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Ágrip 
Ritgerð þessi er unnin sem samanburðarrannsókn á danskri og íslenskri listasögu (á 
tímabilinu 1980-1985) og er takmörkuð við þá kynslóð myndlistarmanna er kom fram 
í sviðsljós listheimsins á árabilinu 1976-1985 í sama mund og „nýja málverkið“. 
Leitað verður svara við því hvort sjá megi sameiginleg einkenni í málverki á Íslandi 
og í Danmörku á tímabilinu og þá hvers vegna þau eru til staðar. Danir og Íslendingar 
áttu það sameiginlegt að hafa litið til sömu landsvæða í leit að námi og upplifun sem 
hluta af mótunarferli sínu sem listamanna, s.s. til Hollands, Þýskalands og 
Bandaríkjanna. Titill ritgerðarinnar er tilvísun í orð dönsku myndlistarkonunnar Dorte 
Dahlin sem fram komu í viðtali við Henrik S. Holck árið 1982 í dagblaðinu 
Information. Að mati ritgerðarhöfundar eru þessi orð Dorte Dahlin lýsandi fyrir hið 
nýja málverk og tíðarandann á Íslandi og í Danmörku á árunum 1980-1985.  
 Rannsóknin byggist á spurningunni: Væri mögulegt að leggja „nýja 
málverkið“ á Íslandi og „de unge vilde“ – „det nye vilde maleri“ – í Danmörku að 
jöfnu í samanburðarlistasögurannsókn? 
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Formáli 
Ritgerðin er 30 eininga lokaverkefni til MA-prófs í listfræði. Hugmyndina að 

rannsókninni má rekja til BA-ritgerðar minnar, þar sem rannsóknin sneri að 

listahátíðinni Gullströndin andar og þátttakendum í henni. Sumarið 2013 vann ég auk 

þess að rannsókn á hátíðinni og öðrum viðburðum þar sem markmiðið var að varpa 

ljósi á listheiminn á fyrri hluta níunda áratugarins á Íslandi. Rannsóknin fólst í 

viðtölum við fjórtán listamenn er áttu þátt í að móta íslenskan listheim á tímabilinu en 

einn listamannanna starfaði sem skólastjóri Myndlista- og handíðaskóla Íslands 

(MHÍ) á tímabilinu, auk þess sem hann var einn af skipuleggjendum sýningarinnar 

Ungir myndlistarmenn 1983 (UM '83) á Kjarvalsstöðum.  

 Myndlistarmennirnir höfðu flestir stundað nám við MHÍ, auk framhaldsnáms 

erlendis, áður en þeir leiddu saman hesta sína á sýningunni UM '83 og á listahátíðinni 

Gullströndin andar. Þó voru margir sem ýmist kusu að fara ekki til útlanda í 

áframhaldandi nám eða höfðu einungis nýlokið við nám í MHÍ og enn aðrir voru enn 

nemendur við skólann. Með rannsókninni gafst mér færi á að kynnast listamönnunum, 

vinnu þeirra og sjónarmiðum betur en áður. Auk þess veittu viðtölin mér nánari 

innsýn í listheiminn á tímabilinu, miðað við þær rannsóknir sem birtar hafa verið í 

rituðu máli, s.s. í fimmta bindi íslenskrar listasögu.  

 Haustið 2013 hóf ég skiptinám við Háskólann í Árósum og því lauk um 

áramótin 2013. Nú vinn ég þessa rannsókn í Danmörku. Vegna búsetu minnar í 

Danmörku þótti mér áhugavert að vinna samanburðarrannsókn á dönsku og íslensku 

málverki á tímabilinu 1980-1985, þar sem spurningar snerust um skyldleika verka 

listamannanna í löndunum tveimur, uppruna þeirra og sjónarmið. Eftir að hafa séð 

verk eftir listamenn er hófu listferil sinn á umræddum tíma í Danmörku, á sýningu í 

Listasafni Árósa (ARoS), lék mér forvitni á að rýna í umrætt tímabil í dönsku 

samhengi og í samhengi við gerjunina á Íslandi. Eitt augljósasta sameiginlega 

einkenni tímabilsins í Danmörku og á Íslandi er að málverkið varð að nokkurs konar 

tískufyrirbrigði á meðal ungra myndlistarmanna.  

 Ég færi leiðbeinanda mínum, Auði Ólafsdóttur, kærar þakkir fyrir góða 

leiðsögn og gagnrýni. Auk þess þakka ég Áslaugu Marinósdóttir fyrir yfirlestur og 

afar gagnlegar ábendingar. Móðir mín, eiginmaður og dóttir eiga einnig þakkir skildar 

fyrir þolinmæði og veittan stuðning á verkefnatímabilinu. 
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Inngangur 
Árið 1981 kom fram á sjónarsviðið skilgreiningin „nýja málverkið“ í íslenskum 

prentmiðlum og vísaði hún í málverk úr smiðju ungs íslensks myndlistarmanns, sem 

kvaðst ekki tengja myndlist sína við ákveðna stefnu – myndirnar væru þó „einna helst 

í ætt við það sem kallað hefur verið nýja málverkið“.1 Ári síðar varð hugtakið 

vinsælla, þar sem m.a. má sjá tilraunir listgagnrýnenda til þess að varpa ljósi á þá 

gerjun er hafði átt sér stað á sviði málaralistar á vestrænum vettvangi, þ.m.t. á Íslandi, 

í nokkur ár á undan.2 Gunnar B. Kvaran, listgagnrýnandi hjá Dagblaðinu – Vísi fjallar 

t.a.m. um sýningu tveggja erlendra málara í Nýlistasafninu síðla árs 1982. 

 

Á meðan Listasafn Íslands virkar nánast eins og 

fornleifafræðistofnun er Nýlistasafnið í Reykjavík á fullum krafti að 

kynna okkur listrannsóknir nútímans. Hér áður voru það aðallega 

concepthugleiðingar sem fóru upp á veggi safnsins en nú virðist nýja 

málverkið vera að gleypa áhuga þeirra nýlistamanna. Nýja málverkið 

er nú orðið alþjóðlegt fyrirbæri, afsprengi nýrrar kynslóðar. Það sem 

vekur sérstaka eftirtekt er hve listamennirnir eru yfirleitt ungir að 

árum og þegar komnir inn í helstu listasöfn Evrópu og Ameríku.3 

 

Ætla má að ungir íslenskir myndlistarmenn er máluðu í anda þess sem rætt var um 

sem nýja málverkið, á sama tíma og í sömu andrá, tilheyri hinni nýju kynslóð. Það 

sama má fullyrða um dönsku ungu myndlistarmennina sem ruddu sér leið inn á 

vettvang listheimsins á sýningu árið 1982 er tileinkuð var hinu nýja málverki. 

Sýningin sem um ræðir var titluð Kniven på hovedet og fór fram í Kunstbiblioteket í 

Tranegården í Gentofte – en þar gat að líta verk eftir hóp listamanna sem þegar hafði 

verið nefndur „de unge vilde“, líkt og fram kemur í riti sem gefið var út af tilefninu.4 

Á danskri tungu var nýja málverkið titlað „det nye maleri“. 

                                                
1 K.Á., „Helgi Þorgils í kjallaranum“, Þjóðviljinn, 31. janúar 1981, 29.  

Hér greinir höfundur fréttatilkynningarinnar frá því að Helgi Þorgils vilji ekki greina myndlist sína 
eftir sérstökum liststíl en hann segi verk sín einna helst vera í ætt við það sem kallist „nýja 
málverkið“. 

2 Hér er rætt um „nýja málverkið“ sem hugtak, þar sem heitið var ekki nafngift á liststíl eða listastefnu, 
líkt og greint verður frá í ritgerðinni. 

3 Gunnar B. Kvaran, „Úthverfar og innhverfar myndir í Nýlistasafninu“, Dagblaðið – Vísir, 29. 
nóvember 1982, 30. 

4 Þess má geta að titill sýningarinnar vísar í samnefnt verk Kehnets Nielsen frá árinu 1982. Á 
sýningunni gat að líta málverk í ýmsum formum þar sem verkum var komið fyrir bókstaflega í hólf 
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Þau málverk er talin voru tilheyra hinu nýja málverki tóku á sig ýmsar myndir, þau 

voru jafnvel laus við persónuleg einkenni höfundarins. Í samanburði við hið 

hefðbundna akademíska málverk, sem unnið var eftir klassískum aðferðum, yfirleitt 

með sérstökum listmálunarlitum á vandað léreft eða pappír, var nýja málverkið 

óhefðbundið. Nýmálararnir notuðu iðnaðarefni: húsamálningu og skipalakk í stað 

málningar er framleidd var til listmálunar, og frágangur verkanna var oft óvandaður. 

Iðnaðarefnunum var makað á slitinn striga og lök, bylgjupappa eða annan 

afgangspappír, s.s. dagblöð. Málverkin voru sjaldan fest á blindramma. Þau voru 

gjarnan heftuð á veggi sýningarrýma svo að nýmálverkssýningar urðu óhefðbundnar 

með tilliti til verkanna sjálfra og hvernig þau voru hengd upp og komið fyrir í 

sýningarrýmum, sem gjarnan voru hrátt iðnaðarhúsnæði, án ofanlýsingar og 

hvítmálaðra veggja. Í ljósi listasögunnar og hreinlínumálverks áratugarins fyrir 

konsept- og flúxustímabilið, var myndefni nýja málverksins óhefðbundið. Fígúran 

varð ljós að nýju, þar sem hún birtist gjarnan við undarlegar aðstæður, s.s. við 

hægðarlosun úti í guðsgrænni náttúrunni.  

 Í raun virðist sem ungu listamennirnir á níunda áratugnum hafi unnið 

málverkin í því skyni að sýna fram á að málverkið sem listhlutur stæðist ekki tímans 

tönn og beittu í þeim tilgangi þessu óvenjulega efni og frágangi. Auk þess voru 

málverkin gjarnan svo stór að þau hentuðu ekki sem „sófamálverk“ líkt og hið 

akademíska málverk – en ætla má að góðborgurum hafi ekki þótt við hæfi að rýna í 

mynd á stofuveggnum, sem sýnir mannveruna við aðstæður sem annars færu fram í 

lokuðum og afmörkuðum rýmum, s.s. í baðherbergi eða í svefnherbergi. 

 Í samhengi við lýsinguna hér á undan mætti staldra við og spyrja ýmissa 

spurninga: Var markmið ungu málaranna að vinna seljanleg listaverk? Voru þeir 

meðvitað að vinna málverk í andstöðu við hið akademíska málverk? Hvers vegna 

skyldi vera rætt um „nýtt málverk“ í samhengi við myndlist ungra myndlistarmanna 

er voru að stíga sín fyrstu skref í listheiminum? Og hvað á Gunnar B. Kvaran við 

þegar hann ræðir um að nýmálarar hafi þegar verið „komnir inn á helstu söfn“ í 

Evrópu og Ameríku? 

 

                                                                                                                                      
og gólf. Sýningarrýminu svipaði til hefðbundins sýningarrýmis með ofanlýsingu, hvítum veggjum og 
gljáfægðu trégólfi. Auk þess voru nýttir hlutir sem listamennirnir höfðu fundið, að ætla má til 
áhersluauka, svo að úr varð nokkurs konar innsetning. Þátttakendurnir voru 13 talsins og áttu það 
sameiginlegt að vera nemendur í Billedhuggerskolen. 
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Mögulegt væri að nefna óteljandi þætti er ætla má að hafi orkað sem nýnæmi í 

samhengi við tilkomu nýja málverksins á vestrænum vettvangi. Ætla má að 

athyglisverðasti þáttur hins nýja málverks hafi verið vinsældir þess, a.m.k. í ljósi 

skilgreiningarinnar á málverki ungra myndlistarmanna við upphaf níunda áratugarins. 

Líkt og skín í gegn í umfjöllun Gunnars, sem birtist hér að ofan, reið gerjunin á sviði 

málaralistar ungra myndlistarmanna yfir listheiminn líkt og tískubylgja. Eins og sýnt 

verður fram á í ritgerðinni virðist sem hending ein hafi ráðið því hvort 

myndlistarmenn máluðu, hjuggu í stein, unnu bókverk eða semdu ljóð. Skyndilega 

varð málverkið efst á baugi sem listmiðill að nýju – a.m.k. á vettvangi gallería í 

Evrópu og Bandaríkjunum og á „helstu söfnum“ stórborga. 

 Líkt og sýnt var fram á hér að ofan barst hin nýja frétt til Íslands og 

Danmerkur í byrjun níunda áratugarins og því má spyrja með hvaða hætti nýja 

málverkið barst til landanna tveggja og að sama skapi á hvaða hátt það kom fyrir 

sjónir manna á sýningarvettvangi safna, gallería, í almenningsrými og öðrum og 

óhefðbundnari sýningarrýmum. Auk þess er vert að leiða hugann að hinum nýju 

kynslóðum sem fram komu á árabilinu 1975-1985 í hvoru landi fyrir sig: á Íslandi og í 

Danmörku. Voru íslensku og dönsku listamennirnir á svipuðum aldri þegar þeir stigu 

sín fyrstu skref í listheiminum? Hver var bakgrunnur þeirra í myndlist? 

 Markmiðið með ritgerðinni er að varpa ljósi á hugmyndina um „hið nýja 

málverk“ ungra danskra og íslenskra myndlistarmanna á árunum 1980-1985, á Íslandi 

annars vegar og í Danmörku hins vegar. Leitast verður við að svara spurningunni: 

Væri mögulegt að leggja „nýja málverkið“ á Íslandi og „de unge vilde“ – „det nye 

vilde maleri“ – í Danmörku að jöfnu í samanburðarlistasögurannsókn?  

 Í leit að svari við spurningunni verður rýnt í dönsk og íslensk listasögurit þar 

sem fræðimenn hafa fjallað um umrætt tímabil í listasögu hvors lands fyrir sig en auk 

þess verður rýnt í dagblaða- og tímaritsgreinar frá árunum 1980-1985. Þar koma 

gjarnan fram hugmyndir myndlistarmanna og hlutaðeigenda um hið nýja málverk, auk 

þess sem myndlistarmennirnir staðsetja sig „með eða á móti“ gerjuninni og ræða um 

inntak málverksins sem listmiðils á tímabilinu.  

 Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður rætt um þætti er lúta að ytra umhverfi 

rannsóknarinnar, með það að markmiði að varpa ljósi á tíðarandann um og eftir árið 

1980, sem og fræðilegan grundvöll ritgerðarinnar. Í fyrstu verður rætt stuttlega um 

hugtakið póstmódernisma í samhengi við sjónmenningarfræði annars vegar og 

flokkunarhefð vestrænnar listasöguskoðunar hins vegar. Þá verður rætt um 
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„tíðaranda“ í tengslum við kenningar Georg Hegel, auk enska hugtaksins 

„contemporaneity“. Loks verður rætt um mikilvægi samanburðarrannsókna á sviði 

listfræða í samtímanum, þar sem rýnt verður í rannsóknir pólska listfræðingsins Piotr 

Piotrowski. 

 Annar hluti ritgerðarinnar er helgaður myndlistarkennslu á árunum 1975-1985 

á Íslandi annars vegar og í Danmörku hins vegar, þar sem markmiðið er að kanna 

bakgrunn þeirra myndlistarmanna er komu fram á sýningum tengdum hinu nýja 

málverki – eða sýningum tileinkuðum myndlist ungra. Þar verður farið yfir 

kennslufyrirkomulag í Myndlista- og handíðaskóla Íslands á tímabilinu og 

Konunglegu listaakademíunni í Kaupmannahöfn, auk tilraunamyndlistarskóla er 

starfræktir voru í Kaupmannahöfn á árunum 1964-1984. 

 Í þriðja hluta ritgerðarinnar er rætt um innkomu nýja málverksins í íslenskan 

og danskan listheim, þar sem leitað er að því hvaða þættir höfðu áhrif á innleiðingu 

hugmyndarinnar um nýja málverkið í listheim landanna tveggja. Hin skjóta útbreiðsla 

á nýja málverkinu á rætur sínar að rekja til fjölmargra þátta. Sýnt verður fram á 

hvernig gallerístjórnendur, listfræðingar, skólastjórar, fjölmiðlar, myndlistarkennarar 

og fleiri þættir höfðu áhrif á málverkið sem verðugan listmiðil fyrir unga – og gjarnan 

óreynda – myndlistarmenn.  

 Í samhenginu er vert að varpa ljósi á nokkra viðburði er kunna að skýra 

hugmyndina nánar. Árið 1983 var blásið til sýningar á verkum ungra „galinna 

listamanna“ (De unge vilde) í Listasafni Árósa í tilefni af hinni árlegu hátíðarviku þar 

í borg sem iðulega er skipulögð á tímamótum sumars og hausts.5 Tuttugu og einn 

þátttakandi var valinn til leiks úr hópi listamanna er störfuðu í „listframleiðslu-

fyrirtækinu“ Værkstedet Værst í Kaupmannahöfn og Billedhuggerskolen, einum af 

tveimur höggmyndalistaskólum Konunglega danska listaháskólans. Meðalaldur 

þátttakenda var 27 ár. Markmið sýningarinnar Uden titel: De unge vilde var að varpa 

ljósi á „hið danska galna málverk“ – eða nýstárlega list ungra myndlistarmanna.6  

                                                
5 Gjarnan er rætt um „de unge vilde“ eða „det vilde maleri“ og með því er vísað í það hispursleysi er 

einkenndi list ungra listamanna í byrjun níunda áratugarins í Danmörku. Hér verður „de/det vilde“ 
þýtt sem „hið galna/galið“, þar sem það lýsir því æði og óðagoti sem einkennir þá list sem stendur 
eftir tímabilið. 

6 Jens Erik Sørensen, „Forord“, í Uden titel: De unge vilde – Aarhus Kunstmuseum 3.9. - 9.10. 1983, 
sýningarskrá (Aarhus: Aarhus Kunstmuseum, 1983), 3.  
Í inngangskafla sýningarskrár sýningarinnar er sett fram markmið sýningarinnar með orðunum „...er 
nærværende udstilling et forsøg på, på dansk grund, at give en massiv præsentation af det danske 
vilde maleri“ og því er ekki rætt beint um „unga myndlistarmenn“. Þar sem meðalaldur þátttakenda í 
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Fyrr á því ári vakti sams konar hugmynd fyrir skipuleggjendum sýningarinnar 

Ungir myndlistarmenn 1983 sem fram fór á Kjarvalsstöðum í janúar og febrúar 1983. 

Þar var óskað eftir umsóknum listamanna um þátttöku í sýningunni en hámarksaldur 

þátttakenda var takmarkaður við 20-30 ár.7 Líkt í sýningunni Uden titel: De unge 

vilde fólst það markmið í UM '83 að veita ungum myndlistarmönnum vettvang fyrir 

list sína, þótt sú fyrrnefnda hafi verið tileinkuð málverki en sýningin á 

Kjarvalsstöðum skartað úrvali ýmissa listgerða ungs listafólks.8 

 Þrátt fyrir að markmið sýningarnefndar Kjarvalsstaða hafi verið að veita 

ungum listamönnum sýningarvettvang höfðu listamennirnir skapað sér eigin færi á 

sýningarhaldi, átt verk á samsýningum og tekið þátt í sýningum erlendis. Það sama 

gilti um ungu dönsku listamennina þar sem grundvallandi sýning á verkum í anda hins 

„nýja“ galna listaverks fór fram í Tranegården í Gentofte árið 1982. Ofantaldir 

viðburðir eru taldir hafa sögulegt gildi í listasögu landanna, enda má ætla að einkenni 

tíðarandans í myndlist ungra listamanna hafi kristallast á viðburðunum.  

Fjórði hluti ritgerðarinnar er helgaður niðurstöðum á þeim könnunum er fram 

fóru í köflunum á undan. Þar eru leidd til lykta helstu atriði er aðgreina hinar nýju 

íslensku og dönsku kynslóðir eru komu fram á árabilinu 1975-1985, s.s. nám þeirra og 

aldur listamannanna. Auk þess verður rætt um þann mun er liggur í umfjöllun um nýja 

málverkið á Íslandi og í Danmörku – í fjölmiðlum og listasöguritum. Loks er vert að 

nefna það að tími, rúm og tíðarandi höfðu augljós áhrif á þá gerjun er átti sér stað í 

íslenskum og dönskum listheimi á árunum 1980-1985, líkt og sýnt verður fram á í 

ritgerðinni. 

 

   

                                                                                                                                      
sýningunni, sem valdir voru af sýningarnefnd safnsins, var 27 ár má ætla að markmiðið hafi einnig 
verið að varpa ljósi á list ungra listamanna. 

7 Bragi Ásgeirsson, „Ungir myndlistarmenn“, Morgunblaðið, 20. febrúar 1983, 44. 
8 Einar Hákonarson, persónulegt viðtal, 24. maí 2013. 
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Hluti I 

Tildrög rannsóknarinnar 

Póstmódernismi  
Nýja málverkið er hvorki heiti á listastefnu né lýsing á ákveðnum málverkastíl. Í raun 

má halda því fram að svo yfirgripsmikið orðasamband og jafnframt niðurnjörfað sé 

fremur lýsing á ákveðnum tíðaranda, líkt og rætt var um í inngangi. Nýja málverkið er 

dæmi um lýsingu á myndlist sem varð ofan á sjónarsviði listheimsins á þeim tíma er 

hugtakið póstmódernismi var orðið að nokkuð viðteknu fræðiheiti. Í samhengi við 

sjónmenningarfræði er rætt um póstmódernisma ýmist sem tímabil í listum, sambland 

liststíla eða sem hugtak í samhengi við pólitík og hugmyndafræði.9 Hugtakið hefur 

verið nýtt í umræðu sem andstæða við síðmódernisma og síðkapítalisma, þar sem hið 

„póstmóderníska ástand“ birtist sem andsvar við nútímavæðingu og jafnframt 

tæknihyggjunni er bjó yfir eyðileggingamætti, líkt og t.a.m. gereyðingarvopn. Þó 

þróast tæknin áfram í kjölfar nútímavæðingar þar sem t.a.m. nýir miðlar, hagkerfið og 

pólitík haldast í hendur í heimsvæðingunni í kjölfar módernsimans.10 

 Hvort sem ungir danskir og íslenskir „nýmálarar“ árið 1982 og þar í kring hafi 

verið meðvitaðir um fræðikenningar á sviði heimspeki- og menningarfræða, er lutu 

m.a. að þróun á sviði tækni sem færði t.a.m. menninguna nær almenningi en áður og 

jók á neysluhyggju á alheimsvísu, er ljóst að margir þeirra endurspegluðu tíðarandann 

á vissan hátt í málverkum sínum. Tilvísanir í listasöguna og þekktar fyrirmyndir 

hennar voru síður nýjar af nálinni árið 1980 þó að slík tilbrigði hafi orðið ljós í 

verkum ungra myndlistarmanna á árunum 1980-1985.  

 Tilvísanir í listasöguna og augljósar skírskotanir í dægurmenningu eða 

sögulega viðburði voru þó settar í nýtt samhengi innan póstmódernsískra fræða. 

Franski heimspekingurinn Jean Baudrillard taldi t.a.m. eftirmyndina, myndefnið, 

verða raunverulegri en fyrirmyndina, hið áþreifanlega, með tæknivæðingunni, í 

                                                
9 Marita Struken og Lisa Cartwright, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, 2. útg. 

(New York og Oxford: Oxford University Press, 2009), 311. 
10 Sama heimild, 112. 



 11 

ritgerð sinni „The Hyper-realism of Simulation“.11 Í ljósi þeirra möguleika er bjuggu í 

tækninni: fjölritun, ljósmyndun og vídeótækni, hvers vegna ættu ungir málarar er 

höfðu rýnt í sjónvarpsskjá frá barnæsku sinni ekki að líkja eftir hinu akademíska 

málverki með endingarlitlum undirstöðuatriðum er virðast jafnframt jafn raunveruleg 

og t.a.m. málverk úr smiðju Cobra-málaranna frá fimmta og sjötta áratugnum? 

Póstmódernismi og söguskoðun 
Í ljósi umræðu um heimsvæðingu í samhengi við póstmódernisma er vert að rýna í 

nýlegar hugmyndir innan listfræða þar sem varpað er ljósi á þann útilokunarmátt er 

felst í vestrænni listasöguhefð. Fyrst ber að nefna að áður en heimsvæðingin „reið 

yfir“ af hálfu hins vestræna voru önnur (e. other) svæði utan þess vestræna 

nútímavædd (e. modernised) í listsögulegum skilningi, þar sem avant-garde-listamenn 

litu til hinna (e. other) í leit að nýju tungumáli í listum.12 

  Í bókinni Differencing the Canon beinir Griselda Pollock sjónum m.a. að 

stöðu afrískra myndlistarmanna (kvenna) innan vestrænnar listasöguhefðar á tíma 

eftirlendufræða (e. post-colonialism) og póstmódernismans (e. post-modernity) í 

samhengi við flokkunarkerfi vestrænnar listgreiningarhefðar. Hún segir 

flokkunarkerfið gera það að verkum að hinir eru skilgreindir út frá hinu viðtekna 

vestræna hefðarveldi en um leið er myndmál hinna nýtt af vestrænum 

myndlistarmönnum, sem dragi fram brenglaða mynd af myndlist hinna í því umhverfi 

þar sem myndmálið á uppruna sinn á tímum módernismans.13  

 Í samhengi við umræðu Pollock um hina (e. other) má e.t.v. draga fram stöðu 

íslenskra og danskra málara á árunum 1980-1985 sem ungra myndlistarmanna. Í 

fyrsta lagi hófst umræðan um nýja málverkið í vestrænum heimi á því að staðsetja það 

innan um vestræna listasöguhefð – hvort sem hugmyndin um nýja málverkið var 

tilbúin af listasöguhefðinni eða ekki. Hinum ungu – myndmáli þeirra og myndlist – 

var varpað inn í skilgreinda ramma vestrænnar listasöguhefðar á sama tíma og þeir 

                                                
11 Jean Baudrillard, „The Hyper-realism of Simulation,“ í Art in Theory 1900-2000: An Anthology of 

Changing Ideas, ritstj. Charles Harrison og Paul Wood, 1018-1020 (Oxford: Blackwell Publishing, 
2003) hluti ritgerðar: vitnað í Mark Poster ritstj., Jean Baudrillard: Selected Writings (Stanford, CA: 
Stanford University Press, 1988).  
Baudrillard kynnti hugmynd sína um eftirlíkinguna, þar sem nútímatæknivæðing hefði í för með sér 
að manninum væri fært að líkja eftir hinu áþreifanlega með tækni, þar sem heimurinn birtist jafnvel 
sem smækkuð eftirmynd af raunveruleikanum, en þar væri tímanum þröngvað inn í smækkað rými 
sem gerði manninum kleift að skoða heiminn á skjá í stað þess að sjá hann með berum augum.  

12 Griselda Pollock, Differencing the Canon – Feminist Desire and the Writing of Art's Histories 
(London og New York: Routledge, 2006), 171. 

13 Sama heimild, sama síða. 
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voru að stíga sín fyrstu skref innan listheimsins. Hér verður ekki litið á ungu 

listamennina sem hina í þeim skilningi sem Pollock ræðir um – þar sem umræða 

hennar snýst um hina sem menningu sem er ósnortin af vestrænu hefðarveldi. Í stað 

þess væri mögulegt að ræða um nýja málverkið sem tungumál er á rætur að rekja til 

ýmissa átta en varð skyndilega og jafnvel fyrir hreina tilviljun að sameinuðu 

tungumáli ungra málara á vestræna vísu. 

