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Í þessari ritgerð velti ég fyrir mér mikilvægi og tilgangi listsköpunar. Skoðanir mínar á 

notagildi listar og eigin vinnuaðferðum minna á hugmyndir súrrealista, synþetista og art and 

crafts stefnuna. Áhyggjuleysi barnæskunnar heillar mig og ég vil nálgast æðruleysið sem 

einkennir barnslæga hugsun. Ég krefst ekki fullkomins raunsæis í verkum mínum og tel að 

áhorfandinn eigi meiri möguleika á því að finna til samkenndar með verkinu því einfaldari 

sem stíllinn er. Teiknimyndalegur stíllinn býður upp á einfaldleika af þessari gerð og á 

áhorfandinn auðvelt með að finna sig í slíkum verkinum. Ég vil finna listinni stað í heiminum 

og er fullviss um að hver sem er geti skapað list, sé viljinn fyrir hendi. Ég tel hugmyndina um 

snillinginn vera á hverfanda hveli og hvet fólk til þess að nýta sér mátt listarinnar þegar það á 

við vanda að stríða. 
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Inngangur 
Hvað er list? Samkvæmt íslenskri orðabók er list sú íþrótt að búa til eitthvað fagurt eða 

eftirtektarvert1. Því hlýtur listaverk að vera eitthvað sem vekur eftirtekt og fær fólk til þess að 

hugsa. Hvernig við skynjum list er því hvernig við lesum hana. Það má ekki gera listinni of 

hátt undir höfði, eins og með því að segja að list sé ekki fyrir hvern sem er. Það hefur hvarflað 

að mér að sumir telji myndlist ekki vera fyrir alla og að maður geti ekki notið hennar 

„rétt“ nema með því að vera helst langskólagenginn og sérfróður. Slíkt hugarfar er einkar 

fráhrindandi og gerir listina óaðgengilega og óspennandi. Mér finnst að listin eigi að vera opin 

öllum og að við eigum að viðurkenna fleira sem list. Það að vera listamaður felst ekki í því að 

stunda listnám. Það felst í löngunni til þess að skapa, þörfinni til þess að tjá sig og viljanum til 

að deila sýn sinni með öðrum.  

  Persónulega vinn ég mikið út frá barnæsku minni og byggi á þeirri reynslu sem fylgdi 

uppeldi mínu. Þetta sést vel á stílbragði mínu sem vísar í heim teiknimynda og myndabóka. 

Eftir þá sjálfsskoðun sem ég hef farið í gegnum samhliða verkum mínum hef ég uppgötvað 

mikilvægi uppeldisára minna. Það sem mótaði mig sem barn laumast þar með gjarnan inn í 

listsköpun mína. Á unga aldri krotaði ég á öll þau bréfsnifsi sem á vegi mínum urðu og 

rannsakaði umhverfi mitt gaumgæfilega. Allt frá því að stara á skýin í órafjarlægð og niður til 

þess að einblína á eitt einasta hár í feldi kattarins. Ég var utan við mig og í eigin heimi. Það 

sem ég sá gat enginn annar séð og er það sú sýn á heiminn sem sameinar verkin mín. Ég stekk 

gjarnan á milli viðfangsefna og helst ekki  lengi við hvert verkefni í senn.  Frekar kýs ég að 

vinna á meiri hraða og eru afköstin eftir því. Hvert sem innihaldið er þá á það ætíð það 

sameiginlegt með fyrri verkum að ég eys því beint úr huga mér. Þar af leiðandi eru verkin 

lituð af mér og mínum persónuleika jafnvel upp að því marki að ég sprett sjálf fram á 

myndfletinum. 

  Þeir miðlar sem ég hef allra mest álit á eru teikning og málun en einnig hef ég gaman 

af því að prófa nýjar aðferðir og miðla til listsköpunar. Þá er ég fljót að átta mig á því hvort að 

nýi miðillinn eigi við mig eða ekki. Ef svo fer að ég finn enga tengingu við verkið veit ég að 

aðferðin á ekki við mig og legg hana til hliðar. Einlægni skiptir miklu máli því án hennar 

verða verkin gervileg og merkingarlaus. Sama hversu margar nýjar aðferðir ég læt reyna á 

finn ég hvernig ég sæki alltaf aftur í teikningu og málun. Þar finnst mér ég ná mestri tengingu 

við viðfangsefni mín. 

  Verkin mín eru fígúratíf án þess þó að vera of raunsæ í stíl. Að baki þeim liggur 

                                                
1 Orðskýring af orðinu „list“ úr Íslensk orðabók af Snara.is  
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frásagnargleði og þörfin til að myndskreyta hugsanir mínar. Ég geri mér grein fyrir því að 

áhugi verður að vera fyrir hendi þegar byrjað er á nýju verki. Til þess að koma mér af stað 

þarfnast ég því viss neista. Þann neista finn ég þegar ég horfi á góða teiknimynd eða sé 

spennandi teikningar. Mín helsta hvatning er að halda í barnið í sjálfri mér og hafa gaman af 

listsköpun minni. 
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Hluti I : Það sem listin getur 

Listin og hugurinn 
Af hverju búum við til list? Maður getur spurt sjálfan sig að því aftur og aftur. Hver og einn 

hefur sínar kenningar. Til er sú kenning að maðurinn noti listina sem lífsuppbót2. Samkvæmt 

því viðhorfi getur listin frelsað manninn undan daglegu amstri og vanlíðan. Með listinni getur 

maðurinn horfið frá vandamálum sínum á staði þar sem hann upplifir engann skort. 

