgum verka hans kemur flúxusandinn berlega í ljós þar sem 

sköpunin er sett ofar listhlutnum, auk þess sem flúxuslistamenn deildu á sölumennsku 

listhlutarins. Mörg verka Magnúsasr eru hrá og gróf, mörg þeirra eru ljót samkvæmt 

skilgreiningu fagurfræðinnar og því ekki líkleg til að rata upp í hillur, á gólf eða veggi hjá 
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hinum almenna listaverkakaupanda, og því síður að galleríeigandinn myndi sækja það fast að 

hafa slíkan grip í galleríi sínu. 

     „Með frjórri listsköpun hefur Magnúsi ætíð tekist að feta nýjar brautir í endurnýjun 

tungumálsins“, segir Ólafur Gíslason listfræðingur og telur að slíkt sé nauðsyn eigi listin að 

lifa. Að bylta sé aldrei gert í friði við ríkjandi hefðir. Hann segir að það kosti bæði dirfsku og 

áhættu. „Með óþrjótandi ímyndunarafl, skarpa hugsun og meinlegan húmor að vopni hefur 

Magnúsi Pálssyni tekist að lyfta íslenskri myndlist upp úr þreyttri vanahugsun og komið henni 

á flug sem fáum öðrum. Jafnframt hefur hann opnað fyrir nýjan skilning á öðrum listgreinum 

og nýjum tjáningarmöguleikum innan þeirra“.86 Ólafur hefur þá trú að nýsköpunarstarf 

Magnúsar eigi eftir að setja mark sitt á allar þær tjáningarleiðir sem undir samtímalist falla.87  

  

Kennsla: geggjaðasta listgreinin 
„Listkennsla er list og á að vera list. Hún færir sömu unun og lífsfyllingu og öll önnur 
list. Hún krefst sömu atorku, hugmyndaauðgi og hæfni til að hrífa aðra til sköpunar og 
önnur list og vera höfð í hávegum“.88 

Sumum gæti þótt þessi skilgreining Magnúsar á list nokkuð víðtæk, en þessi orð voru lokaorð 

hans á fyrirlestri sem hann hélt á ráðstefnu um listkennslu í Henie-Onstad safninu í Osló í 

apríl 1986. Þau eru niðurstaða af kennslutilraunum sem hófust árið 1975 með tilkomu 

kennsluaðferða Magnúsar og hinna nýju miðla sem farið var að beita í listkennslu í MHÍ. 

     Myndlistarkennsla á Íslandi á sér ekki langa sögu frekar en myndlistarhefðin. Fyrsti 

formlegi skólinn sem kenndi handverk og myndlist var stofnaður árið 1939 af Lúðvíg 

Guðmundssyni og fyrsti yfirkennari skólans var Kurt Zier, sem síðar varð skólastjóri (1961-

1968).89 Í fyrstu hét skólinn Handíðaskóli Íslands en nafninu var síðar breytt í Myndlista- og 

handíðaskóla Íslands og starfaði hann óslitið til ársins 1999. Skólinn var fyrst til húsa í kjallara 

á Hverfisgötu 57. Á fyrsta ári skólans var lögð áhersla á leikfangagerð og viðgerð leikfanga. 

Síðar varð hlutverk og markmið skólans að veita nemendum sérmenntun og gefa almenningi 

kost á að nema verklegar námsgreinar og halda uppi kennslu í verklegum greinum fyrir 
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atvinnulaus ungmenni þar sem atvinnuleysi var talsvert á þessum tíma sökum kreppunnar. 

Árið 1941 flutti skólinn í rýmra húsnæði að Grundarstíg 41 en þar fór starfsemi skólans að 

færast í það horf sem hélst nokkurn veginn til ársins 1975.90 Sextíu árum eftir að skólinn var 

stofnaður eða árið 1999 var skólinn lagður niður og nýr skóli stofnaður, þ.e. Listaháskóli 

Íslands þar sem listkennsla ýmiskonar var sameinuð undir einn hatt. 

     Þar sem Íslendingar eiga sér ekki langa myndlistarhefð og trú manna er lítil á því hér á 

landi að listamaður geti unnið fyrir sér með list sinni, þá var mikil áhersla lögð á það innan 

MHÍ að nemendur þaðan gætu unnið fyrir sér sem kennarar eða handverksmenn ef 

listamannsdraumur þeirra rættist ekki.91 

     Hörður Ágústsson var ráðinn skólastjóri MHÍ árið 1968. Í hans skólastjórnartíð var tekin 

upp sú stefna að gera skólann virkari í list- og listfræðslumálum, með virku samstarfi við 

starfandi listamenn og með ráðstefnuhaldi um sértæk málefni.92 Skólaárið 1973-1974 fékk 

Hörður þriggja ára launalaust leyfi sem hann ætlaði að nýta til rannsóknarstarfa og í hans 

stað var ráðinn Gísli B. Björnsson.93 Gísli gegndi stöðunni í eitt skólaár og við tók sem 

staðgengill Harðar Ágústssonar Hildur Hákonardóttir94 sem hafði kennt myndvefnað við 

skólann frá árinu 1972.95 

     Árið 1975 var ný deild stofnuð við MHÍ. Tilurð hennar var sú að Hildur Hákonardóttir, 

staðgengill skólastjóra, kom að máli við Magnús Pálsson og bauð honum að kenna við 

skólann og taka við hinni nýju deild. Magnús þáði boðið með þeim skilyrðum að hann fengi 

að móta kennsluna eftir sínu höfði, því hann hefði ákveðnar hugmyndir um listkennslu. Til að 

svara kalli tímans um breytingar og framþróun í kennslumálum skólans ákvað Hildur að setja 

einnig á stofn málaradeild þetta sama ár.96 Deild í mótun, eins og hún hét fyrsta árið, var 

ætlað að móta kennslu í nýlistum sem hafði ekki verið reynt áður á landinu. Deildin hafði 
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aðstöðu í myndmótunarstofunni við léleg skilyrði og fátæklegan tækjakost og kennara sem 

kenndi aðeins hluta vetrar. 97 Eftir áramótin voru ráðnir að deildinni, auk Magnúsar 

Pálssonar, þeir Óláfur Lárusson sem kenndi tilraunakvikmyndun og síðar Sigurður 

Guðmundsson.98 

     Hildur Hákonardóttir tók við skólastjórn MHÍ þann 1. september 1976. Hörður Ágústson 

hafði þá lýst því yfir að hann myndi ekki hverfa aftur að skólastjórastarfinu að fríi loknu, en 

hélt þó áfram að kenna við skólann.99  

     Hildur hafði um árabil búið erlendis, bæði við nám og störf, og var þ.a.l. vel með á 

nótunum um það sem var að gerast erlendis í listum og í háskólaumhverfinu.100 Hún segir svo 

frá:  

„Það hafði verið mikil ólga í háskólum erlendis og ekki síst í listaskólunum og sumir 
forstöðumenn höfðu bókstaflega gefist upp á ástandinu og hætt eða verið bolað frá. 
Það var ekkert einsdæmi að konum væri falið forystuhlutverk í skólum á þessum árum 
því að vinnuaðferðir þeirra féllu betur að kröfum tímans og stúdenta. Mér var alveg 
ljóst í hvaða stöðu ég var og taldi besta ráðið að efla frjálsa myndlist og gera námið þar 
opnara. Myndlista- og handíðaskólinn var orðinn formföst stofnun með tveggja ára 
fornámi, síðan tóku við sérdeildir og auk þess voru haldin ýmis námskeið fyrir 
almenning. Þetta var gott kerfi og vel grundað og líklega til fyrirmyndar hefðu tímarnir 
ekki verið eins og þeir voru – nemendur einfaldlega kröfðust meira frjálsræðis. Þeim 
sem ætluðu sér í myndlist stóð fyrst og fremst til boða að setjast í teikni-
kennaradeildina og hugsunin hafði verið sú að þeir útskrifuðust með kennsluréttindi 
sem nokkurs konar öryggisventil ef þeim tækist ekki að sjá fyrir sér með list sinni. Auk 
þess var hægt að fara í auglýsingadeild, vefnaðarkennaradeild, grafík, textíl, eða 
keramik. Ekki var vel séð að flakka á milli deilda, eiginlega bannað. Þetta fyrirkomulag 
var að verða of þröngt og afmarkað fyrir þá sem vildu sinna myndlist en það var aftur á 
móti slæmt því það var nýbúið að slípa kerfið til og bæta við þremur síðustu deildunum 
og þær störfuðu vel og skiluðu góðum árangri. 

Ég stofnaði því tvær nýjar deildir til viðbótar og réð Magnús Pálsson til að standa fyrir 
annarri þeirra, sem hann vildi kalla „Deild í mótun“ og hún hét það fyrsta árið. Sú deild 
var hugsuð sem skúlptúrdeild með frjálsu sniði og þar mætti hleypa út þeim þrýstingi 
sem hafði skapast. Um það ríkti skilningur á milli okkar Magnúsar en það var aldrei 
rætt. Samfara þessu stofnaði ég málaradeild. Þessar tvær deildir áttu að sinna því 
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hlutverki að efla skólann sem myndlistarskóla enda sést greinilega af upptalningunni 
hér að ofan að miklu meiri áhersla hafði verið lögð á handíðir og kennslugreinar“.101  

Eins og skynja má af frásögn Hildar fóru ferskir vindar að blása um MHÍ með stofnun hinna 

nýju deilda. Eins og komið hefur fram var ákveðin stöðnun sem einkenndi listalífið og 

listkennslu hér á landi. Þegar nýi  vindar fara að blása þá liggur það nánast í hlutarins eðli að 

einhverjir setji sig á upp á móti hinum nýju straumum og stefnum. Það var tilfellið þegar 

Deild í mótun var stofnuð. Hún mætti tortryggni, einna mest á meðal kennara MHÍ:102  

„Það var þó ekki ætlunin, [að koma af stað deilum, innskot höfundar] heldur 
einfaldlega að sinna kalli tímans. Ég hafði búið lengi í Ameríku áður en ég hóf 
myndlistarnám hér heima og einnig hafði ég verið veturinn 1968-1969 í Edinborg og 
fyrir mér var þetta alveg óhjákvæmilegt, ef verið var að reka myndlistarskóla hlaut 
hann að reyna að standa undir nafni. En ég skal játa að ég var ekki tilbúin að skilja 
nauðsyn þess að fá hingað erlenda kennara og það lenti eingöngu á herðum Magnúsar 
að berja það í gegn, sem hann gerði“.103 

Þar sem áhersla skólans var á að kenna faggreinar og þ.a.l. mikil áhersla lögð á fagkunnáttu 

og kennslugreinar er kannski ekki að undra að Deild í mótun hafi ekki hlotið náð fyrir augum 

þeirra kennara sem höfðu slíkt að leiðarljósi. Magnús valdi að hafa ákveðið frjálsræði í 

deildinni sem byggði á sveigjanlegri mætingu nemenda en áður hafði þekkst í skólanum.104 

Þessi ákvörðun Magnúsar um frjálslegri mætingu nemenda, kenningar hans um að listin 

gengi þvert á öll mæri og hún væri ekki lengur á faglegu nótunum líkt og í öðrum deildum 

skólans; allt þetta hefur valdið óöryggi og andstöðu samkennara og sumir þeirra hótuðu 

uppsögnum í mótmælaskyni.105  

      Nýlistadeildin hét fyrsta árið Deild í mótun: „Við létum hana heita þetta til að lauma 

henni inn í skólann,“ sagði Magnús.106 Samkvæmt upplýsingum frá Hildi átti Magnús alfarið 

hugmyndina að nafni deildarinnar, sem og að skipuleggja það nám sem þar fór fram.  

