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„Það mætti tala um vatn sem bláa gullið. 

Olía verður ekki gull framtíðarinnar heldur vatn.“ 

                                                           - Rúrí, 2006 
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Ágrip 

 

Hér verður fjallað um listamanninn Þuríði Rúrí Fannberg (1951), betur þekkt sem Rúrí. 

Rúrí hefur verið afkastamikill listamaður í um fjóra áratugi eða allt frá því að hún kom 

fyrst opinberlega fram árið 1974. Farið verður yfir listrænan feril Rúríar en hún lærði 

myndlist á Íslandi og úti í Hollandi og á að baki sér margar einka- og samsýningar. 

Leitast verður eftir að skoða samfélagsleg áhrif í verkum hennar, allt frá áhrifum frá 

abstraktlistinni til hugmyndalistarinnar og þeirri grósku sem ríkti í samfélaginu á 8. 

áratugnum með hinni svokölluðu ´68-kynslóð, þar sem gagnrýni á ýmis gildi 

samfélagsins var áberandi og áhugi á náttúruvernd fór vaxandi. Sjónum verður 

sérstaklega beint að birtingarmynd vatns í verkum Rúríar, en vatnið kemur ítrekað fyrir 

í verkum hennar, ýmist beint eða óbeint, með ólíku efnisvali og skilaboðum í hverju 

verki fyrir sig. Fjallað verður um vatn í tengslum við hverfulleika, virkjanir og breytt 

listasamfélag frá fyrri öldum. Rúrí hefur gert þrjú regnbogaverk sem eru öll ólík að 

efniviði og innihaldi og er farið í þau verk og tákn regnbogans í kristnum fræðum og í 

norrænni goðafræði borið saman. Á seinni árum hefur Rúrí unnið mikið með fossa og 

verður farið yfir nokkur af þessum verkum ásamt því að líta á efnisval í verkum Rúríar 

þar sem glerið, ljósmynda- og kvikmyndaformið er tekið sérstaklega fyrir og tengt við 

eiginleika og tilurð vatnsins. Stuðst verður við ýmsar heimildir og reynt verður að ná 

fram heildarsýn á birtingarmynd vatns í verkum hennar auk þess að rýna í af hverju 

vatnið er eins stór hluti af verkum Rúríar og raun ber vitni. 
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Inngangur 

Listin ákvarðast af samfélagi hvers tíma fyrir sig, nýjar hreyfingar innnan listarinnar eru 

þannig oftast andsvar við ríkjandi gildi og tilraun til breytinga. Sumar nýjungar í listum 

lifa lengur og hafa meiri meðbyr í samfélaginu en aðrar. 

Abstraktlistin sem tók að birtast hérlendis á fimmta áratug seinustu aldar var 

andsvar við natúralíska list, áherslur urðu aðrar þar sem eftirlíkingin var tekin út úr 

málverkinu og í staðinn var hugað að formum, litum og myndbyggingu.
1
 Síðan gerðist 

það að listamenn fóru sífellt meira að einbeita sér að breyttum efniviði, þar sem rýmið 

og sköpunarferlið sjálft fékk meira vægi en áður. Súrrealismi, poplistin, flúxus list og 

fleiri listastefnur einkenndu þannig 7. og 8. áratug tuttugustu aldar.
2
  

Rúrí er fædd á tímum abstraktlistarinnar á Íslandi og miklar hræringar voru í 

listaheiminum á 8. áratugnum þegar hún hóf listferil sinn. Á þeim tíma var þátttaka 

ungs fólks í pólitík áberandi en mikil gagnrýni á hefðbundin gildi í samfélaginu fylgdi 

þessari kynslóð sem oft er kölluð ´68-kynslóðin. Á sama tíma fór áhugi á náttúruvernd 

og andstaða gegn stríðsrekstri vaxandi. Áhrif þessara samfélags hræringa mátti greina í 

verkum listamanna þar sem samband náttúru og manns var oftar en ekki í brennidepli.
3
  

Hér verður farið yfir feril Rúríar, hugmyndir hennar um tilgang listarinnar og 

einkenni verka hennar. Rúrí var brautryðjandi á sviði gjörninga á Íslandi en hún kom 

fyrst fram opinberlega með gjörninginn Gullinn bíll árið 1974. Síðan þá hefur hún 

unnið með ýmsa miðla, meðal annars innsetningar, skúlptúra, kvikmynda- og 

ljósmyndaformið.
4
 Hægt er að nálgast verk Rúríar út frá ýmsum sjónarhornum en hún 

hefur unnið mikið með tímahugtakið, hverfulleikann, sjálfsmyndina og náttúruna. Í 

þessari ritgerð verður sjónum beint sérstaklega að birtingarmynd vatns í verkum hennar, 

sem eru ólík að gerð og inntaki. Rúrí hefur mikið unnið með vatnið í verkum sínum, sér 

í lagi á síðustu árum. Þar blandast vatnið hugmyndum hennar um hverfulleika og 

tímann, skoðunum hennar á náttúruvernd og ábyrgð okkar sem hér á jörðinni búum 

gagnvart umhverfinu og samfélaginu.  

 

 

 

                                                 
1
  Jón Proppé, „Abstraktið kemur til Íslands,“ í Íslensk listasaga: Frá síðari hluta 19. Aldar til upphafs 

21. Aldar, ritstj. Ólafur Kvaran. III. bindi (Reykjavík: Forlagið, 2011), 15-17. 
2
  Laufey Helgadóttir, „Umbrotatímar,“ í Íslensk listasaga: Frá síðari hluta 19. Aldar til upphafs 21. 

Aldar, ritstj. Ólafur Kvaran. IV. bindi (Reykjavík: Forlagið, 2011), 8. 
3
  Dagný Heiðdal, „Listin sem loftvog mannlegra hræringa,“ í Íslensk listasaga: Frá síðari hluta 19. 

Aldar til upphafs 21. Aldar, ritstj. Ólafur Kvaran. IV. bindi (Reykjavík: Forlagið, 2011), 88,90-91. 
4
  Halldór B. Runólfsson, „Brautryðjandi á fjölda sviða,“ Morgunblaðið, 4. Febrúar, 2005, 51. 
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I. Listamaðurinn Rúrí: listrænn ferill 

Hún var skírð Þuríður Fannberg en hefur notað millinafnið Rúrí sem listamannsnafn. 

Rúrí eins og hún er oftast kölluð er fædd þann 20. febrúar árið 1951 í Reykjavík. Hún 

ólst upp í stórri fjölskyldu í Vesturbænum en þau eru átta systkinin. Foreldrar hennar 

voru Árni Fannberg, framkvæmdarstjóri Kúlulegasölunnar og Sigríður Fannberg, 

heimavinnandi húsmóðir sem áður stundaði verslunarstörf. Eftir grunnskólagönguna fór 

Rúrí í Menntaskólann í Reykjavík og var það á menntaskólaárunum sem hún ákvað að 

leggja fyrir sig listina í framtíðinni.
5
  

Rúrí stundaði nám við Nýlistadeildina í Myndlista- og handíðaskóla Íslands, sem 

nú heitir Listaháskóli Íslands, á árunum 1971-74. Á lokaárinu í náminu þar sagði Rúrí 

sig úr skólanum ásamt nokkrum samnemendum sínum vegna ósætta við stjórn skólans. 

Þau rituðu bréf til stjórn skólans og tilkynntu úrsögn sína en í dag minnast þau þessa 

atviks sem „Stundarinnar þegar þau útskrifuðu sig sjálf.“
6
 Leið Rúríar lá því næst í 

Tækniskólann í Reykjavík, veturinn 1974-75, þar sem hún lærði járnsmíði til þess að 

bæta við sig verkkunnáttu. Rúrí hélt síðan utan til Hollands þar sem hún lagði stund á 

frekara listnám við listaskólann De Vrije Academie á árunum 1976-78. Þar lagði hún 

áherslu á skúlptúr og kvikmyndaformið sem síðar áttu eftir að verða áberandi miðlar í 

verkum hennar.
7
  

 

Rúrí kom fyrst opinberlega fram árið 1974 sem þátttakandi í útisýningu 

Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík sem haldin var í Austurstræti.
8
 Þar framdi hún 

gjörninginn Gullinn bíll. Rúrí hafði komið fyrir gylltri Mercedes-Benz bifreið á 

Lækjartorgi við Austurstræti. Á númeraplötum bílsins stóð Konungur Ljónanna.
9
 

Gjörningurinn fólst í því að Rúrí dreifði peningum yfir bifreiðina, kraup síðan fyrir 

framan bílinn, reis aftur upp og hrópaði: „Þú þræll, ég vil ekki þjóna þér“. Síðan hóf 

hún ásamt félögum sínum að hamra á og brjóta með sleggju og haka þessa gyllta 

Mercendes-Benz bifreið.
10

 Gjörningurinn vakti mikla athygli á þessum tíma og segja 

má að hún hafi með þessum gjörningi stimplað sig rækilega inn í listasamfélagið á 

Íslandi. Með gjörningnum Gullinn bíll vildi Rúrí vekja athygli okkar á hlutadýrkun 

                                                 
5
  Bergþóra N. Guðmundsdóttir, „Köllun, þörf eða klikkun,“ Morgunblaðið, 15. Janúar, 2006. 

6
  Christian Schoen, „Identity,“ í Rúrí, ritstj. Christian Schoen. (Reykjavík: Forlagið, 2011), 14. 

7
  Bergþóra N. Guðmundsdóttir, „Köllun, þörf eða klikkun,“ 

8
  Halldór B. Runólfsson, „Brautryðjandi á fjölda sviða,“ 51.  

9
  Gunnar J. Árnason, „Time,“ í Rúrí, ritstj. Christian Schoen. (Reykjavík: Forlagið, 2011),  30. 

10
  Halldór B. Runólfsson, „Hugmyndalist,“ í Íslensk listasaga: Frá síðari hluta 19. Aldar til 

upphafs 21. Aldar, ritstj. Ólafur Kvaran. IV. bindi (Reykjavík: Forlagið, 2011), 245. 
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samtímans.
11

 Huga verður að því að Rúrí var brautryðjandi á sviði gjörninga á Íslandi á 

áttunda áratugnum, almenningur var því óvanur þessu listformi og vakti þessi 

gjörningur Rúríar mikla athygli og misjöfn viðbrögð samtímamanna hennar. Sumir voru 

hneykslaðir á eyðileggingu þessa hlutar, bíls sem var í góðu standi áður en 

gjörningurinn hófst á meðan aðrir voru ánægðir með það að sjá bílinn, sem var tákn 

velmegunar og munaðar lagðan í rúst.
12

 Hægt er að túlka verkið sem gagnrýni á 

kapítalisma enda Mercedes-Benz ákveðið stöðutákn um velmegun sem undirstrikuð er 

með því að sprauta bílinn gylltan sem vísar í gull og peninga.  

