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Útdráttur 

Málverk Errós, Bakgrunnur Pollocks, er grandskoðað og spurt hvað felist í því að sjá slíka 

mynd á síma- eða tölvuskjá í stað þess að heimsækja Pompidou listamiðstöðina í París þar 

sem myndin er til húsa. Spurt er hvernig túlka beri myndina og í þeim tilgangi er varpað 

ljósi á málarann, tíðarandann, strauma og stefnur í listum og Jackson Pollock sjálfan.  

Höfundur þessarar ritgerðar telur ætlan Errós með málverkinu Bakgrunnur Pollocks vera 

að komast á spjöld sögunnar, líkt og hirðskáldin gerðu forðum að sögn Snorra Sturlusonar. 

Sagnamaðurinn Erró hefur þróað eigin frásagnarstíl við skráningu á sögu samtímans. 

Frásagnaraðferð hans er í takt við verklag ritara Íslendingasagna og einnig nútíma listir og 

lífshætti. Erró málar á striga í stað þess að nota bókfell og ekki er hægt annað en að fyllast 

aðdáun yfir sköpunargleði, færni og dugnaði hans. Tölvutæknin reyndist gagnleg til 

skoðunar og skilnings á jafn margbrotnu málverki og hér er krufið. Hver kafli 

ritgerðarinnar er sjálfstæður, líkt og skjámynd eða brot úr mynd Errós, enda er frásagnarlist 

Errós margbrotin.  

Abstract 

The Background of Pollock, a painting by the artist Erro (Gudmundur Gudmundsson, 

1932), is examined and asked what it implies to observe it on a phone or computer screen, 

rather than visit the Centre Pompidou-Metz in Paris, where the painting is located. How 

can the painting be interpreted?  

The author believes that Erro's intention of The Background of Pollock is to claim his fame 

in art history, just like the court poets did in the kings’ sagas, according to Snorri 

Sturluson. The author finds that Erro, the storyteller, has developed his own narrative style 

of contemporary history registration. His is in line with the procedures of the secretaries in 

the old sagas and also with modern arts and lifestyle. Erro paints on canvas instead of 

writing on pergament. Computer technology proved to be beneficial in reviewing and 

understanding this complex painting 



 

 

Formáli  

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA prófs í listfræði við Hugvísindasvið 

Íslensku- og menningardeildar Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var Aðalsteinn Ingólfsson 

við Listfræðideild Háskóla Íslands og eru honum færðar innilegar þakkir fyrir góða 

leiðsögn við tilurð ritgerðarinnar og eftirminnilega kennslu. Eiginkona mín, Hallveig 

Björnsdóttir, fær sérstakar þakkir fyrir dygga aðstoð við yfirlestur og réttritun. Að lokum 

þakka ég samnemendum og starfsfólki Háskóla Íslands fyrir ánægjulegar stundir. 
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Orðskýringar  

Ameríska raunsæisstefnan: American Scene. Þjóðfélagslegt raunsæi og þjóðernisvitund í 

listum á árunum 1920 -1950. 

Amerískt ofurraunsæi: American hyperrealism.  

Abstrakt tjástefna: Abstract expressionism. Óhlutbundin tjástefna, formræn 

tjáningastefna. Stefna í bandarískri málaralist á fimmta og sjötta áratug tuttugustu 

aldar. Ekki er um ákveðinn stíl að ræða, en þó er abstrakt list beitt til að tjá geðhrif og 

dulvitaðar tilfinningar á léreftið. 

Abstraktlist: Abstraction. Óhlutbundin list (1908-1925). 

Blái reiðmaðurinn: Der Blaue Reiter. 

Expressjónismi: Expressionism. Tjástefna, tjástíll, Expressjónismi er stefna í listum sem 

kom fram við upphaf 20. aldar. Expressjónisminn var andóf gegn natúralisma og 

impressjónisma, en þær stefnur leituðust við að skrá áhrif umhverfisins á listamanninn 

(1905-1935). 

Flúxus: Fluxus. Nafn tekið úr latínu sem þýðir "flæði, hreyfingu," (1959-1978). 

Framúrstefna: Avant-Garde. Brautryðjendur í bókmenntum og listum sem leitast við að 

finna og gera tilraunir með ný tjáningarform, óháð gömlum hefðum.  

Hlutbundin list: Concrete Art. Hlutlæg list, hlutstæð list. 

Hugmyndalist: Conceptual Art. 

Impressjónismi: Impressionism. Blælist. Impressjónismi var fyrsta fráhvarf í túlkun 

listamannsins frá nákvæmri eftirlíkingu af fyrirmyndinni (1863-1886). 

Konstrúktífismi: Constructivism (1915-1938). 

Kúbismi: Cubism (1905-1925). 

Líkamslist: Body Art. 

Málverk ameríska draumsins: American-Type Painting. 

Módernismi: Modernism/modern. Vísar til nútímans og þess sem er nútímalegt og gæti 

útlagst á íslensku sem „nútímahyggja“. Með módernisma er oft átt við stefnu eða 

tímabil í listum sem nær frá seinni hluta nítjándu aldar til miðbiks eða seinnihluta 

þeirrar tuttugustu. Módernismi var einnig áhrifamikill á tuttugustu öld á öðrum 

sviðum vestrænnar menningar, svo sem í stjórnmálum, hugvísindum og hönnun. Eins 

er módernismi notaður til þess að lýsa ákveðnu menningarástandi, tíðaranda og 

afstöðu manna til tíma og framþróunar. 

Myndlíki: Kitsch. Smekkleysa. 

New York stefnan: New York School. Nafnið, sem er hliðstætt abstrakt expressjónisma, 

er haft yfir listir skálda, málara, dansara og hljómlistamanna á sjötta áratugnum. Þeir 

aðhylltust súrrealískar hugmyndir og framúrstefnu.  

Ný óhlutbundin málverk: Colour-Field Panting. 
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Nýfrásögn: Figuration Narrative. Frásagnarfígúrasjón (nouvelle figuration) eða fígúratífa 

frásagnarmálverkið. Árið 1964 kom fram hópur listamanna sem tengdur var nýfrásögn 

en hreyfingin fékk síðar nafngiftina frásagnarfigúrasjón ,,la figuration narrative“. 

Nýstíll: Art Nouveau (1890-1905).  

Óargastefna: Fauvism. Fávismi (1899-1908). 

Óvitastefna: Dadaism. Óvitastíll, dadaismi.  

Sjón: Vision.  

Skyndimálverk: Action Painting. Slettumálverk. 

Strangflatarlist: Geometric abstraction. 

Stíllinn: De Stijl. 

Surrealismi: Súrrealismi. Hjástíll, nútímastefna í listum og bókmenntum. Sækir 

fyrirmyndir í hið dulvitaða sálarlíf (t.d. drauma) og tjáir það m.a. með sérkennilegum 

formum sem ekki eru í rökréttu samhengi. 

Sýn: Visuality. 
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1 Inngangur  

Hér verður mynd Errós, Bakgrunnur Pollocks, tekin til athugunar. Spurt er hvað felist í því 

að skoða slíka mynd á síma- eða tölvuskjá í stað þess að heimsækja Pompidou 

listamiðstöðina í París þar sem myndin er í allri sinni dýrð. Spurt er hvernig túlka megi 

myndina og í þeim tilgangi verður varpað ljósi á málarann, tíðarandann, strauma og stefnur 

í listum og Jackson Pollock sjálfan.  

Segja má að málverk hafi þrjár hliðar. Í fyrsta lagi þá augljósu sem snýr fram og 

áhorfandinn sér, reyndar hver með sínu auga. Í öðru lagi geymir málverk sögu 

myndefnisins og sjálfs höfundarins. Þriðja hliðin, ef svo má að orði komast, er utan 

rammans og kallar á heimspekilegar hugleiðingar og túlkun. Í þessari greiningu er skautað 

létt yfir hefðbundna form- og myndgreiningu en kynjagreiningu og pólitískri greiningu 

sleppt, sem og mörgu öðru sem felst í hefðbundinni greiningu. Þess í stað er sjónum beint 

að því hvað Erró vill segja með myndinni, myndefnið sjálft athugað og myndin sett í 

sögulegt samhengi. Sérstök áhersla er lögð á nýtingu tölvutækninnar við öflun upplýsinga 

um málverkin, og höfunda þeirra, sem Erró notar sem fyrirmyndir í verk sitt. 

Fyrsti kafli ritgerðarinnar ber heiti málverksins, Bakgrunnur Pollocks, og er þar sagt eilítið 

frá lífi og starfi Pollocks og helstu áhrifavöldum. 

Í kaflanum „Sjónlist – Skjámynd“ er málverkinu lýst í stórum dráttum og nefndir eru til 

sögunnar þeir meistarar sem Erró setur á stall með Pollock. Pollock varð goðsögn í lifanda 

lífi og hér er fjallað lítið eitt um listalíf hans. Lýst er verklagi við greiningu myndarinnar. 

„Nýfrásögn“ heitir kafli þar sem Erró er skipað á ákveðinn bás í listasögunni. Fátt hefur 

verið ritað á íslensku um efnið og því verður skoðuð bók sem út kom árið 2011, The Visual 

World of French Theory: Figuration eða Franska fígúratífa leiðin, en þar segir Sarah 

Wilson, prófessor í nútíma- og samtímalist við Courtauld Institute of Art í London, sögu 

fjögurra þessara listamanna og frá tengslum þeirra við samtímalistir. 

Í kaflanum „Sjónmenning – Skjálist“ er fjallað um gjörbreyttar neysluvenjur með tilkomu 

veraldarvefsins. Fátt þykir markvert núorðið nema það gerist í beinni útsendingu. 
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Menningarefni og listum er í vaxandi mæli miðlað í gegnum veraldarvefinn. Ígrundað er 

hvort kalla megi það skjálist þegar mynd Errós er skoðuð á tölvuskjá.  

„Arfleifð Pollocks“ er krufin í næsta kafla og athugað hvort Erró hafi reynst sannspár þegar 

hann gaf Pollock tvöfalt vægi við hlið helstu meistara nútíma listasögu. 

„Sjáið, þetta get ég“ er sérstakur kafli sem fjallar um áhuga Errós á listasögunni. Alla sína 

tíð var Erró að vitna í listasöguna og eru nokkur verk hans nefnd hér því til stuðnings. 

„Verkin skapast í vitundinni“ er kafli sem fjallar um líf Errós sem listamanns og 

lífskúnstners. Sagt er frá helstu áhrifavöldum í lífi hans en umfjöllun um æviatriði er að 

mestu sleppt. 

„ErrósSaga“ er einnig heiti ritgerðarinnar en kaflinn er helgaður frásagnarlist Errós. 

Nýfrásögn hans og aðferðafræði eru borin saman við frásagnarlist og verklag höfunda 

Íslendingasagna. 

Kaflinn „Túlkun“ fjallar um skiptar skoðanir fræðimanna um hversu langt eigi að ganga í 

skilgreiningu og túlkun listaverka.  

Í lokin eru hugleiðingar dregnar saman í niðurstöðu og ályktanir höfundar settar fram en 

þær byggjast að mestu á þeim spurningum sem settar eru fram í lok hvers kafla eða koma 

fram í fræðilegri umfjöllun. Höfundi er ljóst að spyrja má annarra spurninga og fá önnur 

svör. Vegir listaverka verða seint fullkannaðir en þessi ritgerð er ætluð þeim sem fýsir að 

njóta málverks í nýju ljósi með aðstoð tölvu.  
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2 Bakgrunnur Pollocks 

Erró málaði Bakgrunn Pollocks (mynd 0.1) á árunum 1966-1967 í vinnustofu sinni í París. 

