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Tilgangur 
 

Að vera myndlistarmaður er að mörgu leyti forréttindi sem aðrir menn fá ekki að 

njóta í jafn ríku mæli. Þau forréttindi að spyrja spurninga og varpa ljósi á þætti í 

samfélagi okkar sem vekja áhuga hjá manni. Það má segja að viðfangsefni mín séu ekki 

valin heldur velji viðfangsefnin mig þ.e.a.s. þau eru valin út frá hjartfólgnum málefnum 

og áhugasviði sem höfða til mín. Athuganir mínar á manneskjunni hafa þannig verið 

inntakið í mörgum af mínum verkum. Að myndlist sé ein leið til að lifa lífinu finnst mér 

skipta miklu máli. Líf mannsins verður þannig að nokkurskonar lífs-listaverki þar sem 

innihaldið og allt utanaðkomandi tekur þátt í mótun verkanna. Ég tel mikilvægt fyrir 

myndlistarmann að hann gefi stöðu sinni í alheiminum gaum og byggi út frá 

einhverskonar meðvitund um hver áhrif einstaklingsins séu á menningu og trú. Þannig 

getur maður staðsett sjálfan sig út frá ýmsum málefnum og notfært sér efnið til að búa sér 

til nýjar aðstæður. Ef til vill skiptir túlkunin mestu máli. 

Sú lausn sem maður kemst að í rannsóknarferlinu hverju sinni verður niðurstaðan 

að verki sem maður sýnir og leyfir þannig öðrum að taka þátt í hugarfóstri sínu. Það getur 

breytt hugsun fólks og afstöðu þess til viðfangsefnisins. Það er mjög gefandi og skiptir 

miklu máli að gefa öðrum innblástur í sínar hugsanir. Það fær mann til að finnast að allt 

skipti máli, hvort sem það er dægurþras eða innilega einhverfar hugsanir um manns eigið 

sjálf. Myndlist hefur þann eiginleika fyrir mér að vera á jaðri veruleika og skáldskapar, 

þ.e.a.s. undir yfirborðinu leynist sannleikur þó að á yfirborðinu líti verkið út eins og rós, 

þá þýðir rósin eitthvað. Að spyrja sig afhverju, hvers vegna og hvernig, getur verið ágætis 

útgangspunktur til að líta á mína myndlist og myndlist yfir höfuð. Áferð og efnisval fer 

algjörlega eftir því hvað viðfangsefnið og hugurinn gefa leyfi til að nota og þess vegna 

getur maður verið í stöðugri samræðu við verkið uns það er fullklárað. 

Í ritgerðinni leitast ég við að skoða hvert inntak nokkurra verka minna er, út frá hvaða 

sjónarhorni vinnan mín hefur farið fram og hvernig hún tengist öðrum ferlum og stefnu 

sem tilheyra viðfangsefninu. 
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List sem guðlegt afl 
 

Er æðri máttur til og hvað er hann, hvernig lítur hann út? Þessar spurningar þarf 

að spyrja þegar maður rannsakar viðfangsefni sín. Getur það verið til að ná félagslegri 

betrun eða sjálfsbetrun? Tel ég að myndlist og trú geri hvoru tveggja. Verk mín og þau 

verk sem ég hef hlotið innblástur af hafa fjölmarga þætti sem varða lífið sjálft. Að 

tengjast hlutum sem maður finnur að maður er snortinn af en ekki bara láta 

hversdagsleikann líða hjá. Það hefur skynið í gegn um verk mín guðleg upplifun og æðri 

máttur. Þennan guðlega þátt skynja ég í undirliggjandi vísunum verka minna og það 

hvernig bakgrunnur þeirra er unninn. Það er alls engin tilviljun að verk mín rambi á 

trúarlegu nótunum og skírskoti til þeirrar undirliggjandi dulúðar sem á sér stað þegar 

einstaklingur efast í sinni trú. Guðspeki á sérstaklega við um þetta samband trúar og 

myndlistar, þar sem í gegnum þessi verk spannast hugmyndir og spurningar um veruleika 

okkar sem mannverur. Að framþróun okkar sé aðeins hluti af sambandi okkar við 

skynsvið mannsins sem er takmarkað eins og vísindin færa glögglega sönnur á. Sú mynd 

sem þau sýna, gefa ófullkomin heim fyrir utan það að ýmis svið eru skynjunum manna 

hulin.1 Ég hugsa í málverki og lít á að flest mín verk séu abstrakt málverk, málverk eru 

þrívíð ef maður er staddur inn í því. Rýmið er hugsað sem ein heild í þrívíðum skilningi 

málverks, sem málverk er, ef maður staðsetur sig í verkinu. 

