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Ágrip 

Birtingarmyndir trúarlegra viðfangsefna í samtímalistum hafa ekki verið með 

augljósum hætti um langt skeið en innan fræðasviðs listarinnar hafa rannsóknir á 

trúarlegri túlkun í myndlist aukist til muna samhliða minnkandi áhuga manna á 

veraldarhyggju samtímans. Bandaríski listfræðingurinn James Elkins heldur því fram 

að trú sé hluti af lífi manna og telur því óhjákvæmilegt að listamenn fjalli um trú á 

einhvern hátt, enda tengjast hugtökin trú og list hugmyndinni um tilveru mannsins í 

heiminum.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara spurningunni hvort 

landslagsmálverk Georgs Guðna Haukssonar (1961-2011) geti staðið fyrir hinn 

yfirskilvitlega og ósýnilega veruleika sem guðsmynd kristindómsins átti að standa 

fyrir fyrr á öldum. Fræðilegur rammi ritgerðarinnar er samband trúar og listar í 

sögulegu samhengi allt frá miðöldum til samtímans. Þar verður stuðst við kenningar 

þýsk-bandaríska guðfræðingsins Paul Tillich (1886-1965) og bandaríska 

listfræðingsins James Elkins (f.1955), ásamt umfjöllun listfræðingsins Auðar 

Ólafsdóttur um birtingarmyndir trúar í verkum íslenskra samtímalistamanna.  

Eins verður fjallað um samband náttúrufegurðar og listfegurðar við upphaf 19. 

aldar og þær breytingar sem hafa átt sér stað á hugtakinu um hið háleita í 

samtímalistum. Í því ljósi verður bent á þá samsvörun sem finna má með túlkun 

rómantísku málaranna á náttúrunni – en þeir litu á náttúruna sem kraftbirtingu 

guðdómsins – og hugmyndum Georgs Guðna sem gengu út á að fanga hið 

yfirskilvitlega í náttúrunni.  
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Inngangur 

Spurningin hvort hægt sé að endurvekja gildi trúarlegra málverka fyrri alda í 

nútímanum kviknar þegar horft er til sköpunarverka nokkurra samtímalistamanna, þar 

á meðal landslagsmálverka Georgs Guðna Haukssonar (1961-2011). 

Bandaríski listfræðingurinn James Elkins heldur fram að trú sé hluti af lífi 

manna og telur því óhjákvæmilegt að að listamenn fjalli um trú á einhvern hátt, enda 

tengjast bæði hugtökin trú og list hugmyndinni um tilveru mannsins í heiminum.1 

Kennisetningar trúarbragða halda því fram að Guð hafi gætt mannlífið tilgangi og að 

tilgang lífsins megi öðlast með því að fylgja hinum trúarlega boðskap. Trúarleg list 

fyrri alda fjallaði um leit mannsins að hinu góða, fagra og fullkomna og í því 

sambandi varð fegurðin leið mannsins að hinu guðlega og leið guðdómsins til 

mannsins. Fegurð listaverka var einskonar opinberun/birtingarmynd hins guðlega; 

listin átti að gefa manninum tilfinningu fyrir því að lífið væri gott og fagurt og að Guð 

væri að baki öllu sem til var. 

Snemma á 19. öld fóru listamenn að líta á náttúruna sem kraftbirtingu 

guðdómsins og segja má að náttúrudýrkun þeirra hafi verið trúarlegs eðlis þar sem 

þeir litu svo á að náttúrunni bæri að sýna virðingu, nánast lotningu. Náttúran var hyllt 

sem helgidómur og litið var á listina sem upphafið fyrirbæri sem gæti haft göfgandi 

áhrif á mannkynið og stuðlað að djúpri fagurfræðilegri reynslu. Listin varð því 

einskonar milliliður manns og Guðs.  

Innan fræðaheims listarinnar virðist fegurðarhugtakið og trúarleg þemu hafa 

misst vægi sitt og telja margir fegurðina vera listrænt léttvæga í samanburði við 

frumleika verksins. Sumir telja að list eigi ekki að ganga út á fegurð, heldur eigi hún í 

besta falli að vera aukaafurð vel heppnaðs listaverks. Þrátt fyrir að lítið hafi farið fyrir 

trúarlegum listaverkum í samtímalist hafa listfræðingar og fræðimenn bent á að það sé 

óábyrgt að gera ekki ráð fyrir trúarlegri list í samtímanum.  

 Í þessari ritgerð mun ég leitast við að svara spurningunni hvort 

landslagsmálverk Georgs Guðna geti staðið fyrir hinn yfirskilvitlega og ósýnilega 

veruleika sem guðsmynd kristindómsins átti að standa fyrir fyrr á öldum. 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 James Elkins, „Conclusions“, On the Strange Place of Religion in Contemporary Art, New 
 York: Routhledge, 2004, bls. 115-116. 
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1 Samband listar og trúar 

Hugtökin trú og list eru tvær leiðir mannsins til að fást við tilgang lífsins; hvað það 

merkir að vera manneskja og hvernig maðurinn gefur tilvist sinni heildarmerkingu. 

Eins hefur verið haldi fram að hlutverk trúar og lista sé að gæða líf mannsins fegurð, 

hefja hann upp úr hversdagsleikanum og skapa þrá innra með manninum til þess sem 

er gott, fagurt og fullkomið. Það hefur líka verið litið svo á að trú og listir eigi að 

þjóna því hlutverki að sýna manninum sannleikann um líf sitt og tilvist, hvort sem það 

er fagurt eða ljótt, gott eða illt.  

 Þýski heimspekingurinn Theodor Adorno (1903-1969) var þeirrar skoðunar að 

eitt af meginhlutverkum listarinnar væri að afhjúpa dýpstu tilfinningar og hugsanir 

mannsins. Hann leit svo á að listin væri tæki mannsins til að ná þangað sem hann 

kæmist ekki með öðrum leiðum – listamðurinn væri einskonar milligöngumaður fyrir 

innbyggðar hugsanir áhorfandans á hverjum tíma.2 

Sá fræðimaður sem hefur fjallað mest um samband trúar og listar á tuttugustu 

öldinni er þýsk-bandaríski guðfræðingurinn Paul Tillich (1886-1965) en hann var 

jafnframt kennari Adornos. Tillich skilgreindi trú sem leitina að endanlegum 

sannleika (ultimate concern), því sem gildi endanlega þegar öllu er á botninn hvolft. 

Hann taldi að trúin ætti að felast í kjarnanum, því sem er undir yfirborðinu og er satt 

og rétt og þess virði að lifa og deyja fyrir. Tillich sagði að listin hefði afhjúpandi 

hlutverki að gegna og að öll sönn list fengist á einn eða annan hátt við það að miðla 

og túlka það sem hann nefndi endanlegan sannleika. Hann taldi að þessi veruleiki 

fullkomnaðist aldrei í neinu sérstöku sem menn sæju eða þreifuðu á, heldur væri hann 

eins og óhagganleg staðreynd á bak við allt sem er hér og nú og hægt væri að þreifa á. 

Tillich taldi að mönnunum væri eðlislægt að leita og spyrja að tilgangi lífsins þó svo 

að þeim spurningum yrði seint svarað. 

Tillich leit á listina sem tæki mannsins til þess að komast í samband við 

sjálfan sig og æðri mátt og taldi listir búa yfir táknum sem færðu mönnum reynslu 

sem þeir gætu ekki öðlast með öðrum hætti.3 Jafnframt taldi Tillich að listamenn sem 

væru heiðarlegir og sannir í sinni list, gætu fengið hugboð um þennan sannleika vegna 

þess að þeir féllu ekki í þá freistni að falsa eða gera málamiðlanir. Tillich taldi þó 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Gunnar Kristjánsson, „Hinn veiklegi siður: Trú, list og kirkja“, skoðað 28. apríl 2014 af <  
http://gunnarkristjansson.files.wordpress.com/2012/01/hinn-veiklegi-sidur-tru-list-og-
kirkja.pdf> 
3 Paul Tillich, „Cross Currents“, úr Art and Ulitimate Reality, A Quarterly Review. Vol X,1, 
1959, bls. 209. 
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myndefnið ekki ráða úrslitum um það hvort list gæti talist trúarleg, heldur vitund 

listamannsins um dýpri merkingu og innihald tilverunnar.4 

 

1.1 Trú í samtímalist 
Bandaríski listfræðingurinn James Elkins (f.1955) er á sama máli og Tillich og bendir 

á að birtingarform trúrar innan myndlistar séu ekki alltaf greinileg heldur verði að líta 

á tilgang og markmið listamannsins; það er hvort um meðvitaða trúarlega merkingu 

eða ásetning sé að ræða.5 

Í riti sínu On the Strange Place of Religion in Contemporary Art (2004) fjallar 

Elkins um ólíkar birtingarmyndir trúar í samtímalist sem hann flokkar í fimm liði: 

 

1. Hefðbundna trúarlega list þar sem einföld myndlýsing sýnir tæknilega færni, 

oft á klisjukenndum trúarlegum táknum. 

2. List sem gagnrýnir trú. Oft er um kaldhæðna list að ræða þar sem trúarlegar 

skírskotanir eru hugsaðar sem menningarsöguleg tákn. 

3. List sem miðar að því að skapa nýja trú. Í þennan flokk fellur t.d. nýaldartrú.  

4. List sem reynir að komast að kjarna trúarinnar og brennir burt það sem er 

falskt. 

5. Ómeðvituð trúarleg list eða list sem skapar nýja trú án þess að það sé meðvituð 

ákvörðun. Verk sem falla undir þennan lið virðast við fyrstu sýn ekki búa yfir 

neinum trúarlegum einkennum og oft virðist listamaðurinn sjálfur ekki gera sér 

grein fyrir því að yfir verkum hans hvíli trúarleg eða andleg ára.6 

 

James Elkins bendir á að hugmyndir manna um trúarlega list í samtímanum séu 

svo neikvæðar að menn neiti því að inntakið sé trúarlegt jafnvel þótt svo sé. Eins 

bendir hann á að nafnið Guð teljist jafnvel óviðeigandi í listheiminum og telur það 

óeðlilegt viðhorf þar sem trú sé hluti af lífi allra manna og þar með nátengd hugsun og 

athöfnum þeirra. Hann telur því óhjákvæmilegt að samtímalistamenn fjalli um trú á 

einhvern hátt enda tengjast bæði hugtökin trú og list, hugmyndinni um tilveru 

mannsins í heiminum.7 Elkins telur að listamenn sem gera trúarleg verk þurfi ekki að 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Paul Tillich, bls. 213. 
5!James Elkins, On the Strange Place og Religion in Contemporary Art, bls. 47. 
6 Sama heimild, bls. 37.  
7 Sama heimild, bls. 115-116. 
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vera trúaðir til þess að fást við trúarleg myndefni. Hann bendir jafnframt á að 

myndlist geti orkað trúarlega á suma þrátt fyrir að verkin bendi ekki til þess að um 

trúarlegt viðfangsefni sé að ræða og telur það því þrögnsýn og óábyrgt að gera ekki 

ráð fyrir trú í samtímalistum.8  

Innan fræðaheims listarinnar hafa rannsóknir á trúarlegri túlkun aukist til muna 

og tengir Elkins það við minnkandi áhuga manna á veraldarhyggju samtímans.  