Pompidou listamiðstöðin í París eignaðist málverkið árið 1970 og þar er myndin til sýnis. 

Myndin er einnig aðgengileg almenningi á vefsíðu safnsins í góðum gæðum.
1
  

Erró sýndi málverkið fyrst á Sýningu ungra málara í París og vakti athygli Georges 

Boudaille sem skrifaði í Les Letters francaises. Í greininni dáðist hann að ,,þessu risavaxna 

málverki sem sýndi skemmtileg sögutengsl og byði upp á nákvæmari greiningu“.
2
  

Jackson Pollock (1912-1956) flæktist víða á sínum æskuárum. Faðir hans var 

áfengissjúklingur sem yfirgaf fjölskylduna þegar Jackson var 8 ára. 18 ára flutti hann ásamt 

eldri bróðir sínum, Charles, til New York. Í byrjun fimmta áratugarins vakti Jackson 

athygli listmunasafnarans Peggy Guggenheim og komst á samning, þá byrjaði boltinn að 

rúlla. Frægustu verk Pollocks urðu til á árunum 1947-1950 á svokölluðum slettutíma (e. 

Drip Period). Pollock þjáðist af þunglyndi og áfengissýki. Hann ók ölvaður á tré og lést 

aðeins 44 ára.
3

  

Abstraktlist þróaðist svæðisbundið í Ameríku eftir 1930 og bar nokkurn keim af 

þjóðfélagslegu raunsæi. Einn mikilvægur áhrifavaldur um þróun mála var flótti mennta- og 

listamanna til Ameríku í seinni heimsstyrjöldinni. Eftir hernám Parísar 1940 varð New 

York miðstöð lista í heiminum. Táknrænt fyrir þessa þróun var opnun listasafns, Art of 

This Century Gallery, árið 1942 í New York. Eigandinn var flóttamaðurinn, safnarinn og 

listaverkasalinn Peggy Guggenheim.
4
  

Í Ameríku festist heitið abstrakt tjástefna við þessa nýju abstraktlist þótt nafnið sé eldra og 

var notað á þriðja áratug tuttugustu aldar um Vasily Kandinsky (1866-1944) og félaga hans 

í Bláa riddaranum. Eins og hjá expressjónistunum var óskin að tjá innri tilfinningar og 

skapa nýjar gerðir af myndlist sem síðar fengu ýmis nöfn, eins og New York stefnan, 

                                                 

1 Erró, The Bakground of Pollock.  
2 Danielle Kvaran, Erró í tímaröð, 180. 
3 Varnedoe, ,,Comet,“ 15-86.  
4 Adams, A History of Western Art, 517. 
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málverk ameríska draumsins, ný abstraktmálverk og skyndimálverk. Þrátt fyrir ýmis 

blæbrigði var það sammerkt þessum listamönnum að hafa kynnst kreppunni og 

heimsstyrjöldinni síðari sem leiddi til róttækni og dvínandi trúar á hefðbundin gildi. 

Ameríska raunsæisstefnan (e. American Scene) boðaði þjóðfélagslegt raunsæi og 

þjóðernisvitund en strangflatarlistin og draumórastefnan líktust stílnum (h. De Stijl) og 

hlutbundinni list. Á sýningum víðs vegar um Bandaríkin komu fram listamenn sem sýndu 

verk sem voru greinilega undir áhrifum evrópskra framúrstefnuverka þekktra listastefna 

eins og óargastefnu, kúbisma, óvitastíl og súrrealisma; en líka undir áhrifum Asteka, 

Afríkumanna og list amerískra frumbyggja. 

Í þessari kviku óx Jackson Pollock upp og þroskaðist og varð með tímanum ímynd hins 

nýja ameríska listamanns en frægð hans má einna helst líkja við poppstjörnu. Slettutækni 

hans varð fræg, hún var gerð að umtalsefni í kvikmyndum og tímaritið Life kallaði hann 

,,slettarann“ eða Jack the Dripper, sem er augljós skírskotun í enska raðmorðingjann Jack 

the Ripper. Í slettuverkum Pollocks birtist samsvörun og taktur sem er eitthvað meira en 

tilviljun. Áhrifa sálkönnuðarins Jungs gætir í verkum hans en þau lýsa sér í dulúð, 

útskurðarmyndum af tótemum, seiðmönnum, prestum og altörum. Amerískt landslag var 

Pollock einnig hugleikið.
5
  

Í stuttu máli fólust vinnuaðferðir Pollocks í því að taka strigann af trönunum, leggja hann á 

gólfið og sletta á hann málningu. Útkoman var ekki aðeins málningarslettur á striga, heldur 

skrásetning ákveðinnar athafnar við að sletta málningu á striga. Pollock lýsir aðferðum 

sínum þannig:  

Málverkin mín verða ekki til á trönum. Ég kýs frekar að fást við óstrekktan striga á 

hörðum veggnum eða gólfinu. Ég þarf á viðnámi harðs yfirborðs að halda. Á gólfinu 

er ég frjálsari. Mér finnst ég í meiri nálægð, meira sem hluti af málverkinu, þar sem 

ég get gengið í kringum það, unnið frá öllum fjórum hliðum í senn og bókstaflega 

verið í málverkinu.
6
  

Engin arfleifð verður til án upphafs. Jackson Pollock vann upphaflega í anda 

súrrealismans. Eflaust þekkti hann til sagna af kínverskum málurum sem notað höfðu 

óhefðbundnar aðferðir og amerískum indíánum sem gera töframyndir með mislitum sandi. 

Skrift og teikning eru náskyld fyrirbæri í Kína og þar er skrautritun dáð vegna þeirrar 

                                                 

5 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 188-191. 
6 Jón Bergmann Kjartansson, Málverkið sem slapp út úr rammanum, 86-87.  
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tilfinningar, leikni og andagiftar sem skín úr hverjum drætti. Í Frakklandi er áhersla á 

strokur eða slettur sem pensillinn skilur eftir sig nefnd tachisme, af orðinu tache sem þýðir 

blettur eða klessa. Hjá Pollock mættist löngunin til barnslegs einfaldleika, frumsprottins 

atferlis sem minnir á barnateikningar og hins vegar háþróaðan áhuga á vandamálum 

,,hreinnar málaralistar“. Fylgjendur skyndimálverksins voru líka undir áhrifum 

austurlenskrar dulspeki og þá helst zen-búddisma. Áður höfðu áhrifamiklir málarar á borð 

við Kandinsky, Klee og Mondrian verið dulhyggjumenn sem vildu svipta burt hulu 

yfirborðsmennsku og nálgast hinn æðri sannleika.
7
  

Erró málar myndina Bakgrunnur Pollocks áratug eftir dauða listamannsins en þá þegar 

hafði Pollock öðlast veglegan sess í listasögunni og slettur hans áttu eftir að hafa víðtækari 

áhrif en hann gat nokkurn tíma órað fyrir. Sá Erró fyrir í hvað stefndi með arfleifð 

Pollocks? Var þetta tækifæri fyrir hann til að sýna hvað hann var fær um sem listamaður? 

Vildi Erró skrá nafn sitt á spjöld listasögunnar?  

                                                 

7 Gombrich, Saga listarinnar, 599-604.  
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3 Sjónlist - Skjámynd 

Sjónlist á sitt tungumál sem myndlistarmaðurinn beitir á sama hátt og skáldið notar orð. 

Orðaforði málarans byggist meðal annars upp af línum, formum, litum, ljósi og skugga. 

Málarinn velur sér stíl eftir því hvernig hann byggir upp mynd sína. Formgreining er notuð 

í listfræði til að lýsa myndverki og er hér fylgt aðferðum samkvæmt bók Laurie Schneider 

Adams, A History of Western Art, eftir því sem þörf krefur.
8
  

Árið 1915 setti brautryðjandi nútíma formgreiningar, Heinrich Wölfflin (1864-1945), fram 

kenningar sínar. Hann skilgreindi fimm þætti til að aðgreina á vísindalegan hátt verk 

endurreisnartímabilsins og barokktímabilsins: Línulega og málaralega, rými og dýpt, lokuð 

og opin form, fjölbreytileiki og eining, ljós og skuggi. Til að útskýra kenningar sínar benti 

hann réttilega á að ferð steins sem veltur niður fjallshlíð gæti stjórnast af ýmsu, svo sem 

halla og jarðvegi en öll ferðin lyti sama lögmálinu, þyngdarlögmálinu.
9
  

Listasögu málverka má í stórum dráttum skipta í þrjú tímabil. Fyrir tímabilin sem Wölfflin 

lýsir var tími íkona, helgimynda, dýrlingamynda, teikna og myndtákna. Á síðari árum hafa 

hugmyndir manna um málverk breyst, sem lýsir sér einna best í skemmtilegu heiti bókar 

Jóns B.K. Ransu, Málverkið sem slapp út úr rammanum. Sá flótti verður útskýrður í 

kaflanum „Arfleifð Pollocks“, enda er margt í nútímalist rakið til hans.
10

  

Hér verður byrjað á að skoða málverkið út frá því sjónarhorni sem ætla má að Erró sé 

hjarta næst. Í viðtali vegna útgáfu á heildarmyndaskrá verka hans frá 1974 til 1986 segist 

Erró alltaf vera að ,,svipast um eftir myndum, skjölum, blöðum, sýningarskrám og 

myndskreyttum orðabókum“. Á ferðalögum sínum kveðst hann ,,safna saman óhemju 

magni af myndefni um ákveðið tema áður enn hann byrji á nýrri syrpu“.
11

  

Erró málaði Bakgrunn Pollocks löngu fyrir daga veraldarvefsins. Gera verður ráð fyrir að 

hann hafi notast við listaverkabækur, alfræðibækur, plaköt, póstkort, ljósmyndir og 

                                                 

8 Adams, A History of Western Art, 13-20. 
9 Wölfflin, Principles of Art History, 115-118. 
10 Jón Bergmann Kjartansson, Málverkið sem slapp út úr rammanum. 
11 Augé, ,,Mynd og raunvera,“, 69-70. 
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sýningarskrár, enda mikill safnari. Myndin er stór, máluð með akrýlmálningu á striga sem 

mælist 260 x 200 cm. Þungamiðja myndarinnar eru tvö andlit Jackson Pollocks sem Erró 

málar eftir þekktri ljósmynd Hans Namuth (1915-1990) en hún er í eigu National Gallery 

of Art, Washington (mynd 5.2). Umhverfis Pollock má svo sjá verk annarra þekktra 

málara. Samtals er mynd Errós samsett úr 27 myndhlutum (mynd 0.2) og er þá 

bakgrunnurinn talinn með sem einn hluti. Erró byrjaði á að mála bakgrunninn (mynd 0.3) 

sem að áliti höfundar er eftirmynd af málverki Pollocks, Númer 1. Myndhlutarnir eru 

númeraðir, efsta röð er númeruð 1.1 til 1.5, þar sem fimm myndum er raðað hlið við hlið, 

og síðan fimm raðir lóðrétt. Myndin sjálf, númer myndhluta og myndir af frummyndum 

má sjá í ,,Viðauki: myndir“. 

