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Ágrip 

 

Erró er einn merkasti listamaður þjóðarinnar og hann hefur gefið íslensku þjóðinni 

mörg þúsund verk af öllum stærðum og gerðum. Í þessari ritgerð mun ég fjalla um 

klippimyndir og málverk Erró. Farið verður í uppbyggingu verka hans og hvernig 

hann vinnur þau frá byrjun. Hvernig hann byggir nær allar myndir sínar upp á 

klippimyndum. Það verður farið yfir það ferli sem verk Erró fara í gegnum á leið sinni 

að verða að málverki. Einnig verður skoðað hvaðan Erró sækir áhrif sín í 

klippimyndahefðinni. Þróunin og breytingin á verkum Erró í gegnum tíðina verður 

einnig skoðuð og reynt að koma auga á þá viðburði og atvik sem hrinda af stað 

breytingum í verkum hans. 
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Inngangur 
 

Erró er án efa einn merkasti nútímalistamaður sem við Íslendingar eigum. Það segir 

mikið til um það hversu mikilsvirtur hann er í listheiminum að Frakkar vilja einnig 

eigna sér hlut í honum. Erró hefur lifað einstöku lífi og hitt marga og unnið með 

mörgum af merkustu listamönnum nútímalistasögunnar. Líf hans hefur verið litríkt og 

hann hefur margar ævintýralegar sögur að segja eins og kom bersýnilega í ljós í 

ævisögunni hans Margfalt líf. 

Árið 1989 gaf Erró Reykjarvíkurborg stórt safn verka sinna eða um 2000 verk 

alls. Þegar þessi verk eru skoðuð koma í ljós alls konar listform. Þar er hægt að finna 

málverk, vatnslitamyndir, grafíkverk, skúlptúra, klippimyndir og önnur listaverk sem 

ná yfir feril listamannsins. Safnið heldur áfram að vaxa, því Erró er enn að gefa verk í 

safnið og verkin eru orðin hátt í 4000 í dag.
1
 Þessi gjöf frá Erró hefur margþætt gildi. 

Hún gefur góða yfirsýn yfir listsköpun listamannsins. Við sjáum sögulegt yfirlit og 

auk þess gefur okkur góða sýn á listræn gæði Erró. Hún veitir góða innsýn í tímabil 

sem er ekki svo þekkt hér á landi þ.e. popplistin. Gjöfin gefur almenningi og 

erlendum ferðamönnum tækifæri til að kynnast hugarheimi og verkum Erró.
2
 

Myndir Erró eru líkt og risastórar myndasögur þar sem ótal margt er að gerast 

út um allan myndflötinn. Það er einstaklega skemmtilegt að skoða og rýna í verkin 

hans því maður finnur alltaf eitthvað nýtt sem maður hefur ekki komið auga á áður. 

Hann sækir innblástur í neyslumenninguna og það sem er að gerast í 

nútímasamfélaginu. Hann vill fylgjast með nýjungum og vera með á nótunum. Hann 

hikar ekki við að fjalla um málefni líðandi stundar í verkum sínum og getur verið 

hápólitískur þegar sá gállinn er á honum. Það er einnig mikill húmor í verkum Erró og 

hann er ekki hræddur við að gera grín að mönnum og málefnum. 

Í þessari ritgerð mun ég skoða klippimyndir Errós og skoða hvernig ferlið er, 

þegar hann vinnur myndir sínar út frá klippimyndunum. Nær allar myndir hans byrja 

sem klippimyndir og enda sem málverk. Í þessari ritgerð er þetta ferli skoðað og 

hvernig það fer fram. Einnig er rýnt í það hvernig myndir hans breytast með tímanum. 

Auk þess mun ég skoða hvaðan hann fær áhrifin í klippimyndum sínum. 

Klippimyndahefðin og saga hennar er einnig lauslega kynnt. 

                                                 
1
 Listasafn Reykjavíkur. Erró. 

2
 Gunnar B. Kvaran: Erró; Listasafn Reykjavíkur, bls 7 
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1. Um listamanninn 
 

Erró eða Guðmundur Guðmundsson fæddist 19. júlí árið 1932. Hann fæddist í 

Ólafsvík og ólst upp á Kirkjubæjarklaustri. Foreldrar hans voru Soffía Kristinsdóttir 

og Guðmundur Einarsson frá Miðdal. Faðir hans var myndlistarmaður.
3
 

 Á Klaustri fór mikill tími Guðmundar í bústörfin, vinnu í sláturhúsinu auk 

þess stundaði hann margskonar íþróttaiðkun. Hann var laghentur smiður og smíðaði 

meðal annars bíla, flugvélar og byssur. Hann hafði strax gaman af því að teikna og 

mála. Hann talar um það í viðtali við Ingólf Kristjánsson að þegar hann var ungur 

drengur að alast upp á Klaustri hefði myndlistarmaðurinn Jóhannes Kjarval oft verið 

þar á sumrin að mála. Hann sagði einnig frá því að Kjarval hafi gefið honum liti og 

léreft. Guðmundur sýndi honum einnig myndir sem hann var að mála og Kjarval leist 

vel á þær.
4
 Fyrsta listaverkabókin sem Guðmundur komst í tæri við á sínum yngri 

árum var yfirlitsbók yfir verk á safninu Museum of Modern Art í New York. Í þeirri 

bók voru súrrealískar myndir eftir rússnesk-ameríska málarann Pavel Tchelitchev. 

Myndirnar hans vöktu mikla athygli Guðmundar.
5
  

Á sínum yngri árum fékk Guðmundur áhuga á ljósmyndum. Það atvikaðist 

þannig að vinur hans Jón Sen, sem var sendur í sveit á hverju ári kom eitt sinn með 

myndavél með sér í sveitina. Þar með var áhugi Guðmundar á ljósmyndum vakinn.
6
  

Guðmundur talar um það í bókinni Margfalt líf að hann hafi haldið að sjónin á 

sér hafi þróast fyrr en önnur skilningarvit. Honum fannst þægilegra að lýsa hlutum 

með myndum en með orðum. Hann tók snemma framförum í teikningu en önnur fög 

þá aðallega bóknám fengu að sitja á hakanum og hann dróst aftur úr í þeim, nema þar 

sem hann gat notað sjónminnið.
7
 

Guðmundur heldur því fram að Kjarval sé sá sem kveikti fyrstur í þeirri 

löngun hjá honum að gera myndir. Guðmundi fannst það merkilegt hversu mikla 

virðingu fólkið í sveitinni bar fyrir Kjarval. Þetta sýndi honum það að Kjarval var að 

gera eitthvað sem skipti máli fyrir fólkið. Guðmundur fylgdist vel með Kjarval þegar 

hann mætti í sveitina og reyndi að læra sem mest af honum. Hann segir frá því að 

                                                 
3
 Kvaran: Erró í tímaröð: Líf hans og list, bls 8 

4
 Kvaran: Erró í tímaröð: Líf hans og list, bls 11 

5
 Aðalsteinn Ingólfsson: Erró: Margfalt líf,  bls 14 

6
 Kvaran: Erró í tímaröð: Líf hans og list, bls 11 

7
 Aðalsteinn Ingólfsson: Erró: Margfalt líf, bls 26 
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Kjarval hafi líklega skynjað áhuga hans á málarlistinni því hann gaf honum oft 

strigabúta og gamlar olíutúpur.
8
 

Guðmundur fékk inngöngu í Myndlista- og handíðaskólann árið 1949. Hann 

skráði sig í kennaradeild en fékk að fara á milli deilda að vild eftir því sem leið á nám 

hans. Guðmundur afkastaði miklu í skólanum og samnemendur og kennarar segja að 

hann hefði getað fyllt heilan sendibíl af myndlistarmöppum. Aðalkennarar hans við 

skólann í teiknikennaradeildinni voru Valgerður Briem, Sigurður Sigurðsson og Björn 

Th. Björnsson. Um frjálsa listsköpun sáu þeir Valtýr Pétursson og Þorvaldur 

Skúlason. Sá kennari sem hafði hvað mest áhrif á hann var Valgerður Briem. Kennsla 

Valgerðar var þannig að hún gerði nemendum grein fyrir valkostum í tækni og 

meðhöndlun viðfangsefna og skýrði út hvaða myndlistarlega þýðingu hver valkostur 

hafði. Guðmundur prófaði sig áfram með alla myndlistartækni sem kennd var við 

skólann. Vorið 1951 útskrifaðist Guðmundur úr kennaradeild Myndlista- og 

handíðaskólans með hæstu einkunn sem gefin hafði verið við skólann.
9
 

Árið 1952 hefur Guðmundur nám við Listaakademíuna í Osló undir leiðsögn 

Aage Storstein.
10

 Í nóvember 1954 fer Guðmundur til Ítalíu og skráir sig í 

Listaakademíuna í Flórens en fékk að vera utanskóla í akademíunni og málaði heima 

hjá sér. Ottone Rosai kennari hans kom síðan heim til hans til að leiðbeina honum.
11

 

