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Ágrip 
 

Í þessari ritgerð verður fjallað um abstrakt expressjónismann. Abstrakt expressjónisminn var 

í raun samheiti yfir áhrifamiklar og fjölbreyttar listhreyfingar sem þóttu bæði abstrakt og 

expressjónískar á 20. öldinni, og hefur hann haft mikil áhrif á listheiminn allar götur síðan. Í 

umfjölluninni verða tvo ólík listform rannsökuð, danslistin og myndlistin. Skoðað verður 

hvað það er sem gerir ólík listform frá sama listtímabili sambærileg og hvers vegna þau 

tilheyra sömu hreyfingunni.  

Hvað er það sem er einkennandi fyrir abstrakt expressjónismann og hvernig er unnt 

að tjá það í gegnum listræn verk í ólíkum listformum? Hér eftir verður listmálarinn Jackson 

Pollock forsvarsmaður málaralistarinnar og danslistakonan Martha Graham forsvarskona 

danslistarinnar. Þau voru brautryðjendur, skilja eftir sig mikla arfleifð og voru innblástur 

fyrir listafólk sem á eftir kom. Farið verður yfir listræna sögu þeirra, afgerandi verk, 

áhrifavalda, einkenni, hugmyndafræði og samtímalistamenn frá öðrum listmiðlum.  

Hvor listamaður fyrir sig verður rannsakaður ásamt því að kanna hvað tengir þá 

sameiginlegum böndum. Að lokum er svo að finna niðurlag sem byggir á samanburði á 

listamönnunum tveimur. Þar sem Pollock og Graham leggja stund á tvö ólík listform verður 

áhugavert að sjá hvað kemur út úr samanburðinum á þeim. Hvað er líkt og ólíkt með 

aðferðum þeirra, hugmyndafræði þeirra og sálarlífi, hvernig þau tjá list sína og hvort og 

hvernig hið óhlutbundna einkennir verk þeirra.  
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Inngangur 
 

„Hvað er list?“ er spurning sem vekur upp ólíkar skoðanir og viðhorf. Svo virðist vera sem 

margt geti flokkast undir það að vera talið sem „list“ þrátt fyrir að hver og einn hugsi 

gjarnan um eitthvað tiltekið þegar skilgreina á list.  

 Listheimspekingurinn Danto taldi einfaldlega að það sem greindi list frá öðru sé 

kenning, ósýnileg öfl listkenningar sem tilheyri einhverri heild, ákveðinni listastefnu til 

dæmis
1
. Þegar listhugtakið er skoðað nánar er hægt að sjá að listin býður upp á ótal mörg 

form. Abstraktlist er meðal þeirra liststefna sem býður upp á fjölbreytt úrval tjáningar og 

listforma, allt frá málaralist yfir í tónlist og danslist. Þrátt fyrir að virðast vera mjög ólík 

listform er margt sameiginlegt með málaralist og nútímadansi. Þegar málverk eftir Jackson 

Pollock eru skoðuð virðast þau oft fela í sér ákveðinn takt og hreyfingu. Verkið Autumn 

Rhythm (1950) sýnir teygðar og óafmarkaðar línur sem virðast ferðast yfir strigann í 

ákveðnum takti (e. rhythm), líkt og titilinn gefur til kynna. Þegar óhlutbundin hreyfing 

verksins á striganum er skoðuð gæti það minnt nútímadansara á samsett nútímadansverk á 

borð við Appalachian Spring (1944) eftir abstrakt danshöfundinn Mörthu Graham. Þar 

mynda líkamar dansaranna hringlaga hreyfingar yfir dansgólfið, striga danslistarinnar.  

 Til að fá sem skýrasta mynd af því hvað ólík form þessara listforma eiga 

sameiginlegt er best að bera tvö form saman, svo og einkennandi verk þeirra. Því hef ég 

ákveðið að taka fyrir Jackson Pollock og Mörthu Graham, en bæði eru þau listamenn sem 

eru áhrifamikil innan sinnar listgreinar. Þau fengust bæði við list sína á eftirstríðsárunum í 

Bandaríkjunum og hafa haft mikil áhrif á abstraktlistina, svo og á þær listgreinar sem orðið 

hafa til síðar. Áhugavert verður að skoða starf þeirra sitt í hvoru lagi, verk þeirra og hvernig 

þau þróuðust sem listamenn fram að þeim tíma er þau unnu sín þekktustu verk. Með því að 

gaumgæfa verkin kemur í ljós hvað tengir þessi form saman. Þar sem hugmyndafræði 

listamannsins spilar gjarnan inn í verk hans hef ég enn fremur áhuga á að rannsaka hvort 

eitthvað sé líkt með hugmyndafræði þeirra og á hvaða hátt Pollock og Graham færa hana út 

frá eigin hugarheimi yfir á eigin listmiðil.  

                                                 
1
 Tanke, ,,Arthur Danto’s “What Art is”.” 
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 Seinni heimsstyrjöld gerði það að verkum að evrópskar þjóðir áttu erfitt uppdráttar. 

Samtímis stefndi Ameríka hraðbyri að því að verða að pólitísku og efnahagslegu stórveldi. 

Evrópskir listamenn á borð við Andre Breton, Piet Mondrian og Max Ernst fluttu til 

Ameríku í upphafi stríðs. Þegar þeir voru sestir að á nýjum slóðum hófu þeir að skapa, 

kenna og breiða út ný listræn áhrif. Því má segja að tímasetningin og aðstæðurnar hafi verið 

mjög hentugar fyrir glænýjar hreyfingar í listum
2
.   

