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Útdráttur

Teikningin í skriftinni og skriftin í teikningunni, teikniskrifuð orð og skilgreiningar ratleikur.
Rithöndin lögð í bleyti og orðunum þar með drekkt sem táknmiði. Ljóðum slátrað og þau
stoppuð upp með nýju uppfyllingarefni. Verkin mín eru boðhlauparar og ég er keflið sem
gengur á milli þeirra, en ég er líka smitberi og sé til þess að þau kvefist hvort af öðru. Ég set
útúrsnúninga og myndlíkinga þörf mína í daglegri hugsun í fast form. Ritgerðin er spegilmynd
þess sem ég er að gera í dag og sýnir í hvaða áttir ég tengi mig. Óhefðbundnari notkun á
ritmálinu er bundin í hefð hjá mér og því er hefðbundin notkun á ritgerðinni óhefðbundin hjá
mér. Ég segi frá stefnuljósum sem lýsa mér til þeirra strauma sem ég samsvara mig við,
notkun þeirra á skrásetningarformi tungumálsins sem almennt er svo leiðinlega niður njörvað
og bundið í hefð að það ætti ekki að vera skapandi fólki bjóðandi, en þetta eru bönd sem seint
fúna og þar til þau sýna slitmerki verð ég sennilega jaðraður.
„Gjöfin sem Njörður gaf var ónýt frá fæðingu, sumir vilja ganga svo langt að
segja að hún hafi verið gölluð frá sæðingu“1
„Elsta heimild í ritmálssafni Orðabókar Háskólans um orðtakið það er sá (sá er)
galli á gjöf Njarðar að „sá hængur er á, sá annmarki fylgir“ er úr málsháttasafni
Guðmundar Ólafssonar frá síðari hluta 17. aldar (útg. í Lundi 1930). Þar er
orðtakið reyndar gáll (galli) er á gjöf Njarðar. Þetta bendir til að orðtakið sé
eitthvað eldra.
Engin goðsaga er í Snorra-Eddu sem gæti skýrt hver gjöf Njarðar var og engin
þjóðsaga hefur fundist sem skýrt gæti orðtakið. Njörður var sjávarguð í norrænni
goðafræði og er hugsanlegt að gjöf hans tengist á einhvern hátt fiskveiðum.“ 2

1Kuldaboli (1984 -).Kuldaboli er skúffuskáld, þessi setning er fengin að láni eftir skúffuskoðun

2011.

2Guðrún Kvaran,„Hvaða galli var á gjöf Njarðar?“. Vísindavefurinn 24.3.2006. http://visindavefur.is/?id=5730, sótt
10.1.2012.
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Inngangur

Nemendur taka með sér tölvur og glósubækur á fyrirlestra og í kennslustundir, það er
mikilvægt að punkta niður hjá sér upplýsingar sjái maður fram á að nota þær síðar. Ég punkta
allt niður hjá mér í skissubækurnar mínar og þegar glósurnar renna út að loknu viðkomandi
námskeiði endurvinn ég þær með því að nota sem bakrunn í teikningum mínum. Þegar ég hef
fullnýtt upplýsingarnar í textanum stendur í raun ekkert eftir nema þetta teiknaða letur eins og
grunnaður strigi.
Teikningar mínar dansa á milli skriftar og myndar án þess að þar á milli sé gerður sérstakur
greinarmunur, það sem á betur við eða kemur einhverju skýrar til skila á vinninginn. Oft er
allt blaðið grunnað með texta en stundum er um einstaka setningar að ræða sem falla vel inn
formlega. Yfirleitt er hann algerlega ólæsilegur með öllu, hefur runnið til eftir vatnsblöndun
eða skrifaður á þann hátt að ókunnugir ná ekki að rýna í nein samhengi, það kemur þó fyrir að
setningar og orð fái að halda sér læsilegum og er það þá gert í samtali við hugmyndina að
hverri teikningu fyrir sig, þar bætir merking ritmálsins einhverju við.
Þar sem ég nota textann sem flata teiknaða mynd er honum ekki ætlað að vísa í neitt nema
myndskreytingu sína, þarna getur myndast togstreyta því það eru eðlileg viðbrögð að sjái
maður ritaðann texta fari maður að rýna í hann. Við höfum alist upp með ritmálinu og drukkið
það í okkur með móðurmjólkinni, við vitum að það er þarna til þess að segja okkur frá
einhverju og við erum forvitnar skepnur. Þessi árátta skemmir fyrir myndum mínum eða
afbakar upphaflegt ættlunarverk þeirra sé ég ekki meðvitaður um hana, gangi ég útfrá því að
textinn sé myndskreyting fyrir teikningar mínar verð ég að kunna að gelda hann eða vinna
með honum. Það má líta á hann sem ávísun á að eitthvað búi að baki, þó svo að einstök orð og
setningar séu ekki lengur táknmið sem vísi í einhverja táknmynd þá er textinn í heild
myndlíking hugsana, það býr alltaf hugsun að baki ritaðs máls þó hún sé ekki önnur en
ákvörðunin um að skrifa það.
Ég ætla að kynna mér notkun ritmáls, leturs og tákna sem myndmál í teikningu, hvernig
þessum miðlum hefur verið blandað saman svo þeir geti fallið undir bæði bókmennta og
myndlistar skilgreiningar, hvar þessar þreyfingar eru staddar í dag og hvort ég finni þar
samsvörun við mín verk.
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Konkret ljóð