Árið 1955 flytur hann til Ravenna og er tekinn inn í Mósaíkskólann þar. Á Ítalíu áttu 

menn í vandræðum með að bera fram nafn hans og á endanum tók hann sér 

listamannsnafnið Ferró.
12

 Það var 31. mars árið 1956 sem Ferró opnar sína fyrstu 

einkasýningu. Sýningin var í Galleria Montenapoleone í Mílanó og voru 22 málverk 

og 3 mósaíkmyndir á sýningunni.
13

 

Um haustið 1958 flutti Ferró til Parísar ásamt þáverandi kærustu sinni Myriam 

Bat-Yosef, sem hann kynntist á Ítalíu. Þau komu sér fyrir í íbúð á Götu Meistara 

Alberts nr. 24.  Ferró gerði sér grein fyrir því að það yrði ekki auðvelt verkefni að 

skapa sér nafn í franska listalífinu og gaf sér eitt til tvö ár til þess. Ferró fékk mikla 

hjálp frá góðvini sínum, Jean-Jacques Lebel og föður hans Robert Lebel, sem var 

listsagnfræðingur, við að komast inn í listheiminn í París. Hann hitti ýmsa merka 

                                                 
8
 Aðalsteinn Ingólfsson: Erró: Margfalt líf, bls 28-30 

9
 Aðalsteinn Ingólfsson: Erró: Margfalt líf,  bls 37-43 

10
 Kvaran: Erró í tímaröð: Líf hans og list, bls 32 

11
 Kvaran: Erró í tímaröð: Líf hans og list, bls 50 

12
 Kvaran: Erró í tímaröð: Líf hans og list, bls 54 

13
 Kvaran: Erró í tímaröð: Líf hans og list, bls 68 
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menn innan súrrealistahreyfingarinnar með hjálp þeirra, þar á meðal André Breton, 

Joyce Mansour, Max Ernst, Wilfredo Lam, Roberto Matta, Joan Miró, André Masson, 

Victor Brauner, Man Ray, Marcel Duchamp og Alberto Giacometti.
14

 

Eftir að Ferró hafði dvalið í tvö ár í Frakklandi og málað undir 

listamannsnafninu Ferró fékk hann fréttir af því að franskur listamaður sem hét 

Ferraud, borið fram Ferro, ætlaði að stefna honum fyrir nafnastuld og gerði hann það 

árið 1961. Það var síðan árið 1963 sem dómur féll í málinu sem var Ferró í óhag og 

hann mátti ekki lengur nota nafnið Ferró í Frakklandi og byrjaði að nota nafnið Erró í 

staðinn.
15

 

Árið 1964 fór Erró til New York. Sú ferð hafði mikil áhrif á hann sem 

listamann. Hann var byrjaður að gera klippimyndir árið 1958 og hann fékk mikinn 

efnivið úr þessari heimsókn til þess að nota við gerð þeirra. Þar var svo mikið að 

gerast út um allt og sjónræna áreitið mjög mikið. Hann sankaði að sér allskyns 

smáhlutum, auglýsingum og bæklingum af götunni, upp úr ruslinu og hvar sem hann 

komst í tæri við eitthvað sem kveikti áhuga hans. Hann var sífellt leitandi að einhverju 

sem hann gat notað í klippimyndir sína eða málverk. Þegar hann kom aftur til 

Frakklands var hann með stútfulla tösku af nýju myndefni í myndir sínar.
16

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
14

 Kvaran: Erró í tímaröð: Líf hans og list, bls 86-88 
15

 Aðalsteinn Ingólfsson: Erró: Margfalt líf, bls 176-178 
16

 Kvaran: Erró í tímaröð: Líf hans og list, bls 148 
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2. Almennt um klippimyndir 
 

Klipp er listform eða aðferð þar sem listamaðurinn nýtir sér fyrirfram framleitt efni 

eða hluti sem síðan eru notaðir á tvívíðum fleti. Klippimyndatæknin á rætur sínar að 

rekja til 20. aldarinnar. Á þessum tíma voru miklar framfarir í þessu listformi. Pablo 

Picasso var einn af frumkvöðlum klippimyndanna.
17

   

Klippimyndina má þó rekja langt aftur í tímann eða alveg aftur á 12. öld. Það 

er stundum talað um það að klippimyndir hafi birst í japanskri skrautlist á 12. öldinni. 

Einnig er talið að munkar í Evrópu hafi notað þessa tækni á miðöldum í 

handritslýsingum.
18

 

Snemma árs árið 1908 tekur Picasso brúnt pappaspjald með merkimiða frá 

búðinni Magasin du Louvre. Hann snýr spjaldinu við þannig að miðinn snýr öfugt og 

málar síðan yfir miðann með hvítum vatnslit. Á þennan hvíta miða málar hann litla 

mynd af bát og konu sem er að beygja sig út fyrir bátinn að ná í vatn. Síðan málar 

hann tvær naktar konur á brúna pappaspjaldið og fer höndin á annarri konunni aðeins 

inn á hvíta flötinn. Þótt að þetta sé ekki klippimynd í sjálfu sér þá inniheldur þessi 

mynd þær hugmyndir sem komu fram fjórum árum seinna í kúbismanum. Samklipp í 

sinni fyrstu og upprunalegu mynd felur það í sér að líma úrklippur af einhverju sem er 

utanaðkomandi og á ekki heima í umhverfinu sem myndin er máluð í.
19

 Myndin sem 

talað er um hér að ofan heitir The Dream og hún getur talist fyrirrennari 

klippimyndatækninnar. En fyrsta módernista klippimyndin kom nokkrum árum seinna 

úr smiðju kúbismans.
20

 

Í myndinni Still life with a chair caning (sjá mynd nr.1 í myndaskrá) notar 

Picasso utanaðkomandi efni. Þetta er talið fyrsta klippimyndin í vestrænni list. Þar 

notar hann vafning úr stólsetu og límir hann á myndina og málar síðan yfir hann. 

Þannig verður vafningurinn hluti af myndinni og er í rauninni  þarna í staðinn fyrir að 

teikna stólinn sjálfan.
21

 

Sumarið 1912 var franski listamaðurinn Georges Braque byrjaður að nota 

sand, gjall, sag, málm og malaðar kaffibaunir til þess að ná fram ákveðinni áferð í 

                                                 
17

 Oxford Art Online: Lewis Kachur. Collage 
18

 Laufey Helgadóttir: Tímarit máls og menningar, bls 53 
19

 Taylor: Collage: The Making of Modern Art, bls 7-9 
20

 Taylor: Collage: The Making of Modern Art, bls 11 
21

 Taylor: Collage: The Making of Modern Art, bls 15 
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málverk sín.
22

 Sama ár byrjaði Braque að gera svokallaðar „papier collés“ myndir sem 

þýðir á íslensku límdur pappír. Þarna límdi hann eitthvað efni á flötinn sem hann 

málaði síðan yfir. Picasso var fljótur að tileinka sér þessa aðferð í verkum sínum.
23

 

Það spurðist út meðal listamanna í París að Picasso væri búinn að finna upp á nýrri 

tækni sem myndi breyta miklu fyrir listheiminn. Menn voru mjög spenntir fyrir 

þessari nýju aðferð sem þeir Braque og Picasso voru byrjaðir að nota í verkum sínum. 

Klipp var orðin leið til þess að auðga myndflötinn og skapa nýjungar í listheiminum 

sem ekki voru áður til staðar.
24

 

Klippimyndaaðferðir Picasso dreifðust fljótt um heiminn. Í Rússlandi voru 

menn bæði hrifnir af þessari aðferð og andsnúnir henni. Heimspekingar þar í landi 

sem tengdir voru listheiminum lýstu þessu þannig að þeim fannst eins og það væri 

eitthvað að, að eitthvað væri rangt. Ungir listamenn voru hinsvegar ekki á sama máli 

og voru áhugasamir um þessa nýju aðferð. Aðal munurinn á rússnesku 

listamönnunum og Picasso var sá að í Rússlandi snérist listin um samtalið milli 

skáldsins og sjónlistarinnar en hjá Picasso var það á milli rýmis og efnis. Í Rússlandi 

var orðið sjálft mikilvægur hluti af listinni.
25

 

Árið 1914 byrjuðu listamenn eins og Picasso, Braque og spænski 

listamaðurinn Juan Gris að nota flóknari efni í verk sín. Ítalskir listamenn á borð við 

Umberto Boccini, Carlo Carrá, Gino Severini og Ardengo Soffici og einnig rússneski 

listamaðurinn Kazimir Malevich voru byrjaðir að prófa sig áfram með 

klippimyndaformið. Dadaistarnir tóku þetta listform og heimfærðu það yfir á sínar 

hugmyndir. Þar á meðal Hans Arp sem gerði mikið af abstrakt klippimyndum og Kurt 

Schwitters notaði aðferðina líka mjög mikið.
26

 Á árunum 1918-1919 byrjuðu 

dadaistar í Þýskalandi að gera pólitískar klippimyndir. Þetta var á þeim tíma sem 

Þýskaland hafði tapað stríðinu og mikil ólga var í samfélaginu milli stjórnmálaafla.
27

 