 Ólíkt íslensku myndlistarmönnunum voru dönsku nýmálararnir skilgreindir (af 

listgagnrýnendum) í ákveðinn og afmarkaðan hóp, „de unge vilde“, í umræðu um nýja 

málverkið í Danmörku þegar árið 1982. Sá hópur takmarkaðist í fyrstu við 

myndlistarmenn er áttu verk á sýningunni Kniven på hovedet sem fram fór í 

Tranegården árið 1982. Síðar, líkt og sýnt verður fram á hér á eftir, bættust fleiri 

myndlistarmenn í hópinn er áttu þó fátt sameiginlegt með þeim myndlistarmönnum er 

fyrir voru innan hópsins annað en að vera ungir að árum og vinna málverk er svipaði 

til þess er skilgreint var sem nýja málverkið á vestræna vísu.14 Til samanburðar er vert 

að geta þess að íslenskir málarar er nefndir voru á nafn í umræðu um nýja málverkið á 

Íslandi á árunum 1982-1985 voru ekki aðgreindir í hópa og því varð hugtakið nýja 

málverkið að nokkurs konar samnefnara fyrir unga málara á Íslandi á tímabilinu.15 

Tíðarandi 
„Nýlist“, „nýlistadeild“, „nýja málverkið“ (einnig í dönsku samhengi: „det nye 

maleri“), og „nýexpressjónismi“ eru nafngiftir sem litu dagsins ljós á Íslandi á árunum 

1965-1982. Í ljósi umræðunnar um fyrirfram gefna ramma í vestrænni 

listasöguskoðun má jafnvel ræða um ofantalin atriði sem slíka, þ.e. afmarkandi 

ramma. Nafngiftirnar lýsa „nýjum“ tilbrigðum á sviði myndlistar, ákveðnum 

tímabilum í vestrænni listasögu. Þær vísa jafnframt í hlutverk ákveðinnar starfsemi 

(nýlistadeild), sem vísar í nýja tíma í listasögunni í íslensku samhengi á tímabilinu 

u.þ.b. 1965-1985. Svo virðist sem Danir hafi einnig séð þörfina fyrir orðin „nýr“ og 

                                                
14 Þeir myndlistarmenn er bættust í hópinn stóðu að stofnun tilraunaskólans Værkstedet Værst (sem 

starfræktur var á árunum 1981-1984) eða höfðu numið við skólann. 
15 Sjá t.d.: Þröstur Helgason, „Þessi magnaða lykt og þetta undarlega bragð“, Morgunblaðið 11. maí 

1996, 8.  
Vert er að geta þess að í blaðagreinum er birtust á tímabilinu 1980-1985 og síðar má sjá athugasemdir 
myndlistarmanna er hafðir höfðu verið með í umræðu um nýja málverkið þar sem þeir vilja aðgreina 
sig frá hinu nýja málverki. 



 13 

„ný-“ (d. det nye, ny-) sem lýsingarorð, líkt og Íslendingar – í lýsingu á breyttum 

tímum og tækniþróun sem hafði jafnframt áhrif á menningu og listir.16 

 Sem nafnorð kann orðið „nýr“ einnig að vísa í „tilbrigði“ líkt og í samhengi 

við nýja málverkið – þar sem óljós sameiginleg einkenni urðu ljós á 

málverkasýningum nýmálara á Íslandi annars vegar og í Danmörku hins vegar á 

árunum 1982 og 1983. Þau tilbrigði sem rætt er um hér birtust þó fyrr hjá þýskum og 

ítölskum málurum. 

 Það er því vart að undra að árið 1982 var opnuð sýning er bar yfirskriftina 

„Zeitgeist“ („Tíðarandi“ í íslenskri þýðingu) í sýningarsalnum Martin Gropius Bau í 

Berlín en ætla má að titill sýningarinnar vísi í þau tilbrigði sem hér hefur verið rætt 

um. Á sýningunni, sem skartaði fjölbreyttu úrvali verka eftir listamenn hvaðanæva frá 

Evrópu og Bandaríkjunum, gat að líta málverk í stórum sniðum og skúlptúra. Þrátt 

fyrir ólík verk og jafn ólíka listamenn varð ljóst sammannlegt minni er endurspeglaði 

einhvers konar sameiginlegt myndmál eða tungumál þátttakenda, sem jafnframt 

tilheyrðu ólíkum kynslóðum.17  

 Ætla má að umrætt minni hafi orðið ljóst með áþreifanlegum hætti vegna 

fjölda orsaka í kringum árið 1980 og fyrr, m.a. í kjölfar tækniþróunar og aukinnar 

neysluhyggju almennings á Vesturlöndum. Hugmynd nítjándu aldar heimspekingsins 

Georgs Hegel um hugarfar og hugsunarhátt, er verður m.a. ljós í listum, kann að varpa 

ljósi á meint sammannlegt minni í verkum ungra listamanna á níunda áratugnum.18 Í 

Phenomenology and Spirit og Reason in History gerir Hegel ráð fyrir að hugmynd 

verði ljós með áþreifanlegum hætti í listum vegna sammannlegrar reynslu er verður til 

í sögunni og í tíma og rúmi. Hugmyndin orsakast af tilhneigingu mannsins til þess að 

túlka reynslu er hlýst af upplifun einstaklingsins af sögunni og væntinga hans til 

                                                
16 Sem dæmi má nefna safn listasögurita sem gefin voru út í tíu bindum á árunum 1993-1996 og báru 

yfirtitilinn Ny dansk kunsthistorie, sem ætla má að vísi í endurskoðaða listasögu, auk viðbótar sem 
lýsir þeim árum sem bæst höfðu við frá fyrri útgefnum ritum danskrar listasögu, sem voru fjölmörg. 

17 Richard Calvocressi, „Zeitgeist“, í The Burlington Magazine, febrúar 1983, 118-123:120, í 
gagnagrunninum Jstor, http://www.jstor.org/stable/881191 (sótt 16. nóvember 2012). 
Á sýningunni var verk eftir Joseph Beuys (1921-1986), sem gagnrýnandinn Richard Calvocressi taldi 
vera staðsett í sýningarrýminu til þess að varpa ljósi á samræðu yngri málara (sem áttu að vísu einnig 
skúlptúra á sýningunni, s.s. ítalski transavantgarde-málarinn Sandro Chia) við listamenn fyrri 
kynslóða.  

18 Með „meintu sammannlegu minni“ er átt við þau atriði er talin voru vísa í hið nýja málverk, s.s. 
stórir myndlfletir, litir, myndbygging, gróf pensilskrift og tilvísanir í listasöguna. 
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nútíðar og framtíðar. Samkvæmt Hegel nýtir tiltekinn einstaklingur því almenna eða 

sammannlega reynslu í eigin túlkun á eigin upplifun af hinu almenna.19  

 Með tilliti til hugmyndar Hegels má jafnvel beina ljósi að þeirri sammannlegu 

reynslu sem varð áberandi t.d. í málverkum ungra danskra, íslenskra og þýskra 

myndlistarmanna þótt ekki væri um að ræða sérstaka stefnu eða stíl í listum í verkum 

fyrrnefndra listamanna á því tímabili sem hér er til umræðu. Þótt Hegel ræði ekki um 

tíðaranda sem sérstakt hugtak má nýta hugmyndir hans til að túlka nýja málverkið 

sem tilbrigði í myndlist ungra myndlistarmanna sem beri einkenni tíðarandans á 

níunda áratugnum í vestrænum listheimi.  

 Hugtakið „contemporaneity“ er öllu fræðilegra en „tíðarandi“ en það táknar 

reynslu tiltekins hóps af samtímanum með tilliti til sammannlegs minnis og reynslu. Í 

greininni „Contemporaneity as Points of Connection“ ræðir Zdenka Badonivac um 

samtímafræði (e. Contemporary theory) án tímaramma eða tiltekins rýmis og því nýtir 

hún orðið „contemporaneity“ í stað orðsins „modernity“. Í grein Badanovic koma 

fram hugmyndir um það hvernig sammannleg reynsla breiðist út á milli 

menningarsvæða í samtímanum, jafnvel á milli „vesturs og austurs“. Hinir 

fyrirframgefnu rammar, er lagðir hafa verið af hinu „vestræna hefðarveldi“ á fyrri 

tímum (e. Western hegemony) og aðskilja hið vestræna frá hinum (e. other), 

afbyggjast samkvæmt því sem tilteknir samtímamenn vilja til þess að deila 

sammannlegri reynslu.20 

 Badonivac vísar í skilgreiningu Irit Rogoff á orðinu „contemporaneity“ sem 

hugtaki er gerir mönnum kleift að nýta til þess að sprengja hina fyrirframgefnu 

ramma. Rogoff segir að mönnum verði fært að deila reynslu og sögu (og hefja nýja 

sögu) á sama tíma, án „landamæra“ á milli menningarsvæða, í ljósi þess að í 

samtímanum hafi rammarnir sem hafa aðgreint menningarsvæði að vissu leyti verið 

fjarlægðir.21 

 

                                                
19 John Shannon Hendrix, Aesthetics and the Philosphy of Spirit: From Plotinus to Schelling and Hegel 

Hendrix og Hegel (New York: Peter Lang Publishing, 2005), 123-125. 
20 Zdenka Badovinac, „Contemporaneity as Points of Connection“, E-Flux Journal, nr. 11 (2009), þýð. 

Rawley Grau, http://www.e-flux.com/journal/contemporaneity-as-points-of-connection/ (sótt 13. 
desember 2013). 

21 Sama heimild. 
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Samanburðarrannsókn 
Til þess að varpa ljósi á samanburðaraðferðina sem slíka í tengslum við listasögu er 

vert að halda til streitu umræðunni um aðgreiningu (eða hið sameiginlega) á milli 

vesturs og austurs. Algengt er að rannsóknarþátturinn beinist að samanburði á 

vestrænum listheimi annars vegar og hins vegar „öðrum“, s.s. austrænum listheimi, 

þar sem hvor heimur sé í raun skilgreindur út frá „andstæðunni“. Pólski 

listfræðingurinn Piotr Piotrowski hefur varið nokkrum árum í umræðu um tengsl 

listasögu Vestur- og Austur-Evrópu (ásamt því að rannsaka og kortleggja listasögu 

Mið-Evrópu) þar sem sú síðarnefnda hafi takmarkast við austanverða álfuna.  

 T.a.m. segir Piotrowski ógerlegt að ræða um listasögu álfanna tveggja sem tvo 

skilda þætti þar sem pólitískar aðstæður Austur-Evrópu hafi leitt af sér einsleita 

listmenningu sem hafi einskorðast við þær línur er lagðar voru af yfirvöldum í hverju 

landi innan álfunnar fyrir sig. Auk þess sé vart mögulegt að veita heildrænt yfirlit yfir 

listasögu austurevrópskra þjóða, þar sem menningalegar og lagalegar aðstæður hafi 

verið mismundandi eftir löndum.22 Piotrowski færir jafnframt rök fyrir því listasaga 

vestrænna þjóða sé einsleitnari (e. heterogeneous) en þjóða í Miðaustur-Evrópu þrátt 

fyrir að vestrænar þjóðir hafi ekki búið við sama herræði og hinar. Ástæðuna segir 

Piotrowski vera að listheimi vestrænna þjóða hafi fremur verið stjórnað af stofnunum 

(e. Ideological State Apparatuses) en hugmyndafræði opinbers stjórnvalds (e. 

Ideology), ólíkt því sem átti við um miðausturevrópskar þjóðir.23  

 Í bókinni Art and Democracy in Post-Communist Europe vitnar Piotrowski í 

Igor Zabel sem telur að hið vestræna, í tengslum við listasögu á póstmódernískum 

tímum, skilgreini eigin hefð út frá sjálfinu (e. the Self) og hinum (e. the Other) og 

viðhaldi þar með viljandi spennunni á milli austurs og vestur.24 Piotrowski bendir á 

skrif annarra fræðimanna sem eru sama eðlis og fjalla í raun um mögulega tilvist hins 

miðevrópska svæðis í kjölfar falls kommúnismans. Piotrowski telur umræðuna hafa 

skapast vegna sögulegrar hefðar (e. history) eða, réttara sagt, pólitískrar sögu (e. 

political history). Hann segir jafnframt að sagan sem slík sé mismunandi eftir 

sjónarhorni hverrar hefðar og hvers menningarsvæðis. Þar með er það sagan og 

umræðan, að ætla má, sem skapar samræðu á milli ólíkra menningarheima. 

Piotrowski áréttar þó að hann ræði um söguna sem fyrirbæri eða afl sem mögulega 
                                                
22 Piotr Piotrowski, „How to Write a History of Central-East European Art?“ Third Text 23 (2009): 5-6. 
23 Sama grein, sömu síður. 
24 Piotr Piotrowski, Art and Democracy in Post-Communist Europe, þýð. Anna Brzyski (London: 

Reaktion Books, 2012), 56. 
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hafi vald til þess að skapa slíkar samræður eða tengsl sem hljótist af því að listamenn 

og fræðimenn lifi á sama tíma í sama rými. Í því samhengi ræðir hann um orðið 

„Contemporaneity“.25 

 Í sömu bók, Art and Democracy in Post-Communist Europe, ræðir Piotrowski 

jafnframt um ólíka túlkun á inntaki listaverks eftir uppruna listrýnenda og nefnir í því 

samhengi innreið austurevrópskra myndlistarmanna og listfræðinga inn í vestrænan 

listheim. Hann nefnir dæmi um listaverk í almenningsrými annars vegar í vestrænum 

borgum og hins vegar austrænum. Í umfjölluninni um verkin sýnir Piotrowski fram á 

með hvaða hætti verkin hafa ólíka merkingu eftir uppruna þess einstaklings sem rýnir 

í tiltekið listaverk eftir listamann af austrænum uppruna.26 Í ljósi umfjöllunarefnis 

þessarar ritgerðar má jafnvel nefna það að listgjörningar, listaverk og listtengdir 

viðburðir kunna að hafa haft ólíka merkingu fyrir ungum íslenskum annars vegar og 

hins vegar dönskum listamönnum í byrjun níunda áratugarins. Þrátt fyrir að listamenn 

hvorrar þjóðar hafi í raun tilheyrt, skv. skilgreiningu á vestrænum þjóðum, 

sameiginlegum, alþjóðlegum (vestrænum) listheimi, kunna ólíkar þjóðfélagslegar 

aðstæður að hafa haft ólíka merkingu innbyrðis. Því tekur sú samanburðarrannsókn 

sem hér fer fram mið af ólíkum aðstæðum listamannanna í hvoru landi og reynslu 

þeirra af menningu og listum annarra þjóða, sem síðar má ætla að hafi haft áhrif á 

ungu myndlistarmennina. 

                                                
25 Piotr Piotrowski, Art and Democracy, 57. 
26 Sama heimild, 58-65. 
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Hluti II  

Listkennsla á Íslandi á áttunda áratugnum: Myndlista- og handíðaskóli 

Íslands  
Margir af þeim myndlistarmönnum er áttu þátt í að móta íslenskan listheim á árunum 

1980-1985 stunduðu nám við Myndlista- og handíðaskóla Íslands á síðari hluta 

áttunda áratugarins og fram á miðjan níunda áratuginn. Ýmsir þeirra stunduðu einnig 

kennslu við skólann á tímabilinu. Myndlistarlegt uppeldi þeirra var því fengið að hluta 

á Íslandi en flestir sóttu einnig nám erlendis. Auk þess sóttu myndlistarmennirnir 

innblástur í myndlistarumræðu á alþjóðavettvangi, s.s. í tímaritum og bókum, líkt og 

hefur sýnt sig í viðtölum við þátttakendur í tímabilinu. Umræddir þátttakendur höfðu 

komið víðs vegar við í MHÍ, þar sem hópurinn er breiður og á mismunandi námsferil 

að baki. Um miðjan áttunda áratuginn var námsframboð í MHÍ sniðið að fjórum 

hópum myndlistar- og handíðanema. Björgvin Sigurgeir Haraldsson myndlistar-

kennari ræðir um bágborinn húsnæðiskost skólans árið 1979 og skýrir m.a. fyrir 

lesendum tilgang skólans. Hann segir: 

 

Í fyrsta lagi er hann fagurlistaskóli fyrir þá, sem ætla að vinna 

að frjálsri myndlist. Í öðru lagi er hann listiðnaðarskóli fyrir þá, 

sem leggja vilja stund á frjálsa hönnun, listiðnað og 

iðnhönnun. Í þriðja lagi er skólinn kennaramenntunarstofnun, 

sem veitir réttindi til myndlistarkennslu á grunnskólastigi og í 

fjórða lagi sinnir skólinn barna- og fullorðinsfræðslu í 

myndlista- og verkgreinum.27  

 

Þegar Björgvin ritar þessi orð í Morgunblaðið hafði skipulag skólans breyst töluvert 

frá því að hann varð að ríkisstofnun árið 1965. Þá var t.a.m. ekki starfrækt sérstök 

málaradeild við skólann, þar sem málun tilheyrði myndlistardeild, og því síður var 

starfrækt sérstök skúlptúrdeild. Það var ekki fyrr en um miðjan áttunda áratuginn að 

fyrsti kvenskólastjóri stofnunarinnar lagði grunninn að tveimur deildum: annars vegar 

deild er yrði starfrækt sem skúlptúrdeild en væri þó sniðin að breyttum aðstæðum 
                                                
27 Björgvin Sigurgeir Haraldsson, „Fjörutíu ára bið,“ Morgunblaðið, 3. apríl 1979, 38. 
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innan vestræns listheims þar sem nýir miðlar höfðu sótt í sig veðrið um nokkurt skeið 

og hins vegar málaradeild.  

Nýlistadeild: Flúxus-, konsept- og kennslulist 
Hildur Hákonardóttir, nýráðinn staðgengill skólastjóra Myndlista- og handíðaskóla 

Íslands, bauð Magnúsi Pálssyni að kenna við skólann sama ár og hún tók við 

skólastjórastöðunni, eða árið 1975. Magnús þáði boðið með þeirri ósk að hann „fengi 

einhverju til leiðar komið“ líkt og hann greinir frá í viðtali árið 1978 við Steingrím 

Eyfjörð Kristmundsson og Kristin Guðbrand Harðarson í tímaritinu Svart á hvítu.28 

Árni Ingólfsson, sem kom í fyrstu að Deild í mótun (líkt og hin nýja deild Magnúsar 

var nefnd í fyrstu og hét síðar Nýlistadeild og enn síðar Fjöltæknideild), sem nemandi 

og síðar leiðbeinandi, sagði í viðtali við ritgerðarhöfund árið 2013 að á yfirborðinu 

hefði deildin verið starfrækt sem skúlptúrdeild. Magnús, stjórnandi deildarinnar, hefði 

gefið nemendum einkunn fyrir verk sín og þannig fengið vilyrði fyrir starfsemi hennar 

þótt hann hafi í raun „skákað“ nemendum í skjól „á bak við helvítis elítuna“ líkt og 

Árni orðar það, en ætla má að hann eigi við fagráð skólans. Hann taldi jafnframt að 

deildinni hefði verið lokað samstundis hefðu hæstráðendur komist á snoðir um 

raunverulega starfshætti innan hennar.29  

 Fyrr í viðtalinu við Steingrím Eyfjörð og Kristin Guðbrand ræðir Magnús um 

áhrif Dieters Roth á íslenskan listheim, sem hafi opnað dyr að nýjum hugmyndum og 

um leið vakið áhuga á meðal Íslendinga á hinni „nýju list“, líkt og Magnús segir. 

Hann nefnir það jafnframt að án viðveru Dieters hefði nýjungin jafnvel farið fram hjá 

Íslendingum, þrátt fyrir að íslenskir listamenn hefðu þegar sótt sér innblástur erlendis 

frá. Með viðkomu sinni á Íslandi, sem varð þó að áratugalangri búsetu hér á landi, 

hafi svissneski listamaðurinn glætt íslenskan listheim nýrri tilfinningu og rofið 

einangrunina um leið.30  

 Fyrsta árið sem Deild í mótun starfaði, skólaárið 1975-1976, fengu nemendur 

leiðsögn frá Magnúsi Pálssyni, Dieter Roth, Jóni Gunnari Árnasyni og Árna 

Ingólfssyni, auk gestakennara, s.s. þeim Robert Filliou og Herman Nitsch, líkt og 

                                                
28 Steingrímur Eyfjörð Kristmundsson og Kristinn Guðbrandur Harðarson, „Viðtal við Magnús 

Pálsson,“ Svart á hvítu 1. tbl. 2. árg. (Vetur 1978):13. 
29 Árni Ingólfsson, persónulegt viðtal, 21. maí 2013. 
30 Steingrímur Eyfjörð Kristmundsson og Kristinn Guðbrandur Harðarson, „Viðtal við Magnús 

Pálsson,“ 9. 
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fram kemur í fimmta bindi ritsins Íslensk listasaga (2011).31 Því er ekki úr vegi að 

víkja að þeim áhrifum er leiðbeinendur á vegum deildarinnar höfðu á nemendur þar 

sem þeir bjuggu yfir reynslu af flúxus- og konseptlist erlendis frá. Innan veggja 

deildarinnar unnu nemendur að bókverkum, tónverkum, ljósmyndun, gjörningum, 

tilraunakvikmyndum og ýmsu fleira á sviði hinna nýju listmiðla. 

 Jafnframt þeim erlendu áhrifum sem bárust með gestakennurum deildarinnar 

og Dieter Roth hafði Magnús Pálsson einnig áhrif á nemendur sína. Kristinn G. 

Harðarson, einn úr hópi fyrstu nemenda deildarinnar, lýsir því í viðtali við Helga Þ. 

Friðjónsson og Eggert Pétursson hvernig Magnús hafi skapað tengsl við nemendurna. 

Kristinn segir Magnús hafa alið þá upp í „listrænum skilningi“ með yfirvegaðri 

kennsluaðferð þar sem hann hafi frætt listamannsefnin um eigin lífsviðhorf og reynslu 

í hversdagslegum umræðum. Því má ætla að kennslan hafi verið óhefðbundin í 

samanburði við það sem fyrir þekktist innan veggja skólans en Magnús hafði „lætt“ 

athugasemdum að nemendum, líkt Kristinn segir enn fremur, en þó án sérstakra 

formlegra vegvísa.32 

 Viðtal þeirra Helga Þorgils og Eggerts við starfsbróður þeirra veitir góða 

innsýn í heim Deildar í mótun þar sem einnig er rætt um þá list sem unnið var að 

innan veggja hennar. Kristinn hafi t.a.m. unnið með fundna hluti í verkum sínum, líkt 

og Magnús Pálsson og Dieter Roth höfðu stundað um árabil, en Kristinn segist einnig 

hafa orðið fyrir áhrifum af liststílum á borð við mínimalisma og popplist, auk 

konseptlistar.33 Verk hans hafi því verið undir áhrifum frá flúxusstefnunni og ætla má 

að sama máli gegni um fjölmarga myndlistarmenn er numu við Deild í mótun og síðar 

nýlistadeild.  

 Áhrif flúxuslistar, sem Magnús Pálsson og samstarfsmenn hans færðu inn í 

deildina, virðast einkum tengjast því sem Kristinn ræðir um, það er „...notkun 

tungumáls og listin gegnum leikinn eða leikur sem uppspretta listar“.34 Í umræðu um 

flúxuslist á vestrænum vettvangi er gjarnan rætt um „samruna lífs og listar“ líkt og í 

riti Amy Dempsey, Styles Schools and Movements.35 Dempsey ræðir einnig um það 

hvernig listamenn úr öllum áttum sameinuðu krafta sína á ýmsum flúxusuppákomum 

                                                
31 Harpa Þórsdóttir, „Gjörningar, tímatengd verk og myndbandslist: Tilvistarleg tilvera,“ í Íslensk 

listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar: Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, 
V. bindi, ritstj. Ólafur Kvaran, 143-213, (Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011), 148. 

32 Eggert Pétursson og Helgi Þ. Friðjónsson, „Listin á milli verkanna,“ Teningur 10 (Haust 1991): 35. 
33 Sama heimild, sama stað. 
34 Sama heimild, sama stað. 
35 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements (London: Thames & Hudson, 2002), 228-229. 
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og á öðrum vettvangi með það fyrir augum að færa listina nær almenningi, ásamt því 

að „safna“ (e. collecting) list af ýmsu tagi á afmarkað svæði.36  

 Hannah Higgins fjallar um uppruna flúxuslistar í ritinu Fluxus Experience þar 

sem hún leggur heilan kafla undir kennslufræðilega þætti flúxuslistar. Þar koma m.a. 

fram hugmyndir franska listamannsins og gestakennara við MHÍ, Roberts Filliou, sem 

vörðuðu ágæti gjörningalistar, tilraunatónlistar, kvikmynda, leikja, action poetry og fl. 

sem miðlunarleiða í listkennslu.37 Þeir þættir sem Filliou ræðir um í tengslum við 

kennslufræði og list eru í samhengi við þær kennsluaðferðir er Magnús Pálsson nýtti í 

Deild í mótun en þá aðferð má rekja til ameríska flúxuslistamannsins Johns Cage. 

Líkt og Magnús leiddi sá fyrrnefndi nemendum sínum fyrir sjónir sannindi lífs og 

listar með því að starfa náið með þeim að ýmsum tilraunakenndum uppákomum og í 

raun virðast kennsluaðferðir Magnúsar og Cage áþekkar, enda lýsir Magnús yfir 

aðdáun sinni á þeim ameríska í því viðtali sem vísað var í hér að ofan.38 

 Kristinn G. Harðarson er ekki einn um að lýsa ánægju sinni af námi í deildinni 

en t.a.m. lýsir Guðjón Ketilsson, myndhöggvari og þátttakandi í listahátíðinni 

Gullströndin andar, verunni í hinni nýju deild. Í viðtali sem birtist í DV árið 2003 

segir Guðjón frá því að nemendur í MHÍ voru farnir að „fikta við efni og aðferðir sem 

pössuðu ekki í deildunum sem fyrir voru“.39 Í viðtali við ritara árið 2013 lýsir Guðjón, 

sem hélt út til Kanada í áframhaldandi nám, því jafnframt hve upplifun hans af 

náminu á Íslandi og í Kanada hafi verið mismunandi. Námið í skúlptúrdeild við Nova 

Scotia School of Visual Arts hafi verið formfast og nemendum var gert að gera grein 

fyrir hugmyndalegri tilurð verka sinna, ólíkt því sem lýst hefur verið hér að ofan í 

samhengi við frásögn Kristins G. Harðarsonar.40 

 Þeir ungu myndlistarmenn sem áttu þátt í að móta íslenskan listheim með 

líflegum uppákomum og nýstárlegum aðferðum og miðlum voru, auk Guðjóns, 

fjölmargir sem stundað höfðu nám við Deild í mótun og Nýlistadeild. Sem dæmi má 

nefna Guðrúnu Hrönn Ragnarsdóttur og Ástu Ólafsdóttur sem t.a.m. sýndu vídeóverk 

á samstarfssýningu Fodor-safnsins í Amsterdam og Nýlistasafnsins í Reykjavík og 

Amsterdam árið 1983, auk þeirra Daða Guðbjörnssonar og Eggerts Péturssonar sem 

                                                
36 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements, 229. 
37 Hannah Higgins, Fluxus Experience (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 

2002), 188. 
38 Steingrímur Eyfjörð Kristmundsson og Kristinn Guðbrandur Harðarson, „Viðtal við Magnús 

Pálsson,“ 8. 
39 „Tvívíð listaverk verða þrívíð,“ DV, 27. janúar 2003, 15. 
40 Guðjón Ketilsson, persónulegt viðtal, 30. maí 2013. 
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sýndu málverk á sýningunni, og þeirra Árna Ingólfssonar og Helga Þorgils 

Friðjónssonar, sem báðir höfðu komið að starfsemi deildarinnar á einn eða annan hátt. 

 Birgir Andrésson stundaði einnig nám við nýlistadeild og sýndi m.a. á 

samsýningum með Magnúsi Pálssyni á námstíma sínum. 41  Birgir tók þátt í 

listahátíðinni Gullströndin andar og sýndi þar teikningar, auk Kristjáns Steingríms 

Jónssonar, sem var atkvæðamikill á tíma nýja málverksins, en hann hafði numið í 

nýlistadeild. 

Málaradeild  
Það var ekki fyrr en árið 1975 sem sérstök málaradeild var stofnuð við Myndlista- og 

handíðaskóla Íslands. Það var Hildur Hákonardóttir sem stofnaði deildina sem 

mótvægi við hina nýju Deild í mótun.42 Ætla má að málaradeild, líkt og Deild í 

mótun, hafi verið kærkomin viðbót við hinar rótgrónu og blönduðu myndlistar- og 

handíðadeildir og að breytingarnar hafi um leið haft jákvæð áhrif á framboð á 

sérstöku kjörsviði verðandi myndlistarfólks.  