Schopenhauer (1788-1860)3 sagði að ef nokkra glætu eða von væri að finna í þessum heimi þá 

ætti að binda þær vonir við listina4. Hann sagði að aðeins listin gæti lyft manninum upp á 

æðra plan. Þó svo að Schopenhauer hafi talið tónlistina göfugusta allra lista á yfirlýsing hans 

ekki síður vel við aðrar listgreinar. Listaverk geta bært við tilfinningum sem maður hefur 

jafnvel engin orð yfir. Þau geta fengið mann til þess að gleyma stund og stað og oft er það 

einmitt það sem áhorfandinn sækist eftir.  

  Til þess að svona verk virki verða þau að hafa verið sköpuð af einlægni. Hvernig sem 

listamaðurinn fer að því að skapa listaverkið er fyrir öllu að hann gefi af sjálfum sér af heilum 

hug. Ferlið getur óneitanlega verið átakanlegt og stundum þarf maður að sýna svolítið 

hugrekki en laun erfiðisins eru alltaf þess virði. Það getur verið gaman að reyna á þolmörk sín 

í gegnum listina, óþolinmóður listamaður reynir að gera tímafrekt verk og sá sem hefur unnið 

eingöngu svarthvítt gerir tilraun til að vinna með liti.  

  Þegar ég byrja á nýju verki set ég mér gjarnan einhverjar reglur.  Reglurnar eru frekar 

opnar, sem dæmi gæti ég sett mér það viðmið að nota eingöngu vissa liti í myndina og alls 

ekki aðra. Ég lít á reglurnar sem aðferð til þess að gera sköpunarferlið að leik5. Ég kemst á 

flug í gegnum leikinn og hann hjálpar mér að vinna hraðar og nota það sem mér er efst í huga. 

Það heillar mig ekki að sitja tímunum saman og velta vöngum yfir því hvað ég eigi að gera 

næst. Undir slíkum kringumstæðum finnst mér erfitt að mynda tengsl við verkið. 

Hægagangurinn verður líka oft til þess að ég fer að hugsa of mikið og verð um leið alveg 

einstaklega ófrumleg. Allra best þykir mér að geta sökkt mér ofan í vinnuna og einbeitt mér 

að leiknum. Þessari aðferð og hraðanum fylgir visst hugarástand og verkin verða til upp úr 

skyndiákvörðunum. Einlægni er mikilvæg og ég reyni að vera eins einlæg og ég mögulega get.  

  Hugarástandið líkist einna mest meðvitundarleysi þar sem hendurnar fá að ráða 

                                                
2 Fischer, Ernst. Um listþörfina, 1973. Mál og menning, Reykjavík. Bls. 7 
3 Arthur Schopenhauer var þýskur heimspekingur sérstaklega þekktur fyrir svartsýni sína, „heimspekingur 
bölsýninnar“. Magee, Bryann. Saga heimspekinnar, 1998. Mál og Menning, Reykjavík. Bls.138  
4 Gunnar J. Árnason,  List og fagurfræði í heimspeki nútímans, 2011. Prentmet ehf., Reykjavík. Bls. 90 
5 Leikur er ákveðin leikathöfn sem byggir á reglum. Sbr. Íslensk Orðabók af Snara.is 
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ferðinni á meðan að hugsanir mínar fá að bíða. Rannsóknir á meðvituðum og ómeðvituðum 

ákvörðunum hafa leitt í ljós að ómeðvitaðar ákvarðanir þykja frumlegri. Oft á tíðum eru þær 

einnig betri en þær ákvarðanir sem fólk tekur meðvitað6. Ef ég velti mér of mikið upp úr 

hlutum hættir mér til þess að fara að hugsa í hringi. Það getur jafnvel leitt af sér verri útkomu 

heldur en ef  fyrsti valkosturinn hefði verið valinn. Með því að setja mér reglur í upphafi 

verks, eins og þá reglu að nota alla liti nema svartan, leifi ég huganum að taka örlítinn þátt í 

ferlinu án þess að hann taki yfir verkið. Því er kannski ekki um algert meðvitundarleysi að 

ræða heldur frekar takmarkaða meðvitund.  

  Áhyggjuleysið og vellíðanin sem fylgir þessari ákveðnu vinnuaðferð minnir mig á 

barnæsku mína sem og því hvernig það var að vera laus undan allri ábyrgðinni sem fylgir því 

að fullorðnast. Í stefnulýsingu súrrealista er minnst á barnæskuna þar sem hver dagur hefst án 

nokkurra áhyggja og verstu aðstæður eru hreint ekki svo slæmar7. Súrrealistarnir unnu með 

aðferðir sem tengdust takmarkaðri meðvitund. Ósjálfráð skrif voru til að mynda mjög vinsæl 

en þá leyfir skáldið hugsunum sínum að flæða óhindrað úr huga sér og niður á blaðið. Að falla 

í leiðslu þegar kemur að listsköpun getur leitt af sér ótrúlegustu myndir. Ástæðan er sú að 

maður leyfir sér að sleppa tökunum á hugsunarferlinu á meðan. 

Sjálfshjálparlist 
Listsköpun getur hjálpað manni á marga vegu. Ef mér líður illa get ég hellt þeim tilfinningum 

yfir á myndflötinn og um leið losnað undan þeim. Franska listakonan Louise Bourgeois 

(1911- 2010) vann mikið með tilfinningar sínar og minningar. Með hjálp listarinnar fannst 

Louise hún m.a. geta flúið fortíð sína8. Með list minni geri ég tilraunir til þess að gleyma eða 

komast yfir vissa vanlíðan. Einnig vil ég minnast góðra tíma og tilfinninga. Þessu svipar 

mikið til listmeðferða sem eru gjarnan notaðar til þess að hjálpa fólki í gegnum erfiða tíma. 