 „Þótt starfsemin væri í föstum skorðum var engin skólanefnd og skólastjóri og 
kennarar ákváðu kennsluplanið. Skólinn starfaði undir Menntamálaráðuneytinu en 
annars að hluta til á vegum ríkisins og að hluta á vegum sveitarfélagsins eða 
Reykjavíkurbæjar (ég man ekki hvort Reykjavík var þá orðin borg),“ sagði Hildur. Hún 
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heldur áfram: „Ég hafði skotið mér undan því um vorið að samþykkja kennsluplan fyrir 
næsta vetur enda var ég þá ekki formlega tekin við starfinu og stofnsetti síðan 
deildirnar án þess að leita ráða hjá þeim sem störfuðu við skólann, en taldi að ég hefði 
gætt jafnræðis með því að stofna líka málaradeild“.107 

Eftir að Hildur Hákonardóttir tók við skólanum „þá fóru ævintýrin að gerast“, sagði Magnús. 

Samkvæmt frásögn Magnúsar höfðu þau Hildur ekki fengið fjárveitingu frá yfirvöldum til að 

stofna deildirnar.108 Deild í mótun var þó komin á koppinn og ævintýrið var hafið, bæði fyrir 

þá nemendur sem nutu kennslu Magnúsar og Magnús sjálfan.  

     Fyrsta starfsárið bjó deildin við aðstöðuleysi og lélegan tækjakost og kennari var aðeins 

ráðinn hluta vetrar. Þrátt fyrir þær skorður sem henni voru settar stóðu nemendur hinnar 

nýju deildar fyrir ýmiskonar uppákomum, s.s kvikmyndasýningum og gjörningum sem byggðu 

á fjöldaþátttöku nemenda skólans.109 Að fyrsta árinu loknu eða um haustið 1976 var aðstaða 

deildarinnar stórbætt. Ráðnir voru kennarar allan veturinn og deildin flutti að Stórholti 1 þar 

sem hún fékk tvær stofur til afnota og vinnuaðstöðu í kjallara hússins. Nafni deildarinnar var 

breytt úr Deild í mótun í Nýlistadeild. Nafnið á deildina fundu þeir Magnús, Hörður Ágústsson 

og Jón Gunnar Árnason.110  

     Fyrsta árið sem deildin starfaði sóttu fimm karlmenn um inngöngu. Þetta voru þeir Árni 

Ingólfsson, Bjarni H. Þórarinsson, Birgir Andrésson, Kristinn G. Harðarson og Sverrir 

Ólafsson.111 Skólaárið 1977-78 voru nemendurnir orðnir ellefu talsins, níu karlar og tvær 

konur: Ásta Ólafsdóttir, Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir, Birgir Andrésson, Eggert Pétursson, 

Erlingur Páll Ingvarsson, Guðjón Ketilsson, Grétar Reynisson, Ingólfur Arnarson, Magnús V. 

Guðlaugsson, Páll Ingvarsson og Þór Elís Pálsson. Vöxtur deildarinnar á milli ára segir nokkuð 

til um vinsældir hennar. Magnús taldi að æskilegur nemendafjöldi í deildinni væri á bilinu 10-

12. Það væri aðstaðan í skólanum, plássleysi og rýr tækjakostur sem setti þessar skorður.112 

     Tilgangur deildarinnar var að kynna fyrir nemendum það nýjasta sem var að gerast úti í 

heimi í listum og ætlan Magnúsar var að víkka út listhugtakið hjá nemendum, auka víðsýni 
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þeirra og „láta reyna á grensurnar“ eins og hann orðaði það sjálfur.113 Magnús taldi 

mikilvægt að deildin yrði ætíð móttækileg fyrir þeim meginstraumum og sveiflum í listinni 

sem fram kæmu á hverjum tíma. Til að svo mætti verða taldi hann að deildin þyrfti að búa 

við víðsýni og sveigjanleika skólastjórnenda.114  

     Meðal námsefnis í deildinni var meðal annars kvikmyndagerð, uppákomur og gjörningar, 

hljóðtækni, bókagerð og ýmiskonar fjölföldun. Notkun ljósmynda kom einnig mikið við sögu, 

þá helst við túlkun hugmynda. Kennsla í kvikmyndagerð var í höndum Ólafs Lárussonar (hann 

hóf kennslu í janúar 1976) og hvern vetur var fenginn gestakennari erlendis frá, sem Magnús 

taldi að væri deildinni afar mikilvægt.115 Mótun deildarinnar var vandkvæðum bundin sökum 

fjárskorts og vöntunar á tækjabúnaði, en fengur þótti að samningi sem gerður var við 

bókagerðardeild Iðnskólans árið 1977 sem prentaði og batt bækur nemendanna á 

vildarkjörum.116  

     Magnús lagði áherslu á að listsköpun nemendanna einskorðaðist ekki við ákveðna tækni 

eða við sérstakar aðferðir, efni eða tjáningarmiðla, heldur af „kennara, tækja, og húsakosti 

en einkum þó af því hvaða aðferð eða tjáningarmiðill hentar best þeim hugmyndum og 

viðhorfum sem eru uppspretta sköpunar á hverjum tíma“.117 Magnús lagði ekki eingöngu 

áherslu á að ráða myndlistarmenn að deildinni, heldur fékk hann þá Guðberg Bergsson 

rithöfund og Atla Heimi Sveinsson tónskáld til að halda þar námskeið.118 Magnús lagði mjög 

ríka áherslu á að forðast einangrun á listræna sviðinu og að hver nemandi hefði tækifæri til 

að þroska ímyndunarafl sitt og finna persónulegan tjáningarmáta sem gerði hann að 

sjálfstæðum listamanni.119 

     Skólaárið 1976-1977 mótaði Magnús hugmyndavinnu fyrir forskóla I sem fékk í fyrsta sinn 

að nema nýlistgreinar. Hugmyndavinnan grundvallaðist t.d. á því að skoða hugtök, gildismat 

og fegurðarskyn á nýjan og ferskan hátt. Lagt var til að athuga form hluta og nytsemd, sem 

og að stilla saman andstæðum eins og fegurð og ljótleika, „kitchi“ og klassík. Magnús lagði 
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áherslu á það þegar hann þróaði kennsluna að öll fyrirbæri lífs og umhverfis væru listræns 

eðlis.120 

     Ingólfur Arnarson, einn af fyrstu nemendum Magnúsar, segir að Magnús hafi lagt mikla 

áherslu á hópvinnu og umræður í kennslunni og hvergi haldið sínum skoðunum á lofti. Hann 

telur fyrrgreint hafa verið eitt af aðaleinkennum listkennslu Magnúsar.121 Hann komst svo að 

orði: 

„Oft var lagður ákveðinn rammi til virkjunar sameiginlegs sköpunarkrafts og í kringum 
þessi verkefni fóru fram miklar umræður sem miðuðu að því að gera listhugsun hvers 
og eins meðvitaðri og skýrari. Verkefnin voru oft afar sérstök og tóku á grunnþáttum 
myndlistar. Nefni ég hér nokkur dæmi: 1. Til að takast á við fegurðarhugtakið voru 
nemendur beðnir að skapa mesta kitch sem hugsast gæti, eitthvað nógu agalegt, ljótt 
og væmið. Árangurinn birtist í möppu sem hét Hugglundur. 2. Eitt sinn voru nemendur 
hvorki meira né minna en beðnir að skapa nýja liststefnu með tilheyrandi 
stefnuyfirlýsingu. 3. Bók um Bók var eitt metnaðarfyllsta verkefnið sem var afrakstur  
maraþon umræðna um eðli og einkenni bókarinnar“.122 

Þessi upptalning Ingólfs gefur nokkra hugmynd um það hvað Magnús var að bardúsa með 

nemendum og hve skapandi og nýstárleg listkennsla hans var á íslenskan mælikvarða. Annað 

dæmi um hópavinnuna sem fram fór í skólanum var „stór skúlptúrmynd" sem Magnús lét 

nemendur sína vinna að. Hann nefnir sérstaklega þá Birgi Andrésson og Bjarna H. 

Þórarinsson í þessu samhengi. Við vinnslu þessa listaverks skapaðist „svo mikið missætti, að 

þeir slógust strákarnir og blóðsletturnar skvettust á myndina, og þær eru þar enn, þeir muna 

eftir þessu strákarnir, þeir Biggi og Bjarni“, 123 sagði Magnús og hafði greinilega gaman af því 

að rifja atburðinn upp. Magnús hafði þetta verk lengi uppi í vinnustofu sinni, en nú telur 

hann að það sé glatað.124  

     Hildur Hákonardóttir segir að Magnús hafi átt frumkvæði að því að fá hingað erlenda 

listamenn til kennslu.125 Magnús kemur að þessu atriði kennslunnar í viðtali vegna sýningar á 

Kjarvalsstöðum árið 2011, Ný list verður til. Hann taldi það allt vera Hildi að þakka og sagði: 
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„Hildur kom því þannig fyrir að hægt var að ná í útlenda listamenn til að kenna“.126Hingað 

komu Philip Corner, Hermann Nietch, Allison Knowles og Robert Filliou. Þau höfðu mikil áhrif 

hér, sumir héldu meðal annars sýningu á Suðurgötu 7. Auk þeirra komu þeir hingað erlendis 

frá til kennslu, bræðurnir Sigurður og Kristján Guðmundssynir og Hreinn Friðfinnsson127 og 

báru með sér nýja og ferska strauma í skólann sem að öðrum kosti hefðu jafnvel ekki borist 

hingað fyrr en löngu seinna.128 Magnús segir það hafa verið „feikilega inspírasjón“ að hafa 

fengið þetta fólk hingað til landsins. Honum þótti sérstaklega mikilvægt að fá Robert Filliou 

hingað; sagði hann hafa verið lykilmann og taldi hann hafa mikla útgeislun og miklu að miðla. 

Robert Filliou kenndi frá 30. janúar til 24. febrúar 1978129 auk þess sem Magnús sagði þá hafa 

átt ágætt samstarf.130  

     Robert Filliou (1926-1987) var frá Frakklandi og tilheyrði flúxushreyfingunni. Hann var 

þekktur fyrir það að andæfa neysluhyggju og sóun í samfélögum og báru verk hans þess 

glöggt vitni. Hann gerði merkileg listaverk úr nánast engu og voru orð eins og virkni, 

umbreyting, hreyfing, orka, nægjusemi, flæði og hverfulleiki lykilorð fyrir hans listgerð, 

hugarheim og sköpun.131 Hugmyndir Fillious féllu vel að hugmyndum Magnúsar þar sem 

áhersla var lögð á það í deildinni að nýta hluti og vinna með óvenjulegan og ódýran efnivið. 

Nemendum Magnúsar var uppálagt að skila inn skýrslu eftir hverja önn þar sem sagt var frá 

þeim viðfangsefnum sem átti að vinna í hverju námskeiði fyrir sig. Námskeiði Fillious er lýst 

þannig af nokkrum nemendum:  

„Önnin með Filliou var að hluta listasaga, auk þess sem hópurinn framkvæmdi ýmis 
verk með honum. Sett var upp Poïpoïdrome hans Fillious í Suðurgötu 7 og vann ég 
mikið í því. En veit varla hvort hægt er að draga fram eitthvað sem var manns eigið. Ég 
ljósmyndaði heilan helling og kópíaði álíka, auk þess að prenta og stimpla poïpoï-kortið. 
Ég gerði ásamt Filliou drög að bókinni, How to make a good picture, sem sýnd voru. 
Einnig gerði ég fyrir hann Anti-Brainwashing shampoo. 

