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Inngangur 
 

Við lifum á tímum sem einkennast af nálgun, samruna og hverfandi landamærum. Lönd 

og heimsálfur eru ekki lengur heimur út af fyrir sig og það sama má segja um hinar ýmsu 

listgreinar. Það er allt leyfilegt – að blanda saman nýju og gömlu, rímuðu og órímuðu, akrýl og 

olíu, myndlist, orðum, tónlist, leiklist og dansi. Allar greinar listarinnar hafa orðið fyrir áhrifum 

af þessum straumum, enda er markmiðið einfaldlega að nota þann miðil sem hentar hverri 

hugmynd best. Og upp úr þessum potti birtist ýmislegt óvænt og ferskt. 

Myndmál er að sækja á gagnvart orðinu og leiksýningar smám saman að verða 

myndrænni. Snertipunktur myndlistar og leiklistar er að verða meira áberandi í gjörningum, 

myndböndum og innsetningum. Þar má m.a. nefna myndlistarmenn eins og Matthew Barney og 

hér á landi Gabríelu Friðriksdóttur og Ragnar Kjartansson. Einmitt á þessum snertipunkti 

leiklistar og myndlistar er kannski brúðuleikhúsið. 

Þegar ég hóf nám í myndlist var ég búin að starfa í leikhúsi í 13 ár eða frá því að ég lauk 

námi frá leikhúsháskólanum - Instituto del Teatro - í Barcelona 1991. Mín sérgrein var 

brúðuleikhús og hef ég starfrækt eigið brúðuleikhús – Leikhúsið 10 fingur - frá árinu 1994 

ásamt því að setja upp sýningar í samstarfi við önnur leikhús.  

 Í þessari ritgerð ætla ég að skoða mörk myndlistar og leiklistar. Þessi mörk birtast á mjög 

margvíslegan hátt en ég ætla að reyna að tengja viðfangsefnið eigin listsköpun og taka 

sérstaklega fyrir innsetningar. Ég mun þó fyrst fjalla stuttlega um listgreinarnar og hvernig þær 

þróast saman og aðgreinast gegnum aldirnar. Ég ætla að byrja á að taka fyrir í stuttu máli 

tímabilið frá upphafinu og fram til loka síðari heimsstyrjaldar. Því næst mun ég fjalla um 

tímabilið eftir stríð og fram eftir tuttugustu öldinni. Þá kom fram einskonar hreinsunarstefna 

innan listgreinanna, þar sem krufin var hver listgrein fyrir sig og reynt að finna sérstöðu og 

séreinkenni hvers miðils. Loks mun ég skoða hvernig greinarnar eru að færast aftur nær hvor 

annarri á síðari árum og þá mun ég skoða innsetningar sérstaklega. Í lokin ætla ég að líta á eigin 

verk og byrja á verkum mínum úr brúðuleikhúsinu. Ég færi mig svo yfir í nokkur valin verk sem 

ég hef unnið í Listaháskólanum og skoða þróunina sem hefur orðið á ferlinum. Að lokinni 

þessari yfirferð geri ég ráð fyrir að ég og lesandinn hafi skýrari mynd af því hvaða sameiginlega 

eiginleika verkin mín hafa og hvað þau eru að reyna að segja áhorfandanum og mun ég reyna að 

taka það saman í nokkrum lokaorðum. 
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1. Tjáningarþörf mannsins – uppruni listanna. 
 

 Í upphafi virðast listgreinarnar hafa sprottið af sama meiði. Það var út frá frumþörf 

mannsins til að tjá sig um umhverfi sitt og andlega iðkan. Heimildir ná mislangt aftur, 

hugsanlega vegna þess hve óáþreifanlegt og hverfult leikhúsið er en myndlistin og 

brúðuleikhúsið skilja eftir sig áþreifanlegri spor í  myndum og hlutum. Listin var aðferð 

mannsins til að tilbiðja guði sína, jörðina og undirheima. Á þessum tíma voru listgreinarnar þétt 

ofnar saman að öllum líkindum í trúarlegum tilgangi. Það var fyrst á tímum Grikkja að farið var 

að skoða þessa tjáningu sem list. Vísar að þeirri list sem við þekkjum í dag mynduðust en allar 

greinar listanna voru stundaðar samhliða og oft saman. Það var svo þegar kristinni kirkju óx 

fiskur um hrygg að leiðir skildu og leikhúsið var bannfært. Það þróaðist þó áfram sem list 

götunnar ásamt brúðuleikhúsinu.1 

 Í upphafi miðalda var leikhúsið og brúðuleikhúsið þó tekið til notkunar af kirkjunni sjálfri 

til að lífga uppá messurnar og reyna fá fólk til að fara í kirkju. Þannig er tilkomið nafnið 

„marionetta” eða „litla María”. Við siðaskiptin var leikhúsinu svo hent út aftur og kom ekki inn 

úr kuldanum fyrr en í kringum endurreisnina.2 Á endurreisnartímanum var mikil gróska í 

leikhúsinu. Shakespeare á Englandi og Comedia del Arte á Ítalíu. Sá leikstíll er af mörgum 

talinn hafa þróast úr markaðsleikjunum, farandleikunum og jafnvel brúðuleikhúsinu. Sveinn 

Einarsson segir í bók sinni: „Sannleikurinn er sá, að fáar greinar leiklistar hafa verið áhrifameiri 