Max Ernst byrjaði einnig að gera tilraunir með klippimyndaformið og bjó til 

klippimynda skáldsögu. Hann límdi pappír á gamlar ristur sem sögðu sögur, þetta 

gerði hann til þess að búa til sjónrænan heim fyrir þessar gömlu ristur. Annar 

                                                 
22

 Taylor: Collage: The Making of Modern Art, bls 17 
23

 Taylor: Collage: The Making of Modern Art, bls 19 
24

 Taylor: Collage: The Making of Modern Art, bls 21 
25

 Taylor: Collage: The Making of Modern Art, bls 29 
26

 Oxford Art Online: Lewis Kachur. Collage 
27

 Taylor: Collage: The Making of Modern Art, bls 40 
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mikilvægur súrrealískur listamaður sem vann mikið með klippimyndir var spænski 

listamaðurinn Joan Míró.
28

 

 Klippimynd Richards Hamiltons Just what is it that makes today´s homes so 

different, so appealing? (mynd nr.2) frá árinu 1956 er talið eitt af fyrstu 

popplistaverkunum. Verkið er einstakur fyrirboði fyrir íkónógrafíu poppsins. Það 

tekur á 20. aldar tækni og vinsælum afþreyingum eins og tækjum til fjölda samskipta 

þ.e. sjónvarpi, upptökutæki, dagblaði, síma og kvikmynd. Í verkinu kemur einnig  

fram skyndibitamatur, heimilstæki, nýtt form til ferðalaga það er að segja bíl- og 

geimferðir, auk þess má sjá myndasögu sem kemur fram sem innrammað málverk og 

erótík sem birtist í formi “pin-ups and muscle-man magazines.” Einnig kemur fram 

orðið Pop þar sem vöðvastæltur maður heldur á stórum sleikjó sem stendur á pop.
29

 Í 

kringum árið 1960 fóru Robert Rauschenberg,  Eduardo Paolozzi og margir fleiri 

listamenn sem tengdir voru popplistinni að nota klippimynda aðferðina í verkum 

sínum.
30

 

 

 

3. Áhrifavaldar  
 

Erró segir frá því í bókinni Erró: Margfalt líf að hann hafi verið mjög fáfróður um 

klippimyndahefðina þegar hann byrjaði sjálfur að gera klippimyndir. Hann segist 

hugsanlega hafa tekið mið af Max Ernst eða öðrum dadaistum þegar hann gerði sínar 

fyrstu klippimyndir. Hann segir að í fyrstu hafi hann ekki tekið þessa aðferð alvarlega. 

Hann notaði klippið á þessum tíma til að gera tilraunir, sem afþreyingu og aðferð til 

að losa um hugmyndir. Það var ekki fyrr en seinna að Erró kynntist verkum eftir 

fræga klippimyndasmiði eins og John Heartfield og Eduard Paolozzi.
31

  

Lögmál klippimyndarinnar hefur af mörgum verið talið grundvallaratriði af 20. 

aldar listsérfræðingum, ekki bara fagurfræðilega séð heldur einnig í félags-, vísinda- 

og heimspekilegum hugsunarhætti. Í listfræðilegum skilningi hefur klippimyndin 

verið túlkuð sem einn af merkilegri atburðum nútíma listasögu. Allt frá papier collé 

kúbistanna, ljósmynda samklipp dadaistanna, klippimyndum súrrealistanna og 

combine málverka amerísku eftirstríðsmálaranna. Klippimyndin hefur verið talin 

                                                 
28

Oxford Art Online: Lewis Kachur. Collage 
29

 Livingstone: Pop Art, A Continuing History,  bls 36 
30

Oxford Art Online: Lewis Kachur. Collage 
31

 Aðalsteinn Ingólfsson: Erró: Margfalt líf, bls 125 
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dæmigerð fyrir eftirstríðsára nútíma fagurfræði í list.
32

 Það sem gerir þessa aðferð svo 

merkilega er hversu mikla möguleika hún hefur upp á að bjóða. Við þetta opnuðust 

nýjar víddir í listinni sem enginn var búinn að rannsaka og því mikið pláss fyrir 

allskyns nýjungar sem listamenn gátu gert tilraunir með. 

 

 
3.1 Max Ernst og klippimyndir hans 

 

Árið 1920 fluttist Max Ernst til Parísar og áhugi hans á klippimyndum fór að vakna. 

Klippimyndaaðferðum Ernst er hægt að skipta niður í þrjár aðferðir. Sú fyrsta er 

þannig að málningu er bætt við á völdum stöðum á prentaða mynd. Gott dæmi um 

þessa aðferð er myndin Hydrometric Demonstration of Killing by Temperature (mynd 

nr.3) frá árinu 1920. Í þeirri mynd tekur hann mynd af eðlisfræðitækjum og breytir 

henni í eitthvað annað en hún er. Önnur aðferðin sem hann notaði var að taka 

ljósmyndir í sundur og klippa þær síðan saman í ramma er dæmi um þessa aðferð. 

Myndin The Swan is Very Peaceful (mynd nr.4) frá árinu 1920. Þriðja aðferðin var að 

taka ljósmyndir og setja þær saman við aðrar ljósmyndir og búa þannig til 

heildarmynd úr þeim. Gott dæmi um þessa aðferð er myndin  Here everything is still 

floating.. (mynd nr.5). frá árinu 1920.
33

 

Max Ernst lýsir klippimyndum á þennan hátt: „Collage technique is the 

systematic exploitation of the fortuitous or engineered encounter of two or more 

intrinsically incompatible realities on a surface which is manifestly inappropriate for 

the purpose – and the spark and poetry which leaps across the gap as these two 

realities are brought together.“
34

 Ernst segir að hann hafi horft á allskyns auglýsingar 

tengdar stærðfræði, rúmfræði, mannfræði, dýrafræði, grasafræði, líffærafræði, 

steingervingafræði og eiginlega bara allar þær auglýsingar sem hann komst í. Efni 

sem eru svo ólík í náttúrunni að fjarstæðan við það að setja þau saman hafði ruglandi 

áhrif á augað og hugann og dregur fram ofskynjanir sem búa til nýja merkingu fyrir 

þá hluti sem eiga við.
35

 Ernst og Erró eru báðir að sækjast í svipað efni til að nota í 

klippimyndir sínar. Þeir eru báðir að vinna mikið með auglýsingar og bæklinga í 

klippimyndum sínum og þeir eru einnig að skeyta saman andstæðum. 

                                                 
32

 Adamowicz: Surrealist Collage in Text and Image, bls 14 
33

 Taylor: Collage: The Making of Modern Art, bls 55-56 
34

 Schneede: The Essential Max Ernst, bls 29. 
35

 Schneede: The Essential Max Ernst, bls 30. 
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3.2 Klippimyndir dadaista 
 

Í dada hópnum voru bæði ljóðskáld og myndlistarmenn. Listamennirnir gagnrýndu 

pólitískar og félagslegar stofnanir auk listastofnannna. Þeir trúðu því að eina von 

samfélagsins væri að leggja niður þessar stofnanir og koma á fót nýjum stofnunum 

sem yrðu byggðar upp á stjórnleysisstefnu. Dadaismi var meira hugarfar heldur en 

einhver ákveðinn stíll. Þeir risu upp á móti hefðbundnum listviðhorfum. Þeir gerðu 

það með því að nota ný efni og nýjar aðferðir í  verkum sínum og þess vegna tóku þeir 

klippimyndaaðferðinni fagnandi þegar hún kom fram á sjónarsviðið. Þessi nýja aðferð 

gerði þeim kleift að búta niður þann raunveruleika sem þeir voru svo á móti og búa til 

nýtt myndmál sem síðan greip athygli almennings. Þeir notuðu þessa aðferð til að 

gagnrýna það ástand sem myndaðist í Evrópu á millistríðsárunum og gagnrýndu hið 

borgaralega samfélag sem þeir voru svo mikið á móti.
36

 

Sú pólitíska óreiða sem fylgdi fyrstu heimsstyrjöldinni var kveikjan að grunni 

dada hugmyndafræðinnar. Dadaistarnir notuðu efnið og myndirnar sem þeir fundu til 

þess að búa til myndlíkingar.
37

 

Frá byrjun var samklippimyndum dadaistanna ætlað að segja það í myndum 

sem þeir máttu ekki segja í orðum og slapp ekki í gegnum þá ritskoðun sem var til 

staðar á stríðstímum.
38

  

Þegar dadaistar frá Berlín eru skoðaðir er hægt að finna verk sem eru í anda 

þeirra klippimynda sem Erró er að gera í byrjun klippimyndaferils síns. Eins og verkið 

Mechanical Head (mynd nr.6) frá árinu 1920 eftir Raoul Hausmann. Í því verki notar 

Hausmann haus af gínu sem notuð er til að búa til hárkollur og á hana festir hann 

ýmsa hluti eins og krókódílaveski, reglustiku, gangverk úr vasaúri, hluta úr gamalli 

myndavél, sílinder úr ritvél, hluta af málbandi, númerið 22 á einhverskonar plast eða 

járnbút, nagla og skrúfur. Verk sem Erró gerði árið 1963 eru í anda þessa verks eftir 

Hausmann en það eru grímurnar og leikmyndin sem hann gerði fyrir kvikmyndina 

Vélarkonsert fyrir klikkunina eða hin klikkaða vélmyndabreyting (mynd nr.7) 

(Concerto mécanique pour la folie ou la folle mécamorphose) eftir franska 

leikstjórann Eric Duvivier. Þar býr Erró til grímur úr ýmsum vélarpörtum og allskyns 

drasli. Einnig er hægt að skoða klippimyndir eftir Hausmann eins og myndina Tatlin 

                                                 
36

 Laufey Helgadóttir: Klippimyndasmiðurinn Erró, Bls 54 
37

Taylor: Collage: The Making of Modern Art, bls 37 
38

Taylor: Collage: The Making of Modern Art, bls 40 
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at Home (mynd nr.8) frá árinu 1920 þar sem hann tekur hausinn á rússneska 

listamanninum Vladimir Tatlin og klippir efri hlutann af honum og setur 

einhverskonar vél í staðin. Þetta verk er hægt að bera saman við mörg 

klippimyndaverk sem Erró gerði í París árið 1958 og einnig verkin úr Méca-Make-Up 

seríunni. Þar skiptir hann út hlutum á andlitinu fyrir vélarparta. 

