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Inngangur

Teikning hefur verið höfundi þessarar greinargerðar tjáningartæki alla tíð. Í námi við
Myndlista- og handíðaskóla Íslands á árunum 1976-1981 voru aðferðir sígildrar
teikningar þungamiðja námsins fyrstu tvö árin. Á árunum sem fylgdu þar á eftir og í
framhaldsnámi

í Danmörku opnuðust ný sjónarhorn á margvíslega möguleika

teikningarinnar.
Að námi loknu og er heim kom tók undirrituð að sér kennslu við
Myndlistaskólann í Reykjavík. Kennslan fólst í leiðbeiningu fyrir byrjendur í sígildri
teikningu á kvöldnámskeiðum. Að nýju var staðið frammi fyrir grunnatriðum
akademískra aðferða í teikningu en að þessu sinni með það að markmiði að miðla. Sú
reynsla bætti enn öðru sjónarhorni við reynsluna af teikningunni, enda sótti almenningur
á öllum aldri og úr öllum stéttum kvöldnámið í Myndlistaskólanum. Jafnvel þótt kennslan
væri fólgin í að kynna nemendum tæknilegar aðferðir teikningarinnar þá var nemendum
jafnframt miðlað sögulegu ágripi um teikninguna og ólík hlutverk hennar ásamt því að
nemendum voru kynnt myndlistaverk sögunnar og tenging við samtímann. Í skólastarfinu
var jafnan lögð áhersla á, að nemendur kynntust skapandi krafti sínum og næðu að njóta
hans í gegnum teikninguna.
Í skólastarfinu, kennslunni og í samskiptum mínum við nemendur áttaði ég mig á
því hversu mjög við erum mótuð af bóklegri nálgun og tölulegum rökum. Í menningu
okkar veitir tungumálið aðgang að þekkingu; lestur og skrif texta er grunnatriði sem allt
okkar menntakerfi byggir á, enda þótt almennt sé að opnast skilningur á mikilvægi hinnar
verklegu og skapandi nálgunar. Enn virðist það þó vera tungumálið og textinn sem ræður
yfir öllu okkar rými, mótar hugsun okkar og skapar okkur sem manneskjur, enda er
teikning vart eða ekki hluti af menntun fólks. Mér fannst ég skilja að samfélagið færi á
mis við margt vegna þess að fólk almennt væri ekki vel upplýst um möguleika og
hlutverk teikningarinnar, til tjáningar, við þróun hugmynda og við að skipuleggja þéttbýli
og samfélag svo að nokkuð sé nefnt. Margir einstaklingar missa þannig af möguleikum til
að þjálfast í að lesa í umhverfi sitt, efni og aðstæður, þroska hæfileika sína að þessu leyti
- og í því að lesa teikningar.
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Teikningum John Baines kynntist ég á tíunda áratug liðinnar aldar í handritadeild
Landsbókasafnsins. Á sama tíma og ég var að fást við kennsluna í Myndlistaskólanum
var maðurinn minn Sumarliði R. Ísleifsson sagnfræðingur að vinna að verki um
sjónarhorn Evrópubúa á eylandið Ísland. Bók hans Ísland framandi land kom út hjá Máli
og menningu árið 1996. Veigamikill þáttur í verkefni Sumarliða var söfnun, skráning og
rannsókn á teikningum og myndum varðveittum í söfnum á Íslandi og annars staðar í
Evrópu, verkum sem sýndu sjónarhorn gestsins á náttúru og samfélag eyjunnar Íslands.
Það var ákaflega áhugavert fyrir mig sem teiknara að sjá myndir sem Sumarliði var að
vinna með. Meðal fjölmargra áhugaverðra teikninga vöktu þó sérstaka athygli mína
teikningar eftir skoska stærðfræðinginn og stjörnufræðinginn John Baine sem
Landsbókasafnið varðveitti. John Baine var á Íslandi árið 1789 með leiðangri breska
aðalsmannsins John Stanleys og gerði þá fjölda teikninga, einkum af íslenskri náttúru og
landslagi, en hann var aðalteiknari í ferðinni; leiðangurinn sigldi frá hafnarborg
Edinborgar, Leith í Skotlandi, vorið 1789 og sneri til sömu hafnar um haustið. Það sem
kveikti áhuga minn á teikningum hans var að í þeim virtist birtast annarskonar einbeiting
og beinskeyttari nálgun en í öðrum ferðateikningum. Þær voru á einhvern hátt
nútímalegar. Í þeim voru fólgin áhugaverð sjónarhorn og ástríðufull tjáning sem Baine
tvinnaði saman við grunnteikningar, plön

og skissur af jarðhitastöðum og

stuðlabergsstöpum. Í þeim bjó nálgun sem varð mér innblástur í eigin verk og veganesti
til framtíðar varðandi það að skoða umhverfi, efni og ferla. Teikningar hans vöktu
löngun til að skoða nánar hvaða hugmyndir og bakgrunnur lægju til grundvallar þessum
sérstöku teikningum.
Þegar kom að því að velja viðfangsefni til lokaverkefnis í náminu „hagnýt
menningarmiðlun“ gafst færi á að draga fram að nýju teikningar John Baines frá 1789 og
komast þannig í nánari snertingu við þær. Vegna „nútímalegra“ eiginleika verkanna þótti
mér að áhugavert gæti verið að kanna hvers konar rými kynni að skapast þegar teikningar
John Baines væru settar við hlið teikninga úr okkar samtíma, stilla þeim saman á sýningu.

5

Teikning John Baines úr leiðangrinum til Íslands sumarið 1789. Blek á pappír. Teikningin er varðveitt í
Landsbókasafni Íslands. Lbs. 890 fol.

Þannig væri mögulegt að skoða eiginleika teikninga John Baines og teikninga úr
samtímanum og sjá hvers konar „samtal“ kynni að skapast á milli teikninganna sem
gerðar voru með ríflega 200 ára millibili.
Markmið með þessu var einkum þrenns konar. Í fyrsta lagi að kanna hvort teikningar
Baines væru eins „nútímalegar“ og þær virtust við fyrstu sýn og hvað það merkti; í öðru
lagi að tengja saman teikningar frá ólíkum tímabilum og sýna þannig að listamenn með
bakgrunn frá mismunandi tímaskeiðum stunda teikningu, nota blýant og blað og geta
verið að fást við svipuð viðfangsefni þrátt fyrir þær miklu samfélags- og tæknibreytingar
sem hafa orðið, t.d. með tilkomu ljósmyndatækninnar á 19. öld og stafrænnar teikningar á
20. og 21. öld; í þriðja lagi að draga fram hvernig samtal á milli listaverka og teiknara
verður til; og að sýna á hvern hátt teikningarnar frá 1789 hafa áhrif á það hvernig við
horfum á teikningar samtímans – og öfugt. Loks er ætlunin að velta upp hlutverki
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teikningarinnar almennt og að spyrja þeirra spurninga hvort og þá hvernig teikningin
getur verið leið til að afla, tjá, varðveita hugsun og skapa þekkingu á efni, umhverfi og
aðstæðum og einnig hvort teikning geti verið leið til þess að nálgast þessa þætti á annan
hátt en oftast er gert þar sem ríkja eindregnar kröfur um röklega framvindu, tímalega
röðun, vísun í áður uppsafnaða þekkingu og textalega framsetningu.1
Á fundi með Eggerti Þór Bernharðssyni, umsjónarmanni námsleiðarinnar vorið
2010 var hann afar jákvæður og hvetjandi gagnvart því að gera þessa hugmynd að
lokaverkefni í hagnýtri menningarmiðlun. Kristín G. Guðnadóttir listfræðingur tók að sér
að vera leiðbeinandi en hún hefur innsýn í verkefni af þessum toga.