Í byrjun 6. áratugarins byrjuðu konkret ljóðin að skjóta upp kollinum. Þetta gerðist nánast
samhliða í mörgum löndum í heiminum og má líta á það sem endurspeglun þeirra miklu
hræringa samfélagsins og heimsins í heild sinni á þessum viðburðaríku árum. Skilgreiningin
sást fyrst í manifesto sænska listamannsins Öyvind Fahlström skrifuðu árið 1953, en það gekk
undir hinu óþjála nafni Hätila ragulpr på fåtskliaben: manifest för konkret poesi, þó gaf hann
það ekki út fyrr en 1954. Þar talar hann um að „skapa út frá tungumálinu sem konkret efni“ og
vitnar meðal annars í tilraunir Pierre Schaeffers við konkret tónlist og manifesto fútúrískra
bókmennta eftir Marinetti. Á árunum þar á eftir spratt konkret ljóðið upp á hinum ýmsum
stöðum í heiminum, 1954 lýsti austurríkjamaðurinn Eugen Gomringer fyrirbærinu í sínu
manífestó Vom Vers zur Konstellationen, þó án þess að nota hugtakið konkret ljóð orðrétt. Á
þessum árum gaf hann út tímaritið Spíral ásamt Dieter Roth og Marcel Wyss og tók að útfæra
hugmyndir sínar um nýtt ljóðform. Á sama tíma var öflug menning að spretta upp kringum
konkretljóð í Brasílíu og voru margir þessara listamanna í samtali hvor við annann. Það var
svo 1968 sem Mary Ellen Solt gerði samantekt yfir öll konkret ljóðskáld þessara mismunandi
landa og gaf út greinina Concrete Poetry; A World View, 3 sem hafði mikið gildi fyrir
listformið og gaf yfirsýn sem skapaði umræðunni nýan grundvöll. Lesa má ágæta greiningu á
táknfræðilegum undirsöðum konkretljóðsins í grein Benedikts Hjartarsonar í bókinni
Afsteypu:4
„Hugmyndin um hið „konkreta“ felur í sér að ljóðmálið byggir síður á
skírskotunum til fyrirbæra eða hugmynda fyrir utan textann en skírskotunum til
efniseiginda textans sjálfs -svo gripið sé til táknfræðilegra hugtaka: leitast er við að
jaðra eða jafnvel uppræta gildi táknmiðsins, draga það niður á svið
táknmyndarinnar og gera það sýnilegt eða efnislegt (binda það í aðra táknmynd).
[...] „Allt sem er Konkret [...] er ekkert nema það sjálft. Orð, sem vill láta skilja sig
á konkret hátt, verður að taka á orðinu í einu og öllu. Öll list sem notar efnivið sinn
með hliðsjón af virkni hans en ekki táknrænum skírskotunum, er konkret.“ 5
Konkretljóðinu er þannig ætlað að hindra gegnsæi tungumálsins, sporna gegn þeim
venjum sem koma í veg fyrir að við sjáum orðin sem slík. „Orðið stendur fyrir
framan lesandann eins og hlutur“,
svo vitnað sé til orða Gappmayrs, lögð er áhersla á nærveru sjálfs textans og
fjarveru merkingarinnar. 6“7

Konkret ljóðið hefur haft mikil áhrif á ljóðlist og myndlist og flækt saman þessar tvær
3 Solt, Mary Ellen, Concrete Poetry:A World View,Bloomington and London/Indiana University Press, 1970.
4Eiríkur.Ö.Norðdahl og Kári.P.Óskarsson, Afsteypu, Nýhil,Ísland, 2009.
5 M. Bense, „Concrete Art“ Artes Bispanicas,1965, ensk þýð. Iréne Montjoye Sinor,bls 73-74, hér 74.
6Heins Gappmayr, „Zur Asthetik der visuellen poesie“ (Zeichen, 4. Bindi, 1968: 109-113, hér 111). Hér vitnað eftir: R.M.
Erdbeer, „Die Bilder der Konkreten“, Bls 302.
7Benedikt Hjartarson, „Draumurinn um hinn ómyndhverfa mann“. Af steypu. Nýhil, 2009. Bls 89.
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greinar sem hafa svo haldið áfram að ala af sér nýjar greinar. Í dag, tæpum 60 árum seinna, á
konkretljóðið enþá mikið erindi inn í listheiminn og hefur á engan hátt fölnað eða úrhellst í
gegnum áranna rás. Ef eitthvað er hefur það eflst og sótt í sig veðrið. Enda má segja að þetta
listform sé miklu eldra en tilill þess því hægt er að rekja teiknuð tákn, táknræna skrift og
skrifaðar myndir eins langt aftur í tímann og hægt er að rekja mannkynissöguna. Ekki virðist
vera hætta á því að þessi þörf deyji út á næstunni. Að minsta kosti mun hún ekki að hverfa frá
mér á næstunni, þessi þörf fyrir að pára niður formrænar hugsanir á allt sem á vegi mínum
verður. Ég nota það hugmyndaflæði sem skapast þegar maður skrifar sig í gang án
ritskoðunar, einhverstaðar í ferlinu hættir þetta flæði svo í hausnum á mér, skap-andinn hættir
að vera yfir mér en höndin heldur áfram að skrifa og athygli mín beinist að því sem hún setur
niður á blaðið, að textanum sem verður síðan að inblæstri sjálfs síns. Teikningin er mun
frjálsari þegar að ég teikna orð en þegar að ég teikna myndir sem ekki eru af orðum, sem í
hefðbundnum skilningi skriftar er í raun mótsögn þar sem orð vísa í einhverja táknmynd og
eru þar af leiðandi ekki eins frjáls og línur sem bjóða uppá að teikna sig framhjá öllum
táknmyndum. Teikningin Þettaereinmargbrotinlína 8 er útskýringarmynd og á að sýna hvaða
augum ég lít samtal þessara tveggja táknkerfa í myndum mínum, þar skrifa ég þessa setningu
einfaldlega óbrotna9 og innihald hennar sem er lýsing á sjálfri sér skýrir hvernig ég teikna
skrift.