Eins og listamaðurinn, vinnur guð ekki frá níu til fimm heldur er hann í stöðugu 

samtali við tilvist sína. List sem guðlegt afl í þjóðfélaginu og trúarbrögð hafa lengi 

höfðað til mín og fer ég í kirkjur til að skoða myndlist, verða fyrir áhrifum þeirra sem 

helgihús og skynja eitthvað sem er æðra manninum. Það er nefnilega það sem mér finnst 

að eigi að vera undirliggjandi í myndlist, hið óræða. Lét ég verða að því að fara í 

Vatikanið í Róm, heilagasta stað kristinna mannna, í Sixtínsku kapelluna (1508-1512) 

sem Michelangelo (1475-1564) málaði fyrir einn af stærstu kaupendum myndlistar á 

þessum tíma í vestrænu samfélagi, kaþólsku kirkjuna. Vissulega voru kaupendur að 

myndlist mun fleiri, en það eru áhrifin sem kirkjulist hefur haft á menningu í vestrænum 

heimi sem vekja minn áhuga. Þetta er aðeins einn angi af heilagleika og upphafningu en 

það er þessi næmni sem heillar mig. Sú óttablandna tilfinning og sá tilfinningahiti sem 
                                                 
1 Guðspekifélagið, http://www.gudspekifelagid.is/gudpekifelagid_gudpeki_1.htm 11. Janúar. 2008 
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Biblían vekur hjá fólki er ekki til komin úr engu, heldur er þetta órjúfandi jafnvægi 

ríkjandi í tilverunni. Hverjum verknaði fylgir gagnverkun, nákvæmlega jafn stór og 

upphafsverknaðurinn og allt kemur þetta niður á sama stað. Þetta er karma, lögmál 

athafnarinnar. Allt líf þróast í hringrásartímabilum sbr. árstíðirnar. Það tekur sér gervi í 

þéttari tilverusviðum (holdgast), en skilar þeim svo aftur í sömu röð og það íklæddist 

þeim og dvelur um skeið á innri sviðum. Slík endurtekin hringför niður í þéttara efni 

kallast endurholdgun. Trú er ein af stærstu ástæðum sem geta sundrað fjölskyldum ásamt 

peningum. Stór þáttur í lífi mannsins eru trúarbrögð. Í Sixtínsku kapellunni þar sem ég sat 

og beið þess að andinn kæmi yfir mig áttaði ég mig á nokkru. Með verkum sínum hafði 

Michelangelo (1475-1564) sýnt fram á með myndum að hugur mannsins er óendanlegur 

og með því beislað kraft hugans við trúnna á Biblíuna. Málið er að það þurfa allir festu í 

líf sitt, það er aðeins spurning um það hvernig við nýtum orkuna. Í öllum tlvikum skiptir 

að við nýtum hana til góðs og hugsanlega tekst það með því að trúa á guð, hver svo sem 

hann kann að vera. Í trúnni fellst að hlusta og skynja og er það alls ekki ósvipað 

myndlistinni, þar þarf líka að hlusta, skynja og þekkja söguna, sem og aðstæður þess er 

segir frá. Þó sjálf myndlistarmannsins sé á einn veg er sjálf áhorfandans á annan sem 

gefur endalausa vinkla í upplifunum2.  

 

Ljósmyndaverkið og hlutir sem skipta máli 
 

Árið 2005 byrjaði ég að rannsaka skilin á milli ljósmyndar og málverks sem varð 

að verkinu Holy3. Verkið felst í því að umbreyta ljósmyndamiðlinum yfir í málverk. Á 

þennan hátt vildi ég ná fram öðrum þáttum en þeir sem hafa verið ríkjandi í kirkjulist í 

langan tíma hafa gert. Verkið var fólgið í að færa altaristöfluna í nútímalegra horf og 

valdi ég að nota ljósmyndir. Þær hafa ekki verðið notaðar mikið í guðshúsum hingað til, 

sjálfsagt vegna þess hversu óvaranleg ljósmyndin er, en það er reyndar margt í lífi nútíma 

mannsins sem er óvaranlegt. Verkið framkvæmdi ég með því að taka ljósmyndir í 

kirkjum, af hlutum sem teljast táknmyndir heilags anda Jesú Krists. Jesús og María Mey 

eru heilagar táknmyndir sem hafa verið þekktar um aldir. Það var því vandasamt að láta 