í leiklistarsögunni en Comedia del Arte”.3 Í endurreisnarmálverkum má sjá meiri tilfinninga- 

tjáningu en áður hafði sést og má segja að þar bætist við drama leikhússins. Seinni tíma 

myndlistarmenn hafa notfært sér þennan snertiflöt. Þar má nefna Bill Viola sem er einn fremsti 

vídeólistamaður heims, sem hefur um skeið gert mörg vídeóverk þar sem leikarar endurgera 

senur úr verkum endurreisnarmálara og leika tilfinningarnar sem þar er verið að tjá. Má þar 

nefna verk eins og Emergence 2002 þar sem Viola sækir efnivið sinn í verk Albrechts Durer frá 

1526, Four Apostles.4 

 Á nítjándu öld komu fram nýjar hugmyndir um sameiningu listgreinanna. Þar má nefna 

mann eins og Edward Gordon Craig (1872-1966) sem kom fram með mjög nýstárlegar 

kenningar um list framtíðarinnar. Hann vildi að leikhúsið væri allsherjar upplifun 
                                                 
1 Sveinn Einarsson: Leiklistin í veröldinni. Hið íslenska bókmenntafélag, 2007, bls. 17. 
2 Ragnhild Wang og Vibeke Helgesen: Den Magiske Hånd. Pax Forlag, 2000, bls. 56. 
3 Sveinn Einarsson: 2007. Bls. 66. 
4 John Walsh: Bill Viola : The Passions. Getty Publications, 2003, bls. 55. 
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skilningarvitanna. Talaður texti var í lágmarki en sviðið fyllt af mynd, hreyfingu og ljósum. Í 

raun vildi Craig nota leikarann eins og brúðu sem leikstjórinn gæti stýrt eða jafnvel skipta 

honum út fyrir brúðu, hina svokölluðu ,,über-marionette“.5 Þessum hugmyndum kom Craig  

aldrei fyllilega í framkvæmd í leikhúsinu en þær urðu innblástur fyrir marga “performance” 

listamenn síðar meir eins og Robert Wilson sem setti upp sýningar með texta í lágmarki en með 

frábærri hönnun, ljósa, hljóðmyndar og leikara sem hreyfðu sig á mjög stílfærðan hátt um 

sviðið.6 Hann setti meðal annars upp sýninguna, Einstein on the Beach árið 1976 ásamt 

tónlistarmanninum  Philip Glass. 

 Á tuttugustu öldinni komu fram stefnur og straumar framúrstefnunnar. Lázló Moholy-

Nagy konstruktivisti fjallaði um leikhús framtíðarinnar  í grein sinni, ,,Theater, Circus, Variety“ 

Hann talaði um leikhús dadaista og futurista og það hvernig þeir hafi tekið það mikilvæga skref 

að fjarlægja rökræna og vitræna nánd mannsins af leiksviðinu, þó leikarinn hafi vissulega 

drottnað enn yfir sviðinu :  

 

This was the origin of the Dadaist and Futurist ,,Theater of Surprises“, a theater which aimed at the 

elimination of logical-intellectual (literary) aspects. Yet in spite of this, man, who until then had been the 

sole representative of logical, causal action and of vital mental activities, still dominated.7 

 

 Áherslan í avant-garde leikhúsinu var sem sagt ekki lengur á hið skrifaða orð eða texta 

sem leikaranum var lagður í munn, né rökræna framvindu í söguþræði, ef það var þá einhver 

söguþráður í verkunum sem sýnd voru. Dadaistarnir í Zurich settu upp margskonar uppákomur í 

Cabaret Voltaire og þar á meðal brúðuleiksýningar.  

 Oskar Schlemmer og fleiri innan Bauhausskólans þekktu vel til hugmynda Edwards Craig. 

Í stað þess að skipta leikaranum út fyrir brúðuna var leikarinn gerður að nokkurs konar brúðu. 

Hann þurfti að laga sig að lögmálum og (vél)virkni brúðunnar og tileinka sér eðli hennar. Á 

einhvern magnaðan hátt erum við þar með komin hringinn. Brúðan er yfirleitt gerð í 

mannsmynd, síðan skapast þörf fyrir að gera manninn að brúðu og þannig líkir hann loks eftir 

eftirlíkingunni af sjálfum sér, eins og til þess að komast nær sjálfum sér, eða finna aðra leið að 

sjálfum sér. Í Bauhausskólanum var leikhúsið skoðað út frá stærðfræðilegri mynsturmyndun 

hreyfinga. Þar var mannslíkaminn skilgreindur sem abstrakt hönnun með rúmfræðilega 

                                                 
5     Edward Gordon Craig: The Actor and the Über-marionette  í Craig on Theatre, ritstjóri J. Michael Walton.  
       Methuen Drama. London, 1999, bls. 82-87. 
6 John Russell Brown: The Oxford Illustrated History of Theatre. Oxford University Press, 1995, bls. 368. 
7     Lázló, Moholy – Nagy: „Theatre, Circus, Vareity” : Multimedia: From Wagner to Virtual Reality. Ritstjórar: Randall 

Packer og Ken Jordan. Norton. New York, 2001, bls.16. 
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(geometrical) hönnuðum búningum eða með löngum prikum sem voru fest við hendur 

leikaranna. Triadic Ballettinn var settur upp 1922 með þessum aðferðum til að kanna fyrirbærin 

form og rými og um leið ferli mannlegrar skynjunar.8 

 

 

 2. Hreinleiki miðlanna - modernisminn 

 Í byrjun tuttugustu aldar var modernisminn að ná flugi. Þá trúðu menn á mátt sinn til að 

skapa, bæta og breyta umhverfi sínu og aðstæðum með aðstoð vísinda og tækninýjunga. 

