Hugvísindasvið

Ljósið í glerinu
Trúarleg tákn í glerlistaverkum Gerðar Helgadóttur

Ritgerð til B.A.-prófs

Rakel Sif Ragnarsdóttir
Maí 2012

Háskóli Íslands
Hugvísindasvið

Íslensku- og menningardeild

Ljósið í glerinu
Trúarleg tákn í glerlistaverkum Gerðar Helgadóttur

Ritgerð til B.A.-prófs
Rakel Sif Ragnarsdóttir
Kt.: 280884-3839

Leiðbeinandi: Aðalsteinn Ingólfsson
Maí 2012

2

Ágrip
Gerður Helgadóttir var ein merkasta listakona okkar Íslendinga. Í þessari ritgerð verður
fjallað um glerlist hennar í kirkjum og hvaða trúarleg tákn má finna í verkum hennar.
Leitast verður við að útskýra hvernig Gerður nálgaðist þau verkefni sem hún vann fyrir
kirkjur á Íslandi og í Þýskalandi. Uppruni Gerðar verður skoðaður og fjallað um það
hvernig listferill hennar þróaðist. Árið 1945 innritaðist Gerður í Handíða- og
myndlistaskólann á Íslandi og þaðan fer hún síðan að læra við Accademia di Belle Arti á
Ítalíu um haustið 1947 þá 19 ára gömul. Þá opnuðust fyrir Gerði nýjir heimar með óteljandi
möguleikum. Áhuginn fyrir glerlist kviknaði síðan er hún var í heimsókn hjá vinum á Ítalíu
sumarið 1953 og var áhuginn slíkur að haustið eftir fór hún og lærði gerð steindra glugga
hjá Jean Barillet í París.
Litið verður á helstu áhrifavalda hennar í glerlistinni og nokkrum verkum lýst. Gerður hafði
alla tíð gaman af því að skoða gamlar kirkjur og kirkjulist. Gerður notaðist mikið við
trúarleg tákn í kirkjuverkum sínum og þá einna helst formföst tákn sem féllu vel að stíl
hennar. Tekin verða fyrir trúarleg tákn almennt og síðan þau tákn sem Gerður notaðist
mikið við í verkum sínum. Segja má að hún hafi byrjað undirbúning sinn fyrir kirkjuverkin
þegar hún byrjaði að læra glerlistina en þá strax hóf hún að kynna sér allt sem viðkom
kristni og las hún Biblíuna nokkrum sinnum.
Hérlendis hafði hún mikil áhrif á gerð steindra glugga en má nefna að hún gerði fyrsta
gluggann sem íslenskur listamaður vann í íslenskri kirkju. Á einungis tuttugu árum vann
Gerður, í samstarfi við verkstæði Jean Barillet í París og Oidtman í Linnich í Þýskalandi,
steinda glugga í sex kirkjur á Íslandi og sex í Þýskalandi. Hún beitti sjálfa sig mikilli hörku
þegar kom að listinni og kom það oft niður á heilsufari hennar. Hún hélt sig ekki aðeins við
eitt listform heldur skaraði hún fram úr á flestum sviðum listarinnar. Hún tók fyrir
höggmyndalistina, skúlptúrlistina og glerlistina. Gerður var einnig góður listmálari og gerði
framúrskarandi mósaíkmyndir eins og myndina á Tollstöðvarhúsinu við Tryggvagötu í
Reykjavík. Gerður lést úr krabbameini langt um aldur fram á vordögum 1975 – aðeins 47
ára gömul.
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„Fyrir

utan

er

hið

hvíta

ljós

og

glermyndasmiðurinn

setur

saman

marglitan skerm sem meðtekur þetta ljós, hleypir því í gegn umbreyttu, svo það baðar
allt sem fyrir er næstum ævintýralegri birtu, setur svip sinn á allt innanstokks á
afgerandi hátt“.1

1

Aðalsteinn Ingólfsson (1981, bls.28).
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1. Inngangur
Gerður Helgadóttir var einn merkasti listamaður Íslendinga. Hún var frumkvöðull í
íslenskri myndlist og komst til mennta með dyggri aðstoð skyldmenna og vina. Hún
reyndist ákaflega leitandi og frjó listakona sem sótti hart fram á erfiðu og umbrotamiklu
tímabili í evrópskri myndlist.

2

„Gerður Helgadóttir var ekki í hópi þeirra

myndlistarmanna, sem höfðu náttúruna að fyrirmynd í verkum sínum. Hún var ein
hinna, sem létu litina og formin lifa eigin lífi, myndin var mark í sjálfri sér, réttlæting
sjálfrar sín, án tengsla við sýnilegan veruleika.“3 Þar eru kirkjuverk hennar ekki
undanskilin og einkennast þau mikið til af abstrakt formum og mikilli litadýrð. Má
nefna það að kveikjan að þessari ritgerð og ástæða þess að kirkjuverk Gerðar urðu fyrir
valinu er þessi mikla litadýrð sem finna má í verkum hennar. Var það einn góðan
sumardag sem tengdamóðir mín bauð mér á tónleika í Skálholti og man ég eftir því að
sitja þarna heilluð af verkunum í gluggunum þegar ég átti að vera að hlusta á tónlistina.
Þar kviknaði áhuginn og forvitnin um það hver hefði gert gluggana og hver sagan á bak
við þá væri. Hvað var það sem hafði áhrif á Gerði þegar hún tók að sér að gera
kirkjuglugga? Eru formin í gluggunum aðeins abstrakt tákn eða er meining á bak við
hvert form, eru þetta trúarleg tákn sem leynast í kirkjuverkum hennar?

2
3

(„Yfirlitsýning á verkum Gerðar Helgadóttur“,2008)
Gylfi Þ. Gíslason (1980).
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2. Gerður
Kunnugir muna ef til vill eftir telpunni sem undi sér tímunum saman við leik að steinum
í fjörunni fyrir neðan æskuheimili sitt í Neskaupsstað í Norðfirði. Þar sem hún fæddist
þann 11. apríl 1928 og átti sín fyrstu 9 ár.4 Gerður hætti aldrei að leika sér að steinum
og átti þessi litla telpa eftir að verða einn merkasti myndhöggvari okkar Íslendinga.
„Móður hennar sem var mjög dugleg kona, varð einhvern tíma að orði að ekki vissi hún
hvað ætlaði að verða úr þessu barni sem engu gæti hrundið frá sér.“ 5 Hana hefur að
öllum líkindum ekki órað fyrir hversu miklum hæfileikum dóttir hennar bjó yfir, og
hversu þekkt hún yrði erlendis og hér heima né hversu víða hún ætti eftir að koma við í
listheiminum. Helgi Pálsson, faðir Gerðar, var góður tónlistarmaður sem menntaðist í
Þýskalandi, en honum var fleira til lista lagt því einnig var hann andlitsmyndateiknari
góður6. Móðir Gerðar, Sigríður Erlendsdóttir, var ekki síður listhneigð en föðurfólkið.
Hún hafði fengist við að mála myndir á sínum yngri árum og kom seinna til með að
kenna myndsaum, hún gerði einnig uppdrætti að mynstrum.7 Gerður átti því ekki langt
að sækja listhneigð sína, með tvo listræna foreldra.