Klippimyndaverk dadaistanna voru mjög pólitísk og gagnrýnin á það sem var 

að gerast í samfélaginu og eiga það sameiginlegt með klippimyndaverkum Erró. Erró 

notar andstæður til þess að sýna okkur hvað hann er að hugsa eins og til dæmis í 

seríunni Innanhús í Ameríku þar sem hann gagnrýnir Víetnamstríðið með því að sýna 

víetnamska hermenn inn á amerískum heimilum. 

 

 

3.3 Klippimyndir súrrealista 
 

Klippimyndir súrrealista er ekki hægt að draga saman í klipp og límtækni. Þetta er í 

meginatriðum nýr farvegur í gegnum tilbúin efni, þar sem listamaðurinn setur saman 

það súrrealíska úr brotum af því raunverulega. Hann gerir ýmislegt merkilegt úr 

ómerkilegum og liðnum atburðum og myndum. Efnislega séð fer klippimyndin um 

víðan völl allt frá viðarristum til prentaðra texta, ljósmyndum, fjöðrum, málningu, 

sandi, spilum, textabrotum og blaðaúrklippum. Klippimyndir eru ólíkar út frá þeirri 

tækni sem notuð er við vinnslu myndar hverju sinni. Sem dæmi notaði Réne Magritte 

oft vatnsliti og blýantsteikningar og eitt utanaðkomandi viðfangsefni til dæmis mynd 

eða úrklippu með í verkinu. Sum verk eftir Salvador Dalí eru með klippi sem er ekki 

alltaf auðvelt að taka eftir og aðrar myndir eftir hann eru eingöngu gerðar úr 

mismunandi myndum sem hann raðaði saman. Andre Breton gerði ljóð sem voru ekki 

með neinni frumsaminni setningu, allt voru þetta setningar sem hann fékk lánaðar úr 

öðrum ljóðum eða textum. Klipp súrrealistanna einskorðaðist þannig ekki bara við 

sjónræn verk heldur gerðu þeir ljóðaklipp og allskyns textaklippiverk.
39

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Adamowicz: Surrealist Collage in Text and Image, bls 17 
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4. Erró og klipp í myndlist hans 
 
Það má sjá ákveðna þróunn í verkum og vinnsluaðferðum Erró fyrir og eftir för hans 

til Bandaríkjanna. Það má greinilega sjá að Bandaríkjaför hans hafði áhrif á hvernig 

hann vinnur verk sín, lokaniðurstöður þeirra og efnisval. Erró talar um sjálfan sig sem 

óþreytandi ferðalang þar sem hann lýsir hverri ferð sem rannsóknarferð. Hann hefur 

þörf fyrir að finna nýtt efni hvert sem hann fer og er í sífelldri leit að því.
40

 

 

 

4.1 Fyrstu klippimyndirnar 
 

Það má segja að mósaíkin hafi verið ákveðin grunnur eða jafnvel upphafspunktur á 

klippimyndum Erró. Hann segir frá því í bókinni Margfalt líf að það væri eins og að 

mósaíklistin kæmi til móts við einhverja djúpstæða þörf hjá honum það er þörfin við 

að byggja upp myndir eða listaverk úr mörgum mismunandi hlutum. Það átti vel við 

hann að byggja upp myndir hægt og yfirvegað. Hann talar um það að 

þolinmæðisvinnan við samsetningu steinanna hafi verið stór hluti af þeirri ánægju sem 

hann fékk úr mósaíkinni. Hann áttaði sig samt ekki á þessu fyrr en síðar þegar hann 

var að safna að sér alls konar efnivið í málverk og búa sig undir að raða honum 

saman.
41

 Í mósaíkinni fann hann fyrir því að það hentaði honum vel að raða bútum 

saman og skapa eitthvað út frá því. Mósaíkin er því undanfari á klippimyndum Erró, 

þarna er hann kominn með grunninn að vinnuaðferðunum sem hann notar síðar á ferli 

sínum en munurinn þarna er sá að hann er að vinna með steina í stað blaðaúrklippa 

sem koma seinna inn í verk hans. 

Eins og kom fram í kaflanum hér að framan, eru fyrstu klippimyndir Erró leið 

fyrir hann til þess að koma hugmyndum niður á blað og prufa sig áfram með ýmsum 

tilraunum, enda hentar klippimyndaaðferðin vel til þess að prufa nýja hluti og koma 

nýjum hugmyndum niður á blað. Því má segja að hann hafi ekki tekið 

klippimyndirnar alvarlega í fyrstu og að þær hafi bara verið einskonar útrás fyrir hann 

en síðar á ferli sínum áttar hann sig á því hversu mikilvægar þær eru fyrir hann og 

byrjar að vinna allar sínar myndir út frá klippimyndum.  

Erró vinnur eftir klippimyndum sem hann býr til úr myndasafni sem hann 

hefur verið að safna í frá árinu 1959. Hann er vafalaust eini stóri samtímamálarinn 

                                                 
40

 Kvaran: Erró. Listasafn Reykjavíkur, bls 8 
41

 Aðalsteinn Ingólfsson: Erró: Margfalt líf, bls 74 
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sem fór alveg eftir sínum eigin hugdettum og uppgötvunum. Hann málar eins og 

ferðalangur sem ferðast hefur út um allan heim. Hann safnar öllu sem hann finnur og 

verður á vegi hans. Hann finnur innblástur út um allt. Áróðursmyndir úr kínversku 

byltingunni eru honum jafnmikill innblástur og málverk eftir Henri Matisse og 

Hieronymus Bosch.
42

 

Í verkum Erró eru alltaf atriði úr raunheiminum, atriði sem þegar hafa verið 

skynjuð og mynduð. Eina málverkið sem þetta á ekki við er verkið Galapagos sem 

tilheyrir víðáttumyndasyrpunni. Hann segir að það sé líklega eina verkið sem hann 

hefur málað án þess að nota ljósmynd sem útgangspunkt. Samband málverkanna við 

raunveruleikann er því alltaf til staðar.
43

 

Með klippimyndatækninni er hægt að búa til sérstakar fígúrur úr 

hversdagslegum hlutum sem eru allt í kringum okkur til dæmis tískublöðum, 

auglýsingum eða áróðursmyndum. Þetta gerir Erró mikið í klippimyndum sínum og 

við sjáum allskyns fígúrur í myndum hans sem gerðar eru úr myndum úr ólíkum 

áttum og þessar myndir öðlast nýtt líf í verkum hans.
44

 

Erró gerði fyrstu samklippurnar árið 1958, algerlega ómeðvitaður um það sem 

var í gangi í Frakklandi og Þýskalandi á þeim tíma. Seinna komst hann að því að 

margt var sameiginlegt með samsetningaraðferðum hans og því sem þýskir listamenn 

voru að gera, eins og t.d. Heartfield. Þegar hann hóf að gera þessar samklippur hafði 

hann engin raunveruleg plön um þær. Hann langaði bara til þess að leika sér með 

myndir og gefa þeim óvenjulega merkingu. Hann segist ekki hafa verið að velta því 

fyrir sér hvort þetta væri frumlegt eða ekki, af því að hann hafði það á tilfinningunni 

að þetta væri and-stíll. Hann vildi finna leið til þess að losna við stílinn, þannig að það 

yrði ekki minnst á hann frekar. Hann segist alltaf hafa haft meiri áhuga á 

ringulreiðinni heldur en hreinleikanum.
45

 

Árið 1958 er Erró staddur í Ísrael hjá málaranum Shlomo Zafrir. Þar er hann 

að búa til fyrstu teikni-klippimyndirnar í syrpunni Afhjúpið eðlisfræðingana, tæmið 

rannsóknarstofurnar! Sem síðar fékk nafnið Geislavirkni (mynd nr.9). Hann fullgerir 

síðan syrpuna í París. Titillinn og inntakið kemur beint úr stefnuyfirlýsingu 

Baráttunefndar gegn kjarnorku sem Jean-Jacques Lebel vinur hans hafði sent honum 

en hann var meðhöfundur yfirlýsingarninnar. André Breton, Benjamin Péret, Joyce 

                                                 
42

 Kvaran: Erró í tímaröð: Líf hans og list, bls 224 
43

 Augé: Goðsagnamálarinn Erró, bls 25 
44

 Augé: Goðsagnamálarinn Erró, bls 45 
45

 Gunnar B. Kvaran: Erró. Hringferðin og línan, bls 7-8 
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Mansour og fleiri súrrealistar skrifuðu undir þetta plagg gegn kjarnorkusprengjum, 

kjarnorkuiðnaði og vopnakapphlaupi. Þetta plagg var birt í tilefni af komu Jacobs 

Robert Oppenheimer í Sorbonne-háskólann, en Oppenheimer er einn af þeim sem 

fann upp fyrstu kjarnorkusprengjuna.
46

 

Teikni-klippimyndirnar í seríunni Geislavirkni innihalda yfirleitt einhverja 

fyrirsögn sem er í æsifréttastíl. Síðan eru einfaldar teikningar af mannverum sem 

flestar eru öskrandi af hræðslu. Einnig klippir hann út myndir og límir á pappírinn. 