8 Sjá viðauka, mynd 1.
9 Margbrotin lína óbrotin setning.
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Að krassa og krassa og kassa svo krassið úr krassinu
(Þörfin fyrir að skapa eitthvað þrátt fyrir að hafa ekki nokkurn skapaðan hlut í huga)

Barnett Newman „vildi meina að fyrsti listamaðurinn hafi verið maður sem dróg
línu með priki í mold og skapaði þannig teikningu og á sama tíma fyrsta
listaverkið.”10

Teikning er beint samband á milli huga og handar. Hún er aðgengilegt form sem gerir litlar
kröfur til skapara síns, flest listaverk hafa verið teikning einhverstaðar í þróunarferlinu að því
gefnu að skrift sé teikning, í mínu tilfelli er hún uppspretta allra minna verka. Það getur verið
erfitt að skilgreina myndlist sem notfærir sér skrift vegna þess að með hverri skilgreiningu
fylgja endalausir listar af undantekningum svo að skilgreiningin gangi upp.
Í vesturevrópskum tungumálum kemur orðið teikning annaðhvort af orðinu tákn (t.d. á
Norðurlöndum og Hollandi) eða af því að draga (í t.d. ensku, frönsku og þýsku). Merking
hugtaksins verður því tvíræð. Annarsvegar merkir það athöfnina að draga línu með áhaldi á
yfirborð og hinsvegar það að mynda tákn. Í fyrstu mega þessar vangaveltur virðast
yfirborðskendar en ef kafað er dýpra flettir þetta ofan af ágreiningi þar sem erfitt er að
skilgreina hvort listamaðurinn eða teiknarinn sé að draga upp línur, sem sagt þá líkamlegu
athöfn sem framkvæmir teikninguna, eða hvort hann sé að skírskota til hugmyndar eða ferlis
sem er aðgreint frá tákninu sjálfu, hin vitsmunalega athöfn ferlisins.
Ég hef mikla þörf fyrir að nota hendurnar, þeim leiðist í vösunum og verður að vera
beitt í verkefni sem skilja eitthvað eftir sig, það þarf ekki að vera merkilegt bara að einhverju
hafi verið áorkað. Ég geng út frá því að með því að eyða tímanum í eitthvað kynnist maður
því að sama skapi betur „æfingin skapar meistarann“. Að teikna þörfina fyrir að hafa eitthvað
að gera er meistara sköpun, því geta skissubækur fullar af krassi aldrei verið teikningar af
sóuðum tíma þær eru alltaf þreyfingar í einhverja átt. Það að teikna og teikna hversu huglaust
sem það kann að vera leiðir mig alltaf að hugmynd til þess að vinna út frá, þetta er flæði sem
skolar á land áhugaverðum efnivið. Í mörgum mynda minna má sjá hring 11 eða hálfhring sé
vel eftir leitað, alltaf af sömu stærð og eru það leyfar hugmyndastíflu, þar hefur neftóbaksdós
verið lögð á blaðið og utan um hana dreginn þessi hringur, með því er komið rof í stífluna og
átt til þess að stefna í. Ég hef teiknað mig í gang og það hversu margar myndir byggðar á
þessu hringformi hafa ratað út úr skissubókini sýnir hversu mikill kveikjuþráður krassið er

10Hoptman.L, Drawing now:eight propositions,The Museum of Modern Art,New York, 2002, Bls11.[mín þýðing]
11Sjá mynd í viðauka, mynd 2.
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fyrir endanlegt verk, með því má færa rök fyrir að teikning geti verið jafn mikil
myndskreyting hugmynda og hugmyndaleysis.
Hugmyndir koma sem sagt oft í krassandi ferli þar sem höndin róar hugann og ég
kemst í einskonar hugleiðsluástand, hálfur hugurinn hefur verkstjórn með framkvæmdinni
sem á sér stað á blaðinu á meðan restin fær næði til þess að hugsa til annara átta. Eftir því sem
maður fer meira að hugsa til annara átta og teikningin verður eftirlitslausari, verður hún
rútínukendari og fer að ganga „heilalaust“ og eingöngu fyrir vélrænu handafli, þessa gerð
teikninga kalla ég línurit hugsana minna þar sem ég er farinn að teikna tímann sem fer í að
hugsa eitthvað annað.12