Að nota listform sem tjáningamáta liggur þó misvel fyrir fólki. Sumum finnst þeir alls ekki 

geta komið tilfinningum sínum til skila á meðan að aðrir geta varla tjáð sig almennilega á 

annan máta. Persónulega líður mér ekki vel ef ég teikna ekki eða mála í lengri tíma. Mér 

finnst ég geta komið tilfinningum mínum betur til skila með því að setja þær fram á 

myndfletinum en að segja frá þeim með orðum.  

  Fyrir ekki svo löngu síðan missti ég kunningja minn, hann fyrirfór sér og þar sem við 

                                                
6 Social Psychology Program, University of Amsterdam, Where creativity resides: The generative power of 

unconscious thought, 2005. Elsevier Inc. 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381000500067X#sec2> (Skoðað 30.12.2011) 
7 André Breton, Manifestoes of Surrealism (1924), 1972 . The University of Michigan Press, Bandaríkin. Bls.3-4  
8 Gorovoy, Jerry og Danielle Tilnik, „There‘s No Place Like Home“Louise Bourgeois, Memory and Architecture, 
2000.  Madrid: Ministerio de educación y Cultura. Bls. 16 
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vorum öll bara unglingar kunnum við ekki að taka rétt á þeim tilfinningum sem eftir komu. 

Okkur var sagt að ræða málin og hlúa að hvoru öðru á þessum erfiðu tímum. Alveg sama 

hversu mikið ég talaði við hina vini mína var eins og ég gæti ekki losnað undan sorginni. 

Tilfinningin dofnaði auðvitað með tímanum og ég lærði að sætta mig við það sem ég gat ekki 

breytt. Þegar annar vinur úr sama hóp fyrirfór sér vissi ég hins vegar nákvæmlega hvað ég átti 

að gera. Ég get ekki breytt því sem liðið er en ég get losað mig við reiðina og vonbrigðin í 

gegnum myndlistina. Ég skrifaði til hans skilaboð sem mér fannst best lýsa tilfinningum 

mínum. Ég gat slitið mig lausa frá þessum leiðu hugsunum í gegnum verkið jafnvel þó að ég 

vissi að hann fengi aldrei að heyra það sem ég hafði að segja. Verkið heitir „Í skrefi tvö“ og er 

myndskreyttur texti, málaður á þunna viðarplötu9. Titillinn er tilvitnun í þekkta kenningu Dr. 

Elisabeth Kübler-Ross um það hvernig takast eigi á við sorgarferlið sem fylgir dauða eða 

öðrum áföllum10. Samkvæmt Dr. Kübler-Ross eru fimm skref sem maður fer í gegnum ef 

maður ætlar á annað borð að kljást við tilfinningar sínar. Stigin eru afneitun, reiði, 

samningaviðræður, depurð og sættir. Eins og titill verksins, „Í skrefi tvö“, gefur til kynna var 

ég á reiðistiginu. Mér fannst ósanngjarnt að hann skyldi voga sér að taka eigið líf þar sem 

hann vissi hvað slíkt hefur í för með sér. Í raun fannst mér eins og hann hefði ekki aðeins 

bundið enda á sitt eigið líf heldur allra þeirra sem þóttu vænt um hann í leiðinni. Merkilegt 

nokk þá hjálpaði verkið mér að komast áfram. Ég náði að hella úr skálum reiði minnar við 

gerð myndarinnar og komst yfir á næstu stigin. Ég náði ekki alla leið að fimmta þrepinu en 

fann hversu mikils myndræn tjáning er megnug. 

Í leit að frelsinu 
 Listin býður upp á vissan flótta. Flótta frá raunveruleikanum eða eins og í mínu tilfelli flótta 

frá vanlíðan. Lífsuppbótin, sem minnst var á hér að framan, er eftirsóknarverð. Svölunina má 

finna í hvaða verki sem er. Hvort sem það er eftir mann sjálfan eða einhvern annan. Til hvers 

ætti maður annars að fara á söfn eða vilja skoða list yfir höfuð? Ef til vill er það forvitnin sem 

rekur okkur áfram. Í gegnum listaverk fær maður tilfinningu fyrir hugarheimi listamannanna 

og maður getur sett sig í spor þeirra, upplifað skoðanir og sýn þeirra á heiminn.  

  Mér finnst vera of mikið af neikvæðum fréttaflutningi í heiminum og um leið of lítið 

talað um það sem vel fer. Lífið virðist vera mun léttara ef við einbeitum okkur að því góða 

frekar en hinu slæma. Ég vil síður fjalla um dapurleg málefni með myndlist minni og reyni 

                                                
9 Sjá mynd 1.a í viðauka bls. 19 
10 Elisabeth Kübler-Ross, Five Stages of Grief. Elisabeth Kübler-Ross Foundation. 
<http://www.ekrfoundation.org/five-stages-of-grief>  (Skoðað 03.01.2012). 
 



9 
 

heldur að gleðjast við gerð verka minna. Fallegar og vandaðar myndir geta auðveldlega veitt 

gleði og vellíðan. Þannig getur myndlistin veitt huganum frelsi.  

  Raunveruleikinn getur reynst mörgum erfiður, maður getur upplifað sig fastan í fari 

eða bugaðan. Þá getur listin dregið manninn frá raunum sínum, þó ekki sé nema í nokkur 

augnablik. Að einbeita sér að lestri góðrar bókar eða að hlusta á góða tónlist er róandi og 

leiðir hugann frá öðrum hugsunum. Það er á þessum augnablikum sem maðurinn upplifir 

frelsið. Ég finn samskonar svölun í því þegar ég sekk mér í verkin. Mér finnst gott að byrja á 

því að umkringja mig efnivið og verkfærum og byrja svo bara að vinna. Það getur hjálpað að 

hafa góða tónlist undir, setja svo fram reglurnar fyrir verkið og hefjast handa. Ég kemst í 

ákveðna leiðslu með því að vinna hratt, þangað til að hugurinn er hættur að skipta sér of mikið 

af.  