 Listamennirnir, sem tilheyrðu þessum hreyfingum, voru hópur skapandi fólks sem 

vildi fara ótroðnar slóðir og tilteknir listamenn notuðu list sína sem andsvar við áður 

hefðbundnum þáttum í listsköpun. Þeir skoðuðu einstaklinga ásamt því að leitast við skoða 

mannlegt atferli, sem og goðsöguleg viðfangsefni. Formfesta listarinnar var farin að víkja 

fyrir óhlutbundnara myndefni frá áhrifum listamanna á borð við Wassily Kandinsky. Listin 

fór að snúast um að grafa dýpra, rannsaka innra sálarlíf mannsins, svo og hugarástand hans, 

og enn fremur tilfinningar og andlega eiginleika hans
3
. Listamenn ólíkra miðla notuðust við 

sína eigin listgrein til að tjá þörf á breytingum, eða að minnsta kosti öðlast frelsi í 

listsköpun. Listaverk þessa tíma eiga ekki endilega mikið sameiginlegt, listamennirnir 

tilheyrðu ólíkum hópum og skilgreindu sig ekki saman. Þrátt fyrir þetta hefur hugtakið 

abstrakt expressjónismi orðið viðurkennt heiti á þessum stóra hópi fjölbreyttra listamanna
4
.  

  

                                                 
2
 Hodge, 50 art ideas, 160. 

3
 Polcari, Abstract Expressionism, 31. 

4
 Wolf, ,,Abstract Expressionism.“ 
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1 Kynning 
 

Hér á eftir verður fjallað um Mörthu Graham. Greint verður stuttlega frá henni sem persónu 

og sem skapandi listdansara, ásamt því að kynna helstu áhrifavalda hennar og áherslur í 

listdansinum.  

 

1.1 Martha Graham  
 

Martha Graham (1894-1991) var bandarískur listamaður sem kom fram á sjónarsvið 

listdansins á fyrri hluta 20. aldarinnar. Hún var skörungur með því að fara ótroðnar slóðir og 

breyta viðhorfi fólks gagnvart dansi. Áhrifa hennar hefur gætt í listdansinum allar götur 

síðan. Hún, ásamt öðrum danslistamönnum á borð við Isadoru Duncan og George 

Balanchine, er sögð hafa kollvarpað dansheiminum og valdið því að ný gildi urðu ofan á. 

Með nýstárlegum hreyfingum sínum sem voru á skjön við fyrri tíma varð Graham mikill 

leiðtogi og uppreisnarseggur
5
. Á 3. áratug 20. aldarinnar varð hugtakið „nútímadans“ að 

viðurkenndu og þekktu hugtaki. Dansarar sem tilheyrðu nútímadanshreyfingunni stóðu vel 

undir nafni. Þeir trúðu því að dans ætti að endurspegla samtímaleg viðhorf, gjörðir og 

hugsunarhætti
6
.  

  

1.2 Áhrifavaldar og áherslur 
 

Þegar að Martha Graham var ung stúlka varð eitt sinn á vegi hennar veggspjald með mynd 

af Ruth St. Denis, einum frægasta dansara og danshöfundi síns tíma. Graham heillaðist af 

veggspjaldinu og fékk föður sinn til að fara með sig á danssýningu með Ruth. Ruth St. 

Denis dansaði berfætt, sem ekki hafði áður þekkst. Söguþráður dansverksins var dularfullur 

og goðsagnarkenndur. Fyrir sýninguna hafði Graham aldrei farið í einn einasta danstíma, en 

að sýningunni lokinni hafði hún eignast átrúnaðargoð, þ.e. St. Denis. Enn fremur hafði hún 

fundið sína köllun, ákveðið hvert hún vildi feta í lífinu. Hún ætlaði sér að verða dansari
7
.  

 Graham skapaði sín eigin leikrænu dansverk og voru þau oft á tíðum táknræn leit inn 

á við. Hún notaðist oft við fornsögulegar goðsagnir en þróaði goðsöguþemað út frá nýjum 

                                                 
5
 Au, Ballet and Modern Dance, 119. 

6
 Ibid. 

7
 Freedman, Martha Graham: A Dancer’s Life, 21. 
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hugmyndum. Þannig tókst henni að tengja viðfangsefnið við nútímalegar hugmyndir
8
. 

Graham hóf persónulega ferð í gegnum arfleifð grískrar menningar í kringum 1928. Hún var 

þá nýbyrjuð að starfa sem danshöfundur og setja upp dansverk. Þessi áhugi grískrar 

menningararfleifðar leiddi til gríska goðsagnatímabilsins (e. Greco-mythic) hennar í 

danssköpun, sem var talið samræmast viðfangsefnum og heimildum abstrakt 

expressjónistanna. Þetta persónulega ferðalag hennar skilur eftir sig 17 dansverk sem saman 

sem heild hafa verið nefnd ,,gríski hringurinn“
9
.  

,,Fótspor forfeðra minna eru ætíð 

fyrir aftan mig, að ýta mér, að ýta mér, 

þegar ég er að skapa nýjan dans, og 

hreyfingarnar flæða í gegnum mig. 

Hvort sem þær eru góðar eða slæmar, þá koma þær frá forfeðrum
10

.  

Martha Graham (þýðing mín, Dóru Júlíu) 

 

Þau dansverk sem tilheyra ,,gríska hringnum“ sýna skýra leið Graham frá karllæga 

sjónarhorninu (e. the male gaze), sem var ríkjandi í menningu sem feðraveldið stýrði, yfir til 

hins kvenlæga og segja má að dansverkin leggi áherslu á frásögn kvenna
11

. Hin svokallaða 

,,primitíva avant-garde“ stefna sem Graham taldist tilheyra á sínum tíma lagði ekki mikið 

upp úr pólitískum áróðri. Hún sýndi þó mótspyrnu gegn þeim dýnamísku yfirráðum sem 

hvíti karlmaðurinn vildi hafa og hentaði honum best, óháð hagsmunum annarra. Hið dimma 

og kvenlega varð að listrænum primitivískum einkennum og mátti líta á það sem andsvar til 

feðraveldisins
12

. Í dansverki Graham Errand  into the Maze
13

 (1947) kynnumst við 

aðalpersónunni Ariadne sem býður áhorfendum að fylgja sér inn í dularfullt völundarhús þar 

sem hún ein mun mæta miklum og ógurlegum mínotárusi
14

. Þarna var komin hugrökk kona 

sem aðalpersóna. Með því fór Graham á móti feðraveldishugmynd vestræns samfélags um 

karlhetjuna sem kemur berskjaldaðri konunni til bjargar.   