Modernisminn hvatti til endurskoðunar á öllum hliðum tilverunnar þar á meðal listarinnar. Að 

finna kjarnann í hverri listgrein hreinlega til að bjarga listunum frá útrýmingu. Clement 

Greenberg skrifar í grein sinni Modernist painting 1967 um það hvernig listgreinarnar neyddust 

til að gangast undir sjálfsskoðun og sjálfsgagnrýni til að halda velli: 

 

 The arts could save themselves  from this levelling down only by demonstrating that the 

 kind of experience they provided was valuable in its own right and not to be obtained from 

 any other kind of activity.9 

 

 Hver listgrein varð að eyða öllum áhrifum sem gætu verið fengin að láni frá annarri 

listgrein. Þannig myndi hver listgrein vera hrein og geta ábyrgst sinn mælikvarða á gæðum.10 

Þegar t.d. málverkið var krufið til mergjar voru ákveðnir þættir sem einkenndu það dregnir fram 

sérstaklega. Til dæmis var sá eiginleiki að málverkið er flatt undirstrikaður í stað þess að reyna 

að komast í kringum hann með því að skapa  ímyndaða dýpt með þrívídd. Engar blekkingar áttu 

að vera í myndfletinum og þar af leiðandi engin þrívídd. 

 Í leikhúsinu fór fram sama hreinsunin og naflaskoðunin. Eftir að hafa lesið um hugmyndir 

manna á borð við Gordon Craig í leikhúsumhverfinu finnst manni það ekkert undarlegt að 

myndlistin hafi verið gerð brottræk úr leikhúsinu. Nú var áherslan á að losa sig við alla óþarfa 

umgjörð. Tækni leikarans og inntak textans var aðalatriðið og smám saman var gengið lengra í 

að afhjúpa galdurinn og leikhúsbrellurnar.  

 Nýlega fór ég til London í Tate Modern safnið og sá sýningu sem bar yfirskriftina „The 

World as a Stage”. Þar var þreifað á þessum mörkum miðlanna leiklistar og myndlistar. Í 

sýningarskrá skrifaði sýningarstjórinn Catherine Wood um þessi mörk í grein sem hún kallaði: 
                                                 
8 John Russell Brown: 1995. Bls. 390. 
9 Clement Greenberg.:  „ Modernist painting” Art in Modern Culture. Ritstj. Francis Frascina og Jonathan Harris. 

Phaidon Press Ltd. London, 1992, bls. 308. 
10 Clement Greenberg: 1992. Bls. 309. 
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„Art meets Theatre – The Middle Zone”. Hún talaði um að viss tortryggni hafi ríkt gagnvart 

hverskonar flæði milli myndlistar og leiklistar á vissum tímabilum ef ekki hreinn fjandskapur. 

Hún sagði: „ 'Theatricality' was, more or less, a forbidden zone in twentieth-century art 

practice”.11 Myndlistin átti að vera rökræn, skýr, hreinskilin og laus við allt drama. Líkt og 

Frank Stella sagði í viðtali við Bruce Glaser 1964 „What you see is what you see”.12 

Og málarinn Michael Fried bætti um betur með ummælum sínum þegar hann sagði um 1967 að 

leiklistin væri  alger óvinur myndlistarinnar: „Theatre is art's outright enemy”.13 

 Það er einmitt ekki fyrr en á seinni hluta 20. aldar að miðlarnir fara að skarast aftur. Sagan 

gengur alltaf í hring en þó er alltaf einhver framþróun þannig að hægt er að skoða og læra af 

fortíðinni ef maður hefur áhuga á því. Gjörningalist eða performance art var viðurkennd sem 

listform upp úr 1970. Á þessum tíma var  konseptlistin í sem mestum blóma. Konseptlistin 

krafðist  þess að hugmyndin væri ofar afurðinni og að list væri ekki hægt að kaupa eða selja. 

Gjörningalistin var oft svar við þessum kröfum og sama mætti segja um innsetningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11   Catherine Wood: „ Art Meets Theatre: The Middle Zone”: The World as a Stage .Tate Publ. London, 2007, bls 25. 
12   Catherine Wood: 2007. Bls.26. 
13    Michael Fried:  Art and Objecthood. University of Chicago Press, 1998, bls.161. 
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3. Fjórði veggurinn virkjaður – innsetningar 
 

 Sá hluti leikrýmisins sem snýr að áhorfendunum er í leikhúsinu stundum kallaður fjórði 

veggurinn. En eins og sjá má á þessari yfirferð er áhorfandinn í gegnum listasöguna yfirleitt 

óvirkur, vitni sem stendur fyrir utan verkin. Það er helst í byrjun 20. aldar að menn fara að reyna 

að brjóta þetta form upp, þar á meðal frumkvöðlar í leikhúsinu eins og Edward Gordon Craig 

o.fl. sem höfðu síðar mikil áhrif á hina svokölluðu gjörningalist eða performance art sem náði 

flugi uppúr 1960.  

 Fyrsta innsetningin má segja að hafi verið sýning súrrealista í París 1938, International 

Surrealist.  Þar sýndu listamennirnir  Man Ray, Salvador Dalí, George Hugner, Benjamin Peret 

og aðal skipuleggjandinn Marcel Duchamp. Þarna má segja að þeir hafi unnið í sameiningu eitt 

heildstætt verk þar sem verkum var raðað á veggina, önnur á gólfið eða þau hengd í loftið. 

Áhorfendur gengu með vasaljós í gegnum myrkvaðan salinn og skoðuðu verkin.14 

Í bók sinni Installation Art skilgreinir Clair Bishop innsetningar á þennan hátt:  

„Installation art is a term that loosely refers to the type of art into which the viewer physically 

enters, and which is often described as  “theatrical”, “immersive” or “ experiencial”.15  

Áhorfandinn gengur inní verkið og verður eiginlega hluti af verkinu, án hans er verkinu ekki 

lokið.  