  „Horfumst í augu“11 er unnið á þennan máta. Mér finnst erfitt að láta reka á eftir mér 

eða þegar settar eru fram kröfur um skil á verkum. Ég fann fyrir mikilli mótstöðu þegar ég 

byrjaði á verkinu. Ég vildi hálf partinn ekki þurfa að takast á við það. Maður er stanslaust að 

reyna að skilgreina sjálfan sig og ég hef verið að reyna að finna þráðinn í listsköpun minni 

alveg frá því að ég hóf listnám. Það er í þessu verki sem ég gerði mér loksins grein fyrir því 

hver þráðurinn er. Ég vil skapa vellíðan, frelsa sjálfa mig undan þunga og leika mér. Til þess 

að svo mætti vera varð ég að velja mér aðferð og efni sem mér liði vel með. Innihald 

myndanna þurfti að vera eitthvað sem kæmi mjög náttúrulega til mín, án þess að nokkuð væri 

rekið á eftir því. Ég hef alla tíð teiknað og málað mikið af konum og konuandlitum. 

Einfaldlega vegna þess að ég átti mjög greiða leið að viðfangsefninu. Ég hef einnig verið 

heilluð af augum og þá kannski sérstaklega vegna þess að sjálf hef ég ekki fulla sjón og 

gleraugun hafa alltaf þvælst fyrir mér. Því urðu kvennmannsandlit og augnaráð fyrir valinu og 

með titlinum vil ég vitna til leiksins og barnæskunnar. „Horfumst í augu“ er tilvísun í gamlan 

barnaleik sem gengur út á það að stara í augu andstæðings síns þar til annar lítur undan. Í 

upphafi leiksins er farið með vísu sem hefst á orðunum „Horfumst við í augu...“ 12. Titillinn 

vísar til leikja barnæskunnar og stíllinn er sprottinn upp úr heimi teiknimyndanna sem hafa 

löngum stundum verið mín helsta dægradvöl.    

                                                
11 Sjá mynd 2.a í viðauka, bls. 20 
12 Sjá vísu 1.b í viðauka, bls. 26 
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Hluti II : Frásagnareðli og raunsæi 
Að segja að listin sé allstaðar hljómar frekar klisjulega. Raunin er þó sú að maður getur fundið 

listina í flest öllu ef maður leitar. Hún blasir meðal annars við manni í sjónrænum miðlum, 

þ.e.a.s. í sjónvarpinu, á tölvuskjánum og í bókmenntum. Það eru hins vegar eflaust ekki allir 

tilbúnir að viðurkenna hvað sem er sem list. Að segja að teiknimyndir séu list þykir 

fjarstæðukennt í hugum margra. Fyrir þeim eru teiknimyndir ekkert annað en skopmyndir 

gerðar til að gleðja börn. En heimurinn er að breytast og veröld teiknimynda og myndasagna 

er að breiðast út. Það eru sífellt fleiri að átta sig á því að teiknimyndir bjóða upp á jafn marga, 

ef ekki fleiri, möguleika og kvikmyndir. Miðillinn er að fullorðnast og teiknimyndir eru ekki 

lengur eingöngu fyrir börn. Þar má nefna laumulega brandara sem ýja að málefnum sem börn 

skilja ekki fullkomlega. Dæmi um slíkt er að finna í Shrek13 þar sem grínið snýst að mestu 

leyti um það að taka þekktar persónur úr ævintýrum og setja þær í nýjar aðstæður.  

  Teikningin býður upp á svo margt. Það má hæglega ýkja upp svipbrigði og útlit 

persónanna sem gerir það að verkum að tilfinningar skila sér enn betur til áhorfandans. 

Svipurinn er tengdari því hvernig maður upplifir sjálfan sig eins og þegar maður verður svo 

hissa að manni finnst augun vera að fara út úr höfðinu á sér. „Ópið“ 14 eftir Edvard Munch er 

gott dæmi um ýkt svipbrigði. Myndin er ekki í raunsæjum stíl en engu að síður á maður 

auðvelt með að finna til samkenndar með eymdarlegum manninum. 

  Órætt útlit persónunnar í málverkinu og umhverfisins gerir það að verkum að þetta 

gæti verið hver sem er hvar sem er í heiminum. Það sem áhorfandinn getur lesið er að þarna 

stendur maður, á því sem virðist vera brú eða strandlengja við sjóinn, í fjarska eru tveir bátar 

og fyrir aftan manninn eru tvær aðrar manneskjur. Til er sú kenning að einfaldleiki geri 

myndverk auðveldari aflestrar15. Kenningin er byggð á teiknimyndasögum en þar þarf hver 

mynd að hafa frásagnarlegt gildi. Fyrir mér getur þessi kenning alveg eins náð yfir önnur 

myndverk. Í „Ópinu“ hefur listamaðurinn þurrkað út nánast öll einkenni úr andliti 

persónunnar, að undanskildum augunum og munninum. Þó eru augun og munnurinn nóg til 

þess að áhorfandinn upplifi angistina í ópinu. 