Myndbyggingin er hefðbundin að því leyti að fyrir miðju myndarinnar eru tvö andlit 

Pollocks og þangað beinir áhorfandinn fyrst sjónum sínum. Í efstu röð eru málverk eftir 

marga stórlaxa listasögunnar. Lengst til vinstri er málverkið Nakin á leið niður stiga eftir 

Marcel Duchamp, næst málar Erró hönd (hugsanlega Pollocks) að festa upp sjálfsmynd 

Vincent van Gogh með teiknibólu, því næst er Lífsdansinn eftir Edvard Munch og lengst til 

hægri er Sjálfsmynd í svörtu eftir Max Beckmann. Í annarri röð byrjar Erró á málverkinu 

Ólétta konan/Móðureðli eftir Marc Chagall, næsta mynd er óþekkt, líklega eftir Paul Klee, 

þá kemur Augnablik við opinn glugga eftir Juan Gris, Stúlka með bóndarósir eftir Alexej 

Georgewitsch von Jawlensky, myndin Þetta verður mönnum ævinlega hulið eftir Max 

Ernst og lengst til hægri er málverkið Henri Matisse eftir André Derain. Þriðja röð byrjar á 

óþekktri mynd sem virðist vera eftir einhvern stíllistamann, næst kemur Nakin fyrirsæta 

eftir Pablo Picasso, Vals eftir Gino Severini, Broadway Boogie Woogie eftir Piet 

Mondrian, óþekkt málverk sem gæti verið hollenskt frá 19. öld, því næst Þanþol eftir 

Umberto Boccioni og lengst til hægri er málverkið Flaska, glas og pípa eftir Georges 

Braque. Í fjórðu röð er málverk eftir Salvador Dali, Fyrirboði stríðs, þá Þrír tónlistarmenn 

eftir Picasso, sjálfsmyndin Sjálfsmynd í röndóttum stuttermabol eftir Henri Matisse, 

Grafreitur eftir Wassily Kandinsky og lengst til hægri er málverk Picasso, Ungfrúrnar frá 

Avignon. Fimmta röð byrjar með verki Mondrians, Rautt, blátt og gult málverk, næst eru 

tvær andlitsmyndir gerðar eftir ljósmynd Hans Namuth, Jackson Pollock. Neðsti hluti 

myndarinnar er myndskreyttur eftir málverki Lady Elizabeth Butler um baráttuna um 

Waterloo, Skotlandi allt. Erró fylgir frummyndunum að mestu leyti nema hvað hann lætur 
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orustuna um Waterloo hverfast um andlit Pollocks vegna myndbyggingarinnar. Einnig snýr 

hann báðum myndum Mondrias. 

Fyrirmyndirnar velur Errór með myndbyggingu í huga og fyrir þá sögu eða frásögn sem 

hann er að skapa. Allt eru þetta verk eftir þekkta málara nútímalistasögu sem Pollock dró 

lærdóm sinn af á einn eða annan hátt. Það sama gerir Erró og má segja að þroskasaga 

þeirra beggja birtist í þessu verki. Hér verða ekki tíunduð afrek þessara fyrirmyndarmálara 

né gerð grein fyrir öllum þeim straumum og stefnum sem þeir upplifðu, tóku þátt í eða 

hrundu af stað. Færni og elja Errós sem málara er viðbrugðið þannig að eftirgerðir hans af 

þessum meistaraverkum eru óaðfinnanlegar, miðað við umsagnir þeirra kunnáttumanna 

sem vitnað er til í þessari ritgerð.  

Við greiningarvinnu er notuð mynd á vef Pompidou listamiðstöðvarinnar sem gefur kost á 

að stækka einstaka myndhluta.
12

 Flestir myndhlutarnir eru auðþekktir þegar þeir eru bornir 

saman við frummyndina.  

 

Tekið er skjáskot af stækkuðum myndhlutum og forritið Paint notað til að klippa myndina 

til. Við leit að myndum var jöfnum höndum stuðst við listaverkabækur og veraldarvefinn. 

Gott er að leita að myndum eftir höfundum eða myndlistarstefnum. Örfáar myndir fundust 

með því að lýsa þeim nógu vel í Google leitarvélinni. Google býður upp á sérstaka 

myndleit sem gafst illa, enda ekki að furða þar sem leitað var eftir tilklipptum myndum í 

takmörkuðum gæðum. Leitaraðferðir skulu útskýrðar nánar:  

Skrifið í Google leitarvélina til dæmis orðin: „Erro´s Background of Jackson Pollock.“ 

Betri niðurstöðu skilar: „Erro Gudmundur Gudmundsson Background of Jackson 

Pollock.“ 

                                                 

12 Erró, Bakgrunnur Pollocks. 
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Takið eftir að fyrir neðan leitargluggann gefst kostur á að velja „Allt“, „Myndir“, 

„Myndskeið“, „Kort“ og „Leitarverkfæri“. Kerfið er stillt á „Allt“. Upp koma um milljón 

greinar en þar má ofarlega sjá Pompidou listamiðstöðina, í seinna tilvikinu efst. Þegar það 

er valið kemur mjög góð mynd sem hægt er að stækka með því að smella músartakkanum.  

 

 

Ef valið er ,,Myndir“ kemur umrædd mynd fremst en síðan myndir eftir Pollock. Myndin 

er eftir áhugaljósmyndara og því er betra að nota mynd safnsins. Efst í þessu vali til hægri 

við leitarorðið er val sem táknað er með myndavél. Með því gefst kostur á að leita eftir 

mynd eða vefslóð myndar. 

Við greiningarvinnu er notast við vefsíður hinna ýmsu listasafna sem eiga viðkomandi 

verk, auk Google, Google Art Project, WikiArt og hliðstæðar síður. Allar upplýsingar eru 

sannreyndar með tilvísunum í fræðilegar bækur, vefsíður listasafna sem eiga verkin, eða 

ritstýrðar vefsíður. Margar vefsíður, eins og WikiArt.org, leyfa ótakmarkaða afritun, 

dreifingu og sýningu á myndum af listaverkum í fræðsluskyni og fyrir almenning. 

Höfundarréttur miðast oft við 70 ár en getur verið mismunandi eftir löndum. Myndirnar eru 

yfirleitt í lítilli upplausn og því óhæfar til prentunar eða notkunar í atvinnuskyni.
13

 Hægt er 

að panta eftirprentun af málverki Errós frá Pompidou listamiðstöðinni og einnig bjóða 

margir sérhæfir söluaðilar slíka þjónustu með leyfi safnsins. 

Hvað sjá áhorfendur þegar þeir skoða málverk í sýndarveruleika á tölvuskjá? Skiptir máli 

að verið er að skoða málverk af málverki? Hvað er skjámynd af ljósmynd, sem er tekin í 

mikilli upplausn, í meiri gæðum en venjuleg augu fá greint?  

                                                 

13 „Welcome to the Google Privacy Policy.“  
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4 Nýfrásögn 

Dr. Amy Dempsey telur erfitt að flokka list og listamenn í ákveðna bása því oft skarast 

listastefnur, tímabil eru óljós og víxláhrif eru flókin. Engu að síður telur hún slíka flokkun 

undirstöðu allrar umræðu um nútímalist. Í bók sinni, Styles, School and Movement, lýsir 

hún yfir 300 vestrænum stíltegundum, stefnum og hreyfingum frá miðri nítjándu öld til 

dagsins í dag.
14

  

Nýfrásögn kemur ekki fyrir í bók Amy enda ekki um eiginlega listastefnu að ræða. Lengi 

vel var lítið fjallað um hreyfinguna nema þá helst í upprunalandinu Frakklandi, þar sem 

hún fékk síðar nafnið ,,la figuration narrative“ eða frásagnarfígúrasjón. Á síðari árum hefur 

hreyfingunni verið gefinn meiri gaumur en áður fyrr og hér á landi hefur áhuginn aukist, 

sérstaklega eftir að Erró gaf Listasafni Reykjavíkur málverkasafn sitt árið 1989.
15

  

Í bók sinni The Visual World of French Theory: Figuration, eða Franska fígúratífa leiðin, 

segir Sarah Wilson, prófessor í nútíma- og samtímalist við Courtauld Institute of Art í 

London, frá sögu þessarar hreyfingar og fjallar ítarlega um sögu sex listamanna, 

frumkvöðlanna Fromanger, Adami og Monory auk Althusser, Rancillac og Fanti, sem ekki 

flokkast beint með þeim. Wilson segir:  

Á alþjóðasýningunni Documenta 5 í Kessel í Þýskalandi árið 1972 verða þáttaskil á 

viðhorfi stofnana til hugmyndalistar í Evrópu. Þar fékk hugmyndalistin og ameríska 

ofurraunsæið uppreisn æru og lagði grunn að póstmódernískri hugmyndafræði, ásamt 

nýfrásögn og hliðstæðum hreyfingum (þýð. höfundar).
16

  

Segja má að módernisminn hafi sameinað boðskap og fagurfræði en á seinni hluta 

tuttugustu aldar snýst póstmódernisminn um fjölhyggju. Á margan hátt er 

póstmódernisminn bæði höfnun á módernismanum og framhald hans. Póstmódernisminn 

hélt áfram tilraunum sem byrjuðu með Marcel Duchamp og þróuðust í gegnum óvitastefnu,  

súrrealisma, popplist og hugmyndalist. Hluti þessarar fjölhyggju snertir eðli fjölmiðla og 

útbreiðslu mynda, bæði prentaðra og á rafrænu formi. Franski félagsfræðingurinn og 

                                                 

14 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 10-11. 
15 Schirn Kunsthalle Frankfurt. „Erró. Portrait and Landscape.“ Viðtal við Esther Schlich. YouTube myndband, 6:37 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=7IDE0ZvwNp0 (sótt 2.4. 2016). 
16 Wilson, The Visual World of French Theory, 21.  
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heimspekingurinn, Jean Baudrillard (1929-2007), nefndi þetta „alsælu samskipta“. ,,Ef við 

skynjum veruleikann í gegnum framsetningar, verða þá þessar framsetningar 

raunveruleikinn? Hver er þá sannleikurinn? Á hvaða hátt getur hið upprunalega verið 

möguleiki?“ Þessir þættir hafa haft mikil áhrif á listamenn og hönnuði. Í mörgum 

póstmódernískum verkum er áherslan á spurningu framsetningar þar sem fyrirmyndir eldri 

verka eru teknar eignarnámi með útkomu nýrrar merkingar.
17

  

Aldrei var gerð stefnuskrá fyrir hreyfinguna (nýfrásögn) en þrjár myndir má líta á sem 

slíka. Betra er að mála en syngja, fremur en að syngja og ekki mála var innblástur að 

myndasyrpunni Hörmuleg endaloka Marcel Duchamp (Live and let die). Málverkið var í 

aðalhlutverki á sýningunni Frásagnarfígúrasjónin í samtímalist sem haldin var í Galerie 

Creuze í október 1965 með þátttöku sextíu og átta listamanna. Átta myndir voru sýndar 

saman eins og samvinnuverk þeirra Eduardo, Arrovo, Gilles, Aillaud og Ítalans Antonio 

Recalcati, aðrir gætu líka hafa komið við sögu. Myndirnar eru listavel gerðar í raunsæisstíl. 

Tilvísunin í James Bond sveipar myndina hetjuskap og hættu, en um leið léttleika og 

kemur málverkinu inn í heim kalda stríðs njósnasagna þess tíma. Myndina má túlka 

pólitískt sem uppreisn gegn listaverkamarkaðinum og auðvaldinu. Allt annars eðlis er sú 

næsta, há pólitísk, óreiðukennd viljayfirlýsing einstaklinga. Samstöðumálverk gegn ógn 

fasisma (e. Great Antifascist Collective Painting) var sýnd í Mílanó á Ítalíu árið 1961 og 

var strax gerð upptæk af lögreglunni. Myndin er risastór, fjallar um stefnuskrá 121 

menntamanna sem lýsa yfir rétti ungra Frakka til að neita að vígbúast gegn alsírskum 

almenningi.
18

 Á myndinni fá að njóta sín einkenni hvers listamanns, öskrandi 

hershöfðingjar Bajs, kór af afhelguðum englum Errós og ógnandi hakakrossar Lebels. 

