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Ágrip 
 
 
Í þessari listrannsókn kanna ég hvernig eigin listsköpun og listaverk geta gefið vísbendingar 

um þrívíða nálgun í litanámi. Rannsóknin er tvíþætt, hún beinist að listaverkinu Málverka 

díagram sem ég sýndi á einkasýningunni Arkitektúr hugans – útleið í Listasafni ASÍ í 

Reykjavík árið 2013. Í þessum hluta kanna ég þróun verksins og áhrifavalda þess út frá birtu 

og litum. Í framhaldi fjalla ég um kennslu mína við Myndlistaskólann í Reykjavík og hvernig 

mögulegt er að útfæra eiginleika listaverks í þrívítt verkefni í litanámi. Í þessu sambandi 

greini ég einnig verkefni í litakennslu, þrívíðri formfræði og kennsluefni í litanámi.  

Mitt aðalframlag í þessu verkefni er að kynna og rökstyðja kenningu mína um mikilvægi þess 

að þróa á markvissan hátt litanám frá tvívíðri nálgun í þrívíða. Því til stuðnings kynni ég til 

sögunnar Litalíkan sem nýst getur sem kveikja í þessum tilgangi. Líkanið er þrívítt og byggi 

ég það á þessum rannsóknum og kennslureynslu minni.  

Ég vek máls á hugtaka og orðanotkun á þessu sviði og kanna samræmi skilgreininga á 

hugtökum í íslensku. Þessi umræða er brýn því tungumálið mótar skynjun okkar. Það er 

mikilvægur tjáningarmiðill í viðleitni til að skilgreina liti í námi og kennslu sem og í umhverfi 

og óáþreifanlegri þekkingu einstaklingsins.  

Ritgerðin er tækifæri til að efla umræðu um litanám, þróun þess og vonandi eflir hún 

meðvitund um mikilvægi þrívíðs litanáms í skólum. 
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Abstract 
 
 
In this artistic research I explore ways for one’s own creative process and works of art, to help 

developing a three-dimensional approach to colour studies. The study has two parts. The first 

part involves an artwork of mine called Málverka díagram (Painting Diagram) that was part 

of the exhibition Arkitektúr hugans – útleið (Exit – A Diagram of Memories) at ASÍ Art 

Museum in 2013. In this part I examine the development of the work and its influences 

according to lighting and colour. In the second part I discuss my teaching at Myndlistaskólinn 

í Reykjavík (Reykjavik School of Visual Arts) and possibilities of extending properties of 

works of art into assignments in three-dimensional colour study. 

My main contibution in this thesis is to present and argue for my theory on the importance of 

deliberately developing colour study from a beginning two-dimensional approach towards a 

three-dimensional approach. In support of that, I present the Litalíkan (Colour Model), that 

can be used as an inspiration for colour study. The model is three-dimensional and built on the 

above research, as well as my teching experience. 

I also discuss the use of concepts and words in this field and explore the consistency of colour 

concept definitions in the Icelandic language. This discussion is urgent because the language 

influences our perception. It is an important means of trying to define colours in study and 

teaching, as well as our environment and the intangible knowledge of the individual. 

The thesis is my contribution to the continuing debate on colour study and its development. 

Hopefully it will raise the conciousness on the importance of three-dimensional colour study 

in schools. 
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Formáli 
 
 
Kveikjan að þessari ritgerð var löngun mín til að dýpka þekkingu mína á litafræðinni og 

huglægum víddum litanna. Rannsóknina sá ég einnig sem tækifæri til þess að flokka og setja í 

orð óljósar tengingar og kanna samspil kennslu og eigin myndlistarvinnu. Það var áhugavert 

að vera nemandi, þiggja ógrynni af góðum ráðum og læra af kennurum Listkennsludeildar 

Listaháskólans. Ég fór einnig í skiptinám til Kunst- og designhøgskolen í Bergen, KHiB og 

átti þar mikilvæg samtöl við Gerd Tinglum prófessor í myndlist um myndlistarverkið sem er 

til umfjöllunar í rannsókninni og Mette L’orange prófessor í Arkitektúr- og hönnunardeild 

skólans um þrívítt litanám. 

 

Leiðbeinandi minn var Ólöf Gerður Sigfúsdóttir. Hún fær mínar bestu þakkir fyrir 

uppbyggilega leiðsögn, góða yfirsýn yfir verkefnið og gagnrýnar athugasemdir. Einnig vil ég 

þakka Ásthildi B. Jónsdóttur fyrir áhuga, góð ráð og hvatningu.  

Bestu þakkir fá Ríkharður H. Friðriksson og Ástríður Ólafsdóttir fyrir gagnrýna umræðu og 

yfirlestur texta. 

Að lokum vil ég þakka foreldrum mínum Herði Eiríkssyni og Sigrúnu Guðmundsdóttur fyrir 

að styðja verkefnið. 
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Inngangur  
 
 
Þótt verkefnið sem hér um ræðir líkist á stundum starfendarannsókn þá snertir það ekki nema 

á óbeinan hátt starf mitt sem kennara við Myndlistaskólann í Reykjavík. Ég kýs fremur  að 

ramma verkefnið inn sem listrannsókn, þar sem eigin listsköpun hefur haft afgerandi áhrif á 

lærdóm minn og skilning í gegnum vinnuferlið. Þessi listrannsókn er gerð í 

kennslufræðilegum tilgangi með það fyrir augum að kanna aðferðir og kenningar í litanámi. 

Ég nota tvö meginrit málsmetandi aðila í greininni sem hafa áratuga reynslu af 

litakennslu og hafa birt rannsóknir sínar í viðamiklum kennslubókum. Þau eiga það 

sameiginlegt að lýsa á ítarlegan hátt kenningum, aðferðum og viðhorfi til kennslu í greininni. 

Verk þeirra endurspegla kenningar hugsmíðahyggjunnar (e. constructivism) um nám og 

aðferðir. Aðferðir sem byggja á fyrri reynslu nemenda, þekkingu þeirra og færni, samræðum 

og tilraunum og rannsóknum í leið þeirra til að auka skilning á viðfangsefninu.  

Rannsóknin er gerð til að kanna þrívíð áhrif lita í skrifum annarra og í eigin 

listsköpun. Hún veltir einnig upp þeim möguleikum að þróa litakennslu aðferðir, byggðar á 

eigin reynslu og hugmyndum mínum um þrívíðar nálganir í litanámi sem grunnforsendu 

þróunar í faginu. Til þess að þetta væri mögulegt kannaði ég stöðu litanáms í sjónlistadeildum 

framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Einnig taldi ég nauðsynlegt að kynna mér mikilvægi 

orðræðunnar í tjáningu og skilningi á litum.  

Mitt aðalframlag í þessu verkefni er að kynna og rökstyðja kenningu mína um 

mikilvægi þrívíðs litanáms. Því til stuðnings kynni ég til sögunnar einfalt líkan sem byggir á 

þessari rannsókn og kennslureynslu minni og annarra.  

 

Ritgerðinni er skipt í þrjá aðalkafla. Ég mun í kafla eitt Litur – afstætt fyrirbæri fjalla um birtu 

og liti. Í því sambandi skoða ég skrif fræði- og listamanna sem hafa fjallað um og lagt fram 

kenningar og tilgátur um liti í náttúru og menningu. Ég kynni athugasemdir heimspekings um 

liti sem og almenna orðræðu um þá. Einnig ræði ég um afstæði litanna og kynni í því 

sambandi verk og hugmyndir tveggja listakvenna. Sú umræða er mikilvæg í kenningu minni 

um mikilvægi þess að skoða birtu, liti og skynjun í rýmistengdu samhengi. Þessi umfjöllun 

rammar inn áherslur sem skipta máli í seinni köflum ritgerðarinnar.  
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Því næst mun ég í öðrum kafla ritgerðarinnar Áhrif birtu og lita á fleti og rýmd fjalla um eigin 

listsköpun, áhrifavalda og þróun listaverksins Málverka díagram með tilliti til birtu, litaáhrifa 

og rýmis. Ég lýsi vinnuferlinu við gerð verksins og verkinu sjálfu. Í framhaldi af umfjöllun 

um eigið verk set ég það í samhengi við verk annarra sem eru áhrifavaldar eða verk sem fjalla 

um svipað efni og Málverka díagram. Kaflinn lýsir uppgötvunum, efnisnotkun og 

vinnuaðferðum sem ég hef notað og þróað í litakennslu.  

 

Að þessu loknu mun ég í þriðja og síðasta kaflanum Að nema liti – litakennsla lýsa 

litakennslu1 minni síðastliðin ár og uppgötvunum í sambandi við eigin listsköpun og 

litakennslu. Í tengslum við þessa rannsókn kannaði ég hugtakanotkun, kennsluaðferðir og 

hugmyndir annarra litakennara í framhaldsskólum. Ég kynni áhrifavalda í litakennslu hér á 

Íslandi og hugmyndir þeirra og mínar um aðferðir í litakennslu. Ég fjalla ítarlega um 

kenningar og kennslubækur tveggja þeirra, sem líkt og ég, eru eða voru starfandi listamenn 

sem líta á kennsluna sem örvun til samskipta og rannsókna sem skilar þekkingu í eigin vinnu. 

Rannsóknin er undirstaða kenningar minnar um mikilvægi þess að þróa litakennslu með 

áherslu á rýmistengda litavinnu. Í lok kaflans kynni ég líkan sem hægt er að nota sem kveikju 

að þrívíðu litanámi. 

 

                                                
1 Ég hef kennt litafræði og litaskynjun við Fornáms- og Sjónlistadeild Myndlistaskólans í Reykjavík. 
Auk þess hef ég kennt á almennum námskeiðum sama efni frá árunum 2000–2011. 
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 Mynd 1.1  Rykmistur á hálendi Íslands 

 

1. Litur – afstætt fyrirbæri 
 
 
Í þessum kafla mun ég skoða kenningar og frásagnir um birtu og liti. Þetta eru litaupplifanir 

sem tengjast formun náttúru, borgarlandslags og listaverka. Ég bendi á áhrif lita á skýrleika og 

dýpt og segi frá tilraunum heimspekinga og fræðimanna til að kortleggja uppruna lita og af 

hverju þeir eru sýnilegir. Ég kynni til sögunnar þætti í litaheiminum sem ég tel mikilvæga í 

skynjun á litum og rými. Í því sambandi lýsi ég verkum listamanna sem fulltrúum óvissuþátta 

og afstæðis litaupplifana. Litaorðanotkun, orðaleikir og örvandi áhrif tungumálsins á skynjun 

og umræðu er útgangspunktur sem ég fjalla um í þessum kafla og síðar í ritgerðinni. Þessi 

kafli er mikilvægur undanfari nánari umfjöllunar um samspil birtu og lita í rými og tengist 

þannig umræðu um eigin listsköpun, kennslu og kennslufræðilegri nálgun í litakennslu. 

Vangaveltur hugsuða, listamanna og vísindamanna sem hafa krufið litahugtakið eða togað það 

á ýmsan veg og reynt á þolmörk þess, gefa tóninn fyrir næstu kafla ritgerðarinnar. Hér mun ég 

því ekki skilgreina eigindir lita út frá því úr hverju þeir eru búnir, línulegt sögulegt ferli 

litafræðikenninga, litakerfi eða vísindakenningar um þá eða skynjunarsálfræði. Ég beini 

sjónum að litum sem áhrifavöldum í tengslum við þrívíða rýmisupplifun.  
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1.1. Ljós, myrkur og birting lita 
 
Litir og birta eru okkur mikilvæg svo við séum fær um að staðsetja hluti í umhverfi okkar. 

Þau hjálpa okkur að greina í sundur og upplifa dýpt og hlutföll og eru mikilvæg í öllum 

samanburði, svo við getum þekkt hluti aftur og flokkað þá saman eða í sundur.  

Ég hef dvalið talsvert á miðhálendi Íslands á sumrin og unnið þar við landvörslu og 

hef upplifað þar mikla dýpt og andstæður sem oft má sjá í víðáttumiklu landslaginu við 

mismunandi birtu- og veðraskilyrði. Síðastliðið sumar voru dagarnir oftar en ekki þungbúnir 

og liðu einn af öðrum í rykmistri eða súldarveðri (mynd 1.1). Andstæðurnar í umhverfinu 

minnkuðu við þessar aðstæður og fjöll og hólar runnu saman og voru sem brúnleit eða gráleit 

heild í mistri eða súldarþoku. Þetta ástand varði óvenju lengi og dýptin í landinu virtist með 

minnsta móti; ekki sást í mismunandi blá fjöll í fjarska. Þessi upplifun fékk mig til þess að 

velta fyrir mér mikilvægi andstæðna í formun umhverfisins og einnig hvaða áhrif þessi 

upplifun hafði á skynjun og hugsun mína. Skortur á skýrleika og áreiti skapaði 

tilbreytingarleysi og ládeyðu: mismunandi fjarlægðir, staðsetning og form runnu saman í eitt. 

Náttúran skapar oft möguleika á fjölbreyttri skoðun á litum, hvort heldur þeir einkennast af 

lýsandi litum himinsins eða upplýstum litum jarðarinnar. Ljós og skuggar skapa andstæður 

sem eru grundvallarforsenda þess að við sjáum rúmtak og formun og staðsetjum okkur í rými 

og upplifum fjarlægðir.  

Ég vil bera upplifun á litleysi síðastliðins sumars saman við litarúmfræði manngerðs 

umhverfis og tilhneigingu arkitekta frá tímum módernismans til að afmá andstæður og hafna 

litnum sem virku afli í mótun borgarlandslags. Litaumhverfi, ekki bara náttúrulegt heldur 

einnig manngert, hefur áhrif á vægi lita í umræðunni og segir okkur ýmislegt um afstöðu eða 

afstöðuleysi til lita. Það er mikilvægt að skoða þennan bakgrunn til að átta sig á stöðu lita í 

myndlistinni og litanámi.  

Upplifunin á hálendinu og skortur á dýpt í landslaginu minnti mig á frásögn sem ég 

hafði lesið í bókinni Chromophobia (2000) sem fjallar um liti eða öllu heldur litafælni. 

Textinn í bókinni lýsir manngerðri litleysu arkitektúrs og menningar sem einkennir 

samtímann. Myndlistarmaðurinn og fræðimaðurinn David Batchelor (1955–) vinnur með liti í 

verkum sínum, ekki liti náttúrunnar heldur liti í borgarmenningu okkar; bjarta liti ljósaskilta 

og gerviefna. Í bók sinni Chromophobia ræðir hann afstöðuleysi, fordóma og höfnun 

vestrænnar menningar á litanotkun. Í henni fjallar hann um liti út frá samtímanum og 
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gagnrýnir þann mikla ótta sem hann telur að vestræn menning hafi á litum og mengandi 

áhrifum þeirra og spillingu, eins og hann orðar það. Í byrjun bókarinnar leggur hann út af húsi 

listaverkasafnara sem hann heimsótti. Rými þess er hannað að innan í einbeittri viðleitni til að 

úthýsa litum og innra rými þess er úr öllum tengslum við ytri ásýnd þess. Að utan er hús 

safnarans rauðleitt meðalstórt múrsteinshús en þegar inn er komið er það algjörlega umbreytt. 

Innandyra lítur það út eins og stórt endalaust rými; hvítt rými, óendanlegt eins og innra rými 

eggs. Íverustaður sem nútímamaðurinn byggir sér, þar sem ekkert ögrar sjónsviðinu, engar 

andstæður, engar skarpar brúnir eða áberandi línur. Engir persónulegir munir sjáanlegir, allir 

„óþarfa” hlutir faldir á bakvið hvítar hurðir og inni í skápum; litleysan ræður ríkjum. Í þessu 

rými aflitar hvíti liturinn allar hluti; hann er ágengur, listaverkin verða jafnvel litlaus segir 

Batchelor. Hann varpar fram þeirri hugmynd að nokkrar af ástæðum þess að vestræn menning 

hafni litnum séu þær að hann sé táknmynd lægstu hvata manneskjunnar, yfirborð, 

óreiðukenndur og tákn þess kvenlega (Batchelor, 2000).  

Þetta viðhorf til lita að þeir geti skapað óróleika og tilheyri sumir lægri hvötum má 

einnig sjá glitta í, í skrifum þýska heimspekingsins og rithöfundarins Johanns Wolfgang von 

Goethe (1749–1832). Í yfirgripsmikilu verki hans um liti Zur Farbenlehre (e. Theory of 

Colours) sem kom út í Þýskalandi árið 1810, lýsir hann skynrænni og móralskri virkni lita. 

Þær lýsingar hans sem snúa að tilfinningum og sálrænni virkni lita sýna viðhorf til litanna út 

frá hugmyndum um þjóðfélagsstöðu fólks. Í einum kaflanum lýsir hann t.d. áhrifum gulrauðs 

litar. Liturinn sé ofsafullur og átakanlegur og bori sér sig inn í augað, sé starað á hann. Það sé 

ekki að undra að kraftmikil virkni hans virki vel á ómenntað fólk og börn (Goethe, bls. 310). 

Þessi sterku viðbrögð hans gagnvart litum má hugsa sér að vissu leyti sem litafælni þar sem 

liturinn hefur þann ægimátt að geta truflað siðprútt fólk og því var nauðsynlegt að beita 

honum í „réttu” samhengi. Samkvæmt Goethe skyldi mála rými í litum sem hæfðu þeirri 

starfsemi sem þar átti að fara fram og gat liturinn þá ýtt undir jákvæða eða neikvæða 

eiginleika fólks. Hann var ekki mótfallinn litanotkun, þvert á móti, en liturinn hafði áhrif sem 

vert var að veita athygli. Hann taldi að áhrif lita mætti nota á uppbyggjandi hátt á 

manneskjuna en hann rannsakaði einnig uppruna þeirra sem samspil ljóss og myrkurs. Hann 

skoðaði í mörg ár skynræna virkni litanna, annars vegar huglæga virkni þeirra þ.e. það 

fyrirbæri þegar við sjáum myndleif þess sem við störum á; grænt verður rautt, svart verður 

hvítt o.s.frv. Einnig kannaði hann áhrif birtu og kontrasta á umhverfið. Goethe var langt frá 

því að vera haldinn þeirri litafælni sem var innleidd með Módernismanum; hvítir veggir sem 

eru lausir við alla táknrænu og tjáningu. Afstaða Goethe til virkni lita er áhugaverð og ég mun 

seinna í ritgerðinni fjalla um eigin litanotkun út frá þeim áhrifum sem þeir geta haft á 
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viðbrögð og skoðun áhorfenda á listsýningu. Enn þann dag í dag sækja litakennarar innblástur 

í litafræði Goethe og vitnað er í kenningar hans í litakennslu, m.a. vegna fegurða margra 

litatilrauna hans í sambandi við skynjun á litum og einnig vegna áhugaverðra, en langt því frá 

óumdeildra tenginga hans á milli vísinda og heimspeki. Rannsóknir Goethe ná vissulega yfir 

mun stærra svið en það sálræna, en dæmið hér á undan gefur innsýn inn í hugmyndaheim og 

hugarfar sem enn virðist áberandi í hönnun á umhverfi okkar í dag, þ.e. að litir geti verið 

áhættusamir, frekir, óstýrlátir og óhöndlanlegir.  

Breski málarinn William Turner (1789–1862) gerði ýmsar tilraunir sem tengdust 

skynjun og líkamanum. Hann var samtímamaður Goethe og þeir deildu áhuga á táknrænni 

litaupplifun og birtingarmynd ljóss og myrkurs náttúrunnar. Á seinni árum sínum lagði Turner 

aukna áherslu á huglæga upplifun á litum og hann lagði sig fram um að verkin hans hefðu 

lýsingu og bakgrunnslit sem hentaði þeim. Árið 1845 bað hann gesti sína sem komu að skoða 

einkalistasafn hans, að bíða í nokkurn tíma, í algjöru myrkri í forherbergi áður en þeim var 

hleypt inn í sýningarsalinn að skoða verkin. Með þessu vildi Turner sjá til þess að augu þeirra 

jöfnuðu sig á skjannabirtunni sem var úti. Þetta myrka millispil taldi hann nauðsynlegt svo 

gestirnir sæu liti verkanna ómengaða og sanna (Gage, 1999, bls. 168). Þessi aðferð Turner 

hefur örugglega haft meiri áhrif en eingöngu þau að hreinsa skynjunina. Hún hefur einnig 

verið þroskandi viðbót við skynjun á birtu og myrkri og litahafinu þar á milli.  

Skortur á greinandi umræðu, menntun og þjálfun í meðferð lita eru líkleg orsök þess 

að litir eru ekki mikið ræddir eða notaðir, t.d. hér á vesturlöndum. Eina leiðin til að ná valdi á 

litanotkun er að lifa sig í gegnum notkun á þeim; kynnast þeim í gegnum markvissa 

ástundum, í gegnum reynslu. Litanám gefur tækifæri til þess að skoða litinn frá mörgum 

sjónarhornum, tengja hann við ýmsa þætti menningarinnar, gera tilraunir og rannsóknir. 

Námið er tímafrekt, ekki síst vegna þess að það krefst virks náms sem byggir á því að 

nemendur hermi eftir raunverulegum aðstæðum og framkvæmi í alvöru (Aldís Yngvadóttir, 

fyrirlestur, 2012). Það nægir ekki að lesa um litina eða eingöngu að skoða mynddæmi til að 

átta sig á innbyrðis virkni þeirra og mismunandi áhrifum sem þeir geta haft á umhverfið. 

