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Í þessari ritgerð fjalla ég um teikningar og málverk. Aðaláhersla mín er á eigin verk
en ég fjalla um verk annarra í samhengi við þau. Ég leitast við að greina grunnþætti
verka minna og fer því stuttlega í undirstöður þeirra og mitt vinnuferli. Því næst skoða
ég teikningu sem rannsakandi athöfn. Ég ræði um mismunandi nálganir ýmissa
listamanna og tek dæmi um teikningar eftir mig og hvernig mín verk hafi eiginleika
frásagna.
Í næsta kafla ritgerðarinnar segi ég frá því hvernig frásögnin getur tekið á sig
mismunandi form líkt og í ritlist. Ég skoða hvaða grunnefni málverk og teikningar
þurfa til þess að hafa í sér eiginleika frásagna og hvað áhorfandinn þurfi að sækja frá
sjálfum sér þegar kemur að túlkun frásagnarinnar í listaverkinu. Ég geri grein fyrir
tveimur gerðum frásagnarmálverka, mónósenum og óháðum frásögnum og nota tvö
fræg málverk til útskýringar á því. Ég fer mjög ítarlega í annað verkið og tek ég síðan
dæmi um frásagnir í fullbúnum verkum eftir mig.
Ég lít á list mína sem rannsakandi athöfn. Í leit minni að niðurstöðu tefli ég
saman verkum mínum, textum, minni eigin rödd og rödd lesanda/áhorfanda. Ég velti
fyrir mér samspili skynjunar og hugsana og skoða mörkin á milli raunveruleika og
skáldskapar, raunveruleika fólks og svo mína túlkun á þessum raunveruleika sem
breytir honum í skáldskap.
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Myndlistar-lífskort
Öll erum við að draga upp kort af okkur á meðan við tórum á lífsleiðinni. Við
stundum þetta með störfum, tilfinningum, smekk og öðru sem felst í því að
vera til. Kannski er lífið misjafnlega meðvituð og frumleg kortagerð. Kannski
er allt sem við gerum tákn fyrir eitthvað sem innra með okkur býr og sést ekki
beinlínis og með listrænum hætti. Yfirleitt er á lífskortinu flest fengið hjá
öðrum. Við höfum hlotið það í arf frá foreldrum, trúnni, ættlandinu, þjóðinni.
Ekkert lífskort er úr lausu lofti gripið. Listirnar eru svipaðar. Þær eru, beint
eða óbeint, ekki aðeins kort af innra lífi þeirra sem iðka þær heldur líka af
samfélaginu...1
Hér líkir Guðbergur Bergsson listinni við lífskort. Það fær mig til þess að velta því
fyrir mér hvernig mitt eigið myndlistar-lífskort líti út? Hvað er ég og hvar á ég heima?
Í staðinn fyrir að teikna kort af mér sem listamanni, þá byrja ég á því að staðsetja mig
á auðu blaði sem er grunnurinn að öllu því sem á eftir kemur. Þar stend ég á góðum
grunni og þarf að byggja mér hús ofan á hann, sem táknar mína listhugsun og helstu
þætti verka minna. Sem listamaður verð ég þó að standa með báða fætur á jörðinni,
örugg með það sem ég er að gera. Húsið þarf því að vera vel byggt en hafa möguleika
til endurbóta og uppbyggingar. Sköpunin má nefnilega ekki staðna og það verður alltaf
að skilja eftir pláss fyrir þróun og þroska. Efniviðinn í húsið sæki ég í grunnþætti
verka minna og til helstu áhrifavalda þeirra sem eru eins og múrsteinar sem ég safna
að mér. Með þessum múrsteinum byggi ég upp mína listhugsun, lag eftir lag, líkt og
hús er byggt, hæð eftir hæð.
En hverjir eru grunnþættir listköpunar minnar og hugsunar? Hvaðan sæki ég
múrsteinana sem byggja húsið? Hér mun ég leitast við að svara þessum spurningum
með því að fjalla um mitt listræna vinnuferli og setja það í listsögulegt samhengi. Til
þess greini ég meðal annars frá mismunandi aðferðum listamanna við teikninguna. Ég
skoða málverkið og teikninguna sem frásögn og hvernig ein mynd getur verið partur af
langri sögu. Frásögnin getur líka komið úr teikningunni sjálfri, hún getur vakið sögu
hjá áhorfandanum, byggða á hans eigin reynslu og umhverfi.
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Guðbergur Bergsson, Einar Garibaldi Eiríksson: Blað 18 - Reykjanes, Listasafn Reykjanesbæjar,
Duushús, Keflavík, 06.09.2002 - 20.10.2002.
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Vinnuferli og undirstaða verka minna
Grunn hússins finn ég í teikningunni. Hún er undirstaða og uppspretta í verkum
mínum (2012, sjá mynd 1 í viðauka). Með línunni hefst listaverkið. Teikningin
stendur sem fullbúið verk en stundum yfirfæri ég teikninguna yfir í málverk (2012, sjá
mynd 2 í viðauka) eða tvinna hana saman við texta, hreyfimynd eða hljóð. Endanleg
útkoma verksins tekur svo ávallt mið af því rými eða aðstæðum sem hún er sett upp í,
hvort sem að það eru eiginleg rými eins og veggur, herbergi og bók eða huglæg eins
og til dæmis kynning eða samræður.
Sem listamaður er ég í stöðugri leit, ég les mikið, aðallega skáldsögur og horfi
á kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Ég skoða verk annarra myndlistarmanna í bókum, á
sýningum og á netinu og les það sem skrifað er um þau verk sem ég finn að tengjast
mínu áhugasviði. Ég horfi einnig á og les viðtöl við myndlistarmennina sjálfa. Ásamt
þessu öllu er ég alltaf að teikna og skrifa hjá mér hugleiðingar. Ég skoða atvik úr
hversdagsleikanum sem og upplifun úr takti við hann. Mín viðfangsefni hafa upp á
síðkastið að mestu snúist um að ígrunda alls konar andlega erfiðleika eða geðveiki út
frá ýmsum sjónarhornum. Ég skoða viðfangsefnið í gegnum skáldskap, frásagnir
annarra og í gegnum mína persónulegu reynslu af veikindum sem þessum. Smám
saman síast ummerki þessarar leitar og hugsunar inn í teikningarnar. Ég safna þeim
jafnóðum saman í bunka og geymi á vísum stað þangað til að ég fer að huga að
framsetningu og endanlegri útkomu á þeim sem listaverki. Undanfarið hefur endanleg
útkoma teikninganna oftast verið málverk. Málverkin hafa samt sem áður alltaf yfir
sér ákveðið yfirbragð sem minnir á teikningar. Felst það meðal annars í því hvernig ég
beiti penslinum og á hvernig flöt ég mála sem er nær eingöngu olíumálunarpappír.
Upphafspunktur listaverka minna er alltaf teikning og hefjast þau málverk sem
ég geri út frá línu en ekki lit. Ég nota olíumálningu til þess að gefa teikningum mínum
lit. Olíumálningin gefur þeim ákveðinn varanleika, á meðan blýantsteikningar hafa
hversdagslegra yfirbragð. Það sem öll mín verk eiga sameiginlegt er að þau eru
hlutbundin og gefa til kynna einhvers konar frásögn. Aðalatriði verka minna er ekki
hvaða miðil ég nota heldur hvað verkin hafa að segja.