Antonio Recalcati var aðaldrifkrafturinn við gerð þessarar miklu myndar en ásamt þeim 

fyrrnefndu tóku tveir Ítalir þátt í gerð hennar, Roberto Crippa og Gianni Dova. Þriðja 

myndin í röðinni er gerð árið 1967 fyrir Fidel Castro, í tilefni fimmtíu ára byltingarafmælis 

Rússnesku byltingarinnar 1917, Veggmynd kúbönsku samstöðunnar (e. Collective Cuban 

Mural). Myndin er gerð í kjölfar Kúbudeilunnar þegar heimurinn var á barmi glötunar. 

Myndin sýnir hvernig menningarheimurinn skiptist niður í áhrifasvæði þeirra sem eru með 

eða á móti kommúnistum. Myndin er ádeila á Ameríku og gerð af hundruðum listamanna, 

málara og skálda, úr ólíkum áttum sem tilheyrðu ýmsum stefnum. Myndin var gerð á einni 

                                                 

17 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 269-271. 
18 Manifesto of the 121. 
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nóttu í beinni sjónvarpsútsendingu og er um leið óður til kúbanska draumsins sem var hald 

og reipi vinstrimanna þess tíma.
19

  

Wilson fjallar nokkuð ítarlega um náin tengsl sexmenninganna við marga 

menningarfrömuði þess tíma, einkum þá Gilles Deleuze (1925-1995), Jacques Derrida 

(1930-2004) og Jean-François Lyotard (1924-1998). Hún segir frá líflegu listalífi, 

félagslífi, uppátækjum, stúdentaóeirðunum og andrúmslofti kalda stríðsins. Einnig er henni 

tíðrætt um Karl Marx og virðist telja listamennina flesta kommúnista ef litið er til þess að 

hún tekur sérstaklega fram ef svo er ekki. Sem dæmi nefnir hún að Monory, sem var ,,fyrsti 

nýfrásagnarlistamaðurinn til að upplifa ofurraunveruleikastefnuna þegar hann sá sýninguna 

Tuttugu og tveir raunsæismálarar í Whitney Museum of American Art árið 1970“. Hún 

lýkur frásögninni með því að taka fram að Monory ,,hafi ekki verið kommúnisti eins og 

margir kollegar hans“.
20

 Árið 1977 markaði þáttaskil í sögu samtímalistar fyrir málara 

nýfrásagnar og upphaf nýs tímabils. Sagt er að sá hlær best sem síðast hlær en hægt er að 

deila um hvort það gildir um ,,aftöku“ Duchamps árið 1965. Tvær þýðingarmiklar sýningar 

voru haldnar, í París og New York, samhliða sýningum á verkum Duchamps. Auk 

frumherja kom þar fram ný kynslóð nýfrásagnarmálara. Í þessu samhengi sýndi Gérard 

Fromanger fyrst hina frægu mynd sína af Sarte og Foucault.
21

  

Í Íslenskri listasögu má finna fróðlega umfjöllun um nýfrásögn eða frásagnarfígúrasjón. 

Þar segir að upphaf þess er talið mega rekja til sýningarinnar Hversdagslegar goðsagnir 

sem haldin var árið 1964 í Nútímalistasafninu í París (fr. Musée d‘art moderne de la ville 

de Paris). Listfræðingurinn Gérard Cassiot-Talabot (1929-2002) hafði hönd í bagga við val 

mynda og skrifaði um sýninguna. Hann benti á að ,,stór hluti listamannanna máluðu 

myndrænt, tjáðu tímans rás gegnum pensilskrift og gáfu verkum sínum nöfn til að bæta við 

myndfrásögnina“. Allt þetta var gegn tíðarandanum sem snérist að mestu um óhlutbundna 

list, abstraktlist. 

Erró var í New York og tók því ekki þátt í sýningunni. Hann var samt einn af þeim fyrstu 

sem beitti nýfrásögn í málverkinu Snúnings-byltinga-hreyfill (fr. Moteur á révolution) sem 

hann sýndi á þriðja Tvíæringi Parísarborgar árið 1963. Þess vegna fékk Cassiot-Talabot 

                                                 

19 Wilson, Figuration, 33-38. 
20 Wilson, Figuration, 170-171. 
21 Sama, 205. 
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Erró til að taka þátt í sýningunni Nýfrásögn í nútímalistinni sem haldin var í Galerie 

Raymond Creuze árið 1965. Síðan hefur Erró gegnt lykilhlutverki í þessum kunningjahópi 

listamanna. Staðfesting þess sást glöggt á sýningunni Nýfrásögn í París 1960-1972 í Grand 

Palais-sýningarhöllinni árið 2008 þar sem verk eftir Erró var í fyrsta salnum sem bar 

yfirskriftina Upphafið. Sameiginlegt með nýfrásögn var að tjá hversdagsleg fyrirbæri með 

því að nýta sér fyrirmyndir úr teiknimyndum, kvikmyndum, fjölmiðlum, plakötum, 

auglýsingum, bókum og póstkortum. Þeir notuðu algenga hluti úr daglega lífinu sem 

efnivið til jafns við tilvísanir í listasöguna. Fátt var þeim heilagt og þeir voru ögrandi í 

framsetningu sinni, allt til að hrista upp í hefðbundnum og að þeirra mati stöðnuðum 

hugsunarhætti. Nýjum aðferðum var beitt til að koma nýrri frásögn til skila, svo sem með 

notkun myndvarpa og klippimyndatækni. Flestir notuðu akrýl sem gerði þeim kleift að 

mála hraðar en með olíulitum. Flöturinn varð sléttur en litaspilið sterkara með fjarrænni og 

kaldri ásýnd. Frásagnarlistamennirnir eru líkir bandarísku popplistamönnunum að því leiti 

að yrkisefnið er oft neyslusamfélagið og hversdagsleikinn en viðhorf þeirra til 

myndefnisins er allt annað. Þeir eru byltingarkenndari og þjóðfélagslega meðvitaðir. 

Margir þeirra urðu fyrir sterkum áhrifum af stúdentaóeirðunum í París 1968.
22

  

Var myndlist Errós eins eða svipuð og félaga hans eða fór hann sínar eigin leiðir í 

listsköpun sinni? Hvað er Erró að segja með mynd sinni af Pollock? Er hægt að kalla Erró 

sagnamann og í hverju felst nýfrásögn hans? 

 

 

                                                 

22 Laufey Helgadóttir, „Umbrotatímar,“, 27-31. 
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5 Sjónmenning – Skjálist 

Sjónmenning snýst um að vinna úr upplýsingum, boðum eða efni sem notandinn 

nýtir sér til ánægju með aðstoð sjónrænnar tækni. Með sjónrænni tækni er átt við 

tæki til að horfa á eða til að miðla myndum, allt frá olíumálverkum og yfir í sjónvarp 

eða veraldarvefinn (þýð. höfundur).
23

  

John Berger telur að við lítum aldrei á mynd sem einn hlut, heldur ,,leitum eftir tengslum 

myndar við okkur sjálf með samanburði“.
24

 Gillian Rose bendir á að það sé munur á sjón 

og sjónarhorni, sjónheim eða sýn. Í sjónarhorni felst, að við sjáum aldrei neitt hreint og 

beint með berum augum, það er ekkert sem ,,gefur auga leið“. Á hinn bóginn, gefur 

sjónheimurinn, hugmyndir okkar um augað sjálft og ímyndina, áhorf, það að sjá, horfa – 

auganu tilteknar leiðir til að sjá, leiðir, sem eru alltaf varðaðar hinum margvíslegu 

hugmyndum tengdum sjón og ímyndum.
25

  

Í grein sinni „Það gefur auga leið. Sjónmenning, áhorf, ímyndir“ segir Úlfhildur Dagsdóttir 

að sjónmenningarfræði fjalli ekki aðeins um áhorf heldur einnig um ímyndir, um 

mikilvægi ímyndarsköpunar, formlega byggingu ímynda, og það hvernig þær eru 

meðteknar. Þannig má segja að öll umræða um sjónmenningu sé ávallt tvíþætt, annars 

vegar er það sjónin sjálf, augað, og hugmyndir okkar um það að sjá og horfa, og hins vegar 

er það ímyndin, og hugmyndir okkar um hvað hún er og hvernig hún virkar.
26

 Tomas 

Mitchell (1942) heldur því fram að þrátt fyrir mikið magn ímynda og myndefnis sem 

einkennir umheim okkar og umhverfi, þá vitum við í raun og veru ekki nákvæmlega hvað 

myndir eru.
27

  

Walter Benjamin (1892-1940) reyndist forspár í skrifum sínum um Listaverkið á tímum 

fjöldaframleiðslu sinnar (1936). Skrif hans eru enn í fullu gildi og má auðveldlega 

heimfæra þau á gjörbreyttar venjur almennings við málverkaskoðun með tilkomu 

veraldarvefsins. Hann bendir á að fjölföldunartæknin losi það sem fjölfaldað er úr 

                                                 

23 Mirzoeff, ,,What is Visual Culture?“, 3. 
24 Berger, Ways of Seeing. 
25 Rose, Visual Methodologies, 6. 
26 Úlfhildur Dagsdóttir, ,,Það gefur auga leið,“, 54.  
27 Mitchell, Picture Theory, 5-6. 
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tengslum við hefðina. Með fjölföldun kemur eintakafjöldi í stað einstæðrar tilvistar. Vegna 

þess að fjölföldunartæknin gerir eftirmyndinni kleift að koma til móts við viðtakandann í 

persónulegum aðstæðum hans þá fær frumverkið nýtt gildi. Benjamin telur menn vilja færa 

hlutina ,,nær“ sér bæði í landfræðilegum og mannlegum skilningi með því að notast við 

eftirmynd hans. Hann telur ennfremur að einstætt gildi ,,ósvikins“ listaverks eigi rót sína að 

rekja til helgisiða og í tengslum við þá öðlaðist það upphaflega notagildi. Tæknileg 

fjölföldun listaverks frelsar það frá sníkjulífi sínu í helgisiðunum. Það er hægt að fjölfalda 

ljósmyndir og því eru frummyndir ekki jafn nauðsynleg og áður. Á því augnabliki þegar 

hætt er að meta listina eftir því hversu ósvikin hún er, gerbreytist samfélagslegt hlutverk 

hennar.
28

  

Margir hafa velt fyrir sér merking mynda. Barthes heldur því fram að nú á dögum megi 

finna málboð í öllum myndum í formi myndatexta, tiltla, blaðagreina, samtala í kvikmynd 

og talbólum og telur vísbendingu um að siðmenning okkar byggi ekki á myndinni, heldur 

sé ,,fyrst og fremst, og frekar en nokkru sinni, menning hins ritaða máls.
29

  Orðaforði er 

hluti af táknrænu sviði (tungumálsins) sem kallast á við tilteknar athafnir og aðferðir. 