 Því hefur gjarnan verið haldið á lofti í umræðu um nýja málverkið á árunum 

1980-1985 að málverkið hafi „komið upp á yfirborð listheimsins að nýju“, þar sem átt 

er við auknar vinsældir þess sem listmiðils á meðal listafólks sem var í miðju 

atburðanna á sviði listheimsins.43 Þrátt fyrir það er vert að varpa ljósi á stöðu 

málverksins um það leyti er málaradeild var stofnuð.  

 Líkt og fram kemur í kafla Dagnýjar Heiðdal, „Hefðbundnir miðlar á áttunda 

áratugnum“, í ritinu Íslensk listasaga (2011) var áttundi áratugurinn tími breytinga í 

pólitísku, efnahagslegu og menningarlegu tilliti.44 Breytingarnar endurspegluðust í 

málverkum, vefnaði, höggmyndum og annarri „hefðbundinni“ íslenskri myndlist. 

Málarar sóttu gjarnan innblástur í margvíslegar alþjóðlegar listastefnur sem í var 

jafnvel fólgin ádeila á heimsmyndina, neysluhyggju og stríðsrekstur Bandaríkja-

manna.  

 Laufey Helgadóttir ræðir um innleiðingu uppgjörs „við hina óhlutbundnu list“ 

á vestrænum vettvangi og á hvaða hátt hin nýja list, á borð við popplist, hafi borist til 

                                                
41 Ólafur J. Engilbertsson, „Nálgun við sjálfsvitund þjóðar,“ DV, 14. maí 1996, 33. 
42 Kom fram í tölvubréfi frá Hildi Hákonardóttur þann 6. febrúar 2014. 
43 Sjá t.d.: Laufey Helgadóttir, „Gærdagurinn er saga en nútíðin gjöf,“ Málverkið eftir 1980 / 7.10-

26.11 2006, sýningarskrá (Reykjavík: Listasafn Íslands, 2006), 2-4. 
44 Dagný Heiðdal, „Listin sem loftvog mannlegra hræringa: Hefðbundnir miðlar á áttunda áratugnum,“ 

í Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar: Popplist, raunsæi og hugmyndalist, 
IV. bindi, ritstj. Ólafur Kvaran, 88-165 (Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011), 88. 
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Íslands með Erró og Dieter Roth kringum árið 1960. Í því samhengi ræðir Laufey um 

hve neysluhyggja íslensks þjóðfélags hafi verið stutt á veg komin í samanburði við 

aðrar vestrænar þjóðir. Í því skyni hafi varla verið mögulegt að ræða um eiginlega 

popplist á Íslandi, að undanskildum þeim aðferðum og einkennum hennar sem 

íslenskir listamenn studdust við í kjölfarið.45  

 Málverkið var þó kjörinn miðill til þess að koma þeim málum er brunnu á 

listamönnum á framfæri, þar sem horfið var frá hinu óhlutbundna málverki til þess 

hlutbundna, líkt og Laufey ræðir um.46 Fígúran var gjarnan í fararbroddi þar sem 

henni var gjarnan komið fyrir í ankannalegum aðstæðum er endurspegluðu ofantalda 

þætti. Auk þess voru fundnir hlutir nýttir til áhersluauka, ásamt klippimyndum og 

textabrotum sem þjónuðu gjarnan hlutverki ákveðins táknmiðs.  

 Sé rýnt í blaðagreinar frá árunum 1975-1980 má sjá að ýmsir íslenskir 

listgagnrýnendur hömpuðu þeim breytingum sem áttu sér stað í málverkinu á 

tímabilinu, líkt og umfjöllun um sýningu Guðbergs Auðunssonar á Kjarvalsstöðum 

árið 1978 gefur til kynna. Þau verk Guðbergs er höfð voru til sýnis skírskotuðu til 

popplistar þar sem málverkin skörtuðu texta innan um fígúrur og óhlutbundna fleti 

sem minna jafnframt á grafíkmyndir. Jónas Guðmundsson, listrýnir hjá Tímanum, 

lýsir aðdáun sinni á kunnáttu listamannsins sem hafði numið í málaradeild MHÍ undir 

handleiðslu Braga Ásgeirssonar og áður starfað við auglýsingagerð í New York. 

Jónasi þótti reynsla listamannsins mikilfengleg og segir m.a. „[h]in subbulega nýlist, 

sem hingað hefur borizt, komin að fótum fram úr húsi Picasso, Braq og Dadaistanna, 

hefur nú eignazt nýja von, semsé þá, að það er líka hægt að mála þessar myndir – 

aðeins ef menn kunna til verka“.47 

 Margir af þeim listamönnum er áttu þátt í að móta hinn „hefðbundna“ listheim 

á áttunda áratugnum störfuðu ýmist við kennslu í málara- og eða grafíkdeild. Þar má 

t.d. nefna Kjartan Guðjónsson, Braga Ásgeirsson og Sigurð Sigurðsson. Auk þeirra 

myndlistarmanna er numu í Deild í mótun og Nýlistadeild og settu svip sinn á 

íslenskan listheim á árunum 1980-1985, hlutu margir menntun í málaradeild og 

öðrum deildum skólans á árunum fyrir 1980 og nokkrir þeirra voru jafnvel enn í námi 

við málaradeild á þeim tíma er listahátíðirnar Gullströndin andar og UM '83 fóru 

                                                
45 Laufey Helgadóttir, „Umbrotatímar: Markalínur máðar,“ í Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar 

til upphafs 21. aldar: Popplist, raunsæi og hugmyndalist, IV. bindi, ritstj. Ólafur Kvaran, 8-85 
(Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011), 8. 

46 Sama heimild, sama stað. 
47 Jónas Guðmundsson, „Stórmerk sýning á Kjarvalsstöðum,“ Tíminn, 8. febrúar 1978, 10. 
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fram. Sem dæmi má nefna Jóhönnu Kristínu Yngvadóttur, Jón Axel Björnsson, 

Valgarð Gunnarsson, Einar Garibalda Eiríksson, Guðrúnu Tryggvadóttur og Georg 

Guðna Hauksson. 

 Sú ákvörðun ungra myndlistarnema að gangast undir nám í málaradeild að 

loknu fornámi var ekki viðurkennd á meðal starfssystkina þeirra er numu við 

nýlistadeild, ef marka má þau orð sem ungmennin létu hafa eftir sér í viðtölum á 

tímabilinu. Guðrún Tryggvadóttir segir t.a.m. í viðtali við Hallgrím Helgason, sem 

birtist í Teningi árið 1986: „þar málaði ég voða flott þó að strákarnir hafi hlegið að 

mér þá fyrir að fara í málaradeildina“ í samhengi við umræðu um raunsæisleg og 

jafnframt súrrealísk málverk Guðrúnar á fyrstu árum skólagöngu hennar í MHÍ.48 

Margrét Jónsdóttir lýsir dræmum vinsældum málverksins nokkru fyrr, eða um árið 

1976, í tölvubréfi til ritgerðarhöfundar sumarið 2013. Hún segir:  

 

Ég málaði alltaf og féll það í grýttan jarðveg því það þótti 

yfirmáta hallærislegt og tákn um þröngsýni og hefta hugsun. 

[...]. 1976 var bannað að mála á Íslandi. Málverkið var dautt og 

var tákn um stöðnun. Bjarni H. Þórarinsson gaf mér strigann 

og blindrammana sem hann átti og lagði mikið á sig að koma 

þessu óséðu til mín. Hefði einhver séð til hans haldandi á 

þessum viðbjóð hefði hann verið fordæmdur að hans sögn. 

Svona var mórallinn á þessum tíma.49 

 

Ætla má að orðið „stöðnun“ í umræðu Margrétar vísi í hið akademíska málverk sem 

rætt var um hér að ofan, þar sem málarar á borð við Einar Hákonarson og Sigurð 

Örlygsson voru hvað atkvæðamestir á umræddum tíma í íslensku samhengi – en þeir 

höfðu báðir áhrif á kennslu innan MHÍ á þeim tíma er íslensku nýmálararnir stunduðu 

nám við skólann. Tilvísun Margrétar er þó líklega margþættari, þar sem nýlistin hafði 

sótt í sig veðrið í um áratug í þeim löndum þar sem Margrét og starfssystkini hennar 

höfðu sótt nám árin áður, s.s. í Hollandi.  

 Svar Margrétar, sem birtist hér að ofan, var ritað við spurningu sem sneri að 

framlagi hennar sem þátttakanda í Gullströndin andar og hvort hún hefði sýnt 

málverk á myndlistarsýningu hátíðarinnar. Líkt og áður sagði voru fjölmargir 
                                                
48 Hallgrímur Helgason, „Í Gunnu Tryggva,“ Teningur 2 (Vor 1986), 13. 
49 Margrét Jónsdóttir, tölvubréf, 12. september 2013. 
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listamenn sem sýndu málverk á Gullströndinni, gjarnan í anda nýja málverksins, bæði 

nemar (og fyrrum nemar) úr málaradeild og nýlistadeild MHÍ. Þau verk sem gjarnan 

hafa verið tengd við nýja málverkið og voru sýnd á Gullströndinni voru í andstöðu 

við hið staðnaða málverk, líkt og gefur að skilja.  

 Í ljósi þess sem Laufey Helgadóttir lýsir í samhengi við íslenska „popplist“, 

þar sem neysluhyggja Íslendinga var stutt á veg komin og þess hve íslensk listasaga er 

stutt má jafnvel velta vöngum yfir því hvort mögulegt sé að ræða um „nýtt málverk“ í 

samhengi við það sem varð ljóst undir lok áttunda áratugarins og í byrjun þess níunda 

á Íslandi. Auk þess hafði kennsla í listmálun einungis hafist markvisst árið 1975 í 

Myndlista- og handíðaskólanum, þar sem listamannsefni í leit að námi í listmálun 

sóttu nám til annarra landa fyrir þann tíma, t.d. til Danmerkur. Vissulega var það sem 

nefnt hefur verið nýja málverkið í takt við það sem varð sýnilegt í Hollandi, 

Þýskalandi, á Ítalíu og í Danmörku, þrátt fyrir að ætla megi að áhrifamáttur þess 

„nýja“ í málaralist í þeim löndum hafi jafnvel verið margfaldur í samanburði við það 

sem gerðist á Íslandi.  

Listkennsla í Kaupamannahöfn á áttunda áratugnum 
Flestir af þeim dönsku myndlistarmönnum er nefndir hafa verið á nafn í samhengi við 

umræðu um hið danska nýja málverk stunduðu myndlistarnám við Billed-

huggerskolen – deild við Konunglegu dönsku listaakademíuna í Kaupmannahöfn. 

Aðrir kusu að sækja myndlistarnám í öðrum löndum í Evrópu eða í Bandaríkjunum. 

Auk þess voru dæmi um listamannarekna tilraunamyndlistarskóla í Kaupmannahöfn 

er starfræktir voru með það að sjónarmiði að veita myndlistarmönnum framtíðarinnar 

svigrúm til þess að velja á milli hefðbundins akademísks listnáms eða annars er 

skipulagt var í „takt við tímann“. Hér er vísað í myndlistarskólann Den 

Eksperimenterende Kunstskole – eða Eks-skolen, sem starfræktur var á árunum 1961 

til 1969 og Værkstedet Værst, sem starfrækt var sem tilraunarskóli á árunum 1981-

1984. 
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Konunglega listaakademían 
Árið 1754 var Hin konunglega danska listaakademía í Kaupmannahöfn, eða 

Akademíið eins og Björn Th. Björnsson listfræðingur kallaði skólann, formlega 

stofnuð í Charlottenborg, í fyrrum húsakynnum Friðriks V – á krónprinstíð hans en 

grundvöllur að starfsemi skólans hafði verið lagður stuttu áður.50 Vinsældir skólans 

voru miklar en nemendur unnu að verkum með það að markmiði að kynna danska 

konungdæmið á alþjóðavísu. Fengnir voru til liðs franskir myndlistarmenn, er 

leiðbeindu nemendum fyrstu árin, áður en reyndir, danskir myndlistarmenn sneru til 

síns heima eftir að hafa numið og starfað í evrópskum heimsborgum.51 

 Vissulega þróaðist kennsla við skólann næstu aldirnar á eftir, þá sérstaklega 

vegna þess að starfsemi skólans laðaði að sér myndlistarnema og kennara víðs vegar 

úr Evrópu. Til viðmiðunar má nefna að undir lok nítjándu aldar voru kennsluhættir 

formfastir og byggðust á kennslu í fáguðu handverki og hefðbundinni tækni í gerð 

höggmynda og málverka, án áhrifa evrópskrar framúrstefnulistar.52  

 Þegar rýnt er í tímabilið 1945-1960 í danskri listasögu má sjá að myndlist 

eftirstríðsáranna mótaði kennslu við listaakademíuna í Kaupmannahöfn þar sem 

módernisminn varð allsráðandi en abstraktlistin náði fljótlega yfirhöndinni. Mikkel 

Bogh segir frá því í níunda bindi ritraðarinnar Ny Dansk Kunsthistorie að 

abstraktlistin hafi verið orðin „akademísk latína“ (d. god akademisk latin) innan 

listaakademíunnar í lok sjötta áratugar tuttugustu aldar.53 Bogh ræðir jafnframt um 

óánægju ungra myndlistarmanna með þá hefð innan akademíunnar að kennslan 

byggðist enn ekki aðeins á „klassískri tækni og myndgerðum, málverki, skúlptúr, 

grafík og þ.h.“, heldur þurftu nemendur einnig að „tileinka sér hugmyndafræði 

formrænu og expressjónisma á tímum módernismans“.54  

 Óánægjan fólst m.a. í því að kennsla innan skólans var í andstöðu við þá 

framúrstefnulist er hafði náð yfirhöndinni í dönskum listheimi á eftirstríðsárunum. Í 
                                                
50 Sbr. orðið „akademíið“, sjá t.d.: Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist á 19. og 20. öld – drög að 

sögulegu yfirliti, II. bindi (Reykjavík: Helgafell, 1964-1973), 187. 
51 Hans Edvard Nørregard-Nielsen, Dansk Kunst – Tusind års kunsthistorie (København: Gyldendal, 

2003), 154-155. 
52 Orðið framúrstefnulist er þýðing á hugtakinu avant-garde, sem kom fram í umræðu um 

framúrstefnuhreyfingar í myndlist undir lok 19. aldar í samhengi við módernískar hreyfingar í listum. 
53 Mikkel Bogh, Ny dansk kunsthistorie: Geometri og bevægelse, 9. bindi, ritstj. Peter Michael 

Hornung (København: Forlaget Palle Fogtdal, 1996), 96-97. 
54 Sama rit, 97.  

Textinn hér að ofan er lausleg þýðing mín á hluta af eftirfarandi tilvitnun: „[Ikke nok med at man her 
holdt] de klassiske teknikker og genrer, maleri, skulptur, grafik og så videre i hævd, man decorede 
også efter den tidlige modernismes formalistiske og ekspressionistiske teorier, [som i det store og 
hele var ude af trit med efterkrigstidens radikale kunstneriske bestræbelser].“ 
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því samhengi má nefna Cobra-hópinn, sem átti rætur að rekja til danska listtímaritsins 

og hópsins Helhesten, auk þess sem nokkrir listamannanna voru í samstarfi við 

frönsku súrrealistahreyfinguna. Sú myndlist er kom fram á vegum Cobra-hópsins var 

fjölbreytt og varpaði ljósi á alþjóðlega myndlist á sama tíma. Þó var eitt af 

meginmarkmiðum hópsins að vinna út frá hinu sjálfsprottna í mannlegri sköpun.55 

Líkt og Jón Proppé kemst að orði í umfjöllun um listhreyfinguna í þriðja bindi ritsins 

Íslensk listasaga (2011), urðu þær hugmyndir Cobra-hópsins „langlífar og hreyfingin 

er talin með þeim merkilegustu í Evrópu á árunum eftir seinni heimsstyrjöldina“.56 

 Þegar nær dró síðari hluta tuttugustu aldar, eða um árið 1960, má sjá að landið 

liggur á annan hátt í danskri listasögu en áður. Þeir sömu erlendu listamenn er glæddu 

íslenskan listheim lífi á sjöunda og áttunda áratugnum – s.s. Robert Filliou, Dieter 

Roth og Nam Jun Paik – höfðu einnig haft þónokkur áhrif á unga og eldri danska 

listamenn á sjötta áratugnum í tengslum við nýja tegund af nýlist – einmitt 

nýmiðlalist.57  

 Árið 1958 komu saman í Kaupmannahöfn nokkrir ungir myndlistarmenn og 

galleríeigendur til þess að ræða þann möguleika að stofna samnorrænan listaskóla þar 

sem kennd yrði myndlist, dans, tónlist og fleira en sú hugmynd „rann út í sandinn“ 

eins og Mikkel Bøgh orðar það.58 Stuttu síðar, eða árið 1961, varð hugmynd af sama 

meiði að veruleika þar sem listfræðingar og myndlistarmenn stofnuðu skóla er rúmaði 

þá gerjun er hafði átt sér stað áratugina á undan í dönskum listheimi í tengslum við 

nýlist þess samtíma. Skólinn var kenndur við tilraunir og má þá jafnvel ætla að í 

heitinu Den Eksperimenterende Kunstskole hafi verið vísað í tilraunir á sviði 

listkennslu jafnt sem tilraunalist sem var einkennandi fyrir nýlist: konsept- og 

flúxuslist og vídeólist. 

Breyttir tímar: Den Eksperimenterende Kunstskole 
Á sjöunda áratugnum urðu breytingar á starfsháttum Konunglegu dönsku 

listaakademíunnar, þar sem nemendur hófu að þróa list sína í samstarfi við 

leiðbeinendur sína, í stað þess að nema sem lærlingar undir handleiðslu meistara. Líkt 

og fram kemur í ágripi af sögu stofnunarinnar hófu utanaðkomandi áhrif á starfsemi 

                                                
55 Jón Proppé, „Abstraktið kemur til Íslands: Nýja myndlistin: hvaðan kom Svavar?“ í Íslensk listasaga 

frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar: Abstraktlist, III. bindi, ritstj. Ólafur Kvaran, 8-65, 
(Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011), 49. 

56 Sama heimild, sama stað. 
57 Mikkel Bogh, Geometri og bevægelse, 86-87. 
58 Sama heimild, 97. 
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skólans að sækja í sig veðrið í samhengi við þróun myndlistar á evrópskum 

vettvangi.59 Eins og fram kom hér að ofan átti hin tilraunakennda list þó ekki upp á 

pallborðið hjá listaakademíunni fram að þeim tíma. Þrátt fyrir það héldust vinsældir 

skólans stöðugar á meðal upprennandi myndlistarnema. Ásóknin, jafnt og óánægja 

ungra myndlistarmanna, skapaði því grundvöll fyrir nýstárlega skólastofnun í 

Kaupmannahöfn en m.a. þeir Troels Andersen listsagnfræðingur og myndlistar-

maðurinn Paul Gernes stofnuðu Den Eksperimenterende Kunstskole, sem var í fyrstu 

nefndur Ex-Skolen (hér eftir Eks-skolen), árið 1961.60 Ólíkt Mikkle Bogh heldur 

listgagnrýnandinn Peter Michael Hornung því fram að skólinn hafi fremur verið 

stofnaður í þeim tilgangi að mæta eftirspurn þess fjölda er sótti um inngöngu í hina 

rótgrónu stofnun en uppreisn gegn listaakademíunni.61  

 Þrátt fyrir orð Hornungs var starfsemi Eks-skolen – sem heyrði þó sögunni til 

árið 1969 – skipulögð á öndverðum meiði við þann konunglega, þar sem skólanum 

var ætlað að skapa grundvöll fyrir framúrstefnulist ásamt hinni hefðbundnu þjálfun í 

myndlist. Kennarar við skólann höfðu starfað á vettvangi popplistar, opplistar og 

expressjónismans, auk nýlistar. Skipulag Eks-skolen svipaði frá upphafi til Bauhaus 

skólans, þar sem unnið var í samstarfi við iðnfyrirtæki og samtök, ásamt því að 

nemendur unnu gjarnan í sameiningu við að þróa tiltekna hugmynd að hönnun eða 

myndverki. Hornung bendir jafnframt á að visst uppgjör við starfsemi konunglegu 

listaakademíunnar hafi falist í skipulagi Eks-skolen, þar sem horfið var frá þjálfun 

listamannsefna sem þróuðu allajafna persónulegan stíl í eigin myndlist.62 Auk þess 

fólst það markmið í starfsemi skólans að færa myndlist nær almenningi, sem 

endurspeglar einkunnarorð flúxushreyfingarinnar: „list fyrir alla“. 

 Þeir er ýmist stóðu að stofnun Eks-skolen eða áttu þátt í að móta þá starfsemi 

sem þar fór fram áttu síðar eftir að hafa áhrif á starfsemi Konunglegu 

listaakademíunnar í Kaupmannahöfn og framgang nýja málverksins í Danmörku frá 

árinu 1975. Í 10. bindi Ny dansk kunsthistorie kemur fram að þar með hafi hinni 

hugmyndafræðilegu línu verið slegið fastri í listkennslu við stofnunina þar sem 

nokkrir af áhrifamiklum karlmönnum á sviði nýlista áratugina á undan voru ráðnir til 

                                                
59 Det Kongelige Danske Kunstakademi, „Billedkunstskolernes historie“, skoðað 12. febrúar 2014, 

http://www.kunstakademiet.dk/info/hist.php. 
60 Troels Andersen, ritstjóri, Ex-Skolen, sýningarskrá (Silkeborg: Museum Jorn, 2010), 1. 
61 Peter Michael Hornung, Dansk billedkunst – Politikens bog om kunstforståelse (Københanvn: 

Politikens Forlag, 1995), 148-149. 
62 Sama heimild, 149.  
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starfa til myndlistarskólanna.63 Þeir Albert Mertz, Stig Brøgger, Willy Ørskov, Hein 

Heinsen, Bjørn Nørgaard og fleiri höfðu ýmist starfað innan Eks-skolen eða sýnt á 

eða stjórnað viðburðum á borð við Sommerudstillingen og byggt upp Instituttet for 

Skalakunst – og hófu síðar störf sem leiðbeinendur og prófessorar við lista-

akademíuna í Kaupmannahöfn, eða frá árinu 1975. 

 Árið 1980 var listfræðingurinn Else Marie Bukdahl ráðin sem prófessor við 

listaakademíuna. Á þeim tíma hafði nýtt skipulag innan skólans þegar verið innleitt að 

hluta þar sem aukið var á fræðilegan þátt listnáms við myndlistarskóla akademíunnar.  

Bukdahl hafði þegar mikil áhrif á kennslu innan Konunglegu 

listaakademíunnar í starfi sínu sem prófessor við skólann en hún stuðlaði m.a. að 

útgáfu nýrra listfræði- og heimspekirita á vegum stofnunarinnar, sem voru jafnframt 

nýtt til kennslu, líkt og fram kemur í riti Marie Kirkegaard og Kristine Kemp, Else 

Marie Bukdahl: Biografi – Bibliografi (2007).64 Þess ber að geta að árið 1985 var Else 

Marie Bukdahl ráðin rektor við myndlistarskóla stofnunarinnar.  

Værkstedet Værst 
Tæpum áratug eftir að Eks-skolen var stofnaður leit nýr tilraunaskóli á sviði 

myndlistar (nýlistar) dagsins ljós, eða árið 1981. Árið 1979 tók Erik A. Frandsen (f. 

1957) yfirgefið lager- og verkstæðishúsnæði á leigu á Rosenørns Allé í Kaupmanna-

höfn, sem varð (árið 1981) aðsetur nokkurra ungmenna er tóku höndum saman og 

stofnuðu skólann Værkstedet Værst. Fæstir af stofnendunum höfðu stundað nám við 

Konunglegu listaakademíuna þar í borg en Ane Mette Ruge (f. 1955) hafði nýlokið 

námi í Mexíkó og hafði unnið á sviði vídeólistar og ljósmyndunar. Frandsen hafði 

stundað nám í keramík í Grikklandi og skúlptúr í Carrara á Ítalíu. Síðar ferðaðist hann 

til Parísar og vann þar á grafíkverkstæði Stanleys W. Hayter. Auk Frandsens og Ruge 

átti Dorte Østergaard Jacobsen (f. 1957) þátt í stofnun „verkstæðisins“. Jacobsen hafði 

numið og starfað á sviði textílhönnunar. Síðar bættust í hópinn Hollendingurinn Jacob 

Schokking (f. 1956) og Þjóðverjinn Christian Lemmerz (f. 1959). Lemmerz hafði 

stundað nám við Accademia di Belle Arti í Carrara á Ítalíu, líkt og Frandsen, en 

                                                
63 Mikkel Bogh, Peter Michael Hornung og Anders Michelsen, „Prolog,“ í Ny Dansk Kunsthistorie: 

Kunsten i mediernes tid, 10. bindi, ritstj. Peter Michael Hornung, 8-16 (København: Forlaget Palle 
Fogtdal, 1996), 11. 

64 Marie Kirkegaard, Else Marie Bukdahl: Biografi – Bibliografi (København: Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Billedkunstskoler, 2007), 7-9. 
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Schokking útskrifaðist frá listaakademíunni í Gent árið 1978 og hafði starfað á sviði 

myndlistar og vídeólistar frá þeim tíma.  

 Markmið stofnenda skólans Værkstedet Værst var að skapa aðstæður fyrir 

myndlistarfólk þar sem mögulegt væri að vinna með margvíslega listmiðla á þann hátt 

er hver og einn kaus. Í grein Oles Nørlyng, „På den anden side“, sem birtist í 

Berlinske tidende árið 1989, kemur það fram að stofnendurnir hafi viljað skapa 

mótvægi við það nám sem stóð til boða í listaakademíunni, sem hafði verið skipulagt 

út frá „hugmyndafræði“ konseptlistarinnar.65 Værkstedet Værst var aftur á móti 

skipulagt sem „frjáls“ kvöldskóli. Til þess að eiga möguleika á opinberum styrkjum til 

aðstoðar hinni nýju skólastofnun, var nauðsynlegt að sýna fram á að a.m.k. tólf 

nemendur stunduðu þar nám undir handleiðslu kennara. Sá háttur varði þó stutt, en þó 

hófst starfsemin af krafti. Fyrsta verkefni nemenda var, líkt og fram kemur í grein 

Nørlyng, að velta vöngum yfir og vinna úr spurningunni: „Er tiltekið mótív afsökun 

fyrir því að mála?“ (d. Er motivet en udskyldning for at male). Eftir þetta fyrsta 

verkefni stóðu málverk í stórum sniðum sem höfðu tekið á sig hinar ýmsu myndir 

hvað varðar form og lögun.66  

 Síðar urðu hinir ýmsu miðlar, s.s. vídeó, gjörningar og ljósmyndun hluti af 

kennslu við skólann. Í stuttu máli varð starfsemin fljótlega að suðupotti hins nýja og 

vinsæla í myndlist ungs fólks. Værkstedet Værst varð fljótlega þekkt sem 

félagsskapur listamanna fremur en skóli, þar sem ýmsir nemendur er höfðu sýnt á 

Kniven på hovedet (1982) og þar með stundað nám við listaakademíuna hófu að 

sækja verkstæðið í miklum mæli. Af þeim sökum verður rætt nánar um starfsemi 

Værkstedet Værst í fimmta kafla. Að lokum er þó vert að geta þess að hópurinn 

leystist upp árið 1984 vegna húsnæðisskorts en starfaði þó áfram í annarri mynd undir 

heitinu Performance gruppen Værst. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
65 Ole Nørlyng, „På den anden side,“ Berlinske tidende, 21. febrúar 1989, 17. 
66 Sama heimild, sama stað. 
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Hluti III 

„Nýja málverkið“ á Íslandi 
Á síðustu árum hafa verið gerðar nokkrar tilraunir á íslenskum vettvangi 

listasöguritunar til þess að varpa ljósi á þá myndlist sem var á yfirborði íslensks 

listheims á árunum 1980-1985. Til að mynda var haldin sýning í Listasafni Íslands 

árið 2006 sem bar yfirskriftina Málverkið eftir 1980. Í sýningarskrá er gefin var út af 

tilefninu fara þau Laufey Helgadóttir, Harpa Þórsdóttir, Halldór Björn Runólfsson og 

Gunnar J. Árnason yfir helstu einkennandi þætti í íslenskri myndlist frá árinu 1980 og 

allt til ársins 2006 – með hliðsjón af erlendri myndlist. Fjórir meginkaflar skrárinnar 

nefnast „Gærdagurinn er saga en nútíðin gjöf“ og „Nýja málverkið á Íslandi“ eftir 

Laufeyju Helgadóttur, „Málverkið eftir nýja málverkið“ eftir Halldór Björn 

Runólfsson og loks „Málverk á póstmódernískum tímum“ eftir Gunnar J. Árnason.  