Þessi fyrsti opinberi gjörningur hennar var mjög í anda verka Rúríar sem síðar áttu 

eftir að koma. Það sama ár framdi Rúrí annan gjörning sem vakti einnig mikla athygli 

viðstaddra. Sá gjörningur var framinn í sal Háskólabíós þar sem samkoma var haldin í 

tilefni af 1100 ára fullveldi þjóðarinnar. Rúrí klæddist þar tillögu að nýjum þjóðbúningi 

sem hafði sterka vísun í bandaríska fánann og stríðsrekstur.
13

 Um íslenska 

þjóðbúninginn gilda ákveðnar reglur en Þjóðbúningaráð er ætlað að leiðbeina um gerð 

þeirra og varðveita þekkingu á íslenskum búningum.
14

 Rúrí endurhannaði 

þjóðbúninginn sem hefur tekið sér sess í íslensku samfélagi og er ákveðið þjóðartákn, 

líkt og íslenski fáninn. Tillaga Rúríar sýndi þjóðbúning í litum bandaríska fánans: með 

hvítum og rauðum röndum og hvítum stjörnum á bláum grunni. Beltið var gert úr 

byssukúlum og peningar prýddu upphlutinn. Rúrí klæddist gulri hárkollu en ljóst hár 

hefur lengi verið tákn Vesturlandabúa.  

Þar sem Rúrí sat uppáklædd þessum nýja þjóðbúningi í sal Háskólabíós árið 1974, 

var hún kynnt fyrir gestum samkomunnar sem dóttir Fjallkonunnar. Með gjörningnum 

tók Rúrí á sjálfsmyndarhugtakinu, með sjálfsmynd þjóða og samband Íslands og 

Bandaríkjanna í brennidepli. Með gjörningnum var Rúrí að mótmæla starfsemi NATO 

og þáttöku Íslands í því bandalagi.
15

  

Fyrstu skref Rúríar í listheiminum voru því í formi gjörninga, þar sem hún kom á 

framfæri sterkum samfélagslegum skoðunum sínum. Í þessum gjörningum var oftar en 

ekki áhersla lögð á hverfulleika tilverunnar með pólitísku ívafi.
16

 Alla tíð síðan hafa 

verk Rúríar sýnt skýra afstöðu hennar til umhverfisins, en það er grunnurinn að þeirri 

                                                 
11

  Jónas Haraldsson, „Hlutverk listarinnar er að tendra athyglina ,“ Fréttatíminn, 2.-4. Mars, 2012, 24.  
12

  Halldór B. Runólfsson, „Environment,“ í Rúrí, ritstj. Christian Schoen. (Reykjavík: Forlagið, 2011), 

134.  
13

  Schoen, „Identity,“17-18.  
14

  „Þjóðbúningaráð,“ Íslenskir Þjóðbúningar, skoðað, 29. Ágúst, 2012, http://www.buningurinn.is/?i=4 
15

  Schoen, „Identity,“17-18.  
16

  Halldór B. Runólfsson, „Hugmyndalist,“ 246-247. 

http://www.buningurinn.is/?i=4
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hugmyndafræði sem hún gengur út frá í list sinni.
17

 Enda hefur Rúrí sagt að hlutverk 

listarinnar sé að tendra athygli.
18

 

Í kringum 1980 urðu varanlegri verk í formi innsetninga og umhverfisverka 

áberandi í listsköpun Rúríar. Á þeim tíma hafði Rúrí, Jón Gunnar Árnason og dönsku 

listamennirnir Lisbeth Hedeager og Henrik Pryds Beck nýlega stofnað 

listamannahópinn Experimental Environment. Hópurinn var stofnaður til þess að auka 

samskipti á milli norrænna listamanna og huga að mögulegum sýningarstöðum fyrir 

tilraunaverkum listamanna. Hópurinn byrjaði á því að standa fyrir ráðstefnu í 

Kaupmannahöfn árið 1979 þar sem listamenn sýndu verk sín og hugmyndir að sýningu 

voru ræddar. Ákveðið var að halda fyrstu sýninguna sem hét Experimental Environment 

II á Korpúlfsstöðum og þar í kring. Sýningin var haldin árið 1980 með hjálp 

Nýlistasafnsins og Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík. Norrænu listamennirnir sem 

sýndu á Experimental Environment II voru 45 talsins og sýndu verk í anda 

hugmyndalistar, landlistar og gjörninga. Mörg verkanna voru unnin út frá náttúru og 

áhrifum hennar umhverfis Korpúlfsstaði. Á árunum 1980-1995 stóð listahópurinn að 10 

samsýningum á Norðurlöndunum.
19

 Rúrí hélt áfram að taka á samfélagslegum þáttum 

eins og óréttlæti, hlutadýrkun, sjálfsmynd og ábyrgð hvers og eins á umhverfinu.  

 

Á listferli hennar, sem spannar nú um fjóra áratugi, hefur Rúrí haldið fjölmargar 

einkasýningar. Fyrsta einkasýning Rúríar á Íslandi var haldin í Nýlistasafninu í 

Reykjavík árið 1982 en áður hafði hún sýnt í Hollandi þar sem hún stundaði listnám. Á 

þessari sýningu Rúríar í Nýlistasafninu mátti sjá þá stefnu sem list Rúríar hafði þegar 

tekið og átti eftir að fylgja listferli hennar: þar sem tíminn og hverfulleikinn skipa stóran 

sess í mörgum verkum hennar. Á sýningunni vann hún með hugmyndir sem hún hafði 

áður unnið með en yfirfærði verkin í annað form. Þannig varð fyrrum verk hennar Items 

(1978) að Items IV (1981). Rúrí notaði glerplötur sem hún raðaði upp á ýmsa máta og 

tengdi saman. Á glerplötunum var mismunandi texti og héngu verkin niður úr loftinu. 

Items IV samanstóð af tuttugu glerplötum, þar sem einu orði hafði verið komið fyrir á 

hverri plötu, orðin mynduðu svo setninguna „Every item has it´s own meaning but all 

put together they give a more complete idea of the whole ...“
20

 Með verkinu minnir Rúrí 

okkur á mikilvægi hversdagslegra smáatriða, sem saman gefa okkur betri mynd af 

                                                 
17

  Halldór B. Runólfsson, „Brautryðjandi á fjölda sviða,“ 51. 
18

  Jónas Haraldsson, „Hlutverk listarinnar er að tendra athyglina ,“ 24. 
19

  Eva Heisler, „Hugmyndir, hlutir og rými, „ í Íslensk listasaga: Frá síðari hluta 19. Aldar til upphafs 

21. Aldar, ritstj. Ólafur Kvaran. V. bindi (Reykjavík: Forlagið, 2011), 258-259.  
20

  Laufey Helgadóttir, „Cosmos,“ í Rúrí, ritstj. Christian Schoen. (Reykjavík: Forlagið, 2011), 99,102. 
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heildinni, heimi þar sem meðal annars tíminn, ógnin og hverfulleikinn eru í fyrirrúmi.
21

 

Með verkum sínum vekur Rúrí athygli okkar á því að ekkert varir að eilífu, það sem er 

glatað kemur ekki aftur. Glerið hefur fylgt Rúrí í gegnum árin og í mörgum verka 

hennar er glerið aðalefniviðurinn, eins og í verkunum Items IV (1981) og Glerregn 

(1984). 

Á þessari sömu sýningu í Nýlistasafninu var líka að finna hennar fyrsta 

umhverfisverk, verkið Path frá árinu 1979. Rúrí hafði áður sýnt það verk í Galerie Lóa, 

í Amsterdam en fljótlega eftir að Rúrí flutti til Hollands (1976) til þess að stunda þar 

listnám stofnaði hún Galerie Lóa ásamt listamönnunum Kees Visser og Helga Þorgils 

Friðjónssyni. Galleríið var mjög lítið, staðsett í gömlu húsi í Haarlem. Þau einbeittu sér 

að ungum hollenskum listamönnum og sýndu einnig listaverk frá listamönnum sem 

máttu ekki fara yfir landamæri landa sinna. Í þeim tilfellum fóru samskiptin fram í 

gegnum póstinn, þar sem listamenn sendu til þeirra verk sem þau síðan settu upp í 

galleríinu. Galerie Lóa var vel tekið af listasamfélaginu í Hollandi en galleríið flutti 

síðar til Amsterdam.
22

  

Verkið Path var fimm metra löng göng unnin úr hvítu gegnsæju efni, gólfið var 

þakið strandsandi. Speglum af ýmsum stærðum og gerðum var komið fyrir óreglulega á 

leiðinni um göngin.
23

 Speglarnir voru tákn tímans: tíminn líður og tilveran tekur 

breytingum.
24

 Brimhljóð heyrðist í bakgrunni verksins, sem tengdi áhorfandann enn 

frekar við náttúruna.
25

 Þarna birtist vatnið í listsköpun Rúríar sem hljóð í bakgrunni 

verks. 

Á tíunda áratugnum vann Rúrí mikið með rýmistengdar mælieiningar, hin 

svokölluðu metraverk hennar sem unnin eru úr tommustokkum. Tommustokkarnir 

mynda ýmis form og eru ólík að sjá þótt að efniviðurinn sé sá sami. Metraverk Rúríar 

varpa upp spurningum um eðli mælieininga. Hvað eru mælieiningar? Mælieiningar eru 

kerfi sem maðurinn hefur fundið upp á og notar til þess að koma reglu á óreiðuna, til 

þess að flokka í rétt og rangt og til þess að átta sig á því hvernig heimurinn virkar. 