Mynd er túlkuð á mismunandi hátt, hvert tákn kallar á tiltekið ,,viðhorf“ – til kynþátta, 

þekkingar á list – viðhorf sem sami einstaklingur þarf ekki endilega að hafa. Í sama 

einstaklingi getur búið fjölbreyttur orðaforði, stærð orðaforðans og einkenni mynda 

einstaklingsmál hvers og eins.
30

 ,,Orð hlýða ekki, þau víkja sér undan. Orð ,,segja“, þau eru 

hljóð sem krefjast leiksviðs og tjáningar. Orð eru eins og litir á litaspjaldi málara. Orðin 

eru alltaf eldri en hugsunin.“
31

  

Mirzoeff telur myndir hafa ýmislegt umfram texta: ,,Vissulega getur eftirvænting gripið 

fólk við lestur góðrar bókar en fáir heillast af því að opna bók og sjá textann. Þessu er 

öfugt farið við myndir. Hið háleita er sjónræn upplifun sem orð fá ekki lýst.“
32

 Orðið 

ímynd gefur til kynna að það sé ekki raunverulegt, samanber orðið ímyndunarafl, heldur 

mynd eða ímynd ,,af“ einhverju. Þetta er villandi á sama hátt og að fullyrða að málari sem 

vinnur með yfirborð strigans sé yfirborðslegur.
33

 Myndir standa okkur nær en hið ritaða 

                                                 

28 Benjamin, Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar, 7-19.  
29 Barthes, ,,Retórík myndarinnar,“, 148.  
30 Sama, 160-161. 
31 Lyotard, ,,After the Sublime,“, 142.  
32 Mirzoeff, „What is Visual Culture?,“ 9. 
33 Úlfhildur Dagsdóttir, „Það gefur auga leið,“, 61.  
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mál og tala oft til okkar milliliðalaust. ,,Myndmálið er lúmskara en ritað mál því það á 

greiðari aðgang að skynjun okkar. Svo fremi sem augu okkar eru opin erum við 

berskjölduð fyrir sjónrænu áreiti, en við þurfum að setja okkur í stellingar til að lesa 

texta.“
34

 Um mynd Errós, Bakgrunnur Pollocks, má segja svipað og Gilles Deleuze (1925-

1995) sagði um gerð kvikmynda: ,,Kvikmynd gerir meira en að sýna hreyfimyndir, hún 

hreyfir við huganum. Andlegt líf er hreyfing hugans.“
35

  

Framleiðsla afþreyingarmenningar tryggir viðhald fagurmenningarinnar. Almenningur í 

dag fær mun meiri uppfræðslu um fagurmenningu en menntamenn fyrri ára. Munurinn er 

eingöngu sá að nú er menningunni miðlað í gegnum afþreyingarefni. Svokölluð 

lágmenning er orðin að miðli fyrir hámenningu.
36

  

Grettistaki hefur verið lyft á svið tölvutækni við að gera list aðgengilega á veraldarvefnum, 

listasöfn hafa verið mynduð og sérstakar veflistsýningar gerðar auk þess sem margir 

listviðburðir eru sýndir í beinni útsendingu á netinu. Sem dæmi um merkt framtak má 

nefna Google Art Project þar sem skoða má um 750 listaverkasöfn, þar af 400 listasöfn, 

samtals um 250.000 listaverk eftir um 13.000 listamenn. Myndirnar eru í hárri upplausn, 

þar er skráður mikill fróðleikur um verkin, listamennina og listasöguna. Hægt er að skoða 

hvert verk á stakri mynd eða í sýndarveruleika sem lítur út eins og hið raunverulega safn. 

Google Art Project gefur kost á að vafra um söfn og skoða verkin frá mismunandi 

sjónarhornum og hægt er að greina hin smæstu atriði, mun betur en ef mætt er á staðinn.
37

  

Er þörf á að skoða frummyndina þegar hægt er að sjá hana betur á tölvuskjá? Eru þetta 

tveir ólíkir hlutir og svona spurning því út í hött? Er hægt að hrífast af skjálist? 

                                                 

34 Sigríður Þorgeirsdóttir, ,,Langir og stuttir skuggar,“, 272. 
35 Gilles Deleuze, ,,The Brain Is the Screen“, 365-373. 
36 Richard Keller Simon, Trash Culture: Popular Culture and the Great Tradition.  
37 Google Cultural Institute: https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project 
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6 Arfleifð Pollocks 

Samkvæmt Adams varð New York miðstöð lista í heiminum eftir hernám Parísar árið 

1940.
38

 Pollock varð ímynd hins nýja ameríska listamanns og mátti líkja vinsældum hans 

einna helst við poppstjörnu enda hefur hann reynst mikill áhrifavaldur á þróun 

samtímalistar. ,,Hann skóp fjölda frábærra málverka. En hann eyðilagði jafnframt 

málverkið,“ sagði gjörningalistamaðurinn Allan Kaprow (1927-2006) þegar hann kom 

auga á það að athöfnin sjálf gat verið meira virði en málverkið. ,,Margt í samtímalist er 

heimfært á þessa hugmyndafræði, svo sem við gerð gjörninga, líkamslista, 

umhverfismálverka og náttúrulegra slettumálverka (þýð. höfundar).
39

  

Frank Stella (1936) leit þannig á hlutverk sitt sem málara: ,,Málverk mín byggjast á því að 

gera það sjáanlega sýnilegt. Það sem þú sérð er það sem þú sérð.“
40

 ,,Þegar málað er þarf 

að leysa tvö vandamál. Annað er að læra hvað felst í því að mála en hitt vandamálið er 

hvernig á að mála. Fyrri hlutinn snýst um að læra eitthvað en seinna atriðið um að gera 

eitthvað (þýð. höfundar).“
41

 Sýning á grafíkverkum Stella var haldin í Listasafni Íslands 

1975. Þar voru sýndar myndraðirnar, Svarta röðin, Ál-röðin, Kopar-röðin, V-röðin og 

Hlað-röðin. Þeim er lýst þannig í sýningarskrá: ,,Myndirnar eru ekki aðeins einingar sem 

skipað er í ákveðna röð, heldur er fremur um það að ræða að raðir staðlaðra eininga mynda 

eina heild. Myndir bera eigin heiti sem tengjast innan hverrar myndraðar en segja ekkert til 

um inntak myndanna.“
42

  

Málverkið varð að gjörningi hjá Carolee Schneemann (1939) sem notaði líkama sinn. 

Frægt er verk hennar Upp að og ásamt takmörkum hennar (e. Up to and including her 

limits). ,,Listakonan var klædd leðurbeisli og fest í reipi sem hún gat kippt í með handafli 

og þannig sveiflað sér til og frá. Lausu höndina notaði hún til að mála það svæði sem hún 

náði til.“
43

 Löngu áður, eða árið 1963, hafði Schnemann gert Eye Body sem hlotið hefur 

                                                 

38 Laurie Schneider Adams, History of Western Art, 517. 
39 Sama, 88-106. 
40 Frank Stella, works and new graphics. 
41 Robert Rosenblum, Frank Stella, 57. 
42 Frank Stella, grafík 1967-1970.  
43 Jón B. K. Ransu, Málverkið sem slapp út úr rammanum, 90. 
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viðurkenningu sem fyrsta líkamslistaverk nútíma listasögu. Erró tók ljósmyndirnar og um 

hann segir Schneemann: ,,Ég veit ekki hvort hugmyndir mínar hefðu nokkurn tíma orðið 

að veruleika án aðstoðar og hvatningar Errós.“
44

 Í bréfi til listfræðingsins og listamannsins 

Kristine Stiles skrifar Schneemann árið 1985: ,,Ég var gagntekin af Erró, íslenskt 

fordómaleysi hans var hvetjandi fyrir kvenlistamann (þýð. höfundar).“
45

  

Líta má á Bakgrunn Pollocks sem minnisvarða um arfleifð Pollocks. Danielle Kvaran 

(1956) telur verkið vera eitt af áhrifamestu málverkum Errós sem líkja megi við skáldsögu. 

Erró teflir saman mismunandi tímaskeiðum og stöðum, tengir expressjónistann Pollock við 

listasöguna með Van Gogh og Munch í öndvegi. Hann túlkar hugmyndaheim Pollocks í 

tveim andlitsmyndum í mismunandi litum. Pollock var mjög upptekinn af hugmyndinni um 

að listin ætti að vera sjálfsprottinn og streyma óhindruð úr undirmeðvitundinni. Í þessu 

málverki tekst Erró að segja listræna ævisögu Pollocks (þýð. höfundar).
46

  

Athöfnin við gerð mynda Errós er sem heimspekileg athöfn. Hann safnar miklu myndefni á 

ferðum sínum um heiminn en hefur auk þess það sem kallað er ljósmyndaminni. Erró lítur 

á klippivinnuna og uppröðun mynda sem sitt helsta sköpunarverk og er sú vinna um leið 

helsta ánægja hans.  

Margir listamenn mála „utan rammans“. Umhverfismálverkið Græn á eftir Ólaf Elíasson 

(1967) rann víða um land en Ragnar Kjartansson (1976) dansar og syngur innan og utan 

málverkarammans með málverkagjörninga sína og önnur uppátæki. Listamenn eins og 

Robert Ryman (1930), Jessica Stocholder (1959), Francis Alys (1959), Yves Klein (1928-

1962), Jóhann Eyfells (1923) og Ólafur Lárusson (1951-2014) tengjast líka arfleifð 

Pollocks. 

Hvað er það í lífi og starfi Pollocks sem vekur áhuga Errós? Eru vinnuaðferðir Errós 

heimspekilegs eðlis? Er ætlan Errós einungis að segja góða sögu með málverki sínu eða 

liggur honum meira á hjarta? 

                                                 

44 Aðalsteinn Ingólfsson. Erró, 205. 
45 Stiles, Correspondence Course,, 361-362. 
46 O'Brien, Mark. ,,Erró At 80: Still Not Wearing A Tie.“ Viðtal við Danielle Kvaran. The Reykjavik Grapevine. 17. 

september 2012. http://grapevine.is/mag/feature/2012/09/17/erro-at-80-still-not-wearing-a-tie/. 
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7 Sjáið, þetta get ég 

Í listasögunni er löng hefð fyrir því að upprennandi listamenn vilji og þurfi að sanna hæfni 

sína. Á miðöldum voru málarar iðnaðarmenn sem lærðu iðn sína hjá meisturum. 

Meistararnir voru í stéttargildum sem líkja má við stéttarfélög nútímans og gátu þau verði 

mjög voldug. Nemar fóru í gegn um langt og strangt nám sem fólst fyrst og fremst í að 

aðstoða meistarana. Smám saman var þeim falin viðameiri verkefni og hæfnin fólst í því að 

herma fullkomlega eftir meistaranum. Þegar lærlingurinn var tilbúinn var komið að honum 

að sanna getu sína með því að gera sjálfstæð verk til að sýna. Vellukkuð verk voru lykill að 

því að fá verkefni og leyfi til starfa sjálfstætt sem einungis fékkst með inngöngu í 

stéttargildi.
47

  

Í sýningarskrá yfirlitssýningarinnar Erró og listasagan árið 2015 segir að listasagan hafi 

ávallt verið mikilvæg uppspretta í listsköpun Errós. Sem nemandi afritaði hann myndir 

þekktra málara til að læra af list þeirra. Árið 1955, þegar hann var orðinn sjálfstætt 

starfandi listamaður í Flórens, skapaði hann tjáningarrík málverk sem oft höfðu sterkar 

skírskotanir í verk málara eins og Uccello, Marini eða Tamayo. Síðar blandar hann saman 

eigin myndum og afritum af myndum listamanna á borð við Bosch, Vélasquez, Modigliani 

og Picasso. Allt frá 1964 hefur hann gengið lengra, búið til klippimyndir og eftir þeim 

málverk sem byggð eru eingöngu á prentuðu efni, auglýsingum, teiknimyndum og 

fréttamyndum en einnig myndum annarra listamanna.
48

 

Árið 1992 gerði Erró lakkmálverkið Portrett af expressiónistum (fr. Portraits 

d'Expressionnistes). Málverkið er hluti af myndasyrpu Errós, Listasagan. Ólíkt öðrum 

verkum í sömu seríu, safnar hann í þessu málverki saman portrettum af listamönnum sem 

tengjast sömu liststefnu, verkum eftir þýska expressjónista à borð við Bechmann, Dix, 

Felixmüller, Grosz, Kirchner, Kokoschka og Schiele. Fyrirmyndirnar fann Erró í bók 

Frands Withford, Portrett af expressiónistum, sem hann keypti á þýsku listasafni. 