                                                 
8 Au, Ballet and Modern Dance, 119. 
9
 Yaari, Myth into Dance, 221. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid, 225. 

12
 Foster, Prosthetic Gods, 8. 

13
 Sjá viðauka. 

14
 Yaari, Myth into Dance, 225. 
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 Graham leiddi hið kvenlæga vald inn í listform sitt gegnum dansandi líkamann. Fleiri 

verk með þetta að leiðarljósi voru t.d. Cave of The Heart (1946), Night Journey (1947), 

Clytemnesta (1958), Alecstic (1960), Phaedra (1962), Circe (1963), Cortege of Eagles 

(1967), Myth of a Voyage (1973), Andromache’s Lament (1982), Phaedra’s Dream (1983) 

og Persephone (1987)
15

. Í þessum verkum notast Graham við grísku arfleiðina en fer sínar 

eigin leiðir til að koma pólitískum áhrifum áleiðis, það er að skapa ný listræn form 

söguþráðarins með konur í nýjum og valdamiklum hlutverkum.  

 Graham endurskrifaði fornar goðsögur og annað umfjöllunarefni út frá sjónarhorni 

nútímakonunnar. Með því gaf Graham konum tækifæri til að tengja við sterkar 

kvenpersónur
16

. Það leiddi af sér fjölbreyttari fyrirmyndir, sterkar og sjálfstæðar konur sem 

eru óháðar karlmanni. Þar með lagði Graham sitt af mörkum til að berjast fyrir réttindum 

konunnar. Áhrif frá henni hafa vafalítið skilað miklu og þá sérstaklega til dansara og 

áhorfenda. Hún, ásamt fleiri starfandi danshöfundum þess tíma á borð við nútímadansarana 

Doris Humphrey og Charles Weidman, trúðu því að dans ætti að ögra, örva og fræða 

umfram það skemmta, eins og áður hafði verið samfélagslega viðurkennt
17

.  

  

                                                 
15

 Ibid, 222-23. 
16

 Ibid, 225. 
17

 Au, Ballet and Modern Dance, 119. 
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2. Kynning:  

Hér á eftir verður stuttlega gerð grein fyrir Jackson Pollock sem einstaklingi og skapandi 

listmálara. Farið verður yfir hans helstu áhrifavalda og þær áherslur sem hann þróaði með 

sér á leið sinni í gegnum ólík tímabil.  

 

2.1 Jackson Pollock 
 

Jackson Pollock (1912-1956) var, líkt og Graham, bandarískur listamaður sem fór ótroðnar 

slóðir. Hann tók þátt í að koma abstrakt expressjónisma hreyfingunni af stað í amerískri 

myndlist. Myndlist hans varð táknræn fyrir nútímalist eftirstríðsáranna. Pollock lék sér með 

þyngdaraflið. Með því að sletta úr penslinum niður á strigann urðu til óhlutbundin form. Þau 

verk voru andstæð við verk annarra expressjónista á borð við Rothko og Still þar sem stórir 

fletir voru yfirleitt þaktir einum tilteknum lit, enda tilheyrðu þeir öðru formi amerísku 

abstraktlistarinnar, sem á ensku nefndist Colour field painting. Pollock skapaði sjónræn 

form sem þóttu öflug og full af orku
18

.  

  

2.2 Áhrifavaldar og áherslur 
 

Pollock breytti og þróaði stíl sinn gegnum árin. Hann hafði verið nemandi hjá Thomas Hart 

Benton og í eldri verkum hans eru skýr merki um áhrif frá Benton og undirstöðuatriðum 

hans í stíl. Pollock hafði unnið í nánd við Benton þegar hann málaði verkið Going West
19

 

árið 1934. Flatleiki listaverksins var einkennandi fyrir Pollock og virðist myndin búa yfir 

hringhreyfingu þar sem himin og jörð tengjast. Á síðari hluta 4. áratugarins hóf Pollock að 

notast við ný viðfangsefni. Hann hafnaði viðfangsefnum sem sögðu skýra sögu líkt og 

Benton notaðist við. Einnig hafnaði hann notkun á hefðbundnum og formföstum þáttum. 

Pollock hóf að brjóta niður formin. Með því varð erfiðara að lesa úr viðfangsefnunum en 

áður. Taktmikið flæði pensilsins varð að þungamiðju myndefnisins.
20

  

 Spurður út í það hvaða áhrif kennsla Bentons hefði haft á ólíkan stíl Pollocks svaraði 

hann að samstarf hans og Thomas Bentons hafi verið mjög mikilvægt. Sem leiðbeinandi 

hafi Benton veitt sér viðnám með andstæðum skoðunum sínum á myndlist. Pollock taldi það 

                                                 
18 Polcari, Abstract Expressionism, 233. 
19

 Sjá í viðauka. 
20

 Polcari, Abstract Expressionism, 235. 
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góða reynslu. Einnig hafi Benton kynnt hann fyrir endurreisnarlistinni og fyrir það væri 

hann þakklátur
21

. Ákveðin einkenni frá Benton á borð við sveigjur, beinar línur og form er 

hægt að sjá í verkum Pollocks, t.d. í verkinu Birth (1938-41) og The Flame (1934-38)
22

. Í 

síðarnefnda verkinu sameinar Pollock takt frá Benton við dramatíska og næstum því 

óhlutbundna ímynd af eldhafi.
23

  