Fleiri heimspekingar en Goethe, hafa smíðað alls kyns hugmyndakerfi í tilraunum 

sínum til að útskýra liti og bera skynjun okkar á náttúrufyrirbærum inn í heim huga okkar. 

Listamenn, fræðimenn og vísindamenn hafa einnig lagt hönd á plóg. Litir eru þó enn afstætt 

og leyndardómsfullt fyrirbæri og ný vitneskja kemur ávallt fram á sjónarsviðið í takt við 

þróun vísindanna. Breski heimspekingurinn og eðlisfræðingurinn John Locke (1632–1704) 

varpaði fram spurningunni um það hvort við sæjum öll liti eins og þar með hugmyndinni um 

að litir væru persónuleg upplifun. Spurningu Locke um mun á skynjun fólks, hafa 
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vísindamenn svarað í seinni tíð með staðfestum mælingum á litasjón; fólk skynjar liti ólíkt 

(Hardin, 2012, bls. 11–12). Þeir sem jafnvel teljast með venjulega litasjón sjá einnig 

mismunandi. Rökin um efnislega tilvist lita hafa orðið trúverðugri með skilgreiningum 

vísindanna sem hafa með tilraunum og rannsóknum lýst smáum eindum og litaheimum sem 

mannsaugað sér eða er handan við það sem sjón-taugaboð heila okkar nær að kortleggja. En 

málið er flókið og á sama tíma breikkar bilið á milli mælanlegra raka efnisheimsins og 

persónulegrar upplifunar og skynjunar. Þennan óvissuþátt og afstæði litanna er mikilvægt að 

hafa í huga þegar fjallað er um liti. Sérstaklega þegar kemur að miðlun eða túlkun þeirra. 

Sýn okkar flestra á efnisheiminn skapar innri sýn sem einnig er byggð upp af litum og 

birtu, formum og rými. Við sjáum liti þegar við lokum augunum. Okkur dreymir mörg hver 

liti. Á fjölbreyttan hátt skapa litir og birta upplifun sem við notum til að staðsetja okkur í rými 

og hjálpar okkur að skapa merkingarbæra heimsmynd. Þessi andstæða efnisheimsins og 

huglægrar sýnar er heillandi og afstæði hennar veldur heilabrotum og skapar þannig óteljandi 

tækifæri sem listamenn nýta sér í listsköpun sinni. Ég hef talsvert reynt að greina þessar tvær 

birtingarmyndir lita, þ.e. ytri ásýnd þeirra og innri upplifun í eigin listsköpun og nemendur í 

litanámi hafa einnig sýnt þessu áhuga.  

Þessu til útskýringar vil ég nota verk listakonunnar Susan Hiller (1940–) til að varpa 

ljósi á innri upplifun og huglæga virkni lita. Hiller býr og starfar í London og hefur gert 

gjörninga, innsetningar, ljósmyndaverk og skrifað um listir. Hún fjallar oft í verkum sínum 

um stefnumót veruleikans og óraunveruleikans, þess hlutlæga og huglæga. Goethe lýsti vel í 

skrifum sínum huglægri virkni lita og innri skynjun á þeim en hann lagði sig ekki eftir 

vísindalegum veruleika litanna. Í litskyggnu og hljóðverki Susan Hiller, Magic Lantern frá 

árinu 1987 (mynd 1.2) teflir hún saman vísindalegum staðreyndum og óútskýranlegum 

fyrirbærum. Hún notaði hljóðritanir lettneska vísindamannsins Konstantin Raudive á „röddum 

hinna dánu” þ.e. upptökum á „þögn” í tómum byggingum sem hljóma eins og raddir og gætu 

verið skilaboð að handan. Hljóðin eru spiluð út á miklum styrk og samtímis er þremur lituðum 

hringlaga ljósgeislum í frumlitum ljóssins frá jafnmörgum litskyggnu vélum varpað á vegg. 

Litljósa hringirnir birtast og hverfa á víxl og litaða ljósið blandast í viðlægri2 litablöndun í 

ýmsa litatóna. Litavörpunin borar sér inn í sjónhimnu áhorfandans sem mjög líklega, ef sjón 

hans er „eðlileg”, sér myndleif eða eins og ég vil kalla það, ljósdrauga litanna, þegar litirnir 

frá varpanum dofna3 (Hiller, bls. 75). Með þessu verki dregur listakonan athygli áhorfandans 

                                                
2 Litblöndun sem byggist á því að ljóslitablöndun verður bjartari eftir því sem fleiri ljóslitum í 
mismunandi litum er blandað saman. 
3 Til dæmis þegar rauður ljósgeisli hverfur framkallar hann græna myndleif, þ.e. andstæðan lit.  
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að fyrirbæri sem er hluti af líkama okkar; skynjun okkar, en fáir veita eftirtekt nema þá helst 

málarar eða vísindamenn sem vinna með ljósfræði, fyrirbæri sem Goethe benti á í athugunum 

sínum á innri sýn okkar og ljósblöndun lita. Susan Hiller segir sjálf í viðtölum að verkið virki 

eins og bergmál þannig séu ljósdraugarnir eins og bergmál raunveruleikans líkt og 

hljóðupptökur „draugahljóða” Raudive bergmála liðinn tíma. Raudive hljóðritar ekki 

bygginguna heldur innra rými hennar; hljóðminni hennar, þ.e. liðinn tíma. Það sem við sjáum 

og heyrum er á þennan hátt blanda af því sem við virkilega sjáum eða heyrum þarna úti og því 

sem er inni í höfði okkar. Það á við um ljósdrauga. Þeir eru hluti af skynjun okkar, fyrirbæri 

sem er jafn raunverulegt og litirnir sem við tökum eftir án þess að veita þeim eftirtekt. Verkið 

hennar Magic Lantern nota ég hér sem dæmi um skoðun á fínlegum og umdeilanlegum 

víddum raunveruleikans. Tíminn er mikilvægur í þessu samhengi og þessi eftirtekt krefst tíma 

og athygli því hún er fínleg og oft vart greinanleg. Þar sem litir eru ekki einungis skynjaðir 

sem litir á yfirborði heldur sem litavídd þá er mikilvægt að hafa í huga tímaþáttinn og ég mun 

síðar í ritgerðinni koma aftur að þessum þætti. 

Í kennslu minni í litum finnst mér mikilvægt að beina athygli nemenda að því 

grundvallaratriði að litirnir sem við sjáum eru ljósið. Í því sambandi bendi ég á einfalda 

staðhæfingu sem eignuð er Aristótelesi: Að myrkur sé vegna skorts á birtu (Aristoteles, 1952, 

bls.791a). Í verkinu De Coloribus (ísl. Um liti), sem Aristóteles er talinn höfundur að segir 

eins og áður sagði um mátt birtunnar. Alhæfingin þykir sjálfsögð en þarfnast þó nánari 

athygli. Aristóteles lýsir eiginleikum og birtingarmynd hluta, áferð þeirra, sjónarhorni og 

massa á lýsandi hátt út frá litum þeirra. Hann telur ljós og myrkur vera andstæða póla og ljós 

og myrkur séu uppruni annarra lita. Ýmsir áhrifavaldar, eins og til dæmis samsetning 

frumefnanna, áferð hlutanna eða sjónarhorn á þá, skiptir þó sköpum í útkomunni. Samkvæmt 

honum þá skapa sverta myrkursins og hvíta ljóssins sem á uppsprettu í birtu sólar eða eldsins, 

frumlitina tvo, svartan og hvítan og við blöndun þeirra í mismunandi styrk og innbyrðis 

hlutföllum verða allir einfaldir (e. simple) litir til. Skjannabirta sólarupprásarinnar blönduð 

svörtu myrkri næturinnar skapar djúprauðan (e. crimson) lit sem oft má sjá í morgunsárið. Við 

annars konar aðstæður, en þó einnig við sólarupprás eða sólarlag, birtist liturinn sem 

purpurarauður (e. violet) en ekki djúprauður, en þá vegna veikari birtu sem stafar af blöndun 

loftsins (Aristoteles, 1952, bls. 791b). Frumefnin vatn og loft í mismunandi hlutföllum hafa 

áhrif á ljósið og í samspili við myrkrið verða til þær litablöndur sem við sjáum í náttúrunni. 

Frumefnið jörðin sem í eðli sínu er hvít, litast í allskyns tóna háð birtu og eðli efnis hennar 

(Aristoteles, 1952, bls. 792b). Aristóteles skilgreinir liti náttúrunnar út frá frumefnum hennar. 

Ég sá það greinilega síðastliðið sumar hversu mikil áhrif ryk og raki í loftinu hafa á liti 
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umhverfisins og þótt hugmyndir um liti séu nú til dags aðrar, þá eru skrif hans vekjandi og fá 

lesandann til að veita náttúrufyrirbærum athygli á ákveðinn hátt.  

Litir verða sýnilegir í ljósi. Birtuspilið skapar andstæður eða fletur út, það „hitar” eða 

„kælir” litina og dregur fram smáatriði. Ef við hugsum okkur litinn sem eigind í listaverkum 

og veltum fyrir okkur hvaða áhrif kenningar Aristótelesar um frumefnin hafa haft á 

hugmyndir um liti, þá eru þær óverulegar í bókstaflegri merkingu því ógrynni nýrra 

upplýsinga hafa bæst við þekkingu okkar frá því á tímum Forn-Grikkja. En ljós og myrkur 

hafa engu að síður verið miklir áhrifavaldar í listum og mótað hvernig við skynjum 

hlutveruleikann. Að því leyti eru kenningar Aristótelesar mikilvægt umhugsunarefni enn í 

dag.  

Í kjölfar vísindalegra rannsókna á eðli ljóssins, kemur Goethe fram með aðrar 

kenningar um liti og skynjun okkar á þeim. Kenningar hans eru um skynjun á litum fremur en 

eðlisfræði þeirra. Hugmyndir hans um að líta á liti og skynjun sem órofa heild höfðu mikil 

áhrif á þróun litanotkunar í málaralist á nítjándu öldinni. Hann rannsakaði andstæða skuggaliti 

litaðs ljóss; litasamsetningar ekki ósvipaðar þeim sem impressionistarnir beittu undir áhrifum 

frá rannsóknum Goethe. Enn þann dag í dag er verkið hans Zur Farbenlehre, mikilvæg 

skírskotun í kennslu á litum, því í því lýsir hann á mjög greinandi hátt hvernig litir birtast 

manneskjunni við ýmsar aðstæður. Liturinn er því ekki lengur eingöngu vísindaleg staðreynd 

heldur bundinn skynjun þess sem á horfir. Goethe, líkt og Aristóteles, birtir hugmyndir sínar 

um mismunandi birtingarmyndir lita við hinar ýmsu aðstæður. Goethe segir í bók sinni að 

fyrirbærið litir séu afsprengi andstæðnanna myrkurs og ljóss; birtan framkalli litina. þessi 

nálgun á margt sameiginlegt með hugmyndum Aristótelesar. En Goethe segir einnig í formála 

bókar sinnar „Úr þessum þremur eiginleikum, ljósi, skugga og lit, býr hugur okkar til hinn 

sýnilega heim…”4(Goethe, 1810, bls. lii). 

Eins og ég sagði áður þá höfðu birtuskilyrðin á hálendinu mikil áhrif á upplifun mína á 

rými. Það var ekki eingöngu birtan í loftinu sem máði út formun. Í miklu hlaupi í Jökulsá á 

Fjöllum varð litur hennar dökkur brennisteinsgrágrænn. Litur hennar hafði svipað birtustig og 

grjótið við bakka hennar. Litatónninn varð ekki ólíkur þeim sem var á grjótinu. Mörk beljandi 

árinnar og landsins urðu ógreinilegri. Það sem aðgreindi hana frá grjótinu var ólík áferð 

efnanna, beljandinn og endurkast ljóssins af efninu; vatni og grjóti. Náttúran er uppspretta 

                                                
4 Við höldum nú fram, ótrúlegt eins og það mætti að einhverju leyti virðast, að augað sér [eða skynjar] 
ekki form, að því leyti sem ljós, skuggi og litur mynda til samans það sem sjón okkar notar til þess að 
skilja hlut frá öðrum hlut og afmörkuð svæði þeirra frá hvort öðru. Úr þessum þremur eiginleikum, 
ljósi, skugga og lit, býr hugur okkar til hin sýnilega heim…(Goethe, 1810, bls. lii). 
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litaupplifana líkt og Goethe og Aristóteles bentu á. Þótt áhugavert sé að greina liti út frá 

náttúrunni og það sé áhugavert sjónarhorn í umræðu um uppruna lita þá eru fleiri sjónarhorn 

mikilvæg. Batchelor segir að, litir séu um ánægju, óreiðu, þeir séu fyrirbæri sem sé erfitt að 

staðsetja. Hann hefur áhuga á litum sem málningu, sem farða á andliti, sem lit borgarinnar. 

Litir borgarinnar eru ekki náttúrulitir þ.e. litir náttúrunnar heldur litir ljósaskilta, plastefna og 

endurkasts. Litir eru samkvæmt hugmyndum Batchelor, hlutir daglegs lífs. Þeir eru ekki 

staðgenglar tilfinninga heldur efni, plastefni, ljós, alls kyns byggingarefni menningar okkar. 

Litir eru allt í kring, litir eru stærri en við. Þessar hugmyndir um mismunandi birtingamyndir 

og hlutverk lita eru ólíkar en eiga það sameiginlegt að skapa þann daglega veruleika sem 

litaskynjun okkar margra byggir á. 

 

1.2. Litir og tungumálið 
 
Tungumálið er mikilvægt svo við séum fær um að tjá og miðla upplifun okkar á litum. 

Litaorðanotkunin en ekki eingöngu litarefnið sjálft eða birtuspilið hefur áhrif á skynjun okkar. 

Blæbrigði tungumálsins nýtist sem tæki til að örva eða vekja skynjunina. Hvernig er hægt að 

lýsa með orðum litrófi litapalettunnar, litum náttúrunnar eða menningar okkar?  

Tungumálið er mikilvæg leið til að túlka og eiga í samskiptum. Orðræðan um liti er 

síbreytileg og ef við horfum til kenninga í orðsifjafræðinni þá eru afsprengi flestra Indó-

Evrópskra orða tengd mikilvægum áhrifavöldum í menningu okkar; ljósi og myrkri (Mallory, 

2006, bls. 328). Aftur koma kenningar Aristótelesar og Goethe upp í hugann og áhugi þeirra á 

andstæðum ljóss og myrkurs. Samkvæmt rannsóknum sem gerðar voru á sjöunda áratugnum, 

á vegum Brent Berlin og Paul Kay í orðasöfnun og kortlagningu litaorða á völdum stöðum í 

heiminum, kom í ljós að litaorðin hvítur og svartur koma fyrir í öllum tungumálum á undan 

öllum öðrum litaheitum. Svo við lítum betur á viðamikla könnun á litaorðanotkun Berlin og 

Key þá eru litaorðin greind eftir stofni orðanna. Fjöldi orða sem lýsa litum er mismunandi 

eftir tungumálum5 en ef litaorðin eru einungis þrjú þá er rauður ávallt þriðja litaheitið til 

viðbótar við svart og hvítt, orð eins og t.d. blár og bleikur koma seinna inn í tungumálið.  

Menningin mótar tungumálið og sem dæmi um nýlegt litaorð í íslensku er rauðguli 

liturinn appelsínugulur sem fyrst sést á prenti í Alfræðisafn AB árið 1965, samkvæmt 

Ritmálssafni Árnastofnunar (Ritmálssafn Orðabókar Háskólans, 2013). Rúmum hundrað árum 

fyrr, árið 1858 birtist orðið appelsína (ritað abelsína) fyrst í skrifuðu máli, einnig samkvæmt 
                                                
5 Íslenskan hefur 9 grundvallarlitaorð (raðað eftir stigveldi): Svartur, hvítur, rauður, grænn, gulur, blár, 
brúnn, bleikur og blár (Poisson, 2011). 
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Ritmálssafni Árnastofnunar. Samsetta litaheitið rauðgulur, óhlutlægt litaorð vék fyrir 

appelsínugula litnum. Glóaldin eða kínaepli, eins og appelsínurnar voru einnig nefndar, voru 

ekki algengur matur hér á Íslandi fyrr en líða fór á 20. öldina. Nú til dags nota flestir litaorðið 

appelsínugulur en rauðgulur þekkist varla. 

Að þessu sögðu er athyglivert að skoða litaorðanotkun nítjándu aldar skáldsins og 

náttúruvísindamannsins Jónasar Hallgrímssonar (1807–1845). Í grein sem fræðimaðurinn og 

forstöðumaður Orðabókar Háskóla Íslands til margra ára, Jakob Benediktsson (1907–1999) 

skrifar og nefnist „Nokkur lýsingarorð hjá Jónasi Hallgrímssyni”, tínir hann saman dæmi um 

notkun Jónasar á litaorðum. Jakob Benediktsson segir í greininni að litaorðin hjá Jónasi 

tengist ekki neinum dumbungslitum, dularfullri móðu eða torgætnum litum sjaldséðra steina, 

heldur lýsa þau klassískri heiðríkju eins og einkennir skrifin hans. Blár er eftirlætislitur 

Jónasar og kemur oftast fyrir í verkum hans, bæði sem ósamsett og samsett litaheiti (Jakob 

Benediktsson, 1987, bls. 113), þrjú algengustu litaheitin að meðtöldum bláum, eru hvítur og 

grænn (Jakob Benediktsson, bls. 119). Jónas virðist frábitinn því að nota samsett litaheiti eins 

og rauðgulan, rauðbláan eða blágrænan, þessi lýsingarorð sjást ekki í kvæðum hans. Bláminn 

tengist öðru fremur náttúrunni, annars vegar himni og hins vegar hafi eða vötnum (Jakob 

Benediktsson, bls. 113–114). Margar samsetningar hefur Jakob ekki rekist á fyrr en hjá 

Jónasi, eins og orðin: Bláalda, bládögg, bláfagur, bláfaldinn, bláljós, blástirndur, blásvell og 

hafblár (Jakob Benediktsson, bls. 115). Sum þessara orða hafa fest rætur í tungumálinu, eins 

og orðið hafblár og eiga sinn þátt í að beina augum okkar að bláma hafsins. Þetta eru einungis 

dæmi um litaorðanotkun í Íslenskunni. Klassísk heiðríkjan í litaorðum Jónasar á ágætlega við 

niðurstöðu  rannsókna Mallory og Adams. Samkvæmt þeim þá hafa fleiri orð þróast út frá 

dagsbirtu og ljósi en frá myrkri (Mallory, 2006, bls. 328). Bláu litirnir sjást einna best í rökkri, 

þeir halda litbrigðum sínum en verða ekki bara eins og dökk skella líkt og margir aðrir litir. 

Blámi Jónasar gæti tengst skammdegisbláma norðursins. 

Til þess að geta deilt upplifun okkar í kennslu og umræðu um liti er mikilvægt að nota 

litaheiti og litahugtök, þótt við verðum alltaf að hafa það í huga að við leggjum ólíka 

merkingu í orðin upplifun okkar er mismunandi. Að þessu sögðu má hugsa tungumálið sem 

mikilvæga nálgun þess að velta fyrir sér litum. Afstæði litanna og persónubundin skynjun og 

upplifun á þeim verður aldrei að fullu yfirfærð á upplifun annarrar manneskju. Skynjun fólks 

er jafn mismunandi og blæbrigði tungumálsins. Heimspekingurinn Ludwig Wittgenstein 

(1889–1951) sem í ritum sínum skrifaði m.a. um tungumálið og hegðun okkar í tengslum við 

það, hefur á áhrifaríkan hátt skrifað málleiki um liti og vangaveltur og spurningar í sambandi 

við upplifun á þeim. Hann bendir á það í skrifum sínum að þegar við virðum fyrir okkur bláan 
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himinn og hikum ekki við að hrópa hversu blár hann sé, þá erum við ekki eingöngu að benda 

með hendinni á bláan lit sem er staðsettur utan við okkur, heldur tilfinninguna fyrir litnum 

sem býr innra með okkur og ættum við því að íhuga merkingu þess að benda á eitthvað sem 

vekur athygli okkar við bendum á það með athyglinni (Wittgenstein, 2001, bls. 81c). Þótt ég 

hafi fullyrt að litanám krefjis verklegrar nálgunar þá hefur lestur minn á texta Wittgenstein um 

liti bætt við víddir litaupplifana og lyft þeim upp fyrir gefnar og oft vanabundnar forsendur. 

Málleikir hans um liti og spurningar hans varðandi skynjun hafa því verið mikilvægar í að 

auðga hugmyndir mínar um áhrifamátt fyrirbærisins „litur”. 