                                                
13 Shrek myndirnar segja frá ævintýrum tröllkarls og félaga hans.( Hugmyndin er í eigu DreamWork Studios). 
Fyrsta Shrek myndin var gefin út árið 2001. 
14 Sjá mynd 2.b  í viðauka bls. 27. Ein útfærsla á verki Munchs, þetta eintak er í eigu The National Gallery, Osló, 
Noregi 
15 McCloud, Scott. Understanding Comics: the Invisible Art, 1994. Harper Perennial, New York. Bls. 30 
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Það sem ég finn, ekki það sem ég sé 
Teiknimyndasögur skapa hugarheim fyrir lesandann. Eindfaldur stíll býður fleiri lesendur 

velkomna því fólk sækir gjarnan í það sem er kunnuglegt. Hugurinn fyllir upp í eyðurnar og 

gerir lesandanum auðveldara að setja sig í samband við viðfangsefni sögunnar. Þegar maður 

les skáldsögu eru oft mjög myndrænar lýsingar á persónum bókarinnar. Myndræn lýsing 

hjálpar lesandanum að ímynda sér hvernig persónurnar eiga að líta út og lesandinn fær 

tilfinningu fyrir persónunni. Myndskreyttar bækur bjóða upp á hraðari lestur. Þar sérðu strax 

hvernig söguheimurinn lítur út og upplifir því frásögnina bæði í gegnum venjulegan lestur og 

myndlestur.  

  Þegar ég teikna getur það reynst hjálplegt að byggja upp tilfinningu fyrir myndinni. 

Tilfinninguna túlka ég svo í gegnum myndsköpunina og vonast til þess að hún skili sér alla 

leið til áhorfandans. Mér finnst meira spunnið í tilfinningarík verk, þ.e. þegar maður finnur 

virkilega fyrir hugsunum listamannsins. Með einfölduðum stíl fyllir áhorfandinn upp í 

eyðurnar og um leið og hann setur sig í samband við verkið finnur hann fyrir tilfinningunum 

sem verkið hefur að geyma. Franski listmálarinn Paul Gauguin (1848-1903) sagði eitt sinn 

„Ég loka augunum til þess að sjá“16. Myndverk hans, sem og annarra synþetista17, eru á sama 

máta og teiknimyndasögur ekki fullkomlega raunsæjar.  

  Hugmyndafræði synþetista á nokkuð vel við mig. Eitt af einkennum mynda minna er 

það að oft á tíðum eru þær eins og myndskreyting. Hverri mynd fylgir frásögn og er verkið 

byggt upp á tilfinningunum sem ég fæ frá sögunni. Frásögnin getur verið minning, líðan mín 

eða skoðanir mínar. Til dæmis hefur verkið „Hafmeyja“18 myndskreytt líðan mína. Með 

myndinni fylgir textinn: „Ég er þreytt. Helst vildi ég liggja á kafi í kyrrðinni en augnlok mín 

eru iðandi eins og tveir gullfiskar sem vilja synda í burtu“. Samsetning texta og myndar er 

mikilvæg og getur breytt miklu fyrir verkið í heild sinni. Textinn má ekki vera titillinn því líkt 

og með bækur finnst mér að titillinn eigi ekki að vera sagan sjálf. Það er að sjálfsögðu 

smekksatriði hvernig maður setur þessa tvo hluti saman og þar verður maður að ræða við sinn 

innri fagurkera. 

                                                
16 Paul Gauguin : I shut my eyes in order to see. (þýðing höfundar). Tekið af síðu Brainy Quotes. 
<http://www.brainyquote.com/quotes/authors/p/paul_gauguin.html> (Skoðað 12.12.2011.) 
17 Synthetism á ísl. Synþetismi: stefna í evr. málaralist; spratt út úr symbólismanum í Frakkl. um 1890. Í stað 
þess að mála eftir fyrirmynd, töldu fylgismenn s mikilvægara að samræma ýmis hughrif og hugrenningar og 
mála eftir minni. Upphafsmaður synþetisma var É. Bernard en mestur áhrifamaður innan stefnunnar var P. 
Gauguin. Af Snara.is Skoðað 05.01.2012  
18 Sjá mynd 3.a í viðauka, bls. 21 
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Hvað er fallegt og hvað er krúttlegt? 
Ég reyni að gera myndlist sem mér finnst vera falleg. Fagurkerinn í mér verður til þess að ég 

fer ómeðvitað að nota ýmis form og liti sem mér geðjast betur að.  Að skilgreina fegurð er þó 

nokkuð strembið. Hvernig við skynjum fegurð er einstaklingsbundið og því er erfitt að segja 

til um það hvort fólk upplifi fegurð á sama máta. Því er enn flóknara að áætla hvað öllum gæti 

þótt fallegt. Skoski heimspekingurinn David Hume lýsti fegurð á þennan hátt: 

Fegurð er ekki eiginleiki hlutanna sjálfra: hún er aðeins til í huganum sem 

virðir þá fyrir sér, og sérhver hugur skynjar mismunandi fegurð. Einn 

einstaklingur getur jafnvel skynjað ljótleika þar sem annar skynjar fegurð. 

Og sérhver einstaklingur ætti að láta sér lynda sína eigin tilfinningu án þess 

að ætla sér þá dul að stýra tilfinningum annarra. Að leita að hinni 

raunverulegu fegurð eða hinum raunverulega ljótleika er jafn árangurslaus 

rannsókn og að ætla sér þá dul að komast að hinu raunverulega sæta eða 

raunverulega beiska.19 

Miðað við kenningu Hume ætti maður því ekki að geta búið til verk sem er fullkomlega 

fallegt. Hér áður fyrr var ég staðráðin í því að ég gæti búið til eitthvað sem öllum þætti fallegt 

en reynslan hefur kennt mér að í stað þess að reyna að höfða til skoðana fjöldans á maður að 

fylgja eigin innsæi af einlægni og gleðjast yfir því ef einhver er sammála manni.  