Maðurinn reynir þannig að stjórna náttúrunni, kannski til þess að koma í veg fyrir að 

vera stjórnað af henni. Þrátt fyrir ungan aldur metraverkanna má sjá tengsl þeirra við 

                                                 
21

  Laufey Helgadóttir, „Vatnið og tíminn“ (Grein úr íslensku sýningarskránni á Feneyjartvíæringnum, 

Feneyjar, 2003).  
22

  Schoen, „Identity,“ 21. 
23

  Laufey Helgadóttir, „Umbrotatímar,“ 99,102. 
24

  Halldór B. Runólfsson, „Hugmyndalist,“ 245. 
25

  Laufey Helgadóttir, „Umbrotatímar,“ 99,102. 
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mínimalist í Bandaríkjunum sem var áberandi í kringum 1970, þar sem efniviðurinn var 

gjarnan fjöldaframleiddur hlutur en ekki hannaður af listamanninum sjálfum.
26

 

Tímahugtakið hefur einnig verið mikilvægur þáttur í verkum Rúríar en skipta má 

þeim verkum niður í þrjá flokka: verk sem taka á tímanum sem mælieiningum, þar sem 

tekið er á því hvernig maðurinn reynir að skilja tímann með því að nota til þess hluti 

eins og klukkur. Verk sem taka á sögulegum tíma, þar sem hlutum úr fortíðinni er 

safnað og skrásett en þau verk hafa líka tengingu við minninguna. Loks eru það verk 

sem taka á náttúrunni og tímanum, hverfulleika alls. Þar sem tíminn er ekki mældur 

með tilbúnum mælieiningum, en þessi nálgun tímans birtist meðal annars í fossaverkum 

Rúríar.
27

  

 

Það þykir mikill heiður að vera valinn fulltrúi lands á einni stærstu hátíð í 

listheiminum: Feneyjartvíæringnum. Rúrí var fulltrúi Íslands á Feneyjartvíæringnum 

árið 2003 þar sem hún sýndi verkið Archive- Endangered Waters. Það ár bar hátíðin 

heitið Draumar og átök: Einræði áhorfandans.
28

 Sem passar einkar vel við verk Rúríar, 

þar sem draumar og völd takast á. Verkið var gagnvirkur járnskúlptúr sem minnir á 

skjalaskáp með skúffum. Verkið sýnir 52 gegnsæjar litskyggnur af íslenskum fossum 

sem voru í hættu vegna áætlana um virkjanir á hálendi Íslands á þeim tíma sem verkið 

var unnið. Hljómur hvers foss fyrir sig heyrðist þegar myndirnar voru dregnar út úr 

vírvirkinu en þögnuðu um leið og þeim var lokað.
29

 Enn og aftur tókst Rúrí með 

verkinu Archive- Endangered Waters að vekja athygli á dýrmæti náttúrunnar, 

hverfulleika hennar og samspili manns og náttúru. 

Nú síðast var haldin sýning á verkum Rúríar á vormánuðum þessa árs í Listasafni 

Íslands þar sem yfirlitssýning á verkum Rúríar prýddi alla sali safnsins. Rúrí hefur að 

auki tekið þátt í fjölmörgum samsýningum víða um heim og hlotið ýmsar 

viðurkenningar fyrir list sína. Vatnið notar Rúrí til þess að taka á ýmsum þáttum eins 

tímahugtakinu og skrásetningar þörfinni. Með vatninu tekur hún á hverfulleika, ábyrgð 

og samspili manns og náttúru. Hún minnir okkur á verðmæti og hvernig samfélagið 

metur náttúruna og um leið vatnið, oft með gróða í huga. Hún fléttar saman eiginleikum 

vatns og efnisnotkun í verkum sínum þar sem hún notar til að mynda glerið til þess að 

undirstrika viðkvæmni og gegnsæi. Hún notar kvikmyndaformið til þess að taka á 

                                                 
26

  Dorothea van der Koelen, „Relativity,“ í Rúrí, ritstj. Christian Schoen. (Reykjavík: Forlagið, 2011), 

64. 
27

  Gunnar J. Árnason, „Time,“ 30. 
28

  Guðsteinn, „Íslenskir fossar til Feneyja,“ Fréttablaðið, 31. Maí, 2003. 
29

  Listasafn Íslands, „Rúrí: Yfirlitssýning,“ (kynningarblað frá opnun sýningar, Reykjavík, 3. Mars, 

2012). 
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hverfulleika og ábyrgð okkar gagnvart náttúrunni, en kvikmyndin er í eðli sínu efnislaus 

og lifir sem minning, líkt og foss sem hefur verið virkjaður. Vatnið hefur verið áberandi 

í verkum Rúríar, sérstaklega síðustu árin og tala má um ákveðin tímamót í verkum 

hennar þegar að hún sýndi verkið That day... árið 2001 í Kína en eftir það vann hún 

mikið með fossa í verkum sínum. Segja má að hún hafi svo sannarlega náð að tendra 

athyglina með verkum sínum.  

 

 

II. Áhrifavaldar: samfélag og samferðarmenn 

List er ekki sprottin upp úr engu, líkt og með allt annað hefur samfélagið á hverjum 

tíma fyrir sig áhrif. Samfélagið mótar allar listhreyfingar sem verða til við ákveðnar 

aðstæður, listamenn vinna oft meðvitað verk sín sem andsvar við ríkjandi gildi í listum, 

þar sem hið nýja er tilraun til þess að breyta eða hafa áhrif á núverandi ástand 

samfélagsins. 

 

 

II. 1 Listrænir og félagslegir þættir sem höfðu mótandi áhrif á list 

Rúríar 

Á 5. og 6. áratug tuttugustu aldar urðu miklar breytingar í listheiminum. Fram að þeim 

tíma hafði verið lítil umræða um myndlist og listin einkenndist iðulega af sterkri 

tilvísun í sjálfstæðisbaráttuna og þjóðleg gildi.
30

  

Á Íslandi urðu ákveðin tímamót með myndlistarsýningu sem Svavar Svavarsson 

hélt í Listamannaskálanum árið 1945. Þessi sýning Svavars markaði upphafið á áhuga 

íslenskra myndlistarmanna á abstraktlistinni. Abstraktlistin var andsvar við þeirri 

natúralískri list sem hafði verið einkennandi áður. Með abstraktlistinni var verið að 

frelsa myndlistina undan oki hluta og eftirlíkinga, eins og natúralíska listin hafði 

einkennst af. Abstraktlistin lagði áherslu á myndbyggingu, form og liti. Myndlistin átti 

að vera frjáls og óháð öllu.
31

  

Rúrí er fædd inn í tíma abstraktlistarinnar á Íslandi, en hver kynslóð setur sín spor 

á samtímann. Sjöundi áratugur tuttugustu aldar var ekki síður mikill umbrotatími í 

listheiminum. Listamenn fóru að einbeita sér í auknum mæli að rými, tíma, 

sköpunarferlinu sjálfu og ekki síst breyttum efniviði. Skil milli ólíkra listmiðla urðu 

sífellt óljósari, reynt var að brúa bilið á milli listarinnar, listamannsins og áhorfandans. 

                                                 
30

  Jón Proppé, „Abstraktið kemur til Íslands,“ 8-9.  
31

  Sama, 15-17. 
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Listastefnur á borð við súrrealisma, poplistina, ný-dada og flúxus list voru í brennidepli 

á þessum róttæka nýsköpunar tíma á 7. og 8. áratug tuttugustu aldar.
32

 Rúrí hefur talað 

um ákveðinn ótta hvað varðar að sýna pólitískar skoðanir sínar í myndlist og hefur hún 

tengt það við listalífið á 7. áratug síðustu aldar. Eins og hún segir: 

 

„En stundum hefur mér fundist sem þessi vandi sem ég er að tala um hafi 

tengst ´68-tímanum. Þá komu hingað norrænar sýningar með pólitískum 

verkum sem voru svo margtugginn. Þetta var ekki góð list og vera má að 

það hafi stuðað menn svo illa að þeir hafi forðast það eins og heitan 

eldinn að lenda í áþekkum pytti. Ég veit þó ekki hvort þetta er rétt 

skýring, en samfélagið okkar er svo lítið og þröngt að það getur líka verið 

óþægilegt að láta í ljós pólitíska afstöðu.“
33

  

 

Rúrí segir að hún hafi sjálf talið sig vera ópólitíska á yngri árum en síðan hafi hún gert 

sér grein fyrir því að það væri ekkert að því að skoðanir hennar kæmu fram í verkunum. 

Eins og hún orðar þetta sjálf:  

 

„Að lokum steig ég þetta skref meðvitað - ég vildi vera fullkomlega 

meðvituð um að þetta væri hápólitísk list.“
34

  

 

Þegar fjallað er um íslenska myndlist á 7. og 8. áratugnum er ekki hjá því komist 

að minnast á listamennina Dieter Roth og Marcel Duchamp. Dieter Roth var þýsk-

svissneskur listamaður sem bjó um árabil á Íslandi og hafði gríðarleg áhrif á þróun 

myndlistar hér á landi. Dieter Roth var einn af upphafsmönnum konkret-ljóðalistar, 

stefna þar sem leikið var á mörkum orða og forma. Hann vann oft í anda Fluxus 

hreyfingarinnar og hafði mjög mikil áhrif á SÚM-hópinn og listasamfélagið á Íslandi.
35

 

Á þessum árum var Rúrí byrjuð að móta hugmyndir um framtíð sína sem listamaður. 

Hugmyndalistin skaut rætur á Íslandi eftir 1970 en listastefnuna má rekja til bandaríska 

listamannsins Marcel Duchamp og þeirri hugmyndafræði hans að allt teldist list sem 

menn kysu að kalla list. Að mati Marcel Duchamp var hlutverk listarinnar ekki að búa 

til fegurð eða skraut heldur að framleiða hversdagslega muni og gefa þeim nýtt 

                                                 
32

  Laufey Helgadóttir, „Umbrotatímar,“ 8.  
33

  Fríða B. Ingvarsdóttir, „Kraftur sem ekki mælist í vöttum,“ Morgunblaðið, 14. Júní, 2003. 
34

  Sama. 
35

  Bergþóra Jónsdóttir, „Kúvending frá abstraktinu,“ Morgunblaðið, 12. Febrúar, 2009. 
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samhengi.
36

 Þessi hugmynd Marcel Duchamp um hlutverk listarinnar svipar til að 

mynda til metraverka Rúríar, þar sem efniviðurinn er tommustokkur, fjöldaframleiddur 

hlutur settur í annað samhengi. 