Rit Elkins, On the Strange Place of Religion in Contemporary Art  hefst á því að hann 

rekur þær breytingar sem áttu sér stað í tengslum við trúarlega list frá endurreisn fram 

á 19. öld með hliðsjón af listaverkum þess tíma. Hann bendir á að í kjölfar 

endurreisnarinnar hafi listin þróast í átt að veraldlegri verkum með aukinni áherslu á 

færni listamannsins. Kristur sem Jesúbarnið varð algengt minni á 

endurreisnartímanum sem tengdist vaxandi áhuga á mannseðli Krists en einnig 

auknum áhuga á barninu í samfélagi vaxandi húmanisma. Með upplýsingunni fór 

athyglin að beinast að manninum og náttúrunni í stað Guðs og fóru margir að líta 

gagnrýnum augum á kennisetningar kristinnar trúar. Í kjölfar upplýsingar og 

nýklassíkur í listum tók rómantíkin við með áherslu á ímyndunarafl listamannsins og 

upphafningu náttúrunnar. Sem dæmi um rómantísk verk nefnir Elkins verk eftir þýska 

málarann Caspar David Friedrich (1774-1840), en málarar rómantíska tímans voru 

með þeim fyrstu sem leituðust eftir að fanga kjarna trúarinnar í verkum sínum. Þeir 

litu á náttúruna sem upphaf hins guðlega kraftar sem fæli í sér hugboð um óræða 

tilvist annars veruleika (sjá mynd 1).9 

Elkins telur að í verkum impressjónistanna fari lítið fyrir trúarlegum verkum 

en þó megi sjá einstaka verk með trúarlegar skírskotanir á borð við Kristur og 

englarnir (1864) eftir franska listamanninn Édouard Manet. Á seinni hluta 19. aldar 

fór aftur að bera á trúarlegu þema í verkum pre-rafaelíta og symbolistum á borð við 

listamanninn Edvard Munch (1863-1944). Fyrsta kynslóð óhlutbundinna málara sem 

kom fram í byrjun 20. aldar leituðust eftir að túlka kjarna trúarinnar með 

óhlutbundnum táknum sem áttu að vísa út fyrir málverkið.10 Fremstur í flokki þeirra 

var rússneski listamaðurinn Wassily Kandinsky (1866-1944). Kandinsky leit ekki 

aðeins á myndlist sína út frá formalísku sjónarhorni; sem málningu og striga heldur 

einnig sem aðgang að æðri mætti. Hann leit á listina sem tæki sem menn gætu notað 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 James Elkins, „Inngangur“, One the Strange Place of Religion in Contemporary Art, bls. Ix,  
9 Sama heimild, bls. 5-20.  
10Sama heimild, bls. 21-27. 
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til þess að verða fyrir andlegri upplifun. Með verkum sínum reyndi Kandinsky að 

komast í snertingu við hinn andlega heim og mynda samtal milli listamanns og 

áhorfanda. Hann vildi að áhorfandinn væri meðvitaður og virkur í skynjun sinni á 

listaverkinu því án meðvitundar færi heimurinn fram hjá honum.11  

Á tímum módernisma, súrrealisma, popplistar, minimalisma og konseptlistar fór 

ekki mikið fyrir trúarlegu þema innan listheimsins jafnt hér á landi sem og 

annarstaðar í heiminum og má skýringuna eflaust rekja til þess hversu alþjóðleg listin 

er orðin í samtímanum, samfara aukinni gagnrýni á stöðu listar og trúar. Að lokum 

bendir Elkins á að hlutverki hins háleita hafi verið snúið á hvolf með 

póstmódernismanum, þar sem reynslan af hinu háleita snúi hugsunum manna inn á 

við í stað þess að miða hið háleita við óendanleikann. Hann telur að hið háleita á 

tímum póstmódernisma birtist sem gagnrýni á hina upphöfnu fegurð, enda er einkenni 

póstmódernisma fjarlægð á viðfangsefnið.12 Því hefur jafnvel verið haldið fram að 

listir hafi tekið við af trúarbrögðum á 20. öldinni og að fagurfræðileg reynsla (að vera 

upphafinn) hafi leyst trúarlega reynslu af hólmi.  

 

1.2 Trú í íslenskri myndlist 

Í kjölfar siðaskiptanna á Íslandi árið 1550 fór listrænum verkefnum á vegum 

kirkjunnar fækkandi og áhrifamáttur trúar dvínaði í kjölfarið. Siðaskiptunum fylgdi 

myndbrotatími (íkonoklasmi) þar sem dýrmætustu listmunum landsins var fargað eða 

komið í hendur Danakonungs. Fram að siðaskiptum var kirkjan helsti vettvangur 

myndlistar í landinu – einskonar listasafn þess tíma og því mikilvæg stofnun í 

menningarlegu samhengi. Í kjölfar siðaskiptanna var hoggið á hina aldagömlu hefð 

trúrarlegrar myndtúlkunar og tók fábreytilegur skreytistíll lúthersku kirkjunnar við.13 Í 

upphafi tuttugustu aldar varð vakning í listum á Íslandi sem rekja má til breyttra 

viðhorfa í landinu og aukins sjálfstæðisanda þjóðarinnar. Þórarinn B. Þorláksson 

(1867-1924) var fyrstur Íslendinga til að nema málaralist erlendis en í verkum hans 

birtast greinileg áhrif frá rómantísku málurunum, sér í lagi Caspar David Friedrich 

sem leit á náttúruna sem biritingarmynd guðdómsins. Listamaðurinn Einar Jónsson 

(1874-1954) leit á listina út frá andlegu sjónarhorni og taldi að hlutverk listarinnar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Wassily Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art, Dover Puplications, New York, 1977, 
bls. 55. 
12 James Elkins, bls. 100-101.!
13 Björn Th. Björnsson, Íslensk listasaga I. Bindi, Helgafell, Reykjavík, 1964, bls. 7-8. 
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væri að tengja manninn við alheiminn. Einar var undir áhrifum sænska 18. aldar 

vísindamannsins og dulspekingsins Emanuels Swedenbrog, en hann lagði áherslu á 

endurholdgun mannsins og æðri heima. Meðal verka sem gefa til kynna guðspekilegar 

skírskotanir hjá Einari má nefna verkin Hvíld og Lofgjörðin fyrsta, en þau fjölluðu um 

andlega þróun guðdómlegs eðlis mannsins.14  

Í grein sinni „Helgimyndir samtímans: Trúarhugyndir í verkum íslenskra 

samtímalistamanna“ (2006) fjallar listfræðingurinn Auður Ólafsdóttir um 

birtingarmyndir trúar í verkum íslenskra samtímalistamanna. Líkt og Elkins, bendir 

Auður á að trúarleg einkenni í íslenskri samtímalist séu sjaldnast einhlít. Hún telur að 

íslenskir samtímalistamenn leiti víða fanga í sinni listköpun og gjarnan í eigin 

menningararfleifð, en kristin trú og kristin siðfræði er hluti af þeirri arfleifð. Auður 

segir að fagurfræði samtímalista sé andstæð heildarhyggju og sannleikshugmynd 

kristinnar trúar eins og hún birtist á miðöldum. Í stað trúarlegra spurninga um 

merkingu heims og mannlegrar tilveru, þá snúast verk íslenskra samtímalistamanna 

frekar um tilvistarspurningar sem snúa að menningarlegum sjálfskilningi, venjum og 

siðum.15  

Sem dæmi um slíkar vísanir nefnir Auður verk Ólafar Nordal, Corpus dulcis 

(Hið sæta hold) og verkið Sapere corde (Hið vitiborna hjarta) sem Ólöf sýndi rétt 

fyrir páska árið 1999 í Galleríi I8. Verkin samanstóðu annarsvegar af sundurhlutuðum 

líkamspörtum karlmanns, og hins vegar eftirmynd mannshjarta. Bæði verkin voru 

steypt í súkkulaði og boðin gestum til neyslu. Verkin vísa jafnt í táknfræði kristinnar 

trúar; altarissakramenntisins og eins til heiðins siðar; neyslu páskaeggja.16  

Í grein sinni bendir Auður á að í kringum aldamótin síðustu hafi listamenn 

farið að beina sjónum sínum inn á við og að líkama listamannsins. Með því móti varð 

listin einskonar tæki til sjálfskoðunar og sjálfsuppgötvunar og að sjálfsmynd 

listamannsins hafi með því móti leyst guðsmyndina af hólmi.17 Á Íslandi er 

listsöguleg hefð fyrir því að hið eilífa, algilda og stóra í trúarlegum skilningi sé að 

finna í tengslum við náttúruna. Auður rifjar upp að íslensk skáld 20. aldar hafi talið 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Höf: óþekktur, Einar Jónsson myndhöggvari, skoðað 30. apríl 2014 af 
http://www.lej.is/einarjonsson/ferill/ 
15 Auður Ólafsdóttir, „Helgimyndir samtímans: Trúarhugmyndir í verkum íslenskra 
samtímalistamanna“, Óbirt íslensk útgáfa greinarinnar Heiligenbilder der Gegenwart. 
Religiöse Ideen in den Werken isländischer Gegenwartskünsler. Kunst und Kirche, 1. 
Þýskaland, 1/2006, bls. 19.  
16 Sama heimild, bls. 19. 
17 Sama heimild, bls. 20. 
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guðdóminn helst vera að finna í eintali sálarinnar á heiðum uppi og sömuleiðis væri 

samsömun náttúrunnar við hið upphafna og guðlega þekkt minni í sögu íslenska 

landslagsmálverksins. Hið tímalausa rými mannlausrar náttúru varð staður til 

íhugunar og algleymis í anda trúarlegrar hugljómunar. Jafnframt bendir Auður á að 

landslagsmyndir íslensku brautryðjendanna á fyrrihluta 20. aldar hafi verið einskonar 

helgimyndir sem settar voru á stall, ekki ósvipað altaristöflum í því skyni að tilbiðja 

og dýrka landið sem var meginboðskapur sjálstæðisbaráttunnar.18 

Þrátt fyrir marg endurteknar yfirlýsingar um dauða listarinnar og tæmingu á 

innihaldi hennar og inntaki, þá hættir maðurinn aldrei að finna hjá sér þörf til að leita 

þeirrar reynslu sem býr handan efnisveruleikans og hins óþekkta. Það á jafnt við um 

trúarlega og veraldlega listsköpun, enda er það eðli listsköpunar að leita inn á svið 

mannlegrar reynslu sem er yfirskilvitleg og í þeim skilningi heilög. List verður aldrei 

sköpuð úr því sem er fyrirfram þekkt, skilið og skilgreint. Vandi listamanna er að 

fanga hið yfirskilvitlega og gefa slíkri reynslu efnislega og skynjanlega mynd.19  

 

2 Hið heilaga samband manns og náttúru 

Breski guðfræðingurinn Alister McGrath telur að allt atferli mannsins vísi á tilraunir 

til að finna yfirskilvitlegan veruleika í tilvist sinni. Eða að finna návist guðdómsins 

með einum eða öðrum hætti, hvort sem það er í mannlegum samskiptum í náttúrunni, 

í bókmenntum og listum eða með öðrum hætti.20 McGrath telur að þráin til hins 

yfirskilvitlega veruleika sé manninum ýmist ómeðvituð eða meðvituð. Hann telur að 

leitin að hinum yfirskilvitlega veruleika snúist um að finna annarskonar veruleika en 