Planteikning John Baines af skál Geysis úr leiðangrinum til Íslands sumarið 1789. Blek á pappír.
Teikningin er varðveitt í Landsbókasafni Íslands. Lbs. 890 fol.

1

Foucault, M. 1993. 387-405.
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Lýsing á verkefni og helstu markmið í stuttu máli

Markmið og meginþættir þessa miðlunarverkefnis eru í stuttu máli:
 Setja upp sýningu sem efnir til „samtals“ og skapar tengingar milli teikninga
fjögurra listamanna, verka sem eru unnin með ríflega 200 ára millibili.
 Útgangspunktur sýningarinnar / verkefnisins eru teikningar John Baines úr
leiðangri John Stanleys til Íslands og Færeyja árið 1789. Til samtals við þær hafa
verið valdar teikningar þriggja teiknara á 21. öld, þeirra Önnu Guðjónsdóttur, Per
Kirkeby og Þóru Sigurðardóttur. Grunnhugmynd sýningarinnar og meginmarkmið
verkefnisins er að vekja athygli á sígildum möguleikum teikningarinnar sem miðils
og tjáningarforms um leið og spurt er í greinargerð hvað það getur verið sem gerir
teikningar John Baine svo „nútímalegar“2
 Hvetja til þess að teikningar John Baines sem eru varðveittar í handritadeild
Landsbókasafns Íslands verði settar á stafrænt gæðaform. Einnig að þær verði
varðveittar í gagnagrunni safnsins og þannig gerðar aðgengilegar. Ætlunin er einnig
að undirrituð taki að sér að textalýsa teikningum John Baine fyrir gagnagrunn
safnsins og færi handskrifaðan lista John Baines yfir teikningarnar úr leiðangrinum
yfir á stafrænt form.
 Vinna að því í samstarfi við Landsbókasafn Íslands og Landsbókasafn Færeyja að
fá þann hluta teikninga John Baines sem teiknaðar voru í Færeyjum sumarið 1789
og varðveittar eru í Landsbókasafni Færeyja til Íslands með það að markmiði að
Landsbókasafn Íslands vinni þær yfir á stafrænt form í gæðaupplausn fyrir bæði
söfnin. Þannig verði teikningasafnið úr leiðangrinum gert aðgengilegt í heild sinni á
gagnagrunnum safnanna. Teikningunum fylgi listi John Baines yfir þær teikningar
sem hann samkvæmt samningi afhenti leiðangursstjóranum, John Stanley, að
2

Með nútíma á ég við 20. og 21. öldina.
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leiðangrinum loknum. Jafnframt verði mögulegt að prenta út stafrænt ljósprent af
teikningum John Baines fyrir sýninguna í Bogasal Þjóðminjasafnsins.
 Ætlunin er einnig að vekja athygli á teikningunni sem leið til að kanna veröldina
með sýningarleiðsögn og námskeiði fyrir almenning, jafnframt því að safnakennari
Þjóðminjasafns útbúi kennsluefni í tengslum við sýninguna fyrir hópa
grunnskólabarna sem heimsækja safnið með kennurum sínum.
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Lína teikningarinnar

Sigrún Sumarliðadóttir 8 ára, 1988. Teikning af fisk í Esbjerg Aquarium.

Ferill eða lína teikningarinnar í listasögunni vindur sig fram og aftur í tíma og rúmi. Hún
birtist

sem

sjálfstæður

miðill

en

einnig

sem

hluti

af

sögu

málverksins,

byggingalistarinnar, prentlistarinnar, vísindanna, höggmyndalistarinnar, hönnunarinnar,
stafrænu tækninnar. Með svipuðum hætti liggur leið línunnar gegnum æviskeið
manneskjunnar, hvers einstaklings. Í fyrstu sem bernsk teikning, en síðar – þegar
rökhugsunin þroskast og verður ríkjandi – sem skrift. Teikning er þó nærtæk og eðlileg
hverri manneskju og er þáttur í persónulegum þroska; teikningin ber ævinlega einstök
persónueinkenni þess er teiknar, rétt eins og rithöndin. Flest lítil börn teikna sér til
mikillar ánægju. Í okkar vestrænu menningu hætta þó flestir að teikna um 12 ára aldur og
glata við það þeim einstaka tjáningarmiðli sem teikningin er. Spyrja mætti hvort sú
áhersla

sem lögð er á þroska rökhugsunar, lestur talna og bókstafa, sé á kostnað

hæfileika okkar til að tjá okkur með öðrum hætti en bókstaflegum?3

3

Edwards, B. 1979, 61-79.
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Teiknari óþekktur. Kalkmálverk í Örbæk kirkju, Fjóni, Danmörku, ca. 1500. Bolvig, Axel. Kunsten i
Kalkmaleriet. Kaupmannahöfn 2005, 196.

Athyglin sem teiknarinn veitir viðfangsefni sínu og sú einbeiting sem fylgir því að kljást
við tilveruna með því að teikna, færist yfir í teikninguna og birtist áhorfandanum á því
yfirborði sem teiknað er á, með áhaldinu/efninu sem teiknað er með og varðveitist þar –
til lengri eða skemmri tíma. Teikniáhaldið getur verið af margvíslegum toga; viðarkol,
blý, penni, pensill, nál, blýantur eða grein af tré, og efnið sem teiknað er með getur verið
úr ýmsum áttum, blek, blý, blóð, sorta, ryð, leir, safi. Orka líkamans yfirfærist með
teikningu á pappírsörkina, eða það sem teiknað er á.4
Hver svo sem efniviður teikningarinnar er og hvert sem viðfangsefnið er, er það
athyglin og einbeitingin gagnvart viðfangsefninu sem skilar sér inn í teikninguna og
miðlar áhrifum/upplýsingum til okkar sem áhorfenda. Gildir þá einu frá hvaða tíma
teikningin er. Við vitum að það er mannshönd og hugur sem dregið hafa línuna, lifandi
manneskja, líkami og sinni sem hrærst hefur í rými hvers tíma og verið knúin – af
einhverjum orsökum sem okkur eru e.t.v. ekki alltaf augljósar eða skiljanlegar – til þess
að draga línurnar.

4

Lotringer, S. 1997, 145-147.
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Paula Moderson-Becker (1876-1907). Úr bókinni Drawing the Line. London 1995, 69.