Á áttunda áratug síðustu aldar, þegar að Rúrí fór til Hollands í listnám  var 

Holland vinsæll viðverustaður meðal íslenskra listamanna, líkt og áður þegar 

íslendingar flykktust til Danmerkur í listnám og síðar til Parísar varð Holland miðstöð 

listalífsins á áttunda áratug síðustu aldar.  

Árið 1963 fluttist Sigurður Guðmundsson til Hollands og dvaldi þar í þrjú ár, það 

má segja að tengslin við listalífið í Holland hafi byrjað þarna. Síðar eða árið 1970 

fluttist Sigurður aftur til Hollands og þá til frambúðar. Bróðir hans, Kristján 

Guðmundsson fluttist sama ár til Hollands og ári eftir flutti Hreinn Friðfinnsson til 

landsins. Þarna voru þá fluttir þrír SÚM-arar til Hollands í byrjun 8. áratugarins en 

Holland var alþjóðlegur miðdepill tilrauna í listum á þessum árum þar sem 

hugmyndalistin var áberandi.
37

 Fleiri íslenskir listamenn sem fæddust síðar eða á 6. og 

7. áratug síðustu aldar fluttu svo margir hverjir út til Hollands í nám, fyrir utan Rúrí má 

til að mynda nefna Birgi Andrésson, Finnboga Pétursson og Helga Þorgils Friðjónsson. 

Margir þeirra áttu síðan eftir að vera áberandi í listkennslu á Íslandi fyrir kynslóðirnar 

sem komu á eftir.
38

 

 

 

II. 2 SÚM 

Upphaf SÚM má rekja til sýningarinnar SÚM I sem haldin var í Ásmundarsal og á 

Mokkakaffi árið 1965. Listamennirnir voru fjórir: Haukur Dór Sturluson, Hreinn 

Friðfinnsson, Sigurjón Jóhannsson og Jón Gunnar Árnason. Dieter Roth sá um gerð 

boðskorts sem var um leið sýningarskráin auk þess sem hann gerði veggspjald sem 

auglýsti sýninguna. Í verkunum sem sýnd voru á sýningunni SÚM I mátti meðal annars 

sjá sterk áhrif frá flúxus- og poplistinni.
39

 Með tímanum fjölgaði meðlimum SÚM. 

Sýningarnar urðu fleiri og meðlimir hópsins stofnuðu Gallerí SÚM að Vatnsstíg 3b í 

Reykjavík þar sem listasýningar voru haldnar. Áhersla var lögð á að kynna og sýna það 

helsta sem var að gerast í samtímalistum.
40

 Á þessum tíma þótti mönnum hins vegar 

mjög djarft að stofna félag sem í raun studdist ekki við neina ákveðna kenningu og bjó 

                                                 
36

  Halldór B. Runólfsson, „Hugmyndalist,“ 168 
37

  Sama, 169-171, 195. 
38

  Heisler, „Hugmyndir, hlutir og rými,“ 216. 
39

  Laufey Helgadóttir, „Umbrotatímar,“ 54-46 
40

  Sama, 65-66. 
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ekki yfir neinum sérstökum boðskap. Tíminn leiddi þó í ljós að stefnan fól í sér helstu 

einkenni leitandi listar: niðurrif sem er um leið uppbygging, rannsóknir á frumeðli 

listarinnar og undrun andspænis heiminum.
41

  

Árið 1975 bauðst Rúrí að taka þátt í samsýningunni SÚM-75 ásamt nokkrum 

félögum sínum, til að mynda Þóri Vigfússyni, Ólafi Lárussyni, Birgi Andréssyni og 

Niels Hafstein.  Á sýningunni, sem haldin var í Gallerí SÚM þann 10. maí, framdi Rúrí 

gjörninginn Skúlptúr. Gjörningurinn fólst í því að Rúrí sat á stól í einu horni salarins. 

Búið var að þekja hana gifsumbúðum og líktist hún því styttu enda sat hún kyrr á 

stólnum eða þar til hún stóð upp og gekk í burtu. Leifarnar af umbúðunum sem þöktu 

hana og stóllinn sem hún sat í eru leifar verksins, minning um þennan tímabundna 

atburð, sem tekur á hverfulleika og hlutverki listarinnar. Það sama ár var Rúrí og 

félögum hennar boðið að vera hluti af SÚM-hópnum en þau afþökkuðu boðið, enda 

vildu þau vinna að sinni list á sínum eigin forsendum.
42

  

 

 

II. 3 Af stríðsrekstri og grósku 8. áratugarins  

Rúrí er fædd árið 1951 en nokkrum árum áður, undir lok seinni heimstyrjaldarinnar var 

kjarnorkusprengjum varpað á Hiroshima og Nagasaki. Rúrí tilheyrir því þeirri kynslóð 

sem ólst upp á tímum Kalda stríðsins við fréttir af gerð kjarnorkusprengja sem ógnuðu 

lífi jarðarbúa. Eins og Rúrí lýsir þessu sjálf: 

 

„Maður tók kjarnorkukapphlaupið inn með morgunmatnum, 

hádegismatnum og kvöldmatnum í gegnum útvarpið og heyrði stöðugt af 

því að nú væri búið að gera atómbombur sem væru helmingi stærri en 

sprengjan sem fór á Hiroshima, svo fjórum sinnum sterkari og tíu sinnum 

sterkari. Sem barn varð maður meðvitaður um að einhverjir kallar úti í 

heimi væru stöðugt að búa til stærri og óhuggulegri drápstæki.“
43

  

 

Í  mörgum verka Rúríar má sjá afstöðu hennar til stríðsreksturs og ofbeldis. Til að 

mynda í verkinu Paradís?-Hvenær? frá árinu 1998. Verkið fjallar um fórnarlömb 

stríðsátaka víða um heim á tímabilinu 1988-1998. Verkið var í formi innsetningar þar 

sem myndbandsverkum og ljósmyndum var teflt saman ásamt stórri spjaldskrá sem 

                                                 
41

  Guðbergur Bergsson, „ Í nútímanum verður uppsprettan ekki þekkt af því sem frá henni rennur,“ í 

Udstillingen H20, ritstj. Hildur Hákonardóttir. (Reykjavík: Prentsmiðjan Edda ,1975). 
42

  Schoen, „Identity,“ 21.  
43

  Bergþóra N. Guðmundsdóttir, „Köllun, þörf eða klikkun,“. 
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hafði að geyma nöfn fólks sem látist hafði í stríðsátökunum. Verkið sýndi þannig á 

tilkomumikinn hátt eyðileggingu stríðs og minntist fjölda fórnarlamba sem létu lífið í 

átökunum. Með verkinu er Rúrí að vekja athygli á ábyrgð okkar, hvernig hatur og 

afneitun getur leitt af sér eyðileggingu og útrýmingu og hún reynir með verkinu 

Paradís?-Hvenær? að hafa áhrif á áhorfendur, hún vill að við bregðumst við því sem er 

að gerst í heiminum.
44

  

Á 8. áratugnum þegar að Rúrí var að hefja listferil sinn var þátttaka ungs fólks í 

pólitík áberandi, sérstaklega á meðal vinstri sinnaðra. Oft er talað um ´68-kynslóðina í 

því sambandi en henni fylgdi mikil gagnrýni á ýmis hefðbundin gildi í samfélaginu. 

Gagnrýnin beindist líka að umgengni okkar um náttúruna, en mengun fór að vera 

vaxandi vandamál í heiminum á þessum tíma, með auknum iðnaði og stóriðjum. Áhugi 

á náttúruvernd fór vaxandi og deilt var á neysluþjóðfélagið þar sem auglýsingar þóttu 

ýta undir gerviþarfir. Þessar hræringar voru í takt við það sem var að gerast erlendis, en 

mikil andstaða var til að mynda gegn stríðsrekstri Bandaríkjanna í Víetnam.
45

  

Listamenn, þar á meðal Rúrí, sem tengdir eru við svokallaða ´68-kynslóðina voru 

listamenn sem voru að rífa sig út úr formalisma, þeir voru að rífa sig lausa frá ríkjandi 

fagurfræðilegum gildum þess tíma. Þessir listamenn sýndu samfélaginu áhuga, bæði hér 

heima og úti í heimi.
46

 Þau leituðu mörg í fígúratív og hlutlægt myndmál og rýndu oftar 

en ekki í samfélagið með gagnrýnisaugum. Þeirra leið var andsvar við abstraktlistina 

sem hafði verið ríkjandi á árutugunum á undan. Aukið vægi sambands náttúru og manns 

mátti greina í mörgum verka þessarar nýju kynslóðar listamanna.
47

 

 

 

III. 4 Vatn í breyttu listasamfélagi 

Lengi vel var landslagsmálverkið ráðandi með sínum kyrrláta blæ, þar sem landslagið 

var fangað á striga, oftast án allra sýnilegra mannvirkja. Bláminn ríkti í fjöllunum, á 

himninum og í sjónum. Vatnið var hluti af myndmáli gömlu meistaranna og hefur lengi 

loðað við myndlist bæði hér og erlendis. Vatnið er ekki aðeins hluti af náttúrunni, 

vatnið hefur fengið tákn í samfélögum og hefur til að mynda sterka tengingu við 

trúarbrögð og athöfnum þeim tengdum eins og til að mynda við kristna skírn. 