Síðan setur hann hluti á blaðið og spreyjar yfir þá og fjarlægir þá síðan burtu þannig 

að hluturinn virkar eins og stensill. Þetta eru pólitískar myndir sem gagnrýna 

kjarnorkuiðnaðinn og vopnakapphlaupið í heiminum. Í einni af myndunum klippir 

Erró hluta úr auglýsingu, á bútnum sem hann klippir út stendur „Fresh From the 

USA“ og síðan teiknar hann öskrandi fígúru við hliðina á fyrirsögninni. Þarna er hann 

mjög líklega að vísa beint í kjarnorkusprengjuna. Í þessari seríu er Erró að gera 

pólitískar myndir og gagnrýna kjarnorkuiðnaðinn. Þarna fetar hann í fótspor Berlínar 

dadaista eins og Hannh Höch og John Heartfield sem gerðu pólitískar klippimyndir 

sem innihéldu gagnrýni á samfélagið. Þegar Erró er að gera þessar myndir er 

heimurinn smeykur við þær afleiðingar sem kjarnorkusprengjan hefur í för með sér. 

Það sést bersýnilega á þessum myndum að hann er ekki hræddur við að gagnrýna það 

sem er að gerast í samfélaginu þó svo allir aðrir þori ekki að koma nálægt málefninu. 

Þegar verk klippimydaverk Hönnuh Höch eru skoðuð og borin saman við 

fyrstu klippimyndaverk Erró sér maður að stíllinn er svipaður og einnig að 

listamennirnir eru að nota lík efni í verk sín. Ef maður ber saman til að mynda verkið 

Das Schöne Mädchen (mynd nr. 10) eftir Hönnuh Höch frá árinu 1920 og myndir úr 

Méca-Make-Up seríunni eða myndina Long nose in the morning (mynd nr. 11) frá 

árinu 1959 sér maður að myndbyggingin og verkin eru mjög lík. Verkið hjá Höch er 

þannig byggt upp að hún klippir úr tískutímariti tískuklippingu á konu svo setur hún 

ljósaperu þar sem andlitið og hausinn á að vera og fyrir neðan hana er líkami. Á 

myndinni er einnig dekk, BMW merki, klukka, snúningspedali, andlit og hendi. Í 

verkinu Das Schöne Mädchen er Höch að gera grín að hinni fullkomnu konuímynd.
47

 

Í verkinu Long nose in the morning klippir Erró út efri hlutann af andliti, það er hárið 

og augun og hann tekur ljósmynd af umferðagötu og snýr henni lóðrétt og límir munn 

neðst á myndina. 
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Listgagnrýnandinn og góðvinur Erró, Alain Jouffroy segir frá því í bréfi til 

Danielle Kvaran árið 2003 að þegar Erró hafði sýnt honum klippimyndir sem komu 

honum mikið á óvart fyrir frumleika sakir. Þær voru undanfari þess sem enginn gat  

séð fyrir og kom fram þremur til fjórum árum síðar, það er að segja popplistin og nýja 

fígúrasjónið.
48

 

Það var árið 1958 sem vélarmótífið fór að koma inn í list hans. Þetta ár og þau 

næstu leitaði Erró að innblæstri í veröld vísinda og tækni. Þegar Erró bjó í París á 

Götu meistara Alberts var mjög stutt fyrir hann að fara út á Place Maubert torgið. Þar 

komst hann í blaðaefni og járndrasl hjá útigangsmönnunum sem söfnuðu þessu og 

seldu. Erró naut reyndar þeirra forréttinda að hann þurfti ekki að borga fyrir dótið sem 

hann fékk hjá útigangsmönnunum. Þarna fékk hann mikið af því efni sem hann notaði 

í klippimyndir sínar og komst yfir myndir af ýmsum vélum, verksmiðjuteikningum og 

þar uppgötvar hann einnig tímaritið l´Usine nouvelle sem er eitt af hans 

uppáhaldsritum. Hann bað útigangsmennina að halda til haga öllum myndskreyttum 

tæknitímaritum sem þeir rækjust á. Tímaritið l´Usine nouvelle er kveikjan að 

myndaseríunum Mécamorphoses og Méca-Make-Up myndunum. Í þessum seríum má 

sjá teikningar, málverk og klippimyndir. Í verkunum klippir hann mannslíkamann 

saman við vélar og vélræna hluti. Þar er hann að gagnrýna mikla tæknivæðingu í 

nútímasamfélagi.
49

 

Myndaröðin Méca-Make-Up frá árinu 1959-60 var fyrsta myndasyrpan sem 

Erró málaði eftir samklippi. Syrpan var gerð úr myndum sem höfðu þann tilgang að 

stuða fólk, eins konar móðgun. Þessir tímar einkenndust af miklu ofbeldi, það var 

stríð í Alsír og einnig stríð í Víetnam.
50

 

Í Méca-Make-Up seríunni eru myndirnar samsettar úr myndum af vélum, 

hlutum úr verksmiðjum og fyrirsætuandlitum. Myndirnar eru yfirleitt þannig 

uppbyggðar að hann klippir andlitið út og setur vélar eða tæknihluti inn fyrir andlitið. 

Hann breytir yfirleitt hárinu ekkert. Í myndinni Covema (mynd nr.12) frá árinu 1959 

bætir hann vélum við fyrirsætu andlitið og klippir út munn og eitt auga og límir með á 

myndina. Í myndinni Méca-Make-Up (mynd nr.13) notar hann Benz bíl og myndavél 

fyrir andlit og síðan klippir hann út hálfan munn og límir hann á myndina. Varirnar 

eru límdar á stuðarann þannig að helmingurinn af stuðaranum táknar hinn hlutan af 
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vörunum. Síðan er linsan á myndavélinni eins og nef og augun eru gerð úr röri. Þegar 

þessi verk voru gerð voru teikningar og klippimyndirnar grunnurinn að 

myndbyggingu málverka Erró að hluta til eða í heild.
51

 

Erró hafði frá barnæsku verið mjög hrifinn af vélum og hann segir að ef hann 

hefði alist upp á Ítalíu fimmtíu árum áður hefði hann gengið til liðs við fútúrismann 

og borið mikla virðingu fyrir vélum og vélaraflinu. Hann fór að skoða það hvort ekki 

mætti nota listina til að ná sáttum milli vélar og manns og um leið hvort hægt væri að 

færa listina í áttina að vísindunum. Honum fannst að með vel samsettri og skilvirkri 

vél gæti listamaðurinn lært að nota hrein og klár form fljótt, vel og skipulega. Hann 

þurfti ekki að finna upp formin í Méca verkum sínum því þau voru fyrir framan hann, 

tilbúin í vélamenningunni. Góð vél er þannig gerð að allir hlutar hennar skipta máli og 

þess vegna gæti hún kennt listamanninum að beisla alla hluta myndverksins og láta 

allt vinna saman. Með þessu er myndin í aðalhlutverki en ekki bara eitthvað eitt atriði 

sem er í forgrunni. Samspil milli hluta í myndinni kveikir líf og skapar linnulausa 

vélræna hreyfingu. Erró fannst vélin vera efni sem er nær okkur í nútímasamfélaginu 

heldur en til dæmis fossinn eða fjallstindurinn.
52

 

Erró sökkti sér út í vélmenninguna sem hann kallaði mekanisma og hann gaf 

út skjalið Vélkerfi, vélstefnuyfirlýsing (Mécanismo, mécanifeste). Í þessu skjali eru 

persónulegar skilgreiningar hans á lífs- og listformum í tengslum við vélar, til dæmis 

skilgreiningar á vélhreyfingum, vélandstæðum, véldansi, vélmálverkum, vélkynlífi, 

vélklippimyndum, vélleikhúsum, véltónlist og margt fleira. Í vélorðabókinni kynnir 

Erró aðferð til að búa til klippitexta undir leitarorðinu vélljóð (mécapoéme). Hann bjó 

til ljóðasafnið 100 vélljóð (100 poéms mécanique) með þessari aðferð.
53

 Vélljóðin 

voru þannig sett upp að hann klippti setningar og myndir úr amerískum blöðum og 

tímaritum um vélar og raðar þeim saman af handahófi.
54

 

Árið 1960 sýndi Erró Dieter Roth klippimyndir sem hann hafði gert, þar sem 

hann klippti í sundur andlit og raðaði þeim saman upp á nýtt. Hann kunni að meta þær 

en hann hvatti Erró til að mála myndir eftir þeim, því þannig yrðu þær áhrifameiri. 