Með því að draga línur í yfirborð markar teiknarinn stöðu, tilveru/ástand og staðsetur sig.
Teikningin getur jafnvel í einfaldleika sínum birt ákveðinn „trans“, seið, síbylju eða
endurtekningu sem nálgast það sem kallast að ganga í björg, teiknarinn hefur horfið um
stund inn í heim dulúðar og innblásturs.
Fullyrðingin um að teikningin sé listamanninum uppgötvun er því ekki einungis
áferðarslétt setning heldur er hún bókstaflega sönn. Það er hin áþreifanlega framkvæmd,
að teikna, sem fær teiknarann til að horfa á viðfangsefnið sem hann hefur fyrir augunum,
skilja það, greina það og setja það saman að nýju; eða ef teiknað er út frá minni þá verður
teiknarinn að slæða djúp huga síns til að opna og uppgötva innihald geymslunnar sem
varðveitir liðnar athuganir.5
Í teikningu felst miðlun og tjáning sem hefur vísun til snertingar teikniáhaldsins
við pappírinn og þess sem á teikniáhaldinu heldur. Vísunin tengist þannig beinlínis
teiknaranum, stund teikningarinnar og stað, á sama tíma og hún er hér og nú í huga þess
sem stendur andspænis henni og horfir. Það sem teiknað var, það sem horft var á, hugsað
og/eða upplifað þar og þá, felur í sér ákveðna upplýsingu sem varðar einnig áþreifanlega
nánd teiknarans hvenær og hvar sem hans tími var. Sú nánd birtist áhorfandanum hvert
5

Berger, J. 2005, 46-51.
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sem viðfangsefni teiknarans var. Teikningin heldur sinni opinskáu framsetningu. Þannig
þræðir teikning sig frá einum tíma og stað óhindrað í gegnum rými og tíma og birtist
okkur fersk eins og hún hafi verið teiknuð í dag. Teikning, frá hvaða tíma sem hún er,
opnar fyrir „samtal“ við umhverfi sitt. Teikningar í sama rými frá ólíkum stöðum/tímum
megna að skapa óvæntar tengingar í huga áhorfanda. Teikning getur gert samtal milli
teiknarans og áhorfandans mögulegt og jafnvel opnað fyrir nýjar tengingar í huga hans og
aukið skilning á viðfangsefnum sem hann er að glíma við þá stundina.6

Atsuko Tanaka (1932-2005), gjörningur 1968. C.H. Butler og C. de Zeger. On Line. Drawing through the
Twentieth Century. MOMA New York 2010, 167.

Þeir eiginleikar sem mikils eru metnir í nútímalist hafa í raun og veru ævinlega verið til
staðar í listum, en oftast tilheyrt hinum „veikari“ og hógværari listaverkum, svo sem
teikningum.7 Lengi hefur verið litið á teikninguna sem tæki til undirbúnings viðamikilla
verkefna. Teikningum var haldið til haga, ekki vegna gildis þeirra í sjálfu sér, heldur
vegna þess að litið var á þær sem undirbúning að einhverju meira, drög og skissur fyrir
mikilfenglegri og stærri verk. Teikningar geta því verið einstaklega „hógværar“. Þrátt
fyrir tvívíða eiginleika geta í henni birst margar hliðar og ýmiss konar tilraunir, skapandi
6
7

Pallasmaa, J. 2009, 131-138.
Craig-Martin, M. 1995, 6-11.
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vangaveltur, tæknileg fjölbreytni, hnitmiðun, hráleiki, beinskeittni, tjáning, brotakennd,
ófullkomleiki eða fullkomnun, hvatvísi, fágun eða frumleiki. Teikning er því
tjáningarmiðill sem felur í sér tilfinningar, upplýsingu og þekkingu enda þótt sú
þekking/upplýsing gangi þvert á hina hefðbundnu flokkun og standist hvorki kröfur um
röklega framvindu né um tímalega röðun.8 Á vissan hátt má líta á vettvang listamannsins
sem rannsóknarstofu þar sem farið er að baki orðræðu vísindasamfélagsins; þekkingin
safnast þar ekki upp í forða; ný sjónarhorn, upplýsing og afstaða eru sett fram sem,
teikning, beinskeytt verk eða sem gjörningar.9
Teikningin er því margslungið fyrirbæri. Hún vísar í áþreifanlega reynslu stundar
og staðar og getur jafnframt vísað í verk annarra teiknara á öðrum tíma eða stað. Hún
getur líka vísað í þá línuteikningu sem verður til í náttúrulegu eða manngerðu rými eins
og sprungur í steyptum vegg eða glufur í kletti, sinu eftir snjóalög, reglufastar línur
kristalla, streymandi línur í yfirborði vatns eða flækjur á rafmagnssnúru. Og teikningar
sem byltast upp úr dulvitund, fjarvist eða bernsku hafa skýrar vísanir í sammannlega
reynslu. Þannig hefur teiknarinn ótal möguleika á vísunum og tengingum í áþreifanlega
eða ímyndaða tilveru og getur verið óháður textalegum tilvísunum. Sú sérstaka nánd sem
teikningar og skissur búa yfir tapast oft í stærri og tæknilega útfærðum verkum. Eða eins
og Plinius eldri skráði í rit sitt á fyrstu öld eftir Krist: „ófullgerðar myndir þeirra ... eru
dáðari en þær sem eru full unnar, vegna þess að í slíkum myndum er sýnileg upprunalega
teikningin og raunveruleg hugsun listamannsins.“10
Teikningin á sér samfellda sögu gegnum árþúsundir og birtir okkur með sínum
hætti sýn á mannlíf og menningu ólíkra tímaskeiða mannsins. Maðurinn hefur notað
teikninguna sem tjámiðil allt frá tímum hellamálverkanna miklu sem fundist hafa í
Evrópu og Asíu og víðar og eru frá því um 30.000 árum fyrir Krists burð. Þessar
teikningar birta okkur táknmyndir, en einnig næma skoðun á umhverfi og djúpa athygli á
viðfangsefninu. Á fyrstu öld eftir Krist skráði Plinius goðsögnina um uppruna
teikningarinnar: dóttir Butades frá Sicyon á Korintu stóð frammi fyrir brotthvarfi
elskhuga síns og til þess að varðveita mynd hans dró hún línu eftir skuggamynd af
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Goldberg, R. 1979, 86.
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vangasvip hans sem í skini lampa féll á vegg.11 Einni öld síðar sá Athenagoras hinn gríski
ástæðu til að breyta þessari goðsögn feðraveldinu í hag og skráði nýja útgáfu:
„línuteikningin er uppgötvun Sauriasar er hann dró útlínu af skugga hests sem varpaðist á
jörðina í skini sólar.“12

George Romney ca. 1775-80. Úr bókinni The Primacy of Drawing. Petherbridge, Deanna. New Haven &
London 2010, 17.

Á 16. öld tóku að birtast ólíkar gerðir „skissumálverka“, undirbúningsteikningar, æfingar
og skissur með einkar persónulega tjáningu. Síðar er listamenn hófu að vinna úti í
náttúrunni með það að viðfangsefni að kalla fram áhrif náttúrunnar og stemningu
landslagsins, varð skissuteikningin hluti af sjálfu verkinu.13
Á tíma hinnar Evrópsku upplýsingar var teikningin það verkfæri og sá miðill sem
var beitt til að skrá heimildir og upplýsingar um þau fyrirbæri sem til athugunar voru.
Ljósmyndin kom ekki til sögunnar fyrr en á 19. öld, drátthagir menn voru eftirsóttir til að
vinna við hlið vísindamanna þess tíma, í leiðöngrum sem farnir voru til að skrá
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Petherbridge, D. 2010, 16-20.
Petherbridge, D. 2010, 20.
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Gunnar B. Kvaran & Hendricks, J. 2001, 5-7.
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upplýsingar um náttúrufar, mannlíf og samfélagshætti á þeim slóðum sem voru á jaðri
Evrópu eða lágu fjarri henni.14
Bjartsýn trú 18. og 19. aldar á stöðugar framfarir steytti á skerjum styrjalda 20.
aldar, efasemdir vöknuðu um sannleiksgildi goðsagnarinnar um eilífar framfarir.15
Myndlist þeirrar aldar spurði áleitinna spurninga um eðli lista og samfélags: hverjum
þjónar listin og hverjir hagnast á henni? Eignarhaldi ráðandi stétta og yfirvalds á listum
var mótmælt með stofnun listhreyfinga sem unnu með óáþreifanleg form og lítilfjörlegan
efnivið.

Kazimir Malevich (1878-1935). Úr bókinni Drawing the Line. London 1995. Bls. 66.