                                                 
2 Waxman, Lori: Making Contemporary art. How today´s artists think and work. Thermes & Hudson, 2003 
3 Sjá Mynd 1: Logi Bjarnason. ,,Holy”. Ljósmyndir. 2005 
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Mynd 1:,,Holy“ 

myndmál þeirra ekki yfirgnæfa verkið. Ferðaðist ég á milli kirkja og leitaði að íkonum til 

að festa á filmu til að sýna fram á upphafningu sem gæti þjónað því að vera ígildi abstrakt 

málverks. Ljósmynd þarf ekki að vera í fókus eða af hlut sem áhorfandinn þekkir svo 

lengi sem næmni og nánd er í ljósmyndunum. Til að framkvæmda það að gera ljósmynd 

að málverki, einbeitti ég mér að smáatriðum úr stærri pörtum af fyrirmyndum eða 

hugsunum líkt og myndlistarmaðurinn Luc Tylmanns4 notar. Tylmanns er belgískur 

málari sem kom fram á sjónarsviðið seint á níunda áratugnum. Með ríkri hefð spönsku 

meistaranna og nútímalegri nálgun á viðvaningslega ljósmyndun tókst honum að 

upphefja hluti sem þóttu hingað til sjálfsagðir og hef ég orðið fyrir nokkrum áhrifum frá 

honum og hans verkum.  

Inntak „Holy“ var að fanga 

helgidóminn, nota táknmyndir og þeirra 

upphafningu í mína þágu án þess að láta 

þær trufla, því ég set skil á milli 

heilagleika og kristni. Kirkjur eru jú 

heilagur staður kristinna manna en það 

býr samt upphafning í kirkjum án 

kristninnar. Maður þarf ekki að vera 

kristinn til að upplifa og finna fyrir 

upphafninguni.  

Til að ná því að umbreyta ljósmynd í málverk notaði ég þann meginþátt 

málverksins sem málarar glíma oft við þegar að hafist er handa við málverk, útkoma þess 

eða niðurstaða er ekki ljós fyrr en verkið er klárað. Notaðist ég við gamla filmumyndavél 

með microlinsu til að taka myndir af smáatriðum með upphafninguna að leiðarljósi, 

einskonar athöfn. Líkt og hollenski málarinn Piet Mondrian (1874-1944) hef ég áhuga á 

hinu andlega og ljóðræna sem kemur vart fram nema með næmni og ríkari náttúrulegri 

skilningi5.  

Til að fanga rétta tilfinningu tók ég rafhlöðu fyrir ljósmælir úr myndavélinni, það gerði 

verkið fyllra og innihaldsríkara þegar þessi óvæntu og óræðu atriði komu fram. Óvænt 

                                                 
4 Aliaga Juan Vicente: Kuc Tuymans. Luc Tuymans. Phaidon, 2001 
5 wikipedia.com: http://en.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian 12. Janúar 2008 
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atriði eru nokkurn veginn sá þáttur sem myndlistarmenn glíma við í rannsókn sinni á 

daglegum athöfnum, því það sem er þekkt kemur oft á óvart. Þetta þýddi að það þurfti að 

taka gríðarlegt magn mynda á mörgum stillingum til að ná jafnvel nokkru fram á 

myndunum, rétt eins og í málverkinu þar sem gríðarleg vinna fer iðulega í skissur og 

mislukkaðar útfærslur til að ná því rétta fram. Til að auka enn á óvænta þáttinn í þessu 

ferli framkallaði ég og prentaði myndirnar sjálfur. Þar sem ég hafði ekki mikla þekkingu 

eða reynslu í framköllun fór mikill tími í tilraunir. Með þessu móti vildi ég m.a. sýna 

fram á að ljósmynd og málverk geta skipt um hlutverk þar sem málverk hefur oft leitast 

við að vera eins nákvæmt og ljósmynd. Nú varð fyrir mér hið gagnstæða, ljósmyndin að 

leita eftir eiginleikum málverks. Það voru því í raun þessir tveir þættir sem voru inntak 

verksins, trúarlegi þátturinn með upphafningunni í ataristöflunni og málverkaþátturinn 

sem hefur beina skírskotun í kristni þar sem basilikur hafa verið skreyttur með freskum 

með guðlegum táknum í gegnum aldirnar. Vildi ég þannig ná annarri og nútímalegri 

nálgun á heilagleika mannsins sem gæti átt við og náð til þeirra sem ekki endilega eru 

aldir upp við kristna trú. Ásetningurinn í verkinu var sá að draga fram þá upphafningu 

sem á við mannsandann, fellst það í endurholguninni og hreinleikanum í epísku formi 

sem segir ekki of mikið heldur hefur aðeins þá vitneskju hversu dauðlegar verur 

mannfólkið er, hvernig það tekst á við líf sitt á mismunandi hátt, skilur og skynjar 

upphafninguna ólíkt. Philip Guston (1913-1980) málaði6 t.d. ófullkomleikann í 

manninum til að sýna fram á að maðurinn væri ekki fullkominn og alls ekki guðlegur. Að 

auki vildi ég frekar notast við einskonar mannsmyndir í verkunum sem væru ekki 

raunsæjar nema upp að ákveðnu marki. Það notaði m.a. Nína Tryggvadóttir á ljórænan 

hátt  til að ná fram andlegri upplifun, þ.e. fanga það sem gerist innra með okkur þegar við 

skyggnumst undir yfirborðið. Í verkinu „Holy“ notaði ég þann helgidóm sem var til 

staðar í kirkjunni til að ná fram áhrifum sem gátu gefið tilfinningu um upphafningu með 

sjónrænni nálgun.  