Teikning sem rannsakandi athöfn
Kristín Ómarsdóttir rithöfundur komst þannig að orði í útvarpinu á dögunum að
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...bæði það að lesa, horfa á bíómyndir og að skrifa. Ég held að ég myndi
hverfa, ef ég hefði ekki þessa hluti. Ég myndi bara missa fótana. Það er
einhvern veginn þannig. Að skrifa, það er eins og að ef að ég geri það ekki, þá
viti ég ekki hvar ég er2.
Með þessum orðum þykir mér hún hitta fínan nagla á höfuðið. Hún gæti verið að tala
um að listsköpun sé eins og tæki til þess að ígrunda og átta sig á fólkinu í kringum sig
og heiminum sem við búum í. Rannsakandi athöfn sem gengur út á það að finna sér
sinn stað meðal manna og miðla ígrunduninni síðan frá sér í verki til annarra.
Teikning getur verið eins og rannsakandi athöfn, gerð til þess að reyna að skilja fjölda
umhugsunarefna. Hún hefur fylgt manninum í ár og aldir og geta listamenn tekist á
við hana á allskonar máta. Hér á eftir geri ég stuttlega greinarmun á nokkrum
mismunandi nálgunum við teikningu þar sem að þær aðferðir sem listamennirnir nota
eru á einhvern hátt rannsakandi.
Sumir listamenn nota teikningu á nánast vísindalegan hátt til þess að skrásetja
viðfangsefni sín. Bandaríkjamaðurinn Russell Crotty er best þekktur fyrir verk sín
sem

hann

vinnur

með

því

að

horfa

á

stjörnurnar

í

heimatilbúnu

stjörnunskoðunarstöðinni sinni. Hann teiknar upp stjörnurnar og himingeiminn og
skrásetur þannig starfssemi þeirra með teikningum sem einkennast af skyggðum
krossstrikum búnum til með penna og bleki. Innblástur hans í myndlist er því að
miklu leyti kominn frá því að rannsaka himingeiminn.3 Aðrir nota teikningu svolítið
eins og verkfræðingur eða arkitekt myndi gera eins og til dæmis Sirra Sigrún
Sigurðardóttir. Haraldur Jónsson notar hana í tengslum við abstrakt hugflæði. Í
verkinu Anatomy of feelings4 (1998) eru allmargar teikningar teiknaðar með rauðum
vatnslitablýanti á norskan grasafræði pappír. Hver þessara teikninga táknar
tilfinningu. Rannsakandi athöfn hans var í þessu tilviki það að teikna tilfinningar.5
Enn aðrir nota teikningu sem inngang að konsept-hugsun og er Kristján
Guðmundsson gott dæmi um það. Listrænar rannsakanir Kristjáns telja meðal annars
Teikningar, seríur verka þar sem að hann leitar uppi kjarna teikninga sem slíkra. Í
þeim stillir hann saman klumpum af grafít með rúllum af pappír á ýmsa vegu og notar