                                                 
44

  Listaháskóli Íslands, „Rúrí: Paradís?-Hvenær?,“ (kynningarblað frá opnun sýningar, Reykjavík, 9. 

mars, 2012). 
45

  Dagný Heiðdal, „Listin sem loftvog mannlegra hræringa,“ 88. 
46

  Bergþóra Jónsdóttir, „Kúvending frá abstraktinu,“. 
47

  Dagný Heiðdal, „Listin sem loftvog mannlegra hræringa,“ 90-91.  
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Á 8. áratugnum fór náttúran að birtast með nýjum hætti í listinni, þar sem 

samband manns og náttúru fékk aukið vægi. Náttúruvernd birtist í verkum listamanna 

og andstæðurnar ósnortin náttúra, myndir gömlu meistaranna, og mengun samtímans 

var teflt saman.
48

 Sem dæmi má nefna verk eftir Gylfa Gíslason en árið 1971 hélt hann 

sýningu í Gallerí SÚM og sýndi þar blýantsmyndir og tússmyndir. Á þessari sýningu 

var meðal annars myndin Fjallasúrmjólk. Myndin sýnir myndefni sem var flestum 

Íslendingum kært: Þingvelli. Verkið er endurgerð á því fræga verki Fjallamjólk eftir 

Jóhannes S. Sveinsson. En ólíkt kyrrðinni og ósnortinni náttúrunni sem málverk 

Kjarvals sýnir er komið mannvirki sem rífur kyrrðina og mengar út frá sér í verkinu 

Fjallasúrmjólk. Á myndinni hvíla rauðar og hvítar súrálsturnar á Þingvöllum. Gylfi 

gerði mörg önnur verk sem snúast um umhverfisspjöll, mengun og virkjanir. Verkin 

snúast fyrst og fremst um hugmyndafátækt og blindu fólks frekar en pólitíska afstöðu, 

þar sem hann hefur meðal annars sagt: 

 

„Maðurinn sem hefur keyrt á stórum jeppa yfir viðkvæman gróður upp á 

lága hæð, til að geta notið þar kyrrlátrar fegurðar við vatnið, er að 

eyðileggja það sem hann sækist eftir. Hann nýtur útsýnisins en er blindur 

á samhengi athafna sinna.“
49

  

 

Þessar hugleiðingar Gísla um það hvernig maðurinn getur skemmt náttúruna með því að 

njóta hennar er hægt að tengja við verk Rúríar, Tortíming frá árinu 2008. Tortíming er 

gagnvirkur skúlptúr, sem sýnir sjö metra langa ljósmynd af Töfrafossi komið fyrir á 

rúllu. Verkið hefur hreyfiskynjara og í hvert sinn sem gestur gengur fram hjá verkinu 

fer rúllan af stað og nokkrir millimetrar af ljósmyndinni fara í tætara.
50

 Þannig tætist 

fossinn upp við umgang fólks og hægt er að spyrja sig hvaða afleiðingar aukin 

umgengni á hálendi Íslands hefur í för með sér fyrir umhverfið. 

Sem annað dæmi um nýja birtingarmynd vatns í listum má nefna farandsýninguna 

Ísl.list H2O sem fór um Norðurlöndin árið 1974. Sýningin var skipulögð af meðlimum 

SÚM en fékk styrk frá Listasjóði Norðurlanda. Eins og nafn sýningarinnar gefur til 

kynna var þemað vatnið. Sýningarskrá farandsýningarinnar var sjálfstætt verk, bók þar 

sem þemanu var gert skil af öllum þeim listamönnum sem tóku þátt í sýningunni.
51

 

Listamennirnir sem sýndu á H2O-sýningunni voru tuttugu og níu talsins. Þar voru meðal 

                                                 
48

  Halldór B. Runólfsson, „Environment,“ 147 
49

  Hjálmar Sveinsson, Gylfi Gíslason (Reykjavík: Forlagið), 9-10.  
50

  Laufey Helgadóttir, „Cosmos,“ 123 
51

  Tryggvi Ólafsson, „Íslensk list: H20,“ Þjóðviljinn, 28. Maí, 1974, 8. 
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annars þeir Þór Vigfússon og Ólafur Lárusson, sem ári síðar sýndu með Rúrí á 

sýningunni SÚM-75.
52

 Verkin á sýningunni voru í ýmsu formi, meðal annars málverk, 

ljósmyndir, teikningar, vefnaður, skúlptúr og verk sem flokka má til 

hugmyndarlistarinnar. Það sem verkin áttu mörg hver sameiginlegt var, fyrir utan að 

taka á tilurð vatnsins,  skýringartexti til dæmis í formi spurninga eða ljóðs sem fylgdi 

mörgum verkanna. Þannig var til að mynda að finna verk eftir Magnús Tómasson 

(1943) sem sýnir mynd af Jesús ganga á vatni. Á myndina hafði hann síðan borið upp 

spurninguna „Is water just something for Jesus to walk on?“. Annað verk vísaði í 

þjóðtrú Íslendinga, þar sýndi Sigurður Guðmundsson (1942) verkið Rainsculpture þar 

sem hrífa lá öfug á jörðinni og með verkinu var vísað í þjóðtrúna að sé hrífa skilin 

þannig eftir eigi eftir að rigna. Ólafur Lárusson (1951) sýndi tvær sjálfsmyndir þar sem 

búið var að skrifa inn á verkið „when you think of all the water in the world you are at 

the same time thinking of 74.5% of my brain“.
53

  

Ekki er hægt að segja að sýningin hafi gefið upp einhverja heildarmynd af 

starfsemi SÚM-hópsins en sýningin leitaðist engu að síður eftir því að vekja athygli á 

list sem féll í jaðar listasamfélagsins.
54

 Á sýningunni var leikið með orð og myndir, 

vatnið birtist með mismunandi áherslum en að mínu mati vantaði heildarboðskap, 

verkin voru það ólík og tóku á það ólíku efni, þrátt fyrir að vatnið hafi verið undirstaðan 

í þeim öllum.  

 

 

III. Birtingarmynd vatns í verkum Rúríar 

Vatn er stór hluti af náttúrunni, þekur um 70% af yfirborði jarðarinnar og er stór hluti af 

líkama okkar. Vatn er forsenda alls lífs og því ekki furða að það rati inn í listaverk 

Rúríar sem vinnur mikið með náttúruna og samfélag manna. Fyrir utan tenginguna við 

lífið, hefur vatnið líka sterka tengingu við Ísland. Eyjan er umkringd sjó og þjóðin hefur 

lifað af afurðum þess frá upphafi byggðar. Ferðamannaiðnaðurinn notar líka vatnið í 

auglýsingum á landinu: hreina drykkjarvatnið, Bláa lónið, heitir hverir og tilkomumiklir 

fossar laða ferðamenn til landsins. Vatnið er þannig hluti af ímynd Íslands og um leið 

hluti af sjálfsmynd okkar sem þjóð. Vatnið er þó ekki alltaf hættulaust, eins og með 

önnur náttúrufyrirbæri fylgja vatninu líka hættur og hafa margir beðið ósigur af kröftum 

þess.  

                                                 
52

  Guðbergur Bergsson, „ Í nútímanum verður uppsprettan ekki þekkt af því sem frá henni rennur,“  
53

  Sama.  
54

  Sama.  
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III. 1 Vatn og hverfulleiki 

Áhugavert er að skoða hvernig vatn kemur endurtekið fyrir í verkum Rúríar. Vatnið 

birtist í verkum hennar í ýmsum formum, beint eða óbeint. Við sjáum meðal annars 

vatnið í formi ljósmynda og kvikmynda, sem gler, í regnbogum, í formi hljóðs og sem 

lifandi hluta af verkum hennar. Það hefur mismunandi tilgang og skilaboð í hverju verki 

fyrir sig en tengist oftar en ekki á einhvern hátt lífi mannanna á jörðinni. Hverfulleiki, 

hlutadýrkun, samfélagsleg ábyrgð og verðmæti eru meðal þess sem vatnaverk Rúríar 

skírskota til.  

Áherslan í verkum Rúríar er eins og fyrr segir oft tengd við hverfulleika og 

samfélagslega ábyrgð okkar sem hér búum. Vatnið er þar engin undantekning. Rúrí 

minnir okkur á að það sem er glatað kemur ekki aftur. Málshátturinn „Enginn veit hvað 

átt hefur, fyrr en misst hefur“ á vel við mörg þessara verka Rúríar.  

 

„Ég hef kannski meðvitaðri áhuga á vatni en öll höfum við mikinn áhuga 

á vatni þegar við upplifum vatnsskort.“
55

  

 

Rúrí finnst að við ættum að fara betur með vatnið, við þurfum að gæta hvernig við 

nýtum það og passa að sóa því ekki. Rúrí líkir vatninu við gersemar:  

 

„Það mætti tala um vatn sem bláa gullið. Olía verður ekki gull 

framtíðarinnar heldur vatn.“
56

   

 

Þessi hugsun birtist til að mynda sterkt í verkinu Archive- Endangered Waters, sem 

Rúrí sýndi á Feneyjartvíæringnum og er dæmi um verk þar sem við erum minnt á 

samfélagslega ábyrgð okkar. Það er ekki nóg að minnast eyðileggingar fortíðarinnar og 

syrgja það sem glatað er. Við verðum líka að skoða hvernig við komum fram við 

náttúruna í dag, skoða þá eyðileggingu sem framundan er, eyðileggingu sem við höfum 

kannski ekkert gert til þess að koma í veg fyrir.
57

 Verkið var áhrifamikill gagnvirkur 

járnskúlptúr sem sýndi litskyggnur af íslenskum fossum sem allir voru í 

„útrýmingarhættu“ vegna áætlana um virkjanir á hálendinu. Það er ákveðin upplifun að 

heyra gnæfandi óm fossana, líkt og maður stæði sjálfur við þá. Þegar myndirnar eru 

                                                 
55

  „Vatn er undirstaða lífs,“ Fréttablaðið (2006). 
56

  Sama. 
57

  Gunnar J. Árnason, „Time,“ 36. 
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síðan dregnar aftur inn og fossarnir þagna, er auðvelt að spyrja sig „er þetta það sem við 

viljum?“ 

Með verkum eins og verkinu Archive- Endangered Waters minnir Rúrí okkur á 

það að okkur hættir til að taka náttúrunni og vatninu sem sjálfsögðum hlut: að náttúran 

hafi alltaf verið til staðar og muni því alltaf vera til staðar í núverandi mynd. En 

náttúran getur verið hverful eins og allt annað í lífinu, fossar sem hverfa koma ekki 

aftur og því minnir verkið Archive- Endangered Waters okkur á að við verðum að vera 

tilbúin að taka afleiðingum gjörða okkar.  