 

 

 

 
                                                 
6 Lucas Reiner: http://lucasreiner.com/writing2.html. 11. Febrúar 2008 
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Mynd 2:,,Holy Me” 

Sjálf og Sjálfsskoðun, bakgrunnur og myndlistarlegur tilgangur 
 

 Þegar ég framkvæmi verk á sér stað forvinna sem oft á tíðum fellst í að setja sig í 

óvenjulegar aðstæður. Það gildir einu með þætti sem maður þekkir ekki en þegar maður 

þekkir eða kannast við þættina notast maður við upplifanir og aðstæður sem eru kunnar 

og breytir þeim oft í verk sem eru á perónulegri nótum. Upphafningin sem ég ræði um í 

verkinu „Holy Me“7 fellst í að upphefja sjálfan mig sem persónu, upphafninguna sjálfa 

sem og upplifunina fremur en verkið sem slíkt, fyrir mig og áhorfandann. Það var fremur 

undarlegt að sýna fram á þann hroka að allir gætu verið guðir sem vildu. Rannsóknin fólst 

í því að skoða sjálfa upphafninguna. Spurningin var hvers vegna leitum við í hluti og 

hugtök sem eru stærri og dularfyllri heldur en maður getur fyllilega skilið? Skiptir 

siðfræði í trúarbrögðum máli, hvers vegna lítum við upp til fornbókmennta, 

menningararfsins sem hefur lifað með íslendingum í hundruð ára. Hávamál og 

Eddukvæði t.d. þar sem göfugleiki, dyggðir og raunir skipta mestu máli? Er það 

siðfræðilega rangt að telja sig æðri, 

þó aðeins að það sé í myndlist, sem 

þarf ekki endilega að vera sönn 

nema að því leiti að vera það í huga 

myndlistarmannsins? Er óleyfilegt 

að trúa á okkur sjálf? Í verkinu 

„Holy Me“ bað ég áhorfandann að 

andmæla mér með því að ögra 

honum á þann hátt að ég væri guð 

og áhorfandinn ætti að tilbiðja mig 

sem heilagan anda. Féll þetta í grýttan jarðveg áhorfenda sem fannst þetta full mikill 

hroki. Sama hvort fólk sé ekki trúað, eða hvað sem það trúir á, þá er ekki jafn auðveldur 

leikur að segja því að trúa á hvað sem er, þrátt fyrir að það sé einungis í myndlist. 

Að myndlistarleg nálgun sé ein leið til að lifa lífinu og trúa á, gefur mér tilgang og 

von um að ferlið sem myndlistin er hafi í raun og veru einhvern tilgang. Trúarbrögð geta 

virkað á álíka hátt á einstakling. Þau gefa tilgang og veita annars hversdagslegum 

                                                 
7Mynd.2: Logi Bjarnason. ,,Holy Me” Gifs, Strigi. 2006 
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athöfnum vægi og orsök. Trúarbrögð hafa afleiðingar og oftast góðan ásetning. Góður 

ásetningur. Fullyrðingin bendir til þess að hlutverk myndlistar og menningar sé jafnvel að 

mennta áhorfandann í gegnum skynfæri hans. Upplýsing sjálfsins er hluti af því að 

tileinka sér myndlist sem lífsleið. Viðhorfið gagnvart því að sjá báðar hliðar, mála, skoða 

og eiga við þær efnislegt og heimspekilegt samtal, það er meginatriðið. Ef til vill er 

myndlistin nokkuð sem sá sem vinnur í henni getur einn lifað eftir. Að skilja myndlist 

fellst í því að setja sig í spor myndlistarmannsins og reyna að komast að því hvað hann er 

að reyna að segja. Stundum er auðvelt að setja sig í hans spor en það getur líka verið 

illgerlegt ef maður er ekki tengdur inná andlega sviðið sem listamaðurinn er að fara eftir. 