12 Sjá mynd í viðauka, mynd 3.
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Visual Poetry

„Öll ljóð eru myndljóð.“ (e. All poetry is visual poetry) Svona byrjar formáli Dr. John
M.Bennet að Visual Poetry in the Avant Writing Collection1. Í kjölfar þessarar setningar segir
hann að það myndræna í ljóðum byrji við þá einföldu staðreynd að auða fleti sé að finna við
enda ljóðlínanna. Hann segir þessa auðu fleti framlengjast i nánast óteljandi fjölbreytilegra
forma og áferða, allt frá fjölbreyttri týpógrafíu til þrívíðra arkitektónískra forma og myndljóða
að klassískum konkretljóðum, frá auðþekkjanlegum orðum og frösum röðuðum upp í kerfi að
asemísku kroti og leturgerðar, yfir í algjörlega grafísk form sett upp í ljóðrænar raðir eða með
ljóðrænum hætti. Þar segist hann líka með fullri virðingu fyrir raddbeittri tjáningu geta fullyrt
að öll ljóð geti verið túlkuð performatívt á einhvern hátt. Meiri að segja óskiljanlegt
asemískt13 krot er hægt að nota sem handrit að munnlegum gjörningi og sé það vissulega að
jafnaði gert í þeim kreðsum þar sem sá miðill sé títt notaður. 14 Ég notast við enska orðið
visual poetry þar sem mér þykir íslenska orðið myndljóð njörva efnið óþarflega mikið niður.
Visual poetry er víðtækt ljóðform og hefur þróast í beinu framhaldi konkretljóðanna sem má
segja að hafi þróast útfrá dada, fútúrisma og þeim þrungna tíðaranda sem umlykti heiminn í
kjölfar stríðsáranna. Þegar fólk fór fyrst að tala um konkretljóð var visual poetry oft notað
sem samheiti en réttara væri þó að segja að konkretljóð falli undir það að vera visual poetry en
að visual poetry hafi svo haldið áram að gefa af sér fleiri greinar og þróast áfram eða að það
hafi þróast samhliða konkretljóðinu. Í greininni From Concrete to Visual Poetry, with a
Glance into the Electronic Future segir Klaus Peter Dencker:
Ef konkretljóðið hefur skerpt á meðvitund tungumálsins, þá reynir visual ljóðið að
þróa – og á sama tíma byggja upp og kanski ganga einu skrefi lengra- í skilningi á
innihaldi málsins, meðvitund um umhverfi tungumálsins.

Hér talar hann um meðvitund tungumálsins í samanburði við skilning á innihaldi þess en í
báðum tilvikum er mikilvægt að hafa það í huga að hér er ekki verið að tala um tungumál hins
talaða eða ritaða orðs heldur tungumál og samspil þess við myndmálið sem slíkt. Seinna í
grein sinni segir Dencker:
Visual ljóðlist má líta á sem mögulegt form tjáningu í þróun þess upplýsinga- og
samskiptasamfélags sem við lifum í. Visual ljóð geta brugðist við þessum nýju
miðlum tækninnar (vídeó, tölvu, leysigeislatækni, hólógram svo lengi mætti telja)
og er form tjáningar óháð miðlum og aðferðum, sem getur á nýskapandi og
kreatívan hátt bæst inn í gagnvirk samskipta kerfi.

13 „Asemic writing“, það sem er asemískt merkir að semantík eða merkingafræði textans og/eða táknanna sé opin til
túlkunnar.
14Bennett.J.M, Visual Poetry in the Avant Writing Collection, Ohio state university libraries, 2008, formáli.[mín þýðing]
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Með öðrum orðum:
Sé konkretljóðlist tilkomin af þeirri ástæðu að vinna þurfi gegn því að tungumálið
verði úr sér gengið og fyrir uppgötvun nýrrar bókstaflegrar notkunar á því, nýs
efnis og tungumálameðvitundar, þá hvíli megin hlutverk visual ljóðlistarinnar í
uppgötvun annars skilnings á innihaldi tungumálsins og nýs tilvitnunarkerfis þess,
þar sem tungumál ekki lengur þýðir bara bókstaflegt tungumál.15

„Þar sem tungumál á ekki lengur einungis við bókstaflegt um tungumál”. Þetta leiðir hug
minn að því hvernig visual poetry hefur þróað af sér greinina asemíska skrift. Hér er ljóðið
orðið svo abstrakt að ekki lengur er þörf fyrir raunveruleg orð, heldur er hugræna athöfnin, að
verið sé að taka inn ljóð sjónrænt, sem táknmynd, líkt og skuggan eða vofuna af ljóði, í
fyrirrúmi. Ekki er lengur þörf fyrir merkingu orðanna heldur hefur myndmálið leyst hana af.

Asemísk skrift
15 Dencker.K.P, „ From Concrete to Visual Poetry, with a Glance into the Electronic Future“, Kaldron On-Line and Light
and Dust Mobile Anthology of Poetry, 2008, ensk þýð,Polkinhorn.H, Sótt þann 24/12. 2011.
http://www.thing.net/~grist/l&d/dencker/denckere.htm[mín [mín þýðing]
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„Hún kemur fyrir sjónir sem skrift, en við getum ekki lesið hana.
Ég kalla verk eins og þessi: „asemíska skrift“.16
Tim Gaze