 Innsetningar fá innblástur úr mörgum áttum: byggingarlist, kvikmyndum, gjörningalist, 

skúlptúr, leikhúsi, leikmyndahönnun, sýningastjórnun, landslagslist og málaralist. Allir þessir 

miðlar hafa haft áhrif á innsetningar á mismunandi tímabilum. Í bók sinni flokkar Bishop 

innsetningar í fjóra flokka eftir því hvaða áhrif þeim er ætlað að hafa á áhorfendur :  

1. The dream scene, 2. Phenomenology, 3. Mimetic engulfment og 4. Activated spectatorship. 

Ég ætla að skoða þessa flokka nánar og nota þá til að staðsetja þau verk sem ég hef unnið sjálf 

og þá listamenn sem hafa haft mest áhrif á mig í gegnum tíðina.  

 Í fyrsta flokkinum: „The dream scene“ fjallar hún um verk sem eiga að hafa þau áhrif að 

áhorfandanum finnist sem hann hafi stigið inní draum. Í þennan flokk staðsetur hún m.a. 

rússneska listamanninn Ilya Kabakov (f.1933). Verkin hans einkennast af mjög sterkri frásögn, 

skýrri hugsun og mjög líkamlegri tilfinningu. Verkin hans eru oft eins og leikmynd þar sem 

einhver saga hefur átt sér stað en áhorfandinn stendur utan sögunnar og horfir inn. Clido 

Meirales (f.1948) frá Brasiliu er annar listamaður sem hún setur í þennan flokk. Hann vinnur 

líka með ákveðnar sviðsetningar en þó ólíkt Kabakof. Áhorfandinn verður meiri þátttakandi í 
                                                 
14   Clair Bishop: Installation Art. Tate Publishing. London, 2005, bls. 20. 
15 Clair Bishop: 2005. Bls.6. 
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verkum hans þar sem má segja að hann sviðsetji kringumstæður sem áhorfandinn gengur inní. 

Hann er líka þekktur fyrir óvenjulega efnisnotkun og hvernig hann notar sér merkinguna sem 

hluturinn hefur í sér. Í verki frá 1987 Missao (How to Build Chathedrals) notar hann til dæmis 

600.000 myntpeninga sem hann kemur fyrir í ferkantaðri gryfju á gólfinu. Í loftið hengir hann 

2000 bein. Þessa tvo fleti tengir hann svo saman með mjórri súlu sem er úr 800 oblátum. 16  

Mjög einföld mynd en sterk. Þessi næmleiki fyrir efninu er einkennandi fyrir marga góða 

listamenn eins og t.d. Louise Bourgeois. Innsetningar hennar frá 9. áratugnum þar sem hún er að 

takast á við æsku sína eru verulega áhrifaríkar að mínu mati. 

 Í öðrum flokkinum sem Bishop kallar „Phenomenology – heightened perception” fjallar 

hún um verk sem eiga að hafa áhrif á og auka skynjun áhorfandans. Það var um 1960 sem þessi 

tegund innsetninga fór að koma fram á sjónarsviðið. Hún tengist minimaliskum skúlptúr og 

hugmyndum franska heimspekingsins Maurice Merlau-Ponty (1908 -1961). Árið 1945 skrifaði 

hann The Phenomenology of Perception þar sem hann fjallar á nýstárlegan hátt um það hverning 

við skynjum umhverfi okkar. Hann segir m.a. „ I do not see [space] according to its exterior 

envelope; I live it from the inside; I am immersed in it. After all, the world is all around me, not 

in front of me.”17 Jafnvel þó Merlau-Ponty hafi þegar hann fjallaði um myndlist aðallega 

einbeitt sér að málverkinu þá kristallar þessi lýsing hans á skynjun rýmisins þá upplifun sem 

innsetningar geta gefið.  

 Í þessum flokki nefnir Bishop listamenn eins og Robert Irwin, James Turrell og Bruce 

Nauman sem eiga það allir sameiginlegt að hafa unnið með rými og ljós í innsetningum sínum. 

Þarna er um að ræða verk sem eru undir áhrifum mínimalísks skúlptúrs þar sem skynjun okkar á 

verkinu inní rýminu gerir okkur meðvituð um rýmið og okkar eigin líkama í samspili við verkið. 

Annar listamaður sem vinnur með þessa alsherjar skynjun í rýminu en þó í mýkri formum er 

ungur brasilískur listamaður, Ernesto Neto (1964). Hann vinnur með hvít gagnsæ teygjuefni sem 

mynda eins og himnu inní rýmið. Stundum hefur hann fyllt efnið með lyktsterku kryddi sem 

fyllir rýmið. Hann býður svo áhorfandanum að slaka á inní mjúkum, íbjúgum og eggjandi 

formunum. Í þennan flokk setur Bishop líka Ólaf Elíasson sem hefur sagt að verkin sín séu 

sjálfsmynd af áhorfandanum sjálfum. Verk Ólafs eru oft mjög áhrifarík og höfða til 

skynjunarinnar en ekkert endilega til hugsunarinnar. 