þann áþreifanlega sem maðurinn þekki. Þessa leit telur hann vera hina trúarlegu leit 

mannsins sem kemur ekki fram undir formerkjum trúarinnar heldur sem leit inn í 

óvissuna, leit að merkingu og tilgangi.21 

Í bók sinni, The Open Secret. A New vision for Natural Theology (Opna 

leyndarmálið. Ný framtíðarsýn náttúrulegrar guðfræði) sýnir McGrath fram á að guð 

tali til mannsins í hinu náttúrulega umhverfi, að hann mæti manninum ekki aðeins í 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Auður Ólafsdóttir, „ Helgimyndir samtímans“, bls. 22. 
19 Ólafur Gíslason, „Um samband fagurfræðilegrar og trúaralegrar reynslu í verki Ólafar 
Nordal“, skoðað 27. apríl 2014 af <http://vu2016.eileen.1984.is/leidsla-isl-olafurgisl/> 
20 Alister E. McGrath, The Open Secret. A New vision for Natural Theology, Blackwell 
Publishing, Oxford. 2008, bls. 3. 
21 Sama heimild, bls. 6. 
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rituðum texta Biblíunnar heldur einnig í náttúrunni. Hann heldur því fram að leið 

guðs til mannsins sé meðal annars í gegnum upplifun á náttúrunni.22 

McGrath nýtir sér nútíma textafræði þegar hann nálgast viðfangsefni sitt og 

talar um tvenns konar texta sem maðurinn les: annars vegar er það ritningin en hins 

vegar náttúran. Náttúran er texti sem hver og einn túlkar á sinn einstaklingsbundna 

hátt en túlkunin og skilningur lesandans byggir á þeirri reynslu og þekkingu sem hann 

er með í farteskinu.23 McGrath nálgast því náttúruna sem texta, hún er opin bók eða 

opinn leyndardómur. Opin í þeim skilningi að merkingin er ekki fyrirfram gefin og 

hver og einn verður að túlka merkinguna með eigin augum og út frá eigin reynslu og 

fá eigin niðurstöðu. Náttúran túlkar sig ekki sjálf og afhendir engan túlkunarlykil, 

hann er annars staðar að finna, segir McGrath. Guðstrú er ein leið til að nálgast 

sköpunarverkið en bók náttúrunnar hlýtur að vera öllum aðgengileg óháð því hvar í 

veröldinni þeir eru staddir og hver sem trúarbrögð þeirra eru.24  

Samkvæmt kenningum McGrath getur orðræða aldrei orðið staðgengill 

reynslu af náttúrunni. Þessar hugmyndir hefur franski heimspekingurinn og 

málfræðingurinn Roland Barthes (1915-1980) einnig fjallað um, en eins hefur Auður 

Ólafsdóttir bent á að „Orðlaus boðskipti [séu] oft áhrifaríkari og skilvirkari 

tjáningarmeðferð en tungumál sem hefur vissar takmarkanir.“25 Í grein sinni „Ef ég 

væri mynd hvernig myndirðu þá orða mig?“ (2005) fjallar Auður um mikilvægi hins 

sjónræna þáttar og segir að myndmál sé merkingarbær heimur án orða eða „orðlaus 

boðskipti“ sem þurfi ekki að þýða.26  

 

3 Meira en orð fá lýst: um mikilvægi hins sjónræna.  

Myndlist miðalda gegndi því hlutverki að uppfræða almenning um boðskap hinnar 

heilögu ritningu. Kristið myndmál snérist um að gera hið ósýnilega (Guð) sýnilegt eða 

að myndgera hið óáþreifanlega. Á þrettándu öld lýsti heilagur Bonaventure (1221-

1274) því yfir að listum væri ekki aðeins ætlað að gera heilaga ritningu sýnilega í 

gegnum málverk heldur einnig að upphefja andann og skapa háleitar tilfinningar: „það 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Alister McGrath, bls. 25. 
23 Sama heimild, bls. 27-29.  
24 Sama heimild, bls. 139. 
25 Auður Ólafsdóttir, „Ef ég væri mynd hvernig myndirðu þá orða mig? samband mydnmáls 
og tungumáls í ljósi túlkunaraðferða listfræðinnar“,“, Ritið, 1. hefti, 5. árgangur, Tímarit 
hugvísindastofnunar Háskóli Íslands, Reykjavík, 2005. bls. 10-11. 
26 Sama heimild, bls. 10. 



! 12!

sem menn sjá hefur sterkari áhrif á tilfinningar þeirra en það sem þeir heyra.“27 

Heilagur Ágústínus orðaði það þannig að „hverfulir hlutir geta hjálpað okkur að skilja 

hið andlega og eilífa“.28   

Áherslan á hið óefniskennda kom fyrst fram á 12. og 13. öld í tenglum við 

gotneskar dómkirkjur. Ljósið gegndi lykilhlutverki í tengslum við trúarlega 

hugmyndafræði kirkjunnar og var litið á ljósið sem myndmál fyrir hið yfirskilvitlega 

ljós (kristur sem ljós heimsins) sem var „efnislaust“ og sem slíkt andstæða hins 

efnislega veruleika. Myndlistin gekk út á að sýna hvernig menn gætu forðast myrkrið 

og bjargað sálu sinni (orðið sáluhólpnir), komist inn í ljósið og fengið hlutdeild í eilífð 

Guðs. Í ljósinu er einnig að finna hugmyndina um hið fagra, sem má rekja til 

frummyndakenningar Platóns, í merkingunni að yfirstíga efnið. Í heimi 

miðaldaguðfræði, sem grundvallast upphaflega á hugmyndum Platóns, var fegurðin 

sterkasta birtingarform guðdómsins í þessum heimi. Allt sem var fagurt og gott var 

brot af veruleika guðdómsins. Maðurinn dróst að hinu góða; hið fagra og góða var 

nánast eitt og hið sama samkvæmt þessum hugmyndum.29 Hér má strax sjá þróun í átt 

til abstrakt skilnings á trúnni, þ.e. að horfa á verk í samhengi við skynjun og íhugun 

sem leið til að nálgast guðdóminn. 

Helgimyndir fyrri alda áttu að veita áhorfandanum hlutdeild í guðdóminum í 

gegnum efnið með sama hætti og kristnir menn öðlast hlutdeild í Guðdóminum í 

gegnum líkama Krists við altarisgönguna. Í Orthodox trú var ekki aðeins litið á íkona 

sem málverk heldur einnig staðgengil eða birtingarmynd helgrar persónu. Þessi 

markmið blasa við þegar við skoðum myndlist fyrri tíma í kirkjum og listasöfnum; 

listin gegndi því meginhlutverki að gefa manninum sýn í annan veruleika – hlutdeild í 

veröld hins góða, fagra og fullkomna veruleika Guðs. Þetta var lengi vel mikilvægasta 

hlutverk allra listgreina, en með upplýsingastefnunni og rómantíkinni breyttist 

samband listar og trúar. Kirkjuleg myndlist og að einhverju leyti trúarleg myndlist 

deyr út um 1850. Í kjölfarið fer listamaðurinn að leita að tilgangi lífsins og fegurðinni 

í umhverfinu sem verður til þess að myndefnið tekur á sig annað form.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Gramham Howes, ,,Four dimension of religious art“ í The Art of the Sacred. I.B. Tauris & 
Co. Ltd. 2007, bls. 11-13.  
28 Sama heimild, bls. 139. 
29 William A. Dyrness: ,,Western Art and Faith from the Eleventh to the Sixteenth Century” 
úr Visual Faith, Baker Academic a division of Baker Book House Company, Bandaríkin, 
2001, bls. 38-40. 
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4 Gildi listfegurðar og náttúrufegurðar 

Hugtökin fagurfræði og náttúrufegurð eiga það sameiginlegt að vera hvorki 

fullkomlega huglæg né fullkomlega hlutlæg. Hugtökin vísa annars vegar til ytri þátta 

manneskjunnar og hins vegar til innri heims mannsins, þar sem skynjun, upplifun og 

merking eru stór hluti af skilningi hugtaksins.30 Samspil náttúru og listar hefur verið 

mönnum umhugsunarefni allt frá dögum forn-Grikkja. Landslagsmálverkið á sér þó 

ekki eins langa sögu í hinum vestræna heimi þar sem elstu málverk með landslag í 

aðalhlutverki birtust ekki fyrr en á 17. öld. Fyrir þann tíma mátti sjá landslag í 

myndum en aðeins sem baksvið þeirra atburða sem verkið fjallaði um og gegndi þá 

fyrst og fremst táknrænu hlutverki, oftast trúarlegs eðlis. Frá og með 17. öld fer 

landslagsmálverkið að sækja í sig veðrið, þó það hafi ekki orðið útbreitt á 

vesturlöndum fyrr en á 19. öld.31 

Á síðari hluta 18. aldar var farið að líta á listir sem upphafið fyrirbæri sem 

gæti haft göfgandi áhrif á mannkynið og stuðlað að djúpstæðri fagurfræðilegri 

reynslu. Það komu fram hugmyndir um að fagurfræðilegar tilfinningar gætu kviknað 

af sjálfu sér þegar menn stæðu andspænis listaverkum og varð listin því einskonar 

milliliður manns og guðs sem tengdi manninn við lífið.  

Flestir hinna eldri fagurfræðinga töldu náttúrufegurð upprunalegri en 

listfegurð og röktu listfegurð til hennar. Einnig litu þeir á að listin væri fólgin í 

eftirlíkingu náttúrunnar, þ.e. að listin væri list ef hún virtist vera náttúran sjálf en 

missti marks að sama skapi ef hún fjarlægðist hana. Þessar kenningar eru þó löngu 

úreltar, enda getur listin aldrei orðið nákvæm eftirmynd náttúrunnar heldur aðeins 

túlkun listamannsins á náttúrunni. Í listum er náttúran endursköpuð og gefur því 

áhorfandanum aðra skynjun á náttúrunni en ef um raunveruleikann væri að ræða.32 

 

4.1 Ægifegurð á tímum rómantíkur 

Það má segja að 19. öldin hafi verið blómaskeið landslagsmálverksins enda urðu 

gríðarlegar breytingar á viðhorfi listamanna til náttúrunnar. Túlkun listamanna á 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Fagurfræði náttúrnnar: vitræn skynjun og skynræn þekking“, 
Hugur: Tímarit um heimspeki, 22.árg. Félag áhugamanna um heimspeki, Reykjavík, 2010, 
bls. 29-42. 
31 Þorvarður Árnason, „Náttúrufegurð“, úr Náttúrusýn: safn greina um siðfræði og náttúru, 
Háskóli Íslands, Rannsóknastofnun í siðfræði, Reykjavík, 1994, bls. 268. 
32 Símon J. Ágústsson, „Náttúrufegurð og Listfegurð“, úr List og fegurð, 1953, Hlaðbúð, 
Reykjavík, bls. 33 
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náttúrunni varð einstaklingsbundnari og byggði frekar á skynjuninni af náttúrunni en 

fyrirmyndinni. Útimálun varð viðurkennd málunaraðferð og eins varð breyting í 

blöndun og vinnslu lita. Áhersla var lögð á tilfinnigagildi litarins í því skyni að túlka 

áhrif náttúruaflanna – veruleiki litarins og tilfinning listamannanna urðu eitt og hið 

sama.33 Eins komu fram nýjungar sem gengu út á að meðhöndla gegnsæi og ógegnsæi 

litarins til þess að líkja eftir áhrifum ljóss og skugga, en þá tækni má rekja til enska 

málarans J.M.W. Turners (1775-1851) sem steig mikilvægt skref í átt til afstraktverka 

20. aldarinnar, þar sem liturinn var tekinn fram yfir formið.34 

Upphaf 19. aldar er kennd við rómantísku stefnuna35, en ein af megin stoðum 

hennar er afturhvarf til náttúrunnar þar sem náttúran varð ímynd fullkomnunar og 

fegurð hennar gjarnan upphafin. Náttúran öðlaðist fagurfræðilegt gildi, en fram að 

tíma rómantíkur var litið á náttúruna einungis út frá nytsemissjónarmiði eða sem afurð 

til þess að lifa af. Rómantísk skáld og listamenn litu á náttúruna sem kraftbiritngu 

guðdómsins og að henni bæri að sýna lotningu. Rómantíkin er samheiti yfir viðhorf 

og viðbrögð sem fólu meðal annars í sér áherslubreytingar frá rökhugsun til 

tilfinninga og innsæis, og frá hlutlægri náttúru til huglægra tilfinninga.36 Rómantíska 

stefnan hafði í för með sér áherlsu á frelsi einstaklingsins til hugsunar, tilfinninga, 

aðgerða, tilbeiðslu, tjáningar og smekks. Leiðin til frelsis var talin liggja í 

ímyndunaraflinu sem listamenn tjáðu í gegnum málverkið.  