Gildi lista og þar með teikningarinnar var tekið til endurskoðunar. Gerðar voru tilraunir
með möguleika hennar sem skráningartækis, sem tækis til rannsókna á rými og tíma og til
að draga fram eiginleika stundar og staðar. Litið er til nándar teiknarans sem dvelur í
línum teikningarinnar þegar þær línur voru dregnar.16
Á 20. öld varð einmitt þessi umbúðalausa tjáning ein meginstoð hugmynda
listamanna um hið skapandi afl, einkum þegar ásetningurinn var að kalla fram og sýna
sjálfsprottna og frumlega tjáningu en einnig þegar listaverkið átti að vera vitnisburður
um ákveðinn gjörning.17 Tilraunir í listum á 6. og 7. áratug 20. aldar ögra því viðteknum
gildum samfélagsins og eignarhaldi yfirstétta á listum. Samtímis öðlaðist teikningin nýja
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merkingu og annan sess er listamaðurinn tók sér stöðu sem fjarverandi leikmaður í stað
hins hefðbundna hlutverks listamannsins sem skapari og gerandi.18
Lista- og hönnunarskólar hafa þróað ákveðna menningu sem felst í því að gera
grein fyrir hugmyndum með teikningum, skissum og kroti. Skissubókin hefur þannig
orðið órjúfanlegur hluti námsins; fyrir listamenn, byggingarlistamenn, iðnaðarmenn og
hönnuði er teikningin/skissubókin mikilvægt tæki.

Anna Teresa De Keersmaeker, 1998. C.H. Butler og C. de Zeger. On Line. Drawing through the Twentieth
Century. MOMA New York 2010, 91.

Nýjar hugmyndir taka fyrst á sig form í kroti og skissum áður en þær eru útfærðar í
áþreifanleg efni, í samtölum um verkefni krota þátttakendur á pappír til áréttingar og
útskýringar á því sem um er rætt. Rannsóknir og greiningar á fyrirbærum eiga sér stað í
gegnum teikningu. Í þeim tilfellum er talið að ljósmyndunin inniberi ekki hliðstæða
greiningu á við þá er þjálfaður teiknari beitir gagnvart viðfangsefni sínu.19
Í upphafi stafrænna tíma dró hin hugsandi hönd sig í hlé.20 Tæknilega
„gallalausar“ útfærslur teikninga birtast okkur daglega í margskonar samhengi sem
18

Van Der Marck, J. 2001, 12-32.
Sjá m.a. http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_illustrator. Sótt 1.sept 2012
20
Juhani, P. 2009, 88-104.
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tölvuleikir, teikningar arkítekta og verkfræðinga, auglýsingar og hreyfimyndir á skjám, í
fjölmiðlum og á interneti. Teikning frá mannlegri hendi birtist hins vegar ævinlega
„ófullkomin“ og viðkvæm rétt eins og mannleg tilvera. Á stafrænni tækniöld er því færi á
að endurskoða teikninguna og setja hana í annað samhengi. Okkur gefst tækifæri til að
horfa á möguleika hennar til að birta okkur á áþreifanlegan hátt og án milliliða innsýn í
tilveruna, innviði náttúrunnar, mannlega hugsun, hegðun og ástríður.
Teikning er þannig mikilvægur miðill sem stöðugt endurnýjast. Tækninýjungar á
20. og 21. öld hafa vissulega opnað ný sjónarhorn á tilveruna. Öflugar linsur,
geimrannsóknir, skammtafræði og örtækni opna okkur heima sem mannkynið hefur ekki
fyrr getað nálgast. Unnið er með innviði líkama plantna og dýra, jafnt sem innri byggingu
steintegunda, jarðarinnar allrar og annarra pláneta. Þessi atriði hafa haft mikil áhrif á
hugsun og afstöðu þeirra samfélaga sem haft hafa aðgang að þessum nýjungum. En list
samtímans spyr spurninga og vinnur samhliða menntun, vísindum og tækni.

Leonardo da Vinci ca. 1470. Teikningar af barni með kött. Úr bókinni The Primacy of Drawing.
Petherbridge, Deanna. New Haven & London 2010. Bls. 31.

Teikning er sem fyrr nærtækur miðill til þess að kanna tilveru mannsins. Þannig geta birst
okkur í einföldum línum, sem virðast ómarkvisst krass og krot, sjónarhorn sem opna
okkur nýja heima ef við erum tilbúin til að stíga þar inn. Teikningu er beitt á sviðum
18

samskipta innan fjölmargra greina, jarðfræði, líffræði og verkfræði svo dæmi séu tekin.
Blýantur og blað eru því mikilvægt tæki til að skoða tilveruna og til að tengjast henni, að
fá fjarlægð á hana og öðlast einhvers konar yfirsýn í óreiðukenndri veröld. Með fyrri tíma
skilningi var litið á tilveruna sem línulega framvindu atburða21. Sá skilningur hefur í
nútímanum vikið fyrir hugmyndinni um rýmið sem net tengsla. Teikningin hefur færst út
í rýmið og línan orðin óháð fleti. Okkar tími er öld rýmisins og tengsla sem ganga þvert á
tíma og tækni.22

Gego, 1969 (Gertrud Goldsmith 1912-1994). Teikningin hefur færst út í rýmið og línan er óháð fleti. C.H.
Butler og C. de Zeger. On Line. Drawing through the Twentieth Century. MOMA New York 2010, 87.
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Sýning í Bogasal Þjóðminjasafnsins

Sumarið 2010 vann undirrituð ásamt Kristni G. Harðarsyni og Helga Þorgils Friðjónssyni
myndlistamönnum sem sýningarstjóri að myndlistasýningu á Vesturlandi sem kallaðist
Dalir og hólar 2010 - Ferðateikningar. Í gegnum tengsl Kristins við Önnu Guðjónsdóttur
myndlistamann, sem búsett er í Þýskalandi, var kallað eftir þátttöku hennar í sýningunni.
Anna sendi inn fjórar teikningar unnar á striga. Ljóst var að verk hennar væru líka
áhugaverður kostur inn í samtalið við John Baine um teikninguna.
Síðar sama ár átti undirrituð þess kost að fara til Færeyja og heimsækja
Landsbókasafnið í Þórshöfn til að skoða teikningar John Baine sem eru varðveittar þar.
Þær voru gerðar þegar Stanley-leiðangurinn hafði viðdvöl í Færeyjum á leiðinni til
Íslands. Í þessari sömu ferð til Færeyja sá sýningarhöfundur jafnframt bókina Rejsen til
Færøerne sem forlagið Bröndum í Kaupmannahöfn gaf út 2001. Bókin hefur að geyma
koparristur unnar með þurrnál sem danskur myndlistamaður, Per Kirkeby, vann á göngu
sinni um Færeyjar sumarið 2000. Verkin voru síðan prentuð á grafíkverkstæðinu
Steinprenti í Þórshöfn. Við það að skoða verk John Baines og Per Kirkebys á sama tíma
vaknaði löngun til að sjá þær í samhengi og sjá hvers konar „samtal“ myndaðist á milli
þeirra.
Við eftirgrennslan reyndist mögulegt að fá verk Per Kirkebys til sýningar hér á
landi. Því næst óskuðu undirrituð og Kristín G. Guðnadóttir eftir fundi með
þjóðminjaverði Margréti Hallgrímsdóttur til að kanna hvort Þjóðminjasafn Íslands hefði
áhuga á að taka þátt í slíku verkefni. Hugmyndin var kynnt með mynddæmum af verkum
John Baines, Per Kirkeby og Önnu Guðjónsdóttur (sjá fylgigögn). Sá áhugi reyndist fyrir
hendi. Fljótlega var það staðfest að Þjóðminjasafnið vildi ganga til samstarfs og að
sýningin myndi verða opnuð í Bogasal Þjóðminjasafnsins 15. september 2012.
Fyrst um sinn var notað vinnuheitið Teikning en þegar verkefnið og hugmyndir um
sýninguna þróuðust var meira lýsandi að kalla sýninguna Teikning - þvert á tíma og
tækni“. Sem fyrr segir er kveikja sýningarinnar og útgangspunktur teikningar John
Baines frá Íslandi og Færeyjum frá því sumarið 1789 og markmiðið með sýningunni að
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efna til „samtals“ á þeim forsendum sem getið er hér að ofan á milli teikninga John
Baines frá 18. öld og teikninga myndlistamanna á 21. öld.
Þegar fyrstu hugmyndir að lokaverkefni sem snerti teikningar John Baines
kviknuðu vorið 2010 virtist mér áhugavert að vinna með einum eða öðrum hætti að eigin
verkum út frá svipaðri nálgun og birtist í hans verkum. Eftir að ég ákvað að ljúka
lokaverkefni mínu við Háskóla Íslands 2012 sá ég fram á að ég hefði ekki þann tíma og
næði sem ég þyrfti og lagði því þessa hugmynd á hilluna.
Vorið 2011 vann undirrituð sýningu fyrir Listasal Mosfellsbæjar og sýndi meðal
annars stórar blýantsteikningar. Teikningarnar voru tilraunir til að kanna og fylgja ferlum
jarðefnaglerunga á gömlum keramískum skálum og krukkum. Haustið 2011 bauðst síðan
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Kaupmannahöfn. Áframhaldandi vinna með teikningarnar frá því um vorið leiddi til þess
að ég lét gera prentplötur og þrykkti af þeim samfelld verk á pappír á grafíkverkstæðinu.
Í janúar 2012 þegar heim kom og vinna að verkefninu og sýningunni þróaðist áfram varð
ljóst að þessi verk féllu vel að sýningarhugmyndinni.