Það er ekki langt síðan hugtakið asemísk skrift var myndað og eru litlar heimildir um það að
finna en orðið merkir að semantík eða merkingafræði textans og/eða táknanna sé opin til
túlkunnar og hvíli í hugmyndaflugi áhorfandans frekar en ritarans. Sumir vilja meina að
asemísk skrift sé algjörlega laus við semantík en það er túlkunnaratriði. Það var, samkvæmt
Dr. John M. Bennett17, listamaðurinn Jim leftwich sem gaf skilgreiningunni nafnið asemísk
skrift á 9. áratugnum og dansar hún á jaðri abstrakt- og konkretljóðanna ásamt dadaisma,
sjónræna ljóðsins, nonsens og annara myndlista- og ljóðaforma þar sem hinn sjónræni texti og
tákn eru í fyrirrúmi. Jafnvægi og myndbygging eru aðalatriðið og merking textans er óræð og
full af eyðum til þess að fylla í. Markmið asemíska ritarans er þó að halda lesandanum í
tvíþættu ástandi milli þess að lesa og taka inn sjónrænt og getur skriftin verið endurómur af
semantískri skrift eða minnt á leyfar af texta með merkingu. Náskyld asemísku skriftinni eru
listtungumál18 sem búin eru til í listrænum tilgangi. Dæmi um þetta eru álfatungumálin 19 úr
hringadróttinsögunum og Klingonska20 úr star trek sjónvarpsseríunni. Það er reyndar
afgerandi greinamunur á milli þeirra og asemískrar skriftar á þann hátt að í þeim tungumálum
eru kerfi eins og í alvöru tungumáli, raunveruleg semantík og málfræði. Þó eru táknin í
listtungumálum eða ritmálum tilbúningur og sprottin upp úr hugarheimi skáldsins eða
listamannsins og er þá hægt að segja að þau séu á einn hátt asemísk þar til þeim er raðað upp í
samhengi og þau öðlast merkingu. Asemísk skrift sem listform er að mestu leiti jaðarmenning
sem finnur farveg sinn í gegnum veraldarvefinn. Veftímarit og bloggsíður tengja saman
listamenn sem vilja þróa listformið og skiptast á hugmyndum og verkum. Flesta þessara
listamanna er hægt að skilgreina sem visual poets, konkretljóðskáld og þess háttar listamenn,
enda er efnið orðið ofurskilgreint og niðurnjörvað og ekki er algengt að listamaðurinn máli sig

16Alexander.L, „Tim Gaze”, Full og crow. 10/11. 2009, Sótt 9/1. 2012.
http://www.fullofcrow.com/prate/2009/11/tim-gaze/ [Mín þýðing].

17Bennett.J.M, Visual Poetry in the Avant Writing Collection, Ohio state university libraries, 2008, formáli.
18Á ensku: „Artistic languages”.
19Tolkien.J.J.R,The fellowship of the ring : being the first part of The lord of the rings, HarperCollins,London 2007.
20The Klingon Language institute, http://www.kli.org/.
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út í það horn að fást bara við asemíska skrift. Tim Gaze er útgefandi tímaritsins Asemic
Magazine og heldur einnig úti vefsíðunni asemic.net. Í viðtali við Lynn Alexander á
veftímaritinu www.fullofcrow.com21 segist hann reyna að skapa hluti sem eru algjörlega opnir
til túlkunnar. Hann segist kannski vinna að því að skapa einhverskonar andrúmsloft eða
tilfinningu en það skipti hann ekki miklu máli hvort áhorfandinn skynji sömu tilfinningu eða
ekki. Einnig segist hann trúa því að hægt sé að skapa þrungin verk, sem virka á mörgum
stigum, án þess að nota orð. Stundum líkist skriftin læsilegri skrift og stundum sé hún
algjörlega abstrakt, óþekkjanleg form eða blanda af hvoru tveggja. Gaze nefnir seinna í sama
viðtali að til séu að minnsta kosti tvenns konar leiðir til að skapa asemíska skrift. Annars
vegar sé það þegar fólk líkir eftir tengiskrift og lætur skriftina flæða, þetta segir hann vera
expressívt og að bæði líkamlega og huglæga orku sé hægt að lesa úr því. Hinsvegar talar hann
um asemíska skrift á dýpra stigi þar sem listamaðurinn finnur upp heilar ættir af táknum og
jafnvel blandar þeim við þegar tilbúin tákn en segir hann fáa fara þá leið. Til að undirstrika
hversu margar skilgreiningar eru til á asemískri skrift má í kjölfarið nefna þær tvær leiðir sem
listamaðurinn Michael Jacobson segir frá í öðru viðtali á sömu síðu 22. Þar talar hann um sanna
asemíska skrift (e. True asemic writing) og afstæða asemíska skrift (e. relative asemic
writing). Hann vill meina að sönn asemísk skrift felist í því að ritarinn skilji ekki eigin skrift
og hafi engan ásetning til að skrifa raunveruleg orð en að afstæð asemísk skrift sé raunveruleg
skrift sem er svo afbökuð að einungis ritarinn og kannski örfáir aðrir geta skilið hana.
Samkvæmt skilgreiningum Jacobson falla verkin mín og sennilega rithöndin undir afstæða
asemíska skrift, rithöndin hefur þróast þangað með árunum vegna þessa samtals við
teikninguna og að ég skrifi allan minn texta með það í huga að geta notað hann myndrænt
síðar23. Hinsvegar eru þau verk mín þar sem ég afmynda textann 24 með því að leysa hann upp
með vökva eða marg skrifa texta, lag ofan á lag svo orðin afmyndast og verða óþekkjanleg
með öllu, meira í ætt við sanna asemíska skrift. Í grein í maintenant seríunni á síðunni
www.3ammagazine.com lýsir S.J. Fowler25 asemískri skrift á eftirfarandi hátt:
Hin mikilfenglega list asemísku skriftarinnar er ein sú mest frjóa hlið
samtímaljóðlistarinnar – orðlaus, póst-tungumála, ljóðlist full merkingar sem
hagnýtir formið í leyfunum af hverfandi handkrifuðu máli og vélrænni skrift til að
skapa eftirprent eða ofan á hlaðin abstrakt ljóð og hugkort hins myndræna ljóðs.