Fylgifiskur rómantíkurinnar var hugtakið „hið háleita“ eða ægifegurð sem var 

jafnframt viðbragð við rökhugsun upplýsingarinnar og var gjarnan tengt hinni 

stórbrotnu náttúru. Í upphafi var lagður guðfræðilegur skilningur í hugtakið þar sem 

litið var á fjallagarða, gljúfur og eyðimerkur sem ummerki eftir syndaflóðið, enda 

hefði náttúra hinnar jarðnesku paradísar upprunalega einkennst af samræmi og fegurð. 

Hrikaleiki náttúrunnar átti að koma mönnum í kynni við guðdóminn: mátt hans, stærð 

og óendanleika og áttu náttúrufyrirbæri af þessu tagi að beina huganum upp á við í átt 

til Guðs og voru því háleit í þeim skilningi orðsins.37  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Gardner’s Art Through the Ages, 12. útg. Ritstj. Fred S. Kleiner og Christin J.  
Mamiya. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning 2005, bls. 839-840. 
34 Sama heild. bls. 839-840. 
35 Rómantíska tímabilið var stefna innan listar sem var ríkjandi í evrópskri list og menningu 
frá lokum 18. aldar til miðrar  19. aldar. Rómantíska tímabilið á Ísandi ríkti frá miðri 19. öld 
til byrjun 20. aldar.  
36 Gardner’s Art Through the Ages, bls. 827. 
37!Sveinn Yngvi Egilsson, „Og andinn mig hreif uppá fjallatind, Nokkrar birtingamyndir hins 
háleita á 19. öld“, Skorrdæla, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2003, bls. 155-156. 
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Fagurfræðikenningar írska heimspekingsins Edmunds Burke (1729-1797) um hið 

háleita eru meðal þeirra þekktustu í samtímanum. Burke taldi það háleitt sem væri 

stórt, máttugt, víðfeðmt, óendanlegt, grófgert, myrkt, drungalegt og tilkomumikið en 

einnig taldi hann hávær hljóð, ramman fnyk og ódaun tilheyra hinu háleita.38 Burke 

taldi að hið háleita væri ekki hægt að upplifa nema í gegnum milliliðalausa reynslu, í 

öruggri fjarlægð frá fyrirbærinu.39 

Þegar leið á 18. öldina hurfu fleiri frá því að að skilja hið háleita á grundvelli 

guðfræðinnar og hrikaleikanum og nálguðust náttúruna á hennar eigin forsendum.40  

Í lok 18. aldar gagnrýndi prússneski heimspekingurinn Immanuel Kant (1724-1804) 

skilgreininguna á hinu háleita í riti sínu Gagnrýni á dómgreindina (1790) og taldi það 

hugsanavillu að halda því fram að náttúrufyrirbæri væru háleit. Hið háleita ætti ekki 

við um hlutveruleikann, heldur um hugarástand sem menn kæmust í þegar þeir stæðu 

frammi fyrir einhverju miklu eða mikilfenglegu náttúrufyrirbæri. Kant sagði dóma um 

hið háleita byggjast á ímyndunarafli og væru því forskilvitlegir og huglægir, óháðir 

reynslu og efni. Hluturinn yrði tilefni til íhugunar og vangaveltna. Fyrst í stað áttuðu 

menn sig ekki á honum en smám saman leituðu þeir að tjáningarformi fyrir upplifun 

sína af honum. Með þessari gagnrýni Kants hafði hugtakið færst yfir á hugveruna 

sjálfa sem upplifiði heiminn.41 Í kjölfar endurskilgreininga Kants á hinu háleita fer  

samband listamanns og náttúru að verða nánara – hætt var að líta á náttúruna sem 

kyrralífsmynd óviðkomandi manninum – en þess í stað fóru listamenn að líta á 

náttúruna sem lifandi afl sem hefði áhrif á manninn.  

Snemma á 19. öld var landslagsmálverkið tengt algyðistrú sem gerði ráð fyrir 

því að guð og náttúra væru eitt og yrðu ekki í sundur skilin. Skaparinn var ekki 

greindur frá sköpun sinni, heldur mátti sjá hann sem skapandi mátt í öllum hlutum, 

sumir töluðu um hann sem „anda“ náttúrunnar.42 Sú hugmynd, að líta á náttúruna sem 

birtingarmynd hins guðlega á rætur að rekja til heimspeki stóumanna sem var ráðandi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Emily Brady, „Hið háleita og fagurfræði samtímans“, úr Draumur um ægifegurð í íslenskri 
samtímalist, “,Þýð. Egill Arnarson, ritstj. Æsa Sigurjónsdóttir, [Sýningarskrá, í tilefni 
sýningar á Kjarvalstöðum 18. maí – 31. ágúst 2008, sýningarstj. Æsa Sigurjónsdóttir] 
Reykjavík: Kjarvalstaðir, 2008, bls. 38.  
39 Sama heimld. bls. 38. 
40Sveinn Yngvi Egilsson, „Og andinn mig hreif uppá fjallatind, Nokkrar birtingamyndir hins 
háleita á 19. öld“, bls. 155-156. 
41 Immanuel Kant, The critique of judgement, þýð. James Creed Meredith, 1952, Clarendon 
Press, Oxford, bls. 98-104. 
42 Páll Valsson, „Rómantíska stefnan“, Íslensk bókmenntasaga III, ritstj. Halldór  
Guðmundsson. Mál og menning, Reykjavík, 1996, bls. 265. 
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frá 1. öld. f.Kr. til 3. aldar e.Kr. Stóumenn töldu að með því að lifa í samræmi við 

náttúruna og skynsemina gætu menn öðlast sálarró. Þeir leituðu að sameiginlegum 

grundvelli allra hluta, að hinstu orsök alls sem er og vildu komast að því hvað væri 

frumlægast í tilverunni.43 

Samtímamaður Kants, þjóðverjinn Johann Gottfried von Herders (1744-1803) 

tók undir kenningar Kants og vildi leggja áherslu á aðdáun og vegsömun náttúrunnar í 

stað þess að líta á hana sem óttafengna og hrikalega. Herder lagði mikla áherslu á 

samtvinnun náttúru og menningar og samkvæmt Herder var maðurinn ekkert án 

náttúrunnar.44 

 

4.2 Fagurfræðilegt gildi íslenska landslagsmálverksins 

Í Evrópu fylgdi rómantíkinni þjóðernishyggja – fólk vaknaði til vitundar um að það 

ætti sameiginlegan arf og sögu og því jókst áhugi á öllu sem mátti kalla þjóðlegt.  

Mótun þjóðarímyndar Íslendinga hófst á 19. öld, með upphafningu menntamanna á 

fornri sögu þjóðarinnar og náttúru landsins í ljóðum og bókmenntum. 

Hugmyndir Þjóðverjans Johanns Gottfried von Herders (1744-1803) um eðli 

þjóðernisvitundar höfðu gríðarleg áhrif á Íslendinga og hvernig þeir réttlættu 

aðskilnað sinn frá öðrum þjóðum. Hugmyndir Herders gengu út á samtvinnun náttúru 

og menningar; án náttúrunnar væri maðurinn ekkert. Náttúran á hverjum stað fyrir sig 

réð því hvaða sérkenni og örlög einstaklingar og þjóðir fengu. Rætur þjóðarinnar lágu 

því í náttúruöflunum og mynduðu sérstakan þjóðernisanda.45 

Fram til loka 19. aldar hafði íslensk náttúra fyrst og fremst verið viðfangsefni 

skálda og vísindamanna. Hugmyndin um mikilvægi þess að gera landið sýnilegt á 

mynd var fyrst sett fram af Sigfúsi Eymundssyni ljósmyndara um miðja 19. öld og þá 

fyrst og fremst í þeim tilgangi að kynna landið og efla ferðamennsku. Það var hins 

vegar ljósmyndarinn Magnús Ólafsson sem var fyrstur til að ferðast um landið í þeim 

tilgangi að mynda það á skipulegan hátt. Hann myndaði hið stórfenglega og háleita í 

náttúrunni, t.a.m. hálendið, hraunið og hina tilkomumiklu fossa landsins og opnað 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Vilhjálmur Árnason, „Hjálpræði heimspeki og trúar“ úr Farsælt líf, réttlátt samfélag –
kenningar í siðfræði, Heimskringla, Háskólaforlag Máls og menningar, Reykjavík, 2008, bls. 
47-52. 
44 Sigurjón B. Hafsteinsson, „Fjallmyndin“, úr Ímynd Íslands, Stofnun Sigurðar Nordals, 
Reykjavík, 1994, bls. 73. 
45 Sama heimild, bls. 73. 
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þannig fyrir nýja náttúrusýn og skilning og virðingu þjóðarinnar gagnvart umhverfi 

sínu.46  

Það má segja að ákveðin náttúrudýrkun hafi átt sér stað í kjölfarið og í byrjun 

20. aldarinnar hófu fyrstu íslensku myndlistarmennirnir, eða frumherjarnir eins og 

þeir eru kallaðir, að mála angurværar myndir af landinu. Það féll í hlut frumherjanna í 

íslenskri myndlist að miðla nýrri náttúrsýn til þjóðarinnar, nýjum hugmyndum um 

inntak náttúrufegurðar ásamt því að skilgreina inntak þjóðernislegrar listar.47 Listin 