 Þriðja flokkinn skilgreinir Bishop sem „mimetic engulfment”  þar fjallar hún um verk sem 

eru oft í einhverskonar dimmu rými eða rými þar sem áhorfandinn á erfitt með að skilgreina 

hvar líkami hans endar og rýmið tekur við. Rými sem rugla skynjunina öfugt við að auka við 
                                                 
16   Clair Bishop: 2005. Bls. 39. 
17   Maurice Merlau-Ponty: Phenomenology of perception. Routledge. London, 1970, bls. 56. 
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hana. Listamaðurinn James Turell (f.1943) hefur unnið mikið með verk af þessu tagi. Verkin 

hans eru oft þannig að áhorfandinn missir tilfinninguna fyrir tíma og rúmi. Hann hefur lýst þeim 

sjálfur þannig að þau séu aðstæður þar sem mætist ímynduð sýn og sýn sem kemur utan frá, þar 

sem verður erfitt að skilja á milli þess sem við sjáum innan frá og þess sem við sjáum utan frá.18 

Gagnrýnendur hafa oft séð í verkum Turells einhverskonar algleymis skynjun.  

 Verk bandaríska vídeólistamannsins Bill Viola eru oft á svipuðum miðum en á nokkuð 

ólíkan hátt. Verk hans fjalla einmitt oft um þessa skynjun þar sem við göngum nánast inní 

vídeóverkið í innsetningum með stórum skjám með sterkum, skörpum litum. Viola hefur 

reyndar verið gagnrýndur fyrir það hversu tæknilega fullkomin verk hans eru og verði næstum 

eins dáleiðandi og kvikmyndir. Þannig að áhorfandinn sökkvi inní annan heim og verði um leið 

ómeðvitaður um sjálfan sig, líkt og dáleiddur neytandi í  neyslusamfélaginu. Ég hef ekki 

upplifað innsetningu Viola sjálf heldur séð myndir og upptökur og það er auðvitað ekki það 

sama. Ég get því ekki dæmt sjálf varðandi þessar athugasemdir. Ég verð samt að segja að 

inntakið í verkum hans er þvert á móti frekar til þess gert að færa áhorfandann nær einhverjum 

kjarna í sjálfum sér.  

 Fjórði flokkur innsetninga sem Bishop fjallar um eru verk sem eiga að virkja áhorfandann 

sérstaklega þannig að hann þarf að taka beinan þátt í verkinu. Þennan flokk kallar hún „activated 

spectatorship” og þar erum við auðvitað komin í þann flokk verka þar sem áhorfandinn er nánast 

í einu af aðalhlutverkunum. Ég ætla ekki að fjalla neitt frekar um þennan flokk verka þar sem ég 

hef ekki unnið á þessum nótum sjálf. Ég hef aftur á móti farið meira útí að nota vídeó í 

innsetningum mínum og hef þá oft sótt innblástur í verk listamanna einsog Bill Viola og annars 

bandarísks listamanns sem ég hef ekki nefnt ennþá. Það er Tony Oursler (f.1957) sem hefur gert 

verk þar sem hann tekur vídeó af  andliti sem talar, hlær, grætur eða öskrar og varpar síðan á 

tuskudúkkur sem hann hefur komið fyrir við ýmsar aðstæður. Stundum er dúkkan að kremjast 

undir sófa og andlitið öskrar og biður áhorfandann að  hjálpa sér. Þessi verk eru einskonar vídeó 

skúlptúrar og vekja mikil viðbrögð hjá áhorfendum.  

 Þarna mætast leikhúsið og myndlistin svo sannarlega í heillandi blöndu. Það sem heillar 

mig við myndbandið sem listmiðil er að það býður uppá vissan galdur sérstaklega núna í dag 

þegar hægt er að varpa því á nánast hvaða flöt sem er. Það hefur ríka efniskennd, rými, tíma og 

hreyfingu og getur á vissan hátt sameinað leikhúsið og myndlistina.  

 

 

                                                 
18 Clair Bishop: 2005. Bls. 85. 
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4.Verkin mín  
 

4. 1. Brúðuleikhúsið 

 Í verkum mínum í brúðuleikhúsinu hef ég yfirleitt farið þá leið að velja mér sögu sem ég 

hef áhuga á að segja. Ég vel þær bæði út frá inntaki og eins hversu vel þær henta miðlinum. 

Hvort þær eru myndrænar og hvort þær fela í sér möguleika á að nýta eiginleika 

brúðuleikhússins sérstaklega. Oft laga ég sögurnar að miðlinum þannig að eiginleikar hans hafi 

áhrifavald í sögunni. Þannig getur myndin beinlínis breytt gangi sögunnar á ferlinum. Í þeim 

sýningum sem ég hef tekið þátt í fyrir stóru leikhúsin hef ég valið þá leið að láta brúður og 

leikara mætast á sviðinu. Þarna hefur náið samstarf leikmyndar-, brúðu- og búningahöfundar,  

textahöfundar, og leikstjóra staðið yfir í langan tíma áður en við hittum leikarana. Þannig 

vinnum við oftast á forsendum brúðuleikhússins fyrst og fremst en aðlögum leikarann inní það 

form. Þarna mætti segja að sé unnið samkvæmt kenningum Edvards Gordon Craig sem fjallað 

var um í 1. kafla. En munurinn er þó sá að um samstarf fleiri listamanna er að ræða og að 

leikarinn tekur fullan þátt í að skapa sinn karakter oft í gegnum spuna innan þess ramma sem við 

vinnum eftir.  