Hvort sem áhorfandanum tekst það eða ekki stendur verkið eftir og bíður eftir að einhver 

skilji sig. Eins Philip Guston gerði og sagði, að setja sig í sæti skaparans og skapa verður 

til samtal á milli hins andlega og myndlistarmannsins sem áhorfandinn þarf að komast 

inní.8 

 

Efni og úrvinnsla 
 

Í ritgerðinni langaði mig að skoða nýlegt verk eftir mig og líta á hvernig þau 

tengjast öðrum verkum mínum á mismunandi hátt með sérstaka áherslu á trúarlega 

þáttinn. Í verki mínu um mótmælanda Íslands Helga Hóseasson9, var fjallað á svipaðan 

hátt um trúarbrögð, eða að trúa ekki og vera andtrúa sem getur vissulega verið ákveðin 

trú, því í að trúa ekki getur falist ákveðin staðfesta. Ég mun í því samhengi fjalla um trú 

og trúleysi sem og táknmyndir trúarinnar og upphafningu hennar.  

Ég hef fylgst með Helga Hóseassyni um árabil og fundist hann mjög áhugaverður 

einstaklingur. Vegna sérstæðrar ævisögu hans og spurningarinnar hvort hann sé 

haturstrúa eða elski trú. Hvert er umburðarlyndi hans gagnvart trú og gjörðum mannanna, 

er það okkur eðlislægt að trúa á eitthvað æðra eða er þetta blekkingin ein sem blindar? 

Helgi er fæddur árið 1919 og er hann næst elstur fjögurra systkina. Á fyrsta ári var Helgi 

skírður og síðan fermdur fjórtán ára eins og venja er. Ekki þætti þetta frásögu færandi, 

nema vegna þess að strax á unga aldri vildi Helgi ekki fella sig kenningar kristninnar og 

                                                 
8 Lucas Reiner: http://lucasreiner.com/writing2.html Sótt 12. Febrúar 2008 
9 Mynd. 3: Logi Bjarnason. “Helgi Hóseasson” Ljósmynd. 2007 
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vildi heldur ekki láta orða sig við þær að neinu leiti. Helga var bent á þá lausn að hann 

gæti sagt sig úr þjóðkirkjunni, gerði hann svo en lét sér það ekki nægja heldur vildi hann 

einnig láta rifta skírnarsáttmálanum, var Helga tilkynnt að það væri ekki hægt. Sá sem 

skírður er til samfélags heilagrar þrenningar á þaðan ekki afturkvæmt. Við þetta vildi 

Helgi ekki una og hóf því baráttu sína og hefur haldið við hana síðan. Eftir að hann flutti 

til Reykjavíkur 1940 hóf hann að ræða við ráðamenn og presta í því skyni að fá 

skírnarsáttmálanum rift en án árangurs. Bar hann málið undir Hr. Sigurbjörn Einarsson 

biskup en hann neitaði að aðhafast nokkuð. Í framhaldi af því kærði Helgi og gekk meira 

að segja svo langt að fara með málið til Manréttindadómstólsins í Strasbourg en þar var 

málinu einnig vísað frá. Helgi lét sér þó ekki segjast og tók að mótmæla með öðrum 

hætti, eins og hann orðar það sjálfur: „láta lögmál frumskógarins ráða.10”   

Segir í einu ljóði Helga:  

 

Brennið þið kirkjur, oní svarta anda 

Saman við mold og leir á klöppunum; 

Landsfeðaga draugsa, hórdólg, helgan anda, 

Hengið þið Krosslaf upp á löppunum. 

 

Krosslaf hræ við láð varð laust, 

Ljótt með kaunan aman, 

Til himna, líkt og skrugga skautst 

Með skít og öllu saman.11 

   Helgi Hóseasson 

 

Það þarf þrautseigju til að vera mótmælandi á Íslandi. Íslendingar eru ansi 

værukærir gagnvart óréttlæti og yfirgangi sem sumir hljóta í samfélaginu og aðgerðum 

stjórnvalda gegn landi og þjóð sem og því óumburðarlyndi sem hefur ríkt hér á landi til 

annarra trúarbragða en kristinnar trúar. 

                                                 
10 Vantrú. http://www.vantru.is/2003/10/24/03.37/. 13. Ágúst 2007 
11 Ljóð eftir: Helga Hóseasson. Einkasafn Helga Hóseassonar. 2007 



  Logi Bjarnason 
  Myndlistardeild 
 

 
 

11 

Mynd 3: ,,Helgi Hóseasson” 