átti að vera hluti þjóðernislegrar vitundarvakningar. Guðmundur Finnbogason sagði í 

setningarræðu sinni við opnun yfirlitssýningar á íslenskri myndlist árið 1919 að 

myndlistinni væri ætlað að vera „upphaf æðra samlífs lands og þjóðar“ og að hlutverk 

listamanna væri að gera náttúrufegurðina að varanlegri eign þjóðarinnar, „festa 

sérkennileikann og fegurðina á léreftið eða móta í málm og stein. Með hinni ungu 

íslensku myndlist er hér hafið nýtt landnám er miðar að því að höndla það sem fagurt 

er og sérkennilegt í ásýnd lands og lýðs, öldnum og óbornum til yndis.“48  

Eitt helsta einkenni landslagsmálverka brautryðjendanna, var hinn víði 

sjóndeildarhringur, víðáttan og ekki síst blái liturinn. Þessi einkenni má sjá í 

landslagsmálverkum málarans Þórarins B. Þorlákssonar sem opnaði sína fyrstu 

málverkasýningu í Reykjavík árið 1900, en þar sýndi Þórarinn Þingvallamyndir sem 

hann hafði málað um sumarið. Þremur árum síðar, eða árið 1903 opnaði Ásgrímur 

Jónsson sína fyrstu sýningu á landslagsmyndum, m.a. frá Þjórsárdal og myndum af 

Heklu. Landslagsmyndir af fjöllum eru stærstur hluti íslenskrar landslagsmálaralistar 

að því marki að fjallið eða fjallahringurinn varð snemma að grundvallartáknmynd 

íslenskrar landslagslistar.49 Landslagsmálararnir létu sér hins vegar ekki nægja að 

sýna hið blíða landslag sem eftir þeim hafði beðið svo lengi. Þeir uppgötvuðu líka ný 

myndefni, sem enginn maður virtist hafa veitt athygli. Þessi nýja náttúrusýn er 

sennilega hvergi augljósari en í verkum Kjarvals, þar sem listamaðurinn dregur 

áhorfandann bóksataflega ofan í jörðina. Hinn heiðskíri blái himinn hverfur, jafnt sem 

fjöll, hólar og búngur þar til áhorfandinn er dreginn niður í úfið hraunið og villtann 

mosann, náttúru sem Íslendingar höfðu fram að því ekki tengt við fegurðarhugtakið.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Æsa Sigurjónsdóttir, „Þjóðerni, náttúra og raunveruleiki“, Íslensk listasaga: frá síðari hluta 
19. aldar til upphafs 21. aldar, 2. Bindi, Ritstjóri: Ólafur Kvaran, Listasafn Íslands og 
Forlagið, Reykjavík, 2011. bls. 35. 
47 Auður Ólafsdóttir, „Hið upphafna norður: Náttúrsýn í íslenskri myndlist“, úr hefti Íslensk 
myndlist 1870-1970, Háskóli Íslands, Reykjavík, 2009, bls. 42. 
48 Æsa Sigurjónsdóttir, „Þjóðerni, náttúra og raunveruleiki“ , bls. 37. 
49 Auður Ólafsdóttir, „Hið upphafna norður“, bls. 44. 
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Hin rómantíska sýn, sem birtist í lanslagsmyndum aldamótamálaranna, náði brátt hylli 

landsmanna og má segja að hafi mótað skoðun manna á því hvering náttúra landsins 

skyldi túlkuð, eða eins og Halldór Kiljan Laxness orðaði það: „Listamennirnir hafa 

skapað þjóðinni nýjan sjónarheim.“50 

Ljóð rómantísku skáldanna og landslagsmyndir brautryðjendanna af 

náttúrufegurð landsins stuðluðu að breyttum náttúruskilningi þjóðarinnar og opnuði 

augu Íslendinga fyrir fegurð landsins. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan 

Íslendingum var kennt að meta hina guðdómlegu fegurð landsins en þá má spyrja 

hvort hugmyndin um hina guðdómlegu, æðri náttúru tilheyri aðeins fortíðinni og eigi 

sér enga stoð í samtímanum.  

  

4.3 Endurheimt fegurðarinnar í samtímalistum 
Innan fræðaheims listarinnar missti fegurðarhugtakið vægi sitt þegar áherslan í 

málverkinu fór að færast frá realískri og naturalískri list, að framúrstefnu og 

expressjónisma. Í kjölfarið dofnaði áhuginn fyrir fagurfræði náttúrunnar og þar með 

hinu háleita og litið var á fegurðina sem listrænt léttvægi í samanburði við frumleika 

verksins. Í grein sinni Hið háleita og fagurfræði í samtímanum bendir 

heimspekingurinn Emily Brady á að breytingarnar á fegurðarsmekk manna megi 

einnig rekja til ýmissa þátta af efnahagslegum, félagslegum, trúarlegum og 

tæknilegum toga.51 

Brady telur einnig að í kjölfar endurskilgreininga Kants á hugtakinu um hið 

háleita hafi hugtakið ekki notið stöðu lykilhugtaks fagurfræðilegrar greiningar þó svo 

að notkun hugtaksins hafi lifað lengur innan bókmennta og heimspeki. Brady bendir 

jafnframt á að hugtakinu, hinu háleita hafi aðallega verið beitt á náttúruna og 

fyrirbærum tengdum henni.52 Brady segir að þó svo að boðskapur hins háleita hafi 

misst vægi sitt í byrjun 19. aldar, bjóði náttúran ennþá upp á nýja möguleika til að 

upplifa háleitar tilfinningar í gegnum reynslu af náttúrunni, þar sem breytingar hafi 

orðið á fagurfræðilegri reynslu manna í samtímanum. Hún bendir á að innan 

listheimsins hafi hugtakið, hið háleita, skotið upp kollinum á ný og eigi enn erindi við 

samtímafagurfræði.53  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Björn Th. Björnsson: Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, I bindi, bls. 76. 
51 Emily Brady, „Hið háleita og fagurfræði í samtímanum“, bls. 39. 
52 Sama heimild, bls. 38.  
53 Sama heimild, bls. 42-43. 
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Birtingarmyndir hins háleita í samtímalistum á Íslandi eru með fjölbreyttum  

hætti eins og listfræðingurinn Æsa Sigurjónsdóttir greinir frá í grein sinni Draumur 

um ægifegurð í íslenskri samtímalist (2008). Þar fjallar hún um birtingarmyndir hins 

háleita í verkum nokkurra íslenskra samtímalistamanna og bendir á að íslenskir 

samtímalistamenn nýti sér náttúru og fegurð landsins fremur sem uppsprettu eða 

reynsluheim frekar en fyrirmynd.54 Æsa tekur bandaríska listamanninn Roni Horn 

(1955) sem dæmi um listamann sem nýtir sér náttúru Íslands sem reynsluheim. Horn 

hefur dvalið og starfað á Íslandi síðustu 20 árin og horfir öðrum augum á landið en 

margir samtímamenn hennar á Íslandi. Horn telur Ísland vera eina helstu uppsprettu 

hvergis í heiminum og telur það afar sjaldgæfa reynslu sem hægt sé að upplifa á 

háleitan hátt og sé jafnframt dýrmæt auðlind í útrýmingarhættu.55 Fyrsta  

ljósmyndasería Roni Horn; You are the weather (1994-95) samanstendur af eitt 

hundrað ljósmyndum af andliti ungrar konu sem teknar voru í útilaugum víða um 

landið. Serían fjallar um samband manns og náttúru og hvernig veðrið getur 

endurspeglað sálarlíf einstaklingsins sem birtist með ólíkum blæbrigðum í andliti 

konunnar. Horn líkt og rómantísku málararnir leitast eftir því að samsama sig 

náttúrunni og fanga kjarna hennar, eða eins og hún sagði sjálf þá „notar [hún] hinn 

ytri heim, til að skrá þann innri.“56 

Hugtakið tæknirómantík er ný birtingarmynd hugtaksins um hið háleita í 

samtímanum og gengur út á að færa fyrirbæri náttúrunnar úr sínu eðlilega umhverfi 

og afbaka þau á einn eða annan hátt með tæknilegum útfærslum. Það er viss 

þverstæða í orðinu þar sem því fylgir upphafning á náttúrunni og hinu ljóðræna en um 

leið er það vísun í hina ónáttúrulegu tækniveröld. Listamaðurinn Ólafur Elíasson 

(1967) er þekktur fyrir nýstárlega túlkun sína á fyrirbærum náttúrunnar líkt og regni, 

þoku, sól, fossum og regnboga sem birtist gjarnan í einfaldri en þó áhrifaríkri 

framsetningu. Sviðsetning verkanna er oftast augljós og gætu flokkast undir 

tæknirómantík.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Æsa Sigurjónsdóttir, „Draumur um ægifegurð í íslenskri samtímalist“, úr Draumur um 
ægifegurð í íslenskri samtímalist, ritstj. Æsa Sigurjónsdóttir, [Sýningarskrá, í tilefni sýningar 
á Kjarvalstöðum 18. maí – 31. ágúst 2008, sýningarstj. Æsa Sigurjónsdóttir] Reykjavík: 
Kjarvalstaðir, 2008, bls. 11. 
55 Sama heimild, bls. 11. 
56 Fríða Björk Ingvarsdóttir, „Á valdi þess staðar sem er hvergi, skoðað“, 2.maí 2014 af 
<http://www.listasafnreykjavikur.is/Portaldata/13/Resources/hafnarhus/2007/roni_horn/MYO
Z_Frida_loka.pdf> 
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Eitt af áhrifamestu verkum Ólafs Elíassonar er vafalaust verkið The Weather 

Project sem var sýnt í Tate Modern safninu í London árið 2003. Í verkinu skapaði 

Ólafur nýtt veðurástand innan veggja safnsins og færði þannig náttúruna inn í 

manngert rými. Verkið náði yfir allan Túrbínusal safnsins og myndaði sól, en hún var 

búin til úr hálf-hringlaga diskum sem samanstóðu af hundruðum einlita lömpum sem 

geysluðu út eina tíðni af gulu ljósi. Listamaðurinn notaði einnig rakatæki sem 

framkallaði fínlegan úða úr blöndu af sykurvatni og var loft gallerísins klætt með 

speglum.57 Í þessu verki líkt og mörgum verka Ólafs byggir hann á gagnvirkni 

listaverks og áhorfanda þar sem safngestirnir urðu þátttakendur í verkinu, lögðust á 

gólfið og horfðu til himins eða réttara sagt á spegilmynd sína í loftinu á meðan þeir 

böðuðu sig í manngerðu sólarljósi. Verkið hefur bæði rómantískar og trúarlegar 

skírskotanir. Sólin hefur í gegnum aldirnar verið táknmynd Guðs og vísun í  

ódauðleika og upprisu. Með verkinu var listamaðurinn ekki að fást við veðrið að eigin 

sögn heldur hvernig veður hefur áhrif á menningu manna og eigin skynjun.58 Með því 

að færa sólina inn í manngert rými vakna óhjákvæmilega upp spurningar áhorfenda 

um stöðu mannsins gagnvart náttúrunni og þá gjá sem hefur myndast þeirra á milli 

vegna tækniþróunar. Hér hefur manngerð ægifegurð rutt þeirri náttúrulegu burt en sú 

tilhugsun getur vakið upp ógn hjá áhorfendum um yfirgengileika mannsins gagnvart 

náttúrunni. !
Dæmin að ofan gefa til kynna að enn er hægt að upplifa háleitar tilfinningar í  

tengslum við samtímalistir og því sé hæglega hægt að beyta hugtakinu um hið háleita 