Verk John Baines eru fengin að láni frá Landsbókasafni Íslands og Landsbókasafni
Færeyja. Verk Per Kirkebys fengust lánuð frá Galleri Bo Bjerggaards í Kaupmannahöfn
og frá prentverkstæðinu Steinprent í Færeyjum. Anna Guðjónsdóttir og undirrituð lána
verk sín til sýningarinnar.
Verkin á sýningunni eiga það sameiginlegt að fjalla með einum eða öðrum hætti
um snertinguna við opið landslag, jarðefni eða land, jörð. Viðfangsefni hvers einstaks
listamanns eru þó margslungin og vísa í sögu, jarðfræði, ferla, uppruna, tækni,
landmælingar, keramík, staði og staðsetningar og persónulega reynslu. Þau birta okkur í
stuttu máli það hvernig lesa má í efni og umhverfi: Land, jörð, jökul, plöntur, jarðlög, tré,
líkama. Viðfangsefnin eru teiknaranum uppspretta, efni, form, rými og áferð
umhverfisins hreyfa við teiknaranum, hugsunum hans og tilfinningum. Teikningarnar eru
því ekki einungis birtingarmyndir þess sem horft er á, náttúru eða manngerðs umhverfis,
heldur opna þær áhorfandanum sýn á stund teiknarans, stað eða ástand. Teiknuð línan
flæðir fram af ástríðu og einbeitingu og sporar pappírsörkina eða annað það sem teiknað
er á.
21

Þátttakendur í sýningunni og verk þeirra

John Baine

Í Evrópu urðu stórtíðindi árið 1789 er franska byltingin hófst. Umræður um lýðræði og
jöfnuð sem höfðu breiðst hratt út í Evrópu og hugmyndir upplýsingarinnar voru undanfari
þeirra byltinga sem urðu bæði í Evrópu og Ameríku um þetta leyti. Ein af deiglum
upplýsingarinnar var einmitt Edinborg, þar sem hin „skoska upplýsing“ átti sér stað.23
Skosku heimspekingarnir Francis Hutcheson, David Hume og Adam Smith

voru

samtímamenn og samstarfsmenn föður ungs manns sem hét John Thomas Stanley en
hann lagði upp í Íslandsleiðangur þetta mikla umrótaár.24
Leiðangur Sir John Thomas Stanley lagði frá hafnarborginni Leith á Skotlandi
þann 28. maí 1789 með það að markmiði að sinna vísindalegum athugunum og kanna
náttúru og siglingaleiðir í norðurhöfum.25 Þess má geta að sex árum áður en þeir félagar
héldu í leiðangurinn til Íslands höfðu Lakagígar gosið með hörmulegum afleiðingum fyrir
fólk og fé en gosið hafði vakið mikla athygli í Evrópu.
Vísindamenn leiðangursins voru allir ungir menn á milli tvítugs og þrítugs.
Leiðangursstjórinn, Stanley var einungis 22 ára, en John Baine var þeirra elstur, á
fertugsaldri. Þessi strákaleiðangur hafði yfir sér ungæðislegt yfirbragð. Á leiðinni til
Íslands var lesin skáldsagan „The Castle of Otranto“ eftir Horace Walpole en sú saga er
kölluð fyrsta hryllingsskáldsagan. Meðal vísindamannanna í leiðangrinum var ungur
maður af aðalsættum og læknanemi frá Edinborg, James Wright að nafni. Wright skráði
dagbók í leiðangrinum rétt eins og John Baine. Í upphafi dagbókar sinnar þann 26. maí
skráir Wright nokkur orð um fyrstu kynni sín af John Baine. Þann dag voru allir
leiðangursmenn mættir og áhöfnin loks fullskipuð. Wright tekur sérstaklega fram að
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Baine hafi virst félagslega þroskaður og þægilegur maður, gagnstætt frásögnum sem
heyrst höfðu af miklum skapsveiflum hans.26
Hlutverk John Baines í leiðangrinum var að annast vísindalegar athuganir, teikna
það sem fyrir augu bar og halda dagbækur.27 Af dagbókarfærslunum má ráða að hann
hafi verið haldinn ákveðinni minnimáttarkennd gagnvart þeim félögum sínum í
leiðangrinum sem höfðu hlotið menntun meðal tignarmanna og við konungshirðir
Evrópu, og farið víða. John Baine var af öðrum uppruna en félagar hans en hafði samt
hlotið ágæta menntun í raungreinum svo sem stærðfræði og stjörnufræði eins og vel
kemur fram í verkum hans.28 Baine hefði ef til vill getað tekið undir með Leonardo da
Vinci: „Menn munu segja að þar sem ég er ekki skólaður í bókmenntum þá geti ég
ómögulega tjáð það sem hugur minn stendur til, en þeir átta sig ekki á að áhuga mínum
lætur betur að byggja á reynslu en lestri bóka. Enda þótt ég hafi ekki lag á að vísa í skrif
rithöfunda, þá mun ég vísa í nokkuð mun meira virði með því að vísa í sjálfa
reynsluna.“29

Teikning John Baines úr leiðangrinum til Íslands sumarið 1789. Blek á pappír. Teikningin er varðveitt í
Landsbókasafni Íslands. Lbs. 890 fol.