                                                 

47 Gombrich,  Saga listarinnar,  248. 
48 Erró og listasagan. 
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Myndbyggingin hvílir á eins konar sveifluformi, „járnneti“ – teiknað með tölvu – sem 

tengir myndirnar saman.
49

  

Erró notar samskonar tækni og iðnhönnuðir þar sem grunnurinn er net og hver mynd fellur 

inn í einn möskva í netinu. Í myndunum birtast okkur brot af þekktustu myndum 

listamannanna ásamt persónum sem þeim voru nákomnar. Segja má að í þessum verkum 

hans birtist á striganum einmitt það sem okkur dettur í hug þegar minnst er á ákveðna 

listastefnu eða listamann. Fimmtán myndir úr myndasyrpunni Listasagan, sem Erró málaði 

á árunum 1990-1992, voru sýnd í Skotlandi. John L. Morton skrifaði í The Scotsman af því 

tilefni: ,,Á einni og sömu sýningunni tekst Erró að sýna okkur náttúrulega heiminn, þann 

yfirnáttúrulega og þann sem er í höfðinu á okkur. Fádæma vel heppnað.“
50

  

Í nýlegu blaðaviðtali sem tekið var í tilefni af sýningunni Málverk frá mótunarárum Errós, 

1955–1964 í Hafnarhúsi segir Erró að hann ,,vilji skilja eftir einhverja minningu um þessi 

ár sem við lifum, því það hefur verið svo mikið í gangi en allt gleymt jafnóðum“. Hann 

lýsir yfir ánægju sinn með að myndir hans hafa verið nýttar í franskar skólabækur.
51

 

Um tilurð Flæði hinnar kynlausu Sharpeville, sem ítalska lögreglan hafði í haldi í 58 ár, 

sagðist Erró hafa gert fyrstu klippimynd sína í Jaffa í Ísrael. Það var mósaíkverk í 

appelsínuverksmiðju en greiðslan fyrir verkið tafðist. Erró nýtti sér ódýrt efni í sköpunina,  

keypti ógrynni af pappír sem rónar söfnuðu, flokkuðu og seldu til að eiga fyrir rauðvíni. 

Þetta var yfirleitt lélegur pappír í svörtu og hvítu. Eitt blað var þó prentað á góðan pappír. 

Það hét L'usine Nouvelle eða Nýja verksmiðjan. ,,Þá fór ég að klippa myndir af 

mekanískum andlitum og svo urðu til mekanísk ljóð með.“
52

  

Erró átti síðar eftir að gera tvö hliðstæð verk við Bakgrunn Pollocks og eru bæði verkin í 

eigu Listasafns Íslands. Árið 1973 gerði Erró verkið Escher til heiðurs hollenska 

grafíklistamanninum Maurits Cornelis Escher. Verkið tilheyrir syrpunni Portrett (1973) og 

er draumkennd líkingasaga um líf hans og list. ,,Erró klippir saman þekkt atriði úr myndum 

                                                 

49 Erró: Portrait d'Expressionnistes.  
50 Danielle Kvaran, Erró í tímaröð, 340 
51 Kristján Guðjónsson. ,,Ósiðsamlegt verk Errós í vörslu lögreglu í hálfa öld.“ Í viðtali á dv.is. 3. nóvember 2015. 

http://www.dv.is/menning/2015/11/5/erro/. (sótt 20.4.2016).  
52 Sama.  
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Escher, skeytir saman andstæðum og óskyldum hlutum, býr til spennu, tvíræðni og 

léttleika. Áhorfandanum gefst kostur á að sjá hlutina í alveg nýju ljósi.“
53

  

Portrett af Halldóri Laxness (1984-1985), sýnir heimsborgarann, þjóðskáldið og helsta 

frásagnarmann evrópskra bókmennta umlukið myndheimi samtímans. Líkt og í Bakgrunni 

Pollocks er þungamiðja verksins tvær ljósmyndir af skáldinu. Skáldið horfir beint fram og 

myndin sker sig skýrt frá bakgrunninum þar sem Mont Everest sést, efalaust sem tilvísun í 

afrek Halldórs í ritlistinni. Myndbygging þessara tveggja málverka er ámóta, tvær 

andlitsmyndir af mikilhæfum listamönnum í forgrunni, umluktar táknrænum tilvísunum. 

 Listasagan er Erró ávallt hugleikin og sennilega stefndi hann snemma að því að komast 

sjálfur á spjöld listasögunnar. Stendur ekki hugur flestra listamanna til þess? Gaman er að 

sjá Erró vígreifan fyrir sér árið 1967, sýna myndina Bakgrunn Pollocks og segja á sinn 

gáskafulla hátt: ,,Sjáið, þetta get ég.“ Engum blandast hugur um að honum var full alvara. 

Er Erró að spyrja sig hvort hann sjálfur eigi ekki heima í þessum félagsskap? Áður en 

nokkuð er fullyrt í þeim efnum er vert að skoða betur ,,bakhlið“ málverksins Bakgrunnur 

Pollocks og einnig það sem má hugsanlega finna utan rammans.  

                                                 

53 Danielle Kvaran , Erró: mannlýsingar, 37-39. 
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8 Verkin skapast í vitundinni  

Erró var skírður Guðmundur Guðmundsson (1932) en tók upp listamannsnafnið Ferró árið 

1955. Árið 1963 féll dómur í Frakklandi þar sem honum var meinuð sú nafngift því 

þarlendur maður taldi nafnið of líkt sínu. Í kjölfarið breytti hann listamannsnafni sínu í 

Erró og er það nafn eingöngu notað í þessari ritgerð. 

Á unglingsárum sínum gerði Erró þrjár blek- og vatnslitateikningar sem hann nefndi Stríð. 

Þar koma beinagrindur og stríð við sögu, söguefni sem honum hefur ávallt verið hugleikið. 

Ungi maðurinn hefur vafalaust orðið meðvitaður um stríðsógnina við flug herflugvéla yfir 

æskustöðvar hans á Kirkjubæjarklaustri. Teningnum var kastað. Í þessu æskuverki birtist 

margt sem síðan hefur verið eins og rauður þráður í gegnum allan listferil Errós: hlaðinn 

myndflötur, mikilvægi smáatriða, niðurhólfun eða reituð myndbygging, sterk vitund og 

einlæg þörf fyrir að túlka samfélagið.
54

 Um mynd sína Stríð segist Erró ,,ekki vita hvaðan 

þessi hvöt til kúffyllingar er komin en hún braust út með fullum krafti tíu árum seinna“.
55

 

 Á fyrstu einkasýningu Errós í Listamannaskálanum árið 1957 tilheyrðu flest verkin flokki 

verka sem Erró kallaði Beinagrindurnar. Verkin voru persónuleg en minntu sum á 

Frumskógaverk kúbanska listmálarans Wilfredo Lam sem Erró kynntist síðar í París. 

Einnig má finna samhljóm í verkum mexíkóska múrveggjamálarans Josés Clemente 

Ozozco. ,,Verkin skapast í vitundinni,“ segir Erró í tilefni af fyrstu einkasýningu sinni í 

Listamannaskálanum árið 1957 og vísar hann þar til listsköpunar súrrealista. Sýningin var 

afrakstur námsáranna við Listaháskólann í Flórens á Ítalíu en samhliða náminu sat hann 

löngum stundum á Vopna- og herklæðasafninu (Museo Stibbert) og Anatómísafninu (La 

Specola) þar sem hann gerði skissur og teikningar. Erró nam einnig mósaíkgerð í Ravenna 

og var fjöldi verka á sýningunni 1957 mósaíkmyndir, en það var nýlunda og þær seldust 

vel. Landanum, sem þótti óhugnanlegt að sjá beinagrindur, hauskúpur, manndýr og 

vélmenni í trylltum stríðsdansi, féllu þær ekki vel í geð. Hér má greina hina sterku löngun 

                                                 

54 Laufey Helgadóttir, ,,Klippimyndir,“ 11-13. 
55 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró: Margfalt líf, 135. 
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Errós til að túlka þjóðfélagið og þörf hans fyrir að tæma myndefnið með því að mála í 

syrpum og myndröðum.
56

  

Eftir að Erró fluttist til Parísar var hann leitandi eins og gjarnan er háttur ungra ofurhuga. 

Hann hélt að súrrealisminn hefði runnið sitt skeið en sá fljótlega að enn var lífsmark með 

honum. Súrrealisminn varð síðar viðmið þeirra sem þróuðu ,,nýfrásögn“ – nouvelle 

figuration – eða ,,frásagnarfígúrasjón“ – figuration narrative, þeirra Adami Arroyo, 

Rancillac, Télémaque, Voss Fahlström og fleiri.
57

  

Carlotta Charmet galleristi segir að þau hjónin hafi aldrei kynnst ,,jafn kröftugum, 

fjörmiklum og ljóngáfuðum listamanni eins og Erró“. Gáfur hans eru sérstakar og koma 

meðal annars fram í miklum skipulagshæfileikum við söfnun og úrvinnslu myndefnis og 

fróðleiks. Hann aflar sér þekkingar á mannkynssögunni, vísindum eða listum á ótrúlega 

skömmum tíma og dregur þessa þekkingu saman í málverk á enn skemmri tíma. Sjálfur 

kemur Erró fram sem handverksmaður en þeir sem þekkja hann láta ekki blekkjast.
58

  

Eftir seinni ferð sína til New York 1963 byrjaði Erró á því að nota kynlegt myndefni úr 

amerískum teiknimyndasögum í blad við eftirprentanir af þekktum evrópskum listaverkum.  

Jack Yougermann, bandarískur myndlistarmaður, taldi þessar myndir lýsa best uppruna og 

skapferli Erró sjálfs fremur en einhverri ríkjandi hugmyndafræði, poppi eða súrrealisma. 

Að hans áliti geisluðu myndirnar af stráksskap og ærslafenginni heimsádeilu sem ættu sér 

enga beina hliðstæðu í annarri myndlist á þeim tíma, nema kannski funk-list nokkurra 

Chicagomálara, sem Erró þekkti örugglega ekki.
59

  

Myriam Bat-Yosef segist hafa verið gagntekinn af þeim krafti sem einkenndi öll verk 

Errós: ,,Hann var eins og gjósandi eldfjall eða heitur hver og málninguna meðhöndlaði 

hann eins og Paganini fiðlu sína. Hann vann 12-14 tíma á dag og var svo upptekinn af 

málverkinu að hann mátti ekki vera að því að borða eða klæða sig sómasamlega.“
60

  

 Samhliða sýningu Listasafns Reykjavíkur árið 2015, Tilurð Errós, var opnuð sýning á 

verkum eftir Úlf Karlsson. Úlfur skoðaði báðar sýningarnar í fylgd með Erró og sagði:  

                                                 

56 Laufey Helgadóttir, ,,Nýjar áherslur,“ 10-11. 
57 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró, 133-135. 
58 Sama, 202. 
59 Sama, 206. 
60 Sama, 100. 
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Þetta var alveg rosalega gaman. Hann er svo flottur kallinn, algjör vinnuþjarkur. 