Erró fór að ráðum Dieter og var ánægður með útkomuna.
55
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4.2 Áhrif frá Bandaríkjunum 
 

Erró hafði lengi hugsað um það að fara til Bandaríkjanna og veturinn 1962 sigldi hann 

með skipinu S.S. France til Bandaríkjanna. Erró átti kunningja í New York þau 

Öyvind Fahlström og Barbro Östlihn. Þau kynntu hann fyrir Robert Rauschenberg, 

Roy Lichtenstein og mörgum öðrum listamönnum sem tengdust popplistinni í New 

York. Á þessum tíma var popplistin að ryðja sér til rúms í New York og Erró var 

þarna kominn í innsta hring hennar án þess að átta sig á því. Hann notaði tímann í 

New York til þess að kynnast amerískri menningu. Hann labbaði mikið um borgina og 

í leiðinni safnaði hann að sér allskyns drasli, tímaritum, auglýsingabæklingum, 

umbúðum og öllu því sem honum þótti einkennandi fyrir amerískt þjóðfélag. Hann 

hafði líka sérstakan áhuga á teiknimyndablöðum og reyndi eins og hann gat að verða 

sér úti um þau. Hann hafði hugsað sér að nota þetta efni í að skeyta saman amerískum 

og evrópskum veruleika eins og hann birtist í myndum. Með því að setja saman tvo 

ólíka veruleika mátti skapa áreiti og veita áhorfandanum „margskonar sjónræn 

kjaftshögg“.
56

 Þessi verk kröfðust breyttra vinnuaðferða og aðdrættir fóru að hafa 

meiri áhrif á þróun verkanna en uppáfinningasemi. Þarna var Erró samt sem áður 

ekkert að finna upp hjólið því árið 1958 setti hann saman mikið af klippimyndum úr 

blöðum og tímaritum. Eftir þessa ferð kom Erró aftur til Parísar með stútfulla tösku af 

amerískum veruleika sem hann gat notað í verk sín.
57

 Eftir Ameríkuferðina fer Erró 

meira að snúa sér í áttina að klippimyndum og þær fara að skipta meiri máli í list 

hans. 

Eftir fyrri Bandaríkjaferðina fer Erró að nota klippimyndir í meira mæli í 

málverk sín. Á þessum tíma urðu miklar breytingar á verkum Erró, hann byrjaði að 

vinna mikið með myndvörpun til að teikna beint eftir klippimyndinni á léreftið. Hin 

beina tjáning hvarf fyrir þekktum myndum, sem Erró fann í myndasafni sínu. Ný 

frásagnarhugmynd kom fram sem byggði á ljósmyndatilvísunum og samsetningu 

mynda.
58

 

Árið 1964 fer Erró aftur til Bandaríkjanna. Í kjölfar þeirrar ferðar fara verk 

hans smátt og smátt að breytast. Í bréfi sem hann sendir fjölskyldu sinni frá 
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Bandaríkjunum segir hann: „Málverk mín hafa breyst mikið hérna og margt amerískt 

komið inn í þau.“
59

 Í þessari ferð tók Erró upp þráðinn frá því í fyrri ferðinni. Þarna 

fléttaði hann  saman myndum úr gamla og nýja heiminum. Hann læddi til dæmis 

myndum úr amerískum teiknimyndasögum inn í eftirprentanir af frægum evrópskum 

listaverkum. Þetta gerði hann til þess að athuga hvort andstæðurnar myndu magna upp 

spennu. Hann fór smátt og smátt að fá meiri áhuga á ýmsum einkennum bandarísks 

þjóðfélags, það er ofgnótt og yfirgengilegri neyslu Bandaríkjamanna.
60

Ef maður 

skoðar yfirlitsbækur með verkum hans frá þessum tíma sér maður breytinguna á 

verkum hans. Smátt og smátt fer hráa vélarmótífið að víkja og inn koma hlutir úr 

amerísku neyslusamfélagi, allt frá mat til teiknimyndafígúra. Það er eins og það létti 

yfir list hans. Hún verður ekki eins dimm og hún var og hún lýsist upp með tilkomu 

teiknimynda og annarra hluta úr amerísku neyslusamfélagi. 

Erró er stöðugt að sanka að sér myndefni. Hann hirðir allt sem hann kemst 

yfir. Hann sér það þannig að hægt er að gera málverk út frá broti úr teiknimynd, 

gömlu málverki, nýju málverki, póstkorti, teiknimyndapersónu, persónu, 

auglýsingamynd eða fréttamynd. Hans sköpun liggur í því að setja saman myndir úr 

ólíkum áttum og láta þær standa saman sem eina heild í málverkinu. Klippimyndin er 

því mjög stór partur af listsköpun hans því flest málverk hans byrja á því að vera 

klippimyndir.
61

  

Gott dæmi um andstæður sem mætast í verkum hans er serían um 

Víetnamstríðið. Serían heitir Innanhúss í Ameríku (mynd nr.14). Þar tefldi Erró saman 

amerískum og austurlenskum veruleika með skipulögðum hætti. Í þessum myndum 

birtast Norður-Víetnamskir hermenn í svefnherberjum, eldhúsum og stássstofum 

Bandaríkjamanna. Þetta eru pólitískar myndir sem fjalla um víetnamsstríðið, ofbeldi 

og árekstra ólíkra menningarheima. Efniviðurinn er annars vegar glansmyndir af 

amerísku húsnæði sem hann fann í bæklingum á Havana. Tveimur árum eftir að hann 

fann þær myndir rakst hann á myndirnar af Norður-Víetnömunum í áróðursbæklingi 

sem Kínverjar höfðu látið gera.
62

 

Erró lætur sér aldrei nægja að gera bara klippimynd, hann segist hafa þörf fyrir 

því að mála eftir henni þegar hann hefur lokið við hana og finnst myndin ekki vera 

fullunnin fyrr en  hann er búinn að mála hana. Hann er samt ekki að gera lítið úr 
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klippimyndinni með þessu því klippið er það sem hann fær mest út úr að eigin sögn. 

Hann notar olíuliti og stundum þekjuliti sem gefa harða og þurra en glansandi áferð. 

Þessi aðferð finnst honum bræða saman hinar ólíku myndir í klippimyndinni. Þegar 

hann er búinn að mála eftir klippimyndinni finnst honum hann vera kominn með 

fullnægjandi niðurstöðu. Hann beitir ýmsum aðferðum til þess að stækka myndirnar. 

Hann varpar upp ljósmynd með myndvarpa, yfirfærir myndir með rúðustrikun eða 

fríhendis og kýs það helst því þá finnst honum teikningin verða persónulegri og 

áhugaverðari. Hann stækkar ekki alltaf allar klippimyndirnar í sama mælikvarða og 

hann fylgir sjaldan upprunalegu klippimyndinni nákvæmlega þegar hann málar hana 

upp á nýtt.
63

 

Sá hluti sem Erró hefur mest gaman af í vinnu sinni er samklippið. Hann talar 

um að það sé frjálsasti hluti vinnunnar. Hann lýsir samklippinu sem ósjálfráðri skrift. 

Með samklippinu segir hann að hann finni formlegar lausnir á því hvernig maður á að 

fylla flötinn. Samklippið er í sjálfu sér frummynd og fyrirmynd í senn. Næsta skref 

hjá honum í vinnsluferlinu er að loka sig inni á vinnustofu í allt að fimmtán tíma 

vinnulotu. Teikna strik fyrir strik þangað til myndin er komin á strigann. Hann segir 

að þetta geti verið lýjandi en ef einbeitingin og þolinmæðin er til staðar getur þetta 

unnist hratt.
64

 

Erró málaði myndaseríu sem heitir Scape eða Víðáttur. Í þessum myndum 

safnar hann saman allskyns hlutum sem tengjast innbyrðis. Hann hefur málað t.d. 

matarvíðáttu, fiskavíðáttu, ástarvíðáttu, Renaultvíðáttu. Fyrsta víðáttumyndin heitir 

Galápagos, hann segir að sú mynd komi inn í seríuna eftir á en hann málaði þessa 

mynd áður en hann málaði hinar myndirnar. Í myndinni Matarvíðátta (mynd nr.15) 

frá árinu 1964 gerði hann klippimynd sem var í sömu stærð og málverkið eða 200 x 

300 cm. Erró notaði mikið af efni í þessa mynd sem hann sankaði að sér í fyrstu ferð 

sinni til Bandaríkjanna. Matur var aðalviðfangsefnið eins og nafnið á myndinni gefur 

til kynna. Erró segir frá því að hann smakkaði nánast allan matinn sem hann málaði í 

þessu verki í fyrstu ferð sinni til Bandaríkjanna. Það fylgir sögunni að maturinn hafi 

smakkast misvel og þegar hann málaði myndina hafi hann munað bragðið á öllum 

þeim mat sem kemur fram í myndinni. Þegar myndin var máluð voru engir 

stórmarkaðir í Frakklandi eins og voru í Bandaríkjunum. Honum fannst mikið til 

koma að sjá allt þetta magn af mat á einum stað og innblásturinn af þessari mynd kom 

                                                 
63

 Kvaran: Erró í tímaröð: Líf hans og list, bls 240 
64

 Kvaran: Erró: Listasafn Reykjavíkur, bls 10 



23 

 

frá því að sjá allar litskrúðugu matarumbúðirnar standa hlið við hlið í 

búðarhillunum.
65

 

Erró hefur alltaf haft gaman af því að þekja stóra fleti og magn hefur alltaf 

höfðað til hans. Víðáttumyndirnar eru niðurstöður geysimikillar söfnunarvinnu. Það 

tekur allt að tvö til fjögur ár að safna saman myndefni í hverja víðáttumynd. Við fáum 

innsýn í velmegunina í samfélaginu sem við búum í þegar hillur stórmarkaðanna blasa 

við okkur en vörurnar eru það vel dreifðar að þær ná ekki að vekja upp furðu hjá 

okkur fyrr en þær eru konar saman á einum myndfleti eins og Erró gerir í 

víðáttumyndum sínum. Þarna sjáum við neyslusamfélagið í sinni réttu mynd. 