Dagbókarfærslur Baine eru fullar af kímni, þrátt fyrir að hann væri þjakaður af heilsuleysi
og á borðum væri óvenjulegar matur sem honum hugnaðist illa. Ekki bætti veðrið á
26
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Íslandi heldur úr skák. Stóran hluta þess tíma sem leiðangursmenn dvöldu á Íslandi gekk
á með suddarigningu og veðurham sem gerði aðstæður erfiðar fyrir teiknara sem vann að
mestu utandyra við að teikna á laufþunnan pappír með bleki.30
Hlutverk teikninga Baine úr leiðangrinum var fyrst og fremst vísindalegt, enda eru
þær frá tíma upplýsingarinnar er orðræða nútíma vísinda og rannsókna þróaðist í átt til
þess sem við þekkjum í dag. Litið var á þær sem frumdrög í þeim skilningi að á sínum
tíma þjónuðu þau m.a. þeim tilgangi að vera skissur fyrir verk fagmanna í málaralist 18.
aldar því atvinnulistamennirnir Edward Dayes og Nicholas Pocock voru fengnir til að
gera olíumálverk, vatnslitamyndir en einnig koparstungur eftir teikningum þeirra Baine
og Stanley að leiðangrinum loknum.31 Koparstungurnar fengu töluverða útbreiðslu en
voru jafnframt einu gögnin úr leiðangrinum sem komu fyrir almenningssjónir, fyrir utan
greinar um hveri á Íslandi sem Stanley ritaði fyrir vísindarit í Edinborg.32
Af teikningum John Baines má ráða að þarna er á ferðinni ástríðufullur maður,
geysilega þjálfaður teiknari og skarpur athugandi. Teikningar hans hafa sérstöðu
samanborið við teikningar úr öðrum Íslandsleiðöngrum.33 Þær bera þess vott að hann var
stærðfræðingur og stjörnufræðingur sem nýtti nýjustu tækni til að reikna út og skrá
planteikningar, þverskurði svæða og gera kort. Hann gekk þó mun lengra í verkum sínum
en að skrá heimildir og teikna skissur til notkunar fyrir atvinnulistamenn eins og tíðkaðist
í leiðöngrum á ókunnar slóðir, hann dvaldi í teikningunni af ástríðu og innlifun og vann
stórar og ítarlega útfærðar teikningar.
Teikningarnar sýna áhuga á viðfangsefninu, á ljósinu, rýminu og jarðfræðinni.
Þær standast því tímans tönn sem sjálfstæð verk listamanns sem sökkvir sér skilyrðislaust
í viðfangsefni sitt. Þær skírskota sterkt til samtímans með tjáningarríkum en samt
greinandi, athugandi og miðlandi eiginleikum sínum. Verkin sýna að hann fer langt út
fyrir ramma verkefnis síns, eins og gleggst kemur í ljós í stórum og fullunnum
teikningum af opnu landslagi sem afhjúpa hrifningu hans á viðfangsefninu sem hann
kemur til skila með tjáningarríkri pennabeitingu. Þau efnisgera upplifun Baines á stund
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og stað og það sterka samband sem hann nær við umhverfi sitt og gera okkur kleift að
mæta honum þar.

Per Kirkeby

Danski listamaðurinn Per Kirkeby á margt sameiginlegt með John Baine, þótt tvær aldir
skilji þá að. Kirkeby er eins og Baine menntaður vísindamaður, á sviði jarðfræði. Kirkeby
fór sem ungur maður í fjölda leiðangra með jarðvísindamönnum til Grænlands. Kynni
hans af Grænlandi höfðu afdrifarík áhrif á hann og síðan þá hafa náttúra og ósnortin
víðerni norðurslóða verið honum uppspretta verka. Teikningar Per Kirkebys af
landslagi/jarðlögum teiknaðar í gönguferðum á Íslandi, Grænlandi og í Færeyjum eru
unnar á kopar- eða zinkplötur en síðan prentaðar á pappír á grafíkverkstæði. Þær birta
eiginleika teikningarinnar en sýna líka mótstöðu efnisins þegar nálin ristir í koparinn.
Teikningar af þessu tagi eru jafnframt skissur sem eru honum brunnur til útfærslu stærri
verka, málverka, skúlptúra og grafíkverka.

Per Kirkeby. Úr seríunni Ísland 2005. Í eigu Gallerí Bo Bjerggaard, Kaupmannahöfn.
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Tíu af teikningum Per Kirkeby frá Færeyjum frá árinu 2000 verða á sýningunni í
Bogasalnum en einnig teikningar úr ferð hans til Íslands 2005 og teikningar úr annarri
ferð til Íslands árið 2008 (til Melrakkasléttu). Þessar teikningar eru ólíkar þeim stóru og
dramatísku verkum sem Kirkeby er kunnastur fyrir; þær eru einfaldar línuteikningar, án
alls skrauts og litar. Þær búa yfir annars konar nálgun en þau verk sem hann er kunnastur
fyrir, eru léttar og hnitmiðaðar, bundnar stund og stað; yfirveguð athugun á
formmyndunum í landinu, jarðlögum og fyrirbærum í landslaginu. Jarðfræðibakgrunnur
Per Kirkebys kemur glöggt fram í þessum léttu teikningum. – Þessar teikningar geta talist
vera frumdrög að stærri verkum listamannsins enda þótt þær séu að öllu leyti sjálfstæð
verk og standi sem slík.
Anna Guðjónsdóttir

Verk Önnu Guðjónsdóttur á sýningunni eru teikningar unnar með bleki á pappír og
teiknuð málverk unnin með olíu á striga. Anna lauk námi í Hochschule für bildende
Künste í Hamborg 1992. Hún var um skeið gestaprófessor við sama skóla og dósent við
International College of Communication Art and New Media für Malerei í Hamborg.
Anna hefur verið gestakennari við Listaháskóla Íslands en býr og starfar í Hamborg. Í
verkum hennar má víða finna skírskotun til vísindaleiðangra og þekkingarleitar á sviði

Anna Guðjónsdóttir. Án titils 1998. Í eigu listamannsins.
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náttúruvísinda og leit að uppruna, sem skynja má sem áhrif fjarverunnar.
Verk Önnu fara ofan í sinuna, grasið, svörðinn og draga fram áhrif fjarveru frá
heimaslóðum, ferðanna heim og söknuð borgarbúans eftir snertingunni við víðernin.
Þörfin fyrir áþreifanlega nánd náttúrunnar og hið upprunalega birtist í verkunum og
kemur fram í því hvernig unnið er með strigann, grunninn, blekið, litarefnin, pensilinn.
Teikningar hennar birta sindrandi nánd með línuspili úr fínlegum penslum þannig að þær
koma fram sem iðandi straumur. Skúffur fullar af mosa, steinum og jarðefnum að heiman
eru uppspretta og innblástur stórra og smárra verk, innsetninga og verkefna í öðrum
heimkynnum.

Þóra Sigurðardóttir

Grafískar teikningar Þóru Sigurðardóttur á sýningunni fjalla um umbreytingar efnis,
snertingu við tíma, rými og umhverfi. Í teikningunum má sjá hvernig ferlar, umbreytingar
og spor tímans eru efnisgerð með línuspili blýantsins og snertingu hans við pappírinn.

Þóra Sigurðardóttir. Úr verkinu Vegir efnisins 2011. Í eigu listamannsins.