 Gulltáraþöll sem var frumsýnd í Borgarleikhúsinu fyrir Listahátíð 1996 er dæmi um slíka 

sýningu.19 Þar var blandað saman leikurum, grímum, skuggaleikhúsi og leikmynd sem var 

nánast eins og lifandi leikari á sviðinu.20 

  Rauðu skórnir eftir samnefndu ævintýri sem frumsýnd var í Borgarleikhúsinu 2003 er líka 

dæmi um sýningu sem unnin var á svipaðan hátt.21 Í þeirri sýningu var ekkert talað orð, allt var 

tjáð í gegnum tónlistina og myndina. Sú sýning var gerð fyrir fullorðna og í henni var aðeins ein 

brúða, grímur og mikið skuggaleikhús. Þar eru stjórnendur brúðunnar í hlutverki verndara 

hennar - englar sem reyna að stýra stúlkunni í gegnum lífið. Þannig er stjórnun brúðunnar, sem 

er sérstaða brúðuleikhússins og oft vandamál þar sem lagt er uppúr því að fela stjórnandann, 

notuð sem styrkur og myndlíking.22 

 Leifur heppni 

 Í þeim sýningum sem ég hef unnið fyrir eigið einsmanns leikhús þá vinn ég alltaf mjög 

náið með leikstjóra og stundum leikmyndahönnuði. Ég nota leikmyndina, brúðurnar og 

                                                 
19 Leikmynd, búningar og brúður: Helga Arnalds. Leikstjóri: Ása Hlín Svavarsdóttir. Textahöfundur: Gunnar    

Gunnarsson.Tónlist: Eyþór Arnalds. 
20 Sjá viðauka 1. 
21 Leikstjóri:Benedikt Erlingsson. Leikmynd og brúður: Petr Matásek. Tónlist: Ragnhildur Gísladóttir. Handrit:          

Helga Arnalds og Hallveig Thorlacius. 
22 Sjá viðauka 2. 
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leikmunina til að styrkja frásögnina. Ég bý til ákveðið konsept utanum sýninguna sem felst í 

bæði leikmyndinni og sögumanninum sem er miðpunkturinn og sagan sprettur frá. Sem dæmi 

má nefna sýninguna Leifur heppni sem frumsýnd var árið 2000.23 Þessa sýningu hef ég ferðast 

með um allan heim og er að mínu mati ein best heppnaða sýning sem ég hef gert hingað til.24 

 

4. 2. Myndlistin 

 Í myndlistinni hef ég einbeitt mér að því að glíma við aðrar vinnuaðferðir en í leikhúsinu. Í 

upphafi var ég að reyna að hugsa vinnuna út frá leikhúsinu. Að reyna að ímynda mér hvernig ég 

gæti nýtt mér myndlistina áfram í leikhúsinu og hvernig ég gæti tekið leikhúsið og 

brúðuleikhúsið inní myndlistina. Ég sá fyrir mér áður en ég byrjaði í náminu að ég myndi fara 

útí það að gera gjörninga og vinna með fígúratíva skúlptúra eða að taka leikhúsið inn á beinni 

hátt. Þetta hafa listamenn verið að gera allt í kringum mig, bæði samnemendur og ýmsir 

spennandi listamenn samtímans bæði innlendir og erlendir. Ég get nefnt aftur Gabríelu og 

Ragnar Kjartansson sem dæmi. En það að reyna að troða mér ínní eitthvert fyrirfram gefið mót 

var mjög heftandi fyrir mig og þess vegna ákvað ég að ýta því til hliðar og leyfa myndlistinni að 

hafa áhrif á mig og taka þá stefnu sem hún vildi.  

 Fyrstu verkin mín í skólanum voru mjög sögutengd. Þá var ég að vinna með hugmyndir 

sem ég hef mikinn áhuga á varðandi forsögulegan tíma. Margir fræðimenn hafa stundað 

rannsóknir á þessu sviði. Ég hef haft mikinn áhuga á þessum fræðum um það hvernig hinn 

forsögulegi maður þróaðist og þennan tíma þegar mannkynið virðist hafa getað lifað í friði 

innbyrðis og með náttúrunni vegna þess að trúin tengdist lífinu sjálfu og lífgjafanum. Ég hef 

stundum verið spurð af hverju ég hafi svona mikinn áhuga á forsögunni og hvort það sé ekki 

betra að reyna að fjalla um samtímann í myndlist í dag. En ég hef áhuga á forsögunni einmitt 

vegna samtímans og vegna þess að við verðum að opna augun og sjá hvert við viljum fara. Mér 

finnst við búin að gleyma svo stórum hluta af okkur sjálfum. Við komum aftur og aftur að 

ákveðnum stað þar sem við finnum að það er vitlaust gefið. Guð er karlmaður og þeirri 

hugmyndafræði fylgir svo óendanlega margt annað sem þarf að leiðrétta í samfélaginu. 

 Auðvitað getum við hvorki né viljum endurtaka fortíðina - við getum ekki náð okkur í 

tilbúið módel til að byggja eftir, en við getum víkkað sjóndeildarhringinn, munað meira, dýpra 

og víðar, náð í minni sem hjálpar okkur upp úr úreltum hjólförum karlveldisins, hjálpar okkur að 

muna eftir konunni, eftir sjálfum okkur, sem virtri veru..... 

 

                                                 
23 Leikstjóri: Þórhallur Sigurðsson. Höfundur leikmyndar: Petr Matásek. Höfundur handrits og brúða: Helga Arnalds. 
24 Sjá viðauka 3. 
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Horfin saga I. 