 Líkt og kaflaheitin gefa til kynna er annars vegar rætt um nýja málverkið eins 

og það birtist um og eftir árið 1980 og hins vegar um þróun málverksins „eftir tíma“ 

nýja málverksins, ef svo má að orði komast. Inn í umræðuna fléttast ágrip um 

myndlistarsýningar tímabilsins 1980-2000, áhrifavalda í myndlist þátttakenda í 

tímabilinu og í kafla Halldórs Björns er málverkið sett undir sama hatt og aðrir 

listmiðlar þar sem „hugmyndin um málverkið“ hafi gjarnan verið endurspegluð með 

öðrum listmiðlum. Í þeirri umræðu felst einnig vísun í „áþreifingar 

póstmódernismans“ en svo virðist sem því árabili sem er til umfjöllunar í köflunum 

fjórum sé skipt í þrennt: fyrir tíma „nýja málverksins“, eftir hann og svo 

póstmódernismann.67 

 Í kaflanum „Nýja málverkið á Íslandi“ segir Laufey Helgadóttir að mögulegt 

sé að rekja „fyrsta neistann“ að nýja málverkinu á Íslandi til sýningar Helga Þorgils 

Friðjónssonar í Galleríi Suðurgötu 7 árið 1980. Þar sýndi Helgi málverk innblásin af 

eigin skissuteikningum. Í ljósi þess kann að vera mikilvægt að vitna í orð Helga 

                                                
67 Í umræðu sinni um málverkið eftir nýja málverkið vitnar Halldór Björn t.a.m. í spænska 

sýningarstjórann Rosu Martínez og segir hana látið „hafa það eftir sér að málaralistin hefði mótað 
sögulega mikilvæga orðræðu með sterkri meiningu, en á alþjóðlegum sýningum með vísun til 
framtíðar vantaði málaralistina endurnýjunarmátt. Myndbandið og ljósmyndin tækju við því hlutverki 
af henni.“ Halldór segir jafnframt: „Tæpum sex árum síðar, í marsbyrjun 2005, ítrekaði hún í viðtali 
við dagblaðið El País að sér sýndist sem ljósmyndin og myndbandið væru rökrænt og tæknilegt 
framhald málverksins. Það hefði best hæft fimmtándu öldinni þegar olíulitirnir voru uppgötvaðir sem 
miðill.“ Sjá: Halldór Björn Runólfsson, „Málverkið eftir nýja málverkið,“ í Málverkið eftir 1980 / 
7.10-26.11 2006, sýningarskrá (Reykjavík: Listasafn Íslands, 2006), 12. 
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Þorgils sjálfs um „nýja málverkið“ á Íslandi, sem fram komu í viðtali við 

ritgerðarhöfund árið 2013. Umræða Helga er á skjön við þessar vangaveltur 

Laufeyjar, þ.e.a.s. að þeim málverkum Helga sem sýnd voru í Gallerí Suðurgötu 7 

árið 1980 hafi svipað til nýja málverksins. Það viðhorf Helga til þeirrar myndlistar er 

kom upp á yfirborðið um árið 1980, og lýst verður hér á eftir, endurspeglast í flestum 

þeim viðtölum er fram fóru á milli ritgerðarhöfundar og myndlistarmannanna árið 

2013.68  

 Fyrir það fyrsta segir Helgi Þorgils um þau málverk er Laufey ræðir um og 

sýnd voru í Galleríi Suðurgötu 7 árið 1980 að rætt hafi verið um málverkin sem 

teikningar í þeim blaðagreinum er birtust í kjölfar sýningarinnar. Listamaðurinn 

áréttar að það sem hann hafði til sýnis voru málverk unnin með olíulitum á striga, þó 

að teikningin hafi verið greinileg, en verkin voru unnin sem nákvæm útfærsla af 

skissum sem Helgi hafði unnið áður. Til áhersluauka hafi hann „klínt“, eins og Helgi 

orðar það, olíulitum ofan í línur á viðeigandi svæðum innan tiltekinna mynda. Helgi 

segir jafnframt að slík verk yrðu sennilega ekki nefnd teikningar í dag þar sem ungir 

myndlistarmenn nútímans vinna svipuð verk sem eru nefnd málverk og Helgi tekur 

sem dæmi listamennina er standa að galleríinu Kunstschlager.69  

 Í framhaldi af skilgreiningunni á málverkaseríu sinni segir Helgi að hann hafi 

– líkt og margir myndlistarmenn geri á einhverjum tíma á ferli sínum – með þá 

vitneskju er hann öðlaðist í fornámi sínu í MHÍ á hinum akademísku aðferðum 

myndlistar að leiðarljósi, meðvitað farið að vinna gegn þeirri aðferðafræði. Þar með 

hafi hann hafið vinnu að umræddri seríu og unnið skissukennt. Líkt og bróðurpartur 

þeirra myndlistarmanna er tengdir hafa verið við nýja málverkið á Íslandi með einum 

eða öðrum hætti vann Helgi í anda konseptlistar um nokkurt skeið. Í því skyni ræðir 

Helgi um málverk sín sem nokkurs konar konseptmálverk þar sem hann hafi jafnframt 

„hangið í málverkinu“.70  

 Svo að áfram sé stuðst við þær upplýsingar er komu fram í viðtali 

ritgerðarhöfundar við Helga Þorgils er vert að nefna það að Helgi taldi heitið „nýja 

málverkið“ vera óhentugt sem skilgreining á þeirri myndlist sem kom fram í kringum 

árið 1980. Því til rökstuðnings rekur Helgi m.a. áhrif Hollendinga og Þjóðverja á 
                                                
68 Laufey Helgadóttir segir: „Þó er fyrsta neistann að nýja málverkinu á Íslandi kannski að finna í 100 

myndaseríu Helga sem hann sýndi einnig í Galleríi Suðurgötu 7 í janúar 1980.“ Sjá: Laufey 
Helgadóttir, „Nýja málverkið á Íslandi,“ í Málverkið eftir 1980 / 7.10-26.11 2006, sýningarskrá 
(Reykjavík: Listasafn Íslands, 2006), 6.  

69 Helgi Þorgils Friðjónsson, persónulegt viðtal, 2. júlí 2013. 
70 Sama heimild. 
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íslenska nýmálara, sem höfðu margir hverjir numið eða starfað í Hollandi, líkt og 

hann sjálfur. Þau áhrif megi rekja til sýninga er Íslendingarnir skoðuðu í Galerie 

Helen van der Meij í Amsterdam, sem hafði verið samastaður nokkurra íslenskra 

konseptlistamanna, s.s. Sigurðar Guðmundssonar, árin áður. Í viðtali við 

ritgerðarhöfund sama ár ræðir Daði Guðbjörnsson einnig um sama gallerí og áhrif 

þeirra sýninga er þar fóru fram á málverkum þýskra nýexpressjónista. Hann, líkt og 

Helgi, telur sýningarnar hafa veitt Íslendingum nýja sýn en Helgi segir að í útlöndum 

hafi þegar verið rætt um „New Spirit in Art“ í fjölmiðlum. Helgi telur það hugtak ætti 

fremur við um gerjunina – nýja málverkið, á Íslandi stuttu síðar, þar sem, líkt og 

erlendis, hafi ný einkenni birst í öðrum listmiðlum á sama tíma, s.s. skúlptúr..71 

 Í því sambandi ræðir Helgi um nýja málverkið á Íslandi sem hreina 

tískubylgju, þar sem t.a.m. konseptlistamenn hafi farið að vinna með málverkið sem 

listmiðil líkt og hendi væri veifað. Hann ítrekar þó að það hafi verið fullkomlega 

eðlilegt framhald af konseptlistinni og segir orðrétt: „En ég er bara að segja þér að 

þetta var bara tíðarandinn sem var farinn að krefjast einhvers … óróa í staðinn fyrir 

einhvern decadence á háum hælum eða eitthvað svoleiðis sko. Að mínu mati“.72 

 Árið 1986 birtist viðtal við Guðrúnu Tryggvadóttur, sem brautskráðist frá 

MHÍ árið 1974 og hélt þá til Parísar í áframhaldandi nám í eitt ár en eftir það fór hún 

til München, dvaldi þar á árunum 1979-1983 og hélt þá til Íslands að nýju. Í viðtalinu 

segist Guðrún hafa málað „expressjónískt“ á tímabili en þegar hún sneri heim varð 

henni ljóst að „menn“ héldu að nýja málverkið væri einhvers konar listastefna. Hún 

segir svo frá: 

Þeir sem kalla á torgum hafa engan tíma fyrir eigið sjálf. Annað 

hvort er málverkið sjóbissness eða sjálfskönnun. Ég skil bara 

ekki svona myndlistarmenn, en sé stundum um þá í blöðunum. 

Þeir eru meira að segja ennþá til hérna sem halda að nýja 

málverkið sé einhver stefna, einhver stefna útí heimi. En hvernig 

getur myndlist verið stefna? Þeir skilja ekki að þetta eru aðeins 

alþjóðlegir hugsanavíbrar sem liggja í loftinu og gera að verkum 

að menn byrja að fást við sömu hluti á sama tíma þó ekki séu á 

sama stað. 73 

                                                
71 Helgi Þorgils Friðjónsson, persónulegt viðtal. 
72 Sama heimild. 
73 Hallgrímur Helgason, „Í Gunnu Tryggva,“ 12. 
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Guðrún lýsir því einnig að á sama tíma hafi tveir aðilar boðið henni að taka þátt í 

„stefnunni“ – nýja málverkinu. Hún segir enn fremur: „Þetta yrði bakkað upp af 

listfræðingum og Æsland Rivjú. Og ég sem var nýkomin frá Þýskalandi þar sem ekki 

var til nein „stefna“ sem hét nýja málverkið, gat ekki annað en hlegið“.74 

 Það er nokkuð ljóst að nýja málverkið var ekki listastefna, líkt og fram kemur í 

frásögn Guðrúnar. Sé að nýju velt vöngum yfir frásögn Helga Þorgils af eigin 

skilgreiningu á nýja málverkinu, má staldra við hugmyndina um nýja málverkið sem 

heiti yfir tískubylgju er riðið hafi yfir íslenskan listheim á árunum 1980-1985 og 

jafnvel átt upptök sín fyrr. Í ljósi þess að ljósmyndir, textaverk, grafíkverk og bókverk 

voru vinsælir listmiðlar á árunum áður en málverkið var hafið upp að nýju á meðal 

ungs fólks á Íslandi, má ætla að taka megi fyrrnefnda þætti með í reikninginn þegar 

rætt er um hið íslenska nýja málverk. Ljóst er að þessir miðlar höfðu áhrif á unga 

myndlistarmenn en margir þeirra sem tengdir hafa verið við nýja málverkið unnu 

t.a.m. jöfnum höndum með grafíkmiðilinn og málningu á hvers kyns undirfleti: striga, 

lök eða pappír. Auk þess voru málverk gjarnan unnin eftir ljósmyndum eða innihéldu 

jafnvel ljósmyndir á myndfletinum eða sem hluta af innsetningu við hlið málverks á 

afmörkuðum fleti. 

 Á sama tíma og Helgi Þorgils sýndi myndaseríuna sem höfð var til sýnis í 

Galleríi Suðugötu 7 árið 1980 á Tvíæringi hinna ungu (La Biennale des jeunes) í París 

það sama ár sýndi Árni Ingólfsson málverk sem innihéldu ljósmyndir. Árni hafði fram 

að þeim tíma unnið með ljósmyndina sem viðfangsefni, meðal annarra miðla, en hann 

hafði verið afkastamikill á sviði konsept- og flúxuslistar. Árni hóf þó að vinna að 

málverkum í auknum mæli eftir árið 1980 en í fimmta bindi ritsins Íslensk listasaga 

segir Gunnar B. Kvaran frá því að Árni hafi verið „einn fárra listamanna sem fann hjá 

sér þörf fyrir að fjalla um og skilgreina forsendur nýja málverksins í skrifum sem 

birtust í blöðum og sýningarskrám...“.  

 Í framhaldi af staðhæfingu sinni vitnar Gunnar í texta Árna er birtist í 

sýningarskrá fyrir sýningu nokkurra nýmálara sem fram fór í Norræna húsinu árið 

1982.75 Þar lýsir Árni inntaki nýja málverksins eins og það birtist á þeim tíma, en 

frásögnin virðist nokkuð yfirborðskennd, líkt og listamaðurinn hafi viljað gera gys að 
                                                
74 Hallgrímur Helgason, „Í Gunnu Tryggva,“ 12. 
75 Gunnar B. Kvaran, „Hefðbundið málverk: Tilfinningahlaðið málverk,“ í Íslensk listasaga frá síðari 

hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar: Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, V. bindi, ritstj. Ólafur 
Kvaran, 17-38, (Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011), 22. 
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því að nýja málverkið hafi þegar verið fært upp á stall með sýningu á því á opinberum 

vettvangi – þar sem málararnir unnu andstætt hinni akademísku aðferðafræði. Hann 

segir m.a.: „...Gamall pappír, lakaléreft, húsamálning, allt má nota. Drukknar stúlkur, 

stór kynfæri, lúmskur máni...“ en af orðunum má dæma að listamaðurinn hafi viljað 

setja fram nokkurs konar stefnuyfirlýsingu – án þess að nokkur alvara hafi búið þar að 

baki.76  

 Í samræmi við eigin orð málar Árni akrílmálverk á striga, titlað Day after 

(1984) [mynd 1]. Þar má ætla að Árni myndgeri borgarlandslag, þar sem stór flötur er 

líkist vegg, klýfur myndflötinn. Á rauðbleikum og hvítum fletinum má sjá svart form 

og hvítar strokur er minna á augu teiknimyndafígúru. Ofan við vegginn svífa 

eldflaugar sem minna jafnframt á sprengjur. Efst í hægra horni myndarinnar má sjá 

hvítt bylgjukennt form er minnir á fugl sem hímir yfir veggnum en flaugarnar virðast 

stefna á fuglinn.  

 Sé áfram gengið út frá því að orð Árna um nýja málverkið hafi verið hlaðin 

glettni, má þó benda á að nokkur sannleikskorn leynast í „yfirlýsingunni“ því t.a.m. 

voru ungu málararnir iðnir við að nýta afgangspappír. Listasafn Íslands varðveitir 

bókverk Guðrúnar Tryggvadóttur frá árinu 1982. Verkið er án titils en það er málverk 

unnið á dagblað, nánar tiltekið dagblaðið Leisure, og samanstendur af tuttugu síðum. 

Á nýlega opnuðu vefsvæði Sarps má sjá myndir af þremur opnum úr bókinni ásamt 

upplýsingum um verkið.77 Á myndunum má sjá gróf pensilför á lauslega þöktum fleti, 

þar sem efni dagblaðapappírsins skín í gegn. Myndefnið er dreymið og jafnframt 

„expressjónískt“ en það er í samræmi við skilgreiningu Guðrúnar á fyrri hluta ferils 

síns, líkt og fram kemur í viðtalinu er vitnað var í hér að ofan.78 

 Hvort sem þau verk sem nýmálarar unnu tilheyra grafíkverkum, teikningum 

eða málverkum má fullyrða að verk þeirra hafi ýmist verið tilfinningaþrungin eða 

hlaðin glettni og léttleika en ætla má að flest þeirra falli undir skilgreiningu Braga 

Ásgeirssonar á málverkum Jóns Axel Björnssonar sem sýnd voru í Ásmundarsal árið 

1982. Hann lýsir þeim svo: „Þetta eru hressilega málaðar myndir, litirnir hráir og 

myndtjáningin stórgerð og laus við allan tepruskap“.79  

                                                
76 Gunnar B. Kvaran, „Hefðbundið málverk,“ 22 
77 Guðrún Arndís Tryggvadóttir, Án titils, 1982, A-LÍ-8878, Listasafn Íslands, Reykjavík, 

http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=454637 (sótt 12. desember 2013). 
78 Hallgrímur Helgason, „Í Gunnu Tryggva,“ 12. 
79 Bragi Ásgeirsson, „Nýbylgja í Ásmundarsal,“ Morgunblaðið, 19. mars 1982, 25. 
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Nýbylgjan og fjölmiðlar   
Líkt og Bragi Ásgeirsson hófu aðrir gagnrýnendur íslenskra dagblaða að skilgreina 

það sem fyrir augu bar á sýningum þar sem hið nýja málverk kom fram. Í grein 

Gunnars B. Kvaran frá árinu 1982 má sjá vangaveltur ritara um staðsetningu hins 

íslenska nýja málverks í sögulegu samhengi. Hann segir m.a.: 

 

Og þetta „Nýja málverk“ kalla þeir nú neo-expression, neo-

Fauves, neo... til að tengja það einhverri sögulegri hefð. Þessir 

ungu málarar eiga að vera arftakar frönsku og þýsku millistríðsára 

expressjónistanna. En þá vandast málið. Er hægt að bera saman 

gömlu og nýju expressionistana, er hægt að líkja saman 

sögulegum kringumstæðum og forsendum þessara tveggja 

listhópa? Það er ansi hæpið því expressionistarnir í byrjun 

aldarinnar og á þriðja áratugnum voru visst andsvar við 

impressionisma og raunsæismálverki.80 

 

Ætla má að Gunnar Kvaran eigi við erlenda listgagnrýnendur þegar hann ræðir um 

„þá“ í samhengi við þá skilgreiningu sem gerð hafi verið á því sem fyrir augu bar á 

alþjóðlegum vettvangi myndlistar. Fyrr í sömu umfjöllun bendir hinn ungi 

blaðagagnrýnandi á það á hvaða hátt gerjunin á alþjóðavettvangi hafi fleygt 

listmarkaðnum á flot að nýju, eftir að konseptlist hafi fyllt umræðu um myndlist og 

sýningarrými um leið, áratuginn á undan, í erlendu samhengi. Hann persónugerir 

jafnframt listmarkaðinn þar sem hann segir t.d.: „Og þá sérstaklega markaðurinn sem 

var orðinn hálfleiður á þessu efnahagslega tómahljóði sem fylgdi konseptlistinni. 

Markaðurinn vildi fá eitthvað sjónrænt; olíu, striga, pastel, eitthvað áþreifanlegt 

þ.e.a.s. „Nýtt málverk“ til að selja“.81 

 Gunnar bendir lesendum jafnframt á hæpna möguleika þess að ræða um 

nokkuð „nýtt“ í samhengi við hið expressjóníska málverk eigin samtíma, þar sem 

tveir hópar þýskra málara hafi unnið í anda þess sem nefnt var nýexpressjónismi í 

rúma tvo áratugi áður. Það voru „Mulheimer Freiheit“ í Köln og „Heftige Malerei“ í 

Berlín. Því má enn á ný velta upp þeirri spurningu hvaða þættir málverks ungra 

íslenskra myndlistarmanna hafi talist „nýir“ og í hvaða samhengi.  
                                                
80 Gunnar B. Kvaran, „Ný vídd í íslensku málverki,“ Dagblaðið – Vísir, 21. júní 1982, 15. 
81 Sama heimild, sama stað. 
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 Árið 1983, eða á sama tíma og sýningarnar Gullströndin andar og UM '83 

fóru fram, gat að líta umræðu um gerjunina sem ákveðið tískufyrirbrigði. Elín Edda 

Árnadóttir, þá myndlistarnemi í grafíkdeild við Myndlista- og handíðaskólann, fjallar 

um eigin myndlist í viðtali sem birtist í Tímanum um miðjan febrúar 1983. Aðspurð 

um viðhorf sitt til nýlistar, þar sem spyrill virðist einnig vísa í nýja málverkið, segist 

Elín líta á konseplist sem tískufyrirbrigði. Auk þess telur hún málverkið hafa rutt 

konseptlistinni úr vegi og að í raun hafi enginn verið „maður með mönnum nema 

hann máli og eins og sumir séu frekar að fylgja straumnum en að sinna ákveðinni 

þörf til listsköpunar“. 82 

 Líkt og Helgi Þorgils, lýsir Jón Axel Björnsson, nemandi við málaradeild 

MHÍ, upplifun sinni af tíðarandanum árið 1983, í viðtali við ritgerðarhöfund árið 

2013: 

 

Alltaf er stór hópur sem fylgir eftir, beygir bara þegar það kemur 

umferðarskilti, þá beygir það… eða kannski… stærsti parturinn, 

þannig sko… og svo eru alltaf einhverjir sem af heiðarleika eru 

að leita og breyta hlutunum sínum og svo enn aðrir sem alltaf 

halda sig bara við sitt og er kannski virðingarverðast, finnst mér. 

Ekki það að hitt er sjálfsagt að endurskoða hugsun og vinnu 

sína. En Gullströndin var hérna… þetta var algjörlega orðið 

kæfandi. Þetta var eins og að liggja undir gæru í tíu ár, það getur 

enginn. Og þetta konseptdót, sko. Og þetta, það eru loksins 

menn að lyfta því af sér bara. Af því að úti er komið eitthvað 

nýtt líka sem er gjaldgengt orðið úti og … ofsaleg orka í 

kringum svoleiðis hluti og það var á Gullströndinni mjög mikil 

orka í kringum þetta. Það var gaman að koma hingað niður eftir 

[á Hringbraut 119] þegar þetta var í gangi og svona.83 

 

Ætla má að umfjöllun Braga Ásgeirssonar og Gunnars Kvaran um hið íslenska nýja 

málverk í samhengi við þýska ný-expressjónismann og eða „hina (nýju) villtu“ sé 

ágætur vitnisburður um tilraunir íslenskra listgagnrýnenda til þess að skilgreina 

málverk ungra myndlistarmanna. Þeir virðast jafnframt meðvitaðir um þátt þessa 
                                                
82 S.B.J., „Gott að kunna að meta listina og njóta hennar,“ Tíminn, 20. febrúar 1983, 25. 
83 Jón Axel Björnsson, persónulegt viðtal, 11. júní 2013. 
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nýja straums sem svipaði til málverkastíla fyrri tíma í vestrænum listheimi, s.s. þýska 

expressjónismans. Auk þess má ætla að gagnrýnendurnir hafi verið meðvitaðir um 

vinsældir málverksins á meðal ungra myndlistarmanna á sama tíma. 

 Sú fjölmiðlaumfjöllun sem fram fór um Gullströndina og UM '83 í byrjun árs 

1983 einkenndist allt í senn af áframhaldandi þörf gagnrýnenda á að skilgreina hið 

nýja málverk og jafnvel þann tíðaranda eða þá tísku er kom í ljós á viðburðunum. 

Auk þess er framtak unga listafólksins er stóð að skipulagningu listahátíðarinnar á 

Hringbrautinni upphafið. Því virðist sem gagnrýnendum hafi þótt framtakið nokkuð 

merkilegt. Það kann að vera áhugavert þar sem svo virðist sem minningin um „gott 

partý“ sé ljóslifandi í minningum nokkurra af þeim myndlistarmönnum er lýstu 

upplifun sinni af Gullströndinni og UM '83 í viðtali við ritgerðarhöfund árið 2013. 

Auk þess telja nokkrir þeirra að skipuleggjendurnir og þátttakendur hafi ekki gert sér 

grein fyrir mikilvægi listahátíðarinnar í listsögulegu samhengi.84  

Fjölmiðlar sem „útsendarar“ 
Á sama hátt og námsuppeldi myndlistarmanna hefur mótandi áhrif á listsköpun þeirra 

hefur samfélagið: fjölmiðlar, stofnanir og útgáfa, ótvíræð áhrif á framvindu og þróun 

myndlistar, s.s. sjá má í samhengi við tímabilið 1980-1985 á Íslandi. Tímarit á borð 

við Flash Art höfðu einnig áhrif á unga málara á árunum 1980-1985, líkt og fram 

kemur í viðtali ritgerðarhöfundar við Einar Garibalda Eiríksson árið 1983. Því er ljóst 

að hinir ungu myndlistarmenn þáðu áhrif frá kennurum sínum – sem margir hverjir 

höfðu stundað nám á erlendri grundu og um leið orðið fyrir áhrifum af ýmsum 

þreifingum á vettvangi nýrrar tækni og miðla, ásamt öðrum þáttum umhverfisins.  

 Í því skyni mætti jafnvel spyrja um áhrif íslenskra fjölmiðla á uppgang hins 

nýja málverks og hvort gerjunin hafi á einhvern hátt verið upphafin í blaðagreinum og 

öðrum umfjöllunum. Auk þess kunna aðrir þættir að hafa haft áhrif á framvindu innan 

listheimsins, s.s. listasöfn og sýningarstaðir. Nokkuð hefur verið ritað um 

utanaðkomandi áhrif á myndlist í kjölfar aukins úrvals listmiðla og þróunar á sviði 

myndlistar síðustu áratugi.  

 Einn af atkvæðamestu fræðimönnum sem fjallað hafa um samfélagsleg áhrif á 

þróun myndlistar er hinn franski Pierre Bourdieu. Í ritgerð hans frá árinu 1983, „The 

Field of Cultural Production“, má m.a. sjá á hvaða hátt aðrir þættir en uppeldi – 

                                                
84 Sjá t.d.: Kristján Steingrímur Jónsson, persónulegt viðtal, 2. júlí 2013, og Guðjón Ketilsson, 

persónulegt viðtal, 30. maí 2013. 
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barnæska og nám – hafa áhrif á lestur listaverka og viðtökur samfélagsins á tilteknu 

listaverki. Bourdieu miðar umræðu sína um myndlist út frá því að tiltekin listaverk (e. 

works of art) lifi aðeins sem táknrænir hlutir (e. symbolic objects) hafi þeir verið 

stofnanavæddir (e. socially instituted) sem listaverk. Auk þess þurfa sömu listaverk að 

hafa öðlast viðurkenningu sem listaverk með þeim hætti að þau hafi verið viðtekin 

sem slík af þeim sem hafa getu eða þekkingu til þess að meta gildi listhlutarins sem 

listaverks. Enn fremur segir Bourdieu að tiltekinn listamaður standi ekki einn að baki 

merkingarsköpun eigin listaverks, heldur hafi aðrir þættir jafn grundvallandi áhrif á 

merkingu þess, s.s. gagnrýnendur, útgefendur og gallerístjórnendur, ásamt þeim hópi 

er reiðir sig á ofantalda þætti í leit sinni að merkingu tiltekins listaverks, s.s. 

áhorfendur.85 

 Í samhengi við umræðuna um áhrifavaldana nefnir Bourdieu orðið agents sem 

gæti útleggst sem útsendarar á íslensku – í umræðu um listheiminn.86 Til útsendara 

heyra ofantaldir áhrifavaldar en við upptalninguna mætti einnig bæta fjölmiðlum (og 

lesendum) og sýningargestum, líkt og Magnús Gestsson leggur til í doktorsritgerð 

sinni.87 Ætla má að allir ofantalinna þátta hafi haft, með einum eða öðrum hætti, 

mótandi áhrif á framvindu nýja málverksins og annarrar myndlistar sem 

myndlistarmenn unnu að á sama tíma og nýja málverkið ruddi sér til rúms á Íslandi 

um og eftir árið 1980. 