Þóra lauk námi úr Myndlista- og handíðaskóla Íslands og framhaldsnámi í
Danmörku með áherslu á rými, málverk og þrívíð form. Teikning hefur verið
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viðfangsefni Þóru á ferli hennar sem myndlistamaður og í listkennslu. Í gegnum
samræður og leiðsögn um leiðir teikningarinnar hefur áhugi hennar beinst að
teikningunni sem slíkri, fjölþættum möguleikum hennar og dulúð. Með þátttöku sinni í
sýningunni leggur hún sitt af mörkum í könnun á þessu fyrirbæri mannlegrar tjáningar.
Verkin eru þrykk, unnin með tvenns lags grafískum aðferðum þar sem teikningin er í
brennidepli. Annars vegar eru þrykk unnin með photogravure á málmplötur, út frá
teikningum sem fylgja ferlum jarðefna. Hins vegar eru teikningar af náttúrufyrirbærum
ristar í koparplötur með svonefndri þurrnál, prentaðar á pappír.34

Ferill verkefnisins
Fyrstu skref
Þegar Þjóðminjasafnið ákvað að taka verkefnið “Teikning” á dagská var hugmyndin
ennþá á vinnslustigi og

ekki endanlega ljóst hvaða listamenn mundu eiga verk á

sýningunni, aðrir en John Baine, Per Kirkeby og Anna Guðjónsdóttir. Eftir því sem
hugmyndavinnan þokaðist áleiðis þótti það eðlileg viðbót að myndverk undirritaðrar yrðu
hluti sýningarinnar. Þóra Sigurðardóttir er titluð sýningarhöfundur en Kristín G.
Guðnadóttir,

listfræðingur,

meðhöfundur.

Þorbjörg

Gunnarsdóttir

starfsmaður

Þjóðminjasafns var skipuð sýningarstjóri og tengiliður sýningarhöfundar við safnið.
Fljótlega eftir fyrsta fundinn á Þjóðminjasafninu var óskað eftir fundi með
fulltrúum frá Landsbókasafni Íslands vegna samstarfs um sýninguna. Í kjölfarið óskaði
Landsbókasafnið eftir samstarfi við Landsbókasafnið í Þórshöfn, Færeyjum. Í fyrstu var
það ekki talið vandamál að sýna frumteikningar John Baine. Síðar kom í ljós að slíkt var
illmögulegt í ljósi hins langa sýningartíma sem áætlaður var sex mánuðir en teikningar
eru sérstaklega viðkvæmar fyrir ljósi. Þannig var í framhaldinu ákveðið að gerðar yrðu
vandaðar eftirprentanir af teikningum John Baine sem notaðar yrðu á sýningunni.
34

Sjá m.a. Ann-Sofie Gremaud, 2011.
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Einnig var ráðgert að fá verk Kirkebys eingöngu að láni frá Steinprent í
Færeyjum. En þá kom í ljós að Steinprent átti einungis örfá þrykk af teikningunum sem
Kirkeby vann á gönguferðum sínum um Færeyjar árið 2000. Jan Andersson,
forstöðumaður Steinprent, benti á Museum Jorn í Silkeborg í Danmörku og hvatti til að
haft yrði samband við Teresu Östergaard, starfsmann safnsins. Museum Jorn í Silkeborg
hefur gert samning við Per Kirkeby um að eintök af öllum pappírsþrykkjum hans verði
varðveitt í safninu. Sýningarhöfundur heimsótti safnið því í apríl 2012 og aflaði gagna.
Heimsótt var arkíf Museum Jorn Í Silkeborg vorið 2012 og undirrituð fór í gegnum allar
teikningar (öll þrykk) Kyrkebys sem unnar voru í gönguferðum á Íslandi, Færeyjum og
Grænlandi, teknar myndir af verkunum og skráð.
Þegar til kom reyndust reglur safnsins um flutning og tryggingar ósveigjanlegar
sem gerði að verkum að kostnaður varð langt umfram þá kostnaðaráætlun sem
Þjóðminjasafnið miðaði við og því reyndist ómögulegt að byggja á samvinnu við
Museum Jorn. Starfsmenn safnsins voru mjög áhugasamir og allir af vilja gerðir en
reglunum varð að fylgja.
Teresa Östergaard benti á að Galleri Bo Bjerregaard í Kaupmannahöfn væri
umboðsgallerí Per Kirkebys og haft var samband við það. Þeirra reglur um flutning og
tryggingar reyndust mun sveigjanlegri og kostnaður viðráðanlegur þannig að samið var
við þau um lán á 24 teikningum (koparþrykk og æting) auk heimildar um myndbirtingu í
sýningarskrá. En ekki reyndist unnt að fá lánaðar skissubækur frá Per Kirkeby. Flestar
skissubækur hans og teikningar eru varðveittar í Listasafni Árósa og þar gilda sömu
ströngu kröfur um flutning og tryggingar eins og í Museum Jorn í Silkeborg.
Til að ganga endanlega frá vali á verkum eftir Önnu Guðjónsdóttur heimsótti
verkefnisstjóri verkstæði hennar í Hamborg í apríl 2012 og tók ljósmyndir af þeim
verkum

sem

féllu

að

sýningarhugmyndinni.

Auk

þess

valdi

sýningarhöfundur/verkefnisstjóri drög, skissur og teikningar frá Önnu til að koma fyrir í
sýningarborðum.
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Hönnun sýningarinnar

Sýningarhöfundur og meðhöfundur mældu upp Bogasal Þjóðminjasafnsins vor 2012 og
út frá þeim hlutföllum setti sýningarhöfundur saman þrívítt módel af salnum í
stærðarhlutföllunum 1/50. Ákveðið var að hluti teikninganna yrði í sýningarborðum undir
gleri. Út frá módelinu af salnum voru stærðir borðanna ákveðnar. Í borðunum munu
verða verk eftir alla fjóra sýnendur, skissur, skissubækur og teikningar. Vonast er til að
forverðir safnanna leyfi að frumteikningar Johns Baine fái að vera með á sýningunni, í
borðum.
Í tengslum við módelið af salnum voru síðan klippt út form úr pappír í réttum
stærðarhlutföllum og sett saman í klasa sem raðað var í salinn til þess að fá tilfinningu
fyrir því hversu mörg verk og hvaða stærðir myndu best rúmast í salnum og með hvaða
hætti uppröðun í salinn gæti dregið sýningarhugmyndina sem best fram. Í því samhengi
var farið yfir allar ljósmyndir af verkum allra fjögurra þátttakenda sýningarinnar.
Sýningarhöfundur hafði auk þess prentað út vinnuljósrit af öllum teikningum John Baines
í stærðinni A-4, til að hægt væri að taka ákvörðun um hvaða teikningar yrðu með á
sýningunni, hvaða teikningar yrðu á veggjum og hvaða teikningar og í sérstaklega
útbúnum borðum.
Útgangspunktur í vali á verkum var teikningin sjálf; þannig voru lagðar til hliðar
þær teikningar John Baine sem fjölluðu um staði sem nú eru þekktir ferðamannastaðir,
með þeirri afmörkun var það álit sýningarhöfunda að hugmynd sýningarinnar yrði skýrari
og að sjónarhornið yrði á teikninguna og rannsókn/uppgötvun teiknarans.