2

Kristín Ómarsdóttir, Fantasían er veruleiki „Víðsjá”, á Rás eitt, 21.09.2012
Hoptman, Laura, Drawing Now: Eight Propositions, The Museum Of Modern Art, New York, 2002.
4
Haraldur Jónsson, Anatomy of feelings, Teikningar teiknaðar með rauðum vatnslitablýanti á norskan
grasafræði pappír, 1998, Haraldur Jónsson.
5
Haraldur Jónsson, this.is/comet , sótt 4.01.2013., http://this.is/comet/AnatomyofFeelings/index.html
3
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þannig grunnefni teikninganna til þess að skapa úrval þrívíðra teikninga.6
Að lokum vil ég nefna þá aðferð rannsakandi teikninga sem unnar eru upp úr
persónulegri reynslu listamannsins, upplifun hans á umhverfi sínu eða sögum
annarra. Á rannsakandi hátt takast listamennirnir við ákveðna sögu eða atburð sem
þeir vilja vinna úr. Verkin segja af sameiginlegri reynslu eða klemmum sem hrjá
mannkynið og listamennirnir takast á við heiminn í gegnum teikningar sem eru síðan
settar fram á myndrænan hátt.7 Dæmi um myndlistarmenn sem nota teikningu á
þennan hátt eru Louise Bourgeois, Tracey Emin og William Kentridge.
Það er innan þessarar aðferðar, rannsakandi teikninga sem ég vil staðsetja
verk mín. Ég nota teikninguna sem rannsakandi athöfn. Með henni reyni ég að skilja
fjölda persónulegra umhugsunarefna sem ég set síðan fram fyrir áhorfandann til þess
að túlka á sinn hátt.
Ann-Sofie

Noring

sýningarstjóri

á

stórri

yfirlitssýningu

á

verkum

listakonunnar Karin Mamma Andersson fjallar um í skrifum sínum að nú á tímum
tengslaneta og fjölmiðlavæðingar, þar sem allt gerist svo hratt, sé löngun hjá
listunnendum fyrir persónulegri nálgun. Í heimi þar sem allt er svo stórt og listir eru
oftar en ekki viðburður, hefur maður löngun eftir einhverju persónulegra. Verkum
sem tala til áhorfandans. Karin Mamma Andersson skapar málverk út frá sínu
nærumhverfi. Hún gerir eitthvað úr því sem hún sér. Út frá hennar persónulegu
reynslu málar hún þar til að verk hennar tala til annarra.8 „Til þess að skapa einbeitta
tilfinningu fyrir einhverju, verður þú að einfalda það niður í nokkra litla hluti sem
hafa einkenni frásagnar. Þannig getur þú skapað þína eigin sögu.“9
Í verki hennar Abandoned (2006) málar Karin Mamma mannlaust herbergi.
Þar er allt á rúi og stúi. Einhvers konar hirsla liggur á gólfinu, henni hefur verið velt
um koll. Önnur hirsla stendur upp við vegg en allar skúffurnar hafa verið dregnar úr
henni og liggja á víð og dreif um gólfið. Borð á hvolfi og bækur, flíkur og aðrir munir
liggja á víð og dreif um herbergið. Tveir hægindastólar standa í makindum og myndir
Kristján Guðmundsson, i8 Gallery,12.01.13, http://www.i8.is/?s=8&aID=17
Macfarlane, Kate og Katharine Stout, „Investigating the Status of Drawing: Drawing in Part”, í The
Drawing Book: a survey of drawing: the primary means of expression, Tania Kovats, ritstj., Black Dog
Publishing Limited, London, 2007, 39 - 40.
8
Ann-Sofi Noring, „Karin Mamma Andersson”, í Mamma Andersson, Ann-Sofi Noring, Moderna
Museet, Steidl, Þýskalandi, 2007, Opna númer þrjú.
9
To make a concentrated feeling for something, you have to reduce it to the few small things that can
tell a story. Then you can make your own history“. Karin Mamma Andersson, Crown Point Press,
09.01.13, http://www.crownpoint.com/artists/andersson
6
7
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hanga enn á veggjunum. Þetta herbergi er ekki bara yfirgefið. Því hefur verið
umturnað. Afhverju? Sem manneskjur erum við víraðar til þess að velta þessu fyrir
okkur. Sem áhorfendur málverksins ímyndum við okkur frásögnina. Hvað hefur gerst
hér? Hvað á eftir að gerast? Sá sem er hlynntur tiltekt gæti skapað í huga sér frásögn
þar sem maður kemur inn í rýmið nokkru seinna og byrjar að taka til. Karin Mamma
gefur áhorfandanum ekki upp nákvæma sögu en hún gefur honum færi á að ímynda
sér hana.

Dæmi um teikningar eftir mig
Í verkinu Þessar skiptast á að hlúa að hvor annarri (2012, sjá mynd 3 í viðauka)
sjáum við þrjár konur. Konurnar virðast vera í náttkjólum, það sést greinilega að ein
þeirra er berfætt. Tvær þeirra sitja á rúmi í forgrunni á meðan sú þriðja stendur fyrir
aftan þær með símtól við eyrað og fiktar með fingrum hægri handar í símasnúrunni.
Hún virðist frekar vera með hugann við aðra konuna sem situr, en við símtalið. Það
sér áhorfandinn á augnaráðinu. Fiktið í símasnúrunni gefur til kynna að hún sé annars
hugar. Konan sem augnaráðið beinist að situr á hnjánum á rúminu og horfir með
óhugnanlegu stjörfu augnaráði út úr myndinni í átt til áhorfandans. Augun og þurrar
varirnar gefa það til kynna að hún sé ekki alveg heil heilsu. Þær eru allar með roða í
kinnum og grár bakgrunnur myndarinnar er teiknaður órólegur. Úr þessu kann
áhorfandinn að lesa hugaræsing aðstæðnanna. Þriðja konan situr líka á hnjám sér og
beinir sjónum sínum niður á dularfullann pakka eða kassa sem teikningin sýnir ekki
nákvæmlega hvað er. Virðist sú þriðja samt vera að færa eða sýna veiku konunni
þennan óljósa hlut af umhyggjusemi. Hné þeirra snertast og skapar það ákveðna nánd
á milli þeirra. Þær eru ekki ókunnugar hvor annarri. Titillinn Þessar skiptast á að
hlúa að hvor annarri gefur til kynna að þær eigi það til að skiptast á að vera sú sem
þurfi að hlúa að. Sammannleiki og skilyrði mannsins eru mín aðalviðfangsefni og
byggi ég þau oft á persónulegri reynslu. Það sem skiptir líka máli í því hvernig maður
skynjar teikningar mínar, sem eru flestar í þessum dúr, er að vita að textinn eða
titillinn sem fylgir er sprottinn af myndinni sem er aftur á móti sprottin af athugunum
mínum. Myndin er ekki myndskreyting á texta, þannig að sú frásögn sem í henni
finnst sprettur af myndinni sjálfri en ekki fyrirfram samdri sögu.