 Á leið sinni að hinum eiginlega og einstaka stíl varð Pollock fyrir áhrifum undanfara 

abstraktlistarinnar og annarra listamanna á þeim tíma. Abstrakt expressjónistarnir sköpuðu 

víðari grundvöll fyrir nýjungar í listsköpun. Picasso var brautryðjandi síns tíma, með því að 

brjóta upp formið í kúbismanum. Hann var mikill áhrifavaldur í lífi Pollocks. Pollock 

málaði fjöldann allan af verkum á listrænni leið sinni, sem sum voru undir áhrifum frá 

Picasso. Myndefni verksins Untitled
24

 frá árinu 1938 sýnir áhrif frá verki Picassos La 

Guernica frá árinu 1937
25

. Á báðum verkum má greina nautshöfuð og einhvers konar 

afmyndaða líkams- og dýraparta, ásamt öðrum óhlutbundnum formum sem mynda eina 

heild. 

 Pollock varð fyrir áhrifum fleiri listamanna. Hér má nefna Joan Miro og Paul Klee, 

þó svo að Picasso hafi verið aðaláhrifavaldur hans
26

. Pollock þótti nýstárleg sköpunargáfa 

Picassos ógnandi. Þetta gerði það að verkum að hann trúði síður á eigin getu og var því 

ákveðin hindrun
27

. Hins vegar virðist það frekar hafa verið lykilafl, þar tókst Pollock að 

skapa nýstárlegt abstraktlistaverk með Mural sem vakti verðskuldaða athygli. Pollock 

sagðist við gerð verksins hafa séð fyrir sér hjörð allra dýranna í ameríska vestrinu, þar sem 

hann var alinn upp. Hestar, kýr, antilópur og vísundar hafi öll verið samankomin í 

hugarheimi Pollocks þegar hann yfirfærði hugmyndina á strigann
28

.  

Þrátt fyrir að hugmyndin stafaði frá bernskuminningum Pollocks var verkið fyrst og 

fremst áhrifamikið abstraktverk þar sem formið var brotið niður í óhlutbundna heild yfir 

allan strigann. Formin stóðu ekki ein og sér heldur blönduðust hvert öðru. Þegar Pollock 

málaði Mural var hann undir áhrifum ýmissa ólíkra þátta. Orkumikill taktur verksins var í 

                                                 
21

 Karmei, Pollock: Interviews, Articles, and Reviews, 15. 
22

 Sjá viðauka. 
23

 Polcari, Abstract Expressionism, 235. 
24

 Sjá viðauka. 
25

 Emmerling, Jackson Pollock, 25. 
26

 Sjá viðauka. 
27

 Emmerling, Jackson Pollock, 28.  
28

 ,,Mural.”  
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anda Bentons, skærir litir þess svipuðu til annars amerísks listamanns að nafni Albert 

Pinkham Ryder og andstæðir svartir litir verksins voru áhrif frá spænska 

barrokklistamanninum El Greco. Listaverk mexíkóskra veggmyndamálara voru farin að 

veita Pollock innblástur, sem og jaðarinn að óhlutbundinni list sem Picasso hafði rutt veginn 

fyrir
29

. Hér eftir gekk Pollock enn lengra í átt að algerri abstraktion. 

  

                                                 
29

 ,,Mural.“ 
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3. Aðferðafræði þess sem skapar list 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir aðferðafræði Graham og Pollocks, hvors fyrir sig. Farið 

verður yfir notkun á líkamanum, sem lék stórt hlutverk í listsköpun beggja. 

   

3.1 Martha Graham og notkun á líkamanum 

Graham hafði áhuga á sálarlífi einstaklingsins. Hún kaus að rannsaka það í gegnum 

dansverk sín. Hún vildi losna við fágunina og tilbúnu fegurðina sem klassíski ballettinn 

hafði lagt áherslu á. Með því að fjarlægja sig frá þeim áherslum leitaðist hún við að finna 

hver undirstöðuatriði hreyfingar væru. Sú kenning sem hún þróaði með sér út frá þessu lagði 

grunninn að þeirri danstækni sem þekkt varð sem Graham-tæknin.  

 Það að draga andann er ein af grunnþörfum mannsins til að geta lifað. Graham leit á 

andardráttinn og virkni hans sem innblástur. Hún setti fram kenningu um hreyfingu í 

gegnum samdrátt (e. contraction) og það að leysa úr læðingi (e. release). Í samdrættinum á 

dansarinn að setja kryppu á bakið með því að draga brjóstkassann inn. Graham taldi þetta fá 

dansarann til að einbeita sér að eigin miðju og að þetta mætti nota til þess að tjá hræðslu, 

sorg, að hætta við, hverfa inn á við. Þegar samdrátturinn er svo leystur úr læðingi er brjóstið 

þanið út með því að fylla lungun af lofti. Þetta er gjarnan notað til þess að tákna staðfestu, 

samþykki eða alsælu. Samspil þessara þátta eykur áhrif heildarhreyfingarinnar
30

. 

 Einnig var hægt að spila með þessa tvo þætti með öðrum líkamspörtum, sem og að 

breyta aðeins hlutverkunum, til dæmis ef dansari gerði samdrátt með höfuðið hátt uppi 

mætti líkja því við að taka andköf af gleði. Graham bætti hringformum við tækni sína, sem 

hún sagði vera grunnform í náttúrunni. Það færði dansinum ljóðræna vídd
31

. Í samdrættinum 

þrýsta dansararnir höndum út og mynda með þeim hringlaga form. Þegar samdrátturinn er 

leystur úr læðingi eru hendur opnaðar í sundur þannig að lófar vísi upp. 