í samtímanum eins og Brady bendir á. En þá vaknar spurningin hvort hin háleita 

fegurð eins og hún birtist í landslagsmálverkum Þórarinns og Ásgríms – þar sem 

fegurðin var tengd við guðdóminn – eigi enn við í samtímalistum. Sumir vilja meina 

að hugmyndin um hina guðdómlegu, æðri náttúru tilheyri fortíðinni og eigi sér enga 

stoð í vísindalegri og tæknilegri heimssýn nútímans. En þótt heimsmynd vísinda hafi 

kippt stoðunum undan æðri, yfirskilvitlegri náttúru og virðingu mannssálarinnar 

frammi fyrir náttúruöflunum, hafa vísindi og tækni síður en svo eytt þeirri tilfinningu 

að við sem manneskjur tilheyrum öðrum veruleika.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Susan May, Olafur Eliasson The Weather Project, Tate Publishing, London, 2003, bls. 19. 
58 Susan May, „The Weather Project“, skoðað 23. apríl 2014 af 
<http://www.tate.org.uk/whats-on/exhibition/unilever-series-olafur-eliasson-weather-
project/olafur-eliasson-weather-project> 
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Listamanninum Georgi Guðna Haukssyni var hugleikið hið yfiriskilvitlega afl 

í náttúrunni og leitaðist við að sameina hið hlutlæga og hið huglæga í náttúrunni á 

áhrifaríkan hátt í landslagsmálverkum sínum. Allt frá fyrstu verkum sem Georg Guðni 

sýndi opinberlega árið 1983 til síðustu verka sem hann vann að sumarið 2011, 

skömmu áður en hann lést, má greina trúarlega túlkun á náttúrunni í anda rómantísku 

málaranna. Verkin bera með sér gudómlegt andrúmsloft þar sem þokukennd birtan 

gefur til kynna að hugljómun búi handan við verkin sem áhorfandnum beri að kynna 

sér.  

 

5 Myndlistarmaðurinn Georg Guðni Hauksson  

Georg Guðni Hauksson fæddist árið 1961 í Reykjavík en lést langt fyrir aldur fram 

aðeins fimmtugur að aldri árið 2011. Georg Guðni stundaði nám við Myndlista- og 

handíðaskóla Íslands (MHÍ) 1980-84. Ári seinna lá leiðin til Hollands þar sem hann 

stundaði nám við Jan Van Eyck Akademie í Maastricht, en þaðan útskrifaðist hann 

árið 1987.  

Georg Guðni er af þeirri kynslóð sem kennd er við nýja málverkið59, sem kom 

fram upp úr 1980. Kynslóð nýja málverksins var fjölmennur hópur listamanna sem 

vildi endurvekja málverkið með kraftmikilli tjáningu og hamleysi þar sem allt væri 

leyfilegt. Verkin birtu gjarnan huglæga túlkun listamannanna á hversdagslegum 

fyrirbærum, oft með skírskotanir í eldri list. Listamenn nýja málverksins var 

kynslóðin sem tók við af Súmurunum og voru margir þeirra undir áhrifum 

konseptlistarinnar sem lagði áherslu á hugsun og merkingu í list sinni ásamt íhugun 

um eðli listarinnar. Á þessum tíma var konseptlistin enn mjög ráðandi í MHÍ og því 

óhjákvæmilegt fyrir unga og ómótaða listamenn að mótast af þeim áhrifum, enda 

byggja flestir þessarra listamanna verk sín á hugmyndafræðilegum bakgrunni þótt 

útfærslan sé tjáningarrík og í anda nýja málverksins.60 

Árið 1983 var haldin listahátíð ungs fólks í JL húsinu í Reykjavík sem bar 

heitið Gullströndin andar. Sýningin var sett upp sem andsvar við sýningum á verkum 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Nýja málverkið er listastefna sem kom fram á Íslandi upp úr 1980. Kynslóð nýja 
málverksins vildi endurvekja málverkið með kraftmikilli tjáningu og hamleysi þar sem allt 
var leyfilegt.  
60 Laufey Helgadóttir, „Nýja málverkið á Íslandi“, skoðað 15. apríl. 2014 af 
<http://www.listasafn.is/files/Listasafnid2.pdf> 
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UM (ungra myndlistarmanna) sem haldin var á Kjarvalstöðum á sama tíma.61 Georg 

Guðni átti verk á sýningunni sem einkenndust af óhlutbundnum og expressjónískum 

myndum í anda nýja málverksins. Meðal annarra listamanna sem tóku þátt í 

sýningunni má nefna Helga Þorgils, Einar Garibaldi Einarsson og Jón Axel 

Björnsson, en þess má geta að allir þessir listamenn hafa haldið tryggð við málverkið 

síðan. Jafnhliða expressionísku myndunum var Georg Guðni byrjaður að fást við 

landslagsmyndir að einhverju leyti. Á þeim árum sem Georg Guðni var að stíga sín 

fyrstu skref sem myndlistamaður var litið á landslagsmálverkið sem staðnaða 

hugmyndafræði og úrelt myndefni sem hefði ekki upp á neitt nýtt að bjóða. Georg 

Guðni var þó ekki á sama máli þar sem hann var staðráðinn í því að koma íslenska 

landslagsmálverkinu í nútímabúning, enda byði íslenska náttúran og veðráttan upp á 

óendanlega möguleika.  

Árið 1985 hélt Georg Guðni sína fyrstu einkasýningu á Nýlistasafninu í 

Reykjavík og vakti hún mikla athygli, enda birtist þar sérstök sýn á íslenskt landslag í 

fjallamyndum hans. Þar mátti m.a. sjá myndirnar Keilir og Orrustuhóll frá árinu 1983 

og markaði sú sýning upphaf að ferli hans sem frumkvöðuls í endurreisn 

landslagsmálverksins með nýstárlegri túlkun.  

 

5.1 Rómantískt upphaf 
Georg Guðni ferðaðist víða um landið bæði með föður sínum sem var jarðfræðingur 

og einnig í tengslum við vinnu sína sem vatnamælingamaður, en sú vinna gerði 

honum kleift að kynnast landinu á annan hátt þar sem hann dvaldist oft einn 

langtímum saman í náttúrunni.62 Georg Guðni sagðist hafa laðast að einverunni á 

hálendinu og dulúð og fegurð landsins63 líkt og rómantísku  skáld 20. aldarinnar gerðu 

og töldu guðdóminn helst vera að finna í eintali sálarinnar á heiðum uppi.64 Georg 

sagðist hafa byrjað sem landslagsmálari með tengingu við gömlu meistarana, enda 

einkenndust fyrstu myndir hans af þekkjanlegum nafngreindum fjöllum sem var 
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61 Laufey Helgadóttir, „Nýja málverkið á Íslandi“, skoðað 15. apríl. 2014 af 
<http://www.listasafn.is/files/Listasafnid2.pdf> 
62 Jane Johnson, Strange familiar the work of Georg Guðni, Perceval Press, Santa Monica, 
2005, bls.17. 
63 Gunar Kristjánsson, „Guðleg návist í náttúrunni: Georg Guðni“, úr Jökull í spegli: Dulúð í 
bókmenntum og listum samtímans, bls. 9. 
64 Auður Ólafsdóttir, „Helgimyndir samtímans: Trúarhugmyndir í verkum íslenskra 
samtímalistamanna“, bls. 21. !
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ákveðin tenging í gamla landslagsmálverkið.65 Myndin Orrustuhóll (sjá mynd 2) frá 

árinu 1983 er með fyrstu landslagsmálverkum Georgs Guðna og hefur hann sjálfur 

talað um að Orrustuhóll hafi verið fyrsta landslagsmyndin sín og jafnframt lykillinn 

að öllum þeim myndum sem hann ætti eftir að gera.66  

Þrátt fyrir að landslagsmálverk Georgs Guðna hafi ákveðna tengingu við 

málverk rómantísku málaranna, leit listamaðurinn ekki á sig sem rómantíker í þeim 

skilningi að ætlun hans væri að upphefja ákveðið landslag í verkum sínum.67 Áhersla 

Georgs Guðna var ekki að færa fólki fegurð fjalla og sveita inn í stofu heldur fremur 

að opna augu áhorfandans fyrir innra eðli náttúrunnar eða hinni „ósýnilegu“ náttúru. Í 

verkum listamannsins birtist andóf gegn klisjum í sjónrænni framsetningu á 

náttúrunni en við það taldi Georg Guðni staði missa gildi sitt, eða eins og 

listamaðurinn orðaði það: 

 

„Þegar þeir eru orðnir heilagir [...] Þegar búið er að friða eitthvert ákveðið svæði 

þykir það merkilegra en önnur, en ég er ósammála þeirri sýn. Ég held að það eigi 

frekar að friða allt til að allt hafi sama vægi.“68 

 

Samkvæmt þessum yfirlýsingum var ljóst að Georg Guðni var búinn að átta 

sig á því að með því að upphefja landslag væri búið að taka eitthvað frá því í leiðinni 

og þar af leiðandi yrði maðurinn utanaðkomandi frekar en hluti af náttúrunni.  

Líkt og hjá rómantísku málurunum setti Georg Guðni skynjunina af nátttúrunni í 

öndvegi, fremur en raunsæislega birtingarmynd hennar. Myndin Orrustuhóll minnir á 

fjallamyndir íslensku brautryðjendanna í upphafi 20. aldar þar sem hið heilaga fjall er 

í forgrunni, umkringt eyðilegu landi. Fjallið birtist oft sem tákn fyrir heilagleikann og 

guðdóminn, miðju alheimsins og leiðina til himna; upphafs alls.69 Eins hefur verið 

talað um fjallið sem hið heilaga samband milli himins og jarðar, það sem tengir saman 

himinn og jörð. Sú hugsun fylgir Georgi Guðna í allri hans listsköpun; sem línan sem 
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65 Aðalsteinn Ingólfsson, „Láð, loft og lögur“ úr Georg Guðni: The Mountain, ,Listasafnið á 
Akureyri, Akureyri, 2007, bls. 157. 
66 Aðalsteinn Ingólfsson, „Láð, loft og lögur“ úr Georg Guðni: The Mountain, , bls. 157. 
67 Einar Falur Ingólfsson, „Fjallið var mín sjálfstæðisbarátta“, skoðað 9. mars. 2014 af < 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/722316/> 
68 Sama heimild.  
69 Matilde Battistini, „Mountain“, úr Symbols and Allegories in Art, The J. Paul Getty  
Museum, Los Angeles, 2005, bls. 241. 
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tengir saman himinn og jörð.70 Í fyrstu myndunum sem hann málaði á árunum 1983 til 

1990, birtist línan sem skálína þar sem fjöllin snerta himin. Síðar varð hún lóðrétt þar 

sem klettaveggurinn sker himinn og að lokum varð hún lárétt þar sem hún birtist við 

sjóndeildarhringinn (sjá mynd 3).71 Hér má strax greina trúarheimspekilegar hugsanir 

hjá Georgi Guðna í þeim skilningi að náttúran sé vettvangur guðlegs sambands himins 

og jarðar.  