Gerður var fíngerð, með rauðgyllt hár og hægláta framkomu. Að baki ljúfu, heillandi
viðmóti bjó stálvilji og óbilandi kraftur. Hún beitti sjálfa sig óskaplegri hörku, sem
aldrei var lát á þegar kom að listrænni vinnu hennar.8

2.1 Upphaf listaferils
Árið 1945 innritaðist Gerður í Handíða- og myndlistaskólann. Gerður segir í viðtali við
Jónas Guðmundsson að hún hafi hreinlega ekki vitað að hægt væri að fara í skóla og
læra myndlist fyrr en hún sá sýningu á verkum eftir nemendur í Handíða- og
myndlistarskólanum og eftir það hafi framtíðin verið ráðin.9 Ekki fór mikið fyrir henni
meðan hún stundaði námið þar, en þó var þá þegar komin fram hennar mikla ákveðni
sem átti eftir að vera svo áberandi í námi hennar og starfi upp frá því.10

4

Elín Pálmadóttir, Gerður: Ævisaga myndhöggvara, Reykjavík: Almenna bókafélagið (1985, bls. 12).
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 14)
6
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 12)
7
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 13).
8
Ásdís Ólafsdóttir o.fl. (2010, bls. 122).
9
Jónas Guðmundsson, „ Ég er sterk “Gerður Helgadóttir: Myndhöggvari, Listasafn Kópavogs: Gerðarsafn
(1995, bls. 32).
10
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 14).
5
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Hún stundaði höggmyndalist í skólanum en ekki var algengt að konur fetuðu þá
námsleið og í framhaldi af því heillaði íslenska fjörugrjótið Gerði. Það átti eftir að koma
mikið við sögu í listsköpun hennar sem myndhöggvara en allnokkrar af höggmyndum
hennar voru unnar úr því.

Kurt Zier segir í meðmælabréfi sem hann skrifar fyrir Gerði 1947 að hún hafi stundað
nám sitt af mikilli kostgæfni og alvöru. Hún sé gáfuð á sviði myndlistar og hafi
brennandi áhuga. Hann nefnir einnig að hann telji hana óráðna hvort hún snúi sér frekar
að málaralist eða höggmyndalist.11 Engin leið er að segja hvað hefði gerst ef hún hefði
ekki valið ótroðnari slóðina, að vinna höggmyndir, hvort hún hefði náð jafn langt í
listheiminum sem listmálari og hún gerði sem myndhöggvari.

Gerður hafði mikinn áhuga á því að fara utan og læra frekar og studdi fjölskylda hennar
hana heilshugar í þeim efnum. Í september 1947 kom gleðilegt bréf þar sem Gerði var
tilkynnt um inngöngu hennar í Konunglegu dönsku akademíuna. Þrátt fyrir gífurlegan
áhuga föður hennar og móður á að koma henni til mennta í listum þá leyfði fjárhagurinn
þeim ekki að kosta ferðina, enda voru báðir bræður Gerðar í námi erlendis.12 Þetta voru
mikil vonbrigði fyrir Gerði því hún var orðin mjög spennt fyrir flutningum. Vonbrigðin
leyndu sér ekki og sýndu forráðamenn Handíða –og myndlistarskólans henni mikla
samúð og buðu henni í kjölfarið ókeypis kennslu í myndlistadeildinni ef áform hennar
um að fara utan til náms gengu ekki eftir.13 Gerður ritaði bróður sínum um þetta leyti að
hún væri hvergi nærri hætt við listnám þó draumurinn um Kaupmannahöfn hafi verið
úti, því hún ætli að athuga hvort hún komist til Ítalíu í nám.14 Þetta sýnir bjartsýni og
viljastyrk Gerðar í hnotskurn hvað varðar list hennar. Yfirmenn föður hennar og vinir
komu henni svo til hjálpar og aðstoðuðu hana við að komast til Ítalíu . Þegar allir þessir
einstaklingar höfðu lagt sitthvað til ferðarinnar var búið að útvega henni far og gistingu
alla leiðina. Á leiðinni tjáði Hálfdán Bjarnason alræðismaður í Genova henni um
inngöngu í Listaskólann í Flórens, að því tilskildu að hún stæðist inntökuprófið, sem
hún gerði. Nú voru að opnast fyrir Gerði nýjir heimar með óteljandi möguleikum.15

11

Elín Pálmadóttir (1985, bls. 17).
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 18).
13
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 18-19).
14
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 19).
15
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 20).
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Hún innritaðist í Accademia di Belle Arti um haustið 1947 þá 19 ára gömul.16 Gerður
var heilluð af náminu og umhverfi sínu. Nú átti allt að læra og skoða, þar og í nálægum
listaborgum Ítalíu. Óþolinmæðin, að vilja gera allt í einu, var svo mikil að hún beinlínis
ofgerði heilsunni sem hún setti í annað sæti. Hún stóð við að höggva marmara í 32 stiga
hita að sumrinu til og mótaði í leir í ískaldri vinnustofunni að vetri til svo blæddi úr
fingrum og kal kom í tær hennar.17 Romano Romanelli aðalkennari hennar við
Accademia di Belle Arti gaf henni góðan vitnisburð og sagði hana hafa sýnt áhuga og
næma tilfinningu fyrir því sem hún var að læra, hún hefði greinilega hæfileika til þess
að verða góður myndhöggvari.18 Snemma hausts 1949 kynntist hún Porta Romanaskólanum og var stórhrifin. Það sem heillaði hana hvað mest var að kennt var hvernig
átti að vinna með mismunandi efni og þar var einnig hægt að vinna allt meira eða minna
sjálfstætt. Gerður ætlaði sér að stunda nám í báðum skólunum en fékk það ekki til að
byrja með. En eins og með svo margt annað sem hún ætlaði sér fékk hún sínu framgengt
að lokum eftir að hafa fengið bréf frá Hálfdáni alræðismanninum sér til fulltingis19.

Haustið 1949 fór hún til Parísar til þess að kynnast nútímalistinni. Þar hóf hún nám við
Academie de la Grand Chaumiére og gerðist nemandi myndhöggvarans Ossip Zadkine
sem var um þetta leyti talinn í hópi virtustu myndhöggvara Evrópu. 20 Zadkine vildi að
nemendur sínir ynnu sjálfstætt og fengju síðan gagnrýni að verki loknu. Til að byrja
með fékk Gerður harða gagnrýni frá kennara sínum sem sagði hana fylgja fyrirmyndinni
um of en eftir nokkurn tíma fór hann að meta nemanda sinn. Hún sagðist ákaflega
ánægð með að hafa fengið þennan frábæra kennara sem hún gat lært svo mikið af.21
Hún stundaði einnig nám við einkaskóla Zadkine í tæpa tvo mánuði árið 1950 en vegna
fjárskorts gat hún ekki verið lengur.22 Þó var hún ekki af baki dottin og hélt hún sína
fyrstu einkasýningu í sýningarsal Colette Allendy í París sumarið 1951.23