 

3.2 Jackson Pollock og notkun á líkamanum 
 

Við gerð abstraktverka sinna skapaði Pollock hundruð boglínudreginna slettna. Þetta gerði 

hann með því að beita líkamanum öllum í stað þess að nota eingöngu handlegginn. Hann 

                                                 
30

 Au, Ballet and Modern Dance, 121 
31

 Ibid, 120. 
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teygði sig og beygði, málaði frá öllum hliðum strigans, teygði út höndina, sneri sér og í lok 

hreyfingarinnar skvettist úr málningarburstanum yfir á strigann. Því má segja að líkamlega 

hreyfingin hafi verið stór hluti af listsköpun hans.  

Verkum Graham og Pollocks var ætlað að tákna ósjálfráðan, ómeðvitaðan og dulinn 

lífskraft
32

. Eftir að hafa farið í gegnum nokkur stig listmálunar hóf Pollock að færa sig frá 

málaratrönunum og hóf að leggja strigann á gólfið. Þessi uppgötvun hans á gólfinu og 

gólfvinnu í myndlistinni, hið lárétta slétta yfirborð sem hann notaðist við, leiddi til mikillar 

umbreytingar á verkum Pollocks. Út frá því hófst vegferð hans um ótroðnar slóðir, með 

verkum á borð við Autumn Rhythm (Number 30) frá árinu 1950 og One (Number 31)
33

 frá 

árinu 1950. Þessi verk þóttu nýstárleg og áttu sér engan skýran undanfara. Því gætu þau 

talist sem tímamótaverk.   

 Fugl á flugi hefur góða yfirsýn yfir það sem á sér stað á jörðinni. Með því að vinna 

með lárétt yfirborð hafði Pollock svipaða yfirsýn. Sú yfirsýn varðveittist þrátt fyrir að 

striganum væri snúið lóðrétt í augsýn til að unnt væri að virða verkið fyrir sér. Þessi 

abstraktverk Pollocks bjóða áhorfandanum ekki upp á miðjupunkt eða eitthvert aðalatriði 

inni í verkinu og þar sem verkið er flatt og hefur enga dýpt þá býður það fyrir vikið ekki upp 

á fjarvíddarpunkt. Það hvetur áhorfandann til þess að skoða ólíka hluta verksins. Samsetning 

verksins tekur ákveðna lögun út frá slettum Pollocks á striganum og er gjörólík áður 

kunnuglegri samstillingu á myndefni. Þegar málað er á gólfinu og verkið sem liggur undir 

fótum listmálarans verður að lóðréttri mynd koma nýir þættir fram á sjónarsviðið sem 

virðast dulrænir, ómótaðir og óljósir
34

. 

                                                 
32

 Polcari, Martha Graham, 19.  
33

 Gombrich, The Story of Art, 602. 
34

 Cantz, Action Painting: Jackson Pollock, 41.  



   
 

15 

 

4. Prímitívismi  
 

Hér verður gerð grein fyrir sameiginlegri hugmyndafræði Graham og Pollock og hvernig 

hún hafði áhrif á listsköpun þeirra. Prímitívismi gegndi miklu hlutverki hjá listafólki 20. 

aldarinnar, þar sem listamenn urðu fyrir áhrifum annarra menningarkima en vestrænna og 

notuðust við ólík tákn og form tengd ættbálkum og öðru sem átti rætur að rekja til annarra 

landa en þeirra vestrænu. Listamenn notuðust við prímitívisma á fjölbreytilegan hátt. Hjá 

Graham voru prímitivískir drættir í dimmum, duldum og kvenlægum einkennum hennar í 

verkum á borð við Errand into the Maze (1947). Eins og áður segir vildi hún losna við 

léttleikann og glæsileikann sem áður einkenndi ballettinn. Fagurfræði þótti vestrænt 

einkenni. Í nútímalist var einkenni prímitívismans oft að losa listina undan oki 

fagurfræðinnar. Þannig kæmist listin nær sínu upprunalega formi. Því voru dansar Graham 

einkennandi fyrir þá gerð prímitívisma í nútímalist
35

. Graham notaði líkamann sem 

dýnamískan orkugjafa og vildi styrkja tengingu dansarans við jörðina. Til þess að gera 

hreyfingarnar enn náttúrulegri ákvað hún að nota ekki tutu-pils klassíska ballettsins. Hún 

þróaði danssamfesting sem undirstrikaði hreyfingar líkamans með hinni reglubundnu 

útþenslu brjóstkassans og samdrætti. Eðlilegt flæði andadráttarins varð því augljóst
36

.   

 Pollock varð einnig fyrir áhrifum prímitívismans. Á árunum 1938-1941 sneri hann 

sér að primitivískum viðfangsefnum í list sinni. Undirstöðuatriði í hræðslu og þrá mannsins 

heilluðu Pollock og varð einkennandi fyrir prímitívíska list hans. Birth (1941) er túlkun á 

því ferli sem á sér stað við fæðingu. Í verkinu virðist fæðingin einkennast af örvæntingu og 

erfiðleikum. Angistarfull andlit dreifast um myndina og líkjast grímum. Þessar grímur 

einkenndu m.a. list frumbyggja
37

. Pollock viðurkenndi þó ekki bein áhrif frumbyggja á sig. 

Hann sagðist aldrei meðvitað notast við list indíána sem fyrirmynd að verkum sínum. 

Sjálfur var hann upprunalega frá vesturhluta Bandaríkjanna, fæddur í Cody, Wyoming og 

ólst því upp í umhverfi frumbyggja. Indíánalist heillaði hann þó ætíð og taldi hann 

indíánana hafa nálgun hins sanna listamanns sem notaðist ætíð við rétta myndefnið. 

                                                 
35

 Polcari, Abstract Expressionism, 49. 
36

 Ibid. 
37

 ,,Birth c. 1941.“  



   
 

16 

 

Samkvæmt Pollock kynnu þeir að velja viðeigandi myndefni og vissu hvaða list væri 

raunveruleg list
38

. 