Listamannarekin sýningarrými 
Hvort sem nýja málverkið var tískufyrirbrigði eða vottur um metnað ungra 

myndlistarmanna til þess að glæða listheiminn lífi, má spyrja hvers vegna málverkið á 

árunum 1980-1985 hafi náð slíkum vinsældum á meðal ungmenna. Málverkið varð 

vissulega vinsælt í eiginlegri merkingu þar sem fjölmiðlaumfjöllun í slíkum mæli sem 

kom fram hér að ofan, um myndlist og sýningar skipulagðar af ungum 

myndlistarmönnum, hafði ekki þekkst áður á Íslandi. Í því samhengi er vert að benda 

á athugasemd Braga Ásgeirssonar í umfjöllun sinni um Gullströndin andar sem 

varðar fjölda ungra myndlistarmanna á Íslandi árið 1983, samanborið við árið 1967, 

                                                
85 Pierre Bourdieu, „The Field of Cultural Production,“ í The Field of Cultural Production, 29-73, ritstj. 

Randal Johnson (Cambridge: Polity Press, 1993), 37. 
86 Sama heimild. 
87 Magnús Gestsson leggur til, í samhengi við rannsókn sína á galleríheiminum, að bætt sé við öðrum 

hópum en einungis lærðum (e. educated) við lista Bourdieus yfir útsendara, s.s. lesendum dagblaða 
(e. mass media readers). Sjá: Magnús Gestsson, ,,Commercial Galleries in Copenhagen, London and 
Reykjavík: A Comparative Study of the Formations, Contexts and Interactions of Galleries Founded 
Between 1985 and 2002 (óbirt doktorsritgerð, University of Leicester, 2009), 49. 
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en þá voru ungir myndlistarmenn „langtum færri“ líkt og Bragi greinir frá. 88 Ungu 

myndlistarfólki hafði, samkvæmt því, sannarlega fjölgað til muna frá síðustu kynslóð.  

 Hver skyldi ástæðan fyrir aukningunni vera? Svarið við þeirri spurningu gæti 

verið efni í aðra ritgerð, en í stuttu máli má ætla að sýnileiki myndlistar á 

almannavettvangi hafi m.a. haft áhrif á þróunina. Líkt og fram kemur í umfjöllun 

Gunnars B. Kvaran um ný söfn og sýningarsali á árunum 1973-2000, í fimmta bindi 

Íslenskrar listasögu, urðu „umtalsverðar breytingar á íslenska safnaheiminum“ á 

umræddum tíma.89 Auk þess höfðu fjölmörg listamannarekin sýningarrými skotið upp 

kollinum á áttunda áratugnum, eða fram að þeim tíma er „nýmálarakynslóðin“ kom 

fram. 

 Vert er að minnast þess að Nýlistasafnið var stofnað árið 1978 af 

myndlistarmönnum. Í fréttatilkynningu sem birtist í Dagblaðinu árið 1978 og bar 

yfirskriftina „Það vantar 15-20 ár inn í Listasafn Íslands“ er vitnað í orð stofnenda 

Nýlistasafnsins um tilurð þess það sama ár. Þar segir að safnið hafi verið stofnað 

vegna óánægju myndlistarmanna með starfsemi Listasafns Íslands. Markmið 

listamannanna og aðstandenda safnsins var að varðveita og sýna samtímalist – líkt og 

það hefur staðið við síðustu þrjátíu og fimm árin.90 Þau 15-20 ár sem rætt er um eiga 

við um þann tíma er nýlistin náði fótfestu á Íslandi en í lok sjöunda áratugarins hófu 

myndlistarmenn að setja á stofn ýmis sýningarrými í miklum mæli, s.s. Gallerí SÚM 

um áramótin 1968-69. 

 Árið áður en lagður var grundvöllur að Nýlistasafninu, eða árið 1977, stóðu 

nokkrir myndlistarmenn að stofnun Gallerís Suðurgötu 7 í Reykjavík – en starfsemin 

er ágætt dæmi um afurð samvinnuhugsjónar myndlistarmanna. Líkt og fram kemur í 

                                                
88 Bragi Ásgeirsson, „Gullströndin andar,“ Morgunblaðið, 10. febrúar 1983, 14.  
89 Gunnar B. Kvaran, „Málverkið undir aldamót: Ný söfn og sýningarsalir,“ í Íslensk listasaga frá 

síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar: Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, V. bindi, ritstj. 
Ólafur Kvaran, 7-17, (Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011), 15. 

  Í undirkafla þess þáttar er fjallar um málverkið undir aldamótin í fimmta bindi íslenskrar listasögu, 
„Ný söfn og sýningarsalir“, rekur Gunnar B. Kvaran stofnun nýrra – gjarnan opinberra – safna í 
landinu. Þar eru t.d. talin upp Nýlistasafnið, Kjarvalsstaðir (opnaðir 1973) og gjöf Errós til 
Reykjavíkurborgar, stofnun Listasafns Kópavogs – Gerðarsafn (opnað árið 1994), Hafnarborg í 
Hafnarfirði, Slunkaríki á Ísafirði og svo mætti áfram telja. Það kann að virðast athyglisvert að 
höfundur skuli ekki minnast á listamannarekin sýningarrými í samhengi við stofnun opinberra safna í 
umfjöllun sinni um íslenskan listheim á því tímabili sem fjallað er um í höfuðkaflanum: 1970-1995. 
Síðar í ritinu fjallar Eva Heisler þó um mörg af þeim sýningarrýmum sem hér verður rætt um. 
Umfjöllun Gunnars er athyglisverð í ljósi þess að kaflinn „Ný söfn og sýningarsalir“ er í miðri 
umfjölluninni um málverk myndlistarmanna er störfuðu á tímabilinu þar sem sýningarhættir skiptu 
gjarnan sköpum fyrir unga myndlistarmenn á Íslandi. Fjölmargir viðburðir voru sprottnir upp úr þörf 
á sýningarrýmum er hentuðu sýningum á hinu nýja málverki, líkt og Gullströndin andar. 

90 Jón Birgir Pétursson, „Það vantar 15-20 ár inn í Listasafn Íslands,“ Dagblaðið, 24. janúar 1978, 4.  
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viðtali ritgerðarhöfundar við Margréti Jónsdóttur árið 2013 var reksturinn 

fjármagnaður úr vasa aðstandenda gallerísins.91 Tveimur árum eftir stofnun sýningar-

rýmisins, eða árið 1979, komu menningarverðlaun í hlut Gallerís Suðurgötu 7 fyrir 

líflega starfsemi, að því er fram kemur í Dagblaðinu.92  

 Árið 1980 bar það til tíðinda að nokkrir ungir myndlistarmenn tóku sig saman 

og sóttu um aðstöðu í ónýttu húsnæði í miðbæ Akureyrar með það að leiðarljósi að 

stofna þar gallerí, sem var nefnt Rauða húsið. Markmiðið með stofnun gallerísins var 

að varpa ljósi á nútímalist úr smiðju Akureyringa og nærsveitunga. Guðmundur 

Oddur Magnússon, sem leigði vinnustofu í JL-húsinu á þeim tíma er Gullströndin 

andar fór fram (árið 1983) og tók einnig þátt í myndlistarsýningu hátíðarinnar, var 

einn af stofnendum gallerísins. Galleríið Rauða húsið var einkarekið – án opinberra 

styrkja – og var starfsemi þess fjölbreytt, líkt Sigmundur Ernir Rúnarsson greinir frá í 

Dagblaðið – Vísir árið 1982.93  

 Í umfjöllun Evu Heisler í fimmta bindi Íslenskrar listasögu kemur það fram að 

stjórnendur gallerísins hafi einbeitt sér „fyrst og fremst að málurum“ og 

sýningarrýmið hafi einnig verið fyrsti viðkomustaður nýmálara á Norðurlandi.94 Þá 

hafi einnig farið fram ljóðalestur innan veggja Rauða hússins og þar var jafnframt sett 

á stofn Heimspekifélag Akureyrar en félagið stóð fyrir sérstökum „heimspeki-

kvöldum“ á sama stað. Í húsinu voru einnig standsettar vinnustofur fyrir 

myndlistarmenn og ætla má að starfsemi Rauða hússins hafi verið kærkomin viðbót 

við íslenskt menningarlíf með tilliti til nýlista. Starfsemin var lögð niður árið 1983 

vegna þess að til stóð að flytja húsið af þeim reit er það stóð á, líkt og fram kemur í 

umfjöllun Evu Heisler.95 

 Hin listamannareknu sýningarrými, sem rekin voru án gróðarsjónarmiða, 

höfðu vissulega áhrif á framvindu íslensks listheims þar sem myndlist (gjarnan ungra 

myndlistarmanna) var kynnt á Íslandi sem og erlendis.96 Í ljósi fjölgunar gallería, 

listasafna og listamiðstöðva á tímabilinu ca. 1968-1985 og aukinnar fjölmiðla-
                                                
91 Margrét Jónsdóttir, tölvubréf, 12. september 2013. 
92 Aðalsteinn Ingólfsson, „Úr Stjörnumessu í menningarverðlaun,“ Dagblaðið, 19. febrúar 1980, 14.  
93 Sigmundur Ernir Rúnarsson, „Mottóið að skapa og þiggja góða list,“ Dagblaðið – Vísir, 8. maí 1982, 

19. 
94 Eva Heisler, „Sýningarhættir: Landsbyggðargallerí og heimagallerí,“ í Íslensk listasaga frá síðari 

hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar: Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, V. bindi, þýð. Ólöf 
Eldjárn, ritstj. Ólafur Kvaran, 216-301 (Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011), 260. 

95 Eva Heisler, „Sýningarhættir: Landsbyggðargallerí og heimagallerí,“ 261. 
96 Sbr. sýninguna Ísland í galleríinu Zona í Flórens á Ítalíu, sem skipulögð var af aðstandendum 

Gallerís Suðurgötu 7 árið 1979. Þar voru sýnd verk 25 íslenskra nýlistamanna. Sjá t.d.: „25 íslenzkir 
listamenn sýna á Ítalíu,“ Morgunblaðið, 11. desember 1979, 13. 
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umfjöllunar um myndlist almennt má draga þá ályktun að myndlist hafi þá orðið 

aðgengilegri á Íslandi en áður og jafnvel opnað augu nýs áhorfendahóps í kjölfarið. 

Myndlist ungra danskra myndlistarmanna 1980-1985 
Við inngang byggingarinnar er hýsti starfsemi Værkstedet Værst frá árinu 1981-1984 

var komið fyrir skilti á þeim tíma er félagsskapurinn var starfræktur undir formerkjum 

skólastofnunar, á árunum 1981-1983, þar sem tilkynnt var um fjarveru nemenda og 

kennara skólans. Á annarri hlið skiltisins var áletrað „Vi er på Louisiana“ og á hinni 

stóð „Vi er på Glyptoteket“.97 Merking áletrananna kann að vísa í kæruleysislegt 

hugarfar ungmennanna – en skólinn var starfræktur að hluta á grundvelli ríkisstyrkja – 

og viðhorf af þessu tagi til „listastofnunarinnar“ og listhefðarinnar, líkt og einnig 

endurspeglast í myndlist þeirra. Líkt og hið gróteska skilti gáfu myndlistarsýningarnar 

er fram fóru þar á árunum 1982-1984 til kynna myndlist kraftmikilla ungmenna er 

gefa listasögunni gjarnan langt nef, brjóta hinar óskrifuðu reglur með því að sýna 

klúrt og erótískt myndefni og jafnvel mannverur í ankannalegum stellingum við 

hægðalosun. Aðrir virðast velta vöngum yfir hlutverki sínu sem myndlistarmenn, þar 

sem í málverkunum felast jafnvel vísanir í samfélagsleg málefni og stöðu málverksins 

í samtímanum, líkt og sýnt verður fram á hér á eftir.  

 Í formála að skrá fyrir sýninguna Uden titel – De unge vilde, sem fram fór í 

ARoS árið 1983, segir sýningarstjórinn, Jens Erik Sørensen, að á sýningunni verði 

ljós mikil breidd í málverkum sýningarinnar. Þátttakendurnir, tuttugu og einn talsins, 

áttu ólíkan bakgrunn í listnámi sínu en þrátt fyrir ungan aldur – meðalaldurinn var 27 

ár – áttu flestir listamannanna það sameiginlegt að hafa sýnt verk sín á listviðburðum 

og/eða numið á erlendum vettvangi. Sørensen segir málarana jafnframt kenna sig við 

hið nýja málverk (d. det nye maleri).98 Á hinni „titillausu“ sýningu, líkt og á fyrri 

sýningum á hinu danska nýja málverki, urðu því, að ætla má, ljós nýstárleg tilbrigði í 

málverki ungra myndlistarmanna, sem voru jafnframt samhljóma þeirri gerjun sem 

hafði átt sér stað í öðrum Evrópulöndum, líkt og tekið er fram í formála 

sýningarskrárinnar. Eins og á sýningunni á Kjarvalsstöðum, UM '83, fólst yfirlýst 

                                                
97 Trine Ross, Lars Nørgård – Maleri (København: Aschehoug Dansk Forlag, 2004), 18. 

Lausleg þýðing mín á tilvitnuninni: „Við erum á Louisiana“ og „Við erum á Glyptoteket“. Louisiana 
og Glyptoteket – Ny Carlsberg Glyptotek eru, og voru einnig á níunda áratugnum, rótgrónar og virtar, 
módernsískar listastofnanir.  

98Jens Erik Sørensen, „Forord,“ í Uden titel: De unge vilde – Aarhus Kunstmuseum 3.9. - 9.10. 1983, 
sýningarskrá, ritstj. Jens Erik Sørensen (Aarhus: Aarhus Kunstmuseum, 1983), 3. 
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markmið sýningarstjórnenda með framkvæmdinni í því að veita áhorfendum innsýn í 

listheim ungra myndlistarmanna – eða málara í tilfelli dönsku sýningarinnar. 

 Einn af þeim myndlistarmönnum er hafði numið erlendis og átti verk á 

sýningu ARoS árið 1983 er Lars Nørgård (1956). Hann hóf listnám sitt í 

Kaupmannahöfn árið 1975 í Skolen for Brugskunst en hélt til Bandaríkjanna árið 

1980 og stundaði nám við Academy of Art College í San Francisco. Þar komst 

Nørgård í kynni við ýmsa gjörningaklúbba og stundaði félagslíf ásamt öðrum ungum 

myndlistarmönnum. Í þeim tilgangi að vinna fyrir námi sínu í Bandaríkjunum sneri 

Nørgård til Danmerkur að nýju sumarið 1981. Á ferð sinni um Kaupmannahöfn það 

sumar staðnæmdist hann við auglýsingu frá Værkstedet Værst þar sem auglýst var 

eftir nemendum í „annars konar listastarfsemi“, eða skóla þar sem unnið væri við 

tilraunir á sviði myndlistar (d. experimenterende kunstskole).  

 Útlit plakatsins, sem samkvæmt lýsingu Trine Ross, var „ofurevrópskt“ (d. 

supereuropæisk) og hafði þau áhrif á Nørgård að hann ákvað að sækja skólann heim. 

Hann hreifst af starfseminni og skráði sig til leiks. Þegar þarna var komið sögu var 

áhrifa hins „nýja“ þegar farið að gæta í málverkum Nørgårds, líkt og sjá má á 

málverkinu Can a woman be happy with a new-wave haircut (1982) [mynd 2] – sem 

hann hafði unnið út frá gerningi Laurie Anderson í San Francisco árið 1981. 

Bakgrunnur verksins er rauður en í myndfletinum verður vart við togstreitu ýmissa 

forma sem mótuð hafa verið með svörtum og hvítum litum og grófri pensilskrift. 

Trine Ross, sem ritað hefur bók tileinkaða málverkum Nørgårds, segir umrætt verk 

bera augljós einkenni tíðarandans í myndlist í Kaliforníu. 99 Líkt og Ross lýsir því 

jafnframt, má sjá áhrif í málverkinu frá grafíklistinni, sem var eitt af einkennum „hins 

nýja“ í bandarísku málverki um og eftir árið 1980 eða í „New Image Painting“, líkt og 

Ross ræðir um.100 

 Fyrrnefnt málverk Nørgårds, og þar með gerningur Anderson frá árinu 1981, 

vísa í „nýbylgjuna“, þar sem ungt fólk sigldi gjarnan á móti straumnum – þótt sumir 

hafi látið nægja að hlýða á pönktónlist og fylgja ákveðnum tískustraumum hvað 

klæðaburð snerti. Það sem einnig fólst í hinni nýju bylgju í Kaliforníu var uppgjör við 

konseptlistina, líkt og Ross ræðir um, þar sem hið fyrrnefnda New Image Painting 

hafði stórt vægi í samhengi við myndlist á vesturströnd Bandaríkjanna.101 Ungi 

                                                
99 Trine Ross, Lars Nørgård – Maleri, 17. 
100 Sama heimild, 11. 
101 Sama heimild, sama stað. 
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málarinn hafði þegar tileinkað sér ljósa litapalettu kalifornískra málara, líkt og sjá má 

á fígúratífum málverkum sem Nørgård vann í Danmörku á árunum 1981-1985. 

 Þegar hér er komið sögu má staldra við og hugleiða þær ástæður er kunna að 

hafa legið að baki ákvörðun ungs, dansks málara á borð Nørgård, sem ekki hafði 

stundað nám við „kúnstakademíið“ í Kaupmannahöfn, fyrir því að setjast á skólabekk 

í tilraunalistaskóla í heimalandi sínu – í stað þess að halda áfram með það nám sem 

hann hafði stundað í Bandaríkjunum. Burt séð frá mögulegum persónulegum 

ástæðum, má ætla að hin nýja bylgja er þegar hafði litið dagsins ljós í Danmörku hafi 

hrifið hug málarans. Hann gekk þegar inn í hóp hinna tilraunaglöðu myndlistarmanna 

er stóðu að baki stofnun Værkstedet Værst, líkt og rætt var um í kaflanum Værkstedet 

Værst. Hann bjó því yfir reynslu sem starfssystkini hans bjuggu jafnvel ekki yfir, 

a.m.k. ólíkri reynslu. Nokkrir af myndlistarmönnunum er fyrir voru á „verkstæðinu“ 

höfðu numið á Ítalíu en ætla má að þeir hafi upplifað markaðssetningu ítalska 

transavantgarde-málverksins þar í landi.  

De unge vilde 
Í umfjöllun Lennarts Gottlieb um hið villta, nýja danska málverk í kaflanum „Tegn og 

underlige gerninger“ í sýningarskrá sýningarinnar Uden titel – De unge vilde í ARoS 

árið 1983 rekur höfundur uppruna „þess nýja“ hjá ungum myndlistarmönnum er 

höfðu numið í „listaakademíinu“ á árunum í kringum 1980-1982. Gottlieb nefnir að 

nokkur viðsnúningur hafi orðið í verkum ungu nemanna, einkum í teikningu, þar sem 

horfið hafi verið frá hreinlínuteikningu yfir í fígúratíft og óheflað málverk árið 1982. 

Til áhersluauka sýnir höfundur myndir af teikningum (frá árinu 1981) tveggja 

nemenda í Billedhuggerskolen og þátttakenda í grundvallandi nýmálverkssýningum í 

Danmörku. Við hlið hinna hreinu teikninga, í sama kafla, má sjá málverk eftir sömu 

listamenn sem eru allt annars eðlis.102  

 Í því samhengi er vert að ræða aðrar teikningar er birtast í bókinni Tegninger 

1981, þeirri sömu og Gottlieb vísar í. Auk hreinlínuteikninga, gefur þar að líta verk í 

anda konseptlistar þar sem sjá má endurunna pappíra, s.s. reikninga, þar sem texti á 

blaði er að hluta hulinn með svörtum túss og myndar ákveðið mynstur. Þar á eftir eru 

                                                                                                                                      
Trine Ross greinir jafnframt frá því að málverk bandarísku eftirstríðsmálararanna Richards 
Diebenkorn, Philips Guston og Willems de Kooning hafi fljótlega haft mótandi áhrif á myndlist 
Nørgårds. 

102 Lennart Gottlieb, „Tegn og underlige gerninger – om det "nye", "vilde", danske maleri,“ í Uden 
titel: De unge vilde – Aarhus Kunstmuseum 3.9. - 9.10. 1983, sýningarskrá, ritstj. Jens Erik Sørensen 
(Aarhus: Aarhus Kunstmuseum, 1983), 8. 
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teikningar af fígúrum og dýrum er svipar til þess er síðar sést í málverki sama hóps 

myndlistarmanna.  

 Þrátt fyrir þau skörpu skil er Gottlieb ræðir um og vísað var í hér ofar telur 

hann viðsnúninginn rökréttan í samhengi við það sem hafði átt sér stað í Þýskalandi, 

Bandaríkjunum og á Ítalíu. Nemendurnir höfðu komist í kynni við Ítalina Sandro Chia 

og Enzo Cucchi, Francesco Clemente og Mimmo Paladino – skömmu áður en þeir 

hlutu frægð í kjölfar sýningar á verkum þeirra á Feneyjatvíæringnum árið 1980. Auk 

þess höfðu kennarar ungu myndlistarmannanna, s.s. Hein Heinsen, fjölritað sýningar-

skrár í nóvember árið 1981 og tímaritsgreinar þar sem fram komu lýsingar á nýju 

þýsku, bandarísku og ítölsku málverki.103 

 Myndum af „nýjum“ málverkum var einnig varpað á veggi í skólanum og þó 

að tilgangurinn með myndvörpuninni hafi ekki fylgt frásögn Gottliebs má velta 

vöngum yfir því hvort nemendur hafi beinlínis málað eftir ljósvarpanum eða 

einfaldlega hlýtt á fyrirlestra kennara sinna og rýnt í myndir af hinum nýju 

málverkum um leið.104 Ljóst er að í kjölfar þessa, fóru nemendur við Billedhugger-

skolen að mála af krafti, líkt og sýningar á málverkum nemendanna árin 1982 og 1983 

bera glöggt vitni um. 

 Þó er vert að geta þess að sú sýning sem hvað mest hefur verið í umræðunni 

varðandi hina ungu villtu nýmálara í Danmörku, Kniven på hovedet í Tranegården 

árið 1982, var upphaflega skipulögð sem sýning á teikningum nemendanna. Í ritinu 

De Vilde 80'erne, sem jafnframt gegndi hlutverki sýningarskrár fyrir samnefnda 

sýningu í nútímalistasafninu Arken í Ishøj í Danmörku árið 2011, segir að 

myndlistarnemarnir Kehnet Nielsen og Claus Carstensen hafi fengið hugmyndina að 

sýningunni og borið hana undir safnstjórann í Tranegården, Helle Behrndt. 

Þátttakendur höfðu verið fengnir til leiks en þeir áttu það sameiginlegt að hafa 

stundað nám á tímabilinu í Kunstakademiet, nánar tiltekið í Billedhuggerskolen, undir 

stjórn Heins Heinsen.105 Í framhaldi af lista yfir þátttakendur kemur það fram að í 

millitíðinni, frá því að hugmyndin hafði verið kynnt síðsumars ársins 1981 og fram að 

                                                
103 Lennart Gottlieb, „Tegn og underlige gerninger,“ 8. 
104 Sama heimild, 8-9. 
105 Vert er að geta nafna þeirra myndlistarmanna er tóku þátt í sýningunni Kniven på hovedet. Þeir eru: 

Anette Abrahamsson, Peter Bonde, Peter S. Carlsen, Claus Carstensen, Torben Christensen, Dorte 
Dahlin, Berit Jensen, Søren Jensen, Steen Krarup, Kristian Dahlgård, Kehnet Chr. Nielsen, Jens 
Nørregaard, Nina Sten-Knudsen, Søren Ulrik Thomsen og Erik Werner Petersen. 
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þeirri stundu er sýningin var opnuð í maí árið 1982, hefðu myndlistarmennirnir fengið 

nasasjón af málverkum ungra þýskra málara. 106  

 Í sýningarskránni De Vilde 80'erne er rætt um tíðarandann í Þýskalandi þar 

sem „tilgangsleysið“ endurspeglaðist í myndlist, tónlist og ljóðalist ungs þýsks 

listafólks. Höfundar kaflans „Da 80'erne blev vilde“ segja „tendensinn“ (d. tendens) 

hafa haft áhrif á dönsku ungmennin sem hafi aflað sér ódýrra fanga – lektna, lakks, 

laka og hraðþornandi akrílmálningar, í þeim tilgangi að hefja vinnu við „villt“ 

málverk.107 Í samhengi við frásögn Marie Louise og félaga í De Vilde 80'erne, er vert 

að rýna í texta Torbens Christensen er birtist í sýningarskrá fyrir Kniven på hovedet 

árið 1982. Þar ber Christensen saman þýska, ítalska og bandaríska málverkið á 7., 8. 

og 9. áratugnum, eða fram að árinu 1982. Hann nefnir t.a.m. að yngri þýskir málarar í 

Köln (hópurinn Mühlheimer Freiheit) hafi fremur unnið í anda ítölsku 

transavantgarde-málaranna, enda hafi málverk þeirra ítölsku verið sýnd þar í borg 

fyrir árið 1979.108  

 Í málverkum myndlistarmanna frá Köln má sjá myndefni er vísar í 

listasöguna, listasögunni er jafnvel gefið langt nef, ásamt því að málararnir virðast 

velta vöngum yfir hlutverki sínu sem myndlistarmenn, líkt og fram kemur í texta 

Christensens.109 Að auki segir Christensen myndefnið að hluta byggjast á andstæðri 

fagurfræði við þá viðteknu, eða fagurfræði ljótleikans (d. grimhedens æstetik), og að 

öðru leyti á hinu „ágenga“ (d. anmassende) erótíska og sjálfdýrkun einstaklingsins (d. 

narcissistiske fremstillinger).110 Til samanburðar nefnir Christensen eldri málara í 

Berlín sem höfðu starfað lengur á sviði málaralistar en hann segir verk þeirra byggjast 

á hlutlægu myndefni, þar sem þjóðernishyggju bregði fyrir, án íróníu.111  

 

                                                
106 Marie Louise, Helveg Bøgh, Camilla Jalving og Stine Høholt, „Da 80'erne blev vilde,“ De Vilde 

80'ere – Arken Museum for Moderne Kunst, 4. september 2010 - 30. januar 2011, sýningarskrá 
(Ishøj: Arken Museum for Moderne Kunst, 2010), 16.  

107 Sama heimild, sama stað.  
108 Hópurinn samanstóð af myndlistarmönnunum Georg Dokoupil, Peter Bömmels, H. P. Adamski, 

Gerhard Naschberger, Gerard Kever og Walter Dahn. 
109 Torben Christensen, „Ikonoklast, genius eller narcissist? – Avantgardens selvforståelse i 

halvfjerdserne og firserne,“ í Kniven på hovedet, sýningarskrá (Gentofte: Gentofte Kommunes 
Kunstbibliotek, 1982), án síðu. 

110 Sama heimild. 
111 Sama heimild. 
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„ART RULES OK“  
Hér að ofan hefur verið veitt innsýn í umfjöllun um upphaf þess sem fljótlega var 

nefnt „de unge vilde“ í samhengi við myndlist ungra danskra málara á árunum 1980-

1985, líkt og hún birtist í tveimur sýningarskrám, þeirri fyrri frá árinu 1983 og hinni 

seinni frá árinu 2011. Í umræðunni gefur að líta tvær mismunandi frásagnir af 

forsendum hins nýja málverks í Danmörku; í annarri er upphafið rakið til kennslu í 

Kunstakademiet og hinni er rætt um hrifningu ungmennanna af myndlist, tónlist og 

ljóðalist þýskra ungmenna. Hvort sem umfjöllunin frá árinu 1983 eða árinu 2011 er 

sannari, má ætla að báðar frásagnirnar eigi við rök að styðjast.  