16

Guðbjörg Kristjánsdóttir, Jón Óskar, Jónas Guðmundsson og Sigurður Geirdal (1995, bls. 46).
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 22).
18
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 27).
19
Elín Pálmadóttir (1985, bls.32).
20
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 47).
21
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 48).
22
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 49).
23
Guðbjörg Kristjánsdóttir, Jón Óskar, Jónas Guðmundsson og Sigurður Geirdal (1995, bls. 8).
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2.2 Þróun yfir í glerlist
Gerður vann með hin ýmsu efni á lífsskeiði sínu en talaði alltaf um sjálfa sig sem
myndhöggvara. Þrátt fyrir að vera frumkvöðull í höggmyndalist þá varð hún það einnig
í glerlist og er hún meðal fárra listamanna sem hlotið hafa viðurkenningu fyrir hvort
tveggja. Gerður var í heimsókn hjá vinum á Ítalíu sumarið 1953 þegar áhuginn kviknaði
fyrir því að læra allt sem hægt var í tenglsum við glerlist. Iria Bernardini vinkona
hennar úr Porta Romana skólanum hafði verið að læra glerlist og unnið að viðgerðum
og gluggagerð og var það að öllum líkindum kveikjan að áhuga Gerðar.24 Heimsóknin
hafði gífurleg áhrif á feril listakonunnar. Nú var Gerður heilluð af viðfangsefninu
(steinglersgerð) og spurði hún föður sinn hvort ekki væri áhugi á að fá steinda glugga í
gömlu kirkjurnar á Íslandi og hvort einhverja vinnu væri að hafa við það á Íslandi.25
Faðir hennar ráðfærði sig við skírnarföður Gerðar, Jakob Jónsson sem taldi það mikils
virði að gluggarnir í íslenskum kirkjum væru gerðir af íslenskum listamanni sem skildi
íslenskan trúararf. Var hann því mjög hlynntur nýrri stefnu Gerðar. Haustið eftir fór hún
og lærði gerð steindra glugga hjá Jean Barillet í París. Þar vann hún á verkstæði sem
gerði steinda glugga og lærði þar allt um hvernig ætti að vinna slíka glugga. 26 Þróun
Gerðar yfir í glerlistina kom á góðum tíma því á síðari hluta sjötta áratugarins var verið
að byrja að endurreisa evrópskar borgir eftir eyðileggingu sprengjuárásanna í
heimsstyrjöldinni síðari og var því þörf á þeirri fersku sýn sem Gerður hafði upp á að
bjóða.27

3. Áhrifavaldar
Líkt og fram kemur í kaflanum hér að ofan kveiknaði áhugi Gerðar á glerlist að öllum
líkindum þegar hún var í heimsókn hjá vinum á Ítalíu. Gerður hafði engu að síður alla
tíð haft gaman af því að skoða gamlar kirkjur og kirkjulist. Sem lagt hefur grunnin að
því að hún fór beint í gerð kirkjuglugga þegar hún byrjaði að vinna með gler. Helst
heilluðu hana glermyndir gotnesku kirknanna í Evrópu frá 12. og 13. öld eða myndir frá
blómaskeiði glerlistarinnar.28 Ætla má að í þeim hafi hún fengið innblástur að
litadýrðinni sem hún notaði mikið í verkum sínum. En ekki var mikið um litadýrð í
kirkjugluggum á Íslandi á þessum tíma. Flestar kirkjur voru með glært gler í gluggum
24

Elín Pálmadóttir (1985, bls. 94).
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 94).
26
Jónas Guðmundsson (1995, bls. 32).
27
Ásdís Ólafsdóttir o.fl (2010, bls.73).
28
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 94).
25
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sínum og þegar kom að því að skipta um gler voru ekki allir ýkja hrifnir af því að setja
litað gler í staðin. Þeim fannst það ekki passa við einfaldleika gömlu kirkjanna hér á
landi og voru hræddir um að það myndi eyðileggja útlit þeirra. Gerður var mikill
frumkvöðull í lituðu gleri á Íslandi. Á hún stóran þátt í því að farið var að nota litað gler
í fleiri kirkjur á Íslandi, reyndi hún alltaf að taka tillit til heildarútlits kirkjunnar sem hún
vann við svo gluggarnir kæmu sem best út.

Gerður naut þess að vera í Flórens á Ítalíu. Fyrir utan safnaferðir sem hún hafði gaman
af og reyndi að fara í þegar henni gafst tími til, ferðast hún allmikið um Ítalíu með
vinum sínum til að skoða myndir. Hún taldi mikilvægt að skoða alla list en ekki
eingöngu glerlist til þess að víkka sjóndeildarhring sinn. Til að mynda sótti hún mikið
tónleika og óperur sér til innblásturs.29 Ætla má þó að kirkjugluggar hafi verið henni
mesti innblásturinn í glerlistinni og fór hún að skoða allar þær kirkjur sem í kring um
hana voru. Hún gerði sér einnig ferðir til þess að skoða kirkjur sem ekki voru í næsta
nágrenni við hana. Má þá til gamans geta að sífellt var verið að reka hana út úr kirkjum
vegna síðbuxnanna sem hún gekk alltaf í. Vegna þeirra varð hún til dæmis að bíða úti á
Markúsartorginu þegar hún fór með vinum til Feneyja til að skoða dómkirkjuna þar. Að
hennar sögn mátti hún ekkert vera að því að hugsa um silkisokka og því um líkt.30 Er
þetta gott dæmi um einbeitni hennar þegar kom að listinni, að hún setti listina í forgang
og fannst klæðnaður sinn ekki koma málinu við. Hún var eingöngu þarna til þess að
njóta listarinnar.

Gerður skrifaðist stöðugt á við Helga föður sinn og bað hann þá um hinar ýmsu bækur.
Þar á meðal bað hún um íslenskar þjóðsögur, listasögu, bókmenntasögu, heimspeki og
Biblíuna. Því til þess að skilja listina, að sögn Gerðar, verður maður að lesa
Biblíuna.31Las Gerður mikið þessar bækur og höfðu þær að öllum líkindum mikil áhrif á
listakonuna.

Hér á eftir er hluti úr bréfi sem hún fékk sent frá séra Jakob Jónssyni skírnarföður sínum
þegar hún hóf nám sitt í glerlistinni:

29

Elín Pálmadóttir (1985, bls. 29).
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 23-24).
31
Elín Pálmadóttir (1985, bls. 27).
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Þetta er hvatning frá skírnarföður þínum og vini og hljóðar einfaldlega á þessa
leið: Sökktu þér ofan í hina kaþólsku kirkjulist, ekki til að gleyma sjálfri þér í
kaþólskunni, heldur til að sækja þangað auðæfi til að ávaxta til blessunar fyrir
kirkjuna sem þú varst sjálf skírð inn í – leggðu rækt við bænalíf þitt, lestu
Passíusálmana og sjáðu hvernig orðsins list hefur þjónað orðsins kirkju – og
komdu svo aftur til Íslands þegar þú finnur köllun til þess og hjálpaðu mér og
öðrum sem þyrstir í hið fagra og sanna en þurfum á hjálp þinni að halda.32

Tel ég að Jakob skírnarfaðir hennar hafi verið einn af hennar helstu áhrifavöldum þegar
kom að allri vinnu hennar við kirkjuglugga. Enda var það hann sem hún leitaði til eftir
ráðleggingum þegar hún byrjaði á glerlistinni. Við undirbúning kirkjuverkefna þar á
meðal Skálholtsverkefnisins las hún Biskupasögur, Íslendingabók, Kristnisögu og að
sjálfsögðu Biblíuna líkt og nefnt hefur verið hér að ofan.33

4. Glerlistaverk Gerðar
Í seinni tíð eða eftir 1953 snéri Gerður sér mikið að steindum gluggum og kirkjulist sem
tók allan hennar tíma svo höggmyndin þurfti að víkja, þó svo hún hefði viljað geta haft
tíma fyrir bæði. Listaverk hennar prýða fjölmargar kirkjur í Þýskalandi, Frakklandi og á
Íslandi. Hérlendis hafði hún mikil áhrif á gerð steindra glugga en hún gerði fyrsta
gluggann sem íslenskur listamaður vann í íslenskri kirkju, en það er stafnglugginn í
Saurbæjarkirkju á Hvalfjarðarströnd.34 Gerður lærði tæknina við gluggagerð hjá Jean
Barillet en hann hafði tekið við stjórn Barillet verkstæðisins af Louis föður sínum sem
fallið hafði skyndilega frá í desember 1948.