Ekki Helgi Hóseasson. Helgi hefur staðið vaktina fyrir okkur Íslendinga í áratugi bæði 

með róttækum og hefðbundnum mótmælum. Hann lætur sér ekki í léttu rúmi liggja þó 

stjórnvöld sökkvi landinu og styðji dráp á saklausu fólki fyrir olíu. Spurning getur verið 

hvort mótmæli hans séu trúarlegs eðlis eða siðferðisleg, fyrir mér er ljóst að báðir þættir 

skipa stóran sess í staðfestu Helga. Bara sá þáttur að mótmæla ríkjandi stöðu er ákveðin 

lífsafstaða. Hann mótmælir flesta daga á sínum stað sem er kannski ekki sá fjölfarnasti, 

en það er þessi seigla og/eða manía að vera svo fastur á sínu að það verður aðdáunarvert 

og greinilegt að hann hefur fundið sinn tilgang. Jafnvel fyllist maður einhverskonar 

samkennd gagnvart honum sem persónu og leiðist frá þeirri hugsun fyrir hverju hann er í 

raun og veru að berjast, hverju hann er að mótmæla, hverju hann áorkar. Er það sem hann 

er að gera búið að þróast út í einhverja geðveiki og ef svo er skyldi hann gera sér grein 

fyrir því?  

 Mig langaði að gera verk sem væri þess eðlis að það væri margbrotið samspil 

efniviðar og hugmyndar sem hefði lifandi framvindu ferilsins. Hugmyndin kviknaði á 

vordögum þegar ég fór að fylgjast betur með Helga og gerjaðist hún í mér um nokkurn 

tíma. Þetta er lýsandi dæmi um hvernig viðfangsefnin velja mig og var það mér 

ómögulegt að ná þessu hugarfóstri undan minni aðdáun á honum. Hvernig þessi maður 

gæti verið svona andtrúa en samt svona áberandi líkur píslarvætti með krossmark eða 

fjárhirðir í að boða trú eða andtrú. Margar spurningar vöknuðu við upphaf verksins. 

Hvernig framsetningin ætti að vera var kannski mesta hindrunin sem ég varð að yfirstíga 

en hvort sem það yrði gert með 

innsetningu, málverki eða 

skúlptúr var altaf sú hugsun í 

fyrirrúmi að gera Helga hátt 

undir höfði. Á endanum fór ég þá 

leið að gera brjóstmynd, eða sem 

ég vil kalla portret af Helga. Mér 

fannst fólk taka hlutskipti hans 

sem mótmælanda Íslands 

hálfhlægilega og að því væri ekki 

tekið alvarlega að maður á 
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Mynd 4:,,Brjóstmynd” 

níræðisaldri stæði og mótmælti því sem honum finnst óréttlátt í þessum heimi á hverjum 

einasta degi, á sama stað, sama hvernig viðrar. Ég vildi koma honum á hærri stall, stall 

sem menn eru oft settir á ef þeir hafa afrekað miklu í lífinu, með hallærislegum og 

barnalegum styttum sem sjómenn, embættismenn, stofnendur félagasamtaka og jafnvel 

skólastjórar fá af sér eftir dauða sinn. Oftar en ekki er steypt af þeim brons- eða gifs-

brjóstmynd12 til minningar um afrek þeirra og sigra. Skyldi Helgi verða steyptur í brons 

eftir 50 ár þegar hann er allur og búið að fyrirgefa honum fyrir að sletta skyri á 

alþingismenn og brenna kirkju? 

Þannig byrjaði þetta, ég komst ekki undan því að framkvæma verkið og því var 

ekki annað í stöðunni en að hefjast handa. Helgi er lítillátur maður, það er erfitt að eiga 

við hann samræður því hann talar í frösum sem eru sjálfsprotnir og vill ekki sérstaklega 

að hann sé settur á þann stall sem ég hafði hugað honum. Eftir að ég hóf að ræða við hann 

komst ég að því að hann er bæði spakmæltur og yrkin. Það var honum einlæg ósk að ég 

myndi koma áróðursljóðum hans í blöðin 

og þá helst til Morgunblaðsins sem hann 

telur handbendi ríkisstjórnarinnar. Hann 

hafði ekki fengið þeirri ósk sinni 

framfylgt svo neinu næmi, hvorki ljóð eða 

annað sem hann hefur sent þeim hefur 

birst, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir, trúlega 

vegna þess að hann er talinn vitfirrtur. Ég 

vildi endilega hjálpa honum á hvern þann 

hátt sem mér reyndist unnt m.a. koma 

honum í Morgunblaðið og vekja 

umfjöllun á honum. Ég ákvað því að gera 

brjóstmynd af honum úr Morgunblaðinu 

og þannig, koma honum í morgunblaðið á 

myndlistarlegan hátt.  

Ég hef ekki unnið mikið með þetta ótrúlega skemmtilega efni, pappamassa, sem 

er lím og vatn blandað saman við pappír. Pappamassinn sem ég notaði í verkið var gerður 
                                                 
12 Mynd. 4: Logi Bjarnason. ,,Brjóstmynd” Pappi og Lím. 2007 
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úr Morgunblaðinu og lími og þurfti því talsverða skipulagningu við það ferli og  

framleiðslu. Vildi ég hafa styttuna sterka og massífa en á sama tíma létta og leikandi.  