„Önnin var hópönn. Ég lít á þessa önn sem nokkurskonar opinberun inní þá tíma Fluxus 
og áranna frá 60-70 þar sem Robert var þátttakandi í, einskonar listasaga, lifandi saga 
þar sem bæði var sagt frá, rætt og framkvæmt næstum allar hugmyndir sem fram kom, 
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mjög spontant vinnubrögð oft á tíðum. PoïPoï drome: Lagði inn hugmyndakassa og líttu 
upp-líttu niður“. 

„Áheyrn fyrirlestra R. Fillious, fundir og umræður með honum. Unnið verk með Filliou í 
símsvara, t.d. segulbandsspóla fyrir símsvaragallerí í Sviss (sýnt 1-7 maí). Póstkortaction 
for Pascal, the Dictionary as scenario, Reykjavík artist guide book (óklárað), Darkjavík, 
Febrúar galleríið útgötvað, og síðast en ekki síst PoïPoïdrome sett upp í Suðurgötu 7, 
sem þurfti mikla vinnu og umstang“.132 

Í lok skólaársins sömdu nemendur Magnúsar sameiginlega skýrslu um vinnu Nýlistadeildar 

veturinn 1977-1978. Í þeirri skýrslu má sjá hversu lifandi og fjölbreytt kennslutilhögunin var 

hjá Magnúsi. Það má einnig lesa úr þessari skýrslu að deildinni var þröngur kostur búinn 

varðandi tækjakost og hve meðvitaðir nemendur voru um að spara þyrfti efni og aðföng 

deildarinnar. Í upphafi annar ræddu nemendur ásamt Magnúsi um fyrirliggjandi verkefni og 

hvernig skyldi skipta þeim fátæklega tækjakosti sem deildin hafði yfir að ráða milli 

nemendanna. Nemendur reifuðu vanda sem fylgdi tilraunavinnu með kvikmyndatækninni, 

hve dýrt það væri að sóa filmu á hugmynd sem yrði síðan að engu, ódýrara og eðlilegra væri 

að gera tilraunir á myndbandsvél sem sárlega vantaði í deildina.133 

      Vinnan innan Nýlistadeildarinnar krafðist þess af nemendunum að þeir sýndu sjálfstæð og 

öguð vinnubrögð. Til þess var ætlast af þeim að gera nákvæma grein fyrir eigin hugmyndum 

og áætlunum og þeim kennt að taka aldrei fyrstu lausn sem gefna. Nemendur voru hvattir til 

gagnrýnnar hugsunar og að hafa listræna sköpun í hávegum.134 Deildin hafði unnið sér sess 

innan skólans en átti sér þó enn andmælendur. Magnús telur það hafa verið eina aðalástæðu 

þess að Hildur Hákonardóttir sagði skólastjórastöðunni lausri árið 1978. Hann sagði það hafa 

verið afar slæmt fyrir deildina að hún hætti, því hún ásamt Herði Ágústssyni hafi verið 

sterkustu bandamenn deildarinnar og varið hana árásum.135 

     Árið 1978 var Einar Hákonarson settur skólastjóri Myndlista- og Handíðaskóla Íslands.136 

Árið 1981 vildi hann leggja Nýlistadeildina niður með þeim rökum að hún væri of dýr í rekstri 

og að ekkert fé fengist til reksturs hennar.137 Hann taldi einnig að of miklar deilur hefðu 
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staðið um deildina allt frá stofnun hennar sem réttlætti það að hún yrði lögð niður. Enda 

taldi hann ekki forsvaranlegt að listaskóli héldi úti deild um ákveðna liststefnu, hann væri 

andvígur því og hefði verið það frá upphafi.138 Fjölmiðlar virtust hafa mikinn áhuga á málinu 

og var mikið ritað og rætt um ákvörðun Einars. Nemendur deildarinnar risu öndverðir gegn 

ákvörðuninni og fóru m.a. í eins dags verkfall til að leggja áherslu á óskir sínar um að deildin 

fengi að starfa áfram. Ingvar Gíslason, þáverandi menntamálaráðherra, blandaði sér í 

blaðaskrifin og taldi Einar ekki hafa umboð til að leggja deildina niður. Aðkomu Einars að 

málinu lauk á þann veg að Einar hótaði því að annað hvort færi deildin eða hann. Einar hætti 

árið 1982 en deildin hélt velli. Þannig lauk málinu, deildin fékk að halda sér en nafninu var 

breytt í tíð Bjarna Daníelssonar skólastjóra úr því að heita Nýlistadeild í Fjöltæknideild.139 

Árið 1982 hætti Magnús að kenna en kom þó að skólanum sem stundakennari til ársins 

1984.140  

     Níu ára kennslutímabili Magnúsar við Myndlista- og handíðaskóla Íslands var lokið. Sama 

ár og hann lét af störfum setti hann upp sýningu í Nýlistasafninu í tengslum við Listahátíð, 

sem samanstóð af verkum nemenda hans hér á landi, í Hollandi og í Noregi, sem hét því 

einkennilega nafni Kennsla: geggjaðasta listgreinin.141 Á þessari sýningu opinberaði Magnús 

trúlega í fyrsta skipti hugmynd sína um að kennsla væri listgrein. Ingólfur Arnarson telur að 

ekki geti allir tekið undir þessa víðu skilgreiningu Magnúsar á list, en þetta framtak hans sé til 

marks um það hversu mikið metnaðarmál kennslan hafi verið honum, og að hún sé honum 

ekki einhver aukabúgrein.142 Á sýningunni stillti Magnús verkum nemenda sinna upp sem 

sínum eigin. Hann gerði það að á þeirri forsendu að kennsla sé fólgin í „prójektum“ sem hann 

fær nemendur sína til að vinna, annað hvort með sér eða í hópum. Hann lagði oftast til 

hugmyndina en síðan hafi verið um hópavinnu að ræða, hver lagði til sína hugmynd, sitt 

tillegg, sem sameinast í einu allsherjar verki.143 Þannig var verkið „stóra skúlptúrmyndin“ sem 

fjallað var um fyrr í ritgerðinni einmitt unnið. Það rataði á sýningu hans Kennsla: geggjaðasta 
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listgreinin og þar mátti enn sjá blóðslettur þeirra „Bigga og Bjarna“ á myndfletinum.144 

Hugmyndalistin hafði verið ráðandi í listheiminum allan áttunda áratug síðustu aldar, en 

snemma á níunda áratugnum urðu snöggar breytingar á hinu listræna landslagi.  

     Listamenn víðsvegar í hinum vestræna heimi fóru að mála á ný með olíulitum á striga, oft 

á „expressjónískan“ máta, máluð hratt og í hita augnabliksins og ekki þótti nauðsynlegt að 

geta sýnt fram á ákveðna fagkunnáttu. Aðalatriðið var tjáningin. Þessi listbylgja var kennd við 

„nýja málverkið“. Það merkilega var að þessarar bylgju varð fyrst vart hér á landi árið 1982 

innan Nýlistadeildar MHÍ, þ.e. deildarinnar sem Magnús veitti forstöðu, en ekki innan 

málaradeildarinnar.145 Sýnir þetta dæmi hversu vel Magnús og nemendur hans fylgdust með 

og staðfestir einnig að kennarar Nýlistadeildar voru alltaf í tengslum við það nýjasta og 

ferskasta sem gerðist í listinni. 

     Magnús hafði lýst því á fyrirlestri sem hann hélt á ráðstefnu í Ósló hvernig liststefnur 

koma og fara, allt eftir því hvernig blæs í samfélögum; hvernig það myndist öldudalir þegar 

ákveðin liststefna hefur verið tæmd, en öldutoppar þegar listin er ný og fersk. Áður fyrr var 

sama liststefnan á öldutoppi jafnvel í heila öld en í dag eru liststefnur þar í mesta lagi í tíu ár 

og yrðu jafnvel skemur á toppnum í framtíðinni, skv. kenningum Magnúsar.146 Ný liststefna 

var að ryðja sér til rúms, liststefna sem kennd var við nýja málverkið. Nemendur í 

Nýlistadeild voru að verða leiðir á hugmyndalistinni og eilífum pælingum og vildu bara fara 

að mála. Á þessum tímapunkti var hugmyndalistin á leið niður öldutoppinn.  

Niðurstaða 
Fyrstu tíu árin á listferli Magnúsar einkennast af því sem hann sjálfur kallar gegnumbrots- og 

byltingarár. Þá var hann að finna listsköpun sinni stað á Íslandi. Á þessu tímabili var 

listsköpun hans hrá, gróf og „frekjuleg“, sem var jafnvel meðvituð ákvörðun hjá Magnúsi til 

að „sjokkera“ meðborgarana. Unnið var í anda Flúxushreyfingarinnar sem hann var í nánum 

tengslum við, upprunalega vegna sambanda í gegnum Dieter Roth. Síðar vingaðist hann við 

og starfaði með mörgum af þekktustu Flúxuslistamönnum þessa tímabils. Má þar nefna 

Robert Filliou, Philip Corner og Eric Andersen. Eftir gegnumbrotstímabilið fór hann að fága 
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hugmyndavinnuna á þeim grunni sem búið var að leggja. Hann leggur meiri áherslu á rólegri 

vinnu og fer að starfa á markvissum hugmyndagrundvelli. List hans fer að einkennast af 

þrauthugsuðum, fáguðum hugmyndum og oftar en ekki lúmskum húmor. Vinnubrögðin 

verða fáguð og konseptlistin sem Sigurður og Kristján Guðmundssynir og Hreinn Friðþjófsson 

báru með sér til Íslands frá námsárunum í Hollandi er farin að hafa áhrif. Magnús telur að 

hann hafi verið haldinn ákveðnum hugarklofningi gagnvart þessum tveimur stefnum. Þó 

hann vinni undir áhrifum konseptsins segist hann ekki geta losað sig við „þessa anarkísku og 

gosalegu afstöðu til lífsins og listarinnar“. Magnús komst svo að orði: „Ef ég ætti að fara að 

líta á mig sem tvo listamenn í þessu ljósi, þá myndi ég frekar halla mér að anarkistanum en 

fágaða hugmynda- og rannsóknarmanninum, því mér finnst hann miklu skemmtilegri“. 147 

     Með aðkomu sinni að Myndlista- og handíðaskólanum og stofnun Nýlistadeildarinnar 

vann Magnús brautryðjendastarf á sviði listkennslu hér á landi. Hann innleiddi í skólann nýjar 

hugmyndir sem byggðu á því að kynna ólíka listmiðla og aðferðir sem ekki hafði verið gert í 

listaskólum hérlendis. Hann kynnti fyrir nemendum það allra nýjasta sem var að gerast í 

myndlistinni erlendis með því að fá til landsins vel þekkta og framsækna listamenn, hvern úr 

sinni áttinni. Til þess að auka víðsýni nemenda vildi Magnús að nemendur lærðu af starfandi 

og viðurkenndum listamönnum, „enda brunnu þeir í skinninu um að koma og kenna á sinn 

hátt og hafa áhrif á ungt fólk,“ sagði Magnús.148 Þegar hann var spurður um það hvort og 

hvernig list og listkennsla hans endurspeglaðist í list þeirra fjölmörgu nemenda hans sem eru 

kunnir á listabrautinni í dag, svaraði hann: „Að lenda í þessu hjá mér, þetta hafði mótandi 