8

Í verkinu „Það eina sem að stoppar þig, ert þú. (2010, sjá mynd 4 í viðauka) fjalla ég
um það hvernig mannveran er oft heft af sínum eigin hugsunum. Með því að teikna
dýr með mannslíkama, áhyggjulaus og frjáls, velti ég því upp hvort að þau séu laus
við vandamál og kreppur um tilvist. Á meðan teikna ég mannveruna horfa á þau,
hefta af sínum eigin hugsunum þó svo að hún gæti auðveldlega brotið af sér fjötrana
með einni handahreyfingu.
Það sem einkennir allar mínar teikningar eru sterk persónueinkenni. Ekki
þannig persónueinkenni að þau auðkenni ákveðnar raunverulegar persónur heldur
frekar þannig persónueinkenni sem áhorfandinn þekkir í gegnum sjálfan sig eða aðra
og getur þannig tengt við og skapað sögur í kringum persónurnar. Áhorfandinn þekkir
svipbrigði, líkamsstöður, kæki og stílbrigði og getur þannig samsvarað sig
persónunum.

Ólíkar frásagnir
Verkin mín eru undantekningalaust hlutbundin og einnig felst í þeim heilmikil
frásögn. Vitur kona skrifaði eitt sinn að það að teikna sé að vera mannlegur. Fólk
teiknar allsstaðar í heiminum. Teikninguna er hægt að nota sem alþjóðlegt, sjónrænt
tungumál þegar að munnleg samskipti bregðast. Hún getur verið notuð til þess að
segja sögur.10 Mín myndlistarverk leitast yfirleitt við að kalla fram sögur í huga
áhorfandans. En hvað er það í þeim sem kallar á sögur? Geta stakar myndir kallað á
sögur?
Höfundur On modes of visual narration in Early Buddist art fjallar um í
ritgerð sinni hinar ýmsu gerðir frásagna í myndlist. Hún fjallar um að eins og við
þekkjum ólíkar aðferðir til þess að miðla frá okkur frásögnum í rituðu máli, svo sem
með smásögu eða skáldsögu, að þá sé líka hægt að greina með svipuðu móti ólíkar
gerðir sjónrænna frásagna.11 Sögur snúast um atferli manna, eða annarra, sem eiga sér
stað í rými og með tímanum koma smám saman í ljós. Fyrir listamanninn eru það
sögupersónur sögunnar, rýmið og tíminn sem saman mynda þrjú stærstu grunnefni
10

Dexter, Emma, „To draw is to be human”, í Vitamin D: New perspectives in drawing, Phaidon Press
Limited, London, 2005, bls. 6 - 10.
11
Dehejia, Vidya, „On Modes of Visual Narrative in Early Buddhist Art”, í Art Bulletin, vol. 72, no. 3,
september 1990, bls. 374 - 392, sótt 11.12 12,
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=b33d99a0-1c80-47e5-9867ff9c74fbaf3e%40sessionmgr113&vid=4&hid=104, MasterFILE Premier, EBSCOhost.
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frásagna. Listamaðurinn þarf að ákveða hvernig hann setur fram söguhetjur sínar,
hvernig hann kynnir fyrir áhorfandanum rými myndverksins og hvernig hann mótar
þann tíma sem það tekur söguna að brjótast úr viðjum sínum.12 Myndlist miðlar,
skrásetur, tjáir og kallar fram viðbrögð alveg eins og ritlist miðlar, skrásetur, tjáir og
kallar fram viðbrögð. Það á vel við mína list. Mynd er oftast synchronísk, það er að
segja að áhorfandinn upplifir hana alla í einu, á meðan að texti er diachronískur.
Maður upplifir hann með tímanum eða eftir því sem maður les lengra.13 Listamenn
geta notað synchronískar myndir til þess að standa fyrir díachronískar frásagnir.14 Það
er til dæmis hægt að gera með mónósenum eða óháðum frásögnum. Annars vegar
þegar að listamaður vísar greinilega með myndverki sínu í þekkta frásögn eða sögu
sem áhorfandinn þekkir og hins vegar þegar að eðli myndarinnar kallar á að
áhorfandinn skapi nýja og einstaka sögu í huga sér.
Mónósenur15 eru myndverk sem sýna aðeins eina senu af mörgum og kalla
með því fram í huga áhorfandans heila frásögn. Þessi sena sem myndverkið sýnir er
oftast hvorki sú fyrsta né sú síðasta í sögunni. Það sem við sjáum er auðþekkt atriði úr
frægri frásögn og með því að hafa í myndverkinu auðþekkjanleg atriði úr henni fær
myndasmiðurinn áhorfandann til þess að gefa synchronísku myndverki díachroníska
frásögn. Mónósenur innihalda sem sagt brot úr frásögnum sem gefa sterklega til
kynna lengri sögu. Þær þurfa að innihalda nógu mikið af frásagnartengdu efni svo
sem þekktum persóneinkennum, gjörðum, hegðunum, ástandi eða atburðum til þess
að geta örvað áhorfandann til þess að þekkja frásögnina. Áhorfandinn er kynntur fyrir
sögunni í miðri athöfn og verður sambland aðalpersóna, aðstæðna og annarra hluta í
umhverfi myndarinnar að vísa skýrt til sögunnar, sem gerir áhorfandanum kleift að
ljúka við hana í huga sér.16
Sem dæmi um fræga mónósenu get ég nefnt Síðustu kvöldmáltíðina (um
1495) eftir Leonardo da Vinci. Þá sögu þekkja flestir kristnir menn allvel og er því
auðvelt fyrir áhorfandann að kalla fram í huga sér frásögn myndverksins. Jafnvel fyrir
áhorfanda sem þekkir ekki söguna af síðustu kvöldmáltíðinni er myndin það rík af
12