Þurfti pappírinn því meðal annars að liggja í bleyti í sólarhring, áður en ég notaði 

sérstakan þeytara til þess að ná því sem ég vildi ná fram í massanum. Einnig þurfti ég 

grind og notaðist ég þar við hænsnanet. Netið mótaði ég fyrst í raunstærð, bar 

pappamassann á og skapaði síðan þau form sem ég vildi ná fram í brjóstmyndinni. Einn 

af eiginleikum málverks og opins ferlis er sá að maður veit aldrei hver útkoman verður 

fyrr en verkið er klárað, getur þá einnig reynst erfiðleikum bundið að stoppa á réttu 

augnbliki til að ofvinna ekki verkið. Verður því að vera ákveðinn agi og meðvitund í ferli 

verksins. Þessi meðvitund er einmitt það sem þarf að útskýra í yfirferðum og skilgreining 

á hugsuninni.  

Verkið útaf fyrir sig er ein heild frá hugmynd að „fullbúnu verki”, skil ég það þó 

eftir opið fyrir mig og áhorfandann til þess að ákveða fyrir sig hvort verkið sé fullklárað. 

Ég vil ekki hafa einhverja eina niðurstöðu í verkinu heldur lít ég svo á að hægt sé að 

horfa á verkið og hugsa sjálfstætt á sínum eigin forsendum og með sinn bakgrunn hvernig 

maður lítur á það. Hvort sem það er húmor, ljótleiki, barnaleg nálgun eða trú sem við 

skynjum þá er allt gilt og á allt rétt á sér. Útaf fyrir sig talar efnið til okkar án þess að 

tengjast sögunni á bakvið verkið. Þær skírskotanir sem verkið lætur í té um að 

sjómannsstyttur séu hallærislegar, barnalegar og upphafningslegar eru allar mjög 

meðvitaðar og eiga fullan rétt á sér í þessu samhengi vegna þess að það er verið að fara 

niður á undirstöður mannlegrar hegðunar og tilvistar.  

Tilfinningin af styttunni af Helga Hóseassyni er sérstök. Þegar maður er 

meðvitaður um að hún sé af Helga fær maður þá tilfinningu og skilning hvers vegna hann 

sé settur á stall og þar á eftir kemur sá núans að hún sé úr pappa. Þetta er af hinu góða 

fyrir verkið vegna þess að það er list sem hefur fjölþætta skörun. Hún fær mann til að sjá 

svo marga aðra hluti í henni sem tengjast verkinu ekki beint heldur óbeint og þá með 

persónulegum hætti. Það sem ég tel þó að geri verkið stærra og meira er sagan á bak við 

það, sagan af Helga og sú dýpt sem hún gefur verkinu, þær tilfinningar sem sagan kallar 

fram. Það sem ég tel að geti gert verkið enn meira og stærra er gjörningur, útfrá verkinu 

eða með vísunum í það. Verk þetta byggist aðallega á tilfinningum sem eiga sér stoð í 

raunveruleikanum og lífinu sjálfu. Gert úr lifandi efni á opin hátt, sem hefur gefið mér 
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óendanlega marga punkta til að vinna með. Það sem myndin, búskan af Helga stendur 

fyrir er svo margt. Helgi er íslenskur og hafa hans skoðanir jafn mikinn rétt á sér eins og 

allra annara, því hér ríkir málfrelsi. Hinsvegar fer hér eins og áður sagði minna fyrir 

trúfrelsi. Styttan hefur einnig að gera með samfélag okkar, samfélag sem er fullt af 

ranghugmyndum, efnishyggju og rasisma. Þetta finnst mér allt kristallast í brjóstmyndinni 

af Helga. Í samfélagi sem okkar þarf að vera grundvöllur fyrir tilveru hvers og eins og 

allir getir lifað í sátt við sinn guð.  