 

 

III. 2 Vatn og virkjanir 

Á þeim tíma sem Rúrí sýndi verkið Archive- Endangered Waters á 

Feneyjartvíæringnum voru virkjanaframkvæmdir hafnar á Kárahnjúkum en 

undirbúningur að þeirri virkjun hafði staðið frá árinu 1990. Í samfélaginu voru miklar 

deilur og misjafnar skoðanir á virkjun af þessari stærðargráðu á Íslandi, nánast allir 

höfðu skoðun, voru með eða á móti.  

Upphaflega stóð til að virkja á öðru svæði, Eyjabökkum, en stjórnvöld ákváðu að 

færa vikjunina að Kárahnjúkum. Árið 1990 leiddi Rúrí ásamt leikkonunni Hörpu 

Arnardóttur gjörning á Eyjabökkum þar sem blágrýtishlunkum var komið fyrir með 

vissu millibili á svæðinu. Á hvern stein hafði verið meitlað eitt orð, orðin mynduðu 

þjóðsöng Íslands: Ó Guð vors lands. Síðasta orðið í þessari þriggja kílómetra löngu leið 

var orðið deyr, því grjóti var komið fyrir á bílaplaninu. Það má líta á þennan gjörning 

sem ákveðin tímamót í verkum Rúríar, en eftir þetta vann hún mikið með náttúruna og 

þá sérstaklega með vatnið og fossa sem voru í hættu vegna fyrirhugaðra 

virkjanaáætlana.
58

   

Archive- Endangered Waters er ekki eina verk Rúríar sem verður til í tengslum 

við áætlanir um virkjanir á hálendi Íslands. Rúrí gerði sögu Sigríðar frá Brattholti að 

áhrifamiklu listaverki sem minnir okkur enn og aftur á samband náttúru og manns, 

hverfulleika náttúrunnar og það að við sem einstaklingar getum gert ýmislegt til að hafa 

áhrif.  

Verkið That day... var fyrst sýnt í Kína árið 2001 en á þeim tíma voru uppi 

áætlanir um margvíslegar virkjanir í Kína. Þetta verk er upphafið að nýju tímabili í 

listsköpun Rúrar þar sem hún vinnur með fossa í verkum sínum. Fossaverk Rúríar eru 
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  Laufey Helgadóttir, „Cosmos,“ 105. 
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ólík að gerð og inntaki en Rúrí notar fossinn til þess að taka á ýmsum þáttum til að 

mynda tímahugtakinu, hverfulleika, ábyrgð, verðmæti og samspili manns og náttúru.
59

 

Með verkinu That day... sagði Rúrí sögu Sigríðar Tómasdóttur frá Brattholti, sögu úr 

nærumhverfi Rúríar en með skilaboðum sem fólkið í Kína gat líka tengt við. Saga 

Sigríðar er áhugaverð og gefur okkur mynd af kraftmikilli baráttukonu fyrri ára sem 

minnir um margt á Rúrí sjálfa.  

Á tímum fyrri heimstyrjaldarinnar höfðu erlendir aðilar tryggt sér virkjanaleyfi á 

hálendi Íslands og hugðust virkja Gullfoss. Sigríður frá Brattholti (1871-1957) var kona 

sem hafði alist upp og bjó á afskekktum sveitabæ nálægt Gullfossi. Í uppvextinum voru 

Sigríður og systir hennar vanar að fylgja gestum að Gullfossi en þær systur lögðu 

einmitt fyrsta stíginn að fossinum. Þegar hugmyndir um virkjun fossins voru uppi var 

Sigríður alfarið á móti þeim áætlunum og lagði heilmikið á sig til þess að reyna að 

koma í veg fyrir virkjun fossins. Hún fór þannig erfiðar ferðir yfir fjallavegi til 

Reykjavíkur þar sem hún ræddi við embættismenn og lögmanninn Svein Björnsson til 

þess að reyna að koma í veg fyrir virkjun fossins.
60

 Verkið That day... skírskotar til orða 

Sigríðar  „that day I will throw myself into the waterfall“  sem hún lét falla um ætlanir 

hennar ef þessum áætlunum yrði fylgt eftir. Sigríður hefur stundum verið kölluð fyrsti 

náttúruverndarsinninn á Íslandi, þar sem þetta er eitt fyrsta dæmið þar sem Íslendingur 

mótmælir svo kröftuglega virkjanaáætlunum og þeirri eyðileggingu sem þær raskanir 

hafa á náttúruna.
61

 Hvað það var nákvæmlega sem gerði það að verkum að þessir 

erlendu aðilar misstu áhugann og hættu við að virkja Gullfoss er erfitt að segja og var 

eflaust samspil nokkurra þátta. Í dag eru þó flestir því fegnir að ekkert varð úr þessum 

áætlunum og Gullfoss stendur enn óáreittur og er eitt af aðal aðdráttaraöflum 

ferðamanna til landsins. Það er því ljóst að Rúrí hefur unnið öturlega að því að koma 

skoðunum sínum á virkjunum og náttúruvernd á framfæri.  
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  „Gullfoss,“ Umhverfisstofnun, skoðað, 29. Ágúst, 2012,  
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  „Að steypa sér í fossinn,“ Morgunblaðið, 23. Nóvember, 1999. 
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III. 3 Lifandi vatn  

Rúrí hefur notað vatn sem hluta af efniviði sínum í verkum þar sem vatnið sjálft er 

ýmist hugmyndalegt inntak verksins eða órjúfanlegur partur þess.  

Vatnið er mikilvægur þáttur í verkinu Tileinkun sem er frá árinu 2006, þar sem 

Rúrí er bókstaflega umlukin vatni en þrátt fyrir það er vatnið aðeins óbeinn þáttur í 

boðskapi verksins. Verkið sem var í formi gjörnings fjallar um óréttlæti og sögulega 

fortíð og var tileinkað þeim konum sem drekkt var í Drekkingarhyl á 17. og 18. öld fyrir 

þær sakir að ala barn utan hjónabands.
62

 Í öðrum verkum Rúríar leikur vatnið 

aðalhlutverkið í listaverkunum, það má sjá í útilistaverkum eins og í verkinu Fyssa frá 

árinu 1995. Verkið vann í samkeppni um vatnslistaverk Vatnsveitunnar árið 1994 og 

stendur nú í Laugardalnum. Orðið fyssa er annað orð yfir foss, en verkið samanstendur 

af tveimur dökkbláum stólpum, sem standa aðeins að hluta til upp úr jörðu en standa í 

grunni sem er fylltur af vatni. Vatnið gusast á milli stólpanna og flæðir einnig yfir þá. 

Kraftinum er stjórnað af tölvu og er síbreytilegur. Verkið sýnir þannig náttúruna í 

mismunandi mynd og er eins konar tákn fyrir mótun Íslands, land íss og elds.
63

  

 

 

III. 4 Vatnið og regnboginn 

Án vatns myndast ekki regnbogi. Regnboginn er náttúrfyrirbæri sem vekur athygli 

fólks, augnablikið er gjarnan fangað á mynd vegna þess að við vitum að regnboginn 

varir ekki að eilífu, hann kemur og fer. Við frystum augnablikið til þess að minnast 

stundarinnar og upplifunarinnar, alveg eins og þegar við tökum myndir í veislum og í 

sumarfríum.  

 

Regnbogaverk Rúríar minna okkur á hverfulleika náttúrunnar og það að ekkert 

varir að eilífu. Regnboginn er náttúruundur sem við höfum enga stjórn á: við getum 

ekki nálgast hann, snert hann eða beislað hann. Við ráðum engu um upphaf og endi 

hans og því má líkja regnboganum við lífið sjálft.
64

  

Í kristnum fræðum er regnboginn tákn sameiningar þar sem Guð á að hafa sent 

manninum regnboga sem birtist eftir Flóðið sem tákn um sáttmála. Í kristnum fræðum 

er vatn tákn hreinsunar og skírnar.
65

 Í norrænni goðafræði er regnboginn sagður vera 

brú á milli manna og goða. Regnboginn eða brúin sem kölluð er Bifröst er gætt af 
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Heimdalli en um brúna fara goðin daglega. Um regnbogann eru til margar goðsagnir 

víða um heim. Mojave indijánar í Arizona trúa þannig að regnboginn sé tákn Skaparans, 

um að regnið sé á enda. Goðsagan segir að til þess að binda endi á ofsafenginn storm 

þurfi alla liti regnbogans. Í Austur-Evrópu eru til goðsögur um risavaxinn snák sem 

sígur til sín vatn úr sjó, lækjum og ám og færir okkur vatnið aftur með rigningu. 

Stundum fylgir sögunni að snákurinn eða regnboginn taka líka börn með sér. Ef til vill 

hefur það verið til þess að vara börn við að vera nálægt vötnum, þar sem þau áttu á 

hættu að drukkna. Í kristnum samfélögum, ólíkt mörgum öðrum, er regnboginn oftast 

tengdur við von og gæfu.
66

 Eins og margir þekkja er goðsögnin að óski maður sér undir 

regnboga, muni óskin rætast. 

 

Rúrí hefur unnið þrjú regnbogaverk og notað til þess mismunandi efni og aðferð.  

Fyrsta regnbogaverk Rúríar var verkið Regnbogi I, frá árinu 1983. Verkið var 

gjörningur framinn á túni Korpúlfsstaða. Þar hafði Rúrí komið fyrir langri 

bambusstöng sem bognaði og myndaði boga sem líktist regnboga með efni í öllum 

regnbogans litum. Síðan kveikti hún í enda efnisins og efnið fuðraði upp. Það sem eftir 

stendur af þessum gjörningi er myndbandsupptaka sem sýnd var meðal annars í vor á 

yfirlitssýningu Rúríar í Listasafni Íslands. Verkið Regnbogi I tekur á hverfulleika og 

efnishyggju, þar sem hlutadýrkun er mótmælt. Það getur enginn eignast regnbogann en 

þrátt fyrir það hefur hann þetta jákvæða gildi fyrir okkur.
67

  

Tveimur árum seinna eða árið 1985 sýndi Rúrí annað regnbogaverk í formi 

tímabundinnar innsetningar fyrir utan Kjarvalsstaði. Verkið Regnbogi II samanstóð af 

salthlunkum sem táknuðu upphaf og endi regnbogans. Salthlunkarnir voru í litum 

regnbogans og komið fyrir fjórum og fjórum saman með sjötíu metra millibili. 