áhrif á þau. Ég sé engin áhrif frá mér, hjá Ástu eða Ingólfi Arnarsyni ... sko þessi listhugsun 

sem við komum með þarna inn, hún mótaði þetta unga fólk og nú er það að gera list og 

kenna, Ingólfur búinn að kenna í mörg ár, var prófessor hér við listaakademíuna. Hann er nú 

að kenna í Myndlistaskólanum í Reykjavík“.149 Þeir nemendur Magnúsar sem nefndir voru 

fyrr í ritgerðinni eru margir hverjir meðal fremstu myndlistarmanna landsins í dag. Ekki er 

hægt að greina að þeir fylgi ákveðnum sameiginlegum stíl, heldur eru þeir hver með sínu 

móti og hafa fundið sinn persónulega tjáningarmáta sem Magnús lagði svo mikla áherslu á í 

skólanum.  
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Magnús telur að Nýlistadeildin hafi verið með framsæknustu listadeildum sem starfræktar 

voru í Evrópu á miðjum áttunda áratug síðustu aldar. Hann hafði kynnt sér listaakademíuna í 

Düsseldorf, hann kenndi við van Eyek Akademíuna í Maastricht og sagði þessa tvo skóla auk 

Myndlista- og handíðaskóla Íslands hafa verið í hópi framsæknustu listaskóla Evrópu.150  

     Afstaða Magnúsar til listarinnar einkennist af því að má út skilin á milli listgreina, að 

hugmyndavinna sé mikilvægari en fagkunnátta og að álíta alla miðla listarinnar jafngilda. 

Hann áleit að öll menning væri jafngild, hvort sem um var að ræða alþýðuvísur eða kviður 

Hómers. Álíka landamæraleysi einnkennir skoðun hans á listaskólum. Magnús telur að 

deildaskipting sé óþörf, ekki aðeins í listaskólum heldur í öllu skólakerfinu. Í listaskólum telur 

hann að gömlu deildirnar (þær hefðbundnu) verði að víkka sig út og taka á móti nýjum 

straumum. Jafnvel taldi hann á tímabili að listaskólar væru með öllu óþarfir, en hefur látið af 

þeirri skoðun. Í dag trúir hann því að listaskólar séu gagnlegir en ekki skuli kenna list sem fag 

og ekki að kenna að búa til list, heldur aðeins að hjálpa nemendum að skilja samtíma sinn í 

samhengi við fortíðina.151 Þessar skoðanir Magnúsar endurómuðu í skoðunum fyrrverandi 

nemanda hans, Kristjáns Steingríms Jónssonar, sem var ráðinn fyrsti deildarforseti 

Listaháskóla Íslands árið 1999. Í drögum að hugmyndum um tilhögun myndlistarsviðs, sem 

Kristján Steingrímur og Valgerður Hauksdóttir lögðu fram, var ekki gert ráð fyrir 

deildaskiptingu eins og þeirri í MHÍ. Lagt var til að nemendur fengju meira frelsi til að velja 

sér kennara og nemendum væri frjálst að velja þær leiðir innan myndlistarsviðsins sem þeir 

óskuðu sér. Einnig var lagt til að auka fræðslu innan deildarinnar og að kennarastöður innan 

Listaháskólans væru auglýstar erlendis.152 Allar þessar tillögur þeirra Kristjáns Steingríms og 

Valgerðar falla vel að skoðunum Magnúsar Pálssonar um tilhögun listaskóla og afstöðu hans 

til listkennslu. Kristján Steingrímur virðist hafa mikið álit á fyrrum kennara sínum og telur að 

hann sé einn áhugaverðasti kennari sem hann hefur haft.153  

     Samvinnu á milli sviða í listaskólum og samvinnu á milli kennara og nemenda telur 

Magnús vera mikilvægan þátt í starfsemi listaskóla. Hann telur einnig að mikið sköpunarferli 

felist í samvinnu nemenda og kennara. Hann reifar einnig að þótt mörgum listamanninum 
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þyki mikilvægast að koma verkum sínum á framfæri og öðlast nafn í listheiminum hefjist 

listin á samstarfsnótum og vináttunni; að þetta sé nokkuð sem menn geri sér ekki alveg grein 

fyrir ennþá, að „samskiptin verða meginþáttur í starfi á milli listamanna og listamannahópa, 

auk þeirra sem vilja taka þátt í því starfi með öðrum hætti og njóta þess“.154  

Lokaorð 
Magnús Pálsson á sér langa og merkilega sögu í íslensku listalífi. Hann tók þátt í að bylta 

listhugtakinu hér á landi með óhefðbundinni listsköpun og óvenjulegri aftsöðu til listarinnar, 

listhugtaksins og listkennslu. Í upphafi listferilsins var list Magnúsar gróf og harla óvenjuleg á 

íslenskan mælikvarða og hlaut því ekki náð fyrir augum hins almenna listneytanda. Afstaða 

hans til listarinnar var einnig nýnæmi hér á landi þar sem hann taldi að listin væri ekki lengur 

til sem fag, að handverkið væri auðvelt að kenna, en það væri hugmyndin að baki verkinu 

sem skipti öllu máli. Í kjölfar hinna nýju listmiðla boðaði Magnús að samruni listgreina væri 

það sem koma skyldi. Magnús hefur lagt ríka áherslu á það að listamenn vinni saman og að 

þeir hafi vináttuna að leiðarljósi. Hann hefur starfað með mörgum myndlistarmönnum í 

gegnum árin en það samstarf sem hefur haft hvað mest mótandi áhrif á listamanninn er falið 

í samvinnu hans við Dieter Roth og Ragnar Kjartansson. 

     Magnús er talinn hafa alið upp kynslóðir af listamönnum og með einum eða öðrum hætti 

markað varanleg spor í þeirra listsköpun. Löngu eftir að þau Magnús og Hildur hættu að 

kenna við MHÍ áttu þau tal saman og veltu því fyrir sér hvernig staðið hefði á því að svona 

sterkir árgangar hefðu farið í gegn hjá þeim, árgangar sem mótuðu listalífið: „Það var af því“ 

sagði Magnús, „að krakkar finna hvar er kraftur og eitthvað nýtt að ske og margir flinkir 

krakkar komu til okkar – sem hefðu ekkert endilega lent í myndlist ef þessi kraftur hefði ekki 

dregið þau að skólanum“.155 Magnús taldi að til hans hefðu komið greindustu og 

sjálfstæðustu krakkarnir því það hefði þurft sterk bein til að ganga á móti straumnum, jafnvel 

í óþökk samfélagsins og foreldranna.156 

     Magnús heldur því fram að listkennsla sé list. Hann taldi jafnframt að það eitt að útvega 

listamönnum sýningarsal væri list, að taka þátt í því að setja á stofn listasafn og að stjórna 
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listasafni væri list, og að stuðla að framgangi íslenskrar listar væri list. Honum var afar 

hugleikið að starfsemi sem þessi væri viðurkennd sem listgrein. 

     Spurningin er hvar Magnús vill fá hina víðu skilgreiningu sína á listhugtakinu staðfesta. 

Trúlega vill hann aðeins ná fram hugarfarsbreytingu hjá almenningi og ekki síst hjá þeim sem 

hafa með menningar- og kennslumál að gera í þeim tilgangi að hvetja til vandaðra 

vinnubragða og aukins metnaðar. Að listamenn sem fást við listkennslu geri það af sama 

krafti, áhuga og metnaði og þegar þeir skapa listaverkin sín.  

     Þegar ég fór að vinna að verkefninu um Magnús Pálsson var þekking mín á list hans og 

lífsskoðunum nánast engin. Fljótlega eftir að ég fór að kynna mér málin fór áhuginn að 

aukast og jókst hann eftir því sem leið á verkefnið. Endirinn varð sá að ég var bókstaflega 

með manninn á heilanum. Ég las allt sem ég náði í varðandi Magnús og talaði við fólk sem 

þekkti hann, t.d. á Nýlistasafninu og í Listaháskólanum. Öllum bar saman um það að hann 

væri einn merkasti listamaðurinn á Íslandi í dag og þau töldu að samtímamenn gerðu sér 

almennt ekki grein fyrir því ennþá. Í mars 2012 hélt Magnús sýningu sem bar heitið Gengið á 

vatni í Kling og Bang. Þar heyrði ég á tal tveggja listunnenda, þar sem annar sagði við hinn: 

„Magnús er algjör þjóðargersemi“. Ég leyfi mér að birta þetta hér í lokaorðum, vegna þess að 

eftir rannsókn mína varðandi verkefnið get ég ekki annað en verið sammála þeim. Áður 

fannst mér list Magnúsar frekar skrítin og oft ljót og flókin. Flókin vegna þess að ég skildi ekki 

hugmyndirnar hans varðandi negatív og pósistív rými og áráttu hans gagnvart andhverfu 

hluta sem hann myndgerði með því búa til steypumót af hlut og stilla svo andhverfu hans 

samhliða. Mér á ekki að finnast list hans falleg, það er ekki tilgangur hans með listsköpuninni. 

Hann vill höfða til vitsmunalífs okkar og hann gerir það með vel ígrunduðum verkum í bland 

við óborganlegan húmor. Stundum verða listhlutirnir alveg óvart fallegir. Fallegir í 

einfaldleika sínum, fallegir í grófleika sínum og fallegir vegna þess að maðurinn sem gerir þá 

hefur næman skilning á því mannlega, því látlausa og því hversdagslega. 
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42 
 

Óútgefið efni. 
Magnús Pálsson. 1982. Conversation 3.6.82, óútgefið efni sem geymt er á Bókasafni 
Listasafns Íslands. 
 
Magnús Pálsson. 1977-78. Óprentaðar skýrslur sem nemendur Magnúsar skiluðu inn í lok 
annar, gögn varðveitt hjá Magnúsi Pálssyni.  
 
Magnús Pálsson. 1978. Ýmsar hugm. fyrir nem. Myndlistadeildar (3. og 4.árs) og forskóla, 
gögn varðveitt hjá Magnúsi Pálssyni. 
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Viðauki 

Magnús Pálsson – starfsferill 

Magnús Pálsson er fæddur á Eskifirði árið 1929. Á árunum 1949-1951 stundaði hann nám í 

leikmyndagerð við The Crescent Theater School of Design í Birmingham á Englandi. Hann 

nam við Myndlista- og handíðaskóla Íslands á árunum 1953-1954 og við Akademie für 

angewande Kunst í Vínarborg árin 1955-1956. Magnús starfaði sem leikmyndahönnuður hjá 

Þjóðleikhúsinu og Leikfélagi Reykjavíkur á árunum 1951-1975.157 Hann kom að stofnun 

leikhópsins Grímunnar árið 1961. Á árunum 1975-1984 kenndi hann við Myndlista- og 

handíðaskóla Íslands og kom á fót Nýlistadeild í samvinnu við Hildi Hákonardóttur. Magnús 

var einn af stofnendum Nýlistasafns Íslands árið 1978, auk þess sem hann sat í stjórn safnsins 

við stofnun þess. Hann kenndi við ýmsa skóla í Hollandi á árunum 1980-1984, t.d. 