  Sé verk Pollocks Guardians of the Secret
39

 frá árinu 1943 skoðað er meðal annars 

unnt að greina þar tvo stólpa í sitt hvoru horni strigans sem líkjast totem-súlum. Þeir virðast 

halda vörð um annað listaverk sem er eins konar minna verk inni í heildarverkinu. Innra 

listaverkið gæti jafnvel verið leyndarmálið sem verðirnir eru að gæta. Sandlistaverk indíána 

voru gjarnan talin heilög og vernduð, kannski á svipaðan hátt og verðirnir á verki Pollocks 

vernda innra listaverkið
40

. Þó eru þetta getgátur, þar sem Pollock viðurkenndi aldrei beina 

tengingu listar sinnar við frumbyggjana. Í verkinu er Pollock ekki enn farinn að brjóta 

formfestuna jafnmikið upp og koma skyldi. Guardians of the Secret ber vott um afrísk áhrif. 

Efst á verkinu vinstra megin við miðju má greina grímu. Þeirri grímu svipar til listar 

Picassos, til dæmis í verki hans Les Demoiselles d‘Avignon (1907). Í miðjunni neðst á 

verkinu gefur að líta eitthvert dýr sem svipar til egypska guðsins Anubis, leiðtoga og 

verndara dauðra sála og undirheimsins
41

. Engin tilraun er gerð til fjarvíddar í verkinu. Línur 

eru málaðar yfir hver aðra og form máluð yfir önnur form. Því einkennist verkið af flatleika. 

Flatleika fullum af leyndardómum. 

  Graham var einnig hugfangin af indíánum Norður-Ameríku og þá helst sögu þeirra 

og hefðum. Hún samdi dansverkið Primitive Mysteries
42

 árið 1931 eftir að hafa heimsótt 

suðvesturhluta Ameríku. Það landsvæði bjó yfir einstakri menningarlegri blöndu kristinna 

Spánverja annars vegar og indíána hins vegar. Graham fékk innblástur frá þeirri 

menningarblöndu til að semja áhrifamikið verk sem átti að endurtúlka helgiathöfn til heiðurs 

Maríu mey. Graham sjálf túlkaði hlutverk Maríu meyjar og klæddist einungis hvítu á meðan 

hinir dansararnir voru svartklæddir. Verkinu var skipt í þrjá hluta sem greindu frá 

lykilatvikum í lífi hennar, fæðingu Krists, krossfestingu Krists og að lokum himnaför 

hennar. Graham notaðist mikið við gólfið í þessu verki, einfaldar, stuttar hreyfingar 

dansaranna undirstrikuðu jarðtengingu þeirra. María mey klæddist alhvítum klæðnaði og á 

einum tímapunkti liggur hún kylliflöt á gólfinu. Gólfvinna dansaranna gerði þá nátengda 

                                                 
38

 Karmei, Pollock: Interviews, Articles, and Reviews, 16. 
39

 Sjá viðauka. 
40

 Nash, ,,The Influence of Native American Art on The Works of Jackson Pollock“. 
41

 ,,Ancient Egypt: The Mythology, Egyptian Myths.“ 
42

 Sjá viðauka. 
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þyngdaraflinu. Með því mynduðu verk Graham skýra andstæðu við léttleika klassíska 

ballettsins, sem stöðugt leitaðist við að skapa tálsýn þyngdarleysis
43

.  

  

                                                 
43

 Au, Ballet and Modern Dance, 121.  
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5. Sálarlíf listamannsins og áhrif frá Carl Gustav Jung 
 

Í þessum kafla verður fjallað um sálarlíf listamannsins. Áhersla verður lögð á það hvernig 

leitin að því sem er fyrir innan hafði áhrif á það sem skapað var fyrir utan. Hugmyndir Carls 

Gustavs Jungs gegna þar veigamiklu hlutverki.  

 

5.1 Pollock og Jung 
 

Snemma á fjórða áratug 20. aldarinnar keypti Pollock, ásamt bróður sínum, safn bóka um 

list frumbyggja Norður-Ameríku, sem gefnar voru út af þjóðminjaskrifstofu Bandaríkjanna 

(The American Bureau of Ethnology). Þessar bækur áttu eftir að hafa djúpstæð áhrif á 

Pollock, þar sem þær endurspegluðu vaxandi þekkingu á list frumbyggja, menningu þeirra 

og þekkingu á goðsögum. Áhugi Pollocks á goðsagnarkenndu og prímitívísku myndefni 

kviknaði á svipuðum tíma og hann hóf meðferð við geðröskun. Hann hafði glímt við 

alkóhólisma í mörg ár og átti við andleg vandamál að stríða sem virtust benda til þess að 

hann þjáðist af geðhvarfasýki. Á meðan að hann sætti meðferðinni óx áhugi hans á 

hugmyndum Carls Gustavs Jungs og á myndefnum tengdum jungíska 

hugmyndaheiminum
44

.  

 Carl Gustav Jung var brautryðjandi á sviði geðlækninga á 20. öld. Jung og Sigmund 

Freud voru báðir áhrifamiklir og unnu að því að fara nýjar leiðir í meðferð sjúklinga sinna. 

Þeir rannsökuðu sálarlíf og hegðun einstaklinganna á nýjan hátt, með því að skoða hvernig 

hver og einn skildi umheiminn og túlkaði hlutverk heimsins. Jung hélt því meðal annars 

fram að list gæti vel leikið hlutverk í því að umbreyta samfélagi en Freud efaðist hins vegar 

um þetta. Listinni skipti Jung upp tvo flokka, sálfræðilega list (e. the psychological), annars 

vegar, og draumóralist (e. the visionary), hins vegar. Draumórarnir voru mikilvægir fyrir 

abstrakt expressjónistana. Með draumórum sínum varð listamaðurinn að sjáanda. Þessi 

hugmynd um draumóra stafaði samkvæmt Jung frá hinni sögulegu undirmeðvitund og leiðir 

hún að hinu óþekkta. Hún stendur fyrir frumreynslu en ekki persónulega reynslu. Táknræn 

tjáning á einhverju nýju verður þannig ósvikin
45

.  