Kirkjulist var ríkur þáttur í listsköpun Gerðar og eru kirkjuverk hennar talin vera meðal
þeirra bestu sem unnin hafa verið í Evrópu. Þau bera ekki aðeins vott mikillar listakonu,
heldur einnig flókinnar glímu við torráðnar gátur. Í þeim birtist djúp lotning fyrir
almættinu, friði Guðs, sem er æðri öllum skilningi.35 Enda lagði hún mikla vinnu og
rannsóknir í verkin. Eitt af því sem einkennir glerverk Gerðar er að skúlptúrinn er alltaf
undirliggjandi í verkum hennar, þó að um tvívíð verk sé að ræða. Hún aðlagaði þrívíðu
listina í járnverkum sínum tvívíðu glerverkunum og felldi bæði prisma og steina inn í
32
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Ásdís Ólafsdóttir, Andans konur: Women of the spirit, Hveragerði: Listasafn Árnesinga (2009, bls. 8).
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glergluggana, sem urðu þá að einskonar lágmyndum.36 Hefur það orðið að einkenni
glerverka hennar en í þeim sést alltaf ákveðinn skúlptúr sem minnir á járnverk hennar.

Í samstarfi við verkstæði Jean Barillet í París og Oidtman í Linnich í Þýskalandi, vann
Gerður steinda glugga í tíu kirkjur á Íslandi og í Þýskalandi. 37 Þetta má teljast einstakt
afrek fyrir svo ungan íslenskan listamann á þessum árum. Frá 1950 til 1970 var
verkstæði Oidtman bræðra í Linnich einn mikilvægasti framleiðandi steinglers í
Þýskalandi. Unnu þeir glugga hannaða af merkustu listamönnum Evrópu svo sem Georg
Meistermann og Otto Dix í nýjar og endurreistar kirkjur af öllum stærðum og gerðum
ásamt gluggum í ráðhús og háskóla.38 Þarna var Gerður því í góðum hópi listamanna
sem hún átti svo sannarlega skilið að tilheyra.

Glerlistaverk Gerðar prýða sex kirkjur hérlendis og eru þau sem hér segir: 1956 Kapella
Elliheimilisins Grundar í Reykjavík, 1957 og 1965 Hallgrímskirkja í Saurbæ, 1959
Skálholtskirkja,

1962

Kópavogskirkja,

1966

Neskirkja

í

Reykjavík,

1975

Ólafsvíkurkirkja.

Hér að neðan verður lauslega lýst verkum hennar í Saurbæ, í Kópavogskirkju, stærsta
verki hennar, Skálholtsgluggunum, ásamt hennar síðasta verki, gluggunum i
Ólafsvíkurkirkju.

4.1 Hallgrímskirkja í Saurbæ
Hugmyndin að minningarkirkju um Hallgrím Pétursson kom fram árið 1916. Guðjón
Samúelsson teiknaði fagra kirkju sem byrjað var að byggja 1937.39 Þá er á framhlið
kirkjunnar fimm metra hár gluggi (Sjá mynd nr. 1, bls. 26) með lituðu gleri sem Gerður
bjó til.40 Þessi fyrsti gluggi sem hún gerði fyrir kirkjuna mun einmitt vera sá fyrsti hér á
landi sem eingöngu er unninn af íslenskum listamanni. Glugginn samanstendur af
tveimur rétthyrndum flötum, hvorum ofan við annan og ofan á þeim er einn flötur til
viðbótar með þríhyrndum topp.41 „Efsti hlutinn sýnir Jesúm í Getsemane, miðhlutinn
36

(„Í minningu mikilhæfs listamanns“, 2003)
Ásdís Ólafsdóttir o.fl. (2010, bls. 74).
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(„Tveggja alda gróin ástarþökk“,1957).
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( „Eiga Íslendingar á 20.öld”, 1956).
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Ásdís Ólafsdóttir o.fl. (2010, bls. 51).
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sýnir Jesúm frammi fyrir Pílatusi en neðst er sá atburður píslarasögunnar þegar Jesús
svarar: „Ég er hann“ (Jóh. 18,5).“42 Glugginn er gerður í Frakklandi og er mikil
kirkjuprýði.43 Gerður teiknaði þennan fyrsta glugga í kirkjuna 1957 fíguratíft svo þegar
hún gerði hina gluggana í kirkjuna 1965 gerði hún þá einnig fíguratíft til þess að hafa
samræmi í gluggunum. Viðfangsefni glugganna mun vera allt úr Passíusálmunum.44
Gerður fékk send fjögur mótív í myndirnar fyrir fyrsta gluggann frá formanni
byggingarnefndar, Ólafi B. Björnssyni sem hún mátti síðan velja úr. Einnig fékk hún í
sama bréfi hugmynd fyrir smærri rúðurnar í kirkjunni, eitthvað út frá orðum Krists á
krossinum, ef hún teldi rétt að gera myndir í þær.45 Þessi fyrsti gluggi er til mikillar
prýði og ótrúlegt að manneskja sem aðeins var að hefja feril sinn í glerlist hafi tekist svo
vel til.

4.2 Skálholtskirkja 1959
„Haustið 1957 var efnt til samkeppni um steinda glugga í nýja kirkju teiknaða af Herði
Bjarnasyni, húsameistara ríkisins. Dönsku stórkaupmennirnir og listunnendurnir
Edward Storr og Svend Louis Foght höfðu ákveðið að gefa alla glugga í kirkjuna og
skyldu þeir unnir af íslenskum listamanni.“46 Vorið 1958 var ákveðið að veita Gerði
Helgadóttur fyrstu verðlaun. Rætt hafði verið að skipta gluggunum milli listamanna sem
hlutu fyrstu þrjú sætin en frá því var horfið og ákveðið að Gerður skyldi vinna alla 35
glugga kirkjunnar sem keppt var um,47 (Sjá mynd nr. 2, bls. 27) þrátt fyrir að teikningar
hennar að gluggunum hefðu fengið óblíðar viðtökur almennings hér heima þegar þær
voru til sýnis í Iðnskólanum í Reykjavík og í Bogasal þjóðminjasafnsins. Okkur
Íslendingum til mikils happs þá hvikuðu Danirnir aldrei frá stuðningnum við Gerði og
veittu henni í október 1958 það verkefni að gera alla glugga kirkjunnar.48 „Af öllum
þeim verkefnum, sem henni var úthlutað, mat hún sjálf mest kirkjugluggana í
Skálholti.“49 Hún lagði sig ákaflega mikið fram við það verkefni og fann mjög svo
frumlega leið til að yfirfæra form sín úr skúlptúrunum á glergluggana. 50 Í gluggunum í
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Gunnar Kristjánsson (1988, bls. 67)
(„Tveggja alda gróin ástarþökk“, 1957).
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(„Nýju kirkjugluggarnir“, 1965).
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Ásdís Ólafsdóttir o.fl. (2010, bls. 51).
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Ásdís Ólafsdóttir (2009, bls.5).
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Ásdís Ólafsdóttir (2009, bls. 5-7).
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Ásdís Ólafsdóttir o.fl. (2010, bls. 75).
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Ásdís Ólafsdóttir o.fl. (2010, bls. 74).
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Skálholtskirkju notaði listakonan oft sterka miðlæga myndbyggingu úr skálínum sem
minna sterklega á skúlptúra hennar frá sama tíma.51 Hún vann því þessa glugga í sama
stíl og hún hafði gert járnmyndirnar sínar.52

Í gluggana fóru líklega í kring um 30 þúsund smágler sem sýnir hversu gífurleg vinna
hefur farið í verkið sem er hreint út sagt meistaraverk. „Litróf glugganna einkennist
einkum af frumlitunum- bláu, rauðu og gulu – ásamt hvítu og eilitlu grænu, brúnu og
bleiku.“53 Allir gluggarnir samanstanda af ferköntuðum formum og er enginn glugginn
með þríhyrningslagi eða hringlagi.