21 Alexander.L, „Tim Gaze”, Full of crow. 10/11. 2009, sótt 9/1. 2012.
http://www.fullofcrow.com/prate/2009/11/tim-gaze/

22 Alexander.L, „Michael Jacobson“, Full of crow. 7/8.2009, sótt 9/1. 2012.
http://www.fullofcrow.com/prate/2009/08/michael-jacobson/
23Sjá í viðauka, mynd 4.
24 Mynd 5.
25Fowler.S.J,„Maintenant #65: Marco Giovenale”, í 3:AM Magazine. 14/6 2011, sótt 10/1. 2012.
http://www./3ammagazine.com/3am/maintenant-65-marco-giovenale/
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Í sömu grein er að finna viðtal við myndlistamanninn Marco Giovenale. Þar segist hann hafa
fundið upp á orðinu „skrifteikna“ (drawrite) sem hann notar til að lýsa vinnu sinni. 26 Ég
samsvara mig mikið við lýsingar Giovenale á vinnubrögðum sínum og hvernig hann notar
skriftina í verkum sínum. Það er eins og að við höfum smitast af sama sjúkdómi, því
einkennin eru hin sömu, enda talar hann um „teikni bakteríuna“ og heldur svo áfram:
Þetta er vissulega flæðandi skrift, mjög oft. Textarnir og táknin eru yfirleitt fædd og
ofin á sama tíma. Þetta geta verið flóknar sögur eða einfaldlega glósur sem ég
skrifa svo aftur og yfir þar til myndast jarðlög af hlaðinni merkingu (eða öruggar
útleiðir frá skorðaðri merkingu). Stundum tengjast línur og brot af því sem ég
skrifteikna einföld viðfangsefni, stundum eru þau langar ritgerðir sem ég
skrifstroka (þegar maður skrifar texta yfir texta nógu oft strokast merkingin út).27

Þetta gæti í rauninni verð bein lýsing af mínum eigin vinnubrögðum þar sem ég nota bæði
gamlar og úr sér gengnar glósur samhliða dagbókarskrifum, ljóðum og öllu því sem ég get
fundið ástæðu til að festa niður á blað. Svo skrifa ég og teikna ofan í þetta og yfir þangað til
að textinn hefur strokað út merkingu sína með kroti 28.

26To draw + to write, drawrite.
27 Fowler.S.J,„Maintenant #65: Marco Giovenale”, í 3:AM Magazine. 14/6 2011, sótt 10/1 2012.[mín þýðing]
28Sjá viðauka, mynd 6.
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Önnur erindi

Auðvitað ætti ekki að þurfa að sannfæra neinn um gildi hins framsækna, eða taka
fram að ekki þurfi allar tilraunir að ganga upp. Það sem gildir er að framkvæma
þær því annars komumst við aldrei að því hvort þær gangi upp eða ekki. Og
gerumst heldur ekki svo grimm að afskrifa hreinar eignir hins misheppnaða og
vanskapaða.29

Er hægt að ljóðræna ljóð? Verkið Annað erindi30 var upphaflega tilraun til þess, útfrá
heilabrotum um orðið „ljóðræna“, sem finna má í furðulegustu samhengjum fór ég að velta
því fyrir mér hvað það væri (bókstaflega). Það má sjá hið ljóðræna við alla skapaða hluti og
eins má sjá teikninguna í öllum sköpuðum hlutum, byggingum, landslagi og sauðfé en hvorki
er allt skapað ljóð né teikning. Leiður á ljóðum mínum fór ég að horfa á þau formrænt og
velta fyrir mér hvaða erindi þau eiga, til mín og í sjálfum sér. Erindi ljóðanna eru girðing
einhverra pælinga og séu stafirnir sem maður les ljóðið út frá strokaðir út hverfur þetta form
líka, erindið sem rammi er ekki til nema textinn teikni hann upp. Sé hinsvegar teiknaður
uppdráttur erindisins áður en stafirnir missa sín er strax komin einhver slóð ljóðs eða erindis,
tómar talblöðrur sem bjóða upp á nýjan innblástur. Ég fyllti þessi erindi af ljóðrænu, mjúkum,
gagnsæum, flæðandi línum sem líkt og bergmáluðu útlínur erindisins innávið. Með þessu
daðraði ég við orðið ljóðræna „óbakað, bakað og afbakað“, ég ljóðrændi erindið svo eftir stóð
ekkert nema ljóðræna en það hafði þó enn ljóð-rænu (meðvitund) þar sem þetta hélt sig innan
erindisins. Hinsvegar hefur ljóðlistin marga fjöruna sopið og því var ekki um stórfellt ljóðrán
að ræða, eftir þessar aðfarir féllu ljóðin bara í annan ljóðaflokk.
„Myndljóðlistin er sú tegund Ljóðlistar þar sem höfundar meðhöndla byggingarefni
tungumálsins – frá greinarmerkjarsetningu til bókstafa til hefðbundnari ljóðrænna
verkfæra sem setja hið fýsíska eða sjónræna í forgrunn.“31

Það eru ótal vegir færir eftir að maður hefur siglt hinu hefðbundna ljóði í strand, enda væri hið
hefðbundna ekkert bundið þar nema fyrir ströndun þess í skólakerfinu. Einhverra hluta vegna
var ég mataður og píndur til að læra sömu kvæði og foreldrar mínir og er það lýsandi fyrir
þroskaheftun þessa listforms á meðal almennings að fæstir hafa kynnt sér annað en
skólabókardæmin. Vera má að þessi skyldukynning haldi þó lífinu í ljóðinu að einhverju leiti
þar sem flestir geta tengt við þann sögulega grunn sem hefðbundna ljóðið er.