Upplifunin sem okkur gæti fundist raunveruleg og mælanleg staðreynd er í raun 

ómælanleg, hún er hluti af einstakri og persónulegri upplifun. Liturinn er allt í kring, hann er 

ekki fastur við yfirborð hlutanna heldur er upplifunin á honum háð mörgum þáttum og 

skilyrðum. Wittgenstein skrifaði áhrifamikið heimspekilegt rit þar sem hann spyr spurninga 

varðandi algengar skilgreiningar á því hvað litur sé og hvernig hann birtist okkur. Ritið sem 

um ræðir heitir Athugasemdir um liti (Bemerkungen uber die Farben) og var það jafnframt 

hans síðasta verk (1951). Strax á fyrstu síðum þess bregður hann upp málleik þeim sem verkið 

einkennist af, þ.e. tungumálið er notað til þess að kryfja fyrirbærið litur, samband lita, 

uppruna þeirra og viðhorf okkar. Hann er á höttunum eftir rökfræði litahugtakanna en ekki 

kenningum, hvort heldur er lífeðlisfræðilegum eða sálfræðilegum. Ég vil vitna beint í texta 

hans: 

(1) Málleikur: Skerið úr um hvort tiltekinn hlutur er ljósari eða dekkri en annar. – En nú er 
annar af sama toga: Gerið grein fyrir sambandinu á milli birtu vissra litatóna. (Berið saman við 
þetta: Gerið grein fyrir samhenginu á milli lengda á tveimur stöngum – og samhenginu á milli 
tveggja talna.) – Form fullyrðinganna í báðum málleikjum er það sama: „X er ljósara en Y”. 
En í þeim fyrri er um ytra samhengi að ræða og fullyrðingin er tímanleg, í þeim seinni er það 
innra samhengi og fullyrðingin er ekki háð tíma (Wittgenstein, 1990, án bls.) 
  

Samkvæmt málleiknum þá er liturinn háður tíma, hann er afstætt fyrirbæri. Annað 

umhugsunarvert kennileiti litarins sem Wittgenstein ræðir er það eðli litarins sem einkennist 

af því hvaðan hann sprettur. Er hann lýsandi þ.e. á hann uppruna sinn í ljósgjafanum sjálfum, 

hvort heldur það er sólin eða loginn eða er liturinn upplýstur og býr ekki yfir þeim innri loga? 

Mörkin á milli rökfræði og reynslu geta verið óljós. Hann fullyrðir og spyr í leiðinni:  

(34) Rauðglóandi og hvítglóandi er til: Hvernig skyldi brúnglóandi eða gráglóandi líta út? 
Hvers vegna getum við ekki hugsað okkur þessa liti sem lægra stig af hvítglóandi? 
(Wittgenstein, 1990, án bls.) 
  

Textinn minnir okkur á gagnrýni á túlkun hlutveruleikans. Oft er talað um hvítt ljós. Ef 

ljósgeisli samsettur úr þremur frumlitum ljóssins býr til einn ljósbjarma á hvítan vegg þá 

tölum við um hvítt ljós en eins og við vitum þá er ljósið ekki hvítt. Það er litlaust en við 
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köllum það hvítt í ákveðnu samhengi, án þess að velta því fyrir okkur. Wittgenstein gefur 

dæmi um leiðir til að skynja umhverfi og bera saman aðstæður: 
(67) Virtu fyrir þér herbergi þitt seint að kvöldi, þegar ekki er lengur hægt að greina milli lita – 
og kveiktu nú ljósið og málaðu það sem þú sást áður í rökkrinu. – Hvernig er hægt að bera 
saman litina á þannig mynd við þá sem voru á herberginu í rökkrinu? (Wittgenstein, 1990, án 
bls.) 
 

Hann skrifar um aðlögunarhæfni sjónarinnar. Um tilraunir sem fá okkur til að upplifa 

umhverfi okkar/litarúmfræði þess og taka því ekki sem gefnu t.d. að hvítir veggir virðast 

haldast óbreyttir þrátt fyrir breytingar á lit þeirra eða styrk ljósgjafa og litleysan nái 

yfirhöndinni. Í litakennslu er mikilvægt að nota margvíslegar aðferðir til að vekja áhuga 

nemenda á skynjun. Svo ég vitni aftur orðrétt í Wittgenstein þá skrifar hann: 
(240) Ef við kenndum barni litahugtök með því að benda á litaða loga, eða litaða gegnsæa 
hluti, þá myndu sérkenni hvíts, grás og svarts koma skýrar í ljós. (Wittgenstein, 1990, án bls.) 
 

Samanburður og vakandi athygli hjálpa okkur að skynja veruleikann í kring og jafnvel 

skilgreina hann út frá blæbrigðum og eðli efnisins. Persónulegar upplifanir verða ávallt 

eftirminnilegri en hugsunarlaus eftiröpun. 

 

1.3. Litarými 
 
Hvernig birtist liturinn okkur og hvernig getur orðræðan tjáð hugsun okkar og tilfinningar 

fyrir litaheiminum? Litaheitin verða alltaf færri en sá mikli fjöldi litbrigða sem þjálfað augað 

nær að greina. Kennileiti umhverfisins, litbrigðin sem flest okkar sjá eru því flestöll nafnlaus; 

við getum ekki gefið nákvæma lýsingu á þeim með orðfærinu einu. Annað verður að koma til. 

Þegar fjallað er um liti þarf að taka með í reikninginn margskonar þætti t.d. við hvernig 

aðstæður litir birtast og hvaða áhrif þeir hafa á hvorn annan.   

Hvort sem hlutur hefur tilheyrandi lit ákveðins efnis svo sem leir, steinn eða þá að 

hluturinn er hjúpaður lit, þá skapar tilvist hans vangaveltur. Litinn má hugsa sér án fyrirfram 

ákveðins tilgangs og tilvera hans er þá það eina sem skiptir máli. Liturinn er tilgangurinn í 

sjálfu sér, merking hans skiptir í því tilfelli ekki máli. Litir og efni, eins og t.d. stöng eru um 

margt mjög ólík fyrirbæri. Eitt af því sem einna helst aðgreinir þau er að efnið er yfirleitt hægt 

að mæla, í þessu tilfelli stöngina; hún hefur stærð, lögun og þyngd. Litinn er aftur á móti erfitt 

að henda reiður á og mælingar og útgangspunktar hans geta verið flóknir og margvíslegir. 

Þessi eiginleiki litarins gerir litavinnu í þrívíðan miðil flókna, en afar áhugaverða. Í þrívíðri 

myndlistarvinnu með liti þar sem t.d. listaverk er ekki eingöngu hugsað frá einu sjónarhorni, 
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heldur hefur það ólíkar hliðar, þ.e. sama litasamsetning hylur ekki allt yfirborð þess heldur er 

liturinn breytilegur eftir sjónarhornum. Þá er ekki mögulegt að fá yfirsýn yfir verkið frá einum 

ákveðnum stað. Áhorfandinn þarf að hreyfa sig um rýmið, velja sér sjónarhorn, upplifunin er 

síbreytileg. Minning um einn lit fylgir minningunni um hann á nýtt sjónarhorn, á bak við það 

sjónarhorn er annar litur sem heilinn þarf að ímynda sér. Sá litur tilheyrir framtíð, liturinn sem 

var er fortíð. Möguleikarnir við að skoða og upplifa verkið eru margir. Líkaminn, hreyfingin 

um rýmið og tíminn verða eitt við að skapa heild úr flókinni myndbyggingu myndanna og 

litasamsetningum. Margvíslegar upplifanir á myndlist hafa opnað augu mín fyrir þessu 

mikilvæga og flókna samspili.  

Í lok kaflans langar mig að kynna til sögunnar aðra listakonu, ólíka Susan Hiller. Hún 

er málari og samtímalistakona eins og Hiller, en það er áhugavert að bera saman flókna og 

djarfa litanotkun í staðbundnum rýmisverkum hennar við svokallaða litafælni (e. 

cromophobia). Þýsku listakonunni Katarina Grosse (1961–) tekst í rýmismálverkum sínum að 

sameina flókna litaupplifun áhorfandans (mína) með hárfínni litasamstillingu. Litir, líkaminn, 

tíminn og hreyfingin eru einkenni málverka hennar. Í verkum sínum þenur hún mörk 

málverksins til hins ýtrasta. Grosse vinnur málverkin yfirleitt beint í hólf og gólf rýmis sem 

hún hefur til afnota á safni eða í galleríi, íklædd heilgalla með grímu og vopnuð öflugri 

úðasprautu. Í stað þess að snerta yfirborð rýmisins með hefðbundnum pensli, þá úðar hún 

málningunni yfir veggi, sandhrúgur og húsgögn. Hún notar flóknar, óhlutbundnar, 

litasamsetningar og nær að skapa sterka heildarmynd þrátt fyrir flókna notkun á andstæðum í 

litum og birtu. Verkin hennar eru unnin beint inn í rýmin og oft byggð upp lag yfir lag með 

hreinum, sterkum litaflötum þannig að undirlitirnir glitta stundum í gegn (myndir 1.3 og 1.4). 

Verkin hennar minna á litamóðu hálendisins þar sem liturinn var nálægur í rykögnunum, hann 

var allt um kring, birtan lýsti hann upp. Grosse lýsir litnum líkt og Wittgenstein sem 

ómælanlegri einingu, sem er í rýminu en ekki eingöngu á veggjum þess. Útlit málverka 

hennar stjórnast ekki af gefnum formum arkitektúrsins þ.e. mælanlegum byggingareiningum 

sýningarstaðanna. Liturinn er ekki bundinn ákveðnum landamærum eða fjarvíddarlögmálum 

og hún lýsir því í viðtölum að liturinn sé huglægur og ímyndaður en skapi á vissan hátt 

mörkin á milli hugsunar og þess sjónræna. Annað mikilvægt atriði í litanotkun hennar sem 

tengist litarými er að Grosse tekur mið af líkama og upplifun áhorfenda þegar hún vinnur 

verkin, stærðarhlutföll geta verið allt frá smáum litaeiningum sandkorna í sandhrúgu upp í 

litríka risafleti. Þegar áhorfandinn ferðast um rýmisverk hennar kallast litur sem er á bakvið 

áhorfandann á við lit í næsta rými. Sjónarhornin á verk hennar breytast þegar áhorfandinn 

ferðast um rýmið. Grosse segir sjálf í viðtölum að litirnir túlki ekkert annað en það sem þeir 
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eru. Þeir séu afleiðing þess að vera settir hlið við hlið, yfir glugga, loft, gólf og veggi (Arken 

og Moca, 2013). Þessi nálgun hennar á stærðarhlutföllum og meðvitund hennar um líkama 

áhorfandans, skynjun hans og sérstök athygli á hreyfingu og viðbrögð, skapa innsetningar 

hennar. Hiller notar ekki liti eins og Grosse sem yfirborð og samspil þeirra og áhrif í 

litarýminu á milli þeirra. Hiller beitir hárnákvæmum aðferðum sem tengjast tækni og huglægri 

virkni lita til að komast inn í huga og virkja þannig undirmeðvitund áhorfenda sinna. Þannig 

fjalla verk þessara listamanna um litina á ólíkan hátt.  

Það sem tengir listsköpun þeirra við umræðuna í næsta kafla eru viðhorf þeirra til 

litanna sem litavíddar sem ekki er einungis bundin við yfirborð hluta eða veggja. Virknin á sér 

ekki síður stað í huga áhorfandans og er því afstæð og óútreiknanleg. Fjölbreytt litanotkun 

þeirra gefur vísbendingar um mikilvægi þess að nálgast litahugtakið út frá fleiri forsendum en 

einungis tvívíðum. Litina er hægt að nálgast sem yfirborð, efni, andrúmsloft, samspil við 

umhverfið en einnig sem huglægar-víddir og óljós mörk huglægs- og hlutlægs veruleika. 

Þessa þætti skynjunar er hægt að þjálfa að ákveðnu marki og eru mikilvæg forsenda sköpunar 

í lit.
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Myndir  2.1 og 2.2 Málverka díagram  
 
 

2. Áhrif birtu og lita á fleti og rýmd  
 
 
Þessi kafli fjallar um Málverka díagram. Uppbygging, litanotkun og færanlegar einingar 

verksins gerðu það að ákjósanlegum grundvelli hugmyndavinnu í þrívíðu litanámi. Önnur 

ástæða þess að ég kaus að rannsaka vinnuferlið við gerð verksins var sú að þróun þess er 

sýnileg í lokaútkomunni. Opinn efniviður þess og hreifanleiki hentar til að kanna innbyrðis 

virkni og samspil birtu, lita og forma í þrívíðu rýmistengdu málverki.  

 

2.1. Áhrifavaldar og Málverka díagram 
 
Málverka díagram sýndi ég á sýningunni Arkitektúr hugans – útleið á Listasafni ASÍ árið 

2013. Það er samsett úr sjö hangandi óhlutbundnum málverkum, máluðum á pappír, tré og 

plexigler (myndir 2.1 og 2.2). Málverkin þróuðust fljótt í skúlptúr sem hægt var að ganga í 

kringum, það eina sem tengir hann við hefðbundið málverk er litanotkun og málverkarammar 

sem búið er að umbreyta. Verkið er uppbrotnar einingar sem skarast og eru mörg mismunandi 

sjónarhorn á þær. Heilir fletir (mynd 2.3) eru klipptir niður, opnanir gerðar, rammar sagaðir í 

sundur, jafnvel límdir saman aftur, óreglulegur jaðar tók við af hornum og beinum línum 

(mynd 2.4). Málverkið er hér hugsað út fyrir rammann og ramminn, með þann upphaflega 

tilgang að halda pappír í ákveðnu formi, er innlimaður inn í málverkið. Ferlið er gegnsætt að 

því leyti að efniviðurinn er opinn og allt handbragð sýnilegt á yfirborði þess og í upphengi 

(mynd 2.5). Skúlptúrískir eiginleikar pappírsins eru til staðar í verkinu. Þykkt, gegnsæi og 

áferð mismunandi pappírs eru fjölbreytt. Um tveggja metra löng bambusstöng gengur í 

gegnum einskonar miðju eða opnanir í málverkunum. Stöngin stoppar við síðasta lagið sem 
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hefur ekki opnun eins og hin lögin sex hafa heldur er pappírsflöturinn heill (mynd 2.6). 

Málverkin eru hengd upp á bambusgrind í rúmlega tveggja metra hæð frá gólfi með 

hálfgegnsæjum hvítleitum renningum úr flugdrekapappír. Útkoman varð þrívítt verk, hengt 

upp í rými nánast eins og í lausu lofti. Málverkið varð að skúlptúr og salurinn sjálfur var 

málaður og veggir rýmisins urðu hluti af innsetningunni. Virkni sólarljóssins, þ.e. litur 

birtunnar sem skein inn um glugga rýmisins, var ástæða þess að veggir þess voru málaðir 

sítrónugulir. Þrír veggir í salnum sem umluktu Málverka díagram voru málaðir hreinum 

sítrónugulum lit. Veggirnir voru málaðir frá gólfi upp í tæplega tveggja metra hæð og liturinn 

umkringdi áhorfandann sem skoðaði verkið. Málverkin, upphengikerfið og sítrónugulir veggir 

sem umluktu skúlptúrinn voru hugsuð sem ein heild og áhorfandinn varð beinlínis að hreyfa 

sig um innsetninguna á milli gula litarins og málverkaskúlptúrsins til að upplifa mörg 

sjónarhorn hennar. Litirnir í sjálfum málverkaskúlptúrnum skapa litaheildir sem eru ólíkar 

eftir því hvernig horft er á verkið. Svokölluð framhlið er byggð upp af litaandstæðum og 

litaólgu en bakhlið þess er máluð í svipað ljósum tónum.  

Verkið Málverka díagram er stærsta og tímafrekasta verk sem ég hef unnið. Stundum 

fannst mér ég vera að vinna stóra sinfóníu með mörgum ólíkum hljóðfæraleikurum. Það hefði 

ekki verið mögulegt að vinna í öllum smáatriðum verksins, nema vegna þess að ég gat oft 

gefið vinnunni óskiptan tíma. Vinnan við verkið hófst í mars árið 2010 og henni lauk þremur 

árum síðar þegar ég sýndi það í Listasafni ASÍ. Verkið tekur mikið pláss. Það er um 1 m x 

1.62 m að ummáli og tekur upp rými sem nær frá gólfi og upp í loft. Til þess að vinnan við 

það gæti verið möguleg og samfelld, hékk það, þessi þrjú ár, uppi á þremur vinnustofum sem 

ég hafði til umráða á þessu tímabili. Vinnustofurnar þrjár voru um margt ólíkar. Stærð þeirra 

var mismunandi en það sem skipti mestu máli var ólík birtan í þeim. Birtuskilyrðin í fyrstu 

vinnustofunni voru hlýir litatónar suðurbirtu, í næstu vinnustofu var engin dagsbirta, einungis 

ljóskastarar og flúrljómandi loftljós og síðasta árið var birtan köld en hlutlaus norðurbirta. 

Þessar aðstæður gáfu fleiri sjónarhorn á mikilvægi birtu og lýsingar á verkið. Ég hefði 

hugsanlega ekki valið dagsbirtu sem lýsingu á verkið á sýningunni í ASÍ nema vegna þessarar 

reynslu.  

Vinnuaðferðirnar sem ég notaði byggðu á innsæi og trausti á framvinduna. Verkið 

fékk að þróast eins og áður sagði yfir langt tímabil. Ég hafði það iðulega fyrir augunum 

þannig að mér var ómögulegt að hætta að velta fyrir mér þeim spurningum sem kviknuðu við 

gerð þess; spurningar um breytingar og virkni sem gerðu mig forvitna og ég framkvæmdi 

hugdetturnar. Undirmeðvitundin fékk þannig tækifæri til þess að melta verkið yfir langt 

tímabil. Praktískt vandamál gerði þannig vinnuna bæði dýpri og safaríkari. Málverka díagram 
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vísar að vissu leyti í alla þá leiðangra sem hugurinn fer í á svona löngu vinnuferli; 

byggingarefni verksins verður til í rannsóknarferlinu. Tíminn og handverkið er sýnilegt í 

allskyns smáatriðum í málningarvinnu með vatnslitum, gvasslitum og akrýllitum, klippi, lími 

og smíði (mynd 2.7). Utanumhald og framsetningu var ekki mögulegt að ákveða fyrirfram, 

heldur þróaðist hugmyndin og lausnir urðu til er verkið þróaðist. Mikilvæg forsenda 

vinnunnar var að bregðast strax við hugmyndum og framkvæma þær, leyfa verkinu að taka 

stjórnina, miða en treysta ferlinu sem er að vissu leyti stjórnlaust en getur á sama tíma byggst 

á yfirvegun (myndir 2.8–2.10).  

Það var fyrirferðamikill þáttur í þróun eininganna að þær hættu að vera tvívíð málverk 

með framhlið og bakhlið sem var falin upp við vegg eða gólf, í það að verða þrívíð. Þessi 

þróun var grundvallarbreyting og opnaði möguleika á ný sjónarhorn og litanotkun í þrívíðu 

rými. Hún er einnig grunnur að litarannsóknum sem ég byggi á í hugmyndum mínum í 

sambandi við þrívíða litavinnu í námi. Í framhaldinu hafði ég áhuga á að láta á það reyna 

hversu flókið verkið gæti orðið í framsetningu án þess að það liðaðist í sundur, þrátt fyrir það 

að samspil eininganna væri ómarkvisst. Ýmis vandamál í vinnuferlinu í sambandi við svona 

flókið málverk unnið í opinn efnivið gerir þennan samanburð að ákjósanlegu 

rannsóknarviðfangi. Sýnin á verkið þróaðist frá því að vera sjónrænt lagskipt málverk í það að 

það fékk einskonar kjarna sem gekk eins og ás í gegnum það mitt. Eitt af mörgum 

sjónarhornum á verkið var að að kíkja í gegnum þennan ás sem bambusstöng var stungið í 

gegnum (myndir 2.11 og 2.12). 

Grunneiginleikar verksins eru breytileiki þess í mismunandi birtu sem hefur áhrif á 

rými þess. Ljósgjafinn/birtan varð að virku afli í verkinu. Ég notaði eingöngu dagsbirtu, 

síbreytilega birtu vorsins sem skapaði mismunandi skuggaspil og hafði afgerandi áhrif á 

formun, dýpt og liti verksins. Eitt af þeim vandamálum sem ég áttaði mig á þegar leið á 

vinnuna við Málverka díagram var hversu snúið er að ná fram heildaráhrifum lita frá jafn 

mörgum og flóknum hliðum og verkið samanstóð af. Fyrir utan það að vera byggt úr sjö 

ólíkum einingum bæði hvað varðar stærð og lögun, framhlið og bakhlið þá er litavalið einnig 

margbrotið. 

Ég byggði málverkin upp með það í huga að mörg sjónarhorn sýndu ógrynni litbrigða 

og snertu huglægar tilfinningar fyrir litum. Tíminn sem áhorfandinn gefur sér við að skoða 

verk sem byggja á fínlegum blæbrigðum, jafnvel huglægri virkni lita líkt og þetta verk og 

verkin hennar Susan Hiller og tímaþátturinn í verkum Katarina Grosse sker úr um hversu 

marglaga upplifunin sýningargestsins getur orðið.



 19 

 

2.2. Eldri verk og áhrifavaldar 
 
Í listsköpun minni vinn ég oft undir áhrifum frá því að skoða og rannsaka ýmiskonar 

byggingar og arkitektúr. Áhrifin geta verið vegna hughrifa eða verið í formi kerfisbundinna 

skoðana sem byggja á heimsóknum í byggingarnar, ýmiskonar skrásetningu, t.d. með 

ljósmyndun eða annars konar könnun á tilgangi og merkingu þeirra. Verkið Málverka 

díagram er unnið undir áhrifum frá arkitektúr. Áhrifin voru ekki bókstaflega yfirfærð yfir í 

verkið, þau voru undirliggjandi áhrifavaldur. Áhrifin voru yfirfærð í óhlutbundið viðfangsefni 

en sáust ekki augljós á yfirborði þess.  