Myndirnar vekja áhorfendur til vitundar  um hluti sem þeir vita fyrir til dæmis að bílar 

og símar eru framleiddir til þess að endast ekki svo að neytandinn þurfi að skipta þeim 

út sem fyrst, það er varla búið að prenta teiknimyndasögu og þá er þegar búið að 

henda þeim. „Fjölmargar myndir Errós mætti nota sem skýringarmyndir á því sem 

venja er að kalla kreppuástand, það er að segja að veröld þar sem framleiðsla og 

neysla er óhemjumikil en erfitt reynist að samræma þetta tvennt þannig að stíflur 

myndast og alls kyns umferðarhnútar sem stöðva eða hægja á gangverki vélarinnar 

meðan stríð brýst ekki út til þess að koma neyslunni af stað.“
66

 

Í bókinni Erró í tímaröð: Líf hans og list er skemmtileg mynd af vinnslu 

Matarvíðáttu verksins. Fyrsta myndin er af fjölskyldu sem er umkringd mat og í frétt 

sem fylgdi myndinni kemur það fram að í upphafi 7. áratugsins hafi bandarísk 

fjölskylda borðað að meðaltali tvö og hálft tonn af mat á ári. Erró klippti þessa mynd 

úr Life tímaritinu og myndin hefur trúlega verið einhverskonar kveikja að myndinni 

Matarvíðátta.
67

 Önnur myndin er af skrifborði Erró þar sem hann er búinn að klippa 

allskyns myndir af mat úr blöðum og tímaritum. Þriðja myndin er af hálfkláraðri 

klippimynd þar sem hann er byrjaður að raða niður matarmyndunum á blað. Á mynd 

fjögur og fimm sér maður það hvernig Erró breytir klippimyndinni í málverk. Þá er 

hann búinn að teikna útlínur af klippimyndinni á striga og er byrjaður að mála 

myndina. 

Renault bílaverksmiðjan pantaði víðáttu mynd hjá Erró árið 1984. Erró var 

mjög sáttur við þá reynslu að fá að vinna fyrir svona stórt fyrirtæki. Þarna fékk hann 

að kynnast því hvernig vélarframleiðsla fór fram. Hann fékk í hendurnar bæklinga 
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með varahlutum, notkunarbæklinga með vélabúnaði sem aðeins bílasölur og 

verkstæði höfðu aðgang að og alls konar myndefni sem hann gat síðan notað í 

myndina. Hann fékk allt til alls við gerð þessara myndar og það gerði honum 

auðveldara að mála þessa mynd en hinar víðáttu myndirnar. Í hinum myndunum þurfti 

hann að safna og leita að efni sem tók mikinn tíma og mikla vinnu en í Renaultvíðáttu 

(mynd nr.16) fékk hann allt í hendurnar sem gerði verkið mun auðveldara.
68

 

Á árunum eftir seinni Ameríkuferðina fer klippið einungis að verða að 

undirbúningsvinnu fyrir málverk. Hann er ekki að gera heilu seríurnar sem eru bara 

klippimyndir heldur fer hann aðallega að nota klippið til að undirbúa málverk sín.  

Klippið dettur samt aldrei út hjá honum og það er enn mjög stór hluti af verkum hans 

og kannski sá mikilvægasti því án klippsins hjá Erró verður ekki til málverk. 

Erró segir frá ástæðunum fyrir því að hann byggir málverk sín upp á myndum 

eftir annað fólk í bókinni Margfalt líf. Hann segir að þetta aðfengna og skammlífa 

myndefni, auglýsingar, skopmyndir, tækniteikningar og ljósmyndir eru hluti af 

samtímanum og hann segist vilja fylgjast með því hvert við stefnum. Það er 

undantekning ef hann málar upp úr sjálfum sér. Hann byrjar alltaf á því að klippa 

myndir úr blöðum og bæklingum og raða þeim saman. Hann segist oftast nær hafa 

mesta ánægju af því stigi í vinnu sinni. Síðan málar hann myndir eftir 

klippimyndunum. Erró segir það að honum finnist hann vera miklu frjálsari þegar 

hann byggir myndir sínar upp á samklippi heldur en þegar hann málar eitthvað án þess 

að gera klippimynd fyrst.
69

 

Erró talar um að allt hafi verið gert áður. Allt hefur verið ljósmyndað, 

kvikmyndað, teiknað og málað. Hann segir að það séu myndir allt í kringum okkur og 

við komumst ekki hjá því að sjá þær. Sjálfum finnst Erró hann vera nokkurs konar 

annálsritari eða fréttamaður hjá stofnun sem geymir allar myndir heimsins og það er 

hans hlutverk að setja þær saman í stærri heild. Erró líkir þessu starfi sínu við vinnu 

flæmska listmálarans Rueben. Hann safnaði miklu efni í Róm og hann hafði marga 

aðstoðarmenn til að hjálpa sér í þeirri vinnu. Erró talar um að þetta sé það sama og 

hann er að gera nema munurinn liggur í því að í hans tilviki er hann að vinna með 

mörg hundruð ljósmyndir, myndasögur, myndasöguteiknara og ritstjóra. Hann safnar 

gífurlega miklu efni og þegar hann er kominn með nóg af efni sem hægt er að nota í 

ákveðið myndefni getur hann byrjað á myndasyrpu. Þá byrjar aðal vinnan hjá honum 
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sem er að velja myndir, klippa þær saman og mála síðan eftir klippimyndinni. Ef 

myndasafnið er stórt hefur hann efni í myndir til eins eða tveggja ára.
70

 

Í sumum verkum Erró getur maður komið auga á mismunandi stíla. Hann 

virðist geta aðlagast hvaða stíl sem er og náð inntaki hans. Kunnátta hans og góð 

menntun gerir honum kleift að komast alveg inn að viðfangsefninu og setja áherslu á 

stílbrigði þeirra fyrirmynda sem hann er að vinna með að hverju sinni. Til samræmis 

við mósaíkaðferðina, sem er undirstaða klippimynda, þá er hverri skapgerð fyrir sig 

komið til skila með einkennandi vinnuaðferðum, kækjum og leikni. Til þess að koma 

þessu áfram til áhorfandans notar hann allskyns samsvaranir, umskipti og 

kontrapunkta sem vekja lukku. Málverkum Errós tekst það með því að setja saman 

einfaldleika teiknimynda og sérlyndi barokkmálverka.
71

 

Erró gerir ekki bara málverk, hann hefur einnig gert kvikmyndir. Hann gerði 

kvikmynd sem heitir Grettur (mynd nr.17). Myndin er þannig byggð upp að Erró 

myndaði meira en hundrað málara, myndhöggvara og listgagnrýnendur frá ýmsum 

löndum og bað alla um að gretta sig fyrir framan myndavélina. Síðan fékk hann 

franska listamannin François Dufrene til þess að búa til hljóðið í myndinni úr öskrum 

og öðrum munnhljóðum. Erró gerði einnig myndirnar Stjörnur og Andlit. Í myndinni 

Stjörnur er röð ljósmynda af brosandi leikkonum klippt út úr tímaritum og síðan 

hendast feit smábörn inn í myndina og loks endar hún á myndum sem minna á söguna 

af Fríðu og dýrinu. Bæði í kvikmyndum og málverkum Erró skapa samklipp manna, 

andlita og hluta óvenjulega tengingu. Í málverkum sínum byggir Erró verk sín upp á 

ljósmyndasamklippi og því er hægt að segja að málaralist hans sé frá kvikmyndum 

komin það er að segja byggist upp á klippingu sem er einnig undirstöðuatriði í 

kvikmyndum.
72

 

Erró kemst á leiðarenda í hverju verki í þrem áföngum: Safna saman myndefni 

sem þegar er til, setja það í nýtt samhengi sem myndar síðan nýja heild það er 

klippimynd og að lokum er sú mynd tekin, þróuð og unnin sem málverk. Vinnan sem 

Erró leggur í verkið er að velja, setja saman og skapa upp á nýtt myndir sem þegar eru 

til. Það mætti segja að hann  væri  að gefa gömlum myndum annað líf.
73

 

Í nóvember 1989 opnaði Erró sýningu í París og Philippe Piquet skrifaði dóm 

um hana í Le Quotidien de Paris og lýsir þar verkum hans á skemmtilegan hátt:  
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Verk hans verka eins og risavaxinn bútasaumur þar sem öll tungumál, allir 

menningarheimar, öll siðmenning beygjast í sömu tíð. Þau eru samtímalegur 

Babelsturn með allri þeirri spennu og samræmi sem því fylgir, óreiðu og jafnvægi, 

hörmungum og hamingjuatburðum. Höfundaverk hans er eins og fljót sem stöðugt 

vex um leið og það flýtur fram, eins og mannmergð sem engu eirir. Erró eða saga um 

innrás.
74

 

 

Erró sér málaralistina sem tæki til að komast í tæri við dýrslegar hliðar lífsins. 