Dehejia, Vidya, „On Modes of Visual Narrative in Early Buddhist Art”, bls. 374.
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Dehejia, Vidya, „On Modes of Visual Narrative in Early Buddhist Art”, bls. 374.
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myndmáli, líkamstjáningu og svipbrigðum að nokkurnveginn hver sem er ætti að geta
ljáð málverkinu sögu.
Frásagnarmyndverk geta verið margskonar. Þau geta verið goðsagnakennd,
trúarleg, söguleg, persónuleg, allegórísk eða táknsögur og þau geta tekist við þekktar
bókmenntir.17 Lengst af vísuðu myndlistarmenn í þekktar sögur, oft trúarlegar eins og
Síðasta kvöldmáltíðin eða þjóðsagnakenndar líkt og við þekkjum héðan í sumum
verka Ásgríms Jónssonar eins og Nátttröllið á glugganum (1905) sem vísar í söguna
um Gilitrutt. Með því að vísa í sögur sem fólk almennt þekkir er hægt að kalla fram
heila frásögn í huga áhorfandans.
Fleki af skipinu Medúsu18 (1819) eftir Géricault segir frá því þegar að franska
skipið Medúsa með nærri 400 manns innanborðs sigldi of nálægt ströndum Afríku á
leið sinni til Senegal árið 1816. Það strandaði og byrjaði að sökkva. Skipverjarnir
reyndu að fleygja því þyngsta frá borði til þess að halda skipinu á floti en skipstjórinn
neitaði að kasta fallbyssunum fyrir borð af ótta við stjórnvöld. Urðu þau því að lokum
að flýja frá borði í björgunarbáta. Þeir ríku og háttsettu fengu pláss í
björgunarbátunum en restinni af áhöfninni, 149 manns, var komið fyrir á fleka í
eftirdragi eins björgunarbátsins. Á einhverjum tímapunkti, hvernig sem það kom til,
losnaði flekinn frá björgunarbátnum og týndist á rúmsjó í tvær vikur. Þessi tími varð
að martröð í vöku fyrir fólkið á flekanum. Stórviðri, hungur, geðveiki, hrottaleg morð
og mannát gerðu þeim lífið leitt og aðeins fimmtán manns af þessum 149 sem
upphaflega fengu pláss á flekanum lifðu ferðina af. Fimm af þeim dóu stuttu eftir að
þeim var bjargað. Þessi harmleikur varð mikið fréttaefni og skandall þess tíma.
Tveim árum seinna opinberaði málarinn Théodore Géricault málverk sitt
Fleki Medúsu. Það sýnir augnablik í sögunni þegar mesta geðveikin virðist vera
yfirstaðin og sést áhöfn flekans í örvæntingu veifa skipi í fjarska með von um björgun
á meðan aðrir eru látnir eða láta sér þetta engu skipta í þungum þönkum. Örvænting,
dauði og von veltast um á rúmsjó. Géricault fór í gegnum mikla rannsóknarvinnu á
viðfangsefninu við gerð málverksins. Hann las í þaula skrif eftirlifenda, sem þar
greindu frá ferðinni og heimsótti spítala og líkhús til þess að rannsaka dautt og
deyjandi fólk. Hann kappkostaði við að gera þetta sem best, málaði eftir lifandi

17

Nichsara, Narrative presentation, 22.10.11, 12.12.12, http://www.slideshare.net/nichsara/narrativepresentation-9825192#btnNext
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fyrirmyndum og setti meira að segja á flot alvöru fleka til þess að kanna hvernig
öldurnar bæru hann.19
Fleki Medúsu er dæmi um myndlist sem frásögn og mónósenu. Þetta verk
vakti mikla athygli, ekki síst fyrir það hvað það er málað stuttu eftir sjálfan atburðinn.
Þetta var ekki forn goðsaga eða táknmynd heldur samtíma saga þar sem fólkið sem
upplifði hana var enn til og lifandi þegar hún er sett fram sem málverk. En hvað gerist
ef við skoðum málverkið án þess að vita nákvæmlega þessa löngu sögu sem ég hef
þulið hér upp? Þá sjáum við samt sem áður frásögn. Við sjáum lík og fólk nær dauða
en lífi. Við sjáum fólkið veifa á hjálp og ef við rýnum vel í myndina sjáum við skip í
fjarska. Það eru þessi sömu einkenni og ég taldi upp áðan sem gera áhorfandanum
kleift að skapa sögu í huganum. Verkið inniheldur nógu mikið af frásagnartengdu
efni svo sem þekktum persónueinkennum, gjörðum, hegðunum, ástandi eða
atburðum. Þó svo að það tengist ekki nafnþekktum persónum, þekkjum við þessa
eiginleika og getum því skáldað sögu við málverkið.