Vinnan við Málverka díagram var innblásin af könnun á misflóknum 

byggingarformum. Byggingarnar sem um ræðir hafa það hlutverk að ramma af 

hversdagslegan heim sem snýst um lífsbaráttu, ys og þys og hversdagslegt amstur. Inngangur 

bygginganna skilur að veraldlegt rými og helgað rými sem markvisst er hannað til að skapa 

manninum aðstæður sem veita aðgang að lifandi táknum, litum og hlutföllum sem túlka 

efnisheiminn á táknrænan hátt. Athöfnin að stíga yfir þröskuld, stíga inn í heim tákna er í 

þessu tilfelli líkamleg upplifun auk þess að vera andleg. Þröskuldurinn skilur að efni og anda 

og tengir á milli sviða. Þessar vangaveltur eru ekki nýjar af nálinni eins og ég hef lýst í 

umfjöllun minni um verk listakvennanna Susan Hiller og Katarina Grosse. Ég hef velt þessu 

stefnumóti efnislegrar og huglægrar tilveru töluvert lengi fyrir mér og finnst hún áhugavert 

rannsóknarefni. Tvíhyggja sem þessi getur birst sem andstæðir pólar í litanotkun, eins og í 

verkinu Málverka díagram. 

Áhugi minn á stefnumóti þess raunverulega og óraunverulega og tengsl þess við 

arkitektúr er nokkuð augljós í verki sem ég vann árið 2007 og nefnist Grunnplan. Verkið var 

unnið fyrir einkasýninguna Leiðsla árið 2007, einnig í Listasafni ASÍ. Í því verki kannaði ég 

arkitektúr á óhefðbundinn hátt undir handleiðslu geðhjúkrunarfræðings og dávalds. Ætlun mín 

var að kortleggja hluta líkama míns sem byggingu, en í ferlinu varð hálsinn fyrir valinu. Í 

dáleiðslunni teiknaði ég grunnplan byggingar sem var þversnið af hálsinum á mér (mynd 

2.13). Ég teiknaði þessa upplifun og lýsti henni upphátt á meðan á þessu ferðalagi hugans 

stóð. Dávaldurinn ritaði niður textann. Teikningin sem var ekki raunsæisteikning af hálsi 

heldur skiptist niður í misstór rými; op á milli rýma, innskot og útskot. Teikninguna stækkaði 

ég síðan upp á sýningunni þannig að þversnið hálsins þandist út í um fjóra metra. Teikningin 

er hér notuð eins og eins konar mælitæki. Línan hefur lengd. Hún teiknar upp hlutföll og 
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útlínur bygginga og tilheyrir því annars konar upplifun en liturinn skapar6. Ég sá sítrónugula 

byggingu inni í höfði mínu í dáleiðslunni og stöng eða einskonar súlu sá ég ganga upp í 

gegnum líkamann. Þessi tákn notaði ég síðar í verkinu Málverka díagram. 

Annað dæmi um arkitóníska vinnu sem einkennir verk mín er sambland af mælanlegu 

massívu efni og huglægri upplifun er verkið Þorpið sem ég vann fyrir útisýninguna Art Ii 

Biennale í Finnlandi árið 2008 (mynd 2.14). Verkið samanstendur af þremur steinsteyptum 

einingum. Þeim er skipt í misstór rými sem eru hálfpartinn neðanjarðar og hálfpartinn 

ofanjarðar. Veggirnir eru málaðir að innanverðu með björtum litaflötum. Litirnir í einingunum 

eru valdir út frá litgreiningu nokkurra lita umhverfis verkið og greiningu á myndleifum eða 

ljósdraugum þeirra (mynd 2.15) með því að stara á litgreininguna líkt og áhorfandinn gat gert 

í verki Susan Hiller. Í þessu tilfelli málaði ég innra rými bygginganna með þessum huglægu 

ljóslitum (mynd 2.16).  

Á þessum sýningum má sjá eins konar samnefnara fyrir litanotkunina í innsetningunni 

Málverka díagram. Liturinn í málverka skúlptúrnunum vísaði ekkert út fyrir sig sjálfan. Hann 

hafði enga sérstaka táknræna merkingu, hann var einskonar skrásetningartæki. Hann er tilraun 

til að tefla saman andstæðum, skapa ólgu, spennu og jafna hana með hlutföllum og jöðrum 

myndflatanna. Aftur á móti var liturinn á veggjum rýmisins í ætt við innri rými Þorpsins 

nema ég sneri ferlinu við; ljósdraugana málaði ég ekki heldur þvert á móti valdi ég hreinan 

sítrónugulan flöt sem áreitir auga áhorfandans. Ef sjón hans er „eðlileg” og hann veitir því 

athygli, þá sér hann ljósdraug litarins þegar hann yfirgefur rýmið. 

Málverka díagram sameinar marga þætti úr verkunum sem ég lýsti hér að framan. 

Flókin teikningin í dáleiðsluverkinu Grunnplani og litirnir í verkinu Þorpið og arkitónísk 

líkana- gerðin eru sýnileg í þessu verki. Verkið er eins og lagskiptur skúlptúr sem hægt er að 

horfa í gegnum og sjá þannig inn í hann frá mörgum sjónarhornum um leið og útlínur laganna 

eru sýnilegar. Í stað þess að fylla rýmið/skúlptúrinn af massa þá var markmiðið að búa til rými 

með því að klippa myndfletina; einingar þess upp. 

 

2.3. Málverka díagram kveikjan að verkinu og þróun þess  
 
Þessi kafli fjallar um hugmyndir og þróun innsetningarinnar Málverka díagram. Vinnuferlið 

sýndi fram á það að mjög stór áhrifavaldur verksins var birtan sem féll á málverkin, 

                                                
6 Liturinn og rýmið sem þeir eru í birtist sem órofa heild, línan er mælanleg. 
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skúlptúrinn og veggi rýmisins. Þessir þættir urðu ljósir þegar verkið þróaðist og er það einnig 

áhugavert í sambandi við hugmyndir mínar um áherslu á þrívíddarvinnu í litanámi. 

Vinnan við verkið kviknaði út frá þeirri staðreynd að sjón mín breyttist. Áður hafði ég 

haft mjög skýra sjón, sjónskerpan fín. En hæfileikar augasteinanna voru breyttir, þetta kallast 

aldurstengd fjarsýni sem minnkar hæfileikann til að fókusa á nálæga hluti. Þetta var óþægilegt 

en einnig áhugavert ástand og í kjölfarið fór ég að skoða fyrirbærið og gera tilraunir með 

útklippt tvívíð form, misflókin jaðarsvæði flatanna og fókusdýpt (myndir 2.17 og 2.18). 

Pappír hefur oft verið efniviður verka minna síðastliðin ár og því ekki ný vinnuaðferð á 

ferðinni. Í þetta skiptið urðu einingarnar að eins konar skýringarmynd; lagskiptum skúlptúr til 

skoðunar á fókusdýpt, samspili stærða, jöðrum eininga og litaflata. Fókusdýptin er ekki 

sambærileg raunsærri línulegri fjarvídd sem miðast við ákveðið sjónarhorn og einn 

hvarfpunkt. Þegar leið á gerð verksins, í umbreytingarferli þess, varð til einhverskonar ástand 

eða samtal á milli eininganna sem skapaði heild. Ljósmyndavélin varð vinnutæki við 

rannsóknina á fókusdýpt og samspili lita og forma sem breyttist við mismikla fjarlægð á milli 

eininganna (myndir 2.19 og 2.20).  

Hugmyndir skissaði ég ekki fyrirfram nema að litlu leyti, en ljósmyndavélin var í 

þessu tilfelli eins og oft áður, mikilvægt verkfæri í skissuvinnu og til þess að skrásetja þróun 

verksins. Hugsunin var skrifuð niður og skilgreind í skissubók í vinnuferlinu.  

Lengst framan af voru ýmis konar útfærslur af hangandi skúlptúr, þær voru 

ómarkvissar og tilviljanakenndar en hugsunin um málverkið og litasamspilið var alltaf skýr. 

Það tók tíma að ná því að stilla verkin saman þannig að einhver frásögn eða stefna væri í því 

(myndir 2.21–2.23). Á endanum varð til miðja, einskonar öxull sem gekk í gegnum ímyndaða 

miðju verksins (myndir 2.24 og 2.25). Það gerðist margt við það að opna myndfletina og búa 

þannig til rými inni í skúlptúrnum. Til þess að það væri hægt varð ég að klippa göt eða 

opnanir í myndfletina, saga tréramma í sundur og hengja verkið upp. Áhrif litanna urðu 

flóknari og þeir höfðu óvænt áhrif á hvern annan. Ólík birtuskilyrði á vinnustofum og 

vinnuaðferðin við að opna myndfletina skapaði óvænt og fjölbreytt birtuspil sem varð strax 

einn af flóknari rannsóknarþáttum verksins. Þannig er upplifunin ekki lengur bundin einum 

fleti eða uppbrotnu yfirborði hlutar heldur eiga einingarnar síbreytilegt sjónrænt stenumót í 

litarými, sem breyttist við hreyfingu áhorfandans. 
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2.4.  Málverka díagram – aðferðir og vinnuferli 
 
Vinnan við Málverka díagram var ekki samfelld, en regluleg þessi þrjú ár. Ég hef yfirleitt lagt 

mig fram um að treysta innsæinu og forvitni í listsköpun minni. Verkið var ekki unnið eftir 

fyrirfram gefinni hugmynd heldur þróast hún með verkinu. Form og framsetning verksins tók 

mið af upphaflegu spurningunni um sjónina; fókuspunkt og samstillingu lita og forma í flóknu 

samhengi. Það var ljóst í byrjun að framkvæmdin á málverkinu yrði á vinnustofu minni. 

Vinnan var þó ekki eingöngu bundin vinnustofunni, ég ferðaðist á þessu tímabili og skrásetti 

byggingar og liti. Litarannsóknir urðu hluti af vinnunni. Þannig skilaði rannsóknin aukinni 

þekkingu á samspili birtu og lita hvað varðar heildarupplifun, formun, hitastig og blæbrigði 

litarins í rýmistengdu samhengi.  

Aðferðirnar við að þróa málverkin og kanna möguleika litanna var bundin því að ég 

vildi ekki fylla rýmið af massa heldur opna myndfletina og búa þannig til rými inni í 

skúlptúrnum. Þannig hefðu litirnir flókin og breytileg áhrif á hvern annan. Til þess að þetta 

væri hægt varð ég eins og áður sagði að klippa göt eða opnanir í myndfletina, saga 

trérammana í sundur og hengja verkið upp þannig að það myndaði hangandi skúlptúr sem 

væri nánast eins og í lausu lofti og hægt væri að skoða frá mörgum sjónarhornum. Þannig er 

upplifunin ekki lengur bundin einum fleti eða uppbrotnu yfirborði hlutar, heldur eiga 

einingarnar síbreytilegt sjónrænt stenumót í litarými, sem breytist við hreyfingu áhorfandans. 

Ólík birtuskilyrði á vinnustofum og vinnuaðferðin við að opna myndfletina skapaði óvænt, 

ákveðið og fjölbreytt birtuspil sem bættist við sem einn af rannsóknarþáttum verksins. Ég 

skoðaði litaeiningarnar úti, inni og á ólíkum vinnustofum við mismunandi birtuskilyrði. 

Tíminn sem ég hafði til að þróa verkið var mikilvægur þáttur við gerð þess.  

Þegar leið á vinnu verksins varð litastefnan í því skýrari. Skilgreindar bakhliðar og 

framhliðar voru ekki hugsaðar í byrjun. Á einum tímapunkti var hugmyndin að útbúa 

miðjuskil með reyklituðu gleri og litríku hliðarnar, svokallaðar framhliðar vísuðu þá inn að 

miðju, líkt og í einvígi (mynd 2.26). En fljótlega fékk verkið skilgreinda framhlið og bakhlið 

líkt og hefðbundin málverk hafa. Þar sem verkið er hringsær skúlptúr sem hangir í rými þá 

voru báðar þessar hliðar jafn mikilvægar en skúlptúrinn í þessu tilfelli hefur tvær meginhliðar; 

framhlið og bakhlið. Litavirkni þeirra er samt ólík. Það var margt í vinnuferlinu sem hefur 

orðið skýrara við lestur minn á hugvekjandi texta bókar Wittgenstein, Athugasemdir um liti. 

Ég hef áður vitnað beint í textann hans. Hann setur fram áhugaverðar vangaveltur um hvítan 
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lit og litleysu sem á ágætlega við litanotkun í Málverka díagram. Á einum stað segir hann: „ 

(195) Yrðu allir litir hvítleitir, missti myndin meiri og meiri dýpt” (Wittgenstein, 1990, án 

bls.). Framhlið Málverka díagram byggir á andstæðum, birtustig litanna er mismikið (mynd 

2.27). Bakhliðin er aftur á móti ljós og tekur mið af ljósbrúnum eða hvítleitum lit rammanna. 

Litatónarnir eru svipaðir, andstæður og samsetningar á efnum eru málaðar að einhverju leyti 

samlit til að má út andstæður (mynd 2.28). Ég velti dýptaráhrifum í samspili litanna fyrir mér 

í vinnu við verkið. Hvítleita bakhlið þess skortir einmitt dýpt. 

Sýningin á verkinu varpaði ljósi á leiðir til að fanga athygli áhorfenda; í þessu tilfelli 

þá var það liturinn umhverfis málverkaskúlptúrinn og stöngin sem leiddu athyglina í fyrsta 

lagi að verkinu (guli liturinn) og inn í gegnum verkið (stöngin) (mynd 2.29). Þetta sá ég og 

heyrði á gestum er skoðuðu verkið. Þeir lýstu margir ánægju sinni með að fara í þennan 

rannsóknarleiðangur og stjórna því hvernig þeir upplifðu verkið. 

 

2.5. Byggingin var að innan eins og málaður skúlptúr – Giotto 
 
Ég skoðaði ákveðið verk síðmiðalda málarans Giotto di Bondone (1267–1337) í 

undirbúningisferlinu og vinnu við verkið Málverka díagram. Verkið sem um ræðir er eitt af 

hans mestu meistaraverkum og er freskuverk (rýmisverk) unnið á alla veggi Scrovegni 

kapellunnar í Padua á Ítalíu. Ég skoðaði þetta mikla verk Giotto með það í huga að sjá 

heildarmynd verksins og kanna rýmisvirkni lita þess. Áður þekkti ég einstaka hluta þess úr 

bókum. Litirnir og uppbygging verksins höfðu lengi leitað á mig og ég vildi því kanna betur 

hvað það væri sem gerði það svona athyglivert. Oft vísa lista- og fræðimenn til þessa tiltekna 

verks þegar fjallað er um samspil lita í rými. Litirnir í verkum Giotto hafa sérstakt hlutverk. 

Þeir skapa hughrif og tilfinningar, túlkun sem þekktist varla í slíkum listaverkum á þeim tíma 

sem það var unnið. Tilfinningin skapast ekki síst vegna áhugaverðra litablandana og 

litasamspils. Ég heimsótti kapelluna tvisvar við ólíkar birtuaðstæður. Þegar komið er inn í 

bygginguna þá grípur athyglina stór loftflötur, áberandi loft málað ultramarin blátt og 

biblíufrásagnir eru málaðar eins og myndasögur eftir veggjunum. Myndmálið er 

tilfinningaríkt og mjög líkamlegt þannig að áhorfandinn upplifir sig jafnvel sem hluta af 

sögusviðinu. Lífssaga Maríu meyjar og Jesús Krists eru m.a. sagðar í línulegri frásögn; hvergi 

er óvirkur blettur. Þegar staðið er inni í miðju rýminu og skimað upp um veggi og loft er 

áberandi samspil dökka ultramarin bláa litarins í lofti kapellunnar og frásagnanna á 

veggjunum, máluðum í ljósari andstæðum litum og í björtum litatónum (myndi 2.30).  
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Blái liturinn skapar eins konar baksvið; nær frá og með lofti og er bakgrunnur  

myndefnisins. Litirnir, líkamstjáning og stellingar sögupersónanna skapa tilfinningu um 

fyllingu. Þessi tvískipta litanotkun skapar áberandi andstæður sem fær athyglina til að flökta á 

milli frásagnar og þéttrar litastemmningar bláa litarins. Litarefni ultramarin litarins var unnið 

úr hinum verðmæta Lazuli steini. Liturinn hafði táknræna merkingu sem var algengt á þessum 

tíma, en hann hefur einnig sterk líkamleg og tilfinningaleg áhrif þegar hann er allt í kringum 

áhorfandann. Blái liturinn, þótt dökkur sé, nýtur sín vel þótt birtan sé ekki mikil. Ástæðan eru 

svokölluð Purkinje7 áhrif sem eru þau að stuttar byljulengdir bláa ljóssins/litarins verða 

ríkjandi og sýnilegri en aðrar bylgjulengdir í rökkri. Litanotkunin í freskumyndunum 

einkennist af ákveðnum litatakti með rauðum, grænum, fjólubláum, gulum og hvítum tónum. 

Ég hafði gert mér grein fyrir því að Giotto staðsetti oft andstæða liti; rauðan og grænan upp 

við hvorn annan í verkinu (myndi 2.31) en það var sérstakt að sjá hversu djarfur hann hefur 

verið í að stilla saman andstæðum litum í skuggum í litríkum klæðnaði fólksins. Litanotkunin 

er eins og áður segir, rík í áhrifamiklu litasamspili, en þó mild vegna hvítrar íblöndunar. 

Geislabaugar helgra eru þaktir gulli eða silfri, stundum upphleyptir og hallandi svo birta 

þeirra kastaðist til áhorfenda sem voru neðar í rýminu (mynd 2.32).  

Það var ekki síður áhugavert í þessari heimsókn að bera saman ólíka birtugjafa og 

áhrif þeirra á litina. Samspil birtu og lita var rannsóknarefni sýningar minnar í Listasafni ASÍ 

og því áhugavert að upplifa virkni birtunnar í kapellunni. Ég skoðaði Scrovegni kapelluna að 

degi til þegar náttúruleg sólarlýsing var eini ljósgjafinn og flæddi inn um nokkra glugga á 

einni langhliðinni. Lifandi birtan gaf litunum hreyfingu og með fjölbreytileika sínum urðu 

blæbrigði annars einlitra litaflata mikil. Birtan féll ekki jafnt yfir samlitan flöt og fyrir vikið 

lifnuðu litirnir við. Andstæður ljóss og myrkurs í freskunum jukust við þetta birtuspil. 

Purkinje áhrifin kölluðu litbrigði ultamarin blámans fram. Ég heimsótti kapelluna aftur að 

kvöldlagi og var innra rými hennar þá flóðlýst með ljóskösturum. Engin utanaðkomandi birta 

skein inn um gluggana. Litirnir sáust allir mjög greinilega og endurtekning sömu lita á 

mismunandi stöðum varð nánast gefin og samlíking þeirra augljós. Við þessa flóðlýsingu 

verkanna hvarf hreyfingin sem dagsbirtan hafði skapað; verkið var enn stórfenglegt en áhrif 

breytinganna sem lýsingin olli var afgerandi. Liturinn missti hreyfingu, ultramarin blái 

liturinn varð eins og þekja í stað þess að „anda” ólíkum litbrigðum blámans. Litaáhrif þessi er 

                                                
7 Skynjun á birtustigi lita breytist er lýsingin á þá fer frá dagsljósi í dimmu. Blár litur er blæbrigðaríkur 
og sýnilegur við dimmari aðstæður en t.d. rauður sýnist í sömu birtu nánast svartur. Stuttar 
bylgjulengdir bláir litarins þola betur minni lýsingu en litir með langa bylgjulengd. 
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mikilvægt að þekkja þegar unnið er með liti í samspili við mismunandi birtuskilyrði og 

þrívíddarvinnu með liti. 

Á miðöldum höfðu litirnir táknræna merkingu og upplifunin á þeim var í gegnum tákn 

þeirra, helgisiði og rýmisbundið samhengi. Innbyrðis litablöndun var ekki mikið stunduð. Á 

miðöldum voru byggingar eins og Scrovegni kapellan líkt og málaður skúlptúr, veggirnir voru 

þaktir litum, marmara eða mósaík flísum. Það sem skiptir máli hér, er að átta sig á hlutverki 

verkanna; inn í hvaða samhengi þau voru unnin. Helgisiðir eða hlutverk verka sem unnin eru 

inn í arkitektúrinn, í menningarlegu og rýmisbundnu samhengi, eru afgerandi þættir sem 

mætti segja að hafi úrslitaáhrif á birtingarmynd þeirra (Gage, 2000, bls. 89). Þessi áhrif voru 

greinileg þegar fresku málverk Giotto í Scrovegni kapellunni voru skoðuð við mismunandi 

birtuskilyrði. Það er ljóst að það er grundvallarmunur á mismunandi dagsbirtu, kertalýsingu 

eða flóðlýsingu ljóskastaranna. Þessi mikli munur kom mér á óvart en studdi þær rannsóknir 

sem ég hafði gert á áhrifum breytilegrar dagsbirtu á Málverka díagram (myndir 2.33–2.38). 

Það var ekki bara rýmis- og rúmtakstilfinningin sem breyttist við ólíka birtu; liturinn tók 

stakkaskiptum við þessi umskipti. 