Vinnur tólf tíma á dag og finnst best að vinna um helgar því þá er síminn ekkert að 

angra hann. En þetta er alveg mögnuð sýning og það er óhætt að segja að Erró sé 

skrásetjari tuttugustu aldarinnar. Hann skrásetti svo vandlega akkúrat það sem var að 

gerast í heiminum á þeim tíma og hann gerir það gríðarlega vel. Iðnvæðing heimsins, 

popplistin, kvikmyndir, auglýsingar og allt þetta sem er hluti af þessu daglega áreiti 

er þarna. Umhverfið allt hefur svo mikil áhrif á hann. Ég tengi vel við það því ég er 

að sama skapi mikið að sækja í mitt nærumhverfi, allt það sem er að móta okkur 

núna á tuttugustu og fyrstu öldinni. Við eigum það reyndar líka sameiginlegt að það 

er mikið að gerast í myndunum okkar og fólk er alltaf að finna eitthvað nýtt.
61

  

Er Erró frá unga aldri að segja sögur í myndum, búa til myndasögur? Sækir Erró efnivið í 

samtímann til að fá útrás við að mála? Er hann sagnamaður sem í stað bókfells notar 

málverkið til að segja það sem honum liggur á hjarta? Hvort er Erró meira í mun að mála 

eða segja sögu? 

                                                 

61 Magnús Guðmundsson, ,,Erró um Úlf og Úlfur um Erró.“ Viðtal á visir.is. 31. október 2015. http://www.visir.is/erro-

um-ulf-og--ulfur-um-erro/article/2015151039835. (sótt 18.4.2016). 
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9 ErrósSaga 

Með því að fá myndir að láni býr Erró bæði til eigið verk og er jafnframt vitnisburður um 

tímann. Hann býr til myndlistarræðu úr tilvitnunum. Ræðan verður þeim mun kröftugri og 

snarpari að hún er ekki sprottin af ímyndun einstaklings heldur samansafni raunverulegra 

geðbrigða, brosum og reiði. Verk Errós verða stöðugt margþættari og hljóðmeiri og bak 

við myndlist hans skynjar maður ys og þys veraldar sem hann hefur ekki fundið upp en 

þúsundir annara hafa metið og dæmt grimmd hennar og fíflsku, harmleik og afkáraskap. 

Einmitt vegna þess að hún er búin til úr tilvitnunum túlkar myndlist Errós harðskeyttan 

raunveruleika, hreinan og beinan. Þessi myndlist gefur í skyn að ekki sé hægt að slíta 

raunveruleika nútímans úr samhengi við þær myndir sem við höfum af honum. Þessi 

myndlist er ekki pólitísk með augljósum hætti. Hún er pólitísk í ofanálag, til viðbótar við 

allt hitt. En fyrst og fremst dregur málarinn allar ályktanir sínar af þeirri staðreynd að við 

lifum í mynda- og upplýsingaveröld. Við kynnumst öllu gegn um milliliði. Málaralistin er 

einstaklega raunveruleg. Oft hefur hún notað tilvitnanir í gegn um tíðina en þær voru til 

þess að sérgreina mismunandi myndlistaskóla eða stíla ellegar hreinar kópíur og tilvitnun 

ein sér hafði ekkert skapandi gildi; enginn raunveruleiki tengdist henni annar en ákveðin 

myndlistarhefð. Tilvitnun öðlast alveg nýtt hlutverk þegar allir myndlistarskólar hafa 

gengið sér til húðar. Þegar allt hefur verið málað (og sagt) er ekki hægt að byrja upp á nýtt 

öðru vísi en taka allt sem á undan er komið, ekki sem uppsprettu heldur viðfangsefni.
62

  

Ferlið við gerð verka Errós er í þrem þrepum: 1. Tína saman myndefni sem þegar er til. 2. 

Setja myndefnið í nýtt samhengi, gefa því nýja merkingu og búa til nýja frásögn með því 

að raða því saman í klippimynd. 3. Yfirfæra þá mynd yfir í málverk eða grafíkmynd.
63

 Erró 

hefur alla sína ævi verið óþreytandi við að þjóta heimshorna á milli í leit að myndefni, 

nýjum upplýsingum til að klippa saman, yfirfæra og skrásetja á myndflötinn og búa þannig 

til nýja veraldarsögu. Hann gerði fyrstu klippimyndir sínar árið 1958 og eru þær taldar 

fyrstu popplistaverk íslensks listamanns.
64

  

                                                 

62 Augé, Goðsagnamálarinn Erró, 103-105. 
63 Dagný Heiðdal. „Umbrotatímar,“ 131. 
64 Laufey Helgadóttir, ,,Markalínur máðar,“ 9-12. 
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Erró stundaði myndaveiðar á ferðalögum sínum um heiminn og í viðtali við Jean-Jacques 

Lebel (1936) segist hann alltaf vera að svipast um eftir ,,myndum, skjölum, blöðum, 

sýningarskrám og myndskreyttum orðabókum“. Söfn og fornbókasölur eru fastir 

viðkomustaðir á ferðalögum og þar finnur hann fjölbreytt myndefni.  ,,Þegar margar 

myndir sem tengjast einu tema eru komnar, þá er það merki um að hægt sé að byrjað á 

nýrri syrpu“.
65

  

Erró er frásagnarlistamaður af líf og sál, fróðleiksfús og svo mikill safnari að Lebel taldi 

hann mesta ,,safnarann“ á meðal málara og líta mætti á myndir hans eins og uppsláttarrit 

um þróun nútímamenningar.
66

 Álíka safnari var samtímamaður Errós, 

kvikmyndagerðarmaðurinn Chris Marker (1921- 2012), sem var áhrifamikill í gerð 

heimildakvikmynda. Kvikmyndum Markers er oft lýst sem ritmáli þar sem hann kannar 

stöðugt sambandið á milli orðs og myndar, blaðsíðna og skjás.
67

 Góð frásögn, getur orðið 

til í skáldsögu, kvikmynd eða í myndsköpun Errós og Monory, samherjanna í nýfrásögn. 

Um mynd Errós segir Wilson: ,,Background of Pollock er hrifnæm endursögn af 

viðurkenndum nútíma meistaraverkum í myndlíki (kitsch) með hinn þjáða Ameríkana í 

aðalhlutverki og smættuðum slettum hans (þýð. höfundar).“
68

 Lyotard bendir á að hin 

sígilda mynd  Markers, La Jeteé, hafi haft sterk áhrif á myndsköpun Monory. ,,Hann nýtti 

myndir úr sjónvarpi eða notaði skjáskot úr eigin myndum. Málverk hans eru eins og stillur 

úr kvikmynd sem á furðulegan hátt hafa misst samhengi sitt. Ljúfsár söknuður í leik við 

niðurrifsöflin, væmni eða myndlíki.“
69

 Kvikmyndin La Jeteé er sett saman úr ljósmyndum 

og svo virðist sem vinnuaðferðir þessara þriggja heiðursmanna séu líkar.  

Gilbert Haas, franskur læknir, taldi að klippimyndir Errós væru hinar eiginlegu 

,,frummyndir“ og því mun mikilvægari en málverkin. ,,Með því að nota myndir annarra 

telur Erró sig sigrast á eigin takmörkunum og geti þess í stað spilað á munstur annarra eins 

og hljómborð.“ Að vitna í gömlu meistarana er því líkast að hafa fjölda aðstoðarmanna í 

vinnu. Ívitnunarstefnan er hylling fremur en misnotkun. Erró málar sjaldan ,,upp úr sér“, 

byrjar alltaf á því að klippa myndir og raða þeim saman. Þetta segir hann að sé sín mesta 

                                                 

65 Augé, Goðsagnamálarinn Erró, 69-70. 
66 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró, 219. 
67 Sandhu, Sukhdev. „Thrilling and prophetic: why film-maker Chris Marker's radical images influenced so many artists.“ 

The Guardian. 15. apríl 2014. http://www.theguardian.com/film/2014/apr/15/thrilling-prophetic-chris-marker-

experimental-films.(sótt 2.4.2016). 
68 Wilson, Figuration, 207. 
69 Sama, 180. 
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ánægja. Síðan mála hann mynd ,,af“ þessum frumdrögum fremur en nákvæmlega ,,eftir“ 

þeim, hagræði og breyti eftir þörfum. Málunin sjálf er handavinna sem aðrir gætu hæglega 

unnið eftir minni forskrift.
70

 Erró tekur málverk frægra listamanna eignarnámi, segir sögu 

þeirra, afvegaleiðir og skapa aðrar frásagnir. Valið á myndum byggist á því hversu vel 

formgerð og myndmál þeirra eru fallin til afritunar en ekki síður á þeirri miklu virðingu 

sem Erró hefur fyrir listamönnunum.
71

  

Skáld taka munnmælasögur eignarnámi, umbreyta þeim og nýta sem efnivið í sögur og 

kvæði. Á söguöld stigu skáldin fram á hallargólf og fluttu konungum drápur sínar. Ekki var 

nægjanlegt að vera gott skáld heldur þurftu þeir að afla sér fróðleiks um yrkisefnið. Menn 

fóru utan sem kallað var. Í lofgjörð sinni til fyrirmanna þurftu skáldin að gæta sín eins og 

Snorri Sturluson orðar vel: ,,En engi mundi það þora að segja sjálfum honum þau verk 

hans er allir þeir er heyrðu vissu að hégómi væri og skrök, og svo sjálfur hann. Það væri 

háð, en eigi lof.“ Snorri vílar ekki fyrir sér að umbylta heimildum eftir hyggjuviti sínu eða 

jafnvel að frumsemja heila kafla til að skýra samhengi og blása lífi í frásögnina. Hann bjó 

yfir skáldlegri sjón og dramatískri gáfu samfara skarpri gagnrýni á heimildir og 

rökvíslegum skilningi á samhengi sögunnar. Höfundur Njálu styðst við einhverjar 

munnmælasögur og ritaðar heimildir um menn og viðburði sögunnar, og í annan stað lætur 

hann greipar sópa um bókmenntirnar, hirðir hvað eina sem honum henta þykir, endurmótar 

það og notar í nýju samhengi í sögu sína.
72

  

Í hverju felst frásagnarlist Errós? Er athöfnin að safna efni og raða því saman 

aðaláhugamál sagnamannsins Errós? Má líta á málverk Errós, Bakgrunnur Pollocks, sem 

frásögn eða lofgjörð í anda Íslendingasagna?  

 

                                                 

70 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró, 259-260. 
71 „Erró og listasagan.“ 
72 Jónas Kristjánsson, Handritin og fornsögurnar, 43-73. 
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10 Túlkun 

,Öll fegurð hlýtur að vekja með manni þessar geðshræringar: undrun og ljúft felmtur, 

löngun, ástríðu og unaðsfullt uppnám.
73

  

Mögulegt er að lesa myndina Bakgrunnur Pollocks á minnst þrjá vegu. Í táknfræðinni er 

spurt hvaða skilaboð er verið að senda með umræddri mynd. Myndin er upplýsandi og 

sýnir margt af því sem vitað er um nútíma listasögu og hægt er að þekkja verk eftir marga 

fræga málara. Í öðru lagi er mikið táknrænt gildi fólgið í að setja Pollock meðal 

meistaraverka nútímalistasögu, ekki bara einu sinni, heldur tvisvar til áhersluauka. Að raða 

verkum helstu meistaranna umhverfis Pollock gefur tilefni til vangavelta. Hvað er Erró að 

segja? Hér er bæði um að ræða sögulega tilvísun, þar sem sagt er að Pollock eigi eftir að 

öðlast sess í sögunni sem einn af þeim stóru, og eins má ætla að dulin merking felist í 

framsetningunni. Er Erró að mála sjálfan sig inn í listasöguna? Það gæti verið þriðja 

merkingin, hin svokallaða dulda meining.
74

 Þessi ætlan Errós er í góðu samræmi við hefðir 

í listasögunni. 