Dæmi um frásagnir í verkum mínum
Í þessum kafla koma fram lýsingar á fullbúnum verkum eftir mig. Með því að greina
þau, tek ég dæmi um það hvernig ég hef tekið á frásögn. Svört svunta með litríkum
útsaum og hvítri blúndu meðfram kantinum. Málverkið ber heitið Svunta, þetta var
allt sem að hann sendi mér (2012, sjá mynd 5 í viðauka). Svuntan er í aðalhlutverki
myndarinnar og liggur ein og sér á einhverskonar laxableikum bakgrunni.
Bakgrunnurinn er alveg sléttur og það eru engir skuggar sem gefa til kynna umhverfi.
Áhorfandinn gerir þess vegna ekki endilega greinamun á því hvort að þetta sé borð,
veggur eða jafnvel laxableikt tómarúm. Þetta er svunta á hlutlausum bakgrunni. Það
hittir þannig á að hann er í þessum lit sem er reyndar allt annað en hlutlaus. Þessi litur
hefur verkinu kvenlegt eða holdlegt yfirbragð. Titillinn gefur til kynna sögu eða
frásögn sem áhorfandinn getur aðeins kveikt með ímyndunaraflinu. Málverkið sjálft
er hreint og beint málverk af eða skrásetning á þessari tilteknu svuntu. Það sem gerir
þetta málverk ólíkt flestum öðrum verkum mínum er að í því er manneskjan
fjarverandi. Taka ber því reyndar með fyrirvara því að titillinn gefur manneskjuna

19
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samt sem áður til kynna og það sterklega. Mannveran sem slík og allt sem henni
tengist er mér hugleikið. Svuntan er svört með útsaumi í nokkrum skærum litum.
Blóm, laufblöð og munstur. Efst á hana er útsaumað orðið Portugal. Það sést á
málverkinu að svuntan hefur verið brotin saman og að öllum líkindum geymd inn í
skáp. Svo virðist sem hún hafi verið tekin úr hirslu til þess eins að skrásetja hana eða
mála af henni mynd. Þó að partur af verkinu sé aðdáun á útliti svuntunnar og tilraun
mín til þess að líkja eftir henni með málverkinu þá er líka stór partur af því aðdáun á
því hvernig hlutur sem þessi getur vakið upp spurningar og verið efniviður eða
innblástur í sögu. Hvernig getur málverk af svuntu, ásamt nokkrum orðum,
framkallað í huga manns frásögn? Svarið er smáatriði sem hægt er að rýna í og
óvanalegt, jafnvel furðulegt, val á myndefni. Málverkið í samspili við titil sinn vekur
upp forvitni og virkar sem hvatning fyrir áhorfandann til þess skapa myndinni sögu.
Ímyndunaraflið er magnað fyrirbæri og er að mínu mati eiginleiki sem manneskjan
ætti að dásama og hlúa að.
Annað málverk er af konu með lokuð augu. Hendur hennar hvíla á maganum.
Hún er með svuntu. Þetta er sama svunta og í hinu málverkinu en í þetta sinn er hún
komin utan um mitti. Yfir myndinni hvílir ákveðin ró, einbeiting en samt er eins og
það liggi óróleiki inn undir skinni. Bakgrunnurinn er algjörlega einlitur. Blár, ljós en
frekar gráleitur en barnablár. Líkamsstaða konunnar er nánast heilög, eins og hún sé í
bæn. Titill myndarinnar er Púðaleikur (2012, sjá mynd 6 í viðauka). Hann dregur
athyglina að púðanum sem hún ber undir svuntunni. Áhorfandinn getur dregið þá
ályktun að hún óski þess að bera barn undir belti. Annar getur dregið þá ályktun að
hún sé með barn undir belti en sé að máta og æfa sig fyrir stækkandi bumbuna. Þriðji
áhorfandinn gæti lesið eitthvað allt annað úr myndmálinu. Bakgrunnurinn er alveg
sléttur og þar sjást ekki pensilstrokur en konan sjálf er öðruvísi. Pensilstrokurnar eru
sýnilegri og maður verður varari við teikninguna. Þetta á líka við um púðann.
Svuntan er mun sléttari og maður skynjar natin vinnubrögð þegar að maður skoðar
hana. Sem áhorfandi finn ég fyrir frá konunni ákveðna bæn sem gæti verið
örvæntingafull en hún gæti líka verið komin á þann stað sem menn komast stundum á
sem er handan örvæntingarinnar. Hún stendur í einbeitingu sinni með ytri ró
bakgrunnsins sem er eins og vissa sem róar hana niður. Vissan um eitthvað. Framtíð
eða fortíð. Svuntan er komin með hlutverk. Hún heldur uppi eða felur púðann.
Frásögnin er skýr en samt sem áður skilur hún pláss eftir fyrir áhorfandann til þess að
13

spinna baksögu. Forsögu eða framhald. Hvað er að gerast á þessu augnabliki?
Myndin hefur þetta sama einkenni sem einkennir mörg fyrri og seinni verka minna að
þau birta hversdagslegt aðgerðarleysi persónanna. Maður fær að sjá augnablik eða
part úr sögu og sér áhorfandinn síðan um að fylla í eyðurnar.