Það gerir alla skoðun vissulega flóknari þegar verk eru unnin inn í arkitektúrinn á 

þennan hátt, yfirsýnin yfir verkið verður ómöguleg. Líkami áhorfandans og ferðalag hans um 

rýmið er eina leiðin til að upplifa verkið. Það þarf að upplifa það í tíma og rými. Tvívítt verk 

hefur aðra eiginleika en þrívítt, áhorfandinn getur metið samhengið, haft yfirsýn yfir 

myndflötinn án þess að hreyfa sig. Þessi rýmistengda upplifun er beinlínis tengd glímunni við 

Málverka díagram. Það er þó tæknilega ólíkt upplifun í kapellunni þar sem myndskreytingin 

er bundin við veggina en í tilfelli Málverka díagram hangir þrívíður skúlptúr í miðju rými og 

til viðbótar eru veggirnir umhverfis einnig málaðir. Athyglin beinist ekki inn að miðju 

rýmissins í Kapellunni eins og í verki mínu heldur dreifist hún um veggi og loft, líkami 

áhorfandans verður eins og „kjarni” verksins. Eins og ég sagði áður, þá var það ekki fyrr en 

eftir samanburð á náttúrulegu sólarljósi og rafmagnsbirtu sem ég áttaði mig á gífurlegum 

áhrifum dagsbirtunnar á litina. Verk Giotto er tvímælalaust andstæða hvíta rýmisins sem 

Batchelor lýsti í kafla sínum um rými sem var eins og innra borð eggs; engar skarpar brúnir, 

engin horn, endalaust hvítt. Freskuverk Giotto í Scrovegni kapellunni eru uppfull af 

skáhöllum línum og hornum, enginn einn hvarfpunktur í línulegri fjarvídd, byggingar eru 

málaðar innan frá, utan frá, landslag er sýnt með skáhöllum línum, fólk er sýnt sem litríkir 

skúlptúrískir líkamar, tilfinningaríkar verur sem fylla rými með nærveru sinni. Frásögnin 

magnast upp vegna áhrifa litanna og andstæðum þeirra. Það var einkar athyglivert að setja 

mína eigin litavinnu í samhengi við listasöguna á þennan hátt. Heimsóknin í kapelluna 
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staðfesti einnig grundvallarmun þess að upplifa rýmistengt listaverk í tíma og rúmi í stað þess 

að skoða það í aðskildum einingum á tvívíðum fleti bóka eða skjás. 

 

2.6. Þrívíð vinna með liti – rýmistengd málverk 
 
Í tengslum við nám mitt við Listkennsludeild Listaháskólans átti ég mikilvæg samtöl um liti 

og innbyrðis áhrif þeirra við norskan listmálarann Gerd Tinglum, prófessor í málun við 

Kunst- og designhøgskolen í Bergen, KHiB. Við ræddum Málverka díagram og mismunandi 

aðferðir við greiningu á því. Umræðuefnið var einnig tengsl eigin listsköpunar við kennslu og 

tillögu mína að þrívíðri nálgun í litakennslu. Þeim hugmyndum lýsi ég nánar síðar í 

ritgerðinni. 

Við ræddum áhugaverð sjónarhorn til skilnings á þrívíddarupplifun í marglaga 

málverki eins og Málverka díagram. Hún benti á að miðað við stærð og umfang verksins væri 

yfirsýn yfir heildarmyndina ekki möguleg. Í vinnuferlinu, þegar ég vann við einn flöt verksins 

þá var hin hlið hans í hvarfi, samanburðurinn gat ekki orðið annars staðar en í minni mínu. 

Þetta tel ég mikilvægt að vinna með í þrívíðri litakennslu. Núið tengist því sem horft er á þá 

stundina. Það sem er í hvarfi er framtíðin eða fortíðin. Heilastarfsemin og sjónrænn skilningur 

á verkinu verða háð minninu sem skapar tengingar sem þarf að vinna úr til að átta sig á 

samhenginu. Þetta er mikilvæg forsenda rýmisvinnu með liti og áhugavert í sambandi við 

breytingar á sjónarhornum sem verða á flókinni upplifun áhorfandans á þrívíddarmyndinni. 

Þegar áhorfandinn vill njóta þrívíðs verks verður fjöldi upplýsingabrotanna sem heilinn þarf 

að raða saman mikill. Áhorfandinn þarf að hreyfa sig um rýmið, velja sér sjónarhorn og bera 

eitt sjónarhorn saman við annað. Við erum ekki að tala um einlitan hlutbundinn skúlptúr 

heldur um óhlutbundið verk sem hefur enga línulega frásögn. Það byggir á litum en það er 

engin leið að áætla ferlið í uppbyggingu þess. Áhorfandann skortir þannig heildarsýn og það 

hefur grundvallaráhrif á upplifun hans. Meðvitund um þessa staðreynd getur auðgað upplifun 

á verki á eins og verki Giotto í Scrovegni kapellunni, þótt það verk hafi líklega verið hugsað á 

öðrum forsendum. Hvað í málverkum Giotto gerði upplifunina svona sterka? Var það kannski 

rýmið sem skapaðist innra með mér undir áhrifum frá samspili mikillar litaupplifunar í samtali 

við frásögn verkanna? Andstæðulitirnir rauður og grænn eru oftsinnis endurteknir í myndum 

Giotto í Scrovegni kapellunni. Stundum eru þeir málaðir aðskildir í klæðum fólksins, bæði á 

stórum flötum og minni flötum. Einnig eru litirnir málaðir saman sem skuggaspil í klæðum, 

t.d. monntu rauðir skuggar á grænu efni mig óneitanlega á rannsóknir Goethe á andstæðulitum 
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birtunnar í skuggum. Giotto vann verkið fyrir tíma uppgötvana endurreisnarlistamanna á 

línulegri eins punkts fjarvídd. Engu að síður nær hann einkennilega sterkum fókus og dýpt 

með formum og litum á myndfletinum. Áhrifin snúast m.a. um fyrrnefnt jafnvægi sem Giotto 

nær að skapa í bjartri litaólgunni í verkinu án þess að fletja heildarmynd þess út.  

Fleiri listamenn hafa fjallað um þessar vangaveltur. Katarina Grosse lýsir þessum 

áhrifum ágætlega í viðtali um verk sín. Hún telur að stærð verka hennar miðað við líkama 

áhorfandans sé stór áhrifaþáttur í upplifun þeirra á þeim og að þessi áhrif geti haft áhrif á 

líkamlega upplifun. Stór úðaverk sín málar hún með málningasprautum, lag yfir lag. Einn litur 

er málaður yfir annan o.s.frv. Áhorfandinn upplifir öll þessi lög, hann upplifir einnig ferðalag 

listakonunnar með málningarsprautuna; handbragðið og hreyfingin eru sýnileg. Grosse ræðir 

um sýnilegar og ósýnilegar upplýsingar í verkum sínum. Það ósýnilega getur orðið sýnilegt, 

t.d. í rýminu á milli litanna. Litirnir eru ekki einungis bundnir yfirborð byggingarinnar. Við 

skynjum þá sem rúmtak eða litabreiðu8 (e. film colour). Önnur nálgun hennar er sú að það 

sem er sýnilegt núna verður ósýnilegt þegar áhorfandinn snýr sér við í áttina að einhverju 

öðru. Það er engin ein mynd réttari en önnur, heildarmyndin verður aldrei endanleg, myndin 

er síbreytileg (Arken, 2013).  

Sjónarhorn og fókusdýpt voru kveikjan að lagskipta málverkinu Málverka díagram. 

Ljósmyndir af rýmistengdu listaverki, þótt þær sýni nokkur sjónarhorn, geta ekki komið í stað 

þessarar upplifunar. Þær sýna einungis takmarkað sjónarhorn á verkið, sjónarhorn sem er 

valið t.d. af ljósmyndaranum eða listamanninum. Ljósmyndarinn rammar inn sjónarhorn og 

ákveður fókusdýpt. Nákvæm eftirmynd birtu og litatóna fyrirmyndar á ljósmynd er ekki 

möguleg. Upplifun á listaverkinu Málverka díagram byggir aftur á móti á vali áhorfandans; á 

hreyfingu hans um rýmið, sjónarhornum og áhrifum breytilegra birtuskilyrða í salnum á 

meðan dvalið er við verkið. Þrívíddarupplifun og rýmistilfinningu er ekki hægt að líkja eftir 

og því engan veginn hægt að yfirfæra þær á raunsannan hátt í tvívítt form ljósmyndarinnar eða 

í litavinnu á tvívíðum fleti. Annað gildir um tvívíða upplifun á tvívíðum fleti. Samanburðinn 

er mögulegur og augað og heilinn geta kortlagt virknina frá einu sjónarhorni. Yfirsýnin gerir 

skilgreiningar og umræður einfaldari, sjónarhornið er skilgreint.  

Þessi grundvallarmunur á tvívíðri og þrívíðri upplifun er gild rök fyrir mikilvægi þess 

að þrívíð litavinna sé áætluð sem einn af grunnþáttum litanáms. 

Tinglum lagði áherslu á það hversu mikilvæg líkamleg nálægð áhorfandans við 

rýmisverk og rýmisvinnu með liti væri. Hún væri grundvallaratriði þess að upplifa Málverka 
                                                
8 Litabreiða merkir að liturinn er ekki hlutbundinn, heldur virðist hann í ákveðinni en óljósri fjarlægð 
frá þeim sem á horfir t.d. blár litur himinsins. 
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díagram og skilja. Þar af leiðandi hlýtur það sama að eiga við um nám. Það er t.d. ekki 

mögulegt að mynda sér skoðun á raunverulegum rýmisáhrifum lita af litasamsetningum á 

tölvuskjá eða öðrum tvívíðum fleti. Það eru það flóknar breytur sem bætast við í rýmistengdri 

vinnu. Þar af leiðandi krefst sú vinna sérstakrar áherslu. Þekking á litaáhrifum á tvívíðum fleti 

er því ekki nægileg þegar kemur að flókinni rýmisvinnu. 
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 Mynd 3.1  Líkön máluð og litaáhrif könnuð í litanámi 

 

3. Að nema liti – litakennsla 
 
 
Í þessum kafla skoða ég grundvöll og áherslur í litakennslu og litanámi og kynni námsefni og 

leiðir í litakennslu, séð frá sjónarhóli mínum sem myndlistarkonu og kennara. Einnig geri ég 

annars vegar grein fyrir spurningum sem urðu til í ferlinu við gerð Málverka díagram og hins 

vegar þeim hugmyndum sem verkið endurspeglar um aðferðir í litakennslu í þrívídd og 

rýmistengdu samhengi.  

 

3.1. Litarannsókn 
 
Val áhorfandans á sjónarhorni var mikilvægur þáttur á sýningunni í Listasafni ASÍ. Ég tók á 

móti nemendum í tveimur skólaheimsóknum. Þeir stunduðu fullt nám á framhaldsskólastigi 

við Sjónlistadeild Myndlistaskólans í Reykjavík og komu með kennara sínum. Ég bauð þeim 

að gera litatilraunir og hafði meðferðis Color-aid9 litakort í hreinum björtum litum, hver og 

einn valdi sér lit. Með því að láta lit kortsins vísa að vegg eða jaðar þess nema við hvítan 

vegginn þá varð til endurkast litanna á hann. Nemendur gerðu tilraunir við mismunandi 

birtuskilyrði í sýningarsölunum. Áhrif litanna voru augljós, endurvarpaður liturinn var skær; 

nánast lýsandi (mynd 3.2). Með þessari tilraun vildi ég vekja áhuga þeirra á litum sem voru 

„byggingarefni” verkanna á sýningunni. Nemendur báru saman liti við ýmsar aðstæður og það 

beindi athygli þeirra að rýminu. Þetta var einföld leið, en leikurinn og valið um að hreyfa sig í 
                                                
9 Color-aid er vörumerki fyrir silkiþrykkt litaspjöld, notuð í litanámi. 
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rýminu og skoðun á mismunandi endurkasti litanna fékk þau til að gera sér ljóst að þau sjálf 

voru gerendur á sýningunni. Líkami og persónulegt sjónarhorn nemandanna hafði á svipaðan 

hátt áhrif á upplifun þeirra á verkinu Málverka díagram. Þetta er sérstaklega mikilvægt að 

hafa í huga í sambandi við skoðun og upplifun á rýmisverkum sem hafa ekki eitt ákveðið 

sjónarhorn. Markmið æfinganna var að laða fram umræðu um liti og birtu í gegnum tilraunir 

með litaáhrif og skynjun. Slíkar aðferðir eru í anda námskenninga sem flokkast undir 

Hugsmíðahyggju og fela í sér áherslu á virkni nemenda og taka mið af þroska hvers og eins 

(Ritið, bls. 147). Nemendur byggja þannig upp eigin þekkingu út frá reynslu sinni og 

upplifun.  

Alma Dís Kristinsdóttir, doktorsnemi í safnafræði við Háskóla Íslands ræðir um söfn 

sem námsvettvang í grein sinni „Safnafræðsla: Staða og (ó) möguleikar” sem hún birti í Ritinu 

árið 2010. Hún telur að söfnin þurfi að taka mið af nýjum hugmyndum innan menntunarfræða 

og að safnaupplifun geti t.d. verið í formi innblásturs. Lærdómur sé virkt ferli sem fæst með 

skynjun, líkamlegri upplifun og örvun hugans (Ritið, bls. 136). Litaleikurinn með 

nemendunum á sýningunni í Listasafni ASÍ var til viðbótar við verkið og hugsaður til 

skemmtunar og að upplifunin myndi hugsanlega auka skynjun einhverra á myndlistinni, en 

tilraunin byggði á rannsóknum sem ég gerði við undirbúning sýningarinnar. Við erum alltaf 

að bæta við þá þekkingu sem við höfum og þessi litaupplifun nemendanna eykur skyn þeirra á 

blæbrigði lita og mun jafnvel nýtast þeim í öðru samhengi.  

Litur/litir geta skapað heild, viðspyrnu, líkamlega- eða huglæga upplifun, tilfinningar. 

Málverka diagram var umlukið sítrónugulum lit sem var síbreytilegur í birtuspili sólarljóssins. 

Liturinn umkringdi áhorfandann sem skoðaði verkið. Liturinn endurkastaðist og upplýsti allt 

yfirborð í salnum. Veggirnir voru málaðir á þrjá vegu frá gólfi upp í tæplega tveggja metra 

hæð. Málningaraðferðin var þannig að litnum var nuddað á vegginn með hörðum pensli þar til 

hann þakti yfirborðið mis þétt. Þetta skapaði enn meiri hreyfingu á litafletinum en annars 

hefði orðið. Sítrónuguli veggliturinn sem umkringdi litaskúlptúrinn Málverka díagram var 

hreinn sítrónugulur. Hann var mattur og laus við allan glans. Hann var álíka mattur og flestir 

litirnir í málverkunum. Þessi eiginleiki litanna skipti miklu varðandi lita-endurkast þeirra. 

Speglun var engin. Áhorfandinn sá ekkert annað en litinn, hann sér enga speglun frá 

umhverfinu í litnum. Goethe lýsir í verki sínu Zur Farbenlehre, að guli liturinn í sínu 

hreinasta formi sé næstur ljósinu. Hann gerir að umtalsefni orkuna í gula litnum og að eins og 

hann er bjartur og jákvæður að þá snúist hann upp í andhverfu sína ef hann verður skítugur.  

Veggliturinn í gryfju Listasafns ASÍ var valinn eftir að málverkaskúlptúrinn var 

fullkláraður en ég gerði ýmsar tilraunir með hreinleika og mettunarstig litarins (myndir 3.3 og 



 31 

3.4). Samanburður litaáhrifanna varð að gerast í rýminu, verkið sjálft og rýmið höfðu áhrif á 

litavalið, litavalið snérist eingöngu um innbyrðis áhrif litanna og birtustig þeirra. Tilfinningar 

eða táknræn merking voru ekki áhrifavaldar. Litinn valdi ég vegna þess að hann veitti verkinu 

einhverskonar mótspyrnu eða viðnám. En hann var aðallega valinn út frá birtunni í salnum 

sem var einungis dagsbirta sem flæddi inn um suðurglugga. Gluggarnir voru óbyrgðir þannig 

að ef sólin skein þá skapaðist mikið skuggaspil og sítrónuguli liturinn lifnaði við og 

magnaðist upp. Annað sem gerðist við þessi miklu litaáhrif sem sítrónuguli liturinn olli var 

huglæg virkni; ljósdraugur (myndleif) sást, þ.e. ef áhorfandinn veitti henni eftirtekt. 

Ljósdraugurinn fylgdi áhorfandanum úr einu rými safnsins yfir í það næsta. Hreinir litatónar 

framkalla skýrari myndleif en blandaðir eða dumbungslegir litir. Andstæður litur við gulan er 

fjólublár litur, eins konar fjólublá birta, það er sá litur sem heilinn kallar yfirleitt fram sem 

huglæga andstæðu við þann gula ef litasjón telst „eðlileg”. Eins og Susan Hiller áréttar í 

sambandi við verkið sitt, Magic Lantern þá er það oft spurning um tímann sem við gefum 

okkur og hversu athugul við erum, hvort við veitum slíkum áhrifum athygli. Það er nokkuð 

öruggt að þessi hluti verksins, þ.e. að sjá ljósdrauginn hafi ekki náð til allra gesta, en virknin 

var engu að síður til staðar. Hún er hluti af skynjun okkar. Litaáhrifin verða eins og undirtónn 

og eitt af mörgum lögum skynjunarinnar, í stað þess að vera beinskeytt áreiti eins og aðrir 

þættir verksins. 

 

3.2. Litakennsla með hliðsjón af Málverka díagram 
 
Náttúruleg birta hefur annars konar áhrif á liti en rafmagnslýsing. Á sýningu minni í 

Listasafni ASÍ var engin rafmagnslýsing og birtan sem kom inn um glugga salarins skapaði 

hreyfiafl. Hún var síbreytileg og þróaðist eftir sólarganginum. Hún skapaði einnig óvissu um 

útlit verksins Málverka díagram. Með rafmagnslýsingu er aftur á móti mögulegt að stjórna 

litum og formun verka. Upplifun sýningargesta verður einnig önnur. Þetta er vitað og ætti að 

vera augljóst en þrátt fyrir það er lýsing myndlistaverka á sýningum oft sinnt í lok 

uppsetningar og birtan verður oft sem ljósflekkur á verkinu. Því til viðbótar eru litir 

kastaranna stundum mismunandi heitir. Ljósahönnunin er oft unnin af kunnáttuleysi og undir 

tímapressu. Þó er þetta mikilvægur áhrifavaldur í útkomu sýninga, bæði hvað varðar ljós og 

skugga. 

Spurningin beinist að mikilvægi lita í listum og kennslu. Forsendur litakennslu miðast 

oft við tvívíða útfærslu litaverkefna; verkin eru t.d. máluð eða lituð á pappír (myndir 3.5 og 
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3.6), eru klippimyndir eða unnin í tölvu. Markmið verkefnanna er að þjálfa nemendur í að 

vinna með liti út frá ýmsum grunnhugtökum litanáms, hugtökum sem fjalla um birtu, mettun 

lita, andstæður og áhrif þeirra á hvern annan. Seinna í ferlinu útfæra nemendur hugmyndir 

sínar jafnvel í þrívíðan miðil. Ég hef veitt því eftirtekt að nemendur sem hafa náð leikni í að 

meta virkni og eiginleika litanna í tvívíðum litaæfingum eiga þrátt fyrir það oft í erfiðleikum 

með að nýta litaþekkingu sína í frjálsri listsköpun. Tákn og hugmyndir um liti verða oft 

ríkjandi í stað þess að eigindir litanna skapi tilætlaða virkni innan verksins. Virkni litanna 

verður lítil, jafnvel tilviljanakend og ekki í samhengi við þann áhrifamátt sem þeim annars var 

ætlaður. Litirnir skapa jafnvel glundroða eða hanga eins og óvirkt skraut í verkunum eða 

snúast um smekk. Það er umhugsunarvert hvað veldur. 

Í ljósi samtalsins við Tinglum sem ég minntist á áður og í ljósi eigin glímu við þrívíða 

litavinnu þá tel ég að skrefin úr tvívíðri vinnu í þrívíða verði að gerast í einföldum þrepum svo 

yfirfærslan verði ekki of flókin til að byrja með. Markmiðið er að ná fram litavirkni sem sé 

unnin á meðvitaðan hátt í framhaldi af einfaldari útfærslum. Samhliða þessu má kynna til 

sögunnar fjölbreyttar efnisáferðir sem hluta af litavirkni. Efniviðurinn sem slíkur getur 

auðveldlega kveikt hugmyndir um áframhaldandi þróun. Þrívíð vinna opnar einnig möguleika 

á markvissri vinnu með ljós og skugga. Úrvinnsla verkefnanna þarf að vera ígrunduð og 

gagnrýnin á virkni litanna, svo hún snúist um annað samhengi en smekk og vana. Í því 

sambandi eru ígrundun, samtöl og umræður mikilvægar. Það er einnig grundvallaratriði að 

nemandinn fái tíma til uppgötvana í gegnum tilraunir og rannsóknir og forðast sé að benda 

honum á lausnir þótt einhverjum þyki þær liggja í augum uppi. Vinna sem þessi er tímafrek 

og tímaskortur og aðstæður í skólum geta spilað inn í það að nemendum gefst ekki tækifæri til 

að vinna í þessu samhengi. Hugsanlega má skipuleggja og hanna umhverfi og vinnustofur 

með tilliti til litanáms þannig að vinnan verði skilvirkari. Sýnilegir efnisbankar ættu að 

auðvelda val á efni og örva hugmyndavinnu. Þessir þættir eru grundvallaðir í choiced-based 

listnámi, TAB (Teaching for Artistic Behaviour). Choiced-based menntastefna byggir á því að 

litið sé á nemendur sem listamenn og vinnuumhverfi/verkstæði þeirra sé vel skipulagt með 

tilliti til námsins og að í námsumhverfinu séu áhöld og efnisbanki sem nemendur geta nýtt sér 

og uppfylla þarfir þeirra til sköpunar. (Douglas og Jaquith, 2011, bls. 9). Þessi umgjörð og 

viðhorf skapa fjölbreytni í listrænni vinnu og hvetja nemendur til sjálfstæðra vinnubragða. Í 

litanámi er góður efnisbanki fjölbreyttra lita mikilvægur og hugmyndir kvikna við að sjá liti, 

handfjatla efni, leika sér og gera tilraunir.  