  Áður en ég komst að þessari niðurstöðu hafði ég meðal annars búið til verk í skólanum 

sem fjallaði um fegurð. „Fallegt“20 var skylduverkefni sem nemendur á fyrsta ári fengu í 

fyrstu skólavikunni. Meiningin var að hver og einn nemandi myndi draga fram sína merkingu 

á hugtakinu „fallegt“. Ég hlóð saman öllu því sem mér fannst geta staðið fyrir fegurð: mýkt, 

frelsi og sakleysi. Þegar ég var komin með það sem ég taldi vera „fallegt“ var það sett fram 

með verkum hinna í bekknum  og hópurinn fór yfir þau í sameiningu. Verkið mitt fékk allt 

aðrar móttökur en ég hafði búist við. Almenn skoðun bekkjarins var að þetta væri mynd af 

óhugnanlegu litlu dýri og fæstir sáu nokkuð fallegt við það. Hugmyndin þótti þess í stað vera 

krúttleg.  

  Þó svo að dómurinn væri óvæntur leiddi hann margt gott af sér fyrir mig og mína 

listsköpun. Verkið „Fallegt“ varð til þess að ég áttaði mig meðal annars á því að ég gæti ekki 

ein ákveðið hvað væri fallegt og hvað ekki. Það var líka til þess að ég áttaði mig á því hversu 

stutt er á milli þess að eitthvað sé krúttlegt eða óhugnanlegt. Ef stanslaust er hrúgað krúttleika 

                                                
19 Gunnar J. Árnason, List og fagurfræði í heimspeki nútímans, 2011. Prentmet ehf., Reykjavík. Bls. 30 
20 Sjá mynd 4.a í viðauka, bls. 22 
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ofan á krúttleika fer hann á endanum yfir línuna og fer að vekja ugg og klígju. 

  Japanski listamaðurinn Takashi Murakami (1962-) vinnur nánast eingöngu á þessum 

mörkum. Hann er einn þeirra myndlistarmanna sem hefur skapað sér sína eigin veröld með 

myndheimi sínum. Hans helstu einkenni eru krúttlegar persónur í sýrukenndu umhverfi. 

Litavalið er alltaf mjög líflegt og meira um bjarta og sterka liti en gráleita21. Murakami er 

undir miklum áhrifum frá teiknimyndum. Hann hefur sjálfur sagt frá því í viðtölum að hann 

hrífist af teiknimyndum en í stað þess að búa þær til sjálfur vilji hann mála22.  

  Það sem mér finnst sameina mig og Murakami er dálæti okkar á teiknimyndum. Sjálf 

hef ég ekki reynt að búa til mínar eigin hreyfimyndir en vinn þó undir áhrifum þeirra. 

Hreyfimyndir byggjast upp á mörgum römmum þar sem teikningunni er breytt örlítið ramma 

fyrir ramma og skapa þannig hreyfingu þegar þeim er flett mjög hratt. Þegar ég lít á myndverk 

mín vil ég fá tilfinninguna fyrir því að þær séu eins og einn af þessum römmum og vil geta 

ímyndað mér hvað myndi gerast næst. Teiknistíll minn er mikið byggður á greinilegum línum 

og því eru ekki allir sem fá tilfinningu fyrir hreyfingu þegar þeir líta á þær. Í gegnum þróun 

teiknimyndasagna, sem hafa einnig þetta „stífa“ útlit, hafa myndast allskonar brögð til þess að 

blekkja áhorfandann og búa til hreyfingu. Franski listamaðurinn Marcel Duchamp (1887-

1968) vann með hreyfingu í gegnum málverk. Duchamp var meira hugleikin hugmyndinni um 

hreyfingu frekar en tilfinningin fyrir hreyfingu og fór á endanum að túlka hreyfingu með 

aðeins einni línu. Þegar fagurlistirnar virtust hafa misst áhugann tóku teiknimyndasögur 

þessari tegund „hreyfimyndar“ opnum örmum og upp úr þeim spruttu hraðalínurnar23. 

Hraðalínur túlka hreyfingu og þó svo um sé að ræða aðeins nokkrar einfaldar línur geta þær 

gert gæfumun. 

Þegar ég er ekki að teikna 
Til þess að geta haldið áfram að þroskast í listsköpun sinni er nauðsynlegt að prófa ýmsar 

aðferðir. Ég vinn oftast með teikningu en á haustönn 2010 tók ég kúrs í málun þar sem ég 

ákvað strax í upphafi að ég myndi reyna að brjóta mig frá öllu því sem ég geri venjulega. 

Teiknaðar línur voru bannaðar og allt skyldi vera málað með mikilli líkamlegri hreyfingu á 

stærri myndfleti en venjulega. Verkið er án titils24 en þar má sjá hvernig málningartaumar 

skapa hreyfingu. Taumarnir eru einnig vitnisburður um þær hreyfingar sem áttu sér stað til 

                                                
21 Sjá mynd 3.b í viðauka, bls. 28 
22 The Center for Curatorial Studies Museum, Bard College. Takashi Murakami: the meaning of the nonsense of 

the meaning, 1999. Harry N Abrams, inc. New York. Bls. 15 
23 Hraðalína á ensku  speed line/motion line. McCloud, Scott, Understanding Comics: the Invisible Art, 1994. 
Harper Perennial, New York. Bls. 110 
24 Sjá mynd 5.a í viðauka, bls. 23 
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þess að fá málninguna til að renna af stað. Verkið er framhaldsverk af seríu sem ég hafði áður 

unnið. Sú sería hét „Vængjasláttur“25. Í báðum tilfellum vann ég út frá minningum um eigin 

drauma. Hver mynd táknar örstutt augnablik, eins og maður hefði deplað augunum snögglega. 