Frásagnir áhorfandans
Aðra gerð frásagnarmyndlistar kalla ég óháðar frásagnir.20 Þess konar frásagnir eru
lausar við augljósa tilvísun í þekkta sögu. Listamaðurinn skapar með verkum sínum
hugrenningatengsl. Áhorfandinn á því stóran þátt í því að endurbyggja frásögnina.21
Að segja sögu beint út með kyrrum myndum án texta er gríðarlega erfitt því
kyrrar myndir sýna miklu meira en þær segja.22 Alberto Manguel segir í bók sinni
Reading Pictures: A History of Love and Hate (í kafla um myndir sem sögur) að
þegar að við skoðum málverk, sjáum við þau oftast út frá okkar samhengi. Við
skoðum þau út frá því sem við þekkjum. Það sem við sjáum er málverkið, túlkað í
gegnum okkar eigin reynslu. Svörun okkar við myndinni, sá orðaforði sem við notum
til þess að narra söguna úr myndinni kemur ekki bara frá íkonógrafíu heimsins heldur
einnig frá því breiða sviði aðstæðna sem við höfum lent í. Upplifanir sem við höfum
átt í einrúmi sem og þær sem eru opinberar. Við byggjum upp sögur verkanna með
bergmáli annarra sagna, í gegnum hugleiðingar um okkur sjálf, í gegnum tæknilega
og sögulega þekkingu, slúður, dagdrauma, fordóma, efasemdir, samúð og andríki.23
Með öðrum orðum sammannleika.
Sem manneskjur sem sjá aðrar manneskjur á málverki í aðstæðum eins og á
fleka Medúsu, er það innritað í okkur að skapa myndinni sögu. Listamaðurinn fór í
gegnum umtalsverða rannsóknarvinnu við gerð verksins og er það í rauninni ákveðin
skrásetning á raunverulegum atburði. Verkið getur einnig vakið innra með
áhorfandanum þörf til þess að skálda sögu við myndina. Við segjum sögur í sífellu
um allt og ekkert. Tracy Chevalier höfundur skáldsögunnar Girl With a Pearl Earring
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(1999) bendir á þetta í fyrirlestri sínum um það hvernig hún finnur frásagnir í
málverkum. Að hennar mati er ástæðan fyrir þessari sagnagleði mannkynsins sú að í
þeim heimi sem við búum í, sem er brjálaður og óskiljanlegur staður, er gott að nota
sögur til þess að reyna að gera hann aðeins skiljanlegri.24