Þetta vinnuferli þekki ég vel í eigin listsköpun. Í vinnu minni gef ég mér spurningar til 

að glíma við, en vinnan er einnig sambland af innsæi og þekkingu. Útkoman er ekki vituð 



 33 

fyrirfram heldur þróast verkin er fram vindur og óvæntir hlutir gerast í ferlinu. Efnistilraunir, 

glíma við framsetningu í rými/upphengi og rannsóknir tengdar litum byggja upp þekkingu á 

efnissviðinu. Þekking á efninu kveikir andlegrar upplifanir og huglægar skynjanir sem nýtast í 

þróun verka. Efnisvinna, rannsóknir og tilraunir eru því mikilvægar og geta hrint af stað 

einskonar keðjuverkun sem nýtist í allri listrænni sköpun. 

Áhersla á vinnuaðferðir og þróunarferli var einn af grunnþáttum verksins Málverka 

díagram. Ferlið leiddi af sér mörg áhugaverð vandamál og möguleika sem fengu mig til að 

endurhugsa aðferðir í litakennslu. Í ferlinu sá ég mikilvægi þess að nemendur glími við litina í 

þrívíðu rými út frá mismunandi forsendum, t.d. birtu, andstæðum, efnisgerð, jaðarsvæðum 

eininga og hlutföllum. Samspil lita og rýmis í þrívídd er flókið fyrirbæri og því er mikilvægt 

að innleiða nám í þrívíddarvinnu með tilliti til menntunar sjónlistanema og byggja þannig upp 

kunnáttu sem nýtist í listum, hönnun og skynjun á umhverfi.  

Þegar virkni verks í rými verður margbrotin eins og í þessu tilfelli, þá þarf áhorfandinn 

stöðugt að raða saman nýjum sjónarhornum og jafnvel ímynda sér óséða hluta verksins. 

Heilinn þarf því að vinna samtímis úr mjög mörgum upplýsingaeiningum; upplýsingum um 

hluta verksins sem ekki verða sýnilegir nema áhorfandinn hreyfi sig um rýmið. Vissulega á 

þetta við um alla þrívíða upplifun, en ef við göngum út frá því að við séum að skoða innbyrðis 

áhrif lita sem ekki er hugsuð á táknrænan hátt, þá flækist málið. Þessi áhrif skapa möguleika 

og hægt er að vinna með þau á meðvitaðan hátt eins og Katarina Grosse lýsir svo vel hér fyrr í 

ritgerðinni. Afstaða til litaupplifana krefst þjálfunar og þess vegna tel ég mikilvægt að innlima 

þrívíða litavinnu markvisst í litanám nemenda í sjónlistum.  

Tilraunir og verkefni sem gera nemendum kleift að kanna eigin upplifanir, byggðar á 

skynhrifum eins og huglægri og tilfinningalegri athugun á litum, eru einnig mikilvægur þáttur 

í litavinnu sem þessari. Að læra í gegnum reynslu er ein af grunnhugmyndum 

hugsmíðahyggjunnar. Nám snýst um það að snerta á efninu og að gera tilraunir. Í gegnum þá 

reynslu skapast þekking. Það er mikilvægt að námið sé skipulagt í samfellu við þroska 

nemendanna og þeir fái tækifæri til að byggja á og bæta við fyrri reynslu (Dewey, 2000). 

Þessi nálgun í námi er mikilvæg til þess að þroska litanæmni. Það er grundvallarforsenda þess 

að skynja litina, að vinna með þá í raunverulegu samhengi í þrívíðu rými. Kveikjan að því að 

leggja mikla áherslu á þrívíða vinnu með liti í framhaldi af tvívíðri, var sú að við vinnuna við 

verkið Málverka diagram sá ég hversu mikil viðbót þrívíð áhrif voru við litavirknina í 

verkinu. Litafletir birtust eða nánast hurfu við það að birtuskilyrðin breyttust í 

sýningarrýminu. Þetta vinnuferli var lærdómsríkt og eina leiðin til að kynnast því er í gegnum 

snertingu við efni í rými.  
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3.3. Litanám í skólum 
 
Litanám, litafræði eða litaskynjun, hverju nafni sem fagið kallast, má hæglega yfirfæra og 

tengja við aðrar námsgreinar og getur grundvallast á fagmiðuðum aðferðum í 

myndlistarkennslu. Fagmiðað nám, DBAE (Discipline-Based Art Education) byggir á 

kenningum kennslufræðingsins Dr. Elliot W. Eisner (1933–). Eisner er umhugað um að efla 

listir og tengja við aðrar námsgreinar. Eins og þekkt er hafa tengsl vísinda og lita verið 

samtvinnuð frá 17. öld þegar vísindamaðurinn Sir Isaac Newton (1642–1727) gerði sínar 

frægu ljósfræðitilraunir. Einnig er saga litarins landfræðileg, þ.e. hvernig litarefnin hafa 

uppgötvast og verið þróuð. Uppruni þeirra og notkun, tvinnast hæglega við náttúru- heims- og 

menningarsögu okkar. Eisner segir í viðtali sem tekið var við hann í tilefni af fyrirlestrum sem 

hann hélt á ráðstefnuni Skólaþróun og listir hér á Íslandi árið1998: 

 
Fagmiðuð myndlistarkennsla hefur fjórar hliðar sem eru einmitt þær hliðar sem fólk er yfirleitt 
að velta fyrir sér þegar það vinnur að eða skoðar myndlist. Þá á ég við að skapa list, að horfa á 
list og ræða hana, að gera sér grein fyrir því að listaverkið varð til við sögulegar aðstæður  
(Guðrún Geirsdóttir, Guðrún Helgadóttir, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1998, bls. 6). 
 

Hugmyndir bandaríska myndlistarmannsins Donald Judds (1928–1994) eru um margt líkar 

kenningum og viðhorfum Eisner til kennslu. Í grein um liti sem Judd skrifar í listtímaritið 

Artforum árið 1994, fjallar hann um litanám út frá listnemum sem stefna á að leggja fyrir sig 

myndlist. Hann gerir að umtalsefni að flókið sé að læra um liti því erfitt sé að vita hvaða 

þekking verði nemandanum gagnleg í framtíðinni. Eðli myndlistarvinnunnar sé þannig að 

verkin þróast skref fyrir skref og glíman verði ávallt sértæk (Judd, 1994, bls. 76). Eisner 

skrifar á svipuðum nótum um myndlistarkennslu og að hafa beri í huga að áhrif kennslunnar 

geti komið í ljós löngu eftir að nemandinn lýkur skólagöngu sinni. Ný reynsla geti kallað fram 

gleymda þekkingu, athugasemdir eða atvik frá náminu sem reynist hjálpleg löngu seinna 

(Eisner, 2002, bls. 50). Þrátt fyrir efasemdir um möguleika litanáms þá telur Judd, engu að 

síður að litir skipti sköpum í listinni. Litur sé bara svo margslungið fyrirbæri; hann sé bæði 

tækniatriði og heimspekilegt viðhorf. Þrátt fyrir að framvinda listrænnar vinnu sé 

óútreiknanleg og litamöguleikar og samsetningar þeirra óendanlegar, þá telur hann 

nauðsynlegt að nemendur læri um notkun lita. Einföld og skýr skilgreining hans á 

uppbyggingu litanáms vakti áhuga minn. Hann leggur til að skipta litanámi í þrennt: Í fyrsta 

lagi er viðeigandi þekking. Í öðru lagi saga listar þ.e. saga athafna og saga litarins í sögunni. Í 

þriðja lagi þarf að nálgast nemann á hennar/hans eigin forsendum, út frá þeim þörfum sem 

viðkomandi þarfnast í vinnu sinni. Sú aðstoð skal veitt skref fyrir skref í takt við framvindu 
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verksins. Judd tekur það fram að nemandanum skal kennt sem listamanni (Judd, 1994, bls. 

76). Þessar hugmyndir hans falla vel að fagmiðaðri myndlistarkennslu sem byggir á því að líta 

á hlutina og lausn verkefna frá mörgum sjónarhornum og að sérfræðilegt sjónarhorn dugi 

skammt eitt og sér (Guðrún Geirsdóttir, Guðrún Helgadóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

1998). Þessi nálgun eflir umræðu um liti og gefur þeim virkan sess í menningarlæsi okkar.  

Í framhaldi af greiningu á eigin litakennslu við Myndlistaskólann í Reykjavík, sem ég 

kynni síðar, kannaði ég stöðu litanáms á öðrum listnámsbrautum á framhaldsskólastigi. 

Könnunin var óformleg og gefur ekki fulla eða heildstæða mynd af þeim áherslum og 

aðferðum sem er beitt, en hún gefur vísbendingar sem ástæða er til að taka mark á. Ég sendi 

sex spurningar10 í tölvupósti til sex skóla, fimm11 svöruðu spurningunum. Allir þessir skólar 

kenna litafræði12. Helstu niðurstöður könnunarinnar voru þær að tvívíð verkefni eru algengust 

og eru kennd í SJL 203. Þrívíð vinna með liti er kennd í mun minna mæli og þá helst í MYL 

403. Tvívíð vinna var unnin með akrýl- eða gvasslitum á pappír eða gerð klippiverkefni. Ef 

verkefni voru kennd eða útfærð í tölvum þá voru notuð forritin Illustrator og Photoshop. Í 

einum skólanum unnu nemendur stuttmyndir með áherslu á lit. Viðlæg RGB litablöndun var 

kennd. Kennslu- eða ítarefni sem allir skólarnir notuðu var: Litafræði Itten, The Art of color 

og/eða stytt útgáfa af henni, The Elements of Color. Kennarnir studdust einnig við eigið 

námsefni og ítarefni sem og óskilgreint kennsluefni af vefnum eða úr bókum. Þrír skólar 

notuðust við kennsluvef Hafdísar Ólafsdóttur, Litafræði, sem byggir á litafræði Itten. Tveir 

skólar notuðust við ótilgreint efni frá Isaac Newton og Goethe. Einn skóli studdist við bók 

Josef Albers, Interaction of Color. Allir skólarnir fimm studdust m.a. við hugmyndir og 

litakerfi Svisslendingsins Johannes Itten (1888–1967) t.d. í útfærslu verkefna. Kennarar 

þessara skóla svöruðu spurningum mínum fljótt og vel og einn þeirra tók sérstaklega fram að 

slæmt væri að hafa ekki kennsluefni á íslensku í litafræði. En m.a. vegna skorts á íslensku 

kennsluefni þá notast allir kennararnir við eigið námsefni til viðbótar því sem kom fram hér 

að ofan. 

 
                                                
10 Spurningarnar voru: Hvaða litafræðiáfanga taka nemendur ykkar til stúdentsprófs? Hvernig er 
áfanga og/eða kennslulýsingin? Er stuðst við kennslu- eða ítarefni ef já hvaða efni? Er unnið eftir 
ákveðnum hugmyndum eða kerfum: Itten, Albers, Goethe o.s.frv.? Eru verkefnin unnin í tvívídd 
og/eða þrívídd? Hvaða tækni er notuð við úrvinnslu verkefnanna; málning, litaður pappír, tölvur, ljós 
o.s.frv.? 
11 Borgarholtsskóli, Fjölbrautarskólarnir í Breiðholti og í Garðabæ, Iðnskólinn í Hafnarfiði og 
Tækniskóli Íslands. 
12 Áfangarnir sem um ræðir eru: SJL 203 Form- efnis- og litafræði og markaðsfræði, MYL 403 
Litafræði/myndbygging og á kjörsviði almennrar hönnunar er kenndur áfanginn AHL 103 Almenn 
hönnun, tvívíð og þrívíð hönnun, margmiðlun. 
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3.4. Kennsla við Myndlistaskólann í Reykjavík 
 
Ég kenndi litafræði og litaskynjun við Myndlistaskólann í Reykjavík á árunun 2000–2011, 

kennslan hefur farið fram við ýmsar deildir skólans. Kennsla við dagskóla var 

samvinnuverkefni tveggja samkennara en kvöldnámskeiðin byggðu á einum kennara.  

Ég vil gera grein fyrir bakgrunni mínum sem litakennara. Nemendahópur minn hefur 

verið fjölbreyttur. Í þessu verkefni tek ég mið af námi á menntaskólastigi og ætla því að lýsa 

kennslunni við Fornámsdeild skólans13 sem var, þegar ég kenndi við skólann, eins árs 

námsbraut í dagskóla á framhaldsskólastigi. Þetta var fjölbreytt nám fyrir þá sem vildu öðlast 

góðan grunn í sjónlistum. Nemendurnir stefndu m.a. á háskólanám í myndlist, textíl, hönnun 

eða arkitektúr. Þar af leiðandi höfum við skipulagt nám þeirra með tilliti til þrívíðrar nálgunar 

jafnt og vinnu á tvívíðum fleti. Kennslan fór fram í fjögurra vikna lotum sem voru metnar til 

fjögurra eininga. Nemendafjöldinn var um 30 nemendur og kenndu tveir kennarar samtímis. 

Þrjár til fjórar samfelldar vikur í kennslu gáfu svigrúm til þróunar námsefnis í samvinnu 

samkennara og listamanna14. Samvinnan skapaði umræður um liti og áherslur verkefna.  

Uppbygging námsins var að mörgu leyti hefðbundin. Æfingarnar fjölluðu um 

grunnhugtök litanna út frá áfanga- og kennslulýsingum skólans og tóku mið af áherslum í 

litanámi samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla í Listum frá 1999. Kennslan hófst með 

tvívíðri vinnu en í framhaldi af henni glímdu nemendur við í þrívíða vinnu. Ég vil tiltaka tvö 

verkefni sem hafa orðið til í samvinnu okkar kennaranna og eru ágætis dæmi um vinnu með 

liti í þrívídd og í rýmisbundnu samhengi. Þau gefa hugmynd um útfærslumöguleika en einnig 

hindranir.  

Pappalíkan: Nemendur útbjuggu og hönnuðu pappalíkan og máluðu alla fleti þess. Þeir 

fengu fyrirmæli um að leysa ákveðnar þrautir með litum. Verkefnið gat verið að stækka 

minnka eða afbaka rýmin. Með samanburði nokkurra samskonar líkana máluðum í ólíkum 

litum sköpuðust mismunandi litaáhrif sem höfðu áhrif á útlit þeirra. Liturinn mótaði rýmið, 

minnkaði eða stækkaði umfang þess og breytti sjónrænu samhengi (mynd 3.7). Til þess að 

samanburður formanna yrði sem fjölbreyttastur var eitt líkanið látið ómálað og litaður 

ljósgjafi notaður til að ná fram litaformun og litaspili (mynd 3.8). Sú vinna var ljósmynduð, 

skoðuð og rædd. Litalíkan sem ég kynni síðar í ritgerðinni er m.a. þróað út frá þessu verkefni. 

                                                
13 Fornámsdeild heitir núna árið 2013 Sjónlistadeild og í boði eru tvær mismunandi leiðir til 
undirbúnings frekari listnáms á háskóla- eða sérskólastigi. 
14 Myndlistarmennirnir sem ég hef kennt með litakennslu eru: Anna Hallin, Birgir Snæbjörn 
Birgisson, Einar Garibaldi Einarsson, Ingirafn Steinarsson, Kristinn Guðbrandur Harðarson og 
Sigtryggur Bjarni Baldvinsson.  
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Litarými: Nemendur máluðu tóm raunveruleg rými t.d. herbergi. Þau verkefni hafa 

yfirleitt verið hópverkefni og unnin með ákveðin litaáhrif í huga sem hópurinn skilgreinir 

fyrirfram. Litarýmið reyndi á samvinnu og krafðist undirbúnings í skissu- og hugmyndavinnu. 

Sumir nemendur nýttu sér ljóskastara, litafiltera og myndbandsverk til að ná fram tilætluðum 

áhrifum (mynd 3.9).  

Bæði þessi verkefni vöktu áhuga nemenda, en á ólíkan hátt. Þau juku hæfni þeirra í 

sjálfstæðum vinnubrögðum og gerðu þá færari um að flétta saman listrænni og verklegri 

þekkingu, greina hana og rökstyðja val sitt í umræðum (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

almennur hluti, 2011, bls. 39). Þessi verkefni voru um margt ólík; stærð þeirra, efnisvinna og 

skipulag. Líkanavinnan var einstaklingsverkefni og var glímt við samanburð og litavinnu út 

frá skilgreindum markmiðum kennslunnar, en útfærslan var ávallt nemandans. Litarýmið var 

lífrænna ferli og krafðist annars konar sjálfstæðis og samvinnu. Upplifun á skala og 

hlutföllum var einnig öðruvísi. Við notuðumst við myndvörpun til að stækka upp myndir af 

verkunum til að skoða litahlutföll í tengslum við mannslíkamann. Þessi nálgun veitti einnig 

tækifæri til að kynnast mismunandi tækni og t.d. upplifa mun á lýsandi og upplýstum litum. 

Til að þessi flókna vinna með og í rými nái þeirri dýpt sem hún hefur möguleika til þá er 

mikilvægt að búa til milliþrep frá tvívíðri vinnu yfir í þrívíða.  

Fyrr í kaflanum minntist ég á að nemendur hefðu ekki náð nægilega vel að yfirfæra 

litaþekkingu sína frá tvívíðri vinnu yfir í frjálsa þríðvíða. Tvívíðu verkefnin og einnig þrívíða 

líkanavinnan og litarýmis-verkefnin voru hugsuð óhlutbundin. Ástæðan var sú að með því 

móti þá reynir á litinn; tungumál litarins í samspili við grunnþætti sjónlista, birtustig, form, 

hlutföll o.s.frv. Túlkunin var í gegnum litinn en ekki myndmálið. Hugurinn og leikni var ekki 

bundin innihaldi myndarinnar; hlutlægu gildismati. Viðfangsefnið gat verið persónulegt eins 

og t.d. tilfinning en túlkunin var óhlutbundin.  

Í lokaverkefni áfangans var nemendum frjálst að nota það myndmál eða aðferð sem 

þeir kusu út frá sínu áhugasviði. Þessi nálgun er mikilvæg, en eins og ég nefndi fyrr í 

kaflanum, þarf að undirbúa þá vinnu markvisst. Þannig verða nemendur vonandi hæfari til að 

tjá og vinna með liti út frá eigindum þeirra og yfirfæra þar með þekkingu og leikni úr fyrri 

verkefnum í flóknara samhengi.  

Til þess að skoða litanotkun í sem víðasta samhengi höfum við fengið margskonar 

fyrirlestra um efnið sem fjölluðu t.d. um liti í kvikmyndum og mynddæmi úr 

kvikmyndasögunni voru greind og rædd. Fyrirlestrar um skynjunarsálfræði, eðlisfræði litanna 

og samband tónlistar og myndlistar hafa einnig verið í boði. Farið var á myndlistarsýningar og 

í leikhús þar sem lýsingarhönnuðir og leikmyndagerðarfólk kynntu starf sitt.  
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Skissubók og heimverkefni voru lögð fyrir og unnin í öðru samhengi en 

skólaverkefnin. Ritgerðir og greinargerðir út frá fyrirlestrum og heimsóknum unnu nemendur 

til að víkka enn frekar litahugtakið. Í gegnum þessi verkefni efldist tilfinning fyrir táknmáli 

litanna og áhrif lita á víðu sviði. Fjölbreyttar nálganir sem þessar á litanámið, virkja nemendur 

til að meta og greina upplýsingar sem þeir verða fyrir og hjálpa þeim að skilja betur 

menningarheim sinn (Aðalnámskrá framhaldsskóla, listir, 1999, bls. 9). Kostir 

samkennslunnar eru margir og ég tel að áherslurnar hafi orðið fjölbreyttar fyrir vikið, því 

bakgrunnur okkar kennaranna í listinni var ólíkur og gagnrýnin umræða um kennsluaðferðir 

og kennsluefnið skapaði oft óvænt sjónarhorn á markmið og tilgang kennslunnar.  

 

3.5. Námsefni í litanámi 
 
Í þessum kafla fjalla ég um kennsluefni í greininni og stöðu þekkingar á sviðinu. Litir standa 

aldrei einir og sér. Þeir taka ávallt mið af nálægum litum og þeirri birtu sem varpast á og 

umlykur þá. Þessi staðhæfing um virkni lita flækir alla greiningu á þeim. Eins og ég fjallaði 

um í fyrsta kafla þá hafa ýmsar hugmyndir og kerfi verið fundin upp til að koma böndum á 

þessa vitneskju. Þar tiltók ég að Aristóteles hafi komið fram með kenningu um samspil ljóss 

og myrkurs og tilurð lita. Það má segja að kenningar hans séu að vissu leyti undirstaða 

skynjunar á mörgum grunnhugtökum í litanámi eins og t.d. birtustigi, mettun, andstæðum, 

litadýpt og huglægri litaupplifun. Í verkinu De Coloribus veltir hann t.a.m. fyrir sér 

samanburði á litum, yfirborði þeirra og virkni. Hann lýsir skynjun sinni á blæbrigðum litanna 

á ríkulegan hátt í verki sínu. Hugmyndir hans í De Coloribus eru merkilegar uppgötvanir sem 

örva skynjun á litum. Í dag er þó stuðst við aðrar kenningar um eiginleika þeirra og uppruna, 

þótt kenningar Aristótelesar séu yfirleitt nefndur til að skýra þróun og sögu hugmynda okkar 

um litina. 