                                                 
44

 Polcari, Abstract Expressionism, 237. 
45

 Ibid, 45. 
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 Pollock þjáðist, eins og áður segir getið, af andlegum veikindum. Í meðferðinni hóf 

hann leið á nýrri braut. Það var þar sem hann skapaði eitthvað sem stóð fyrir utan allan 

áhrifamátt mannkynssögunnar
 46

. Goðsögur innihalda oft söguþráð sem er ekki takmarkaður 

af raunverulegum og samtímalegum atburðum. Eitt sinn sagði Barnett Newman, 

samtímalistamaður Pollocks, að Pollock stæði fyrir utan samtímalega atburði. Hann sagði að 

Pollock hefði ótrúlegan metnað til þess að hefja eitthvað alveg frá grunni. Honum fannst 

Pollock mála eins og málaralist hefði aldrei áður verið til. Newman sagði það gera Pollock 

að alvöru listmálara í hópi þeirra sem vildu verða listmálarar
47

. Því má sjá að þrátt fyrir að 

Pollock hafi verið listamaður sem tilheyrði raunverulegum samtíma þá fór hann leiðir sem 

virtust standa fyrir utan samtíma hans.  

 Pollock fékk gjarnan innblástur frá Jung fyrir goðsagnarmótíf sín og á þetta bæði við 

um verk hans sem og verurnar í verkunum. Í verkum Pollocks á borð við Pasiphae, She 

Wolf og The Moon-Woman Cuts the Circle
48

, öllum frá árinu 1943, gætir áhrifa Jungs. 

Titlarnir stafa frá goðafræðinni og tengdust sögum sem áttu sér ekki stað í samtímanum eða 

raunveruleikanum, heldur á einhverjum yfirskilvitlegum tíma
49

. Þessi áhrif goðsagna á 

listina gerðu það að verkum að listinni var beint framhjá allri þekkingu og öllum siðvenjum. 

Þegar að Pollock færði strigann niður á gólfið fóru líkamlegar athafnir að skipa stærri sess í 

list hans. Hann átti það til að stíga t.d. á strigann og þannig varð mannlegur líkami hans að 

heimild sem skildi eftir sig ummerki á myndinni. Líkaminn er náttúrulegur hlutur. Hann 

fæðist en er ekki búinn til öðruvísi en af náttúrulegum hætti. Því er hann verk náttúrunnar. 

Pollock sagði einfaldlega einu sinni að hann væri náttúra. Þar með dró hann ekki upp mynd 

af náttúrunni heldur íklæddi hana holdi listamannsins
50

.  

 

5.2 Graham og Jung 
 

Graham var einnig fylgjandi Jungs og hugmyndum hans. Dansverk hennar snerust alveg 

jafnmikið um hugmyndafræðina á bak við heildarverkið og um danssporin og tæknina 

sjálfa. Þemu hennar þóttu samtengd þemum þeirra myndlistarmanna sem nú eru þekktir sem 

                                                 
46

 Cantz, Action Painting: Jackson Pollock, 39. 
47

 Ibid. 
48

 Sjá viðauka. 
49

 Cantz, Action Painting: Jackson Pollock, 40. 
50

 Ibid. 
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abstrakt expressjónistar. Árið 1973 gaf Graham út nokkrar af minnisbókum sínum. Þar gaf 

hún lesendum sínum innsýn í minnispunkta frá fimmta áratug 20. aldarinnar. Sá áratugur 

var mikilvægur, en þá átti sér stað mikil breyting í hugmyndafræði og menningu 

Bandaríkjanna. Minnisbók hennar virðist vera einhvers konar frumhelgisiðabók í bland við 

mannfræði, goðsögu og djúpstæða sálarfræði. Graham lagði einnig mikla áherslu á leit að 

eilífri sál konunnar
51

.  

 Minnisbækur Graham innihéldu meðal annars viðfangsefni og heimildir sem sýndu 

skýr tengsl hennar við abstrakt expressiónisma. Þar ber að nefna goðsagnarpersónuna 

Prómeþeus (gríska títaninn sem stal eldinum af goðunum og færði hann fólkinu), 

spádómspersónur, mæður jarðarinnar, eld, goðsögur og það hvernig eldur verður að ljósi.  Í 

gegnum minnisbækur og dansa sem hún skapaði lagði hún grunn að þeirri leið sem dansar 

hennar áttu að fara. Í dönsunum leitaði Graham að ljósi lífsins, í gegnum flóknar uppsprettur 

og einstaka menningu. Þessi dansverk voru goðsagnarkennd, undir áhrifum frá grískri 

arfleifð og hugmyndum Jungs
52

.  

 Fyrir dansverk sitt, The Dark Meadow of the Soul, frá árinu 1946 skrifaði Graham í 

minnisbók sína: 

„Hin eilífa kona í gripum 

atburða - 

það að greiða úr erfiðleikunum 

snúa aftur til hins upphaflega forms. 