Vinnsla, sýningarskrá og önnur miðlun

Ljósmyndari Þjóðminjasafnsins, Ívar Brynjólfsson, tók að sér að sjá um að prenta
teikningar John Baines í þeim gæðum sem framast væri unnt, eftir hágæðaskönnun á
teikningunum sem Landsbókasafnið hefur látið útbúa. Sýningarhöfundar lögðu mikla
áherslu á að gæði pappírs og prentunar væru sem best.
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Þar sem sýningin fjallar m.a. um teikninguna sem listform og þar með um samruna
pappírs og teikningar – teikniáhaldsins og þess sem teiknað er á, lögðu sýningarhöfundar
áherslu á að sýningarskráin yrði hönnuð og unnin í anda sýningarinnar, með hliðsjón af
vali á pappír fyrir ritið. Ritstjóri sýningarskrár er Bryndís Sverrisdóttir, starfsmaður
Þjóðminjasafns. Hildigunnur Gunnarsdóttir og Snæfríð Þorsteins grafískir hönnuðir tóku
að sér hönnun skrárinnar og alla hönnun er varðar kynningarefni sýningarinnar. Hafa
verið haldnir fundir með þeim vegna þess. Allir textar í sýningarskránni verða jafnframt á
ensku. Sarah Brownsberger þýddi textana. Skráin inniheldur megintexta sem er unninn er
af sýningarhöfundi. Auk þess verður inngangstexti eftir Margréti Hallgrímsdóttur
þjóðminjavörð og ferilskrár sýnendanna fjögurra sem eru teknar saman af Kristínu
Guðnadóttur. Þorbjörg Gunnarsdóttir, sýningarstjóri hefur boðað reglulega til stöðufunda
með öllum þeim sem koma að verkefninu til að fara yfir verkþætti framundan, að
sýningaropnun.
Vinna við uppsetningu sýningarinnar mun fara fram 3.–14. september.
Sýningarhöfundur mun hafa yfirumsjón með því verki, en Kristín G. Guðnadóttir og
Helgi Hjaltalín Eyjólfsson myndlistamaður munu starfa með henni í teymi um verkefnið.
Helgi hefur auk þess hannað og smíðað sýningarborðin. Sýningin mun opna laugardaginn
15. september 2012 og standa fram í janúar 2013. Þjóðminjasafn mun útbúa boðskort og
kynningarefni fyrir fjölmiðla og sjá um að koma því efni á framfæri.
Á sýningartímanum mun sýningarhöfundur leiðsegja gestum um sýninguna og
verða tímasetningar ákveðnar í samráði við Þjóðminjasafnið. Í leiðsögninni mun áherslan
verða á að fjalla um eðli teikningarinnar, ferli hennar í höndum teiknarans en einnig um
teikninguna í samtímanum borið saman við tíma John Baines. Gert er ráð fyrir að
safnakennari Þjóðminjasafnsins muni útbúa efni fyrir þá fjölmörgu grunnskólanemendur
sem heimsækja safnið á skólatíma.
Í tengslum við sýninguna er ráðgert námskeið fyrir almenning í samvinnu við
Myndlistaskólann í Reykjavík. Í undirbúningi er að námskeiðið fari að hluta til fram í
Bogasal Þjóðminjasafnsins þar sem sýningin stendur en einnig á verkstæði
Myndlistaskólans. Þar verða verklegir þættir teikningarinnar kynntir fyrir nemendum;
aðferðafræði og efnisnotkun.
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Höfundur sýningarinnar mun fjalla um hana og ræða við þátttakendur um teikninguna
sem tæki til að kanna heiminn og til að skrásetja og skilja/túlka tilveruna. Skoðaðar verða
teikningar sýningarinnar en hugsanlega einnig önnur dæmi/verk sem eru varðveitt hjá
Þjóðminjasafni og Landsbókasafni. Í framhaldinu munu þátttakendur fá tækifæri til að
kanna aðferðir teikningarinnar með tilsögn og leiðbeiningum. Það verður gert á verkstæði
Myndlistaskólans í Reykjavík þar sem þátttakendur munu mæta í þrjú skipti. Þar munu
þeir kynnast teikniverkfærum og efnum af ýmsum toga og velta fyrir sér hugmyndum og
hugtökum með verklegum æfingum.
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Yfirlit og lokaorð

Í upphafi þessarar greinargerðar var fjallað um teikninguna sem listform og hlutverk
hennar kannað. Í framhaldinu var fjallað um teikninguna sögulega og breytt viðhorf til
hennar á 20. og 21. öld. Sérstaklega var fjallað um teikningar John Baines og gildi
teikninga hans á þeim tíma sem þær voru unnar og það samhengi sem þær spruttu úr.
Einnig var rætt um teikningar Per Kirkebys, Önnu Guðjónsdóttur og Þóru Sigurðardóttur
og á hvern hátt þær koma inn í sýningarsamhengið.
Hvers konar rými skapast og hvaða samtal verður til í Bogasal Þjóðminjasafnsins
þegar verkunum hefur verið komið fyrir kemur í ljós á þeim mánuðum sem sýningin mun
standa yfir. Sumt af því er fyrirsjáanlegt. Til dæmis er ljóst að listamennirnir vinna að
einhverju leyti út frá sama grunni. En það sem gerir myndlistasýningu áhugaverða og
þess virði að ráðast í hana er einmitt það að unnið er með áþreifanleg efni, hluti og með
raunverulegt rými og því ekki hægt að segja nákvæmlega fyrir um hver áhrifin verða.
Sýningin mun standa yfir í sex mánuði og verður athyglisvert að fylgjast með því hvort
með sýningunni næst m.a. það markmið að vekja aukna athygli á möguleikum
teikningarinnar sem miðils og tjáningarforms á okkar tímum og á þeirri mannlegu nánd,
tjáningu og upplýsingu sem er til staðar í teikningum allra tíma.
Efni sýningarinnar verður einnig miðlað á fleiri vegu. Myndlistaskólinn í
Reykjavík hefur sett námskeið á dagskrá haustsins 2012 sem verður samhliða sýningunni
(sjá: http://www.myndlistaskolinn.is/efni/almenn_namskeid_0)
Auk þess hefur safnkennari Þjóðminjasafnsins þegar hafið undirbúning að því að
setja saman efni út frá sýningunni sem ætlað er nemendum grunnskólans sem heimsækja
safnið á skólatíma. Má leiða að því líkum að fjöldi fólks muni sjá sýninguna og skoða
það efni sem Þjóðminjasafnið útbýr um sýninguna. Þá er ónefnd sýningarskrá sem er í
prentun (sjá fylgigögn, sýningarskrá á pdf. skjali). Sýningarskráin er vandað rit með
ljósmyndum í lit af verkum allra sýnendanna, auk texta þjóðminjavarðar og texta
undirritaðrar sem unninn er úr því efni sem hér er til umfjöllunar.
Önnur markmið sem upphafalega voru sett hafa einnig náðst. Teikningar John
Baines hafa nú þegar verið ljósmyndaðar í stafrænni gæðaupplausn og eru aðgengilegar á
gagnagrunni Landsbókasafnsins (sjá: http://handrit.is/is/manuscript/view/Lbs02-0890).
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Valdar teikningar John Biane hafa verið prentaðar fyrir sýninguna í Bogasalnum.
Undirrituð hefur skilað textalýsingum og málsetningum til handritadeildar safnsins (sjá
fylgigögn), auk þess að hafa skráð handskrifaðan lista John Baines yfir staðsetningar 150
teikninga fyrir stafræna gagnagrunninn (sjá fylgigögn). Á lista þeim sem teiknarinn
skilaði leiðangursstjóra John Stanley að leiðangri loknum eru taldar upp teikningar frá
Orkneyjum, Færeyjum, Íslandi og Danmörku. Ljóst er að samanlagt eru það um 100
teikningar sem varðveittar eru í Landsbókasöfnum Íslands og Færeyja. Landsbókasafn
Íslands hefur nú ljósmyndað safnið allt fyrir gagnagrunna safnanna beggja. Þannig er
teikningasafnið nú aðgengilegt í þeirri heild sem þekkt er.

Teikning John Baines úr leiðangrinum til Íslands sumarið 1789. Blek á pappír. Teikningin er varðveitt í
Landsbókasafni Íslands. Lbs. 890 fol.
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