Til gamans má geta að samið hefur verið tónverk um hina steindu glugga
Skálholtskirkju sem Gerður Helgadóttir teiknaði og ber nafnið Hugleiðing og er eftir
John Speight. Verkið var flutt á sumartónleikum Skálholtskirkju í júlí 1991.54

4.3 Kópavogskirkja 1962
Gluggarnir í Kópavogskirkju (sjá mynd nr. 3, bls. 28) eru eftir Gerði og setja þeir
mikinn svip á kirkjuna og eru hennar höfuðprýði. Gluggarnir umbreyta allri dagsbirtu
kirkjunnar með litríkum glerjum sínum og gera hana þar af leiðandi dimma en um leið
að margra mati að sérkennilegum helgidómi. Þessir gluggar minna einna helst á glugga
gotneskra kirkna, en þaðan hefur hún að öllum líkindum fengið innblástur sinn að
verkinu. Þar sem gluggarnir eru í dekkri kantinum er gerð mikil krafa um að rétt lýsing
sé inni í kirkjunni en það þótti vandasamt að ná henni réttri. Gluggana vann hún í
vinnustofu Oidtmannbræðra í Þýskalandi.55 Gluggarnir fengu ekki einungis lof, því þeir
voru gagnrýndir fyrir hversu dökkir þeir væru og hleyptu ekki nægri dagsbirtu inn í
kirkjuna. Í framhaldi af því vinna Fritz Oidtman og Gerður að því að ná málmlit af
gluggunum til þess að lýsa þá. Gluggarnir sem við sjáum í dag eru því ekki eins dökkir
og þeir upphaflega voru.56 Þegar setið er á kirkjubekkjunum gnæfa gluggarnir yfir á
mikilfenglegan hátt. Litadýrð þeirra mynda gott jafnvægi á móti hvítum lit kirkjunnar.
Hulda Jakobsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs á þeim tíma skrifaði í bréfi til Gerðar:
51
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„Gluggarnir eru alveg dásamlega fallegir! Það er ævintýri líkast að standa inni í miðri
kirkjunni og horfa á dýrðina.“57 Tel ég orð hennar lýsa ákaflega vel þeirri upplifun sem
það er að fara og skoða gluggana.

4.4 Ólafsvíkurkirkja 1975
Kirkjugluggarnir (sjá mynd nr. 4, bls. 29) eru með síðustu verkum listakonunnar Gerðar
Helgadóttur. Þeir eru tveir og hvor um sig um sex metrar á hæð. Gluggarnir eru
óvanalega bjartir, þar sem venjulegu ólituðu gleri er skotið inn í hverja rúðu. 58 Það er að
segja, þeir voru óvanalega bjartir miðað við að vera eftir Gerði, þar sem aðrir
kirkjugluggar hennar hérlendist einkenndust að miklu leiti af mikilli litadýrð.
„Gluggarnir eru í bláum litum og hvítum og það sem einkum er sérkennilegt við þá, er
að Gerður lét framleiða sérstaka þríhyrnda kristalla með sérkennilegu ljósbroti í þessa
kirkjuglugga, vegna þess að öll form í kirkjunni eru þríhyrnt.“59 Formfastir gluggarnir
falla einstaklega vel að sterkum línum kirkjunnar sem er út af fyrir sig eitt stórt abstrakt
listaverk gert úr mörgum þríhyrningum.

Gerður hófst ekki handa við gerð kirkjuglugganna fyrr en hún var orðin fársjúk af
krabbameini og fékk aldrei augum litið listaverk sitt eftir að það var sett upp í
kirkjunni.60 Hún náði ekki að klára alla gluggana fyrir andlát sitt en Oidtman bræður
voru fengnir til að klára verkið eftir teikningum Gerðar. Sú ákvörðun að láta Oidtman
bræður klára verk Gerðar vakti mikil viðbrögð og mikla gagnrýni vegna þess að fólki
var ekki alveg að sammþykja það að gluggarnir væru eftir hana þó svo hún hafi hannað
upprunalegu teikninguna. Urðu miklar deilur um það hvort þetta hafi verið rétt, engin
myndi láta neinn annan klára málverk eftir annan listamann.

Gerður gerði ekki eingöngu glugga á Íslandi heldur prýða verk eftir hana nokkrar
kirkjur í Þýskalandi. Gluggarnir sem hún gerði þar eru sem hér segir (raðað eftir ártali):
1961 Kaþólska kirkjan í Monschau í Þýskalandi, 1962 St. Antonius Abbas-kirkjan,
Herkenrath í Þýskalandi, 1964 Evangelisches Gemeindezentrum. Rüttenscheid, Essen í
Þýskalandi, 1964 Evangelisches Gemeindezentrum. Billebrikhöhe , Essen í Þýskalandi,
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1966 Melanchton, Düsseldorf í Þýskalandi, 1971 Mótmælendakirkjan í Kempen í
Þýskalandi. Hér að neðan verður farið lauslega yfir verkin í St. Antonius Abbaskirkjunni sem aldrei var klárað og einnig verkið í Melanchton.

4.5 St. Antonius Abbas-kirkjan, Herkenrath í Þýskalandi
Arkitektinn prófessor Steinbach bauð Gerði árið 1962 að gera gluggana í nýendurreista
kirkju heilags Antoníusar ábóta í Herkenrath í Þýskalandi. Gamla kirkjan þótti ekki
nægilega stór fyrir samfélagið svo farið var í það að stækka kirkjuna. Arkitektinn hafði
séð verk eftir Gerði á vinnustofu Oidtman bræðra og litist svo vel á að hann bað
bræðurna fyrir skilaboðum til Gerðar: Hvort hún myndi ekki vilja gera gluggana í
endurbætta kirkjuna, hún væri sú eina sem þeir hefðu áhuga á að fá í verkið.61 Gerður
fyllti gluggana á hliðarveggjunum glermynstrum sem minntu einna helst á einkennisgrip
ábótans, Tau-stafinn ( T-laga staf).62 Í þessu verki sínu þróaði hún enn frekar þau
flæðandi form sem hún hafði byrjað að gera þegar hún vann að gluggum
Kópavogskirkju, formin voru flæðandi og taktföst, samofin með blýblöndu.63 Þessum
framkvæmdum var hinsvegar ekki hrint í framkvæmd en forteikningar (sjá mynd nr. 5,
bls. 29) Gerðar eru enn til. Á þeim má sjá þessi flæðandi form, svart ofan á
appelsínugulu. Af teikningunum að dæma hefðu gluggar þessir verið henni til mikils
sóma ásamt því að sýna frekari þróun Gerðar í glerlistinni.