Það getur verið snúið að greina listaverk. Stundum er nægjanlegt að greina bara innihaldið: 

,,Þetta er mynd af Pollock.“ Slík greining dugar hér skammt. Hvað greinir þetta verk frá 

öðrum verkum eða ljósmyndum? Oft þarf að skoða vel stíl, sjónarhorn, dýpt, 

myndbyggingu, efnis- og litanotkun. Saga verksins, þekking á höfundi þess og tengslum 

hans við yrkisefnið gæti haft áhrif á niðurstöðu okkar. Lista- og bókmenntaverk eru ólík 

öðrum hlutum því við fáum aldrei túlkað eða skilið þau til hlítar. Það má alltaf finna annað 

sjónarhorn og aðra túlkunarmöguleika. Segja má að slík verk kalli á túlkun og það sé 

einmitt hluti þess að njóta listar. Myndlíkingar eru algengar í list en þær snúast um eitthvað 

í listaverkinu, ekki um listaverkið sjálft. Myndlíkingar eru það þegar einhver hlutur er 

látinn standa fyrir annan: Við segjum að maður sé traustur eins og ,,klettur“ eða að enginn 

sé ,,eyland“. Orðin hafa tvöfalda merkingu, eða jafnvel margfalda, en myndlíkingin leggur 

þessi ólíku merkingarmið að jöfnu og skilningur á myndlíkingum felst ekki í að ,,leysa“ 

                                                 

73 Plótínos. ,,Um fegurðina,“ 470. 
74 Barthes, „The Third Meaning,“ 44-68. 
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gátuna á einhvern hátt heldur í því að viðurkenna þau öll í senn. Myndlíkingin er ekki 

markleysa eða útúrsnúningur þótt margræðni hennar verði ekki leyst sundur.
75

  

Þeirri skoðun vex fylgi að mestu skipti að fá fram sem flestar ólíkar túlkanir á lista- og 

heimspekiverkum, gæðin liggi í fjölbreyttum sjónarhornum. Því er oft haldið fram að engin 

ein túlkun sé réttari eða betri en önnur. Þessi speki samtímans byggist á viljaleysi til að 

leggja mat á hlutina og er ekki gæfuleg.
76

 

Hefðbundið viðhorf til túlkunar listaverks felst í því að túlkandinn reynir að auðvelda 

áhorfandanum að öðlast skilning á viðkomandi verki, meðal annars með því að lýsa 

verkinu og setja það í listfræðilegt og sögulegt samhengi. Túlkandinn getur þurft að afla 

nauðsynlegra upplýsinga um fornmuni, framandi list eða tiltekna listastefnu til þess að 

áhorfandinn hafi möguleika til að skilja viðkomandi verk. Listin og hugmyndir manna 

breytast stöðugt og því þarf túlkandinn að meta verkið eftir gildandi eða viðteknum 

venjum. Þetta viðhorf til listarinnar byggjast á aldagömlum hugmyndum um list sem 

eftirlíkingu veruleikans.  

Túlkun goðsagna tók miklum breytingum á síðklassíska tímanum. Fornir textar voru 

aðlagaðir nútímakröfum og túlkendur byrjuðu að lesa nýjar sögur á grundvelli nýfenginna 

,,vísinda“ sinna. Nútíma vísindahyggja styður þetta vinnulag og krefst niðurbrots og 

greiningar. Vandinn er oft sá að túlkendur fara víðs fjarri ætlun höfundar og í raun verður 

til nýtt verk. Skoðanir eru skiptar um hvort það sé gott eða slæmt. Sumir segja að þetta sé 

nauðsynlegt en aðrir eru efins og segja sem svo að þarna hafi vitsmunirnir borið 

tilfinningarnar ofurliði. Enn aðrir segja að með túlkun sé heimurinn fátækari með því að 

búa til skuggaveröld ,,merkinga“. Þess í stað eigum við að leggja rækt við það að upplifa 

það sem við höfum. Gegn þessu viðhorfi er teflt fram óskinni um að sjá meira, heyra meira 

og skynja meira. En hin skynræna upplifun er ekki sjálfgefin. Hún kallar á „endurheimt 

skilningarvitanna“. Betri nálgun er að sjá og upplifa listaverk en týna okkur í smáatriðum 

um form og innihald. Hættan í dag er sú að við náum ekki að upplifa verkið sjálft fyrir 

vitsmunalegum túlkunum því aðgreining forms og innihalds er oft villandi. Í stað 

túlkunarfræði er þörf á erótík listarinnar. Listaverk hafa þann eiginleika að ýta við okkur. Í 

upphafi var listin tengd trú, hinu guðdómlega og andlega en ekki skynseminni. Túlkun 

                                                 

75 Jón Proppé, ,,Listaverk í heimi hluta,“, 97-99. 
76 Róbert H. Haraldsson, Tveggja manna tal, 12. 
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verka vinnur í sumum tilvikum á móti upplifun, kemur böndum á hana, heftir og temur. 

Félagslegar, sálfræðilegar, trúarlegar, sögulegar, marxískar og femínískar túlkanir af 

ýmsum toga hættir til að umskrifa listaverkin í túlkun sinni á ætluðu innihaldi, táknum og 

merkingum. Við erum hætt að sjá listina fyrir umbúðum sem er í takt við nútímann.
77

  

Franski heimspekingurinn Roger-Pol Droit orðaði sína hugsun á hnyttin hátt: 

,,Framlenging á verki er þá ekki orðræða, sem reynir að greina það, heldur nýtt 

sköpunarverk sem myndar samhljóm við verkið sem um er fjallað.“
78

  

Löng hefð er fyrir því að fjallað sé um málaralist í fjölmiðlum, mest áberandi í dagblöðum 

sem lengi hafa haft fastráðna dálkahöfunda á sínum snærum. Í slíkum pistlum, eða 

gagnrýni, er venjulega greinargóð lýsing á vinnuaðferðum og umfjöllunarefni 

listamannsins en þegar kemur að greiningu og túlkun er stundum gripið til óskiljanlegra 

orðanotkunar og málskrúðs. Margir slíkir pistlar eru ágætlega skrifaðir, skemmtilegir 

aflestrar og hrein listaverk, en ekki alltaf til þess fallnir að auka skilning lesenda á 

málaralist.  

Af framansögðu má ljóst vera að það er kvöl höfundar að skera á hnútinn áður en önnur 

hringferð hefst. Spyrja má hvort það skiptir máli að höfundur heimsótti ekki Pompidou 

listamiðstöðina í París? Skiptir máli hversu nákvæmlega Erró málar eftir fyrirmyndunum? 

Skiptir máli hvernig litirnir koma út á tölvuskjá? Er heimsókn á listasafn forsenda þess að 

hægt sé að leggja mat á listaverk af einhverju viti?  

                                                 

77 Sontag, „Gegn túlkun,“ 20-34. 
78 Augé, Goðsagnamálarinn Erró, 225. 
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11 Niðurstaða 

Ætlan Errós með málverkinu Bakgrunnur Pollocks er að komast á spjöld listasögunnar 

ekki ólíkt því þegar skáldin stigu fram á hallargólf á söguöld, fluttu konungum drápur sínar 

og gerðu afrek þeirra ódauðleg, sem og eigin orðstír.  

Sagnamaðurinn Erró hefur þróað eiginn frásagnarstíl við skráningu á sögu samtímans. 

Frásagnarlist Errós styðst við forna hefð um leið og hún stendur traustum fótum í 

samtímanum. Klippimyndaaðferð hans er í takt við verklag ritara Íslendingasagna og 

einnig nútíma listir og lífshætti. Líkja má klippimyndum Errós við afrita/líma (copy/paste) 

hugsunarhátt sem er einkenni nútíma menningar. Hugmyndaheimur nútímamannsins felst 

að hluta til í fjölbreyttum myndbrotum og sýndarveruleika sem er ein hlið 

póstmódernisma.  

Erró er jafnan hrókur alls fagnaðar, lífsglaður, uppátækjasamur og sagnamaður af guðs 

náð. Tengslin við nýfrásögn er hugmyndafræðilegs eðlis en Erró hefur ekki síður mikla 

þörf fyrir góðan félagsskap á milli vinnutarna, sem stjórna lífi hans umfram annað. Vart er 

hægt að skoða myndir eftir Erró án þess að fyllast aðdáun á dugnaði hans og 

sköpunargleði.  

Að skoða listaverk eða nýja hluti af áhuga leiðir yfirleitt af sér jákvæða upplifun. Sú athöfn 

að ganga inn á virt listasafn er svipuð og að fara í kirkju eða heimsækja fallegan stað eins 

og Þingvelli. Skoðandinn mætir því óvænta af auðmýkt, hann býst við einhverju 

mikilfenglegu. Það getur verið áhrifaríkt að skoða málverkið Bakgrunnur Pollocks á 

góðum tölvuskjá þó ætla megi að áhrifin séu önnur en að standa augliti til auglits við 

verkið á Pompidou listamiðstöðinni. Sagt hefur verið að skoðandi horfi á mynd á tölvuskjá 

en á safni ,,horfi“ myndin á skoðandann. Listaverkaskoðun á safni innan um hóp af 

masandi fólki er hinsvegar ekki gefandi fyrir alla og því getur tölvuskjár verið góður 

kostur, vistvænn og hættulaus.  

List felst að hluta til í því að gera hversdagslegar athafnir að list eða, öllu heldur, að gera 

list að lífsmáta. Að skoða Bakgrunn Pollocks er mannbætandi, fræðandi og gott fyrir 

sálina. Listin á það sameiginlegt með ástinni að hún sýnir á sér sífellt nýjar og óvæntar 
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hliðar sem erfitt er að lýsa, en ljúft að njóta. Bakgrunnur Pollocks er óður til listarinnar þar 

sem Erró beitir allri sinni elju og færni á aðdáunarverðan hátt. Það sem Erró málar er 

augljóst en verður aldrei skilið. Einmitt það einkennir mörg góð listaverk og hver og einn 

túlkar það sem hann sér og upplifir eftir eigin nefi. Túlkun myndar Errós er ekki einungis 

breytileg eftir áhorfendum heldur getur einn og hinn sami rýnandi séð verkið oftsinnis í 

nýju ljósi. Myndir koma ímyndunarafli áhorfandans af stað og kalla fram óteljandi 

minningar og minningabrot, allt eftir áhuga og menningarlæsi viðkomandi. 

Áreiti nú til dags er mikið og gæta þarf hófs í að einblína ekki um of á tölvuskjái eða 

símtæki. ,,Í minni sveit var svo fallegt útsýni, að við þurftum ekki á skáldskap að halda,“ 

sagði Steinn Steinarr.
79

 Að sama skapi fólst mikil viska í orðum tengdamóður minnar 

heitinnar: ,,Gættu þess að horfa í fjarskann, það er bæði gott fyrir sjónina og sálina.“  

                                                 

79 Steinn Steinarr, "Um skáldskap,", 90. 
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Mynd 3.6. Umberto Boccioni, Þanþol. 
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Mynd 3.7. Georges Braque, Flaska, glas og pípa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4.1. Salvador Dali, Fyrirboði stríðs. 
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Mynd 4.2. Pablo Picasso, Þrír hljómlistarmenn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4.3. Henri Matisse, Sjáfsmynd í röndóttum stuttermabol. 
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Mynd 4.4. Wassily Kandinsky, Grafreitur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4.5. Pablo Picasso, Ungfrúrnar frá Avignon. 
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Mynd 5.1. Piet Mondrian, Rautt, blátt og gult málverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5.2. Hans Namuth, Jackson Pollock. 
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Mynd 5.3. Lady Elizabeth Butler, Scotlandi allt. 

 

 