Metrafjöldinn var miðaður við regnboga sem hefði 35 metra radíus. Náttúran sá svo 

um að eyða verkinu með veðráttunni, það rigndi og fennti og þannig fjaraði 

ummerkjum regnbogans út með tímanum.
68

 Verkið Regnbogi II tók þannig á 

tímahugtakinu og hverfulleikanum. 

Þeir sem ferðast í gegnum Keflavíkurflugvöll verða varir við viðamikinn skúlptúr 

af regnboga sem teygir sig upp til himins en er eins og ókláraður regnbogi.  Þetta er 

þriðja regnbogaverk Rúríar en verkið heitir Regnbogi og er frá árinu 1991. Verkið er sú 

tillaga að listaverki fyrir utan flugstöðina sem bar sigur úr bítum í samkeppni um verk 
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fyrir Leifsstöð. Verkið tekur á sambandi náttúrunnar og mannsins, hvernig við sem 

manneskjur erum í raun bara lítill hluti af ómælanlegum alheimi og getum í raun litlu 

stjórnað.
69

 Eins og sjá má eru regnbogaverk Rúríar margþætt hvað varðar efni og inntak 

en þau eiga það sameiginlegt að taka öll á samspili manns og náttúru.  

 

 

III. 5 Raddir fossanna  

Í mörgum verkum Rúríar teflir hún saman myndum og hljóði og skapar þannig 

áhrifamikla náttúruupplifun eins og áður hefur komið fram í verkinu Archive- 

Endangered Waters sem sýnt var á Feneyjartvíæringnum árið 2003.  

Þessi verk hennar hafa vakið athygli og sem dæmi um vinsældir þeirra má nefna 

að eftir að hafa sýnt verkið Archive- Endangered Waters á Ítalíu bauðst henni að sýna 

verkið Archive- Endangered Waters á listasafni í Hollandi, Frakklandi, Íslandi, Ástralíu 

og nú seinast í Austurríki.
70

  

 

Það sama ár, árið 2003, sýndi Rúrí annað verk þar sem samspil ljósmynda og 

hljóðs var teflt saman. Það var verkið Cubic Meters/ Second, innsetning sem samanstóð 

af tveimur gegnsæjum litskyggnum sem sýndu fossinn Dynk við Þjórsá. Við verkið var 

komið fyrir heyrnatólum og þannig gafst gestum færi á að hlusta á óm fossins.
71

 Rúrí 

hélt áfram að vinna með hljóðupptökur af fossum og árið 2005 tók hún þátt í listahátíð 

þar sem þema hátíðarinnar var: Þú ert salt jarðarinnar. Á hátíðinni sýndi hún verkið 

Vocal I í Hallgrímskirkju en verkið var sérstaklega hannað með kirkjuna í huga. Þegar 

gestir gengu inn kirkjuna tók á móti þeim innsetning sem Rúrí nefndi „Salt of the Earth, 

Light of the World.“ Tveimur salt súlum var komið fyrir á kirkjugólfinu, á sitt hvorum 

endanum. Kristöllum sem lýstu bláu ljósi var komið fyrir á annarri salt súlunni en ofan 

á hinni var pýramídi sem gerður var úr snjóhvítum saltkristöllum. Verkið Vocal I var 

myndbandagjörningur, þar sem myndbandsupptökum af fossi var varpað á marglaga 

tjöld sem komið var fyrir í kirkjunni og um leið heyrðist ómur fossins í öflugu 

hátalarakerfinu. Á sama tíma spilaði organistinn Hörður Áskelsson á orgel kirkjunnar, 

undirleik sem minnti á sálm við háan gný fossins sem blandaðist við rödd Rúríar sem 

sönglaði endurtekið orðið eilífð. Verkið Vocal I var fyrsta verk Rúríar í svokallaðri 

Vocal seríu hennar, þar sem hún spilar saman hljóðupptökum, tónlist og texta. Verkin í 
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seríunni heita öll Vocal en eru númeruð. Vocal II var sýnt í byrjun tónleikahalda í 

Laugardalshöll í tengslum við náttúruvernd. Verkið Vocal III var sýnt í Þýskalandi þar 

sem myndum var varpað á sögufræga veggi með útsýni yfir ánna Mainz. Búið var að 

koma fyrir hátölurum sem gerðu það að verkum að ærandi hljómur árinnar ómaði allt í 

kring.
72

 Vocal IV var framið í Listasafni Reykjavíkur árið 2008 á myndlistarhátíðinni 

Sequnces sem lagði áherslu á kvikmyndaformið, gjörninga og hljóðverk. Rúrí var 

heiðurslistamaður hátíðarinnar, enda eru þetta miðlar sem hún hafði lengi unnið með í 

verkum sínum. Eins og með aðra Vocal gjörninga Rúríar snérist Vocal IV um fossa. 

Verkið vann hún í samstarfi við fjölda tónlistarfólks, þar á meðal Jóhann Jóhannsson, 

Mattíhas Hemstock og Nýlókórinn.
73

 Water story-Vocal V var fluttur árið 2008 í kirkju 

á Þýskalandi. Verkið sýndi myndir af fossum og rafmagnsvirkjum sem varpað var á stór 

gegnsæ tjöld. Gjörningurinn var unninn í samstarfi við tónskáldið Hilmar Örn 

Hilmarsson sem samdi tónverk sérstaklega ætlað þessu verki.
74

  

Nýjasti gjörningurinn í seríu Rúríar er gjörningurinn Vocal VI sem hún flutti á 

vormánuðum þessa árs í tengslum við yfirlitsýningu hennar á Listasafni Íslands. 

Gjörningurinn fór fram í einum sal safnsins þar sem myndum af fossum var varpað á 

vegg og gólf. Ómur fossanna blandaðist við rödd Rúríar sem las upp texta. 

 

 

IV. Efnið í listaverkum Rúríar   

 

„Fyrir mér er list heimspeki. Verk mín fjalla um tengsl manns og jarðar 

sem og alheims, manninn í óratíma veraldar, mannlegar skynjanir. Verk 

mín eru einungis örsmátt brot af heildinni. Hversu frumleg sem við viljum 

vera þá vinnum við ávallt út frá sömu grunnforsendum sem er jörðin í 

alheiminum og tilvera mannanna á jörðinni.“
75

  

 

Allt sem viðkemur mannlegu samfélagi, lætur Rúrí sig varða. Í verkum hennar felst oft 

ádeila á samfélagið. Mörg þeirra varpa ljósi á tengsl mannsins við náttúruna og minna 

okkur á hverfulleika náttúrunnar og samfélagslega ábyrgð okkar sem hér búum.
76

 Rúrí 

hefur alltaf verið tengd náttúrunni en sem barn dvaldi Rúrí mörg sumur á Vestfjörðum, 
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þaðan sem faðir hennar á ættir að rekja. Hún hefur sagt að nálægðin við náttúruna í 

æskunni sé henni afar dýrmæt. Fyrir vestan var náttúran stór hluti af umhverfinu: fjöll, 

sjór, fossar og ár allt í kring. Í þannig umhverfi er náttúran eins nálægt manni og hægt 

er.
77

 Fyrsta ljósmyndin sem Rúrí tók var af fossi þegar að hún var 12 ára gömul. 

Myndefnið átti síðan eftir að verða áberandi í verkum Rúríar.
78

   

 

 

IV. 1 Glerið er eins og vatnið 

Þegar verk Rúríar eru skoðuð má sjá að gler er efni sem Rúrí hefur mikið unnið með í 

verkum sínum. Það má líkja eiginleikum glers við eiginleika vatns. Glerið getur verið 

traust og sterkt en það getur líka verið viðkvæmt, gefið eftir undan þrýstingi og molnað 

niður. Þannig hefur efnið, glerið, oft verið hluti af hugmyndalegu inntaki verka Rúríar, 

samanber verkið Archive- Endangered Waters þar sem glerið undirstrikar hverfulleika 

vatnsins og framtíð fossana.
79

 Um vinnu sína og notkun glers hefur Rúrí sagt:  

 

„Hugmyndin sem leitar á mig í það og það skiptið ræður mestu um það 

efni sem ég svo nota þegar ég fer að vinna að verkinu sjálfu. Þannig vel 

ég e.t.v gler í ákveðna mynd af því að það er brothætt. Talandi um gler þá 

er það gott efni en forgengilegt um leið og mér finnst það falla vel að 

hugsuninni um þá hættu sem mannkynið býr við.“
80

  

 

Annað verk þar sem Rúrí notar glerið og öllu meira en í öðrum verkum er verkið 

Glerregn frá árinu 1984. Verkið var fyrst sýnt á Kjarvalsstöðum en er nú í eigu 

Listasafns Íslands. Verkið Glerregn er unnið úr fimm hundruð glerbrotum sem látin 

voru hanga í glæru girni niður úr loftinu.
81

 Eins og nafn verksins gefur til kynna tákna 

glerflísarnar regn. Verkið hefur tvírætt táknrænt gildi, þar sem verkið stendur fyrir bæði 

lífgandi og eyðileggjandi afl.
82

 Þetta tvíræða gildi minnir enn og aftur á vatnið. Til þess 

að skynja verkið Glerregn til fulls, þurfti áhorfandinn að stíga inn í glerregnið, þræða 

leið um oddhvöss glerbrot og passa sig að skera sig ekki.   
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Glerregn er tilfinningalegt verk, og minnir svolítið á líkamslistina sem setti svip 

sinn á sjöunda, áttunda og níunda áratuginn. Verkið má tengja við skilning Rúríar á 

tímanum, umhverfinu og manngerðum hlutum.
83

  

 

 

IV. 2 Vatnið og kvikmyndaformið 

Annað efni sem Rúrí hefur mikið unnið með er kvikmyndaformið. Það sem heillar Rúrí 

við kvikmyndaformið er það að kvikmyndir eru í eðli sínu efnislausar. Kvikmyndin 

hverfur um leið og sýningin er búin en verkið heldur áfram að lifa í minningum fólks. 