  Litanám á Íslandi byggir að miklu leyti á litaæfingum sem nemendur gera undir 

leiðsögn kennara og taka mið af litakerfum og kenningum sem Johannes Itten þróaði og birti í 

bókum sínum um liti: The Art of Color: The Subjective Experience and Objective Rationale of 

Color og einnig styttri útgáfu þeirrar bókar: Itten: The Elements of Color. Þegar ég tala um 

kerfi þá á ég við röð æfinga sem þróast úr einfaldleika yfir í fjölbreytt form og tilraunir. 

Æfingarnar eru oft unnar eftir ákveðnum reglum sem eiga að auðvelda nemendum að meta 

eiginleika litanna, eins og t.d. birtustig, andstæður, svokallað hitastig og innbyrðis áhrif 

litanna á hvern annan og lita samræmi. 
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Það má finna mikið af rituðu og útgefnu efni um liti, bæði á prenti og á netinu, þó nær 

eingöngu erlent efni. Aðeins ein bók um liti hefur verið gefin út á íslensku, Heimur litanna: 

Kennslubók í litafræði (1998) eftir þær Hrönn Arnarsdóttur og Sigríði Ágústu Skúladóttur. 

Hún er hugsuð fyrir grunnskólanema. Kennslubók í litafræði rekur sögu og kenningar í 

litafræði og notast að hluta til við íslenskt myndefni og listaverk. Á vefsíðunni Litafræði sem 

er hönnuð af Hafdísi Ólafsdóttur, er kennsluefni í litafræði fyrir framhaldsskóla. Vefurinn 

byggir  á litafræði Itten og myndefnið er m.a. fengið úr bókum hans. Til viðbótar eru ýmsar 

bjargir á vefföng sem fjalla um liti, ljós, skynjun og orðabók. Í báðum þessum 

kennslugögnum er spurningum varpað fram til að vekja lesandann til umhugunar.  

 

3.6. Orðræðan um liti 
 
Þótt telja megi á fingrum annnarar handar útgefið efni um liti á íslensku þá eru þessar útgáfur 

mikilvægar svo að hugtök og heiti lita séu þýdd og notuð á íslensku. Útgefið efni á íslensku 

örvar umræðu um listir og kennslu, þar sem íslensk hugtök og heiti eru þá frekar notuð til að 

lýsa og ræða um viðfangsefnið.  

Umræða sem staðsetur liti í áhugavert samhengi dýpkar skilning á námsgreininni. 

Umræðan takmarkast þó við það að við erum ekki fær um að nota tungumálið til að tjá 

litbrigði ef orðin eru ekki til í tungumáli okkar nema að takmörkuðu leyti. Fræðiheiti yfir 

litina eru ófullnægjandi og það minnir okkur á að mjög erfitt, ef ekki ómögulegt, er að muna 

lit nákvæmlega, svo óyggjandi sé (Albers, bls. 5). Litaupplifun er huglægs eðlis, en hún er 

ekki óvirk, hún skapar tengingar. Þróun tungumálsins er tækifæri til að þroska skynjun okkar 

sem gerir tungumál ríkara og fjölbreytilegra. Með því að orða upplifanir þróast viðhorf til 

sjónrænna eiginleika, ekki síður en málfræðileg geta (Eisner, 2011, bls.13).  

Vissulega eru litaheiti gagnleg í skilgreiningum og hjálpa okkur að „muna” ákveðna 

liti og skapa blæbrigðaríkari umræðu um þá. Skoðum aftur dæmi um blæbrigðaríkar útgáfur 

lýsingarorðsins blár í samsetningum Jónasar Hallgrímssonar, litar sem honum var hugleikinn 

eins og áður var minnst á. Ef við röðum heitunum í litaskala frá dökku í ljóst gæti hann litið 

einhvern veginn svona út: Blásvartur, svartblár,  kolblár, myrkblár, blágrár, himinblár, ísblár 

og silfurblár. Bláminn hjá Jónasi tengist öðru fremur náttúrunni, annars vegar himni og 

hinsvegar hafi eða vötnum (Jakob Benediktsson, 1987, bls. 113–114). Litaheiti hans eru 

huglæg og erfitt að henda reiður á nákvæmum lit ef við ættum að benda á hann á marglita 
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litaspjaldi, við yrðum seint sammála um réttan ísbláan lit ef fyrirmyndin er einungis huglæg 

og persónuleg.  

Námsgreinar og efniviður þarfnast fagorða og skýrra hugtaka svo mögulegt sé að orða 

hugsanir og hugmyndir á Íslensku. Það er verið að vinna í skilgreiningum á litaorðum og 

hugtökum. Samvinnuverkefnið Orðasafn um myndlist15 vinnur við að safna á einn stað 

íðorðum um íslenska myndlist, skilgreiningu á þeim og samheiti þeirra á erlendum 

tungumálum. Markmið verkefnisins er að staðla orðaforða í greininni og auðvelda samskipti á 

milli tungumála. Orðabankinn verður líklega opnaður almenningi árið 2014. Í vinnu við þessa 

ritgerð hef ég oft rekist á misræmi í orðanotkun á íslensku, fræðiheitin yfir liti þarf að 

skilgreina. Ég tók saman nokkur hugtök tengd litanámi sem ég fann m.a. í námskrám, 

kennslulýsingum, kennslubókum og af netinu. Eftirfarandi orð tákna sama hugtakið og getur 

því verið ruglingslegt að átta sig á merkingu þeirra:  

                                                                                      Fullmettaður litur / frumlitur / aðallitur. 

Tvenndarlitur / millilitur / annarsstigslitur / hjálitur / þrenndarlitur. 

                                           Litblær / litatónn. 

                          Mettaður litur / tær litur. 

       Hreinn litur / óblandaður litur / tær litur. 

         Óhreinn litur / skítugur litur. 

    Frádræg litablöndun / mínuslitur. 

Viðlæg litablöndun / plúslitur. 

Eins og ég hef bent á áður þá hefur Wittgenstein notað tungumálið á einfaldan en 

skapandi hátt í orðaleikjum sínum um liti og skynjun. Texti hans vekur spurningar um hugsun 

og skynjun og að sjá umhverfið með nýjum augum. Lestur texta heimspekinga og listamanna 

samfara umræðum um sjónræna þætti geta eflt tungutak og hugsunarhátt. Ef kennarar bjóða 

nemendum sínum upp á tækifæri til að taka þátt í slíkum verkefnum þá stuðla þeir að þroska 

hugarstarfs þeirra, þroska sem þeir síðan yfirfæra á heim sem er utan við skólann (Eisner, 

2011, bls. 12–13).  

 

3.7. Áherslur í litakennslu: Goethe, Itten, Albers og Swirnoff 
 
Litanám byggir yfirleitt á grunnæfingum sem þjálfa nemendur í litablöndun og samanburði á 

litatónum, mettunarstigi lita og birtu þeirra. Eins og fyrr segir þá er Itten mikill áhrifavaldur í 

                                                
15 Orðasafnið er skráð í Orðabanka Íslenskrar málstöðvar hjá Stofnun Árna Magnússonar. 
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litakennslu hér á Íslandi og víðar. Æfingarnarnar í bókum hans ganga út á ýmiskonar 

samanburð og litakerfi. Eðlilega er handhægt að styðjast við bækur hans því þær fjalla á 

skipulegan hátt um helstu grunnhugtök litanna ásamt því að fjalla um innbyrðis áhrif þeirra og 

tilfinningaleg og sálræn áhrif þeirra á fólk. Til viðbótar fjallar hann um birtu lita og táknræna 

merkingu þeirra og fléttar saman hugleiðingum um litanotkun frá mismunandi tímabilum 

vestrænnar litasögu. Mynddæmin í bókunum eru mörg kerfisbundin og sjá má æfingar 

nemenda hans. Nálgun Itten á viðfangsefnið gefur dæmi sem auðveldlega má nota sem 

kveikjur og vinna út frá í kennslu. Þegar ég stundaði nám við Myndlista- og handíðaskóla 

Íslands árið 1983 fengu nemendur þau verkefni að gera litaæfingar í anda Itten, útfærðar á 

hárnákvæman hátt, litlar einingar í stöðluðu formi. Það er hætt við að nemendur framkvæmi 

þá frekar en skynji og skilji ef æfingar eru of fastmótaðar út frá fyrirmyndum. Með þessari 

athugasemd þá er ég ekki að halda því fram að kennarar sem notast við Itten, útfæri æfingar 

eins og tíðkaðist fyrir þrjátíu árum. Svörin sem ég fékk við spurningum mínum benda til 

annars. 

Annar þekktur litakennari og jafnaldri Itten var Þjóðverjinn Josef Albers (1888–1976) 

sem síðar flutti til Bandaríkjanna og kenndi þar. Þessir tveir listmálarar og fyrrum kennararar 

við Bauhaus skólann skrifuðu báðir yfirgripsmikil verk um eiginleika litanna, bækur sem hafa 

verið notaðar í litakennslu í áraraðir. Áherslur verka þeirra eru ólíkar. Bók Albers Interaction 

of Color er tímamótaverk, var gefin út árið 1963 og hefur ótvírætt vægi í litanámi. Í bók hans 

eru æfingar sem eru lausar frá fastmótuðum lita- og hugmyndakerfum æfinga Itten. Albers 

hafnar fyrirfram gefnum hugmyndum um litasamræmi sem Itten lagði mikla áherslu á og 

skilgreindi og útskýrði í bók sinni. Albers telur ekki að þekking á litafræðikenningum sé 

grundvöllur litanáms. Námið byggi öllu heldur á forvitni; „leit frekar en rannsókn”16 

(Swirnoff, 2003, bls. xiv). Innbyrðis áhrif lita á hvern annan og könnun á því sem virðist 

breyta ásýnd lita var stór þáttur verkefnavinnu nemenda hans. Hugmyndir Itten og Albers um 

útfærsluaðferðir verkefnanna var einnig ólík. Albers hafnar þeirri einföldun að litablöndun sé 

nauðsynleg til að þroska tilfinningu fyrir samspili lita (Albers, 2009, bls. 8–9). Hann kaus 

heldur að nota litaðan pappír í litarannsóknir nemendanna og lagði mikið upp úr samanburði 

lita í kennslu sinni; innbyrðis áhrifum, víxlverkun og huglægri litaskynjun þeirra. Litablöndun 

og málun var aftur á móti kennsluaðferð Itten. Hvorutveggja eru árangursríkar aðferðir og 

styðja hvor aðra í að þroska litaskynið.  

                                                
16 „search, not research” 
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Albers, eins og Itten, styðst við grundvallarhugtök í umfjöllun sinni um liti. 

Litarannsóknir og æfingar þeirra beggja eru unnar á tvívíðum fleti. Æfingar Albers eru þó 

opnari og veita innblástur í fjölbreyttari nálganir. Nemendur Albers frá Yale University í 

Bandaríkjunum, lýsa honum margir hverjir sem innblásnum kennara og miklum áhrifavaldi.  

Bandaríska listakonan og litakennarinn, Lois Swirnoff var meðal nemenda hans. 

Swirnoff gaf út merkilega bók um víddir litanna Dimensional Color árið 1988. Bók hennar er 

innblásin af nákvæmum litaæfingum Albers en þessi bók fjallar um litanotkun í samhengi við 

ljós og rými. Til viðbótar við litagrunninn er fjallað um litarými og tíma og skynjun á formum 

út frá birtu og flatarmálsfræði. Hún fjallar um rannsóknir á litbrigðum og dýptaráhrifum lita. 

Til viðbótar fjallar bókin um innbyrðis áhrif lita og forma, rými, samsetningar, formgerðir og 

munstur. Hún kynnir til sögunnar endurvarpaða liti þ.e. endurkast ljóss af yfirborði. Hún 

fjallar einnig um hönnun bygginga, þar sem notagildi og fagurfræði taka mið af samfélagi og 

umhverfi. Líkt og Itten og Albers þá notar hún myndir af verkefnum nemenda til útskýringar. 

Í lok bókarinnar segir hún að það þurfi að hlúa að þeirri greind sem sjónrænn móttækileiki og 

næmni sé. Swirnoff telur þá greind eina af greindunum sem ekki sé nægilega vel sinnt þrátt 

fyrir að nítíu prósent af upplýsingum okkar flestra séu fengnar í gegnum augað og skynjun á 

hinu sjónræna (Swirnoff, 2003, bls. 145). Litakennsla getur verið margvísleg og byggt á 

mismunandi aðferðum eins og áherslur Itten, Albers og Swirnoff sýna. Í svörum kennara í 

framhaldsskólunum við spurningum mínum um kennsluefni eða ítarefni í litakennslu kom 

fram að þeir útbúi oft sitt eigið efni og komi sjálfir með innlegg eða kveikjur út frá 

markmiðum námsins. Hvað eða hversu mikið sé val hvers og eins. Ég þekki það sjálf frá 

minni kennslu að okkur kennurunum er í sjálfsvald sett hvaða ítarefni við notum og 

undirbúningur þess getur verið tímafrekur. Einn kennari tók sérstaklega fram að það vantaði 

námsefni á íslensku.  

Nálgun Goethe, Itten og Albers á litafyrirbærum er út frá mismunandi forsendum eða 

sjónarhornum. Goethe gerði margar áhugaverðar tilraunir út frá birtu og skynjun sinni, 

æfingarnar eru afstæðar enda byggja margar þeirra á huglægri virkni lita. Hann reifar líka, 

eins og áður sagði, hugmyndir sínar um áhrifamátt lita á sálarlíf og tilfinningar. Æfingar sem 

hann gerir geta þannig verið um skynjun og eru þannig áhrifarík kveikja í kennslu. 

Rannsóknir hans eru byggðar á tilraunum í rými. Á hinn bóginn lagði Itten áherslu á 

ýmiskonar kerfi, andstæður og litajafnvægi. Hann setti fram kenningu sína í marglita tólf lita 

hring sem er enn notaður í flestum skólum. Æfingarnar hans hafa nú einnig verið yfirfærðar í 

litaæfingar í tölvum. Hugtakanotkun hans er mikill áhrifavaldur í kennslu. Albers er mun 

tilraunakenndari í æfingum sínum. Æfingarnar í bók hans Interaction of Color fjalla fyrst og 
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fremst um innbyrðis áhrif lita. Litum er stillt saman í hárnákvæmum útfærslum sem sýna m.a. 

samverkandi andstæður, litflökt og litablekkingar ýmiskonar. Áhrifin eru skilgreind og skýr 

og tilraunaþáttur æfinga hans er áhugaverð viðbót við kennsluaðferðir.  

Swirnoff er yngst í þessum hópi en nýjasta útgáfa bókar hennar Dimensional Color er 

frá árinu 2003. Eins og áður sagði nýtir hún sér æfingar Albers, útfærir þær í rými og hannar 

allskyns tilraunalíkön sem skapa aðstæður þannig að birtuspil verður hluti af litaáhrifum 

æfinganna. Liturinn fær þannig þrívítt rúmtak (e. volume color) þar sem ásýnd líkananna er 

markvisst breytt með litanotkun. Einnig er utanaðkomandi birta notuð til að hafa áhrif á form 

og liti pappalíkana með endurvörpun lita sem og mismunandi lita ljósgjöfum. Hún skrifar 

einnig um litanotkun í arkitektúr í samfélagslegu samhengi. Swirnoff hefur það fram yfir Itten 

og Albers að hún framkvæmir æfingarnar í þrívídd og setur þær í stærra samhengi en ef þær 

væru einungis unnar á tvívíðum fleti.  

Allir þessir höfundar hafa komið fram með heilsteypt kerfi eða hugmyndir um liti 

og/eða litanám. Aðgengi að bókum og kenningum Goethe, Itten og Albers hér á Íslandi er 

líklegur áhrifavaldur þess að kennarar styðjast við þær í kennslu sinni. Bók Swirnoff kynntist 

ég er ég ræddi um litanám við Mette L’orange prófessor í Hönnunar- og arkitektúrdeild við 

KHiB. Hún hefur notað þessa bók m.a. í litakennslu sinni. Ég tel að aukin umræða um 

litamenntun sé mikilvæg til að hleypa margvíslegum straumum inn í hugmyndaheim 

litakennslu. 

 

3.8. Interaction of Color eftir Josef Albers 
 
Eftir að ég komst í kynni við bókin Interaction of Color hefur umfjöllunarefni bókarinnar 

veitt mér innblástur í kennslu minni um liti. Bókin er víða notuð í kennslu. Ástæður þess að 

ég hrífst af skrifum Albers eru þau að þau eru greinandi og byggja upp þekkingu og skynjun 

sem ég tel undirstöðuatriði fyrir vinnu með liti. Hann skrifar um og sýnir æfingar, aðferðir, 

litaskynjun, litavirkni og blekkjandi áhrif lita eins og ég hef áður minnst á. Hann fjallar um og 

kennir æfingar sem hann hefur þróað í tengslum við eigin kennsluaðferðir. Bókin er afrakstur 

kennslu hans og byggir á rannsóknum og tilraunum nemenda hans. Albers byggir Interaction 

of Color á námskeiðum sem hann þróaði og kenndi í fjölda ára, aðallega við Yale University. 

Mörg mynddæmin eru nemendaverk og bókina tileinkar höfundurinn nemendum sínum sem 

þakklætisvott til þeirra. Í henni lýsir hann hugmyndum sínum og viðhorfum til kennslu og 
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náms. Albers kenndi eins og áður sagði við Bauhaus skólann í Þýskalandi en fluttist síðar til 

Bandaríkjanna og starfaði þar við myndlist sína ásamt því að kenna m.a. við Yale University.  

Albers hannaði og gaf út bókina sem námsefni og leiðarvísi fyrir kennara, 

leiðbeinendur og nemendur. Námsefnið er hugsað fyrir framhalds- eða háskólastig. Hann 

hafði mjög ákveðna sýn á litanám, en með bókinni vildi hann útbreiða aðferð í litanámi sem 

hann trúði á sem listamaður. Reynslan hafði kennt honum að kennsluaðferðir hans í litanámi 

voru áhrifaríkar. Nemendur sögðu hann ákveðinn en innblásinn, brennandi áhugi hans á 

efninu smitaði út frá sér. Hann lagði áherslu á að nemendur leituðu lausna, væru forvitnir og 

að þeim væru ekki gefin svör við spurningum heldur fyndu þau sjálfir. Þetta viðhorf hans 

fellur vel að hugsmíðahyggju Dewey og það má sjá margt líkt í kennslunálgunum Albers og 

hugmyndum Dewey. 

Æfingarnar í bókinni eru útskýrðar í máli og myndum, ekki til að gefa ákveðið svar 

heldur til að benda á leiðir til að læra á litina. Glíman við litavalið og útfærsluna er í höndum 

nemanda og Albers tileinkar þeim bókina. Ég kýs að kynna bókina hérna því hún er gott 

kennslutæki og það er áhugavert út frá rannsókn minni að skoða hvernig hann nálgast 

kennsluna sem listamaður. Bókin telst orðið klassísk að því leyti að æfingarnar og 

framsetning þeirra fjalla um innbyrðis áhrif lita og litaskynjun á ítarlegan og skýrt framsettan 

hátt. 

Ég styðst við endurgerð af frumútgáfu bókarinnar frá 1963. Hún var fyrst endurútgefin 

af Yale University árið 2009. Frumútgáfan var upphaflega gefin út í takmörkuðu silkiþrykktu 

upplagi. Bókin er vönduð tveggja binda bók í stóru broti (300 bls. 30 x 34 cm). Bókinni er 

skipt í textabók og myndabók með mynddæmum studdum af texta. Mynddæmin eru tvívíðar 

litaæfingar sem kynna lesandanum hvernig við skynjum liti sem óstöðugt fyrirbæri. 

Æfingarnar sýna hversu vel Albers gat beitt sjónrænum blekkingum sem verða við víxláhrif 

lita og hann nær að setja fram mynddæmi sem útskýra vel þessar sjónrænu blekkingar á 

greinandi hátt. Það má segja að myndirnar í bókinni gefi yfirlit yfir umbreytingarmöguleika 

litanna. (Swirnoff, bls. 23). Albers studdist ekki við þá hefðbundnum skoðun á litanotkun að 

hún byggi á samræmi eða táknrænum skýrskotunum. Höfundur hafnar einnig öllum litafræði- 

ljósfræði- og lífeðlisfræði- kenningum sem mikilvægum undirstöðuþáttum í litafræðikennslu. 

Hann telur verklegar æfingar og tilraunir nemenda árangursríkari til að opna augu og skynjun 

þeirra fyrir innbyrðis virkni litanna (Albers, 2009, Introduction). Albers einfaldaði sjónræna 

upplifun á litum niður í tvo þætti; liteigindina eða litblæ (e. hue) og styrkleikastig17 hans (e. 