Í verkum Georgs Guðna er þýðingarlaust að leita trúarlegra táknmynda eða 

skírskotunar til kristinnar kirkju en þó má ekki útiloka þann möguleika að um trúarleg 

verk sé að ræða eins og James Elkins benti á hér að ofan. Hann taldi trúarlegar 

birtingarmyndir í samtímalist oft óljósar en taldi þó að trúin ætti það sterkar rætur í 

menningu mannkynsins að óskynsamlegt væri að gera ekki ráð fyrir að hún birtist í 

samtímalistinni á einn eða annan hátt.72 Elkins líkt og Tillich taldi myndefnið ekki 

ráða úrslitum um það hvort list gæti talist trúarleg, heldur vitund listamannsins um 

dýpri merkingu og innihald tilverunnar.73 Þessi fullyrðing styður þá kenningu að verk 

Georgs Guðna geti talist trúarlegs eðlis enda sagði listamaðurinn sjálfur að hann hefði 

fegnist við ónafngreint landslag sem væri frekar skynjað en skilið – nokkuð sem væri 

handan við hinn efnislega veruleika.74 

 

5.2 Innri veruleiki fjallsins 

Fjallamótívið átti eftir að fylgja Georgi Guðna á tæplega þrjátíu ára myndlistarferli, en 

þó með breyttu sniði. Eftir námsdvöl Georgs Guðna í Maastricht í Hollandi (1985-87) 

varð myndlist hans draumkenndari þegar hann fór að mála myndir af fjöllum og 

dölum eftir minni. Georg Guðni taldi að náttúran yrði alltaf til í hugarheimi 

listamannsins en: „litir, stærð, lögun og stefna eru þau atriði sem hafa ber í huga þegar 

listamaðurinn ígrundar.“75  

Upp úr 1990 þróðuðust verk Georgs yfir í nafnlaus og geometrísk landslags- og 

náttúrumálverk þar sem einfaldleiki og kyrrð einkenndu formbyggingu og litaval 

verkanna (sjá mynd 4). Strangflatarmálverk Georgs Guðna einkennast frekar af 
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70 Gunnar Kristjánsson, „Guðleg návist í náttúrunni: Georg Guðni“ bls. 9. 
71 Sama heimild, bls. 9. 
72!James Elkins, On the Strange Place og Religion in Contemporary Art, bls. 89. 
73 Sama heimild. bls. 89. 
74 Einar Falur Ingólfsson, „Fjallið var mín sjálfstæðisbarátta“, skoðað 9. mars. 2014 af < 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/722316/> 
75 Aðalsteinn Ingólfsson, „Láð, loft og lögur“, úr Georg Guðni: The Mountain bls. 157. 
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huglægri skynjun náttúrunnar fremur en þekktum nafngreindum stöðum líkt og fyrri 

verk hans gera. Það má kannski segja að Georg Guðni fari frá því að mála landslag (í 

merkingunni nafngreinda staði) til þess að fást við hugmyndina um náttúru (landslag 

sem önnur hugmynd en náttúra). Við fyrstu sýn er engu líkara en að Georg Guðni hafi 

sagt skilið við landslagsmótífið og farið út í abstraktmálverk. Svo er þó ekki, heldur er 

um að ræða aðra útfærslu á sama landslagsviðfangsefninu sem hann hafði unnið með 

allt frá fyrstu landslagsmyndinni Orrustuhóll og var jafnframt skref í áttina að 

verkunum sem hann vann á árunum 2000-2011. Hið táknræna fjall sem listamaðurinn 

málaði í upphafi hafi leyst upp í abstrakt form með vísun í innra eðli fjallsins. Það er 

engu líkara en að listamaðurinn hafi reynt að afmá öll sérkenni fjallsins í því skyni að 

komast að kjarna þess. Í stað þess að líkja eftir tilteknum nafngreindum fjöllum 

nálgaðist hann náttúruna með því að mála einn samnefnara fyrir öll fjöll eða dali: 

frummynd fjalla og dala, eða eins og listamaðurinn sagði sjálfur: „stefndi [hann] að 

því að má í burtu öll þekkjanleg einkenni náttúrunnar enda taldi hann ótrúverðugar 

lýsingar á landinu hvað sannastar.76 

Hugmyndina um frummynd hluta má rekja til frummyndakenningar Platóns (427 

f.Kr. – 347. f.Kr.) og gengur út á að allt í heiminum eigi sér frummyndir sem eru 

sannari en veruleikinn. Platon taldi heiminn byggja á óbreytanlegum frummyndum 

sem ekki yrðu skynjaðar með skynfærunum heldur aðeins í gegnum skynsemina eða 

hugann. Hann hélt því fram að það sem við skynjum með frumskynjuninni sýni okkur 

ekki raunveruleikann heldur aðeins sýnd hans. Eins taldi hann að frummyndir væru 

hinn eini sanni veruleiki sem Guð hefði skapað og að hinn eina sannleika mætti 

aðeins nálgast í gegnum þekkingu á frummyndunum.77  

James Elkins líkti formrænni einföldun myndlistarinnar við að afmá 

helgihaldið sjálft í því skyni að komast að kjarna trúarbragða. Hann dró upp 

samsvörun myndlistar við rannsóknir á fornum trúrarbrögðum þar sem leitað var þess 

sem lá að baki og átti sér sameiginlega frummynd.78 Þessar hugmyndir samræmast 

einnig kenningum Paul Tillich sem skilgreindi trú sem leitina að endanlegum 

sannleika. Hann sagði jafnframt að öll sönn list fengist á einn eða annan hátt við það 

að miðla og túlka það sem hann nefndi endanlegan sannleika. Hann taldi að þessi 
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76 Einar Falur Ingólfsson, „Fjallið var mín sjálfstæðisbarátta“, skoðað 9. mars. 2014 af < 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/722316/> 
77 Platon, Ríkið, þýð. Eyjólfur Kjarlar Emilsson, Reykjavík: Hið íslenzka  
bókmenntafélag, 1991, bls. 596-599. 
78 James Elkins, bls. 89. 
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veruleiki fullkomnaðist aldrei í neinu sérstöku sem menn sæju eða þreifuðu á, heldur 

væri hann eins og óhagganleg staðreynd á bak við allt sem er hér og nú og hægt væri 

að þreifa á.79 

 

5.3 Að þoka sig í átt að Guði 
Geometríska tímabilið var ekki langt hjá Georgi Guðna eða um fjögur ár. Árið 1991 

fara myndir hans að þróast í átt að því landslagi sem Georg Guðni er hvað þekktastur 

fyrir – hið mystíska, þokukennda landslag (sjá mynd 5). Þó hurfu ekki öll einkennin 

frá geometríska tímabilinu, því málunartæknina tók hann með sér og þróaði enn 

lengra. Með geometrísku verkunum fann Georg Guðni leið til að tengja saman hið 

huglæga og efnislega sem hann túlkaði með pensildráttunum. Verkin byggði Georg 

Guðni á aldagamalli aðferð sem listamenn notuðu áður fyrr til þess að ná fram aukinni 

dýpt í afmarkaða fleti. Aðferðin byggist á því að mála til skiptis lóð- og láréttar 

umferðir af fernisþynntri olíumálningu sem myndar einskonar gegnsætt net. Með því 

að mála mörg lög af útþynntri málningu tókst Georgi Guðna að laða fram ímyndaða 

þrívídd á tvívíðan flöt. Lagskiptingin gerði listamanninum einnig kleift að vefa saman 

ólík minningarbrot úr náttúrunni inn í eina mynd þar sem hver staðurinn og árstíðir 

hlaðast ofan á hvað annað. Hvert lag er þróun í ákveðna átt fram á við eða til baka, 

einskonar sköpunarsaga þar sem listamaðurinn þræðir sig í gegnum verkin með 

allskyns ólíkum náttúrufyrirbrigðum eins og hrauni, söndum, gróðri og möl, ásamt 

ólíkum veðurbrigðum.80 Þegar Georg Guðni var spurður út í inntak þokumálverkanna  

sagði hann:  

 

„Ég flækist um í málverkinu á meðan ég er að mála, myndin er hérna í dag og 

annars staðar á morgun. Lokaútgáfan verður því frekar samantekt um marga 

staði en mynd af einum stað. Fyrir vikið hefur fólk komið til mín, talið sig bera 

kennsl á staði í verkunum og nefnir alla landsfjórðunga til sögunnar. Þessu má 

líkja við þegar fólk er villt í þoku. Ímyndin tekur völdin og fólk fer að trúa á 

blekkingar hennar og efast aldrei um að það sé á réttum stað, þó svo að það hafi 

borið langt af leið.“81 
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79 Paul Tillich, bls. 209. 
80 Einar Falur Ingólfsson, „Fjallið var mín sjálfstæðisbarátta“, skoðað 9. mars. 2014 af < 
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81 Sindri Freysson, „Ævintýradalur Georgs Guðna“, skoðað 24. apríl. 2014 af <goeorg 
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Þessi tilvitnun gefur greinagóða lýsingu á málverkum Georgs Guðna frá árunum 2000 

til 2011 þar sem þoka, tímaleysi og dulúð einkenna myndirnar. Málverk af því tagi 

beina athygli áhorfandans frekar að andrúmsloftinu sem skapast við viss náttúruleg 

veður- og birtuskilyrði heldur en að formlegum einkennum landslagsins sjálfs. Ekki 

ósvipað því andrúmslofti sem ljóð og frásagnir af náttúruupplifun reyna að fanga með 

orðum. Georgi Guðna tókst á þann hátt að fanga það sem er óháð tíð og tíma – 

eitthvað varanlegt, enda skoðaði hann lífið og heiminn út frá sjónarhóli eilífðarinnar. 

Það gerði hann með því að ljúka upp augum fyrir lögmálum náttúrunnar, skilja þau og 

viðurkenna. Það er engu líkara en að náttúran í verkum Georgs Guðna gefi til kynna 

að listamaðurinn hafi orðið fyrir uppljómun á ferðum sínum um hálendi og dali 

landsins sem er í ætt við trúarlega reynslu.  

Þeir sem hafa orðið fyrir slíkri reynslu lýsa henni gjarnan sem upplifun sem 

ekki sé hægt að lýsa á fullnægjandi hátt. Þessari reynslu – sem gerist hið innra með 

manninum, fylgir einhverskonar þekking og innsæi á sannleika sem vitsmunirnir ná 

ekki að fanga. Reynslunni er líkt við einskonar uppljómun eða opinberun sem skilur 

eftir sig djúp spor í vitund þess sem fyrir slíku verður. Oft er þessi reynsla talin 

trúarlegs eðlis þar sem henni fylgir óyggjandi vitneskja um tilveru annars og æðri 

veruleika en þess sem birtist skynfærum manna. Hún er oft tengd utanaðkomandi 

áhrifum, þar sem vitund mannsins verði líkt og numin af máttugum krafti sem fylli 

vitund hans, gleði, birtu og eilífðarkennd. 

 Eilífðin eða hinn endanlegi veruleiki sem Georg Guðni fæst við í verkum  

sínum á árunum 2000 til 2011 (sjá mynd 6), væri hægt að túlka á þá leið að 

listamaðurinn hafi verið að þoka sig í átt að Guði og því litið á listina sem tæki til þess 

að komast í samband við sjálfan sig og æðri mátt. Paul Tillich taldi að öll sönn list 

reyndi að komast í tæri við hinn endanlega sannleika (Guð) og að listamenn sem væru 

heiðarlegir og sannir í list sinni, gætu fengið hugboð um þennan sannleika vegna þess 

að þeir féllu ekki í þá freistni að falsa eða gera málamiðlanir. Tillich sagði jafnframt 

að listin hefði afhjúpandi hlutverki að gegna og að öll sönn list fengist á einn eða 

annan hátt við að miðla og túlka það sem hann nefndi endanlegan sannleika.  