Þegar hann vinnur að málverkum sínum hugsar hann ekki um greininguna á verkum 

sínum þótt það séu ótalmörg tákn í verkum hans. Það sem Erró vill sýna okkur er hið 

dýrslega stig tilverunnar. Heimurinn sem hann skapar í verkum sínum minnir á 

súrrealískar teiknimyndasögur þar sem listamaðurinn fær innblástur með því að láta 

tilviljun ráða því hvaða myndir verða á vegi hans og hvernig þær tengjast innbyrðis. Í 

huga Errós renna draumar og veruleiki saman.
75

 

Erró segir í sýningaskrá fyrir sýninguna „Erró: Útmáðar minningar“ í Galerie 

Ernst Hilger i Vínarborg: „Í hvert skipti sem ég lýk við málverk, þá hugsa ég með mér 

að þetta gæti verið mitt síðasta málverk.“ Hann er spurður nánar út í þetta og svarar: 

„Þetta er í rauninni frelsandi hugsun að segja að hvert málverk sé kannski hið síðasta 

en um leið að segja að ég sé alltaf í aðstöðu til þess að byrja upp á nýtt, að fara af stað 

úr engu. Það sem vekur mestan áhuga minn núna er flæðið og óvissan í 

myndefninu.“
76

 

Erró tekur mest af myndefni sínu úr hinum ótæmandi myndabanka 

teiknimyndasagnana. Hann sækir í þetta efni sem grunn fyrir klippimyndir sínar vegna 

þeirra grafísku eiginleika sem eru til staðar í þessum myndum og einnig vegna þess 

hve myndskreytingarnar eru ofsalegar. „Krafturinn í fljúgandi fígúrum, myndvörpun 

út fyrir rammann, árekstrar og högg, línustyttingar til að skapa fjarvídd, upphrópanir, 

ofsafengið ofansjónarhorn“ allt þetta er hvetjandi fyrir ímyndunaraflið og 

klippimyndina. Með þessu kemur Erró fram sem listamaður sinnar aldar sem fetar í 

fótspor merkra frumkvöðla eins og Braque, Picasso og Schwitters sem notuðu í sínar 

fyrstu samsetningarmyndir allskyns hluti og stundum alls konar drasl.
77
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Erró segir það að allar myndir séu þess virði að skoða, hvort sem þær eru 

pólistískar, félagslegar, sögulegar, vísindalegar, menningarlegar, erótískar, 

teiknimyndasögur, skopmyndir, eftirprentanir eða auglýsingar. Myndmálið er 

alþjóðlegt, það geta allir skilið það, ekki bara listunnendur.
78

 

„Erró er aldrei fangi einnar hugmyndar. Hann lætur sér aldrei nægja bara eina 

skynjun. Hann kann best við að gera marga hluti í einu, blanda saman skynjunum og 

dásemdum.“
79

 

 

 

5. Samantekt og niðurstöður 
 

Það sem ég hef komist að í þessari ritgerð er að flestallar myndir Erró byggjast upp á 

sama ferlinu. Þær byrja í huga hans sem hugmynd og þegar hann er búinn að velta 

hugmyndinni fyrir sér fer hann og finnur efni til að framkvæma hugmyndina. Hann 

finnur efnið í gífurlega stórum gagnabanka klippimynda sem hann hefur safnað frá 

árinu 1959. Í þessum gagnbanka eru myndir af öllu milli himins og jarðar. Hann 

sankar að sér efni allsstaðar að úr heiminum. Blöð, bæklingar, tímarit, auglýsingar og 

allskyns sneplar eru það sem Erró sækist eftir, í þeim finnur hann efnið í sínar myndir. 

 Erró var við nám í mósaíkskóla í Ravenna og segja má að mósaíkin sé 

kveikjan að áhuga hans að raða saman smærri bútum til þess að búa til stóra 

heildarmynd. Grunnur Erró í mósaíkinni hefur því án efa gert honum auðveldara að 

takast á við klippimyndatæknina og allt það sem hún hefur upp á að bjóða. 

Í fyrstu klippimyndaseríunum sínum var hann mikið að vinna með ljósmyndir 

og síðan klippti hann vélmótíf inn á myndina. Fyrir ferðir hans til Bandaríkjanna var 

vélin og ýmislegt tengt vélum mjög stór hluti af verkum hans en það fer aðeins að 

minnka eftir ferð hans til Bandaríkjanna. Méca-Make-Up og Mécamorphoses eru 

stórar klippimyndaseríur sem hann vann sem eru tengdar vélum svo bjó hann einnig 

til vélstefnuyfirlýsingu þar sem hann skýrði út ýmsa hluti í tengslum við vélar og 

tengsl þeirra við listina. 

Myndirnar byrja sem klippimyndir þar sem Erró finnur það efni sem hann vill 

nota í myndina og límir það niður á blað. Erró er mikið fyrir það að fylla myndir sínar 

af efni og þar er yfirleitt ekki auðan blett að finna. Þegar hann er búinn að fylla flötinn 
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og raða niður öllu því efni sem hann vill hafa á myndinni er klippimyndin tilbúin. 

Næsta skref hjá honum er þá að breyta klippimyndinni í málverk. Klippimyndin er 

alltaf fyrirmyndin af málverkinu. Hann fer þó ekki nákvæmlega eftir henni, hann á 

það til að breyta henni og stækka og minnka ákveðin form og karaktera. Hann stækkar 

klippimyndina með notkun myndvarpa, yfirfærir hana yfir á striga með rúðustrikun 

eða fríhendis. Sjálfum finnst honum útkoman skemmtilegust þegar hann gerir það 

fríhendis því þá finnst honum myndin verða persónulegri og áhugaverðari. Þegar hann 

er búinn að yfirfæra klippimyndina yfir á strigann hefst erfiðasta og tímafrekasta 

verkið sem er að mála myndina. Þetta ferli í vinnu hans tekur mesta tímann enda 

mikið af smáatriðum og einnig eru myndirnar yfirleitt yfirfullar af efni sem þarf að 

mála. 

Þegar Erró fer til Bandaríkjanna opnast fyrir honum nýr heimur og list hans fer 

smátt og smátt að breytast. Eftir Bandaríkjaferðina fer hann að mála myndir eftir 

klippimyndum sínum og snýr sér eiginlega alfarið að því. Þar kynnist hann 

teiknimyndasögunum og þær fara að brjótast inn í verk hans og verða mjög áberandi í 

verkum hans. Eftir þessa ferð fer hann að gera meira af verkum tengdum 

neyslusamfélagi nútímans. Þannig að það má segja að ferð hans til Bandaríkjanna hafi 

breytt list hans mikið og gert hann að þeim listamanni sem hann er í dag. Hans stærsta 

myndasería, víðáttuserían á rætur sínar að rekja til þessara Bandaríkjaferða. Þar sem 

hann málar stórar myndir af allskyns víðáttum eins og mat, bílum eða fuglum. 

Áhrifin í verkum Erró koma allstaðar að. Samfélagið og nýjungar í 

samfélaginu hafa mikil áhrif á verk hans. Hann vill alltaf vera að fjalla um það sem er 

að gerast. Í klippimyndum hans koma áhrifin frá pólitískum klippimyndum dadaista. 

Einnig hafa klippimyndir Max Ernst haft áhrif á fyrstu klippimyndir hans. Í 

Frakklandi var hann mikið í kringum súrrealistahreyfinguna sem hafði einnig áhrif á 

hann. Í seinni tíð hefur hann leitast meira eftir áhrifum úr samfélaginu sjálfu og því 

sem er að gerast að hverju sinni. Hann notar mikið teiknimyndasögur og karaktera úr 

teiknimyndasögum í verkum sínum. Það sem gerir verk hans svo aðgengileg er það að 

flestir sem skoða þau kannast við eitthvað úr þeim og það gerir þau áhugaverðari fyrir 

vikið og áhorfandinn nær að tengja við verkið. 

Íslenska þjóðin hefur notið góðs af því hversu gjafmildur maður Erró er. Hann 

hefur gefið þjóðinni fleiri þúsund verka sem við getum notið. Hann er enn að bæta í 

þessa gjöf og við vonum að hann muni gera það eins lengi og hann getur því það eru 

forréttindi að fá að njóta listar hans.  
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Mynd 6. Raoul Hausmann - Mechanical Head frá árinu 1920 
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Mynd 11. Erró – Long nose in the morning frá árinu 1959 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Erró – Covema  frá árinu 1959 
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