29Kári Páll Óskarsson, Afsteypu,Nýhil,2009. Formáli, bls13.
30 Sjá viðauka, mynd 7.
31 Beaulieu.D,”7 nýjar myndljóðbækur”,Afsteypu,Nýhil,2009.þýð.Eiríkur.Örn.N.bls119.
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Annað 2. Erindi

Annað erindi eru mörg verk sem yfirleitt fá sama nafnið þar sem alltaf er um annað erindi að
ræða, þau eru þó oftar en ekki mismunandi þreyfingar sem byggja á sameiginlegum grunni,
þessari uppsetningu hefðbundina ljóða. Hinsvegar hafa yngri erindin losað sig við allar
vangaveltur um ljóðrænu og hafa þær tilraunir öðlast sjálfstætt líf sem teikningar og
skúlptúrar. Erindin fylla nú línurit hugsana minna 32 og er með því stigið skref til baka í átt að
upprunalega ritmálinu sem mótaði þau þar sem línurit eru læsilegt kerfi eins og bókstafirnir.
Í ljóðabókinni Annað 2. Erindi33 geng ég þó enn lengra og sýni upphaflega textann á annari
síðu hverrar opnu og „ljóðrænda“ erindið sem spegilmynd á hinni og öfugt, þau spegla hvort
annað til skiptis í gegnum bókina en í stað þess að líta á það sem skref aftur á bak til uppruna
ljóðsins þá er ég kominn hringinn þar sem þau mætast ljóðið og erindi þess (bókstaflega ljóðið
og það línuritaða). Bókin er ekki loka niðurstaða þessara tilrauna þrátt fyrir að einhverjum
hring sé lokað og ég sé tilbúinn að afturkalla textann sem þetta snérist um að losna við í
upphafi, hún var hugsuð sem samanburður ljóðsins og útúrsnúnings þess, það gerðist svo á
stefnumóti þessa upphafs og „enda“ að eitthvað samband myndaðist sem ekki er hægt að
hunsa og nú hafa erindin lagt af stað saman í næsta hring, því það kemur jú alltaf annað
erindi.

32 Sjá viðauka, mynd 8.
33 mynd 9.
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Ferðalag ljóðrænunnar

Sigurður Guðmundsson sagði þegar hann var að kanna þensluþol ljóðformsins og möguleika
þess að teyja það yfir í myndlistina með því að svipta það ljóðrænu gildi:
„Ljóðrænan er flæðandi fyrirbrigði, í henni eru engir kekkir heldur er hún líkt og
kartöflumús – en eins og menn vita sjást þar aldrei heilar kartöflur. Yfirbragð
ljóðrænunnar er alltaf milt og mjúkt. Hún ræðst aldrei á sjálfa sig. Póesían, hið
skáldlega, er miklu harðari og getur auðveldlega þrifist án sjarma. Hún getur verið
innskeif, hölt og rangeygð án þess að missa skáldlegt gildi sitt“34

Í innsetningunni Skatthol35 sem saman stendur af samnefndu húsgagni og tveim teikningum
leik ég mér að ljóðrænunni sem ég hafði komið mér upp í öðru erindi frelsaðri. Sloppin úr
prísund þess forms sem erindið var fær hún að fljóta um myndflötinn og renna til eftir
tilfinningunni, undir áhrifum ljóðræna abstraktsins fær pensillinn að dansa óþvingaður og
skipulagslítið. Skattholið er fundinn hlutur sem hafði lokið hlutverki sínu og beið eftir að
verða fargað, hvítlakkað og sjúskað, veðrað af vondri inniveru varð það á vegi mínum. Ég
ákvað að bjarga því og stillti því upp undir þessum teikningum sem síðan urðu að
vinnuteikningum þess. Uppgerðin fólst í að koma því í búning þessara teikninga, flytja
áferðina, formið og mýktina niður á þetta þrívíða húsgagn, smita það af þessari ljóðrænu.
Niðurstaðan er húsgagn sem hefur verið klætt í ljóðræna kápu, opni maður það blasir við allt
annað húsgagn, því innan dyra hefur ekkert verið átt við það. Þetta er hirsla sem hefur ekkert
að geyma nema sögu sína í eigin forgengileika, í gegnum glufur á grímunni sést glitta í
upprunann, hvíta niðurnídda smekkleysu. En það þarf góðann vilja og grandskoðun til þess að
verða þess var, úr hæfilegri fjarðlægð hefur það verið hafið upp til fyrri virðingar. Þessa
innsetningu sýndi ég í skólanum án útskýringa.

34Dagný Heiðdal,Halldór.B.Runólfsson og Laufey Helgadóttir,Íslensk listasaga: IV. bindi, popplist, raunsæi og
hugmyndalist. Íslensk listasaga, Forlagið/Listasafn Íslands, Reykjavík 2011,tilvísun í Aðalstein Ingólfsson. Listamaður
verður til, 1991, bls 259.
35 Sjá viðauka, mynd 10.
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Lokaorð