 Í tíunda bindi danskrar listasögu gefur að líta frásögn af markmiði sýnenda 

með Kniven på hovedet. Þar er því haldið fram að málararnir setji sig á stall og séu 

meðvitaðir um hlutverk sitt sem myndlistarmanna sem telji sig þegar vera orðnir hluti 

af „listastofnuninni“. Því hafi þeir tekið sér það bessaleyfi að gagnrýna híerarkíska 

skiptingu safna og gallería á myndlist í Danmörku.112 Þar segir að markmið sýnenda 

hafi ekki verið að vinna meistaraverk – eða einstakt listaverk – heldur hafi þeir viljað 

sýna fram á það með því að láta ljós sitt skína á viðburðum sem þessum væri 

mögulegt að sýna fram á „óendanlega keðjuverkun“ af hreinni sköpunargáfu og þeirri 

orku sem hlytist af slíkri sköpun. Til áhersluauka bendir höfundur 10. bindisins á að í 

lofti sýningarsalarins í Tranegården hafi verið spreyjað „ART RULES OK“.113  

 Sé rýnt í ljósmyndir af málverkum og teikningum sem birtust í sýningarskrám 

fyrir málverkasýningar ungra danskra myndlistarmanna á árunum 1982-1983 og síðari 

tíma yfirlitssýningar tileinkaðar „de unge vilde“ má sjá að málverkin eru nokkuð 

persónubundin. Sum verkanna lýsa einhvers konar ástandi í heiminum eða heimalandi 

myndlistarmannanna, önnur verk virðast skírskota í vestræna listasögu og enn önnur 

virðast endurspegla drauma eða hugarheim höfunda.  

 Málverkið H. C. Ørstedsparken: En rød beskidt klud (1982) eftir Berit Jensen 

(1956) virðist í fyrstu vísa í hversdagsleikann og jafnvel konu við heimilisstörf. Sú 

ályktun er dregin út frá kyni höfundarins en ályktunin er jafnframt einföld og sett 

fram án hugsunar. Sé rýnt í titilinn má ætla að vísun hans gefi myndrýni ekki 

vísbendingar um þá frásögn er má ætla að felist í verkinu – og jafnfram titlinum – að 

                                                
112 Peter Michael Hornung, „Sult efter billeder,“ í Ny Dansk Kunsthistorie: Kunsten i mediernes tid, 10. 

bindi, ritstj. Peter Michael Hornung, 92-121 (København: Forlaget Palle Fogtdal, 1996), 94. 
113 Sama heimild, sama stað.  

Tilvitnunin birtist hér að ofan í lauslegri þýðingu minni. Tilvitnunin á dönsku er: „... på aktiviteternes 
evne til at frisætte ny energi i en uendelig kædereaktion af kreativitet.“ 
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því undanskildu að hann sé kunnugur almenningsgarðinum H. C. Ørstedsparken í 

Kaupmannahöfn og sögu hans. Í umfjöllun hins títtnefnda Gottliebs um villta 

málverkið í Danmörku kemur fram saga um samkynhneigða einstaklinga er gengu um 

garðinn með klút sem einkenni er gæfi til kynna kynhneigð viðkomandi. Klúturinn 

væri jafnframt vitnisburður um leit hans ýmist að maka eða einnar nætur gamni.114  

 Grönn hönd læðist inn á miðjan myndflöt verksins H. C. Ørstedsparken: En 

rød beskidt klud (1982) [mynd 3]. Í hendinni er hvítur hlutur er minnir á tusku eða 

klút. Bakgrunnur myndarinnar er rauður og jaðar myndflatarins er nokkuð sléttur og 

felldur. Þegar dregur nær því rými er höndin hvílir á má sjá hve rauði grunnurinn 

máist út í bláleitan flöt, líkt og gerð hafi verið tilraun til þess að afmá rauða litinn með 

tusku og snöggum handarhreyfingum. Rauði liturinn drýpur þó yfir þann bláa – einnig 

tuskuna – en taumarnir minna á blóð. Til vinstri við klútinn má sjá grófar 

pensilstrokur er dregnar hafa verið í nokkuð sveigðar línur upp í vinstra horn 

myndflatarins. Förin mynda form er minnir á fallískan hlut en fyrir enda strokanna má 

sjá hvítan blett þar sem dökkur blettur hvílir á honum miðjum og myndar form í 

líkingu við skráargat eða peruávöxt. 

 Með söguna af almenningsgarðinum og titil verksins í huga má draga þá 

ályktun að hvíti flöturinn, klúturinn, vísi í merki hinna samkynhneigðu og að rauði 

flöturinn vísi í blóð og jafnvel alnæmi, hvort sem vísað er í kynhneigð fólks eða ekki. 

Á sama tíma og tilgangsleysið, atvinnuleysið og aðrar hörmungar geisuðu í Evrópu 

var útbreiðsla alnæmis orðin að umtöluðum, dapurlegum raunveruleika og því má 

ætla að Berit Jensen hafi verið að vísa í þann nöturlega heim. 

 Verkið Succubus II (1982) [mynd 4], einnig úr smiðju Beritar Jensen, sýnir 

myndefni af ólíkum toga, að virðist, þar sem sjá má fígúru taka við kyndli úr hönd 

annarrar en líkt og á fyrra verki Jensen læðist hönd inn á myndflötinn úr neðra, hægra 

horni myndarinnar. Fígúran styðst við hækju, þótt fígúran sjálf sé nokkuð óljós, þar 

sem pensilförin eru gróf á vinstri hluta verksins, þar sem hún stendur. Sé rýnt í titilinn 

má ætla að fígúran vísi í kvenpúka er læðist að karlmönnum í draumi þeirra og tælir 

þá með kynþokka sínum – a.m.k. í skilningi nútímagoðafræði. Ætla má að höfundur 

verksins sé að vísa í kvennabaráttu áratugarins á undan (og samtímans) þar sem 

Succubus kann að vera kyndilberi og holdgervingur kvenskörungsins sem kann 

jafnframt að hafa verið álitinn kvendjöfull í augum andstæðinga sinna. 

                                                
114 Lennart Gottlieb, „Tegn og underlige gerninger,“ 16-17. 
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 Tvær naktar kvenfígúrur, sem mótaðar eru með fínni pensilskrift og að hluta 

grófum úðuðum línum, prýða verkið De to søstre (1982) [mynd 5] eftir Dorte Dahlin. 

Önnur kvenfígúran klípur með penum fingrum sínum í geirvörtu hinnar en þær virðast 

horfast í augu. Verkið var sýnt á Kniven på hovedet. Af ljósmynd úr sýningarskrá 

sýningarinnar virðist stórt verkið (dúkurinn) hafa verið heftaður á vegginn en auk þess 

má sjá form er líkist skeið er fer yfir vinstra horn myndarinnar og út fyrir 

myndflötinn. Skeiðin virðist vera álíka löng og verkið er hátt en ætla má að formið 

hafi verið mótað með úðamálningu. Einföld skýring á tilveru skeiðarinnar inni á 

myndfleti verksins kann að vera vísun í kynfæri konu. 

 Myndefninu svipar til verksins Gabrielle d'Estrée et une de ses sæurs (ca. 

1594) [mynd 6] sem varðveitt er í Louvre. Þar má sjá tvær ungar konur í baðkeri en sú 

hægra megin heldur á hring á sama hátt og kynsystir hennar í hinu verkinu heldur um 

geirvörtuna. Konurnar horfa báðar í augu áhorfandans, ólíkt dömunum á verki Dorte 

Dahlin. Verkið frá 16. öld er raunsæislega og nákvæmlega málað en myndefnið felur í 

sér, að virðist, ýmis íkonografísk tákn. Verkið frá árinu 1982 ber þess vitni að 

höfundur þess er kunnugur málara- og teiknitækni, auk þess má ætla að 

myndlistarmaðurinn hafi þekkt til listasögunnar og umrædds verks. Því má ætla að 

verk Dorte Dahlin sé dæmi um málverk frá byrjun níunda áratugarins þar sem horfið 

er frá akademískri málaratækni og horft með írónísku auga til listasögunnar. 

 Í verkum Lars Ravn (1959) frá árinu 1982 er manneskjan í forgrunni, þar sem 

hún birtist á einfaldaðan hátt, mótuð af mjúkum en grófum pensilstrokum. Í verkinu 

De fire årstider (1982) [mynd 7] getur að líta fjórskiptan myndflöt en á hverjum 

hlutanum má sjá tvær manneskjur við sömu iðju, einungis bakgrunnur hvers flatar 

breytist og í hverjum bakgrunni eru mismunandi árstíðir sýndar. Til vinstri í hverjum 

fleti má sjá mannveru sem stendur hálfvegis inni í myndfletinum. Mannveran lútir 

höfði í átt til áhorfenda og virðist bros leika um varir hennar. Mannveran er nakin, 

sem sést á því að hold hennar er risið – en það gefur um leið til kynna hvers kyns 

veran er. Fyrir neðan mannveruna má sjá aðra fígúru standa á hnjánum og er með 

galopinn munn en höfuðið á henni er staðsett í línu við kynfæri verunnar í vinstri 

hluta flatanna. Veran sem krýpur ber ekkert kyntákn svo að ætla má að listamaðurinn 

sé með því að gefa áhorfendum visst frelsi til túlkunar á myndefninu. 

 Í öðru verki eftir sama höfund, Med røven over vandskorpen (1982) [mynd 8], 

má sjá aðra kynjaveru, mótaða á sama hátt; með mjúkri en grófri pensilskrift. Nakin 

veran virðist á kafi í vatni þar sem óæðri endi líkamans flýtur á yfirborði vatnsins og 
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myndar um leið þríhyrningslaga form. Með hausinn í kafi hefur veran stungið fingri í 

nefið á sér. Myndefnið kann að minna á hugmyndina um „toppinn á ísjakanum“ og 

ætla má að verkið vísi í einhvers konar fávisku mannverunnar sem virðist ómögulegt 

annað en að fleyta afturenda sínum á yfirborð vatnsins. Titill verksins, 

pensilstrokurnar, óræð form og tákn er virðist vísa í tré gefa, líkt og í fyrrnefnda 

verkinu, áhorfendum frelsi til túlkunar á merkingu (eða merkingarleysi) verksins. Þess 

má geta að Lars Ravn er sjálfmenntaður myndlistarmaður en fyrsta einkasýning hans 

var Måske står tiden stille í Tranegården árið 1982. 

 Að svo búnu má velta vöngum yfir þeirri merkingu er ungir, danskir og 

„villtir“ málarar lögðu í vinnu sína og þær afurðir er hlutust af henni. Sé rýnt í bók, 

útgefna af Billedhuggerskolen árið 1983, má sjá ljósmyndir af málverkum og 

teikningum og textum úr smiðju nemenda við skólann. Verkin og textarnir eru 

fræðilegir en, líkt og fram kom hér að ofan, hafði fræðilegur hluti myndlistarnáms 

skólans hlotið aukið vægi með ráðningu prófessora er starfað höfðu við myndlist 

áratugina áður. Auk myndlistarmanna hóf listfræðingurinn Else Marie Bukdahl störf 

við skólann árið 1980 og kenndi listasögu, listfræði og fagurfræði. Í textum 

nemendanna, bregður fyrir hugmyndinni um hið súbjektífa og objektífa (e. subject 

and object) ásamt vangaveltum um sjálfsveruna og tilgang málverksins svo að fátt eitt 

sé nefnt.115 

 Í öðrum texta er birtist í sýningarskrá fyrir Kniven på hovedet veltir Erik 

Werner Petersen upp spurningum um fræðilegt inntak nýja málverksins í Danmörku, 

Evrópu og Bandaríkjunum. Þar vitnar Petersen í franska fræðimanninn Jean 

Baudrillard og hugmyndir hans um eftirlíkinguna (simulacrum) þar sem „á tíma 

fjöldaframleiðslunnar“ endurspeglist hlutveruleikinn einungis sem fölsk eftirmynd. Í 

framhaldinu framleiðir eftirlíkingin sínar eigin eftirmyndir þar sem raunveruleikinn 

verður að ofur-raunveruleika (e. hyperreality), líkt og rætt var um í fyrsta kafla 

ritgerðarinnar.116 Hér verða hugmyndir Baudrillards ekki tíundaðar frekar en ætla má 

að nemendur við listaakademíuna í Kaupmannahöfn hafi fengið nasasjón af 

kenningum Baudrillards í fyrirlestrum eða af sjálfsprottnum áhuga á hinum nýstárlegu 

hugmyndum hans um póstmódernismann. Nafn fræðimannsins og jafnvel túlkun á 

                                                
115 Sjá t.d.: Dorte Dahlin, „Indenfor som udenfor,“ í Palimpsest: Tekster og billeder (København: 

Billedhuggerskolen Frederiksholms Kanal, 1983), 45-48. Sjá einnig verk Anders Rindom á síðum 31-
36 í sama riti. 

116 Erik Werner Petersen, „På sporet af ikke-viden,“ í Kniven på hovedet, sýningarskrá (Gentofte: 
Gentofte Kommunes Kunstbibliotek, 1982), án síðu. 
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hugmyndum hans birtist í því bókverki sem vísað var í hér að ofan, Palimpsest, sem 

gefið var út af Billedhuggerskolen árið 1983. 

 Í ljósi tilvísana ungu myndlistarnemanna í póstmódernísk fræði er vert að rýna 

í viðtal Henriks S. Holck við nokkra af þátttakendum í Kniven på hovedet (1982) sem 

birtist í dagblaðinu Information í ágúst það sama ár. Viðtalið kann að gefa ágæta 

mynd af viðhorfi ungu málaranna til málverksins eins og það birtist árið 1982. Rétt er 

að hafa í huga að upphaflegt markmið skipuleggjenda sýningarinnar, 

myndlistarmannanna sjálfra, var að sýna teikningar. Í grein Holcks, sem ber titilinn 

„Babies of J.R.“, má sjá nánari útskýringu myndlistarmannanna á þeirri ákvörðun að 

sýna fremur málverk á sýningunni en teikningar.  

 Kehnet Nielsen (f. 1947) segir að markmið sýnenda hafi verið að gefa 

myndlistarmönnum það frelsi sem þeir kusu við vinnu sína og að það frjálsræði myndi 

kristallast á sýningunni. Tilvonandi þátttakendur hafi því ákveðið að nýta málverkið 

sem listmiðil í þeim tilgangi að sýna fram á þá möguleika er byggju í málverkinu – 

það hafi verið nánast forboðinn listmiðill áratugina á undan á tímum nýlista, en 

málverkið væri þrátt fyrir allt almennt viðtekinn listmiðill.117 Þá heldur annarra 

þátttakandi, Claus Carstensen, því fram að sá munur er hafi legið í málverki sjöunda 

áratugarins (þeirra er þrjóskuðust við að mála, auk „sunnudagsmálara“) og því 

málverki sem kom fram í dagsljósið um árið 1980 sé að heimsmyndin endurspeglist 

þar á annan hátt vegna breyttra aðstæðna innan hins vestræna heims – a.m.k. ásýnd 

heimsmyndarinnar og túlkun heimsbúa á eftirmynd hennar.118 

 Frásögn þátttakenda í Kniven på hovedet, eins og hún birtist í umræddri grein, 

virðist gefa til kynna vangaveltur ungu myndlistarmannanna um eigið mikilvægi og 

það frjálsræði er felst í því að tilheyra nýrri kynslóð myndlistarmanna árið 1982. Í 

greininni sést einnig að þátttakendur í sýningunni voru meðvitaðir um stöðu sína sem 

ungir myndlistarmenn og virðast taka hugmyndinni um „nýja málverkið“ fagnandi. 

Auk þess endurspeglast reynsla þeirra af nýja málverkinu í Evrópu og lærdómur 

þeirra í Billedhuggerskolen í grein Holcks.  

                                                
117 Henrik S. Holck, „Babies of J.R.,“ Information, 3. ágúst 1982, 6.  
Þess má geta að titill greinarinnar vísar í persónu í bandarísku sjónvarpsþáttaröðinni Dallas, John 
Ross Ewing. Ætla má að í titlinum felist vísun í þá dægurmenningu er sjónvarpið sem miðill orkaði á 
hinn almenna borgara, þ.m.t. myndlistarmennina að baki sýningunni Kniven på hovedet. Í viðtalinu 
kemur fram að á opnun sýningarinnar hafi þátttakendur setið fyrir framan sjónvarp sem staðsett var í 
salnum og fylgst með umræddum sjónvarpsþætti, ásamt gestum sýningarinnar. Í greininni kemur 
jafnframt fram að myndlistarmennirnir hafi getið sér til um að í sjónvarpstækinu væri fólginn 
ákveðinn aðlögunarmáttur. Án sjónvarpsins hefði gestina vantað á opnun sýningarinnar.  

118 Sama heimild, sama stað. 
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„Amatörar“ og lærðir í eina sæng 
Fljótlega eftir að sýningin Kniven på hovedet var yfirstaðin árið 1982 leiddu 

myndlistarmennirnir í Værkstedet Værst og „nýstirnin“ af fyrrnefndri sýningu saman 

hesta sína. Í þeim listasöguritum er höfð hafa verið til hliðsjónar við samningu 

ritgerðar þessarar má gjarnan sjá umræðu um hópana tvo sem andstæða póla þar sem 

munurinn liggi í námsuppeldi myndlistarmannanna. Í riti tileinkuðu málverkum Lars 

Nørgård ræðir listfræðingurinn Trine Ross um þann mun er einnig sé greinanlegur í 

myndlist hópanna tveggja en það telur hún í grófum dráttum vera augljósa þekkingu 

nemendanna úr Billedhuggerskolen á listfræði, auk þess sem myndlist þeirra sé 

einstaklingsbundin.119 

 Upp frá þeim tíma er hóparnir sameinuðust undir eitt þak, um og eftir árið 

1982, hófu myndlistarmennirnir að vinna saman að myndlist: vídeóverkum, 

málverkum og skúlptúrum, líkt og kom í ljós á sýningum á verkum hópsins er hafði 

hlotið samnefnarann „de unge vilde“ og hafði stundað nám við Billedhuggerskolen. 

Auk þess hóf einn fyrrverandi stofnenda skólans Værkstedet Værst, Christian 

Lemmerz, nám við konunglegu listaakademíuna árið 1983 eftir stofnun 

„verkstæðisins“, en hann var meðal nemenda er áttu verk í bókinni Palimpsest (1983) 

sem Billedhuggerskolen gaf út. Í bókinni má einnig sjá vísanir í Værkstedet Værst, 

þar sem einn nemendanna, Morten Stræde, sýnir ljósmynd af verkinu Skulptur en 

undir myndinni er letrað nafn „verkstæðisins“.  

 Verkið samanstefnur af fallísku formi, mótuðu úr gifsi og stórri, þunnri 

tréplötu sem söguð hefur verið í oddhvöss form, lík stórum þyrninálum eða 

grýlukertum er vísa upp. Form er líkist eldingu hefur verið fest á plötuna svo að ætla 

má að verkið vísi í einhvers konar sprengingu eða voðaverk. Sé tekið mið af því rými 

sem verkið er staðsett í, virðist það nokkuð umfangsmikið, þar sem hæð þess slagar 

upp í lofthæð rýmisins. Vert er að geta þess að Morten Stræde sérhæfði sig í 

skúlptúrgerð en tilheyrði þó hópnum „de unge vilde“ en einnig hefur verið rætt um 

verk hans í samhengi við „den nye skulptur“. 

 Þar sem Værkstedet Værst varð að suðupotti ýmissa listmiðla má ætla að „de 

unge vilde“ hafi einnig orðið samnefnari fyrir aðra myndlistarmenn en einungis 

málara. Sé rýnt í blaðagreinar frá árunum 1983-1985 má sjá að umræðan um 
                                                
119 Trine Ross, Lars Nørgård – Maleri, 24. 
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myndlistarsýningar er fram fóru á myndlist ungs „villts“ listafólks víðs vegar um 

Danmörku virðist hafa beinst að hinu nýja og óheflaða í myndlist ungmennanna. Þar 

með virðast ungmennin í heild hafa tilheyrt hópi „de unge vilde“ og þá einkum í þeim 

tilfellum er myndlistarmenn höfðu komið við sögu hjá Værkstedet Værst. 

 Ljóðskáld og eldri myndlistarmenn heimsóttu einnig Værkstedet Værst og 

dvöldu gjarnan við störf í húsnæðinu. Meðal ljóðskáldanna voru þeir Michael 

Strunge, Søren Ulrik Thomsen, Martin Hall og T. S. Høegh en Strunge fjallaði um 

tíma myndverksins (d. billedernes tid) þar sem díalógur skapaðist á milli ljóðskálda 

og myndlistarmanna.120 Nokkrir af stofnendum Eks-skolen, s.s. Paul Gernes og Peter 

Louise-Jensen, dvöldu einnig löngum stundum í húsnæði „verkstæðisins“ þar sem sá 

síðarnefndi vann að blómaskrauti er hann útbjó úr pappír fyrir blómasýningu á 

Jótlandi, líkt og fram kemur í riti Trine Ross. 121 Hún bætir því við að ungu 

listamennirnir hafi átt bágt með að trúa því að hinn aldni myndlistarmaður hefði átt 

þátt í hinum róttæku breytingum er höfðu átt sér stað á dönskum listheimi áratugina 

áður.122 

                                                
120 Trine Ross, Lars Nørgård – Maleri, 20. 
121 Sama heimild, sama stað. 
122 Sama heimild, sama stað. 
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Hluti IV 

Samanburður 
Hér hefur verið rætt um nýja málverkið eins og hún birtist á árunum 1980-1985 í 

fjölmiðlum og sýningarskrám frá þessum tíma en umræðan kann að varpa ljósi á 

tíðarandann á því augnabliki er gerjunin varð sýnileg opinberlega í Danmörku og á 

Íslandi. Nú, rúmum þrjátíu árum síðar, kann að vera áhugavert að spyrja um á hvaða 

hátt staðið hefur verið að varðveislu á hugmyndinni um hið nýja málverk – einkum í 

ljósi ritgerðar þessarar. Sé rýnt í dönsk og íslensk listasögurit er veita m.a. yfirlit yfir 

myndlist níunda áratugarins má sjá að hugmyndin um nýja málverkið birtist á 

misjafnan hátt í íslenskum og dönskum listasöguritum. Í dönsku umræðunni er 

tímabilið sem er til umfjöllunar, 1980-1985, miðað við tiltekinn hóp myndlistarmanna 

en í þeirri íslensku virðist hver sá myndlistarmaður er sýndi málverk á 

myndlistarsýningum þar sem nýja málverkið kom við sögu á Íslandi settur í samhengi 

við umræðuna, líkt og rætt verður um hér á eftir. 

 Í 10. bindi Ny dansk kunsthistorie sem gefið var út árið 1996 má aðeins sjá 

tveggja síðna kafla þar sem greint er frá þeim tíma er nýja málverkið ruddi sér til 

rúms þar í landi. Höfundar 10. bindisins, Mikkel Bogh og fleiri, ræða um nýja 

málverkið sem nokkurs konar „manifest“ þeirrar nýju kynslóðar myndlistarmanna er 

kom fram á sýningunni Kniven på hovedet árið 1982. Þeir ræða einnig um mikilvægi 

sýningarinnar sjálfrar, þar sem um hafi verið að ræða nýstárleg tilbrigði í 

sýningarhaldi samhliða nýjum „stíl“ í málverki.123 Þar segir einnig að á Kniven på 

hovedet hafi komið fram „næstum jafn mörg stílbrigði [í málverki] og listamennirnir 

voru“ á sýningunni. 124  Auk þess er rætt um nýja málverkið í samhengi við 

afmarkaðan hóp listamanna, sem tók til þátttakendanna tólf, en þar er einnig rætt um 

nafngift hópsins, „de unge vilde“. Umræðan snýr einnig að sýningum á borð við 

Zeitgeist í Berlín árið 1982 þar sem hin nýju tilbrigði í myndlist ungs fólks komu fram 

                                                
123 Peter Michael Hornung, „Sult efter billeder,“ 93. 
124 Sama heimild, sama stað. 
  Tilvísunin birtist hér að ofan sem lausleg þýðing mín á eftirfarandi texta: „... men udviklede sig i 

næsten lige så mange retninger, som der var kunstnere“. 
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og þar með eru tildrög sýningar „de unge vilde“, Kniven på hovedet, rakin til annarra 

evrópskra sýninga á verkum ungra myndlistarmanna.125 

Til samanburðar má sjá að í fimmta bindi Íslenskrar listasögu, sem gefið var 

út árið 2011, er mun fleiri síðum varið í umræðu um nýja málverkið á Íslandi en í 

dönsku umfjölluninni. Í fyrstu er nýja málverkið á Íslandi sett í samhengi við tilbrigði 

þess í Evrópu og Bandaríkjunum þar sem upptök þess á Íslandi eru einnig rakin í máli 

og myndum til Evrópu og Bandaríkjanna. Eftir að rætt hefur verið um listahátíðina 

Gullströndin andar og sýninguna UM '83 á Kjarvalsstöðum beinir höfundur sjónum 

að greiningu á nýja málverkinu í yfir- og undirflokka.126 Í umræðu um hvern flokk eru 

málverk sem unnin voru á fyrri hluta níunda áratugarins sett í samhengi við 

„heildarverk“ (e. oeuvre) hvers höfundar og málverkið eins og það birtist við upphaf 

ferils þeirra. Umræðan um nýja málverkið og sýningar á því stóð sem hæst árin 1982-

1985 og þar í kring. Á þessum stað í Íslenskri listasögu miðast umræðan um þá 

myndlistarmenn er stigu sín fyrstu skref í listheiminum á þessum tíma við nýja 

málverkið sem ákveðinn byrjunarreit í listferli þeirrar kynslóðar myndlistarmanna er 

kom fram á umræddum tíma og vann með málverkið sem listmiðil stóran hluta ferils 

síns. 

 Í ljósi þess hversu mismunandi er fjallað um hina nýju kynslóð 

myndlistarmanna í Danmörku og á Íslandi, má ætla að menningarlegt umhverfi í 

hvoru landi fyrir sig hafi haft áhrif á upplifun manna af umræddu tímabili í 

listasögunni í Danmörku annars vegar og á Íslandi hins vegar. Í því samhengi er vert 

að rýna í þau atriði er rætt hefur verið um í köflunum hér á undan er kunna jafnframt 

að varpa ljósi á umræddan mismun. Þó er vert að staldra ögn við og rifja upp 

hugmyndina um tíðaranda sem fræðilegt hugtak – contemporaneity – og hvaða þættir 

kunna að hafa áhrif á mismunandi hugmyndir um hið nýja málverk. 

Þræðir 
„Blitzlys over Europa“ er titill kafla Jens Eriks Sørensen sem birtist í sýningarskrá 

fyrir sýninguna Uden titel: De unge vilde sem fram fór í Listasafni Árósa árið 1983. 

Titillinn vísar í umræðu höfundar um aðdraganda þeirrar listar er birtist með tilkomu 

nýrrar danskrar kynslóðar listamanna við upphaf níunda áratugarins. Þar kemur fram 

skilgreining á hinu þýska „heiftarfulla málverki“ (die heftige) nýexpressjónismans 

                                                
125 Peter Michael Hornung, „Sult efter billeder,“ 93. 
126 Yfirflokkarnir eru sem hér segir: Hefðbundið málverk, frásagnarmálverk og hugmyndamálverk. 
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sem vomi yfir Evrópu líkt og ljósbjarmi er stafar af hvellum loftárása. Í texta 

Sørensens er hið „nýja málverk“ sett í samhengi við tíðarandann í Evrópu og 

Bandaríkjunum á þessum tíma þar sem samfélagslegt stjórnleysi og jafnframt 

vonleysi réð ríkjum. Samkvæmt Sørensen bar þýska nýja málverkið ekki keim af 

sjónarmiði eða sérstakri hugmyndafræði listamannanna, andstætt þýskum 

expressjónisma fyrri áratuga, heldur hafi listamennirnir framkallað tíðarandann með 

tjáningarþrungnu myndmáli.127  

 Sørensen bendir á að Berlínarmúrinn, sem samheiti yfir þá ringulreið er ríkti á 

tímabilinu, hafi sett svip sinn á myndmál þýsku nýmálaranna en málverk ítölsku 

transavantgarde-listamannanna hafi verið ólík. Þar hafi kreddur listasögunnar verið 

færðar í nýstárlegt myndmál í sambland við fáránleika, kímni og íróníu.128 Sørensen 

endar grein sína á umræðu um tíðarandann þar sem fæðst hafi nýtt tungumál ungra 

listamanna á alþjóðavettvangi. Tungumálið hafi komið fram í tónlist jafnt sem 

myndlist og þar hafi danskir listamenn ekki látið standa á sér, heldur tekið þátt í að 

skapa það myndmál er birtist í hinu nýja málverki.129  

 Íslensku og dönsku nýmálararnir áttu það sameiginlegt að vekja athygli á 

myndlist sinni meðal listastofnunarinnar, í fjölmiðlum og hjá almenningi – þrátt fyrir 

ungan aldur. Í raun má halda því fram að á örskömmum tíma hafi málararnir orðið að 

stjörnum, þar sem framlag þeirra til listheimsins þótti verðugt umfjöllunarefni á 

ýmsum sviðum. Hér er átt við viðburði þar sem myndlistarmennirnir stóðu sjálfir að 

skipulagningu sýninga, s.s. listahátíðina Gullströndin andar (1983) og sýninguna 

Kniven på hovedet (1982). Á sýningunum komu fram ýmis tilbrigði í málverki sem 

voru, að virðist, samhljóma þeim málverkum er sýnd höfðu verið á ýmsum vettvangi í 

Evrópu, s.s. í galleríum, á kaffihúsum, börum og söfnum. 