 Verk sem spretta úr þessum jarðvegi rannsókna hjá mér eru nokkur. Þar á meðal er 

málverk sem ég  kallaði Horfin saga I. 25 Verkið er málað með olíu á striga. Fígúratíft málverk 

sem sýnir nakta konu sem stendur með nýfætt barn sitt rétt eftir barnsburð. Litir og form eru 

raunsæisleg utan það að konan er með froskahöfuð. Stíllinn minnir á miðaldamálverk fyrir utan 

froskahöfuðið.  Í þessu verki er ég að spá í frjósemisdýr. Í tengslum við trúna á náttúruna og 

frjósemina voru mörg tákn. Froskurinn var tákn frjósemi og var á sumum stöðum talinn vera sál 

sem ekki hafði enn fundið sér líkama og er þetta raunar þjóðtrú sem fólk kannast við víða í Mið-

Evrópu. Ég var einnig að hugsa um þetta svokallaða erkiminni. Að einhvers staðar í líkama 

okkar eða vitund geymum við minningar úr fortíðinni jafnvel þó sú fortíð sé mörg þúsund árum 

eldri en við. Ég hugsaði mér að áhorfandinn gæti tengt sig líkamlega við minningu um þennan 

tíma í gegnum sterka myndræna upplifun. Ég hef reyndar fengið mjög sterk viðbrögð við þessari 

mynd og fólk eins og dregist að henni. 

Söguþráður  

 Annað verk sem ég vann tengist svipuðum hugmyndum. Ég var að vinna með textil og 

hina gömlu kvenlegu arfleifð: þessa gömlu vitru konu næstum goðsagnakenndu veru. Hana sem 

þekkir fortíð okkar og forsögu sem hún varðveitir í sögunum sínum. Titill verksins er 

Söguþráður. 26 Þetta er vídeó sem sýnir andlit 95 ára gamallar konu sem er mikill sögumaður. 

Hún er á myndinni að segja mér sögu en vegna sjónarhornsins og þess hve myndin hefur verið 

hægð niður finnst manni nánast eins og maður sjái hrukkurnar myndast á andliti hennar. Það er 

sagan í andliti hennar sem áhorfandinn upplifir. Ólíkt handavinnunni sem fylgdi konum gegnum 

aldirnar, hinu hljóða handverki sem ekki var mikið veður gert út af, er myndbandið mjög 

tæknilegt og kannski huglægur miðill. Mér finnst gaman að setja saman þessa tvo ólíku heima. 

Vídeó miðillinn hefur verið í tísku sem miðill en kvenleg handavinna er hugsanlega fyrst núna 

að komast í tísku. Ég hef haft áhuga á myndbandinu sem listmiðli sem ég get notað eins og 

einskonar málverk, skúlptúr, vefnað eða jafnvel eins og skuggaleikhús. Það er spennandi að geta 

varpað myndinni á ólíka fleti og gert tilraunir með miðilinn og ólík efni og form sem varpað er 

á. Ég nota myndbandið oft inní innsetningar til að skapa vissa stemmningu eða tilfinningu. 

 Myndlistin mín hefur þróast  meira og meira í minimalíska átt en samt er að koma upp hjá 

mér meiri þörf fyrir leikhúslega uppstillingu: taka áhorfandann meira inní verkin og beita 

jafnvel einhverskonar sjónhverfingum. Ég hef þróast meira í þá átt að vinna með rýmið og það 

                                                 
25    Sjá viðauka 4. 
26    Sjá viðauka 5. 
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má kannski segja að þar laumist leikhúsið aftur inn.  

 

4. 3. Innsetningar 

Innsetning án titils 

 Verk sem var ákveðið skref í þessa átt var innsetning sem er án titils: Gormadýna hangir í 

girni úr loftinu inni í litlu, þröngu rými.  Inni í dýnunni er sprittkerti sem varpar skuggum 

dýnunnar á veggina. Áhorfandinn gengur inní algert myrkur - og þó - það er dauf skíma frá 

litlum loga. Kertaljósið grípur augað af því það er það eina sem hann sér. En þegar hann hættir 

að horfa í ljósið og fer að stara inní myrkrið sér hann glitta í teikningar sem verða skýrari og 

skýrari á veggjunum í kring. Allt í einu finnst honum herbergið vera flennibjart og 

skuggalínurnar dansa á veggjunum. Það er líkt og það sé þín eigin sjónhimna eða taugakerfi sem 

sé að varpa skuggunum á vegginn en ekki einhver utanaðkomandi hlutur. Þessi innsetning gæti 

fallið  undir skilgreininguna “heightened perseption” hjá Clair Bishop í bók hennar Installation 

Art en minnir um leið á verk franska listamanninn Christian Boltanskis sem hefur unnið mikið 

með skuggainnsetningar og kertaljós. Þarna kemur líka fram viðfangsefni sem hefur alltaf fylgt 

mér og heillað mig. Það er þessi áhugi á að fara með áhorfandann úr algjöru tómi og að smám 

saman að finna hann sér nýjan stað í rýminu og skynjuninni. Þetta minnr hann á að maður hefur 

alltaf val, að það er enginn einn sannleikur um það hvernig við skynjum heiminn. Þetta hef ég 

gert í leikhúsinu með því að byrja sýningu í algjörum raunveruleika jafnvel með tómt svið og 

svo smám saman næstum án þess að áhorfandinn átti sig á því er hann kominn inní algjöra 

fantasíu.  