Dæmi um verk mín á sýningu
Ég lít á list mína sem rannsakandi athöfn. Í leit minni að niðurstöðu tefli ég saman
verkum mínum, textum, minni eigin rödd og rödd lesanda/áhorfanda. Ég velti fyrir
mér samspili skynjunar og hugsana og skoða mörkin á milli raunveruleika og
skáldskapar, raunveruleika fólks og svo mína túlkun á þessum raunveruleika sem
breytir honum í skáldskap.
Á einkasýningu minni í Kubbnum Geðveikir eru ekki alltaf brjálaðir (2012,
sjá mynd 7 í viðauka) sýni ég níu olíumálverk, máluð á olíumálunarpappír. Sem fyrr
vinn ég með eiginleika frásagnar í myndlist. Með titli sýningarinnar gef ég tóninn
fyrir því hvernig áhorfandinn getur nálgast verkin. Þau snúast öll á einhvern hátt um
andlega erfiðleika, hvort sem að þeir eru til staðar á því augnabliki sem málverkið
sýnir eða ekki. Það sem verkin eiga öll sameiginlegt, fyrir utan það að vera gerð með
sömu aðferð og sama miðli, er að áhorfandinn fær að sjá manneskjur á ákveðnu
augnabliki í sögu þeirra. Þetta augnablik er hvorki upphaf sögunnar né í endir. Með
titlum verkanna sjálfra gef ég bragð af frásögnum en held þeim samt sem áður
óræðum.
Roland Barthes skrifaði um myndefni kvikmynda í ritgerð sinni The third
meaning sem var birt í Artforum 1973. Þar hugaði hann að þeim þætti kvikmynda
sem hreyfist ekki, kvikmyndastillunum eða stökum ramma sem tekinn er úr
kvikmynd. Barthes lagði það til að þeim ljósmyndum sem væri varpað 24 ramma á
sekúndu í kvikmynd og byggðu á hefð frásagnarinnar, með titlum og hljóði, „höguðu
sér rétt“ sem slíkar frásagnir. Hann stakk upp á því að ef að maður svipti einstakan
ramma sínum stað í þessari 24 ramma kvikmynd sem hann var gerður fyrir þá dragi
það fram hvaða magn dulinna merkinga og frásagna sem myndin kann að innihalda.25
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Þó að senur verka minna eigi sér ekki stað í kvikmynd þá minna þau um margt á
kvikmyndastillur.
Verkið Í flugvél (2012, sjá mynd 8 í viðauka) sýnir, eins og titilinn gefur til
kynna, augnablik sem gerist í flugvél. Myndin er blá yfirlitum með bláum
flugvélasætum í miklum meirihluta myndefnisins. Hvít hólf með ljósbláum blæ eru
fyrir ofan þau til þess að geyma handfarangur. Í forgrunni myndarinnar er skolhærð
kona með rautt ennisband. Hún situr í einu af bláu sætunum. Svipur hennar er
alvarlegur. Hún horfir ekki út úr myndinni heldur er eins og hún sé með störu. Horfir
frekar inn á við, á hugsanir sínar, heldur en á pappírinn sem hún er með í höndunum.
Hún er snyrtileg til fara í grænum fötum, hlýrabol yfir stuttermabol og pilsi með
svörtum doppum. Flugvélin er ekki troðin, í einstaka sætum fyrir aftan hana sést í
sofandi farþega. Tveimur sætum aftar situr kona með sítt rauðbrúnt hár og horfir á
konuna með pappírinn. Maður gengur framhjá og sjáum við í bak hans þar sem að
hann stefnir aftar í vélina, úr augsýn.
Ef áhorfandi tengir saman titil sýningarinnar Geðveikir eru ekki alltaf
brjálaðir og titil verksins Í flugvél þá vakna upp spurningar. Það er engin augljóslega
brjálaður í augnsýn. Er einhver geðveikur? Flestir gluggahlerar vélarinnar eru opnir
eða hálfopnir og fyrir utan sjáum við munstur. Báðar konurnar snúa frá gluggunum.
Gæti önnur þeirra verið að reyna að hunsa ranghugmyndir um umhverfi sitt? Það lítur
enginn beint út fyrir að vera brjálaður á myndinni, enda eru geðveikir ekki alltaf
brjálaðir. Verkin mín treysta mikið á úrfellingu og hugrenningatengsl til þess að
mynda samhangandi frásögn eða sögu. Í inngangi sínum að the Cinematic ræðir
höfundurinn David Campany um það að möguleikar frásagna myndaseríanna liggi
mikið í því sem munar á þeim og frásögnum kvikmyndanna. Bilin á milli mynda og
rof innan ramma þeirra leyfa þeim að vera óbeinni í frásögn sinni. Hún verður opnari
fyrir túlkun áhorfandans.26
Í mínum verkum stóla ég frekar á þekkingu áhorfandans á hinu almenna og
sammannlega heldur en ákveðnum sögum. Með óháðri frásögn stóla ég á upplifun og
hugrenningatengsl sem kveikir í áhorfandanum til þess að finna innra með sér hinar
duldu frásagnir.
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Hús listhugsunar minnar
Í grunninn snýst mín listhugsun um teikningu og frásögn. Hún hefst með einni línu og
lýkur í rýminu. Þar á milli er þó margt sem kemur að þróun verkanna. Ég sæki
efnivið í teikningar mínar úr umverfi mínu, bæði frá því sem ég upplifi í daglegu lífi
og því sem ég sækist sérstaklega eftir að kynna mér. Á meðan línurnar verða fleiri og
teikningarnar fara að taka á sig mynd, síast allt úr umhverfinu inn og skilar sér út í
línuna. Þá verður frásögnin til þegar að sagan sprettur upp úr teikningunni.
Viðfangsefni mín eru það sem gerir okkur að manneskjum, það sammannlega sem
við upplifum öll, þó engir tveir deili nákvæmlega sömu upplifunum. Fígúrurnar eru
alltaf miðpunktur teikninganna. Áherslur í blýantsstrikunum og mismunandi
pensilstrokur eru þó ekki síður mikilvægar þar sem þær búa að miklu leyti til þá
stemningu sem ríkir í myndinni. Frásögnin verður enn sterkari þegar titillinn kemur
með og samtalið milli teikningarinnar og titilsins hefst. Áhorfandinn, með alla sína
reynslu, fullkomnar á endanum frásögnina svo verkin segja ekki öllum alveg sömu
söguna. Með þessu set ég mikið traust á áhorfandann. Á þennan hátt endar teikningin
sem skáldskapur þó að það sem í hana fer sé sannleikur. Rannsókn á mörkunum á
milli raunveruleikans og skáldskaparins verða með því að aðalefni verka minna.
Húsið mitt er orðið margar hæðir. Á einni hæðinni er teikningin, á annari er frásögnin
og á þeirri þriðju er hin rannsakandi athöfn. Einhversstaðar á milli hæða liggja
raunveruleikinn og skáldskapurinn, rými og hugrenningatengsl. Húsið er einskonar
myndræn sögugerð, þar sem ég tekst á við mín eigin umhugsunarefni sem finna sér
snertipunkta við áhorfandann í þeirri reynslu sem við mennirnir eigum sameiginlega.
Þar með er þakið komið á húsið í bili.
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Viðauki: Myndir af verkum
Mynd 1:

Læknirinn er inni
2012. Teikningar á pappír.
Stærðir A4 og A5
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Mynd 2 :

Afhverju ekki?
2012. Olía á olíumálnuarpappír.
40,6 x 50,8 cm
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Mynd 3:

Þessar skiptast á að hlúa að hvor annarri
2012. Blýantur á pappír.
21 x 30 cm
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Mynd 4:

Það eina sem að stoppar þig, ert þú.
2010. Blý́antur á vegg.
240 x 240 cm
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Mynd 5 :

Svunta, þetta var allt sem að hann sendi mér.
2012. Olíumálning á olíumálunarpappír.
40,6 x 50,8 cm
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Mynd 6:

Púðaleikur
2012. Olíumálning á olíumálunarpappír.
40,6 x 50,8 cm
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Mynd 7:

Geðveikir eru ekki alltaf brjálaðir
2012. Níu málverk í rými.
Einkasýning í Kubb.

Mynd 8:

(Geðveikir eru ekki alltaf brjálaðir) - Í flugvél.
2012. Olíumálning á olíumálunarpappír.
40,6 x 50,8 cm
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