 Sørensen ræðir, líkt og kom fram hér að ofan, um sameiginlegt tungumál (d. 

sprog) ungra málara en tungumálið vísar í myndmál, litanotkun, undirlag 

málverkanna og sýningarhætti. Ætla má að tungumálinu sé einnig hægt að líkja við 

þræði, þar sem ýmsir endar höfðu verið teygðir víðs vegar um vestrænan listheim. 

Ferðalag þráðanna verður ljóst í fjölmiðlum, í kennslu og á birtist. Enska orðið 

„contemporaneity“ kann að eiga við í umræðu um hið sameiginlega tungumál, líkt og 

                                                
127 Jens Erik Sørensen, „Blitzlys over Europa,“ í Uden titel: De unge vilde – Aarhus Kunstmuseum 3.9. 

- 9.10. 1983, 4-6, sýningarskrá (Aarhus: Aarhus Kunstmuseum, 1983), 6. 
128 Sama heimild, sama stað. 
129 Sama heimild, sama stað. 
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rætt var um í upphafi ritgerðarinnar, þar sem ungir myndlistarmenn horfðu framhjá 

viðteknum gildum hins akademíska málverks og hefðbundnum sýningarháttum. 

Áhrifavaldar 
Flestir af þeim íslensku myndlistarmönnum er kallaðir hafa verið nýmálarar í íslenskri 

listumræðu höfðu þegar myndað tengsl á vettvangi myndlistar erlendis árið 1983 

(þegar sýningin Gullströndin andar var haldin). Ýmsir höfðu numið í Hollandi í lok 

áttunda áratugarins og tekið þátt í sýningum þar í landi og aðrir sóttu nám til 

Þýskalands eða Bandaríkjanna. Sá hópur sem ekki hafði haldið utan vegna náms hafði 

skoðað sýningar erlendis eða fengið veður af gerjuninni – nýja málverkinu – í 

tímaritum og bókum, líkt og fram hefur komið. 

 Dönsku nýmálararnir höfðu þó fæstir stundað nám á erlendum vettvangi eða 

tekið þátt í sýningum annars staðar en í Danmörku, a.m.k. ekki þeir er áttu verk á 

sýningunni Kniven på hovedet. Þeir er komu Værkstedet Værst á fót – og voru ekki 

hafðir með í umfjölluninni um hina nýju kynslóð í 10. bindi danskrar listasögu – 

höfðu þó flestir reynslu af erlendum listheimi í tengslum við nám og/eða störf að 

myndlist. Því má ætla að helsti munurinn á íslenskum og dönskum nýmálurum liggi í 

náms- og starfsreynslu þeirra á sviði myndlistar. Vissulega voru Íslendingar 

nauðbeygðir til þess að sækja framhaldsnám til annarra landa en Danirnir áttu kost á 

lengra námi í heimalandi sínu. Auk þess má ætla að það hafi reynst auðveldara fyrir 

dönsku listamennina en þá íslensku að ferðast til nágrannalanda sinna og þess vegna 

hafi þeir átt greiðari aðgang að sýningum á hinu nýja málverki, s.s. í Þýskalandi. 

 Líkt og gerð var grein fyrir í umfjölluninni um upphaf nýja málverksins í 

Danmörku fyrr í ritgerðinni höfðu nemendur við Billedhuggerskolen (þátttakendur í 

Kniven på hovedet) m.a. fengið upplýsingar um gerjunina í Þýskalandi og á Ítalíu í 

gegnum kennslu þar sem rýnt var í bækur og tímaritsgreinar. Þar voru það kennararnir 

sem stóðu fyrir fjölföldun lesefnisins, ásamt því að fræða nemendur sína um hið nýja 

á sviði málaralistar í fyrrnefndum löndum. 

 Í því skyni kann að vera athyglisvert að velta vöngum yfir mikilvægi náms 

íslenskra og danskra nýmálara í heimalöndum sínum þar sem flestir þeirra numu undir 

handleiðslu nýlistamanna, em höfðu mikla reynslu af konsept- og flúxuslist, vídeólist 

og gerningalist. Það helsta sem aðgreinir nám íslensku og dönsku nýmálaranna í 

heimalöndum sínum er áhersla á kennslu í listfræði og heimspeki við listaakademíuna 

í Kaupmannahöfn.  
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 Auk þess er vert að velta vöngum yfir heitinu „de unge vilde“ sem má ætla að  

hafi verið útbúið í fjölmiðlum og af listgagnrýnendum í tengslum við dönsku 

nýmálarana. Líkt og fram hefur komið birtist heitið í sýningarskrá og í blaðagreinum 

þegar sýningin Kniven på hovedet fór fram árið 1982, líklega vegna ungu þýsku 

málaranna sem gjarnan voru nefndir „neuen wilden“. Mögulega hefur landfræðileg 

nálægð Dana við Þjóðverja haft áhrif á nafngiftina. Ólíkt dönsku málurunum var þeim 

íslensku ekki skipt í flokka eða hópa í listumræðu á Íslandi þó að vissulega hafi farið 

fram umræða um samsýningar íslenskra nýmálara þar sem rætt var um nýmálara sem 

„hóp“. Í blaðaumfjöllun um samsýningarnar, s.s. sýninguna 7 sem fram fór í Norræna 

húsinu árið 1982, er einnig ljóst að þátttakendurnir – að undanskildum einum – 

staðfesta að málverk sín hafi verið unnin í anda nýja málverksins.130 

„Ef ég er svöng þá mála ég mynd af osti!“ 
Á þeim tíma sem umfjöllun um nýmálverkssýningar stóð sem hæst í íslenskum og 

dönskum fjölmiðlum koma skoðanir ungra myndlistarmanna á tíðarandanum í 

myndlist fyrri hluta níunda áratugarins og á nýja málverkinu sem listhlut í ljós. Í grein 

Henriks S. Holck, „Babies of J.R.“, sem rætt var um hér að ofan, ræða nokkrir 

þátttakenda í Kniven på hovedet um stöðu málverksins á póstmódernískum tímum. 

Þar sést einnig að myndlistarmennirnir eru meðvitaðir um þá umræðu sem hafði farið 

fram á tímabilinu um málverkið og meintan dauða listasögunnar. Claus Carstensen 

ræðir t.a.m. um að undirstöðuatriði listastofnunarinnar séu enn til staðar þrátt fyrir 

dauða listarinnar. Hann vitnar í Dario Perniola sem ræðir um þann arf er 

síðmódernistarnir – nýframúrstefnulistamenn – létu eftir sig á sjöunda áratugnum. Í 

arfinum hafi falist forskot á það frelsi sem myndlistarmenn á níunda áratugnum búi 

við. Carstensen ræðir um frjálsræði hinna nýju kynslóða þar sem arfur 

„þjáningarbræðra“ (d. lidelsesfigurer) geri þeim kleift að róta í þeim jarðvegi er þegar 

var lagður af fyrri kynslóðum framúrstefnulistamanna og líkir jafnframt nýmálurum 

við moldvörpur sem ferðast um frjálsar neðanjarðar.131 Fyrr í greininni „Babies of J. 

R.“ lýsir Dorte Dahlin viðhorfi sínu til hins nýja málverks og því frelsi sem felst í því 

að vera málari árið 1982 og kveðst t.a.m. mála mynd af osti þegar hún sé svöng. 132 

                                                
130 Illugi Jökulsson, „7 í Norræna húsinu – „Nýja málverkið“ í sviðsljósinu,“ Tíminn, 1. ágúst 1982, 10-

11.  
131 Henrik S. Holck, „Babies of J.R.,“ 6. 
132 Sama heimild, sama stað. 
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 Ætla má að orð Dorte séu nokkuð táknræn fyrir nýja málverkið á Íslandi og í 

Danmörku – hvort tveggja málverkið sem listhlut og hið sérútbúna hugtak sem sett 

var í samhengi við málverk ungra myndlistarmanna í byrjun níunda áratugsins: „nýja 

málverkið“. Í ljósi þess að flestir þeirra myndlistarmanna sem fjallað er um í ritgerð 

þessari áttu rætur að rekja til „nýlistadeilda“ innan þeirra námsstofnana sem þeir 

höfðu dvalið í, er sú staðreynd að þeir nýttu málverkið sem listmiðil nokkuð 

áhugaverð. Nýja málverkið á Íslandi og í Danmörku varð því að nokkurs konar 

minnisvarða um tíðaranda þar sem „allt var leyfilegt“ og málverkið varð að 

tískufyrirbrigði á sama tíma, þegar á níunda áratugnum. Að sama skapi má jafnvel 

ætla að í tíðarandanum hafi falist tilhneiging listamannanna til þess að beygja af þeim 

leiðum er lagðar höfðu verið af fyrri kynslóðum, líkt og sjá má í fyrri köflum, þar sem 

listamennirnir ræða um að hafa meðvitað unnið gegn hinu viðtekna – hinu 

akademíska málverki. Í því samhengi má nefna orð Helga Þorgils sem fram komu fyrr 

í ritgerðinni, þar sem hann kveðst hafa meðvitað teiknað „illa“, þrátt fyrir að vera fær 

teiknari, og hugmynd Ninu Sten-Knudsen um að mála mynd af osti þegar hungrið 

sækir að – þar sem myndefnið vísar einungis í sjálft sig. 

 Svo virðist sem samvinnuhugsjón hinna nýju dönsku og íslensku kynslóða 

myndlistarmanna hafi haldist í hendur við einkennandi tíðaranda áranna 1980-1985. 

Starfsemi Værkstedet Værst og sú starfsemi er fram fór í JL-húsinu að Hringbraut 119 

í Reykjavík eru dæmi um hvernig samvera og samstarf myndlistarmanna hafði 

grundvallandi áhrif á listheiminn á umræddum tíma. Þar fóru fram ýmsir listviðburðir 

og af þeim urðu nokkrir til þess að hið nýja málverk varð að sögulegri staðreynd í 

íslenskri og danskri listasögu 20. aldarinnar.  
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Niðurlag 
Líkt og sýnt hefur verið fram á er hugtakið „nýja málverkið“ margþætt í samhengi við 

hvort tveggja málverk danskra og íslenskra myndlistarmanna á árunum 1980-1985. 

Hugtakið hefur verið nýtt í umræðu um málverkið sem listmiðil en auk þess 

einkennandi tíðaranda í myndlist fyrrnefnds hóps. Í raun virðist sem hugtakið sjálft 

hafi verið hrífandi og áhugavert í listumræðunni í tímabilinu, í báðum löndunum, sem 

nýtt og spennandi viðfangsefni fyrir gallerístjórnendur, listfræðinga og ýmsa er létu 

sig myndlist varða á tímabilinu. 

 Þær kynslóðir íslenskra og danskra málara er tengdar hafa verið nýja 

málverkinu í listumræðunni eru ólíkar á ýmsan hátt, þrátt fyrir að myndlistarnám 

þeirra hafi farið fram með svipuðum hætti – þ.e.a.s. myndlistarmennirnir höfðu 

gjarnan numið undir handleiðslu nýlistamanna. Íslensku listamennirnir voru flestir 

eldri en dönsku málararnir og höfðu auk þess viðað að sér reynslu á sviði myndlistar 

erlendis, ólíkt þeim dönsku. Þó höfðu margir af þeim dönsku „ungu villtu“ stundað 

nám við Háskólann í Kaupmannahöfn, ýmist í bókmenntafræði eða listfræði, s.s. 

Claus Carstensen.  

 Í fyrsta hluta ritgerðarinnar var rætt um hina (e. other) með vísun í rit Griseldu 

Pollock Differencing the Canon, þar sem heppilegt var talið að ræða um nýja 

málverkið sem „sameiginlegt tungumál“ nýmálara á vestræna vísu. Markmið 

ritgerðarinnar var m.a. að kanna hvort mögulegt væri að leggja nýja málverkið á 

Íslandi og málverk hinna dönsku, „ungu villtu“ málara að jöfnu og því er viðeigandi 

að ljúka umfjölluninni á umræðu um „nýja málverkið“ sem hugtak, útbúið af 

vestrænu hefðarveldi. Í því samhengi er vert að vitna að nýju í orð Helga Þorgils um 

þann möguleika að tíðarandinn um árið 1980 hafi krafist einhvers óróa – í stað 

„decadence á háum hælum“ – í samhengi við konseptlist áranna á undan.  

 Hafi hin vestræna listasöguskilgreining – og hefðarveldið – verið farið að 

krefjast einhvers áþreifanlegs (og seljanlegs) listhlutar, má ætla að hugmyndin um 

nýja málverkið hafi í raun verið löguð að vestrænni listasöguhefð. Í því samhengi 

mætti jafnvel halda því fram að málverk hinna ungu myndlistarmanna er voru að stíga 

sín fyrstu skref í listheiminum – og rötuðu inn á braut sem var allt í senn hlaðin 

gylliboðum og böðuð skærum ljósbjarma galleríheimsins og fjölmiðla, sem tóku 

fagnandi á móti „hinu nýja“ – hafi, eftir allt, í raun verið tákn um ákveðinn tíðaranda.  



 60 

Í ritgerðinni hefur verið rætt um skilgreindan hóp nýmálara í Danmörku, sem var 

jafnframt tákn fyrir hið nýja og „villta“ í myndlist ungra í Danmörku – en á Íslandi 

horfði öðruvísi við. Þar var málurum ekki skipt í sérstaka hópa en umræðan (á níunda 

áratugnum) um nýmálarana á Íslandi snerist um samsýningar þessara málara, líkt og 

„nýja málverkið“ væri yfirheiti yfir tíðarandann í myndlist ungra íslenskra 

myndlistarmanna. Því má halda því fram að „hið nýja“ í málverki danskra og 

íslenskra myndlistarmanna á árunum 1980-1985 hafi borið sameiginleg einkenni 

varðandi útlit málverkanna, uppbyggingu þeirra, myndefni og undirlag, en að 

tungumálið hafi verið ólíkt. Tungumálið stjórnaðist, að ætla má, af upplifun hvers og 

eins myndlistarmanns, hugmyndum viðkomandi og viðhorfum – en auk þess 

listumræðunni. 

 Á sýningum á nýja málverkinu á Íslandi og í Danmörku kristallaðist kunnátta 

og tækniþekking ungra myndlistarmanna, þátttakendanna, og þar með reynsla þeirra 

af námi og starfi á ýmsum sviðum myndlistar. Í fyrsta lagi höfðu myndlistarmennirnir 

reynslu af nýlist og þeim miðlum sem nýttir voru á því sviði, s.s. við gerð bókverka, 

grafíkverka, vídeóverka og í ljósmyndun. Auk þess höfðu höfðu margir þeirra starfað 

á prent- og grafíkverkstæðum, við bókagerð og á auglýsingastofum, ýmist samhliða 

myndlistarnámi eða að námi loknu. Á sýningum á nýja málverkinu voru því ekki 

eingöngu sýnd málverk, heldur var þar einnig að finna t.d. bókverk og grafíkverk og 

auk þess var málverkunum gjarnan stillt þannig upp að nokkurs konar samræða 

myndaðist við skúlptúra, oft útbúna úr fundnum hlutum, eða fleiri málverk. Sem 

dæmi mætti nefna þá sýningu er vísað var í í upphafi inngangskafla ritgerðarinnar: 

sýningu Helga Þorgils Friðjónssonar, en þar sýndi hann bókverk, málverk (sem 

gjarnan voru kölluð teikningar) og grafíkverk.133 Á sýningu hinna „ungu villtu“ í 

Tranegården í Danmörku árið 1982 voru málverk hengd á hvern þann flöt er leyfði: í 

loft og á veggi og þau stóðu jafnvel eða lágu á góflinu. Þar gat að líta svokallaða 

„málverkakassa“ sem komið var fyrir á gólfi, en kassarnir voru unnir í samvinnu 

þátttakenda. 

 Hin nýja kynslóð íslenskra og danskra myndlistarmanna, nýmálara, og verk 

þeirra (myndlist og sýningarhald) eru, í ljósi ofantalinna atriða, samanburðarhæf, þar 

sem hópurinn hafði notið góðs af nýrri tækni og tækjakosti á verkstæðum 

myndlistarskóla og á vinnustöðum. Því má í raun halda því fram að forskeytið og 

                                                
133 Sjá t.d.: K.Á., „Helgi Þorgils í kjallaranum,“ 29.  
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lýsingarorðið „nýtt“ eigi vel við í umfjöllun um þá myndlist er nefnd hefur verið 

„nýja málverkið“ á Íslandi og „det nye maleri“ og „det vilde maleri“ í Danmörku. 

Nýja málverkið í Danmörku og á Íslandi kann því að vera birtingarmynd 

tækniþekkingar ungmennanna og þess valds er þau höfðu á hinni hefðbundnu 

akademísku myndlist. Tíðarandinn: „pönkið“ sem fólst í höfnun á „stjórnun að ofan“ 

ef svo mætti segja í samhengi við listasöguhefðina og listastofnunina, gerði ungu 

myndlistarmönnunum kleift að leggja þekkinguna sem þeir bjuggu bersýnilega yfir á 

hilluna um tíma. Flestir íslensku og dönsku nýmálaranna þróuðu persónulegan og 

farsælan myndlistarferil að loknu myndlistarnámi, líkt og sjá má sé rýnt í þau dönsku 

og íslensku listasögurit er stuðst hefur verið við við ritun þessa verkefnis. 



 62 

Heimildaskrá 
 

Almennar heimildir 
„25 íslenzkir listamenn sýna á Ítalíu.“ Morgunblaðið, 11. desember 1979, 13. 

Aðalsteinn Ingólfsson. „Úr Stjörnumessu í menningarverðlaun.“ Dagblaðið, 19. 

 febrúar 1980, 14. 

Andersen, Troels, ritstj. Ex-Skolen, sýningarskrá. Silkeborg: Museum Jorn, 2010. 

Badovinac, Zdenka. „Contemporaneity as Points of Connection“, E-Flux Journal, nr. 

 11 (2009), þýð. Rawley Grau, http://www.e-

 flux.com/journal/contemporaneity-as-points-of-connection/ (sótt 13. desember 

 2013). 

Baudrillard, Jean. „The Hyper-realism of Simulation.“ Í Art in Theory 1900-2000: An 

 Anthology of Changing Ideas, ritstj. Charles Harrison og Paul Wood: 1018-

 1020. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. Hluti ritgerðar; vitnað í Mark 

 Poster ritstj., Jean Baudrillard: Selected Writings. Stanford, CA: Stanford 

 University Press, 1988.  

Björgvin Sigurgeir Haraldsson. „Fjörutíu ára bið.“ Morgunblaðið, 3. apríl 1979, 38. 

Björn Th. Björnsson. Íslenzk myndlist á 19. og 20. öld – drög að sögulegu yfirliti, II. 

 bindi. Reykjavík: Helgafell, 1964-1973. 

Bogh, Mikkel, Peter Michael Hornung og Anders Michelsen. „Prolog.“ Í Ny Dansk 

 Kunsthistorie, 10. bindi, Kunsten i mediernes tid: 8-16. København: Forlaget 

 Palle Fogtdal, 1996. 

Bourdieu, Pierre. „The Field of Cultural Production.“ Í The Field of Cultural 

 Production, ritstj. Randal Johnson: 29-73. Cambridge: Polity Press, 1993. 

Bragi Ásgeirsson. „Gullströndin andar.“ Morgunblaðið, 10. febrúar 1983, 14.  

––––. „Nýbylgja í Ásmundarsal.“ Morgunblaðið, 19. mars 1982, 24-25. 

––––. „Ungir myndlistarmenn.“ Morgunblaðið, 20. febrúar 1983, 44. 

Calvocressi, Richard. „Zeitgeist.“ Í The Burlington Magazine, febrúar 1983: 118-123, 

 http://www.jstor.org/stable/881191 (sótt 16. nóvember 2012). 

Cartwright, Lisa og Marita Struken. Practices of Looking: An Introduction to Visual 

 Culture, 2. útg. New York og Oxford: Oxford University Press, 2009. 



 63 

Christensen, Torben. „Ikonoklast, genius eller narcissist? – Avantgardens 

 selvforståelse i halvfjerdserne og firserne.“ Í Kniven på hovedet, sýningarskrá. 

 Gentofte: Gentofte Kommunes Kunstbibliotek, 1982. 

Dagný Heiðdal. „Listin sem loftvog mannlegra hræringa: Hefðbundnir miðlar á 

 áttunda áratugnum.“ Í Íslensk listasaga, IV. bindi, ritstj. Ólafur Kvaran:   

 88-165.  

Dahlin, Dorte. „Indenfor som udenfor.“ Í Palimpsest: Tekster og billeder: 44-48. 

 København: Billedhuggerskolen Frederiksholms Kanal, 1983.  

Dempsey, Amy. Styles, Schools and Movements. London: Thames & Hudson, 2002. 

Det Kongelige Danske Kunstakademi. „Billedkunstskolernes historie.“ Skoðað 12. 

 febrúar 2014, http://www.kunstakademiet.dk/info/hist.php. 

Eggert Pétursson og Helgi Þ. Friðjónsson. „Listin á milli verkanna.“ Teningur 10 

 (Haust 1991): 34-41. 

Gottlieb, Lennart. „Tegn og underlige gerninger – om det "nye", "vilde", danske 

 maleri.“ Í Uden titel: De unge vilde – Aarhus Kunstmuseum 3.9. - 9.10. 1983, 

 sýningarskrá, ritstj. Jens Erik Sørensen: 7-19. Aarhus: Aarhus Kunstmuseum, 

 1983. 

Guðrún Arndís Tryggvadóttir. Án titils. 1982. A-LÍ-8878, Listasafn Íslands, 

 Reykjavík, http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=454637 (sótt 12. desember 

 2013). 

Gunnar B. Kvaran. „Hefðbundið málverk: Tilfinningahlaðið málverk.“ Í Íslensk 

 listasaga, V. bindi, ritstj. Ólafur Kvaran: 17-38.  

––––. „Málverkið undir aldamót: Ný söfn og sýningarsalir,“ í Íslensk listasaga, V. 

 bindi, ritstj. Ólafur Kvaran: 7-17. 

––––. „Ný vídd í íslensku málverki.“ Dagblaðið – Vísir, 21. júní 1982, 15. 

––––. „Úthverfar og innhverfar myndir í Nýlistasafninu.“ Dagblaðið – Vísir, 29. 

 nóvember 1982, 30. 

Halldór Björn Runólfsson. „Málverkið eftir nýja málverkið.“ í Málverkið eftir 1980 / 

 7.10-26.11 2006, sýningarskrá: 12-17. Reykjavík: Listasafn Íslands, 2006. 

Hallgrímur Helgason. „Í Gunnu Tryggva,“ Teningur 2 (Vor 1986): 12-13. 

Harpa Þórsdóttir. „Gjörningar, tímatengd verk og myndbandslist: Tilvistarleg tilvera,“ 

 Í Íslensk listasaga, V. bindi, ritstj. Ólafur Kvaran: 143-213.  

Heisler, Eva. „Sýningarhættir: Landsbyggðargallerí og heimagallerí,“ í Íslensk 

listasaga, V. bindi, þýð. Ólöf Eldjárn, ritstj. Ólafur Kvaran: 216-301.  



 64 

Hendrix, John Shannon. Aesthetics and the Philosphy of Spirit: From Plotinus to 

 Schelling and Hegel Hendrix og Hegel. New York: Peter Lang Publishing, 

 2005. 

Higgins, Hannah. Fluxus Experience. Berkeley, Los Angeles, London: University of 

 California Press, 2002. 

Holck, Henrik S. „Babies of J.R..“ Information, 3. ágúst 1982, 6.  

Hornung, Peter Michael, ritstj. Ny dansk kunsthistorie,: Geometri og bevægelse, 9. 

 bindi. København: Forlaget Palle Fogtdal, 1996.  

––––. „Sult efter billeder.“ Í Ny Dansk Kunsthistorie,: Kunsten i mediernes tid, 10. 

 bindi, ritstj. Peter Michael Hornung: 92-121. København: Forlaget Palle 

 Fogtdal, 1996. 

––––. Dansk billedkunst – Politikens bog om kunstforståelse. Københanvn: Politikens 

 Forlag, 1995.  

Illugi Jökulsson. „7 í Norræna húsinu – „Nýja málverkið“ í sviðsljósinu.“ Tíminn, 1. 

 ágúst 1982, 10-11.  

Jón Birgir Pétursson. „Það vantar 15-20 ár inn í Listasafn Íslands.“ Dagblaðið, 24. 

 janúar 1978, 4.  

Jón Proppé. „Abstraktið kemur til Íslands: Nýja myndlistin: hvaðan kom Svavar?“ í 

 Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar:

 Abstraktlist, III. bindi: 8-65. Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011. 

Jónas Guðmundsson. „Stórmerk sýning á Kjarvalsstöðum.“ Tíminn, 8. febrúar 1978, 

 10. 

K.Á. „Helgi Þorgils í kjallaranum.“ Þjóðviljinn, 31. janúar 1981, 29.  

Kirkegaard, Marie. Else Marie Bukdahl: Biografi – Bibliografi. København: Det 

 Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, 2007). 

Laufey Helgadóttir. „Umbrotatímar: Markalínur máðar.“ Í Íslensk listasaga, IV. bindi, 

 ritstj. Ólafur Kvaran: 8-85. 

––––. „Gærdagurinn er saga en nútíðin gjöf,“ Málverkið eftir 1980 / 7.10-26.11 2006, 

 sýningarskrá: 2-4. Reykjavík: Listasafn Íslands, 2006. 

––––. „Nýja málverkið á Íslandi.“ Í Málverkið eftir 1980 / 7.10-26.11 2006, 

 sýningarskrá: 5-11. Reykjavík: Listasafn Íslands, 2006. 

Louise, Marie, Helveg Bøgh, Camilla Jalving og Stine Høholt. De Vilde 80'ere – 

 Arken Museum for Moderne Kunst, 4. september 2010 - 30. januar 2011, 

 sýningarskrá. Ishøj: Arken Museum for Moderne Kunst, 2010.  



 65 

Magnús Gestsson. ,,Commercial Galleries in Copenhagen, London and Reykjavík: A 

 Comparative Study of the Formations, Contexts and Interactions of Galleries 

 Founded Between 1985 and 2002 (óbirt doktorsritgerð, University of 

 Leicester, 2009). 

Nørlyng, Ole. „På den anden side.“ Berlinske tidende, 21. febrúar 1989, 17. 

Nørregard-Nielsen, Hans Edvard. Dansk Kunst – Tusind års kunsthistorie. 

 København: Gyldendal, 2003. 

Ólafur J. Engilbertsson. „Nálgun við sjálfsvitund þjóðar.“ DV, 14. maí 1996, 33. 

Ólafur Kvaran, ritstj. Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar: 

 Abstraktlist, III. bindi. Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011.  

––––. Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar: Nýtt 

 málverk, gjörningar og innsetningar, V. bindi. Reykjavík: Forlagið og 

 Listasafn Íslands, 2011. 

––––. Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar: Popplist, 

 raunsæi og hugmyndalist, IV. bindi. Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 

 2011. 

Petersen, Erik Werner. „På sporet af ikke-viden.“ Í Kniven på hovedet, sýningarskrá. 