Eins og þær væru aðeins einn rammi í hreyfimynd. Pastellitirnir eru sykursætir í samanburði 

við svartan skugga fuglanna sem þjóta hjá. 

  Það eitt að taka hreyfingu líkamans inn í verkið gerir myndina kvika. Ég fylgdi eigin 

tilfinningu þegar ég var að stýra taumunum og fannst gjarnan besta útkoman verða þegar ég 

var annars hugar eða varla að fylgjast með því sem ég var að gera. Hreyfingarnar sem 

mynduðust með taumunum eru því eins og mínar eigin hraðalínur og því get ég enn skynjað 

hreyfinguna sem átti sér stað í gegnum málninguna.   

  

                                                
25 Sjá myndir 6.a í viðauka, bls. 24 
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Hluti III : Fyrir þá sem vilja sjá 

Staður fyrir listina 
Listin ætti að vera opin öllum. Hér áður fyrr var hún eingöngu ætluð háttsettu fólki. Það höfðu 

ekki allir efni á því að kaupa sér listaverk og því varð listin fjarlæg og nánast ósnertanleg. Það 

hafa ekki allir efni á því að kaupa sér list í dag frekar en þá og þrátt fyrir allar þær framfarir 

sem hafa orðið innan listheimsins virðast gæði listaverka enn vera metin eftir því hversu dýr 

þau eru. Art and Crafts listastefnan, sem var uppi í kringum aldamótin 1900, miðaði 

sérstaklega að því að allir gætu fengið að njóta listar. Allt átti að geta verið listaverk. Listin 

átti að vera bæði nothæf og falleg26. Meðlimir hreyfingarinnar voru á móti fjöldaframleiðslu 

og þótti fjöldinn draga úr gildi verkanna. Þeir áttuðu sig ekki á því fyrr en seinna að það að 

hluturinn væri einstakur þýddi líka að hann varð dýrari fyrir vikið og því færri sem gátu leyft 

sér slíkan munað. En hugmyndin í grunninn var góð.  

  Art Nouveau stefnan fór út í svipaða sálma en stefnan náði jafnt yfir hönnun og 

myndlist. Listamenn stefnunnar einskorðuðu sig ekki aðeins við myndlist og spreyttu sig á 

ýmsum öðrum sviðum. Stílbragð tékkneska listamannsins Alphonse Mucha (1860 – 1939) ber 

öll helstu einkenni stefnunnar. Þó Mucha sé þekktastur fyrir plakatagerð sína á hann einnig 

heiðurinn af innviði skartgripabúðar G. Fouquet, þar sem hann hannaði útlit búðarinnar sem 

og nokkra skartgripi sem síðar voru seldir í búðinni27. Þetta viðhorf, að listamenn geti unnið 

með hvað sem er, heillar mig einstaklega og er mér hvatning til þess að prófa nýja miðla.  

Draumóraverk 
„Vagga“28 er verk eftir sjálfa mig þar sem ég velti meðal annars fyrir mér hvort að nytjahlutur 

geti verið listaverk og hvar mörkin milli þess að teljast vera list eða ekki liggja. Vaggan er 

ekki aðeins einstök vegna útlits síns heldur líka vegna þess ég fól henni vissan tilgang. 

Meðfram því að ég smíðaði hana fór ég með möntru sem átti að hjálpa mér að láta drauma 

mína rætast. Óskhyggjan var sú að mín eigin börn gætu einhvertíman sofið í vöggunni en 

þannig gerði ég tilraun til þess að skapa listaverk með sérstakan tilgang.  

  „Vagga“ er ekki eins og hver annar hlutur í mínum augum. Hún var sköpuð með mjög 

persónulegan tilgang í huga. Vaggan átti ekki að teljast tilbúin fyrr en ég hefði náð takmarki 

mínu, en það var að eignast barn sem myndi nota vögguna. Hún telst því vera í biðstöðu þar 

til tilganginum hefur verið þjónað og er mest af öllu hvatning fyrir sjálfa mig til þess að ná 

                                                
26 Demspey, Amy. Styles, Schools and Movements, 2002. Thames and Hudson, London. Bls. 19 
27 Sjá mynd 4.b í viðauka, bls. 29 
28 Sjá mynd 7.a í viðauka, bls. 25 
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takmarki mínu. Með aðstoð listsköpunarinnar finnst mér ég geta stutt hugsanir mínar og styrkt 

sjálfa mig í leiðinni.  

  Með draumóraverkum verða skilin milli lífsins og listarinnar óskýrari. Þar með þjóna 

þau hugsanahætti Art and Crafts stefnunnar ágætlega. Með því að fela verkinu tilgang gerir 

maður verkið mjög persónulegt og nokkuð víst að ekki skynji allir það á sama máta. Það mun 

hafa meiri merkingu fyrir listamanninn sjálfann en fyrir áhorfandann. Eftir að áhorfandinn 

hefur heyrt möntruna sem fór í verkið gæti honum þótt minna til þess koma. Ef til vill þætti 

einhverjum það vera tilætlunarsemi af listamanninum að allir skilji verkið á sama máta og 

listamaðurinn gerir sjálfur. Sá sem býr til listaverkið ræður því sjálfur hvort hann upplýsir 

áhorfendur um möntruna eða ekki. Í mínu tilfelli virðist þó oft óskhyggjan skína í gegn, sama 

hvort ég hef ætlað mér það eða ekki. Fólk er mjög mismunandi og sumir bera tilfinningar 

sínar utan á sér meðan aðrir geta auðveldlega falið þær.   