4.6 Melanchton, Düsseldorf í Þýskalandi
Gluggana (sjá mynd nr. 6 og nr. 7, bls. 30) sem Gerður gerði fyrir Melanchton
kapelluna vann hún á árunum 1965 - 67. Það var fyrir tilstuðlan arkitekts kapellunnar,
Horst Dilke, að verkið féll Gerði í skaut á sínum tíma en þau höfðu áður sameinað
krafta sína í kirkju í Essen þar sem Gerður hannaði mikla glugga auk þess sem þar er að
finna ýmsa kirkjumuni eftir hana. Í kirkjunni í Dusseldorf, þeirri sem kapellan stendur
við, getur einnig að líta ýmsa muni eftir Gerði, svo sem tvo stóra bronskrossa. Glugginn
sem um ræðir er glerflötur samsettur úr tuttugu gluggum og voru þeir efst á veggjum
kapellunnar, beggja vegna þegar gengið var inn í kapelluna. Hver gluggi mun vera 70
cm á hæð og er flöturinn sem þeir mynda samtals 23 fermetrar. Við fyrstu sýn mætti
ætla að um abstraktmynstur væri að ræða en þegar betur er að gáð koma í ljós óræð
61
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krossminni, það er krossform sem eru endurtekin í tilbrigðum. Í þessu verki eru litirnir
næstum horfnir, einungis eru ofurljósir tónar, grænir og bleikir, sem milda málmböndin
sem halda saman gleri rýmisins. Það að gera gluggana svo ljósa var eftirvill ákvörðun
sem hún tók vegna þess hve hátt uppi gluggarnir voru og vildi hún að öllum líkindum
veita sem mestri birtu inn. Vinnan við verkið tók Gerði heilt ár. Í október árið 2006 var
ákveðið að rífa kapelluna sem gluggar Gerðar voru í. Verkstæði Oidtman bræðra var
fengið til þess að taka verkin niður og laga. Þeir sáu einnig um flutning verkanna hingað
til lands, þar sem þau eru nú varðveitt í Listasafni Kópavogs – Gerðarsafni.64 Verkið er
mikið meistaraverk, tuttugu gluggar sem mynda eina heild. Þá gerði hún á því tímabili á
ferli sínum sem kennt er við ljóðrænt abstraktsjón. Ómetanlegt er að tekist hafi að
bjarga þeim áður en kirkjan var rifin og koma þeim í vörslu í Gerðarsafni.65 Þrír þeirra
voru í árslok 2008 settir upp yfir altari Lindakirkju í Kópavogi sem þá var í byggingu. 66

5. Trúarlegt táknmál
Tákn mæta okkur hvert sem litið er. Þau blasa við út um allt og kalla eftir athygli okkar,
bera boðskap, leiðbeina, áminna og upplýsa. Ein mynd, eitt tákn ber boð og segir meira
en mörg orð geta fengið lýst.67 „Táknmálið er andlegt mál sem er óháð takmörkunum
orðanna. Það höfðar til tilfinninga og anda, jafnframt því sem það talar til skynsemi
mannsins.“68 Tákn eða symbol, gegna yfirleitt þrenns konar hlutverki. Þau tjá eitthvað
sem aðeins innvígðir skilja, þau tjá eitthvað sem varla verður lýst með berum orðum og
þau leitast við að lýsa meiru en unnt er bókstaflega. Þess vegna henta þau einkar vel í
tilbeiðslu og trúariðkun um allan heim, þau eru eitthvað sem allir geta skilið þrátt fyrir
að tala ekki sama tungumálið.69
„Talan þrír er frá fornu fari tala guðdómsins. Þegar á 4. öld fyrir Krist var
þríhyrningurinn tákn guðdómsins og jafnvel tákn ljóssins.“70 Þríhyrningurinn er
algengasta tákn heilagrar þrenningar og á hann alltaf að vera jafnhliða og helst snúa
horni upp. Stundum hefur þríhyrningurinn verið settur inn í hring en hringurinn er tákn
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eilífðarinnar, hann er án upphafs og endis.“71 Þrír er sú tala sem fyrst er hægt að byggja
úr lokað form. Þríhyrningurinn er tákn heilagrar þrenningar þegar eitt hornið snýr upp á
við, en þýðir aftur á móti neitun sannleikans eða hins helga, ef eitt hornið snýr niður á
við. Talan fjórir eða ferhyrningurinn er tákn hins Guðlega máttar í verki og orði, en orð
Guðs koma til mannanna til þess að upplýsa þá og leiða þá á æðra stig. Talan fjórir
kemur einnig fram í krossinum. Í þessu tilfelli, þegar krossformið er notað, er hún tákn
jafnvægis í sameiningu andstæðnanna. Talan fimm eða fimmhyrningurinn er tákn um
eiginleika mannverunnar til þess að beina sér af frjálsum vilja að því góða eða því
vonda. Hún getur þess vegna verið tákn hins mannlega fullkomleika. Hún getur einnig
táknað hin fimm sár Krists á krossinum. Talan sex eða sexhyrningurinn er það form sem
endurtekur sig oftast í náttúrunni. Liljan er besta dæmið um það. Sexhyrningurinn er
tákn hins fullkomna jafnvægis og harmóníu. Talan sjö eða sjöhyrningurinn er tákn
tímabils þess er guð skapaði himin og jörð. Átta eða átthyrningurinn er tákn hinnar
Guðlegu réttvísi, sem refsar þeim er vanhelgi hafa í frammi og brjóta lögmálin. Táknar
einnig hin átta heilræði fjallræðunnar.72

Krosstáknið mun vera eldra en kristnin þó svo að hann sé eitt helgasta tákn hennar.
Krossinn er ekki einungis tákn, heldur einnig mynd atburða sem olli þáttaskilum í sögu
mannsins og heimsins.73

6. Trúarleg tákn í verkum Gerðar
Gerður þekkti vel til kristni og setti sig inn í sögu hennar, leyndardóma og táknfræði af
heilum hug, en bar jafnframt virðingu fyrir öðrum trúarbrögðum sem henni fannst jafn
rétthá og gerði hún ekki upp á milli þeirra.74

Gerður notaðist mikið við trúarleg tákn í kirkjuverkum sínum og þá einna helst þau
tákn sem eru formföstust og falla vel að stíl hennar sem einkennist að miklu leyti af
abstrakt formum. Þau hentuðu henni einnig vel þar sem hún var vön að vinna með þessi
form í járnskúlptúrum sínum. Listakonan lagði mikið upp úr táknrænni merkingu talna
og afleiddra forma þeirra, eins og þríhyrnings, ferhyrnings og allt til tólfhyrnings. „Allar
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tölur eiga sitt raunverulega form. Talan ríkir alls staðar í náttúrunni, í symetríu laufblaða
blóma, í stíganda hljómlistar, skáldskapar og litasamsetningar, jafnvel í byggingu
frumeinda á lægstu stigum“75 skrifaði hún.