 Gentofte: Gentofte Kommunes Kunstbibliotek, 1982. 

Piotrowski, Piotr. Art and Democracy in Post-Communist Europe. Þýð. Anna 

 Brzyski. London: Reaktion Books, 2012. 

–––––. „How to Write a History of Central-East European Art?“ Third Text 23 

 (2009): 5-14. 

Pollock, Griselda. Differencing the Canon – Feminist Desire and the Writing of Art's 

 Histories. London og New York: Routledge, 2006. 

Mark Poster ritstj., Jean Baudrillard: Selected Writings. Stanford, CA: Stanford 

 University Press, 1988. 

Rindom, Anders. „Om billeddannelse og billedkunst.“ Í Palimpsest: Tekster og 

 billeder: 31-36. København: Billedhuggerskolen Frederiksholms Kanal, 1983. 

Ross, Trine. Lars Nørgård – Maleri. København: Aschehoug Dansk Forlag, 2004. 

 maí 1996.  

S.B.J. „Gott að kunna að meta listina og njóta hennar.“ Tíminn, 20. febrúar 1983,  

 24-26. 

Sigmundur Ernir Rúnarsson. „Mottóið að skapa og þiggja góða list.“ Dagblaðið – 

 Vísir, 8. maí 1982, 19. 



 66 

Steingrímur Eyfjörð Kristmundsson og Kristinn Guðbrandur Harðarson. „Viðtal við 

 Magnús Pálsson.“ Svart á hvítu 1. tbl. 2. árg. (Vetur 1978): 2-14. 

Sørensen, Jens Erik, ritstj. Uden titel: De unge vilde – Aarhus Kunstmuseum 3.9. - 

 9.10. 1983, sýningarskrá. Aarhus: Aarhus Kunstmuseum, 1983. 

––––. „Forord,“ í Uden titel: De unge vilde – Aarhus Kunstmuseum 3.9. - 9.10. 

 1983, sýningarskrá, ritstj. Jens Erik Sørensen. Aarhus: Aarhus 

 Kunstmuseum, 1983.  

––––. „Blitzlys over Europa.“ Í Uden titel: De unge vilde – Aarhus Kunstmuseum 3.9. 

 - 9.10. 1983, sýningarskrá, ritstj. Jens Erik Sørensen: 4-6. Aarhus: Aarhus 

 Kunstmuseum, 1983. 

„Tvívíð listaverk verða þrívíð,“ DV, 27. janúar 2003, 15. 

Þröstur Helgason. „Þessi magnaða lykt og þetta undarlega bragð.“ Morgunblaðið, 11.  

Óbirtar heimildir 
Árni Ingólfsson, persónulegt viðtal, 21. maí 2013. 

Einar Hákonarson, persónulegt viðtal, 24. maí 2013. 

Helgi Þorgils Friðjónsson, persónulegt viðtal, 2. júlí 2013. 

Hildur Hákonardóttir, tölvubréf, 6. febrúar 2014. 

Guðjón Ketilsson, persónulegt viðtal, 30. maí 2013. 

Jón Axel Björnsson, persónulegt viðtal, 11. júní 2013. 

Kristján Steingrímur Jónsson, persónulegt viðtal, 2. júlí 2013 

Margrét Jónsdóttir, tölvubréf, 12. september 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 67 

Myndaskrá 
 

 
Mynd 1: Árni Ingólfsson, Day after, 1984, akrýl á striga, 140x100 sm. Eign 

listamannsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Lars Nørgård, Can a Woman be Happy With a New-wave Haircut, 1982, kol 

og akrýl á striga, 160x160 sm. 



 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3: Berit Jensen, 1982, H. C. Ørstedsparken: En rød beskidt klud. 142x150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4: Berit Jensen, 1982, Succubus II, 190x220. Aarhus Kunstmuseum. 

 

 
 



 69 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5: Dorte Dahlin, De to søstre, 1982, 130x253 sm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Án höfundar, ca. 1594, 95x125 sm. Louvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7: Lars Ravn, 1982, De fire årstider, ca. 210x480 sm. ARoS. 

 

 

 



 70 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Mynd 8: Lars Ravn, Med røven over vandskorpen, 1982, 200x122 sm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

Viðaukar 
 

Árni Ingólfsson, persónulegt viðtal, 21. maí 2013. 

„... Á: Það var í rauninni ekkert fyrr en Hildur Hákonardóttir kom sem skólastjóri að 

hann fékk örlítið að gera það sem hann vildi. En við komum inn með Magga þarna 

við Biggi Andrésar, Bjarni og Kiddi og Sverrir Ólafsson, við komum þarna inn og 

smygluðum okkur inn sko. Maggi bjó til skúlptúrdeild sem hann skýrði svo Deild í 

mótun, hann var að opna fyrir okkur alls konar hluti sem við höfðum aldrei heyrt um 

áður, en svo var vídeógerð, bókagerð, hljóðlist og.. konkret póesí og bara nefna það 

sko.. hann smyglaði.. hann rændi þessu inn sko um bakdyrnar hann var sá eini.. hann 

þú veist skrifaði okkur út.. gaf okkur einkunnir og allt sko, þannig að hann gat, hann 

skákaði okkur í þessu skjóli einhvern veginn á bak við helvítis elítuna sko.. þetta 

hefur örugglega verið lagt niður með det samme sko ef þeir vefðu vitað hvað væri að 

gerast sko.. en það var kallað Deild í mótun ... “ 

 

Einar Hákonarson, persónulegt viðtal, 24. maí 2013 

„... H: Okey. En telur þú að íslensku listamennirnir á árunum 1980 til 1983 hafi verið 

undir sterkum áhrifum frá.. erlendis frá? 

 

E: Já þeir hafa alltaf verið það hérna.. alla tíð. Þetta var alltaf spurningin um.. ég man 

eftið því þegar það var verið að grínast með þetta að [ræskir sig].. þegar við héldum.. 

sýninguna UM á Kjarvalsstöðum, þá var allt húsið undir og þetta var mikið og gott 

tækifæri fyrir unga myndlistarmenn til þess að koma sér á framfæri. Þarna var skipuð 

dómnefnd og.. og.. valið úr.. og.. en stuttu seinna frétti ég af því að það hefðu nokkrir 

tekið sig saman hérna í JL-Húsinu.. uu.. og ég held að Tolli hafi verið svona aðal 

forsprakkinn í því að týna saman þarna.. en þetta var ekki prótest sýning gegn UM 

sýningunni sem við vorum með á Kjarlvasstöðum útaf því að þau voru nokkur sem að 

voru með á UM sýningunni á Kjarvalsstöðum, sem voru líka með hér á.. á.. 

Gullströndin andar eins og þeir kölluðu það. Það var.. báðar þessar sýningar voru 

mjög líflegar, ég get lofað því að það hefur bara ekki komið svona sýning sem var 

svona lífleg síðan. 
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H: Að hvernig sko.. var umgjörðin um þetta, hvernig var sem sagt, hvernig var 

sýningin skipulögð og voruð þið með einhverjar fyrirfram hugmyndir um hvernig 

þið.. voru málverkin í ramma eða voru þau bara.. var striginn bara settur beint á 

veggina eða..? 

 

E: Það var allur gangur á því, við höfðum engar kröfur um það sko, við sko.. u.. mér 

skilst að þetta sé svo breytt sko, sýningastjórarnir vilja hafa eitthvað að segja um það 

hvernig verkin eru sett upp og svona sko, það sjónarmið var ekki til á þessum tíma, 

það var bara ekki til, það var fyrst og fremst.. sko litið á listamanninn sem sjálfstæðan 

einstakling, og hann hafði töluvert að segja um það sko hvernig hans verk voru sett 

upp, ef það var eitthvað spes sem að átti að gera þá var farið eftir því.. þá voru 

myndlistarmenn ekki lengur bara svona peð hjá listfræðingum og það, það er það sem 

er að eyðileggja listina, það er það að þeir halda ekki sínu sjálfstæði, þeir meira að 

segja aðlaga sig orðið að hvað þeir halda að sýningastjórinn vilji sko.. þetta 

náttúrulega nær engri átt sko.. ég get aldrei gúdderað þetta [teygjir sig í kaffibollann] 

og mun aldrei gera það .. humm.. [fær sér sopa af kaffinu]. [Hækkar róminn] Ég 

meina ef það á að taka allt ákvörðunarvald af okkur og við eigum að vera einhverjar 

vinnukonur til þess að útfæra hugmyndir einhverra annarra þá erum við ekkert lengur 

listamenn þá erum við bara svona peð á tafli, peð í tafli og höfum ekkert að segja .. og 

þeir sem að láta undna því eru bara linleskjur og eru öngvir listamenn, það bara, ég 

legg þetta á jöfnu við það að .. að fara að þjónkast markaði, það er alveg sama .. þá 

verður þú að aðlaga þig að því.. sko þá gætiru tekið það mjög vísindalega og .. 

rannsakað markaðinn fyrst, hvað vill markaðurinn? og framleiða svo.. fyrir hann 

þannig gera margir sko, en það er ekki hægt að líta á það sem list, það bara 

framleiðsa. 

 

H: En helduru að ungu listamennirnir sem tóku þátt í þessu, Gullströndin og Ungir 

myndlistarmenn, helduru að þeir hafi ekkert verið að hugsa um markaðinn, eða.. ? 

 

E: Nei, nei, nei. Það.. sem betur fer hefur það nú ekkert verið algengt í listheiminum á 

Íslandi að menn hafi verið það, en.. þú heyrðir þessa samlíkingu sem ég kom með.. að 

þeir eru farnir að aðlaga sig að.. sýningastjórum og þeim sem að .. u.. núna er komin 

ný stétt sem að setur upp sýningarnar. ...“ 
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Helgi Þorgils Friðjónsson, persónulegt viðtal, 2. júlí 2013. 

„... HÞ: Eða þetta voru ekki .. eða að mínu mati, það voru margir á báðum 

sýningunum sko. Það eru hins vegar held ég mjög mikill misskilningur að þarna hafi í 

fyrsta skipti komið nýja málverkið fram sko .. og ég tók sem dæmi um það bara 

katalóg hérna sem var .. sýndi marga sem urðu mjög f og voru mjög frægir .. 

Nýmálarar í Nýlistasafninu, Thinking of the Europe, hefuru hefuru séð það? ..." 

„... HÞ: En sem sagt Fischly/Weiss þe .. ég á teikningu eftir þá báða sko .. en hérna 

þeir eru ekkert þekktir fyrir að vera málarar og teiknarar sko og þeir eru .. þetta er 

miklu meira skilt einhverju póst-módernisma eða eitthvað svoleiðis heldur en .. það 

voru allir að lesa Baudrillard og svona og ég líka á þessum tíma sem .. sem .. bara 

segir að þetta var ekki beinlínis nýtt málverk .. þetta sprettur bara upp úr að mínu mati 

að ljósmynda konseptið eða konseptið í það heila .. það var mikið konsept hérna á 

Íslandi .. það er miklu víðtækara líka úti .. það sý .. sýnir enn einusinni að .. mér finnst 

kannski að sé að breytast núna, vegna þess að það er orðið svo stór hópur en .. að það 

sem vekur athygli er alltaf í einhverju mjög þröngri katagóríu, en ég hef til dæmis 

alltaf haft mína hópa alls staðar í Evrópu, þannig að það er ekkert vandamál þó að 

sviðsljósið þarna og þarna .. en það er bara stöðug grúppa hér sem er í gangi og .. 

stundum fær hún athygli .. og stundum minni athygli. Og .. Ef þú le.. skoðar konsept 

bækur og svona frá þessum tíma þá er svo .. þá var það .. einfaldlega kominn svo 

mikill decadence í það að hérna .. menn voru bara almennt orðnir leiðir og margir af 

þessum svokölluðum konseptualistum þeir snarbreyttust og fri.. eða sko Friskur 

byrjaði að mála og .. f.. mjög góð dæmi um þetta er Hreinn, Kiddi og Siggi sem eru að 

margra mati aðal kunseptualistarnir hér .. þó að það sé kannski umdeilanlegt en bara 

vegna þess að þeir eru þekktir í þeim geira .. að .. já listasagan se .. hún er hér um bil 

tileinkuð þeim einhve .. einhver ein bók minnir mig .. það er ef að maður telur 

blaðsíðurnar að minnsta kosti .. að sko þeir snarbreyttust og þeir í raun og veru 

kannski síst Siggi, þeir finna sig þarna sko .. Hrei, Hreinn fer að gera að gera þessar 

stóru flóknu nýmálaraskúlptúra .. uu, Kiddi Gúmm fer að gera svona „Eyjólfur hét 

maður blekfylli ..". hann hafði alltaf verið að gera þessi svona strik, negatíva/pósitíva 

og svo framvegis á þau, þannig að þeir fre .. sko bæði Kiddi og Hreins, Hreinn, þeir 

eru kannski ekki að gera bestu verk sín þegar þeir verða fyrir mestu áhrifum frá ný, 

nýja málverkinu, við skulum bara nota þetta orð svo að það sé hreint. En það leiðir til 

þess að þeir fara að gera það sem þeir eru ka kannski þekktastir fyrir núna í dag. .. 

Siggi líka, hann byrjaði á þessum skúlptúrum sínum, en margir meta ljósmyndirnar 
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hans mest af ha, úr hans ferli, en ég ætla ekki að dæma um það sko, en mér finnst 

margir skúlptúrarnir mjög fínir og .. þau eru kannski misjafnari verkin hans eftir 

þennan tíma. .. En ég er bara að segja þér þetta var bara tíðarandinn sem var farinn að 

krefjast einhvers .. óróa í staðin fyrir einhvern decadence á háum hælum eða eitthvað 

svoleiðis sko. Að mínu mati. ...“ 

 

„... HÞ: Ég kom að gamni mínu af því að þú varst að tala um mig persónulega, þá er 

ég stundum á svona sýningum úti .. ég veit ekkert hvort að maður eigi að vera að .. 

vegna þess að oft hérna horfa menn á þennan áratug sem að allt hafi farið í vitleysu en 

ég er nú oft tekinn með og .. hér er ég men svona .. ja mörgum stjörnum úr þessum .. 

sem hafa lifað sem málarar sko .. en það var náttúrulega allir þróast á sinn hátt eftir 

þetta .. þetta er Kirkeby, Kiefer, Kapoor og Immendorf og eitthvað svoleiðis .. og ég 

var látinn senda sem sagt verk sem eru frá þessum tíma líka hjá mér. En það sem 

gerist í nýja málverkinu, það kemur svona eins og sprengja áttatíu .. og þá urðu allir 

varir við þetta, áður hafði þetta verið svona undirliggjandi og .. ég get sagt það að 

Helen van der Meij eða það .. var búið, já það hét Helen van der Meij sem 

íslendingarnir voru hjá í Amsterdam ég var að læra í Amsterdam á þessum árum sko 

...“ 

 

HÞ: Það fór allt í einu að sýna þjóðverjana og þeir sem börðust harðast gegn því voru 

íslendingarnir og sögðu: „núna er þetta Helen van der Meij" að .. farið að sýna .. og 

það náttúrulega ýtti þeim til hliðar þannig að það hefur líka verið einhver 

varnarbarátta .. farnir að sýna einhverja afdanka eða stríðsáramálara og svo bara 

nokkrum árum seinna þá eru þetta orðnir aðal málararnir í heiminum [hlær]. Og hérna 

.. en sem sagt að um leið og þetta nýja málverk eða expressjónismi kemur fram, þá fer 

ég í raun og veru að vinna gegn því og hu .. fer að horfa svoldið á pre-rafaelistana og 

svona og .. fer svo að þróa allt annað fyrirbrigði í raun og veru. .. Ég er að losa mig 

undan svona skissu .. og fer að segja ja, hvers vegna get, kem ég ekki hinu megin frá 

og .. og hérna nota þekkinguna en um leið reyna að segja að einhverju leyti sama 

hlutinn .. og núna hafa til dæmis einhverjir borið mig saman við neo-rauch og svar 

mitt við því er að ég byrjaði náttúrulega langt á undan honum ég býst við að hann sé 

yngri maður .. allavega vekur hann ekki athygli fyrr en um tvöþúsund eða rétt fyrir 

það kannski. Það sko hann er greinilega frá Austur-Þýskalandi fyrrverandi, það er 

svona agressjón, það er verið að binda menn og þeir eru jafnvel við höggstokk og 
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svona, en ég kem úr svona mjög einangruðu samfélagi vestur úr Dölum þar sem búa 

sexhundruð mans á þrjúþúsund ferkílómetrum sem er .. kannski erum við að nálgast 

einhvern svipaðan punkt um mannlegt eðli og svona .. en bara við erum komnir frá 

mjög ólíkum stöðum og ólíku umhverfi .. það væri .. bara bjánalegt ef ég væri að mála 

einhverjar pyntingar gama .. gamla Austur-Þýskalands sko. Og hérna stríðsáraliti á 

plagötum eins og hann gerir ... “ 

 

Hildur Hákonardóttir, tölvubréf, 6. febrúar 2014. 

HN: Sæl Hildur. 

Heiða Rós heiti ég og er meistaranemi í listfræði við Háskóla Íslands og er um þessar 

mundir að vinna að lokaritgerð minni. ... 

Því langaði mig að vita hvort þú vildir vera svo væn að svara einni spurningu. 

Lagðir þú til að málaradeild yrði stofnuð árið 1975? Og var hún þá stofnun sem 

„jafnvægi" við nýlistadeild? 

Fyrir fram þakkir og bestu kveðjur, Heiða Rós. 

 

HH: Kórrétt og mikið væri ég glöð ef þetta kæmi fram. 

 

HN: Sæl aftur Hildur. Mætti ég spyrja þig að einu í viðbót? Þannig er að það er erfitt 

að leita upplýsinga um fyrstu kennara við málaradeild MHÍ. Getur þú nefnt einhver 

nöfn? 

Fyrirfram þakkir  
 

HH: púff ... Kjartan Guðjónsson, Sigurður Sigurðsson og Bragi Ásgeirsson voru þá 

helstu málarar við skólann. Ætli Sigurður hafi ekki verið yfir deildinni - það var ekki 

á þessu stigi verið að nútímavæða hana heldur að stofna hana - Helgi Friðjónsson er 

líklegur til að vita þetta. Hann er elskulegur og viðræðugóður. 
 

HN: Takk kærlega. Það var mikil hjálp í þessu. Góða helgi! 

 

 

Margrét Jónsdóttir, tölvubréf, 12. september 2013. 

„... 1976 var bannað að mála á Íslandi. Málverkið var dautt og var tákn um stöðnun. 

Bjarni H. Þórarinsson gaf mér strigann og blindrammana sem hann átti og lagði mikið 
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á sig að koma þessu óséðu til mín. Hefði einhver séð til hans haldandi á þessum 

viðbjóð hefði hann verið fordæmdur að hans sögn. Svona var mórallinn á þessum 

tíma ...Ég var ein af stofnendum Gallerí Suðurgötu 7 og fór mikil vinna í galleríið á 

þessum árum ásamt því að vinna fulla brauðvinnu og starfa að list minni eftir 

framhaldsnám í London. Ég vann alltaf út frá tilfinningum og innsæi, var mikilvægt 

fyrir mig að tengjast hinu ókannaða, dulvitundinni ... " 

 

Guðjón Ketilsson, persónulegt viðtal, 30. maí 2013. 

„... G:Sko í fyrsta lagi var náttúrulega þetta geggjaða húsnæði, þetta húsnæði var 

náttúrulega þarna til staðar.. öðru lagi fullt.. fólk með vinnustofur þarna á þessum 

stað.. og þessi starfsemi fyrir utan það, hljómsveitir og partýpleis skiluru.. og þetta 

nóga húsnæði.. og.. í öðru lagi og ekki hvað síst held ég eins og ég var að segja að þa.. 

það sko.. Nýlistadeildin var stofnuð sko nítjánhundruð sjötíu og átta.. og þarna eru 

komnar tvær þrjár kynslóðir af fólki sem að er .. svona óríenterað svona á þessu bili 

skiluru bara alveg.. svona bara m.. það var svoldil milestone þarna.. upp úr stofnun 

Nýlistadeildarinnar.. og þetta fólk fer svo út.. allur þessi hópur og er að koma þarna úr 

námi, safnast saman að aftur. .. Ég held að það sé.. sé svoldið sterkt sko.. 

útgangspunkutur og ég meina.. eins og ég segi, nákvæmlega hvernig hugmyndin hefur 

oriðið til, en það hefur sjálfsagt verið .. þú veist bara plássið er hérna í kringum 

okkur.. þú veist.. ég hugsa það. .. Sko ég hef heyrt einhverntíma svona eftirá skýringu, 

sem ég held skiluru.. geta aðrir verið ósammála. Ég held að til dæmis að þetta hérna 

UM dæmi á Kjarvalsstöðum.. sumir hafa verið að segja að það hafi v.. að sko 

Gullströndin hafi verið eitthvað svona andóf gegn því, það held ég að sé algjört bull. 

Sko það.. ja auðvitað voru menn hnefana á lofti þarna á þessum tíma, Tolli og fleiri 

sko.. þú veist sem að voru bara hérna.. .. sko.. höfðu mjög sterkar skoðanir á þessu, þú 

veist.. en ég held að þetta, þetta hafi sko margir voru þú veist, ég held að ég hafi verið 

að heyra um þetta þarna, þú veist þegar Gullströndin, að það stæði einhvernvegin 

þarna að og og.. við vorum að fliss einhvernvegin af þessu að það átti að fara að veita 

verðlaun.. ja.. ég held að þetta, það var ekki drævið í Gullströndinni sko, eitthvað 

andóf gegn þessu sko.. held ég. En þarna, en eins og ég segi, svo getur fólk haft, haft 

sínar skoðanir á því ...“ 
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Jón Axel Björnsson, persónulegt viðtal, 11. júní 2013. 

„... A: Alltaf er stór hópur sem fylgir eftir, beygir bara þegar það kemur 

umferðarskilti, þá beygir það… eða kannski… stærsti parturinn, þannig sko… og svo 

eru alltaf einhverjir sem af heiðarleika eru að leita og breyta hlutunum sínum og svo 

enn aðrir sem alltaf halda sig bara við sitt og er kannski virðingaverðast, finnst mér. 

Ekki það að hitt er sjálfsagt að endurskoða hugsun og vinnu sína. En Gullströndin var 

hérna… þetta var algjörlega orðið kæfandi. Þetta var eins og að liggja undir gæru í tíu 

ár, það getur enginn. Og þetta konseptdót, sko. Og þetta, það eru loksins menn að 

lyfta því af sér bara. Af því að úti er komið eitthvað nýtt líka sem er gjaldgengt orðið 

úti og … ofsaleg orka í kringum svoleiðis hluti og það var á Gullströndinni mjög 

mikil orka í kringum þetta. Það var gaman að koma hingað niður eftir [á Hringbraut 

119] þegar þetta var í gangi og svona ..." 

 

Kristján Steingrímur Jónsson, persónulegt viðtal, 2. júlí 2013. 

K: Eða hvort að hann var með vinnustofu annars staðar, því að það var fullt af fólki, 

sem tók þátt í Gullströndinni, sem var náttúrulega ekkert bara með vinnustofu hérna, 

þetta var yfir hundrað mans, bara hluti af þeim var með vinnustofu hérna, já já þetta er 

ekta, ekta verk eftir Tuma [rýnir í mynd af verkum Tuma í kvistherbergi á 

Gullströndinni]. Ég var með svona dulu líka, sem að Reykjavíkurborg keypti, 

 

H: Já er það. 

 

K: Það var eina salan á sýningunni og ég málaði svona uu, mynd af fígúru, haldandi á 

hundi á hlaupum .. og ég málaði þetta hérna á einhverja svona grisju, ég man eftir því 

.. ferlega ljót mynd .. og hérna, ég var eiginlega búinn að henda henni og hún var 

svoldið stór sko .. hún var einn og fimmtíu sinnum einn og einn og fimmtíu og hérna 

ég heftaði hana upp á vegg, svona, svona eins og þetta var [bendir á myndina af 

verkum Tuma] skiluru, hún var hérna aðeins lengra hérna, hún var í sama rými, ég 

man þetta alveg sko. Hún var á svona vegg svona hérna og hérna, hefta hana upp í 

staðin fyrir að henda henni og .. þá .. þetta er náttúruelga á svipuðum tíma og UM 

sýningin er og þá hérna sko skal ég segja þér .. uuu .. kemur Menningamálanefnd 

Reykjavíkurborgar .. og fer að spyrjast fyrir um þessa mynd .. ooog í henni, þessari 

nefnd var Gerla, hún er nú búin að vera í náminu. 
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K: Hún var, hún var í Menningamálanefndinni. Og hún hérna, hérna sko, hafði lagt 

fram tillögu um að kaupa þetta verk af mér .. og ég hérna var eitthvað spurður að því 

hvað verkið héti og hérna, ég skírði það Hundur þangað til annað kemur í ljós og það 

heitir það. Og svo keyptu þau verkið sko. Og þá náttúrulega fór það ekki í tunnuna, 

heldur þurfti ég að búa til einhvern ramma, eða svona þurfti að strekkja það upp sko .. 

og ég meina þetta verk er bara ósköð dæmigert svona .. eh .. nýmálaraverk sko. Fyrsta 

verkið sem ég sel opinberlega ... “ 

 

„... K: Og ég held svona einhverjum álíka efni, þetta var já frekar .. kol, þetta var 

svona, já bara, já ég held bara mál, húsamálningu, frekar en lakk, já þetta var 

húsamálning. Og hérna, þetta var mjög mikið notað svona skipalakk og svoleiðis 

hlutir. Og af því að þú varst að nefna Árna, hann vann mikið með svona skipalakki og 

ég reyndar gerði það líka sko. Þá var farið inn í hérna .. iii .. skal ég segja þér 

verksmiðju sem að hét Kassagerðin .. og hérna .. framleiðir svona allskyns öskjur og 

þar voru til svona tveggja metra háar rúllur með svona brúnum pappa, þykkum og 

þetta fengum við .. gefins til að mála á sko, svo skárum við þetta niður og svo fórum 

við í Slippfélagið og fengum gefins lakk, þetta var nú algjörlega svona eiginlega antí 

efni .. sko .. í raun og veru var þetta sko, þetta var í sjálfu sér sko ákveðinn hérna .. 

andóf. Ég veit ekki hvort að þú hefur pælt í því. Heldur betur þetta er það skiluru. Við 

vorum eiginlega að andófa, þetta var sko þetta var líka sko hluti af þessu svona 

antiliktu .. eða sko anti-intelectual sko í raun og veru hreyfing, hluti af þessu. Við 

vorum, við vorum að hluta til sko alin upp af Súm-urunum, konseptlistamönnum og 

voru meiginlega sko bara búnir að fá nóg, það er það sem gerðist. Og nýja málverkið 

er náttúrulega hluti af þessu. Erlendis líka. 

 

H: Mhm. En hvernig, hver helduru að áhrifavaldar þínir hafi verið að nýja 

málverkinu? Svona, hvenær helduru að fyrsti vísirinn af því hafi verið hjá þér? 

 

K: .. Uuuu .. sko. Ég var nefnilega með svo undarlega sögu sko. Ég kem úr 

málverkinu sko, ég byrjaði að mála .. og bara sko, tólf ára .. og svo fer ég í Myndlista- 

og Handíðaskólann þegar ég er hvað .. hvað ætli ég sé gamall .. átján nítján ára, nítján 

ára, tvítugur og þá fer ég í hérna Nýlistadeild Myndlista- og Handíðaskólans og þar 

var náttúrulega alls ekki málverk skiluru. Ekki þá. Og síðan hérna .. sko erum við þar 
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.. og það kemur í ljós að sko .. það var eiginlega búið að gera allt sem að hægt var að 

gera í konseptlist, það bara stundum fyllist rýmið sko ..bara hlutirnir verða einhvern 

vegin tæma sig og það bara kom að því að það var ekkert hægt að gera neitt meira 

sko. Á þessu sviði sko, ekki þá. Af því að þarna var all, ennþá alltaf eitthvað sem að 

tók við. Þetta var eiginlega sko, í raun og veru kannski síðustu leifar af 

módernismanum ...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