Ég hef mikið verið að vinna með breytilegt sjónarhorn og hef ég ekki getað lagt 

þá vinnu niður heldur er hún enn í fullum gangi. Finnst mér eftir því sem maður lítur á 

verkið af Helga lengra frá að það styrkist, það er engin spurning að alheimsorkan gefur 

ný gleraugu til að sjá heiminn með. Þessi fókus sem ég hef leitast við að kanna í 

verkunum sem ég talað um má segja að snúist um allt og ekki neitt. Myndlist hefur uppá 

svo margt að bjóða og er stundum full af þversögnum, svona eins og lífið sjálft. Helgi er 

t.d. skírður og fermdur, hann er eins og áður sagði ekki sáttur við að hafa sem barn verið 

látin staðfesta kristna trú. Það er útaf fyrir sig umhugsunarvert hvort hann myndi vera á 

móti kirkjunni ef hann hefði ekki staðfest trúnna. Ég ræddi við hann um þetta og gat hann 

ekki svarað því á beinan hátt heldur sagði aðeins „kirkjan neyddi óvita til að fylgja sér“, 

svo ég noti hans eigin orð. Hann hefur síðan tekið uppá sína arma ýmis önnur málefni 

sem snúa að siðferðislegum þáttum í samfélagi okkar. Til dæmis inngönguna í NATÓ og 

stríðið í Írak en það eru útaf fyrir sig þættir sem hver og einn getur spyrnt fótum við en 

fæstir gera. Er Helgi þá ekki táknmynd hins staðfasta mótmælanda og gerir það sem 

margir vildu gera en láta fram hjá sér fara? Flestir á Íslandi hafa það mjög gott og á 

meðan aðstæður eru svoleiðis, sjá þeir sig ekki knúna til að lýsa yfir óanægju yfir ríkjandi 

ástandi, nema þá helst heima hjá sér á blogginu. Með því að segja þetta er ég að segja að 

verkið veltir við mörgum steinum í samfélagi okkar og með myndlist finnst mér að það sé 

hlutverk mitt að túlka samtíma minn og velta við steinum. Með myndlist sem er safarík á 

ljóðrænan hátt finnst mér verkið verða sterkt og geyma leynd sem er svo frábæra 

dulúðleg, leynd sem án ljóðrænu myndi aldrei hafa sömu áhrif. Með því að setja Helga á 

stall, sem ég hef gert, með því að gera af honum brjóstmynd er honum lýst sem einskonar 

hetju sem drýgir dygðir sem fáir aðrir menn á Íslandi gera. Þrátt fyrir það höfum við öll 

okkar trú eða andtrú og er Helgi tákn fyrir helgi og andhelgi okkar á margan hátt.  
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Tilgangurinn 
 

Í ljósi þess að við fæðumst öll sérstök, engin eins, viljum við virkilega láta steypa okkur í 

sama mótið? Ef svo yrði væri samfélag okkar fátækara fyrir vikið. Þegar 

myndlistarmaður lítur á verk verk sitt hefur það ákveðinn tilagang sem er að miðla 

skoðun, varpa ljósi á tilganginn, miðla hugsunum, vekja umræðu eða mótmæla ríkjandi 

ástandi. Myndlistamaðurinn er því spegill samtímans sem yfirleitt er dæmdur þegar litið 

er til baka og samhengi myndlistarinnar borið saman við söguna13. Ef áhorfandinn les 

verkið á annan hátt heldur en myndlistarmaðurinn hefur þá verkið mistekist?  

Þetta er spurning um að tileinka sér tilgang myndlistarinnar, heimsmenningarinnar 

og fá þetta allt til að virka a merkingarbæran hátt. Listamenn samtímans benda okkur á að 

nota þessi form og renna saman við þau. Þetta kynslóðarbil sem aðgreinir okkur í 

þjóðfélagi sem tekur sífellum breytingum, uppeldi barna er nú í höndum kennara og 

leikjatölva en var á könnu ömmu og afa fyrir ekki svo alls löngu síðan. Tímarnir breytast 

og mennirnir með en andleg upplifun verður alltaf til staðar. Verk mín eru tímalaus því 

saga þeirra aðstæðna sem ég er að fanga er óendanlegur og þannig upplifun áhorfandans 

einnig. Í þessu nýja menningalandslagi virkar listaverkið eins og tenging á milli ólíkra 

svæða. Kunnuleg saga túlkuð og sögð á nýjan hátt. Listaverkið er þannig endapunktur 

ákveðins ferlis en ekki þeirra möguleika sem eru stöðugt að opnast. „Það eru 

áhorfendurnir gera verkið“14 sagði Duchamp eitt sinn, það þýðir að upplifun áhorfandans 

og hans tengingar geta allt eins verið eins og áætlun listamannsins. Maður leitast við að 

spegla sig í samtíma sínum og áhorfandinn að speglar sig til baka. 

 

Reykjavík 13. Febrúar. 2008 

 

       _______________________ 

       Logi Bjarnason 

                                                 
13 Áki G Karlsson, Árni Bergmann og Benedikt Hjartarson. Yfirlýsingar. Evrópska Framúrstefnan Hið 
íslenska Bókmentafélag 2001 
14 Works in Progress : Art and the Historical Modalitieshttp://www.uqtr.ca/AE/vol_1/danto.html 13. 
Fefbrúar. 2008 
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