Rijksacademie Amsterdam, Jan van Eyck Academei, Maastricht og De Vrije Academie í Haag. 

Árið 1981 kom Magnús á fót Mobile Summer Workshop, Mob Shop, á Íslandi sem var 

sumarvinnuskóli fyrir listamenn. Árin 1982-1983 var hann ráðinn dósent við AKI, Akademie 

voor beeldende Kunst í Enschede, Hollandi. Hann kenndi og var deildarstjóri Nýlistadeildar 

við Statens kunstakademie í Osló, Noregi, og stofnaði Hong Kong Press, útgáfufélag í 

samstarfi við annan árið 1986. Magnús skipulagði og rak Mob Shop IV „Performance-

language-theatre“ vinnubúðir í Hald Hovegaard í Viborg í Danmörku.158 Magnús hefur haldið 

yfir 30 einkasýningar og fjölda samsýninga. Fyrsta einkasýning Magnúsar var haldin árið 1967 

og nú nýlega eða þann 3. mars 2012 hélt hann einkasýninguna Gengið á vatninu í Kling og 

Bang Galleríi við Hverfisgötu.  

 

Viðtal við Magnús Pálsson 

Viðtalið var tekið af Baldvinu S. Sverrisdóttur. 

Ég hitti Magnús klukkan 10 á þriðjudagsmorgni 17. apríl 2012, að Þingholtsstræti 30 í 

Reykjavík. Hann byrjaði á því að sýna mér gögn um Nýlistadeildina. Ég fæ leyfi hjá Magnúsi til 

að fara með gögnin heim en hann tekur loforð af mér að skila gögnunum samdægurs því 

hann telur sig hafa týnt svo miklu. Ég geri upptökutækið klárt og nú hefst lesturinn! 

                                                           
157

 Nýlistasafnið 10 ára. 1988. „Magnús Pálsson, æviferill.“ Bls 59.  
158

 Magnús Pálsson. 1994. „Annað/Other,“  sýningarskrá vegna yfirlitssýningar á Kjarvalsstöðum.  
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BS: Sæll Magnús og þakka þér fyrir að gefa þér tíma til þess að tala við mig. 

 MP: Það var ekkert, ég er mjög vel stemmdur gagnvart þessari fræðimennsku og ég 

vil tala um þetta og skrá sem mest. 

BS: Mig langar að byrja á því að tala um samstarf ykkar Dieters. Hvernig var samstarfi ykkar 

Dieters Roth háttað, unnuð þið saman að listinni? 

 MP: Nei, það gerðum við ekki, við unnum að listinni sitt í hvoru lagi. En við unnum 

saman að svona peningaverkefnum. Módelgerð og auglýsingaverkefnum. Það tíðkaðist að 

það voru sýningar, vörusýningar, og þar voru fyrirtæki með bása, og við vorum í básagerð, og 

hérna, arkitektafélagið var með, já byggingaþjónusta arkitektafélagsins. Þau voru með stórt 

rými upp á Laugavegi, þar sem fyrirtæki sem seldi byggingarvörur voru með bása. Við vorum 

í þessu, að stilla þessum vörum upp. Dieter var lærður auglýsingagerðarmaður og ég var í 

sviðsmyndum. Við unnum þetta vel saman. Dieter var náttúrulega svo frábær maður sko. 

BS: Kynntist þú bókverkinu í gegnum Dieter? 

 MP: Já, eða, jú, það má segja það. Það var í gegnum hann sko. Við eiginlega 

kynntumst þegar við vorum báðir að vinna í sömu prentsmiðjunni. Ég var að gera plakat við 

leikrit sem ég var að vinna við og hann var að vinna að plakati að leikriti um hreyfilist. 

BS: Hvaða ár var þetta Magnús? 

 MP: Eitthvað í kringum 1960, 58 eða 59, kannski. Okkar samstarf var ansi minnisvert 

sko, því að hann, með sín Evróputengsl, hann kemur úr þessum bakgrunni. Hann var að vinna 

sem hönnuður í Danmörku og kom hingað þaðan og þar hitti hann Siggu Björnsdóttur, en 

hann var í tengslum við þessa Flúxushreyfingu. 

BS: Þegar Dieter kemur hingað til lands, er hann þá búinn að kynnast Flúxushreyfingunni? 

 MP: Já, ég held það. Það voru hans kunningjar í Sviss, Frakklandi og Þýskalandi. Síðan 

kynnist ég nú beint ameríska Flúxus. Því hann hafði pínu óbeit á því, sagði: Þessir andskotans 

New York búddistar [Magnús hlær] hann tjáði sig lítilsháttar um það að hann væri nú ekki 

mjög hrifinn af þessu, þessum andskotans New York búddistum! Hann hefur þekkt sko Adi 

Köppke, hann var Þjóðverji og bjó í Danmörku og hann hafði mjög mikil áhrif á Eric Andersen 

sem var þekktur Flúxusmaður í Evrópu og Bandaríkjunum. Og Henning Christiansen, þeir 
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störfuðu með honum í Danmörku. Ég tel að Adi Köpke hafi leitt þá inn í þetta sko, alltso 

þessa dönsku stráka sem voru kornungir menn þá. Svo dó hann Adi Köpke, bara skyndilega, 

allt í einu var hann dauður! Bara ungur maður, ég kynntist honum aldrei. En ég kynntist 

dönsku strákunum í gegnum Dieter, einkum Eric Andersen sem varð mikill vinur minn, jú, jú 

Henning líka, en við Eric vorum vinir í mörg ár, unnum saman og buðum hvor öðrum til 

sýninga, tókum þátt í ýmsu saman.  

BS: Segðu mér frá samstarfi þínu við Ragnar Kjartansson. 

 MP: Ragnar Kjartansson ... var langtímavinur minn og frábær maður. Við gerðum 

margt saman, þó að okkar list væri algjörlega hvor úr sinni áttinni. Ég byrjaði að vinna hjá 

honum í Glit, þá rak hann Glit hérna uppi á Óðinsgötu. Aðrir listamenn voru þarna líka, 

Hringur Jóhannsson, Dieter var þarna líka, Þorbjörg Höskuldsdóttir, þau voru þarna að vinna 

við að mála keramik.  

BS: Hvað varst þú að gera þarna? 

 MP: Ég var að mála líka, en ég var þarna ekki nema í tæpt ár. En þau voru þarna lengi. 

Maður setti fangamarkið sitt neðan á hlutina.  

BS: Manstu hvaða ár þetta var, Magnús? 

 MP: Ég er svo slæmur í ártölum, þetta er eftir að Dieter er farinn til Ameríku, Dieter 

fór að vinna hjá Ragnari í Gliti alllöngu á undan mér. Og þeir gerðu eiginlega heila keramik 

línu bara, héldu sýningu á henni, þar var keramik sem var frábrugðið öllu sem Glit hafði verið 

að gera og gerði seinna. Þetta var mjög mikið hvítglerjað keramik með svörtum skreytingum 

einhvers konar. Hvenær samstarf Ragnars og Dieters var í blóma, ég bara man það ekki, 

hvort það var áður en ég kynntist Dieter eða hvort það var eftir, en þetta er hægt að sjá í 

einhverjum gögnum kannski. Hvenær þeirra samstarf var í blóma, ég bara man það ekki 

alveg hvort það var í gangi þegar við vorum með vinnustofu saman á Vesturgötunni. Við 

Ragnar vorum svo með vinnustofu á Grundarstígnum. Hvort það var í byrjun vinnustofa 

Ragnars, og ég kem svo þar inn, ég var með hornstofuna, man það ekki alveg hvernig það bar 

til eða hvort við tókum þetta saman, en svo kom Dieter seinna inn í það og fékk herbergi 

uppi á loftinu. Hann var stundum að vinna niðri í stóru vinnustofunni sem var Ragnars. Við 

unnum þar allir, Ragnar var þar með keramikofn. Og af Ragnari lærði ég bókstaflega allt sem 
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að ég kann í keramiki og gifssteypu, mótagerð. Þetta kunni hann allt, myndhöggvarinn 

menntaður frá Svíþjóð. En mín vinna með Ragnari, við settum upp námskeið þarna á 

Grundarstígnum, vorum bæði með börn og mikið eldri konur, miðaldra konur sem höfðu 

aflögu tíma og langaði að gera eitthvað í höndunum og við vorum að kenna þeim ... og 

krökkum.  

BS: Svo er Ragnar viðloðandi Myndlistaskólann í Reykjavík? 

 MP: Já, hann var skólastjóri, sko ég man að Ragnar var skólastjóri þegar Dieter gerði 

vindhörpuna sína á opna svæðinu við Myndlistaskólann þar sem seinna voru 

skúlptúrsýningar. Dieter gerði þessa vindhörpu, hún var þannig að hann safnaði saman ýmsu 

járnarusli, drasli svona, eða plötum og lengjum af járni sem hann efalaust hefur fengið í 

Sindra. Og bjó til þennan allstóra skúlptúr þarna fyrir utan og leiddi að síðan míkrófóna og 

leiddi snúrur inn í skólann og þar gat maður hlustað á þessa vindhörpu. Svo stóð Ragnar fyrir 

þessum útisýningum, aðallega, Jón Gunnar var dálítið með honum, en aðallega Ragnar, 

þessum útisýningum sem ég tel að hafi verið þrjár, þarna á Skólavörðuholtinu. Ég átti verk á 

öllum þessum sýningum held ég.  

Þetta brölluðum við saman við Ragnar og svo var ég oft að vinna með honum þegar hann var 

að gera skúlptúra, fyrir pláss út á landi til dæmis þar sem ég aðstoðaði hann við að búa þá til, 

til dæmis var hann að gera hest fyrir Skagfirðinga, og þetta var alveg stórhættulegt 

uppgötvuðum við seinna því við gerðum þetta allt úr epoxíðkvartsi sem er alveg baneitrað. 

Ragnar taldi líka á sínum tíma að hann væri að deyja úr þessu! Það hafi verið orsökin hans. 

Svarfið var sérstaklega hættulegt, en já við vorum að gera risastóran hest úr þessu, en við 

vorum hrærandi í þessu, nánast étandi þetta. Ég slapp einhvern veginn, en hann hefur líka 

verið mikið meira í þessu en ég. Ég hjálpaði Ragnari við að setja upp tvær veggmyndir, ég 

hjálpaði honum með myndina sem er á Hótel Holti, eina sem er í Festi í Grindavík og aðra 

sem er í Njarðvíkum. Myndirnar sem við gerðum í Grindavík og Njarðvíkum voru gerðar úr 

hrauni minnir mig en allt límt upp með epoxíðkvarsi, þetta var alveg ægilega fínt efni að við 

töldum, að hægt væri að vinna með svona efni, alveg grjóthart og fínt og alveg nýtt. Það var 

bara ekki vitað á þessum tíma að þetta væri svona hættulegt! En seinna var ég að hjálpa 

Ragnari við að gera peninga, hann var að gera minnispeninga, þá var hann kominn með 

vinnustofu upp á Grettisgötu. Og þar gerði hann höfuð af Páli Ísólfssyni man ég, og fleiri 
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andlitsskúlptúra. Skúlptúrinn sem er hérna við Smáragötuna, Ragnar gerði hann sko uppá 

Grundarstíg, og gerði hann fyrst úr gifsi náttúrulega, síðan lagði hann epoxíð utaná og þannig 

stóð hann úti einhvers staðar, hvort ef borgin keypti hann ekki þannig en hann skemmdist 

smám saman. Svo ég held að Ragnar hafi endurgert hann að einhverju leyti, og nú er hann 

steyptur í brons, verðugt verk og mjög fallegur hlutur. 