Samkvæmt skilgreiningu James Elkins á birtingarmyndum trúar í samtímanum, 

myndi list Georgs Guðna falla undir list sem miðaði að því að komast að kjarna 

trúarinnar.  



! 28!

 

5.4 Hið heilaga samband Georgs Guðna og náttúrunnar 

Málverk Georgs Guðna byggja á nákvæmum athugunum á fyrirbrigðum náttúrunnar 

sem listamaðurinn sameinaði sinni innri „náttúru.“ Georg Guðni lifði sig sterkt inn í 

fegurð náttúrunnar og sóttist eftir hreinni og milliliðalausri upplifun af náttúrunni í 

þeim tilgangi að fanga hennar innsta eðli. Málverk Georgs Guðna hafa þann 

eiginleika að sýna okkur það sem við getum ekki upplifað með öðrum hætti, og hafa 

því þekkingarfræðilegt gildi, eða eins og listamaðurinn orðar það sjálfur: 

 

„Ég set skynjunina ekki fram heldur býr fólk hana til eftir því hvað það hefur 

upplifað, eða einfaldlega eftir því sem það ímyndar sér. Augað leitar að 

einhverju þekkjanlegu en ef það festir ekki við neitt fyllir hugurinn í eyðurnar. 

Það er ekki mitt að segja fólki hvað það það á að sjá í verkunum.“82 

 

Náttúran í verkum Georgs Guðna er því eitthvað meira en hinn efnislegi 

veruleiki, nokkuð sem rímar við hugleiðingar franska heimspekingsins René 

Descartes (1596-1650) í riti hans Hugleiðingar um frumspeki (1641). Descartes taldi 

að í náttúrunni byggi skynsemi eða siðferðileg rödd sem talaði til mannkynsins. Hann 

taldi að eiginlegt eðli mannsins hlyti uppfyllingu í virkri þekkingarleit sem gerði 

honum kleift að losna úr einangruninni og samsama sig náttúrunni (Guði).83  

Sýn Georgs Guðna á náttúruna rímar einnig við skilgreiningu Kants sem sagði dóma 

um hið háleita byggjast á ímyndunarafli og væru því forskilvitlegir og huglægir, 

óháðir reynslu og efni. Hluturinn yrði tilefni til íhugunar og vangaveltna. Fyrst í stað 

áttuðu menn sig ekki á honum en smám saman leituðu þeir að tjáningarformi fyrir 

upplifun sína af honum.84 

Eftir Georg Guðna liggja ótal skissubækur sem geyma ýmiskonar 

hugmyndaferli, formteikningar, rannsóknir á nákvæmum athugunum á fyrirbrigðum 

náttúrunnar ásamt hugleiðingum um fjöll og liti. Bækurnar geyma einnig hugleiðingar 

og ljóð sem færðu hann nær skilningi á eðli landslagsins og gefa til kynna 
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82 Georg Guðni Hauksson, „Fjallið var mín sjálfstæðisbarátta“, skoðað 24. apríl 2014 af < 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/722316/> 
83 Henry Alexander Henrysson, „Natura docet“, Hugur: Tímarit um heimspeki, 23.árg. Félag 
áhugamanna um heimspeki, Reykjavík, 2011, bls. 27. 
84 Immanuel Kant, The critique of judgement, bls. 98-104.!
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tilvistarlegar vangaveltur um samband manns og náttúru eins og sjá má í hugleiðingu 

frá 1987 þar sem hann skrifar:  

 

„Ég er úti, stend eða sit á steini. Ég horfi í kringum mig á sjóndeildarhringinn, 

víðáttuna, fjöllin. Sum standa nálægt, önnur fjær. Ósjálfrátt fer hugurinn (sálin) 

að reika, kannski að svífa um. Ég fer út í fjarlægðina, út í eilífðina þar sem fjöllin 

hafa órjúfandi kyrrð, þar sem þau eru hætt að vera fjöll, þau eru loftkennd. Ég fer 

inn í þau, í gegnum þau. Það sem býr í fjallinu er líka fyrir utan það og í 

kyrrðinni er líka ógn og drungi. Í loftinu rúmast allar hugsanir heimsins.“85 

 

Ef til vill var samsömun listamannsins með náttúrunni jafnframt leit að tilgangi lífins. 

Sjálfur sagði listamaðurinn þegar hann var spurður út í þokumálverkin (mynd 5) að 

„vissulega [væri] um leit að ræða en sú leit [væri] drifkraftur.“86 Að líta á náttúruna 

þeim augum styður kenningar breska guðfræðingsins Alister McGrath sem taldi að 

allt atferli mannsins vísaði á tilraunir til að finna yfirskilvitlegan veruleika í tilvist 

sinni. Eða að finna návist guðdómsins með einum eða öðrum hætti, hvort sem það er í 

mannlegum samskiptum í náttúrunni, í bókmenntum og listum eða með öðrum 

hætti.87 McGrath taldi að þráin til hins yfirskilvitlega veruleika væri manninum ýmist 

ómeðvituð eða ekki. Og að leitin að hinum yfirskilvitlega veruleika snérist um að 

finna annarskonar veruleika en þann áþreifanlega sem maðurinn þekkti. Þessa leit 

taldi hann vera hina trúarlegu leit mannsins sem kæmi ekki fram undir formerkjum 

trúarinnar heldur sem leit inn í óvissuna, leit að merkingu og tilgangi.88  

James Elkins benti á að sumir listamenn fengjust við trú í sinni list án þess að 

vera meðvitaðir um þá ákörðun og í kjölfarið gætu þeir miðlað nýrri trú til áhorfenda. 

Um slík verk segir Elkins að þau virðist við fyrstu sýn ekki búa yfir neinum 

trúarlegum einkennum og oft gerði listamaðurinn sjálfur sér ekki grein fyrir því að 

yfir verkum hans hvíldi trúarleg eða andleg ára.89 Hvort Georg Guðni hafi verið 

meðvitaður um að miðla trú með listsköpun sinni get ég ekki fullyrt um en hitt er þó 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Georg Guðni Hauksson, „Skissubók“, dagsett 8. Janúar 1989. Úr Georg Guðni: The 
Mountain, bls. 145. 
86 Sindri Freysson, „Ævintýradalur Georgs Guðna“, skoðað 24. apríl. 2014 af <goeorg 
guðni.com> 
87 Alister McGrath, bls. 3. 
88 Sama heimild. Bls. 3.  
89 James Elkins, On the Strange Place og Religion in Contemporary Art, bls. 37.  
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ljóst að verk hans vekja gjarnan upp tilfinningu fyrir andlegri og guðlegri návist í 

náttúrunni.  

 

Hin guðlega birta í verkum Georgs Guðna frá árunum 1994 til 2011 (mynd 7), 

minnir á hið yfirskilvitlega ljós sem birtist í miðaldamálverkunum og var tengt við 

guðdóminn. Verk Georgs Guðna búa yfir mikilli dýpt og fegurð ásamt því 

aðdráttarafli fegurðar sem dregur vitund áhorfandans að sér og vekur upp 

tilvistarlegar spurningar. Það er engu líkara en að verkin taki á móti áhorfandanum og 

hafi þann eiginleika að hreyfa við skynjun hans. Að þessu leyti er líkt og málverkin 

séu lifandi, þau kalli á áhorfandann og veiti honum aðgang að leyndardómi 

fegurðarinnar. Það má segja að verkin afhjúpi sitt innsta eðli svo lengi sem 

áhorfandinn er fær um að meðtaka þann leyndardóm. 

Ein af ástæðum þess að verkin búa yfir slíkum áhrifamætti má rekja til  

háglansins sem myndast við ótal lög fernisolíunnar í málunarferlinu og veldur því að 

áhorfandinn speglast í verkinu og verður í þeim skilningi hluti þess. Rithöfundurinn 

Guðbergur Bergsson lýsti málverkum Georgs Guðna á þann hátt að olíulitirnir væru 

svo nátengdir málverkinu að stundum hefði maður á tilfinningunni að verkin væru 

lífræn og héldu áfram að mála sig sjálf eftir að listamaðurinn hafi lokið sínu starfi.90  

Í verkunum er gegnumskyn sem fær áhorfandann til að skynja það sem er undir 

yfirborðinu og því er óhjákvæmilegt fyrir þann sem gefur sér tíma til að upplifa verk 

Georgs Guðna að skynja hið margslungna samband manns og náttúru. Það getur leitt 

hugann að tilgangi lífsins, upphafinu og hinum eina sannleika.  
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90 Guðbergur Bergsson, „Myndlistargagnrýni um Georg Guðna“, Þjóðviljinn, 13. febrúar 
1985. 
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Lokaorð 
Samkvæmt þeim kenningum sem ég hef stuðst við í þessari ritgerð má segja að verk 

Georgs Guðna geti hæglega þjónað sama hlutverki og trúarleg verk fyrri alda 

þjónuðu, þ.e. að upphefja manninn inn í annan veruleika, gefa honum hlutdeild í 

veröld hins góða, fagra og fullkomna og veita honum innsýn inn í veruleika Guðs. 

Georgi Guðna tókst á tæplega þrjátíu ára ferli sínum að skapa nýja sýn á 

landslagsmálverkið þar sem hann túlkaði náttúruna á huglægan hátt, enda vann hann 

myndir sínar eftir minni eða minningunum af því landslagi sem hann fékkst við hverju 

sinni en ekki beinni fyrirmynd eins og brautryðjendur íslenska landslagsmálverksins 

gerðu. Þó svo að Georg Guðni hafi forðast að túlka „þekkjanlega“ staði má segja að 

verk hans séu bein framlenging af myndum aldamótamálaranna Þórarins B. 

Þorlákssonar og Ásgríms Jónssonar sem báðir fengust við að mála myndir af stöðum 

sem fæstir höfðu séð á þeim tíma, ekki einu sinni á ljósmynd. Málverk Ásgríms og 

Þórarins voru í þeim skilningi ný uppgötvun fyrir landa þeirra. Það sama má segja um 

málverk Georgs Guðna sem færði mönnum nýja sín á landið, þar sem hann fæst 

fremur við innsta eðli náttúrunnar en birtingarmynd eða ,,útlit” tiltekinna staða. Í stað 

ægifagurra og upphafinna staða opnar hann augu manna fyrir hinu látlausa eða 

„ósýnilega“ í náttúrunni.  

Bæði trú og list hafa þann eiginleika að gera mönnum kleift að skynja 

tilveruna á tilfinningbundinn hátt. Listsköpun Georgs Guðna vekur áhuga áhorfandans 

á hinu ósýnilega í heiminum ásamt því að gera hið venjubundna framandi í þeim 

tilgangi að fá áhorfendur til að hugsa inn á við. Með því að gera hið venjubundna 

framandi, vekur listsköpun Georgs Guðna áhuga áhorfanda á hinu ósýnilega í 

heiminum og hvetur hann til að hugsa á andlegum nótum. Hið ókunnuglega vekur upp 

samskonar tilfinningar og trúarleg reynsla og því má segja að landslagsmálverk 

Georgs Guðna gegni sama hlutverki og trúarleg málverk allra tíma.  
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