Ég er strætó sem keyrir á milli vígstöðva, ét nýja farþega að framan með því að meðtaka þá og
losa mig við þá melta að aftan nokkrum aurum ríkari. Verkin mín eru öll náskyld enda
innræktuð og sést svipurinn sennilega best í handverkinu þvi öll eru þau mis vel gefin og
hugsa til ólíkra átta. Þörfin fyrir að brjótast alltaf út úr rammanum og gróðursetja tré í
skilgreiningar skógi, sem endar svo í nýjum ramma er mjög rík og öfunda ég ekki erfingja
mína af því súrefni sem þeir koma til með að anda að sér eftir 100 ár. Visual poetry er
samheitið sem að ég beygi mig undir og finnst mér það vera þak í rigningu smámunasamra
skilgreininga sem mér þykja í raun engu máli skipta sé maður ekki í leit að nákomnum
ættingja. Hinsvegar koma þær þar að gagni og getur það skipt sköpum að finna samsvörun við
verk sín á meðan maður er að finna sér fótfestu innan myndlistarinnar.
Handverkslega séð er ég skúlptúristi sem teiknar og teiknar og geri eiginlega aldrei skúlptúr
því ég er alltaf teiknandi og upptekinn af skyndilegri útfærslum á skúlptúr hugmyndum
mínum. Ég hugsa mikið með höndunum og er fyrst og fremst afburða handverks/verka maður
í vinnu hjá sjálfum mér, ég hef fram að þessu unnið aðgreint með skúptúr, ljóð og teikningu,
sem er allt öðruvísi fyrir mann sem ræktar hugmyndir útfrá handavinnu en listamanninn sem
fær hugmynd og velur sér form sem hentar henni. Ég hef verið að þreyfa fyrir mér eftir traustu
undirlagi til þess að standa á en tengi leiðir til margra átta hafa gert mig stefnulausann og
áttavilltann. Það er ekki fyrr en núna þegar þetta nám er við það að fjara út að ég kokhraustur
leyfi mér að sulla saman öllum þeim verkfærum sem ég hef komið mér upp. Þetta er þroski
sem étur skilgreiningarnar enda daðra verk mín við margar þeirra án þess að eiga heima þar
innan dyra. Konkret ljóðin má upphaflega líta á sem skilgreininga uppreisn sem rúllaði af stað
boltanum sem gat af sér Flúxus hreyfinguna og aðra múrbrjóta í kjölfarið. Asemíska skriftin er
nýburinn í þessari fjölskyldu, ný nefndur og skilgreindur. Það kom mér á óvart hversu margir
vinna með skrifaðar teikningar, þetta er á jaðrinum og eru mörg skúffuskáld sem eru ekkert að
sólbaða sig í dagsljósinu. Merkinga drepin orð eru krass og ég hef í gegnum tíðina talið mér
trú um að orðið krass (á íslensku) ætti að nota um bull og væri neikvæð merking annað orð
yfir vitleysu, en krassarar eru ekki huglausir við vinnu sína heldur þvert á móti menn sem þora
að æða inn í brakið og draga út úr því eithvað með lífsmarki. Það að skrift sé teikning, að
teikning sé ljóð, að ljóð sé skúlptúr, að skúlptúr sé þrívíður líkami hugmynda, setur hann
jafnfætis mér og við leiðumst til baka.

17

Heimildaskrá
Bækur:
Bennett.J.M, Visual Poetry in the Avant Writing Collection, Ohio state university libraries, 2008.
Dagný Heiðdal,Halldór.B.Runólfsson og Laufey Helgadóttir,Íslensk listasaga: Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar,
IV.bindi, popplist, raunsæi og hugmyndalist. Íslensk listasaga, Forlagið/Listasafn Íslands, Reykjavík 2011.
Eiríkur.Ö.Norðdahl, Kári.P.Óskarsson, Afsteypu:afbók 5, Nýhil, Ísland, 2009.
Hoptman.L, Drawing now:eight propositions,The Museum of Modern Art,New York, 2002.
J.R.R. Tolkien, The fellowship of the ring : being the first part of The lord of the rings,HarperCollins,London 2007.

Vefheimildir:
Alexander.L, „Michael Jacobson“, Full of crow. 7/8.2009, sótt 9/1. 2012.
http://www.fullofcrow.com/prate/2009/08/michael-jacobson/
Alexander.L, „Tim Gaze”, Full og crow. 10/11. 2009, Sótt 9/1. 2012.
http://www.fullofcrow.com/prate/2009/11/tim-gaze/
Dencker.K.P, „ From Concrete to Visual Poetry, with a Glance into the Electronic Future“, Kaldron On-Line and Light and
Dust Mobile Anthology of Poetry, 2008, ensk þýð,Polkinhorn.H, Sótt þann 24/12. 2011.
http://www.thing.net/~grist/l&d/dencker/denckere.htm
Fowler.S.J, „Maintenant #65: Marco Giovenale”, í 3:AM Magazine. 14/6. 2011, sótt 10/1. 2012.
http://www.3ammagazine.com/3am/maintenant-65-marco-giovenale/
Guðrún Kvaran. „Hvaða galli var á gjöf Njarðar?“. Vísindavefurinn 24.3.2006, Sótt 10.1.2012.
http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=5730
The Klingon Language institute, sótt 11/1.2012.
http://www.kli.org/

18

Viðauki

Mynd 1.
Þettaereinmargbrotinlína, 2011.
A1, blek á pappír.

Mynd 2.
Lambaspörð skúlptúristans 2009.
A3, klippimynd og blek.

19

Mynd 3.
2011.
A3, kaffi og blek.

.

Mynd 4.
2009.
A3, blýantur og blek.
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Mynd 5.
2011.
A3, blek.

Mynd 6.
2011.
A3, blek.
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Mynd 7.
Annað erindi, 2010.
A3, blek.
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Mynd 8.
Annað erindi, 2011.
A3, blek og kaffi.

23

Mynd 9.
Annað 2. Erindi, 2011.
A4.
Opna úr ljóðabók,
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Mynd 10.
Skatthol, 2011.
Innsetning.
Tvær teikningar og skatthol.
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Mynd 11.

26