BS: Segðu mér frá hljóðskúlptúr hugmyndinni þinni sem þú fékkst í kringum 1962, með 

hestana á leiksviðinu! 

 MP: Já ... [Magnús hlær] þetta var þannig sko, að ég hafði verið að vinna í leikhúsi í 

allmörg ár, hætti því svo og fór að vinna á skrifstofu, reyndar hjá bróður mínum sem rak 

fyrirtæki. En ég fór á fætur klukkan fimm á morgnana og fór á vinnustofuna á Vesturgötunni 

og þar fór ég að sýsla með svona hreyfimyndir sem bakgrunna fyrir leikhús, einhverja 

bakgrunna sem hreyfðust. Og var eitthvað að pæla í gjörningum, ég man ekki hvernig þetta 

var nákvæmlega en að leiða 50 hesta inn á leiksviðið, heyra í hestunum og finna lyktina. Ef 

þetta hefði komið til greina hefði þetta orðið stórhættulegt. Hestarnir dottið niður í gryfjuna 

... [Magnús hlær]. 

BS: Þú starfaðir með SÚM-urunum? 

 MP: Já, en ég gekk nú aldrei í þeirra raðir því ég hafði orðið fyrir svo miklum 

vonbrigðum með leikhópinn Grímuna. Hinn hópurinn vildi gera þetta að einhvers konar 

leikfélagi, opna þetta upp og fá marga meðlimi til að geta sett upp stærri sýningar. 

Upprunalega hugmyndin var sú að hafa þetta fámennan hóp sem setti upp leiksýningar með 

prófessíonal leikurum sem við fengjum úr leikhúsunum, svona var þetta fyrstu eitt til tvö 

árin, þá vildu þau nú líka leggja meiri áherslu á íslensku leikritin, Guðmundur Steinsson var 

einn í hópnum og það var eðlilegt.  

BS: Já, þetta er nú bara svona. 

 MP: Já, ekki síst meðal listamanna, það er alltaf allt vitlaust ... [hlær]. 

BS: Þú nefnir einn listamann oftar en aðra, það er Robert Filliou og þá í tengslum við 

listkennsluna. Veistu hvort Filliou hafi stuðst við kenningar úr menntunarfræðum þegar hann 

gaf út bókina Teaching and learning as performing Arts? 
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 MP: Mér er nær að halda að hann hafi átt hugmyndina sjálfur, þessi bók kom fram í 

Dusseldorf, þá bjó Dieter þar og Filliou bjó þar og Marianne danska konan hans, ég kynntist 

þeim þar af því ég fór þarna og var þar í þrjá eða fjóra mánuði. Ég bjó hjá Dieter og Dorothy 

megnið af tímanum. Þá var Dieter að kenna við Akademíuna, hann og Joseph Buyes voru að 

kenna þar, Beuys hringdi í Dieter og fékk hann til þess að koma. 

BS: Kynntist þú Beuys? 

 MP: Nei ... ég rétt hitti hann, nei ég kynntist honum ekki. En þessi bók er að koma út 

þarna, þetta hefur verið 1967 eða átta, ég man þetta ekki alveg.  

BS: Hvað varst þú að gera þarna, Magnús? 

 MP: Mig langaði alltaf að setjast þarna að, en af fjölskylduástæðum þá hafði ég ekki 

tök á því, krakkahópur. 

BS: Hvað áttu mörg börn? 

 MP: Ég á sex börn, fimm af fyrra hjónabandi, mig langaði alltaf að geta hrærst í 

þessari senu, sem var mjög sterk í Dusseldorf, hafði færst frá París til Dusseldorf á þessum 

árum. Því París blómstraði aðallega á abstrakttímanum. Svo voru náttúrulega listamenn eins 

og Yve Klein til dæmis í París, en megin hreyfingin var þarna í Dusseldorf eða Þýskalandi á 

þessum tíma, ég held ég sé að segja rétt. Ég var að lesa bókina um hana Gerði Helgadóttur 

um daginn og hún hafði kynnst Yve Klein, hún var að tala um hann. Hann hafði verið að gera 

tilraunir með hluti. 

BS. Hann Yve hélt sýningu eða var með gjörning öllu heldur tel ég, hann seldi andrúmsloftið 

úr sýningarrýminu, var hann að gera gys að fólkinu? 

 MP: Nei ... þetta var mikil alvara. En menn hafa kannski dálítið gaman af því að stríða 

náunganum, það er ekkert brennt fyrir það. En alvara var þetta sko. 

BS: Þegar þú ferð að kenna, hefur þú bókina hans Filliou til grundvallar kennslunni? 

 MP: Nei. Þessi bók var mjög athyglisverð og hafði áhrif á mig. Ég er nú ekki á því að 

sko að mín kennsla hafi verið byggð á henni. Sko, ég sá ekki kennslu sem performans 

beinlínis, eins og Filliou gerði. Jú, efalaust er þetta skylt hans hugmyndum og svo sem 
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annarra. Öll mín kennsla var ... ég gat ekkert verið að segja fólki, gerðu þetta svona og hafðu 

þetta svona, heldur kom ég þeim bara í gang með því til dæmis að fá alla þessa 

gestakennara, það náttúrulega byggðist á því að, ég leit svo á að nemendur lærðu af 

samstarfi við listamenn með reynslu og gætu kynnst mörgum. Ég vildi náttúrulega velja þá, 

menn sem voru að læra eitthvað. En líka þetta með umræðurnar, ég fann einmitt um daginn, 

við gerðum í deildinni, saman Bók um bók og fleira, hefurðu séð hana? 

BS. Já ég hef hlustað á kassettuna frá sýningunni Kennsla: geggjaðasta listgreinin. Þar er 

umræðan frá orði til orðs. 

 MP: Ég fann nefnilega renninga þar sem ég hafði hripað niður það sem sagt var, ég 

fann þetta bara núna um daginn. Þetta var dálítið brjálæðisleg heimspeki. 

BS: Talandi um heimspeki, er einhver sérstakur heimspekingur sem þú hefur dálæti á eða 

byggir hugmyndir af verkum þínum á? 

 MP: Nei. Ég hef ekkert voðalega mikið pælt í heimspekingum, dálítið sko, sérstaklega 

á ákveðnu skeiði. En það var engin sérstakur sem var mitt leiðarljós eða ... sjálfsagt hefur það 

nú verið samt.  

BS. Þú segir einhvers staðar að ef eitthvað er sagt eða gert þá sé það gagnstæða jafn satt? 

MP: Já, ég hef nú sjálfsagt gripið þetta einhvers staðar, en ég vann svo skúlptúr út frá 

þessu, að negatíva rýmið er jafnmikilvægt og það pósitíva. Höndin er ekkert mikilvægari í 

heiminum en loft negatívan af henni. Og þessar loft negatívur steypti ég í gifs, festi hana, 

þannig steypti ég hugmyndir í gifs, tilfinningar og hita, kulda, þetta var pæling og sjálfsagt í 

tengslum við þetta að andstæðan sé alltaf jafn sönn og ... já. 

BS: Í byrjun listferilsins þíns er vinnan þín gróf og hamslaus nánast en þegar fer að líða á 

verður listin agaðri, flúxusáhrifin ansi skörp í upphafi en fer síðan að færast út í áhrif frá 

konseptinu, sköruðust þessi áhrif í skólanum og kennslunni? 

 MP: Sko ja, ég náttúrulega kem út úr Flúxus, ég get ekkert neitað því, en síðan, á 

áttunda áratugnum og kannski svolítið fyrr, á sjöunda áratugnum kemur þessi konsept list, 

það fer að brydda á henni. Og félagar mínir í SÚM, eins og þeir bræður Sigurður og Kristján, 

og Hreinn Friðbjörnsson, þeir eru alveg inn á þessari línu. En ég var í byrjun meiri flúxari sko. 



   

51 
 

Ég var að gera miklu tilviljunarkenndari hluti og grófari og hraðari, þeir voru allir í þessum 

fínu, nákvæmu pælingum. En það hafði áhrif á mig og ég færðist yfir í þessa átt og fór að gera 

þessar gifssteypur, þessar rýmissteypur sem að var verið að fást við pósitív og negatív rými, 

þetta eru konseptúal áhrif sko. Því að, það var farið að blása svolítið á okkur flúxarana. 

[Innskot höfundar: Frances kom hér inn þannig að ég tapaði þræðinum um flúxusáhrifin og 

konseptið. Sendi Magnúsi síðar póst til að fá nánari upplýsingar. Magnús segir mér frá því að 

Ólafur Gíslason hafi skrifað um verkið hans Sprengd hljóðhimna vinstra megin í bókina De 

andra rumet). 

BS: Hvernig skaraðist flúxus og konseptið ... vorum að tala um það Magnús, urðu einhver 

átök í skólanum þessu lútandi? 

 MP: Ekki veit ég til þess. 

BS: En listin fór úr flúxusinu og yfir í agaðri konseptlist. 

 MP: Já, ég tel að ég hafi heyrt að einhver ákveðinn flúxuslistamaður hafi talið sig hafa 

fundið upp konseptlistina, ég man bara ekki hver það var. 

BS: Kemur Sigurður Guðmundsson með konseptið inn í skólann? 

 MP: Eftir að Nýlistadeildin var komin á laggirnar og ég fór að fá leyfi til þess að fá 

kennara erlendis frá, það var Hildur sem kom því til leiðar. Þetta var allt henni að þakka. Ég 

sá um að forma deildina og kennsluna og svoleiðis en hún var náttúrulega bakhjarl þeim sem 

þurfti að verja deildina árásum og var nú ekki auðvelt hjá henni. Mönnum líkaði ekki þetta 

allt, það var litið svo á að ég og náttúrulega Hildur værum að brjóta niður allan móral í 

skólanum. Ég gerði ekkert kröfur um mætingu klukkan níu á morgnana, krakkarnir voru 

svona að tínast inn, en það vann mjög mikið þetta fólk [nemendur Magnúsar], ég var faktíst 

með rjómann úr skólanum, sem mér finnst ennþá. Ég held það sé vegna þess að það þurfti 

dálítinn kjark og ákveðni til þess að fara í þessa deild og ég býst við að foreldrar hafi lagst 

gegn því yfirleitt, þetta þurftu að vera svolítið sterkir karakterar sem voru ekki hræddir við 

sko foreldrana eða meðborgarana. Þau létu sig hafa það.  

BS: Það stendur einhvers staðar að þú hafir alið upp rjómann af íslenska myndlistarfólkinu?  
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 MP: Sko, það voru mjög sterkir árgangar sem komu frá deildinni, ég hef verið að 

hugsa þetta svolítið, ég hef þá skoðun að þetta hafi verið greindasta fólkið sem kom í þessa 

deild. 

BS: Hvaða andstöðu mætti deildin innan skólans?  