                                                
17 Styrkleikastig litarins ákvarðast út frá því ljósi sem liturinn endurvarpar. 
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light intensity) (Swirnoff, bls. 35). Þessi afstaða hans til lita gerir vinnu með samhengi, 

andstæður og heildarupplifun markvissa og skýra, ef við hugsum okkur liti sem tæki til að 

koma sjónrænni frásögn áleiðis. Litanotkun og birtustig þeirra er síðan grunnur að því að gera 

litaæfingar sem sýna innbyrðis virkni lita í samhengi við helstu hugtök litafræðinnar eins og 

t.d. litatón, mettun, andstæður, gagnsæi o.fl.  

  Efni bókarinnar styður það viðhorf til kennsluaðferða að virk þátttaka nemenda sé 

mun árangursríkari en óvirk þátttaka sem byggir eingöngu á hlustun eða sjónrænni viðtöku. Ef 

við gefum okkur einnig að kennsluaðferðin byggi á rannsóknum og tilraunum, sem ég tel 

mikilvæga nálgun, þá leiðir sú nálgun oft til óvæntra spurninga og vandamála sem áhugavert 

er að glíma við.  

 Frá 1971 hefur Interaction of Color verið til í kilju útgáfu af upprunalegu bókinni. Sú 

útgáfa er víða til og reglulega endurútgefin. Sami-grunn texti er í þeirri bók en fáar litmyndir 

eru af litaæfingum með útskýringa-textum.  

Tilgangurinn með útgáfu bókarinnar (sem var 8 ár í vinnslu) var að hún yrði leiðavísir 

í litanámi sem byggðist ekki á sögulegri framvindu greinarinnar, heldur væri byggð á 

hnitmiðuðum æfingum sem sýndu fram á innbyrðis áhrif lita. Hún efldi þannig litaskynjun 

nemenda og gerði þá færari í að beita litum á áhrifaríkan og markvissan hátt. Eins og áður 

segir þá er bókin byggð á margra ára litakennslu Albers og vinnuaðferðir við æfingarnar eru 

mjög hnitmiðaðar og skýrar, þótt þær séu langt frá því formúlukenndar. Það er því athyglivert 

að nota gögn frá listamanni sem vinnur jöfnum höndum að eigin litastúdíum og þróun aðferða 

í litakennslu. Í kennslu hans er notast við litaðar pappírsarkir og fundið efni í stað þess að 

nemendur hans blandi liti (málningu) og noti í æfingarnar. Ég tel að kennarar og nemendur 

geti stuðst við hluta bókarinnar og ekki sé nauðsynlegt að fara í gegnum efnið frá upphafi til 

enda, því á köflum er fjallað um mjög sérhæfar hugmyndir sem ekki þjóna kennslu í  litanámi 

á framhaldsskólastigi. Yfirleitt er textinn mjög greinandi og lýsandi þar sem hann lýsir 

áhrifum æfinganna. Höfundurinn lýsir því hvernig best er að bera sig að við myndlesturinn og 

sem dæmi þá sé yfirleitt betra að bera saman liti eða myndir frá vinstri til hægri, frekar en 

ofan frá og niður. Þetta mætti flokka sem kennsluleiðbeiningar. 

Þessi bók er mjög gott hjálpartæki við kennslu, myndirnar eru góð dæmi og er einar og 

sér hægt að nota þær til að opna áhrifaheim lita fyrir nemendum. Í lok bókarinnar vísar hann 

ekki í atriða- eða heimildaskrá enda engar heimildir utan hans eigin kenningar og 

litarannsóknir allar eru eftir hann og nemenda hans. Nöfn nemenda sem eiga æfingar í bókinni 

eru talin upp. 
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Albers talar um að námið og æfingarnar snúist ekki um þekkingu, eða staðreyndir 

heldur það að skynja og sjá. Til einföldunar getur kennarinn kynnt sér inntak æfinganna og 

útskýrt það fyrir nemendum. Þeir geti í framhaldinu gert tilraunir og eigin rannsóknir. Þannig 

glími þeir við hugtökin sem fjallað er um í bókinni. Bókin er sérhæfð og textinn oft á tíðum 

mjög ítarlegur, en hana má einnig nota sem ítarefni og draga þá fram einhverja þætti hennar. 

Texti Alberts um upplifun á litum og hugmyndir hans um kennsluaðferðir er mjög innblásinn 

og nýtist bæði kennurum og nemendum. Ég tel textann vera dæmigert kennaraefni nema um 

sjálfsnám sé að ræða og myndefni bókarinnar nemendaefni, þ.e. nemendur eiga greiðari leið 

að myndefninu en textanum. Valda textabúta er hægt að ljósrita handa nemendum á 

framhaldskólastigi en nemendur á háskólastigi ættu að nýta sér bókina í heild sinni ef þeir 

hafa áhuga á efninu. Til marks um það hversu vinsælt námsefni bókin er þá er hún núna í ár 

(2013) gefin út sem App smáforrit fyrir iPad og þar geta nemendur séð, til viðbótar við efni 

bókarinnar, kennslu Albers og viðtöl við hann sem og gagnvirkar æfingar. Æfingarnar í 

bókinni sýna margar ótrúleg innbyrðis áhrif lita. Textinn sem þeim fylgir er oft nákvæmur og 

flókinn aflestrar en með app-inu er hægt að sannreyna rannsóknirnar á aðgengilegan hátt með 

því að víxla litum og gera eigin rannsóknir. 

Æfingarnar í bókinni geta verið uppspretta annarra viðfangsefna. Markmið þeirra eru mjög 

skýr og þess vegna auðvelt að meta árangur rannsóknanna því mynddæmi og texti eru mjög 

greinandi. Árangurinn er þó fyrst og fremst tengdur uppgötvunum nemandans við gerð sinna 

eigin verkefna.   

 

3.9. Litur er byggingarefni – Litalíkan 
 
Listaverk gefur vísbendingar um þrívíða nálgun í litanámi, er rannsóknarspurning 

ritgerðarinnar. Hér vil ég fjalla um hugmynd mínar að gerð kennslulíkans sem hægt er að 

styðjast við í litanámi. Þrívíddarvinna sem þessi kemur í kjölfar tvívíðra æfinga. Sá grunnur er 

mikilvægur þegar unnið er með flóknari útfærslur.  

Líkanið kalla ég Litalíkan (mynd 3.17). Það er einfalt í framkvæmd og er byggt úr 

nokkrum færanlegum einingum sem hægt er að skipta út. Samsetningin þróast úr einfaldri 

útfærslu yfir í flóknari. Litaeiningarnar eru t.d. klipptar/skornar úr Color-aid litaspjöldum, en 

þau litaspjöld notuðu nemendur Albers í litakönnunum sínum. Ástæða þess að Litalíkanið er 

byggt úr lituðum pappír en ekki málað eftir á byggir á því að litur er tilbúin eining líkansins/ 

byggingarinnar. Hann er ekki settur á flötinn eftir á  heldur er liturinn sjálft byggingarefnið. 
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Þessa litanálgun er grundvallaratriði í gerð líkansins. Æfingarnar byggja á því að skilja 

samband lita í þrepum. Fyrst er skoðuð ein litaeigind, síðan samband tveggja, þriggja og síðan 

flóknari samsetningar, líkt og Swirnoff leggur til (2013, bls. 35). Líkanið er skoðað í 

mismunandi lýsingu, umhverfi og í ákveðnu samhengi. Það má ekki taka hlutföll eða útlit 

líkansins of bókstaflega heldur líta á það sem grind sem gefur hugmynd um áframhaldandi 

þróun og nánari rannsóknir. 

Litalíkanið byggir á verkefninu Veltandi skúlptúr (myndir 3.10–3.14) sem við 

Hildigunnur Birgisdóttir myndlistarkona þróuðum í áfanga sem nefnist Þrívíð formfræði,við 

Fornámsdeild Myndlistaskólans í Reykjavík. Veltandi skúlptúr var unninn eftir mjög skýrum 

fyrirmælum sem voru einskonar þrautir. Nemendur fengu ákveðið magn af efni þ.e. pappa í 

ákveðinni stærð og ákveðinn metrafjölda af balsaviðar-stöngum. Verkefnið var unnið í 

þrepum og ný fyrirmæli sem byggðu á þeim fyrri voru áskorun um að leysa ákveðnar þrautir. 

Úrlausnirnar voru persónulegar en fyrirmælin snérust um rúmtak, útfærslan var í höndum 

nemendanna. Við studdumst við hugtök formfræðinnar eins og regla óreiða, taktur, samhverfa 

o.s.frv. Verkefnið var að skúlptúrinn þurfti að þróast frá því að vera tvívíð plata með 

útbyggðri grindarbyggingu sitthvoru megin við sig í að verða veltandi skúlptúr sem hafði 

einskonar himnu í stað plötu sem skildi af tvö hvel með mismunandi formrænum áherslum. 

Ekkert svæði á skúlptúrnum mátti hafa meiri þyngdarpunkt en annar. Hann varð að svífandi 

skúlptúr sem hægt var að stilla upp hvernig sem var. Nemendur fundu honum svo stað í rými 

sem féll að hugmyndinni á bakvið útfærsluna. Þessi æfing reyndi á úthald og hún tók tíma en 

bauð uppá ýmsar vangaveltur í sambandi við jafnvægi, jaðra, áferðir og túlkun svo eitthvað sé 

nefnt. Verkefnið var flókið, þess vegna skapaðist tækifæri til samræðna um úrlausnir. 

Vangaveltur og tilraunir voru margar. Ég rakst á í bók Swirnoff Dimensional Color texta um 

mikilvægi rúmfræðitilrauna. Hún bendir á að rúmfræðileg form gefi góðan grunn fyrir 

tilraunir með liti. Hún einfaldar grunninn með því að benda á að skoða hlutina frá 

jöðrum/brúnum til flata og frá hornum til jaðra, rúmtaki til klasa (Swirnoff, 2003, bls. 2). 

Þessi fókuspunktur gæti nýst við gerð Litalíkans.  

Litalíkanið á margt sameiginlegt með verkefnum sem nemendur Swirnoff hafa gert og 

þeim verkefnum sem við kennarar í litafræði höfum þróað í gegnum litakennsluna. Það byggir 

þess vegna augljóslega ekki eingöngu á eigin listaverki, Veltandi skúlptúr eða 

litarannnsóknum, heldur mörgum þeim áhrifavöldum sem ég hef nefnt til sögunnar fyrr í 

ritgerðinni. Litatilraunir Albers og nemenda hans fjalla um áhrif lita sem snertast og samhliða 

lita. Hann lagði áherslu á að litaæfingum væri ekki stillt of nálægt hver annari svo áhrif 

litanna væru skýr og greinileg. Litasamsetningar þyrftu að njóta sín. Þetta viðhorf kemur 
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einnig fram í lýsingu á myrka herberginu sem Turner lét gesti sína dvelja í áður en þeir 

skoðuðu verk hans. Vissulega er allskyns litablöndun áhrifamikil og litaupplifunin mjög 

líklega önnur en listamaðurinn ætlaði. En hún getur líka verið viðfangsefnið eins og Swirnoff 

bendir á í bók sinni. Vinnuaðferðirnar við gerð Veltandi skúlptúrs henta þessari þróun vel. 

Nemandinn byrjar með grunn-litaplötu. Síðan bætir hann litum (skilrúmum) við þann 

litagrunn og áhrifin eru skoðuð og skilgreind. Það er undir hverjum kennara komið út frá 

hvaða hugtökum hann vinnur en mikilvægt er að byggja Litalíkanið í þrepum og hafa 

markmið til að stefna á. Líkt og Veltandi skúlptúr varð að sýnast veltandi þá gæti litavinnan 

haft ákveðið markmið. Skilgreint markmið í upphafi verkefnisins fær nemandann til að 

ígrunda áhrif litanna á hvern annan. Þar af leiðandi verður hún/hann fær um að nota litina sem 

„tæki” til að koma hugmynd sinni á framfæri. 

Í ritgerðinni hef ég fjallað um litanám, kennsluefni og ítarlega um listaverkið 

Málverka díagram. Í umfjöllun um listaverkið lagði ég áherslu á hversu mikilvægt það er að 

gefa verkefnum góðan tíma og vinna áfram hugmyndir sínar. Lýsingin á verkinu endurspeglar 

áhrifaþætti og þær leiðir sem hægt er að fara í þrívíðu litanámi. Málverka díagram gefur 

vísbendingar um efnisnotkun, og hvernig hægt er að vinna með hlutföll, jaðra myndflatarins 

og gegnsæi, þar sem eitt lag gefur nýja sýn á það sem er fyrir framan eða aftan. Eins og ég 

benti á í lýsingu á verkinu þá var það einstaklega flókið í  uppbyggingu. Framhlið og bakhlið, 

(myndir 3.15 og 3.16) voru þættir í verkinu sem urðu að stórum áhrifavaldi við gerð 

Litalíkansins. Listaverk Hiller og Grosse eru áminning um að fínstilla skynjunina og gefa 

upplifun á litum tíma til þess að verða greinanleg. þessi atriði eru grundvöllur þess að vera fær 

um að vinna að einhverju marki með samvirkni lita. 

Litalíkanið ólíkt Málverka díagram verður að byggjast upp frá einföldum grunni því 

litavirknin er í sjálfu sér flókið fyrirbæri og samspil við ljósgjafa gefur margskonar skugga og 

blæbrigði sem eru einn af útgangspunkum vinnunnar. Samanburður á styrkleikastigi lita og 

endurvarp þeirra líkt og nemendur gerðu tilraunir með í Listasafni ASÍ er eitt og sér áhugavert 

fyrirbæri að vinna með í Litalíkani sem þessu. Fjarlægðargildi lita, þ.e. hvort okkur sýnist þeir 

hörfa eða sækja fram líkt og áhrifin frá sítrónugula litnum í Listasafni ASÍ hafði, eru 

mikilvæg í þessu sambandi. Litaflökt er einnig flókið fyrirbæri en mikilvægt viðfangsefni sem 

hægt er að kynna til sögunnar með tilraunum. Áhrif lita á hlutföll og rúmtak er einnig 

mikilvæg í þrívíddarvinnu með liti. Þessi áhrif könnuðu nemendur í Myndlistaskólanum í 

Reykjavík í máluðum litalíkönum.  

Veltandi skúlptúr þróaðist frá tvívíðu plani yfir í þrívídd. Slíkt vinnuferli er 

hugsanlega árangursríkt í vinnu með litarými þar sem litur hefur ekki eingöngu áhrif á 
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nærliggjandi lit, heldur er skynjaður sem fylling; hann eins og fyllir rýmið (e. volume) líkt og 

Grosse lýsir litaupplifun á staðbundnum verkum sínum. Seinna á vinnuferlinu, í öðrum 

útfærslum, er mögulegt að bæta inn flóknari þáttum; efnisnotkun, áferð og fjölbreyttari 

hlutföllum. 

Eins og ég fjallaði áður um í ritgerðinni þá er skrefið frá tvívíðri litavinnu yfir í þrívíða 

stórt og áhrif þess á upplifun mikil og spennandi. Litalíkanið er þrívíður hlutur sem hægt er að 

velta á alla kanta og máta við mismunandi umhverfi, inni og úti. Líkanið er hægt að skoða eitt 

og sér eða í þyrpingu með öðrum. Hreyfanleikinn skapar virkni í samtali við óvænt áhrif 

umhverfisins og setur litanámið í stærra samhengi en annars væri. 

Þekking, leikni og hæfni haldast í hendur í þessu hugsanlega framtíðarverkefni 

nemenda í myndlistarnámi. Vinna nemandans byggir á verklegu námi, rannsókn, skoðun og 

sjálfstæðum skapandi vinnubrögðum. Litalíkanið er unnið í „samtali” við menningu og 

umhverfi. Vinna með það fellur að þessu leyti undir þær kennslufræðilegu nálganir sem ég hef 

áður minnst á í Hugsmíðahyggju Dewey og choice-based listnámi. Rammi verkefnisins er 

skýr en úrlausnirnar geta verið margvíslegar. Þær byggja á fyrri reynslu nemandans og 

lausnum, sem hann sjálfur uppgötvar með rannsóknum sínum. Ákjósanlegt er að aðstæður í 

skólastofunni byggi á verkstæðishugmynd og að efniviðurinn sé sýnilegur og aðgengilegur. 

Þannig örvar umhverfið sköpun og ýtir undir tilraunir. Verkefni sem þetta hefur ýmsa 

möguleika á samþættingu námsgreina og fellur vel að þeim markmiðum framhaldsskóla að 

þjálfa nemendur í öguðum, sjálfstæðum vinnubrögðum og gagnrýnni hugsun (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, almennur hluti, 2004, bls. 8). Fyrrnefnd markmið eru mikilvæg í námi en 

upplifun og skynjun eru ekki síður mikilvæg svo hægt sé að vinna með liti á markvissan hátt. 

Þessa skoðun má einnig lesa um í skrifum Swirnoff. Hún fjallar í bók sinni um mikilvægi þess 

að nota ýmiskonar þrautir og leiki til að örva skynjun. Hennar kenning er sú að það sé 

sérstaklega mikilvægt að þroska þessa þætti strax hjá ungum nemum og leikni í sjónrænum 

eiginleikum geti vegið á móti og einnig verið mikilvæg viðbót við rökhugsun þeirra 

(Swirnoff, 2003, bls.145). Afstaða hennar til lita einkennist af því að henni finnst skorta að 

það sé nægilega hlúð að þessum þáttum í (bandaríska) skólakerfinu. Litalíkanið er tillaga mín. 

Það er áhald sem getur nýst í þessu sambandi við að kanna óravíddir litanna.  
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Mynd 3.17  Dæmi um Litalíkan séð frá nokkrum sjónarhornum
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Lokaorð 
 
 
Listrannsókn þessi var vettvangur minn til þess að greina myndlistarverk mitt Málverka 

díagram og litakennslu. Kennsla og eigin listsköpun liggja eins og samsíða brautir og ég vildi 

kanna hvernig leiðirnar á milli þessara samsíða brauta liggja. Þannig hefur þessi rannsókn 

gefið mér tækifæri til að greina og flokka eigin listsköpun og kennslu.  

Litaupplifun og litavinna er mjög oft tengd náttúrunni og birtunni í umhverfinu. Í 

gegnum þessa rannsókn mína þá kynntist ég betur annarri athyglisverðri hlið litanna sem 

birtist í bókinni Cromophobia. Í bókinni er fjallað um fundna liti borgarlandslagsins, liti 

plastefna, ljósaskilta, neonliti og neyslu. Litirnir eru langt frá því einungis tengdir 

yfirborðslitum og í tæknivæddu samhengi þá eru þeir lýsandi allt í kringum okkur. 

Rannsóknin hefur styrkt kenningu mína um þá þætti sem þarf að efla í litanámi svo 

menntunin taki betur mið af umhverfinu. Ég tel mikilvægt að námið sé fjölbreytt og sé í takti 

við tæknimöguleika. Í þessum skrifum legg ég áherslu á að litanám sé rýmistengd vinna í stað 

þess að hún sé einskorðuð við æfingar sem einungis miða að tvívíðri útkomu. Tvívíð 

málarahefð virðist enn vera aðal aðferð í litanámi. Athyglivert er að þeir skólar sem ég hafði 

samband við og kenna sjónlistir á framhaldsskólastigi studdust við Itten í kennslu sinni. 

Tæplega helmingur nefndi Goethe og einungis einn nefndi Albers. Litanám sem grundvallast 

á hreyfingu, birtu og þrívíðu rými er mikilvæg viðbót við tvívíða nálgun. Slík vinna 

sérstaklega með mörgum nemendum, getur verið tímafrek en engu að síður nauðsynleg til 

þroska næmni á samspil lita og rýmis. Þannig læra nemendur lestur á umhverfi og menningu. 

Framlag mitt til fagsins er kennslutæki; Litalíkan sem hægt er að þróa áfram og getur gefið 

hugmyndir um aðferðir við litarannsóknir. 

Niðurstaða mín er sú að eina leiðin til að skilja rýmistengt listaverk að einhverju marki 

er að vera í beinu sambandi við það, upplifa það á staðnum, vera í snertingu við það. 

Viðbrögð gesta á sýningunni í Listasafni ASÍ sýndu að þátttaka þeirra, að ganga um og skoða 

verkið, þurfa að gægjast í gegnum göt, gerði upplifunina merkingarbærari og fyllri.  

Einnig komst ég að því við skrif mín um liti, að hugtaka- og orðanotkun á þessu sviði 

er ekki nægilega samræmd og skilgreiningar á litahugtökum geta verið á reiki. Tungumálið er 

mikilvægur tjáningarmiðill í þeirri viðleitni að skilgreina liti sem hluta af skynjaðri vídd. Það 

eru til blæbrigðarík litaorð sem lýsa umhverfi og tilfinningum en notkun þeirra er ekki algeng. 

Ég kynnti mér skilgreiningar á litahugtökum sem verið er að vinna í og eru hluti af Orðasafni 
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um myndlist. Sú vinna lofar góðu og Orðasafnið mun án efa nýtast vel í myndlistar- og 

litaumræðunni þegar það verður birt almenningi.  

Ritgerðina lít ég á sem tækifæri til að efla umræðu um litanám og meðvitund um 

mikilvægi þess að leggja aukna áherslu á litanám í skólum. Aukin litavitund, litaánægja og 

forvitni stuðla vonandi að markvissari litanotkun í umhverfi okkar og því að liturinn verði 

notaður sem virkt byggingarefni en ekki er einungis hugsaður eftir á sem skraut eða hugmynd.  
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