Baðið  

 Í verki  sem ég gerði fyrir samsýningu þriðja árs nema í Austurbæ sameinast þessi 

minimalíska hugsun og svo blekkingin. Verkið hefur vinnuheitið Baðið. 27 Þetta er vídeó af 

ungbarni sem er baðað í hvítum bala. Barnið spriklar af lífi og ánægju í vatninu. Þessari mynd 

var svo varpað aftur á balann fullan af vatni. Myndin af barninu birtist fyrir neðan 

vatnsyfirborðið þannig að stundum fannst manni eins og barnið væri  að drukkna en það var svo 

sprell fjörugt að það gat ekki verið. Balinn stóð aftarlega á leiksviðinu dálítið yfirgefið og 

afskipt. Þessi nánast dramatíska uppstilling vakti ólík áhrif hjá áhorfendum. Sumir upplifðu 

fegurð og andlega tengingu eins og þeim létti inní þessu hálf kuldalega umhverfi. Aðrir upplifðu 

verndartilfinningu gagnvart þessu vanrækta barni og fannst þeir þurfa að bjarga því frá þessum 

stað. Mín hugsun var einmitt á þá leið að barnið er  partur af okkur, þessi viðkvæmi og vanrækti 

                                                 
27    Sjá viðauka 6. 
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hluti - kannski andlegi parturinn okkar sem við geymum baksviðs í algjöru varnarleysi. En það 

er líka ótrúlega falleg upplifun og mikill léttir að finna hann aftur. Þetta er mjög opið verk og 

mér fannst það litast skemmtilega af rýminu og aðstæðunum þar sem það var sýnt. Í þessu verki 

finnst mér að mætist áhrif frá listamönnunum Bill Viola og Tony Oursler.28 

Tíminn í rýminu 

 Svipuð  hugsun má segja að sé í verkinu sem ég vann ásamt Ástríði Magnúsdóttur í  

Smátíma galleríi þriðja árs nemenda á Laugavegi. Tíminn í rýminu og var innsetning eða 

uppákoma sem við unnum inní þetta vanrækta,  yfirgefna hús sem nú er tilbúið til niðurrifs. Við 

afmörkuðum inngang rýmisins með tjöldum sem áhorfandinn fékk að ganga á bak við með 

vasaljós í hönd. Að öðru leyti var rýmið tómt.  Einn ónefndur gestur okkar skrifaði okkur um 

sýninguna og sagði: „Áhrifin eru ólýsanleg. Hvað er á seyði? Er verið að plata mann? Það eru 

engin listaverk þarna inni. Er rýmið listaverkið? Þá fellur geislinn úr vasaljósinu á klunnalega 

hvítkalkaða hleðslu og skilaboðin verða ljós. Þarna er fortíðin, sem aldrei má gleymast, - annars 

skilur enginn framtíðina”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Sjá bls.15 í ritgerð. 
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Lokaorð 
 

 Í þessari ritgerð hef ég farið lauslega yfir sögu og þróun þeirra listmiðla sem tengjast 

listsköpun minni. Fyrir mér er þetta jafnframt mín eigin saga, aðdragandinn og forsendan fyrir 

því að ég vinn mín verk nákvæmlega eins og ég geri. Ég hef líka verið að skoða eigin verk og 

finn þegar ég lít til baka hvað þetta hefur verið lærdómsríkur og gefandi tími. Þegar ég hóf nám í 

myndlist sá ég fram á að nota námið til að þróa brúðuleikhúsið áfram í nýjar áttir án þess að vita 

þó hvernig. Þegar ég horfi nú til baka þegar náminu er að ljúka þá hefur þetta áform ef til vill 

ekki gengið alveg eftir. Ég hef kynnst mörgum miðlum sem eru nýir fyrir mig m.a.: animation, 

vídeó, málun, textil, skúlptúr, ljósmyndun og innsetningum. Ég hef valið að leyfa mér að njóta 

leiðsagnar sérfræðinga hvers á sínu sviði og reyna við þessa nýju miðla án þess að reyna að bæta 

brúðuleikhúsinu eða leikhúsinu þar inní á beinan hátt og án þess að ákveða neitt hvort eða 

hvernig ég myndi getað hugsað mér að nýta þá í framtíðinni. Ég hef þó rekið mig á það að 

tímatengdir miðlar hafa hentað mér betur svo sem eins og animation, vídeó og nú í lok námsins 

innsetningar. Jafnframt sé ég að það er ýmislegt sem er  gegnumgangandi í verkum mínum. Eitt 

áberandi viðfangsefni er ákveðið varnarleysi, einhver viðkvæmur hluti af okkur sjálfum og/eða 

samfélaginu sem við felum og jafnvel gleymum til þess að vera ekki of auðsæranleg. Þessi hluti 

er jafnframt okkar styrkur sem við höfum oft gleymt. Með verkunum vil ég  minna áhorfandann 

og mig sjálfa á þennan týnda stað og reyna að hjálpa til við að rata þangað aftur. Ég hef lengi 

haft mikla þörf fyrir að rækta sjálfa mig og myndlistin er fyrir mér farvegur fyrir andlega þáttinn 

í mér og þroska hans.  

 Það sem ég hef verið að þróa í myndlistinni má segja að séu ólíkar hliðar á sjálfri mér sem 

kannski eru nær undirvitundinni en í leikhúsinu. Ég hef oft reynt að tala til áhorfandans í 

gegnum skynfærin, líkamann frekar en hugsunina og reyna að koma fólki á óvart með einskonar 

sjónhverfingum.  Verkin eru samt hljóðlát og oft dálítið eins og sagt er á ensku 

„understatement”. Í myndlistinni get ég unnið með eina skýra tilfinningu en í leikhúsinu eru 

oftast sagðar sögur þar sem margir koma að. Myndlistin er eins og stækkunargler sem  lagt er að 

einhverju einu fyrirbæri og það magnað upp. Vinnan í leikhúsinu er allt öðruvísi ferli. Einmitt 

þess vegna hef ég ekki viljað blanda miðlunum saman því ég vil hafa þessa tvo möguleika.  

 Í framtíðinni hef ég áhuga á að vinna með báða þessa miðla. Þeir munu vafalaust hafa 

áhrif hvor á annan en ég sé ekki fyrir mér að þeir muni renna saman í eina heild eins og ég hafði 

ímyndað mér þegar ég lagði af stað í þetta ferðalag.  
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