 MP: Það var álitið að verið væri að móta deild utan um ákveðna liststefnu og það væri 

verið að hafna hefðbundinni kennslu, í t.d. teikningu og hlutateikningu, og að það væri verið 

að hafna fagmennskunni, þetta þótti fólki hræðileg frekja, því fólk var að dunda við að mála, 

það var mjög eðlilegt að það mætti andstöðu, ég var nú ekki hissa. Ég held sko þér að segja 

að Hildur hafi hætt út af þessu. Hún hélt þetta út í nokkur ár en svo var henni bara nóg boðið 

og hætti sem var mjög slæmt. Skólastjórnin var bara andvíg henni, lagðist gegn þessu og stóð 

í stöðugum brösum við skólastjórnina. Hún hafði stuðning af Herði Ágústssyni og við bæði, 

en hann var bara lítið nálægur. Við áttum bæði í vök að verjast. Það var sko bara mikil 

andstaða, bara það til dæmis að fást við húsvörðinn.  

BS: Hvað meinarðu, húsvörðinn? 

 MP: Hann fékk náttúrulega sín fyrirmæli frá skólastjórninni og skólastjóra um að ekki 

ætti að vinna eftir ákveðinn tíma á kvöldin, þetta þurfti að gera svona og svona og svo mátti 

nú alls ekki vera með áfengi, en ég var nú svona frekar frjálslyndur ... [Magnús hlær]. 

BS: Fyrsta árið voru bara strákar í deildinni? Hvenær fara stelpurnar að tínast inn í deildina? 

 MP: Já ... bara strax árið eftir. Ásta Ólafsdóttir og Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir voru 

þarna árið eftir. Hulda Hákonardóttir sem kallar sig nú Hulda Hákon var hjá mér og önnur 

Hulda Ágústsdóttir sem hefur ekki mikið kveðið af í myndlist en hún hefur verið viðriðin 

verslun sem heitir Vínberið á Vesturgötu, það voru mikið fleiri konur, ég bara man þetta ekki. 

BS: Hildur segir að stofnun nýlistardeildar hafi verið vegna utanaðkomandi þrýstings frá 

nemendum, um að kennsluhættir yrðu frjálslegri og líkari frjálsari listaskólum út í heimi, 

getur þú nefnt einhverja skóla sem voru fyrirmynd eða störfuðu á svipuðum nótum? 

 MP: Ja ... það er nefnilega það sko. Ég held að það hafi ekki verið neinir listaskólar úti í 

heimi og ég hafði aðeins kynnst sko Akademíunni í Düsseldorf, Beuys og hvernig þeir voru að 

kenna. Og það var mjög frjálslegt, og eiginlega bara frjálsleg vinna nemendanna, Jan Voss var 
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þarna nemandi, svo fór hann að koma til Íslands. En sko, ég held að skólinn hérna hafi þróast 

jafnfætis til dæmis Jan van Eyek Akademíunni í Mastricht. Og þetta voru eiginlega tveir 

framsæknustu skólarnir, síðan fylgdi Ríkisakademían í Amsterdam í kjölfarið. Einhverjum 

skóla hafði maður spurnir af í Kaliforníu, en ég vissi aldrei neitt um þann skóla, hafði bara 

heyrt talað um hann. Nei ... ég held nefnilega að við höfum verið á frontinni, þetta er kannski 

bara mont í mér. En sko, listamenn brunnu í skinninu um að komast og kenna á sinn hátt, 

hafa áhrif á ungt fólk.  

BS: Hvað er nýtt núna ... eða er eitthvað að gerast nýtt í listinni? 

 MP: Ja það er nú eiginlega von þú spyrjir. Ég er alltaf að bíða eftir að nú komi eitthvað 

sem gefur manni á kjaftinn.  

BS: Hvernig má sjá áhrifin af kennslunni þinni á listsköpun nemendanna þinna? 

 MP: Að lenda í þessu hjá þessu unga fólki hefur mótandi áhrif á þau. Ég sé engin áhrif 

frá mér, hjá Ástu eða Ingólfi Arnarsyni ... sko þessi listhugsun sem við komum með þarna inn, 

hún mótaði þetta unga fólk og nú er það að kenna, Ingólfur búinn að kenna í mörg ár, var 

prófessor hér við listaakademíuna í mörg ár. Hann er nú að kenna í Myndlistaskólanum í 

Reykjavík. Hann hefur einnig verið í sterkum tengslum við Austurríki til dæmis. Þegar þetta 

unga fólk er enn í skólanum (Nýlistadeildinni), fer það að vinna ansi merkilegt starf að 

Suðurgötu 7, galleríinu, Bjarni H. Þórarinsson og Friðrik Þór og rithöfundarnir Einar Kárason 

og Einar Már ásamt nemendum mínum sem komu þessu á fót, þannig var að þetta var 

ættaróðal Bjarna Þórarinssonar, Hjaltestedshúsið, Bjarni fékk húsið og dreif í því að innrétta 

þetta sem gallerí. Hann var að vinna í þessu sjálfur og fékk aðra með sér og ég fylgdist með. 

Ég var ekki beinn þáttakandi í galleríinu, ekki einn af liðinu en sýndi þar gjarnan og vissi vel af 

þessu.  

BS: Svo vildi Einar Hákonar loka deildinni. 

 MP: - 

BS: Þú varst fastráðinn í skólanum til ársins 1982, hvað gerðir þú svo? 
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 MP: Já, nú ert þú að segja mér ... ég fór til útlanda og Árni Ingólfsson, fyrrverandi 

nemandi minn, hann rak deildina. Ég kom svo að henni aftur. Ég man ekki alveg hvenær það 

var.  

BS: Segðu mér frá erlendu kennurunum sem þú réðir. 

 MP: Ég fékk einn kennara á ári erlendis frá, þeir kenndu einn mánuð eða tvo og ég 

fékk jafnframt leyfi til að ráða íslenska kennara. Þannig fékk ég Guðberg Bergsson og Atla 

Heimi Sveinsson, þeir kenndu sinn mánuðinn hvor, jafnvel lengur en mánuð. Svo komu 

útlendingarnir Philip Corner, hann var í einhvern tíma og Allison Knowles, þau voru bæði 

flúxarar. Hermann Nietche kom svo seinna. Sigurður Guðmundsson kom. 

BS: Hvað var Guðbergur að kenna í skólanum? 

 MP: Ég bara veit það ekki, en það þótti mjög gott að hafa Guðberg. Hann talaði mikið 

skilst mér. Ég kom ekkert nálægt kennslunni hjá þessum kennurum, lét þá bara um þetta. Ég 

bara treysti þessum mönnum. Enda var þeim treystandi. 

BS: Mob Shop, hvaða fyrirbæri var það? 

 MP: Þetta voru vinnubúðir og hugsaðar sem sumarvinnustofa þar sem var skaffað 

húsnæði og fólki var boðið, eða það sótti um. Og það var tekinn ákveðinn hópur frá 

Norðurlöndunum mest en eitthvað frá öðrum löndum og Mob Shop 1 sem hefur verið 1981, 

þá komu fyrst Philip Corner og Robert Filliou, ég vildi ekki kalla þá kennara heldur, þeir voru 

eins konar leiðtogar í listsköpun. Komu með hugmyndir og stóðu fyrir því sem fram fór, t.d. 

fór allur hópurinn með Philip Corner á Djúpavogsfjöru og gerði sinfóníu af flaki af togara sem 

var dreift um fjöruna og hafði liðast í sundur, það voru stór járnstykki hér og þar sem voru 

svo notuð til að mynda hljóð. Robert Filliou stóð fyrir ýmsu líka, hann var að gera vídeó með 

fólki og var að örva það til þess, en vídeóið var nú lítið þekkt hér. Það var danskur maður, 

Finn Nielsen, það hefur ekki borið mikið á honum í danskri list, hann gerði þetta mjög 

frábæra verk í sterku sólskini, hann var með svona litla spegla, einn á útidyratröppurnar, 

annan inst inni í ganginum eða altso við rót stigans, næsta spegil upp á annan pall og svo 

framvegis. Svo tók hann svo sjálfur sólargeislann á spegilinn, sendi hann á spegilinn hjá 

manninum innst í herberginu sem síðan sendi hann áfram, og áfram fór geislinn upp á þriðju 

hæð og síðan var hann sendur niður aftur og út í sólina. 
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BS: Er til upptaka af þessu? 

 MP: Nei ... ekki held ég það. Finnst þér þetta ekki fallegt? 

BS: Jú ... fékkstu hugmyndina af listaverkinu um minningu Bakkabræðra, því að geyma ljósið í 

kommóðuskúffu? 

 MP: Nei ... sú hugmynd kom fyrr held ég. En ég er ekki alveg viss. Nei, ég get ekki 

tengt það. 

BS: Hvernig kenndir þú? 

 MP: Ég bjó til ramma, ég man eftir kennslustund þar sem við hengdum hvítan dúk 

þvert um stofuna og svo vorum við með ljóskastara og vorum að búa til myndverk bara úr 

ljósinu á þessum hvíta dúk. Og einn gat ekki á sér setið og kom með kvikmyndasýningu og 

sýndi klámmynd, það þótti mikið sport, nú svo veistu um Bók um bók og fleira, það voru bara 

lon og don umræður og smám saman formaðist þessi bók. Svo hvatti ég til bókagerðar, við 

fjölluðum um bókagerð sem var svona tískufyrirbæri og svo sem enn, og við hérna, ég komst 

í samband við Iðnskólann, ég átti sjálfur svona prentvél, mjög gamla og kallaðar dígulvélar 

með svona kringlóttri tromlu, við prentuðum dálítið á þessa vél en það var engan veginn nóg, 

svo við komumst í sambandi við Iðnskólann. Og þeir hleyptu okkur í prentsmiðjuna þar sem 

var prentari og meira að segja bókband. Það var mjög gott. Þetta var einn þáttur í þessu öllu 

saman. Já, þetta var einhvern veginn svona, að búa til ramma sem var fyllt útí, eins og þetta 

með bók um bók. Fyrirmyndin er „happening“ listin sem var mikið í Evrópu, Al Hansen var 

mikill páfi, hann dó svo á miðjum aldri. 

BS: Hvað um íslenska list og listamenn, hefur þú verið að kynna íslenska list erlendis? 

 MP: Ég hef kynnt hana þannig að ég hef fengið mjög marga útlendinga til þess að 

koma hingað og t.d. á SÚM árunum, þá voru listamenn að fara mikið á milli Evrópu og 

Ameríku. Loftleiðir flugu þá um Lúxembúrg, það var ódýrasta flugið, þá gátu menn stoppað 

hér, jafnvel einn eða tvo daga eða lengur, þá nöppuðum við menn og fengum þá til að halda 

jafnvel sýningu hér. Svo héldu þeir áfram til Bandaríkjanna. Þeir kynntust íslenskum 

listamönnum á þennan máta, ég man ekki hvar ég stóð, jú, við Ingólfur settum upp eitthvert 

prógramm sem við kölluðum „stop over“. Og það getur verið þáttur í kynningunni. Og jú með 

því að skapa tengsl í gegnum deildina og fá þessa menn til þess að kenna, sem voru þá bara á 
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frontinum í listinni í Frakklandi og Bandaríkjunum og Suðurgata 7 tók svo upp þráðinn, Dick 

Higgins kom á þeirra vegum, og skólans vegum og mínum vegum komu þeir Philip Corner, 

Allison Knowles, kona Dick Higgins, Emmett Williams kom en hann var ekki beint á okkar 

vegum heldur á Dieters frekar. Þetta fólk er dáið, Emmett dó fyrir tveimur árum.  

BS: Einhvers staðar var haft eftir þér að kannski hefði verið réttara að móta Nýlistadeildina í 

sérskóla, ekki að fara með svo róttæka hugmynd inn í rótgróinn skóla og ráðast með því inn í 

annarra vígi ? 