Hver sem er, hvar sem er 
Það að líta sem svo á að nytjahlutir geti ekki verið listaverk er eins og að ákveða að aðeins 

nokkri útvaldir geti skapað list. Það er afmörkun sem gæti orðið til þess að fólk hættir að 

reyna að skapa. Það verður til þess að menn missi kjarkinn af ótta við að vera ekki sannir 

listamenn. Oft er yfirvofandi uppgjafarblær í röddum barna vegna þess að það er einn sem er 

„betri“ að teikna en allir hinir. Að reyna að fá fólk til þess að teikna getur verið þrautinni 

þyngri því margir harðneita að taka upp blýantinn og segjast ekki vera nógu góðir. Ef það að 

vera góður felst aðeins í því að teikna á raunsæjasta mátann þá er vonin úti fyrir fjölda fólks 

því ekki gefst öllum jafn vel að herma eftir raunveruleikanum.  

  Þetta fólk sem neitar að teikna sökum meints skorts á hæfileikum ætti að hugsa til allra 

næfistanna29 en list þeirra er ekki síðri en þeirra sem menntaðir eru.Vinnuaðferðum þeirra 

svipar gjarnan til aðferða barna. Jean Dubuffet(31 July 1901 – 12 May 1985), franskur 

listamaður og rithöfundur, safnaði verkum eftir allskonar fólk: börn, geðsjúka, fanga, 

hugsjónafólk og ómenntaða. Hann taldi list þeirra vera til marks um grunnhvöt mannsins til 

þess að skapa30. Honum þótti list þessara hópa vera tær og óspillt þar sem hún var ekki undir 

áhrifum annara listamanna. Því mættu þeir sem haldnir eru minnimáttarkennd í garð 

listsköpunar minna sig á þennan tærleika sem er einstaklega eftirsóknarverður.   

                                                
29 Naïvist=næfisti, (mynd)listamaður sem býr til næf verk, bernskur listamaður. Sbr. Snara.is  
30 Demspey, Amy. Styles, Schools and Movements, 2002. Thames and Hudson, London. Bls. 175 
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Lokaorð : allt sem þú þarft 
Því lengur sem ég velti því fyrir mér verður það mér augljósara að listin er klárlega 

lífsnauðsynleg. Þetta á ekki aðeins við um mig heldur um alla. Í gegnum listina getum við 

túlkað og skynjað hugsanir okkar á máta sem krefst engra orða. Listsköpun krefst lítils annars 

en viljans til þess að skapa. Hafi maður viljann getur maður hvað sem er. Að vilja ekki skapa 

vegna þess að maður telur sig ekki nógu góðan er engin ástæða. Þá er réttara að njóta þess 

sem maður gerir og gleðjast yfir því sem listköpunin hefur upp á að bjóða. 

  Í gegnum listsköpun getur maðurinn ekki aðeins tjáð sína innri líðan heldur einnig nýtt 

sér hana sem undankomuleið frá þeim vandamálum sem að honum steðja. Þannig getur listin 

losað manninn undan vanlíðan og um leið skapað vellíðan. Maður þarf ekki neinar gráður eða 

skírteini til þess að geta notið listarinnar. Listaverk geta fangað athygli hvers sem er og bært 

við tilfinningum fólks sama hvaða bakgrunn það hefur í lífinu. Túlkun listaverka byggir á 

manni sjálfum og því hvernig maður vill skynja hlutina. Oft geta færri smáatriði orðið til þess 

að stærri hópur fólks getur tengst verkinu og of mikil hugsun þarf ekki endilega að bæta 

verkið.  

  Einlægni og frumleiki skiptir máli en maður er aðeins jafn einlægur og frumlegur og 

maður leyfir sjálfum sér að vera. Maður má ekki gera list sinni svo hátt undir höfði að aðrir 

eigi ekki að geta skilið hana. Við eigum að hvetja hvort annað til þess að skapa og reyna að 

gera listina opna fyrir öllum. Listaverk getur verið hvað sem er. Það er hugarfarið sem skiptir 

máli þegar hluturinn er búinn til. Því getur listin verið í hvaða formi sem er. 

Sköpunarkrafturinn á að fá að njóta sín óhamlaður og öll listaverk eiga að fá jafna möguleika.   
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Viðauki  

Eigin verk 
1.a „Í skrefi tvö“ (2011) 

29,7 x 42cm 
Eigið verk 
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2.a „Horfumst í augu“ (2011) 
18 blöð, hvert blað 29,7 x 42 cm 

Eigið verk 
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3.a Hafmeyja (2011)  
29,7 x 42 cm  

Eigið verk 
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4.a „Fallegt“ (2008) 
21 x 29,7 cm 

Eigið verk 
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5.a „Án titils“ (2010) 
12 plötur, hver 90 x 60 cm.  

Uppsetningin hér að neðan u.þ.b. 360 x 240 cm 
Eigið verk 
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6.a  Úr seríunni „Vængjasláttur“ (2010) 
90 x 120 cm 
Eigið verk 
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7.a „Vagga“ (2011) 

139 x 52,5 x 78 cm 

Eigið verk 
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Verk annarra 

 
 
 

1.b. „Horfumst við í augu...“, höfundur óþekktur 
 

Horfumst við í augu sem grámyglur tvær. 
Sá skal vera músin sem fyrst mælir, 
kötturinn sem sig skælir, 
fíflið sem fyrst hlær, 
folaldið, sem fyrst lítur undan, 
og skrímslið sem fyrst skína lætur í tennurnar. 

 

Af heimasíðu Þjóðmynjasafns Íslands.  
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2.b Ópið (1893) 
91 x 73,5 cm 

Edvard Munch  
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3.b Me and double-DOB (2009) 
71,7 x 71,7 cm 

Takashi Murakami 
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4.b Skartgripabúð G. Fouquet, innviði búðarinnar var hannað af Alphonse Mucha við upphaf 
tuttugustu aldar. 

 

 