Efnislausa formið á vel við þá skoðun Rúríar að efnishyggjan sé farin að ráða ferðinni í 

lífi okkar. Efnislausa formið kemur líka fram í gjörningalist, þar sem minningin lifir 

áfram, en Rúrí segir: 

 

 „Minningar eða upplifanir okkar verða oft stærri hluti af tilverunni en 

hinir efnislegu hlutir svo sem hús eða bíll. Þær lifa lengur í mörgum 

tilfellum.“
84

  

 

Sem dæmi um verk þar sem Rúrí notast við kvikmyndaformið er Vocal serían 

hennar (Endangered Waters) sem hún hóf að vinna með árið 2005. Sem dæmi um verk í 

þeirri seríu er verkið Endangered Waters- Töfrafoss II frá árinu 2007. Verkið var 

gjörningur tileinkaður Töfrafossi og samanstóð af lagskiptum tjöldum sem sýndu 

fossinn ásamt þrumandi hljóði hans. Um leið var rödd sem fór með texta. Verkið var 

flutt í Chicago á þeim tíma þegar unnið var að Kárahnjúkavirkjun og fossinn var því að 

miklu leiti þagnaður.
85

  

Annað dæmi um myndbandsinnsetningu er verkið Aqua-Silence. Verkið var 

tímabundin myndbandsinnsetning komið fyrir á sjö viðamiklum stólpum fyrir framan 

höfuðstöðvar Osrams fyrirtækisins í Svíþjóð árið 2009. Að þessu sinni einbeitti Rúrí sér 

að vatninu í mismundi formi við mismunandi aðstæður og var því ekki að fást við fossa 

í útrýmingarhættu eins og í verkinu Töfrafoss II. Rúrí sýndi vatnið meðal annars í formi 

regndropa, jökuls, lækjar og lindar. Hún myndaði vatn við mismunandi 

umhverfisaðstæður til dæmis sýndi hún fossa að vetri til sem höfðu frosið.
86

 Með 
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þessum kvikmyndaverkum tekur Rúrí líka á tímahugtakinu, en það er mikilvægur þáttur 

í mörgum verka hennar, þar sem hún myndar fossa og notar í verkum sem minna okkur 

á hringrás tímans, en tíminn er líkt og fossinn án upphafs og án enda.
87

  

 

 

IV. 3 Vatnið og ljósmyndaformið 

Rúrí hefur líka notað ljósmyndir í verkum sínum. Við tökum einmitt ljósmyndir til 

þessa að fanga augnablik, til þess að geyma dýrmætar stundir eins og þegar við skírum 

börnin okkar, giftum okkur eða förum í ferðalög til framandi slóða. Við vitum að ekkert 

varir að eilífu, augnablikin koma og fara, og ein ljósmynd getur sagt meira en þúsund 

orð. Rúrí hefur bæði notast við ljósmyndir og hljóðupptökur sem hún hefur tekið sjálf 

og gamlar ljósmyndir frá öðrum. Ljósmyndin sýnir ekki einungis það sem á henni er, 

heldur er ljósmyndin sem gluggi til samtíðarinnar og fortíðarinnar. Ljósmyndin sýnir 

hvernig við komum fram við náttúruna og umhverfið í kringum okkur á hverjum tíma 

fyrir sig. Hvað er myndavert, fer eftir anda samfélagsins og á hvaða tíma við lifum.
88

  

Frá því að Rúrí tók fyrstu myndina sína 12 ára gömul af fossi hefur margt vatn 

runnið til sjávar og hún hefur verið dugleg við að mynda fossa og nota í verkum sínum. 

Henni finnst fossar vera mjög einkennandi fyrir landið sem oft er kennt við eld og ís. Í 

viðtali sem tekið var árið 2003 segir Rúrí: 

 

 „Við eigum óvenju mikið af fossum og ég er ekki viss um að fólk geri sér 

grein fyrir því hvað við erum gæfusöm að hafa þessa fossa. Við erum 

sennilega ekki vöknuð til vitundar um það enn hvað þetta er mikill 

fjársjóður. En það kemur ábyggilega því nú er að verða svo mikill 

hörgull á neysluhæfu vatni í heiminum.“
89

  

 

Rúrí hefur einnig notast við mjög gamlar ljósmyndir af fossum til að mynda á 

sýningunni Í tímans rás sem haldin var í Ketilhúsinu árið 2000, þar sem allt að 100 ára 

ljósmyndir af fossum voru sýndar. Þessar myndir eru eins og gluggi í fortíðina, þær geta 

sýnt okkur hvernig horft var á umhverfið og þessa fossa á þeim tíma sem ljósmyndirnar 

voru teknar.
90
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Á sýningunni sem haldin var í Ketilhúsinu í tilefni af Listasumri á Akureyri sýndi Rúrí 

sex verk, sem voru myndir af þekktum fossum sem Rúrí hafði unnið af póstkortum. 

Rúrí bendir á að vatn hefur lengi verið tákn tímans. Sýningin varpaði fram spurningum 

um verðmæti vatns og umhverfisins, hvernig við komum fram við náttúruna og notum 

hana.
91

  

 

 

IV. 4 Vatnið og ljósið 

Gegnsæi vatnsins nær Rúrí fram með miðlum eins og kvikmyndaforminu og efnum eins 

og glerinu. Þar sem ljósmyndir eru framkallaðar á glærar filmur og komið fyrir á milli 

glerja. Sem dæmi um þess háttar samspil efnis og ljóss er verkið Archive- Endangered 

waters (2003).  

Ljósvörp og ljósgeislar eru áhrifamiklir þættir  í mörgum verkum Rúríar, þar 

sem hún byggir upp ákveðna stemningu með samspil ljósmynda, hljóðs og lýsingu. 

Þetta kemur til að mynda sterkt fram í verkum sem tilheyra Vocal seríu hennar, þar sem 

myndum af fossum er til að mynda varpað á stóra og gegnsæja dúka sem gerir það að 

verkum að blámi myndefnisins eykur á náttúruupplifun gesta, í annars dimmum sal. 
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V. Niðurstaða 

Á síðustu árum hefur orðið vitundarvakning á verðmæti vatns og í dag standa 

Sameinuðu þjóðirnar fyrir sérstökum degi sem tileinkaður er vatninu. Hinn alþjóðlegi 

dagur vatnsins hefur verið haldin hátíðlegur árlega þann 22. mars frá árinu 1993. Á 

þeim degi er sérstaklega vakin athygli á síauknum vatnsskorti sem hrjáir mörg lönd. 

Vatnið er nefnilega ekki aðeins nauðsynlegt til drykkjar heldur krefst meðal annars öll 

framleiðsla á mat vatns.
92

  

 

Ísland hefur lengi verið tengt við óspillta náttúru. Þessi ímynd landsins hefur 

dregið til sín marga ferðamenn og oftar en ekki eru tengsl dregin á milli listsköpunar 

Íslendinga og náttúrunnar. Hvað svo sem er til í því að náttúran sé ríkasti innblástur 

þarfarinnar að skapa er óhætt að segja að náttúran hafa skipað stóran sess í æsku Rúríar 

og að samfélagið hér á 8. áratug síðustu aldar hafi haft mikil áhrif á þá stefnu sem hún 

valdi sem listamaður. Á æskuárunum dvaldi hún löngum stundum á afskekktum stað á 

Vestfjörðunum, þaðan sem hún á ættir að rekja og tók til sín náttúruna í allri sinni 

mynd. Á fullorðinsárum hefur Rúrí verið dugleg að ferðast um landið og taka myndir 

og hljóðupptökur af fossum og vötnum sem hún notar í verk sín. Náttúran er stór hluti 

af verkum Rúríar, þar sem hún tekur á sambandi manns og náttúru. Í verkum hennar 

tekur hún á tímanum, hverfulleikanum, sjálfsmyndinni og hvernig við erum í raun lítill 

hluti af stærra samhengi: alheiminum.  

Rúrí byrjaði feril sinn sem gjörningalistamaður og var brautryðjandi á því sviði 

hér á landi. Síðar færði hún sig meira yfir í varanlegri form og vann mikið með 

innsetningar og umhverfisverk. Hún er listamaður sem vinnur í anda hugmyndlistar, 

verk hennar eru ekki skraut, þau eru rík af boðskap og í þeim endurspeglast pólitískar 

skoðanir Rúríar.  

Rúrí hefur vakið athygli fyrir list sína bæði hér á landi og erlendis enda er hún 

afkastamikill listamaður sem hefur unnið að list sinni af ástríðu nú í um fjóra áratugi. 

Áhugavert er að skoða birtingarmynd vatns í verkum hennar en vatnið er forsenda alls 

lífs og hefur táknrænt gildi í flestum samfélögum, til að mynda í tengslum við 

trúarbrögð. Hreint vatn er hluti af ímynd Íslands, en á síðustu áratugum hafa 

virkjanaframkvæmdir aukist á Íslandi sem og annars staðar í heiminum, um leið hefur 

verðmæti vatns aukist með auknum skorti. Rúrí er umhugað um að við tökum ábyrgð á 

umhverfi okkar, og þeim verðmætum sem náttúran lánar okkur. 
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Vatnið birtist bæði beint og óbeint í verkum Rúríar með mismunandi áherslum 

og skilaboðum í hverju verki fyrir sig en rauði þráðurinn er samband manns og náttúru. 

Í verkunum tekur Rúrí meðal annars á hverfulleika, tímahugtakinu, hlutadýrkun, 

samfélagslegri ábyrgð og verðmæti náttúrunnar. Við sjáum meðal annars vatnið birtast í 

formi ljósmynda og kvikmynda, sem gler, í regnbogum, í formi hljóðs og sem lifandi 

hluta af verkum hennar. Rúrí hefur notað vatn sem hluta af efniviði sínum í verkum þar 

sem vatnið sjálft er ýmist hugmyndalegt inntak verksins eða órjúfanlegur partur þess. Í 

öðrum verkum Rúríar birtist vatnið í efnisvali og inntaki verkanna. Þannig birtist vatnið 

til að mynda sem samspil kvikmynda, hljóðs og texta. kvikmyndaformið undirstrikar 

þar hverfulleika vatnsins. Rúrí hefur einnig unnið mikið með gler og ljósmyndir. 

Ljósmyndin er sem gluggi í samfélag manna og glerið undirstrikar eiginleika vatnsins.  
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