 MP: Já, mig rámar í þetta, ég stuðaði marga, og menn sem mér var ágætlega vel við, 

já, þetta, já ég man að þetta hvarflaði að mér, vottur af samviskubiti, en ég held að þetta hafi 

nú samt verið gott. En þetta var óþægilegt fyrir marga. Þetta var bara ekkert grín fyrir 

listamenn sem voru sjálfir búnir að berjast, Kjartan Guðjónsson lýsti oft fyrir manni hvernig 

abstraktlistamennirnir þurftu að berjast við gömlu landslagsmálarana, Jón Þorleifsson, sem 

voru skrifandi í blöð og talandi um klessulist og þeir voru að koma Þorvaldur og Svavar og 

náttúrulega fleiri. Þeir þekktu þessa baráttu. Það var ekki hægt að gera neitt nema kýla þetta 

í gegn. Og lemja bara í hausinn á þessum gömlu afturhaldssömu gæjum. Sem þeir gerðu. 

Síðan eru þeir orðnir allsráðandi innan listasenunnar á Íslandi. Þeir ráða öllu. Búnir að sigra 

gömlu kallana, og þá kemur þetta maður! Andskotans vitleysingar, sögðu þeir um okkur, þeir 

vildu ekki fá einhverjar nýjar hugmyndir, þetta voru náttúrulega bara viðbrögð, þeir voru 

hræddir um að tapa áliti, svo kemur þessi andskoti, ég með þennan skóla og geri allt vitlaust 

þar. Þar voru þeir og þau, ekki bara þeir, í þægilegum stöðum og það þurfti að sjá fyrir sínum 

fjölskyldum, þeir voru að kenna og voru orðnir grónir um rófuna þar, voru í öruggu starfi og 

svo kemur þetta helvíti.  

BS: Hvernig stóð á nafnabreytingunni nýlistadeild verður að fjöltæknideild? 

 MP: Ég held það hafi verið þannig, að það var raunar aldrei ánægja með þetta nafn 

nýlistadeild, við fundum þetta upp í einhverju fljótræði sko ég og Jón Gunnar og Hörður 

Ágústsson. Ég var aldrei mjög ánægður með það og margir aðrir. Svo hugsa ég að það hafi 

verið nemendur mínir sem tóku við og þá var farið að kalla þetta fjöltæknideild sem var 

faktíst miklu betra nafn. Deildin var ekki lögð niður held ég, það var bara nafnabreytingin, en 

ég kom ekkert að þessu, ég var erlendis. Svo kom ég og kenndi við þessa fjöltæknideild.  
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BS: Magnús, ég held að þetta sé bara komið hjá mér, þakka þér kærlega fyrir spjallið. 

 MP: Það var lítið, ég er mjög vel stemmdur gagnvart svona fræðimennsku, ég vil að 

þetta sé skráð.  
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Viðtal við Hildi Hákonardóttur 

Viðtalið fór fram í gegnum tölvupóst þann 28. nóvember 2011. 

Sæl og blessuð Hildur og takk fyrir samtalið sem við áttum um miðjan nóvember. Eins og ég 

sagði þér í samtalinu okkar þá er ég að skrifa rritgerð um stofnun og starfsemi 

nýlistadeildarinnar við Myndlista- og handíðaskóla Íslands, sem og kennsluaðferðir Magnúsar 

Pálsonar. Mig langar að vita svona eitt og annað um deildina og yrði svo óskaplega þakklát ef 

þú vildir vera svo væn að svara nokkrum spurningum. 

BS: (Mig langar að vita) hvernig það kom til að deildin var stofnuð … 

 HH: Ef spurt er út í stofnun Nýlistadeildarinnar við MHÍ eða forvera hennar, Deildar í 

mótun, þarf að íhuga hvað var að ske í löndunum í kringum okkur. Ég tók við skólanum 

haustið 1975 sem staðgengill Harðar Ágústssonar. Það hafði verið mikil ólga í háskólum 

erlendis og ekki síst listaskólunum og sumir forstöðumenn höfðu bókstaflega gefist upp á 

ástandinu og hætt eða verið bolað frá. Það var ekkert einsdæmi að konum væri falið 

forystuhlutverk í skólum á þessu árum því að vinnuaðferðir þeirra féllu betur að kröfum 

tímans og stúdenta. Mér var alveg ljóst í hvaða stöðu ég var og taldi að besta ráðið væri að 

efla frjálsa myndlist og gera námið þar opnara. Myndlista- og handíðaskólinn var orðinn 

formföst stofnun með tveggja ára fornámi, síðan tóku við sérdeildir og auk þess voru haldin 

ýmis námskeið fyrir almenning. Þetta var gott kerfi og vel grundað og líklega til fyrirmyndar 

hefðu tímarnir ekki verið eins og þeir voru – nemendur einfaldlega kröfðust meira 

frjálsræðis. Þeim sem ætluðu sér í myndlist stóð fyrst og fremst til boða að setjast í 

teiknikennaradeildina og hugsunin hafði verið sú að þeir útskrifuðust þá með kennsluréttindi 

sem nokkurs konar öryggisventil ef þeim tækist ekki að sjá fyrir sér með list sinni. Auk þessa 

var hægt að fara í auglýsingadeild, vefnaðarkennaradeild, grafík, textíl eða keramik. Ekki var 

vel séð að flakka á milli deilda, eiginlega bannað. Þetta fyrirkomulag var að verða of þröngt 

og afmarkað fyrir þá sem vildu sinna myndlist en það var aftur á móti slæmt því að það var 

nýbúið að slípa kerfið til og bæta við þremur síðustu deildunum og þær störfuðu vel og 

skiluðu góðum árangri. 

     Ég stofnaði því tvær deildir til viðbótar og réð Magnús Pálsson til að standa fyrir annarri 

þeirra, sem hann vildi kalla Deild í mótun og hún hét það fyrsta árið. Sú deild var hugsuð sem 
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skúlptúrdeild með frjálsu sniði og þar mætti hleypa út þeim þrýstingi sem hafði skapast. Um 

það ríkti skilningur á milli okkar Magnúsar en það var aldrei rætt. Samfara þessu stofnaði ég 

málaradeild. Þessar tvær deildir áttu að sinna því hlutverki að efla skólann sem 

myndlistarskóla enda sést greinilega af upptalningunni hér að ofan að miklu meiri áhersla 

hafði verið lögð á handíðir og kennslugreinar.   

BS: Mætti hin nýja deild mikilli andstöðu skólayfirvalda? 

 HH: Þótt starfsemin væri í föstum skorðum var engin skólanefnd og skólastjóri og 

kennarar ákváðu kennsluplanið. Skólinn starfaði undir menntamálaráðuneytinu en annars að 

hluta til að vegum ríkisins og að hluta á vegum sveitarfélagsins eða Reykjavíkurbæjar (ég man 

ekki hvort Reykjavík var þá orðin borg). Ég hafði skotið mér undan því um vorið að samþykkja 

kennsluplan fyrir næsta vetur enda var ég þá ekki formlega tekin við starfinu og stofnsetti 

síðan deildirnar um haustið án þess að leita ráða hjá þeim sem störfuðu við skólann, en taldi 

að ég hefði gætt jafnræðis með því að stofna líka málaradeild. 

 BS: Hvernig horfði þessi nýja deild við þér sem skólastjóra og hvernig hugnuðust þér 

kennsluaðferðir Magnúsar? 

HH: Ég hef sjálfsagt hugsað meira um Magnús Pálsson sem fræðara en kennara. Hann 

var með fingurinn á þeim púlsi sem sló í myndlist og hafði brennandi áhuga á að miðla. 

Kennsluaðferðir sem slíkar datt mér ekki einu sinni í hug að íhuga. Miðlun var það frekar 

kallað. 

BS: Mætti starfsemi deildarinnar tortryggni? 

HH: Starfsemi og starfsaðferðir Deildar í mótun mættu tortryggni. Þarna var verið að 

brjóta blað í listhugsun og listkennslu og þessi tortryggni var vel skiljanleg. Á öðrum sviðum 

ríkti þó friður. Mér datt ekki í hug að skipta mér af því sem verið var að kenna hvorki í þessari 

deild eða öðrum en ég kíkti stundum inn þar af forvitni og fylgdist með. 

BS: Hvernig tóku starfandi kennarar við skólann hinni nýju deild? 

 HH: Tortryggnin var mest eða eingöngu meðal kennaranna. Það var þó engan veginn 

ætlunin heldur einfaldlega verið að sinna kalli tímans. Ég hafði búið lengi í Ameríku áður en 

ég hóf myndlistarnám hér heima og einnig hafði ég verið veturinn 68-69 í Edinborg og fyrir 
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mér var þetta alveg óhjákvæmilegt, ef verið var að reka myndlistarskóla hlaut hann að reyna 

að standa undir nafni. En ég skal játa að ég var ekki tilbúin að skilja nauðsyn þess að fá 

hingað erlenda kennara og það lenti eingöngu á herðum Magnúsar að berja það í gegn, sem 

hann gerði. 

BS: Leiðbeinandinn minn vill endilega að ég hafi eitthvað með sem ekki er búið að 

skrifa um áður ... er eitthvað sem þú manst eftir sem gæti verið spennandi að hafa með í 

ritgerðinni, t.d. þinn þátt í að fá erlendu listamennina til að kenna við deildina? 

 HH: Það sem ég vil benda á og ég tel að verði að hafa í huga eru þær alþjóðlegu 

kringumstæður sem sköpuðust í kringum hina svokölluðu 68´ byltingu. Ísland fór ekki 

varhluta af henni og margvíslegar breytingar og tilhliðranir voru gerðar í Hollandi og á 

Norðurlöndum til að liðka fyrir listum og listnemum. Þessar bylgjur breytinga bárust einnig 

hingað að okkar ströndum þó það tæki örfá ár. 

     Það gerðist áreiðanlega tvennt í skólanum þarna á árunum 1972-1975. Við fengum inn 

sterka árganga og þegar ég bar það undir Magnús löngu seinna hvernig hafi staðið á því að 

það voru svona sterkir árgangar sem fóru í gegn hjá okkur að þeir mótuðu listalífið lengi á 

eftir? Það var af því, sagði Magnús, að krakkar finna hvar er kraftur og eitthvað nýtt að ske og 

margir fliknir krakkar komu til okkar – krakkar sem hefðu ekkert endilega lent í myndlist ef 

þessi kraftur hefði ekki dregið þau að skólanum. 

     Önnur breyting var að verða. Á þessum áratug var að opnast leið fyrir konur sem vildu 

hasla sér völl í listum á jafningjagrundvelli. Stofnun deilda fyrir keramik, textíl og grafík 

hjálpuðu mikið og þær voru allar starfandi þegar ég tók við. Málverkið hafði um aldir verið 

áberandi karlafag og ekki síst abstrakt málverkið sem blómstraði í og eftir síðari 

heimstyrjöldina. En nú fóru stúlkur að skynja að Nýlistadeildin var ekki síður fyrir þær en 

strákana og þarna opnuðust alveg ferskir möguleikar. Þær voru efalítið færri í byrjun en 

þarna þyrfti að leita í nemendaskýrslur til að sjá þróunina og meta hana yfir lengri tíma litið 

og alveg fram til dagsins í dag. 

BS: Takk kærlega fyrir aðstoðina, Hildur. 

 