Fyrir flest kirkjuverk hennar fékk hún gefin upp ákveðin mótív eða hugmyndir sem hún
vann síðan úr. Það kom einnig fyrir að hún fengi nokkrar hugmyndir sem hún síðan
fékk að velja úr. Síðan teiknaði hún upp skissur eða drög að hugmyndum fyrir gluggana
sem hún vann, út frá mótívinu sem henni var gefið. Þegar hún var að vinna að drögum
að gluggaverki fyrir Elliheimilið Grund árið 1955, sagði hún í bréfi til föður síns: „Það
eru venjulega gerðar tvær skissur fyrir kaupendurna svo ég fylgi þeirri reglu. Þær sem
merktar eru með A álít ég að séu betri og mæli með þeim, en það verður auðvitað að
fara eftir smekk kaupendanna.“76 Presturinn valdi ekki skissuna sem Gerður hafði mælt
með og varð skissa B fyrir valinu en hún var talin einfaldari og þar með læsilegri. Í
gluggunum sem gerðir voru út frá jólaguðspjallinu og páskaguðspjallinu notaðist
Gerður við fígúrur og læsileg tákn. Ekki eru til nein gögn um það hvort Gerður hafi
tekið þátt í glerskurðinum sjálfum eða séð um málaravinnuna í þessu verkefni.77 Í næsta
verkefni Gerðar, glugga á vesturgafli Hallgrímskirkju í Saurbæ, notaðist hún áfram við
hið hlutlæga en blandaði þar einnig inn óhlutbundnum táknum. Hún gerði þrjár skissur
fyrir verkefnið og raðaði þeim líkt og í hinu verkefninu eftir því hvaða mynd henni þótti
henta best. Myndefnið valdi hún úr hópi fjögura tillagna sem henni voru gefnar. Myndin
sem varð fyrir valinu var sú ljósasta af skissunum. Hliðarrými gluggans sýnir endurtekin
tígulform, hringform og einnig má sjá ferhyrningsforminu bregða fyrir en í aðalrýminu
er Kristur helsta áhersluatriðið.78 „Heildin er í afar góðu jafnvægi og hlutföllin eru góð.
Litirnir eru sterkari í fígúratífa hlutanum og mynda mótvægi við umgjörðina sem er
ljósari.“79 Næsta kirkjuverk hennar voru gluggar Skálholtskirkju og eru þeir einungis
óhlutbundnir. Hafði hún þar með fært sig alveg frá hinu fígúratífa. Á þessum þremur
verkefnum hennar sem hún vann fyrir íslenskar kirkjur má sjá þróun hennar úr hinu
hlutbundna og læsilegum táknum yfir í það að nýta sér einungis óhlutbundin tákn í
Skálholtsgluggunum, sem lýst verður nánar hér að neðan. Með þeim gerði hún
útskýringar fyrir hvern glugga.
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Gluggar Skálholtskirkju hafa allir ákveðna merkingu og byggjast á djúpt hugsuðu kerfi
kirkjutákna og talna.80 „Hún taldi rétt að glerverkin á suðurveggnum innihéldu sterkar
vísanir í sögulegan bakgrunn en samræmdust líka heildarsvip byggingarinnar. Lausnina
fann hún í rannsóknum sínum á rúmfræði og talnaspeki.“81 Í frumdrögum að skýringum
á myndefni Skálholtsglugganna segir Gerður:
„Verkefni þetta hefur verið mjög erfitt viðfangs, bæði hvað viðvíkur
staðsetningu hvers atriðis, sambandi þeirra og heildarsvip litasamsetningarinnar.
Ég hefi tekið tillit til þeirra hugmynda sem mér voru gefnar af kirkjuráði,
þ.e.a.s., tileinkað 5 biskupum í Skálhollti sinn gluggann hverjum í suðurhlið
skipsins, en í norðurhliðinni eru tákn sem mér finnst undirstrika einkenni þeirra
og fylgir hverjum vers úr biblíunni.“82

Skálholtsgluggarnir eru byggðir upp með gömlum symbólskum, kirkjulegum táknum
þar sem hver gluggi táknar eitthvað ákveðið. Efni annars hvers af stóru gluggunum er
tekið úr Biblíunni, en á milli eru viðfangsefni úr íslenskri biskupasögu. Í litlu
gluggunum sem er á háveggnum í skipinu eru kirkjuleg tákn. 83

Hér að neðan verður farið yfir merkingu nokkurra Skálholtsglugganna, það er þær
útskýringar sem Gerður bjó til um gluggana. Teknir verða fyrir anddyrisglugginn, einn
gluggi á norðurhlið, einn á suðurhlið og að lokum einn gluggi í hvorri stúkunni.
„Anddyrisgluggann tileinkar hún Þorláki Helga Þórhallssyni biskupi, verndardýrlingi
dómkirkjunnar, en honum er jafnframt ætlað að minna kristna menn á tilgang staðarins.
Gluggar í norður- og suðurstúkum eru helgaðir Kristi og Pétri postula. Á norðurvegg
kórsins er sköpunarmáttur Guðs almáttugs tákngerður, sunnanmegin mannlegur
veruleiki. Í litlu gluggunum efst á skipsveggjunum segir Gerður aðallega vera píslartákn
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Krists.“84 Þar eru tákn eins og til dæmis fiskurinn sem er tákn Jesú Krists, naglarnir,
hamarinn, hrísvendirnir, þyrnikórónan, leiðarstjarnan og kaleikurinn.85

Anddyrisglugginn (sjá mynd nr. 8, bls. 31). Formin í þessum glugga byggja á mörgum
misstórum átthyrningum, tákni guðlegrar réttvísi og hinna átta heilræða Fjallræðunnar.
Inntak beggja texta er aðgangur mannsins að hinu eilífa mannslífi.86

Annar glugginn á norðurhliðinni (sjá mynd nr .9, bls. 32). Í miðju gluggans er kross.
Bjart ávalt form umhverfis krossinn blandast dökkrauðum lit á jöðrum gluggans og
hornum og táknar heilagt sakramenti, brauðið og vínið.87 „Við þennan glugga notar
Gerður ritninguna: Ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra, sem til mín kemur, og
þann aldrei þyrsta, sem á mig trúir. Henni fannst þessi texti fara vel við þennan glugga
og þá sérstaklega vegna þess að hann er staðsettur beint á móti glugga Gissurar
Ísleifssonar.“88 Talan fjórir kemur fram með krosstákninu en talan er þá tákn jafnvægis í
sameiningu andstæðnanna.
Páls biskups gluggi, fjóði glugginn á suðurhliðinni. (Sjá mynd nr.10, bls. 33). „Þessi
gluggi er tileinkaður Páli biskupi. Í Páls sögu biskups blaðsíðu 254 segir: Ok þá er hann
kom út til Íslands, þá var hann fyrir öllum mönnum öðrum at kurteisi lærdóms síns,
versagerðar ok bóklistar. Hann var, ok svá mikill raddmaðr ok söngmaðr, at af bar söngr
hans og rödd af öðrum mönnum, þeim er þá voru honum samtíða. Sexhyrninginn hefi
ég valið í þennan glugga, þar sem hann er tákn hins fullkomna jafnvægis og harmóníu.
Margfaldast ljósbrotið í sexhyrningnum, sem svarar til starfsemi Páls biskups er hann
prýddi kirkjuna í hvívetna.“89 Í þessum glugga sér maður sexhyrningsformið endurtekið
ásamt því að tvær línur fara þvert yfir gluggan svo hann lítur út fyrir að vera þrískiptur.
Greina má þrjá sexhyrninga sem hver er staðsettur inn í hvor öðrum og minna einna
helst á abstrakt mynd af rós.
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Jóhannesarglugginn, (sjá mynd nr. 11, bls. 34) er staðsettur í norðurstúku kirkjunnar.
Ég er Alfa og Omega, segir Drottinn Guð, hann sem er og var og kemur, hinn alvaldi90.
Í þessum glugga er krossinn aðalformið, sem kemur fram í björtum lit. Eins og áður
hefur verið sagt, er krossinn byggður á tölunni fjórum og er tákn jafnvægis í sameiningu
andstæðnanna. Skilningur á þessu er sá, að Jesús Kristur, sem fæddur er af mannlegu
holdi verður með Guðs mætti fullkomleikinn, en í hinni venjulegu mannlegu veru eru
óendanlegar andstæður, það er að segja ófullkomleikinn. Tólfhyrningurinn sem táknar
postulana tólf er ofarlega í glugganum og nær út að gluggakörmunum, þríhyrningurinn í
miðju tólfhyrningsins táknar síðan heilaga þrenningu, Hann er í miðjum krossinum.91

Glugginn í suðurstúkunni er helgaður Pétri postula (sjá mynd nr. 12, bls. 35). Í
glugganum eru þrjú ferhyrnd form hvert upp af öðru, tákn um eflingu safnaðarins. Í
hverju þeirra er þríhyrningur og vísar eitt hornið niður, sem er skírskotun til þess að
Pétur afneitaði Kristi þrisvar og lifði þá erfiðustu stund lífs síns. Orðið Pétur merkir hér
ekki venjulegur klettur heldur dýrmætur steinn sem ljómi stafar af, eins og geislabrot út
frá aðalformum sínum.92

Gerður hélt sig við hið óhlutbundna í verkum sínum alveg fram að sínu síðasta verki,
gluggunum í Ólafsvíkurkirkju. Þar notaðist hún endurtekið við þríhyrningsformið og
sexhyrningsformið.

Eins

samviskusöm

og

Gerður

var

vann

hún

mikla

undirbúningsvinnu fyrir hvert verkefni. Segja má að hún hafi byrjað undirbúning sinn
fyrir kirkjuverkin þegar hún byrjaði að læra glerlistina en þá strax hóf hún að kynna sér
allt sem viðkom kristninni og las Biblíuna nokkrum sinnum. Þegar hún byrjaði að lesa
sér til og kynna sér kristnina kynntist hún þeim trúarlegu táknum sem til voru og
heillaðist strax af þeim. Það virtist heilla hana að búa til eitthvað í verkunum sem ekki
var auðleysanlegt við fyrstu sýn og gefa þannig til kynna einhverja gátu sem þyrfti að
leysa.

Eftir að Gerður heillaðist af glerlistinni sökkti hún sér algjörlega í efnið og reyndi að
kynna sér allt í sambandi við slík verk. Hún byrjaði kirkjuverkin fíguratíft en færði sig

90
91

92

(„Kirkjugluggar í Skálholti“, 1959)
(„Kirkjugluggar í Skálholti“,1959)
Ásdís Ólafsdóttir o.fl. (2010, bls. 99).

24

fljótlega frá því og fór að notast við ófígúratíf form. Fyrir hvert verk skilaði hún inn að
minnstakosti tveimur skissum sem síðan var valið úr. Ekki var alltaf valin sú skissa sem
hún mælti með. Þó svo hún hafi hannað og teiknað upp hvert verkefni vann hún ekki
alltaf alla glervinnuna sjálf, þó hún gerði það oftast. Stundum fékk hún aðstoð frá
verkstæði Jean Barillet og verkstæði Oidtman bræðra. Skálholtsgluggar hennar voru
þeir fyrstu sem hún vann með óhlutbundnum formum og gerði hún útskýringar fyrir þá
glugga. Hún gerði það ekki fyrir gluggana sem hún vann eftir það, þó svo þeir væru
einnig óhlutbundnir. Get ég með sanni sagt að maður fyllist trúarlegri lotningu þegar
setið er í Skálholtskirkju og maður virðir fyrir sér litríka gluggana.
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7. Lokaorð
„Gerður fór sínu fram þrátt fyrir mótlæti, var þrjósk og iðjusamari en almennt gerist.
Svo gat hún verið kát og bak við alvöruna var ávallt stutt í leikinn.“93„Hún lést úr
krabbameini langt um aldur fram á vordögum 1975 – aðeins 47 ára gömul.“94 Þrátt fyrir
ungan aldur afrekaði hún að gera mjög mikið, og kannski meira en aðrir sem stunda list
sína langt fram í ellina. Hún lét smæð sína ekki stöðva sig í því að verða myndhöggvari
heldur fór áfram á þrjóskunni. Hún hélt sig ekki aðeins við eitt listform heldur virtist
sem hún hafi skarað fram úr á flestum sviðum listarinnar. Hún tók fyrir
höggmyndalistina, skúlptúrlistina og glerlistina en var einnig góður listmálari og gerði
framúrskarandi mósaíkmyndir. Í seinni tíð tók glerlistin allan hennar tíma og var hún
enn með verk í vinnslu er hún féll frá, gluggana í Ólafsvíkurkirkju. Í glerverkum hennar
mátti sjá að hún hafði unnið með skúlptúra áður. Þeim skjátlast hrapalega sem halda að
fallegum formum í kirkjugluggum hennar sé einfaldlega raðað tilviljunarkennt saman.
Hver gluggi er úthugsaður og mikil undirbúningsvinna liggur að baki hverjum glugga.
Það má sjá strax í fyrstu gluggunum sem hún gerði að hún fór að hugsa um trúarleg
tákn og rit og lagðist í lestur á allskyns trúar- og fræðiritum. Eins mikið og hún
heillaðist af glerlistinni, átti hún aldrei hug hennar allan, höggmyndin var ávallt hennar
upphaflega ástríða. Einnig hefur verið haft eftir henni að hún hafi séð eftir þeim 10-15
árum sem fóru mest í pantaða steinda glugga fyrir þrýsting og þörf. Það var alltaf
hennar ætlun að snúa sér aftur að höggmyndinni.95 Þrátt fyrir það eru glerverk hennar
meistaralega unninn og ekkert til sparað við vinnslu þeirra. Öll hennar erfiðisvinna á
stuttri ævi hefur fengið mikla viðurkenningu en Gerður var sæmd riddarakrossi hinnar
íslensku fálkaorðu árið 1974.
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8. Myndir

Nr.1 Hallgrímskirkja í Saurbæ (vesturgluggi), 1957
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Nr.2 Skálholtsgluggar, 1959
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Nr.3 Kópavogsgluggar, 1962
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Nr.4 Ólafsvíkurkirkja

Nr. 5 Gluggaskissur fyrir St.Antonius Abbas-kirkjuna, Herkenrath, 1962
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Nr. 6 Vinnuteikning að gluggum Melanchton kirkjunnar í Düsseldorf, 1966

Nr. 7 Nokkrir gluggar úr Melanchton kirkju ( verið að setja þá upp í Gerðarsafni), 1966
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Nr. 8 Anddyrisgluggi Skálholtskirkju, 1959
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Nr. 9 Annar gluggi á norðurhlið Skálholtskirkju, 1959
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Nr. 10 Fjórði gluggi á suðurhlið Skálholtskirkju, 1959
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Nr. 11 Gluggi í norðurstúku Skálholtskirkju, 1959
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Nr. 12 Gluggi í suðurstúku Skálholtskirkju, 1959
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