(Tímabil í Helvíti) endurfætt
53

.“ 

Martha Graham (þýðing mín, Dóru Júlíu) 

 

Að festast í erfiðleikum og að leitast við að vinna bug á þeim, í gegnum innri umbreytingu, 

endurfæðingu eða nýtt upphaf, ásamt eilífu sálrænu basli er þema sem tilheyrir abstrakt 

expressjónisma. Það hefur verið túlkað á ýmsa vegu í gegnum ólíka miðla fjölbreytts hóps 

listafólks
54

. Pollock gaf í skyn að verk hans hefðu hvorki upphaf né endi. Lee Krasner, 

eiginkona Pollocks, var listamaður sem talin var tilheyra abstrakt expressjónismanum. Verk 

                                                 
51

 Polcari, Abstract Expressionism, 49. 
52

 Ibid, 33. 
53
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54
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hennar Continuum (1949) er einfaldlega verk um eitthvað sem er áframhaldandi, hefur 

ekkert upphaf og engan endi og er þar af leiðandi eilíft. Adolph Gottlieb er annar listamaður 

sem fellur undir abstrakt expressjónsimann. Verk hans The Rape of Persephone (1943) er 

goðsögulegs efnis en dregur enn fremur upp mynd af áframhaldandi sálrænum erfiðleikum 

og þrá eftir nýju upphafi. Í verkum Graham sagði hún sömuleiðis að endirinn væri upphafið 

og upphafið væri endirinn
55

.   

Graham fór í gegnum jungíska sálgreiningu á miðjum 5. áratuginum og út frá því hóf 

hún að nálgast goðsöguleg efni í gegnum jungískar sálfræðikenningar. Þessi þróun hennar 

var næstum því samhliða þróun Pollocks, sem fór í gegnum jungíska sálgreiningu aðeins 

nokkrum árum fyrr. Þau tvö hafa verið talin þeir listamenn sem aðhylltust mest kenningar 

Jungs í bandarískri menningu
56

.  
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 Ibid, 34. 
56
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22 

 

6. Samsetning ólíkra listmiðla 
 

Abstrakt expressjónisminn sameinaði oft ólíka listmiðla í eitt heildarlistaverk. Hér verður 

fjallað um þá listmiðla sem Graham og Pollock störfuðu með hvort um sig sem og hvaða 

miðlar tengdu þau tvö saman.  

 

6.1 Graham og Noguchi 

  

Skýrt dæmi um verk af fyrrnefndri samblöndu Graham af goðsagnarlegum, jungískum og 

grískum verkum er ofangreint dansverk hennar Dark Meadow of a Soul
57

 frá árinu 1946. 

Verkið tvinnar saman goðsagnarkenndan söguþráð og menningu sem á rætur að rekja til 

m.a. franska symbólismans, frumhelgisiða, grískra goðsagna og sálfræði Jungs
58

. Graham 

notaðist gjarnan við ólíka listmiðla í verkum sínum, miðlarnir tónlist og danslist fara oftast 

saman, en enn fremur notaðist hún við leikmyndir og vann með einstökum listrænum 

hönnuðum sem sköpuðu fyrir hana umhverfi dansaranna.  

 Graham hóf fyrst að nota leikmynd í verki sínu Frontier frá árinu 1935. Þar notaðist 

hún við tónlist eftir tónskáldið Louis Horst. Í verkinu var leit konunnar að eigin rými 

myndlíking fyrir hugrekkið og þróttinn í fyrstu landnemum Bandaríkjanna. Listamaðurinn 

og hönnuðurinn Isamu Noguchi skapaði þar einfalt umhverfi sem innihélt girðingu og tvö 

reipi sem mynduðu v-laga form sem teygðist upp í hið óendanlega. Girðingin var tiltekin 

heimahöfn fyrir dansarann, þar sem á milli þess sem hann stekkur um gólfið óhræddur, 

sveiflast hann yfir í rólegri kafla. Á einum stað virðist dansarinn til dæmis rugga barni í 

vöggu
59

. Eftir Frontier hóf Graham að nota leikmyndir í ríkum mæli.  

  Dark Meadow of a Soul var engin undantekning þar á. Þar sameinuðu hún og 

Noguchi krafta sína, hún samdi dansverkin og hann hannaði leikmyndina. Í Dark Meadow 

skapaði Noguchi frjósemistákn
60

. Dark Meadow var fyrsta verk Graham eftir að seinni 

heimsstyrjöldinni lauk. Í uppsetningunni á verkinu dönsuðu konur og karlar saman 

umkringd lífrænum og lóðréttum formum Noguchis. Sum gegndu hlutverki altaris og önnur 

táknuðu lauf og blóm með því að laufgast og blómgast. Þetta átti að tákna einhvers konar 
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helgisiðatengt reðurvald
61

. Graham leit á öll sín dansverk sem tákn um lífsorku, aflið og 

kraftinn sem fylgir lífi. Dark Meadow var sérstaklega einkennandi fyrir það. Kviknun lífs 

var umbreytt í verknað, dansinn. Hinn líkamlegi þróttur Grahams minnir mikið á aðferðir 

tiltekins abstrakt expressjónísks málara, nefnilega Jacksons Pollocks
62

. 

 

6.2 Pollock og Namuth 

Pollock vann, líkt og áður segir, mikið með eigin líkama. Hann notaðist við líkamlegt afl sitt 

til að leysa listsköpun sína úr læðingi, svipað og dansari gerir í sinni list. Pollock tengdist 

fleiri listmiðlum í gegnum ævina. Ljósmyndaranum og kvikmyndatökumanninum Hans 

Namuth þótti aðferðafræði Pollocks heillandi. Hann hafði mikinn áhuga á að mynda listrænt 

ferli Pollocks og tók fjöldann allan af myndum og á einum tímapunkti kvikmyndaði hann 

Pollock. Með því var það ekki einungis verkið sem Pollock skapaði á strigann sem var 

listaverk, listaverkið var Pollock að skapa listaverk, listaverk inni í listaverki.  

 Hans Namuth var þekktastur fyrir portrettmyndir sínar af listamönnum og skapandi 

fólki. Orðspor hans sem ljósmyndari náði nýjum hæðum eftir að hann tók myndir af 

Pollock. Þá var abstrakt expressjónisminn orðinn að mjög þekktri hreyfingu í vestrænu 

samfélagi, þrátt fyrir að listamennirnir sjálfir skilgreindu sig ekki sem abstrakt 

expressjónista
63

. Namuth þótti hreyfingar Pollocks heillandi umfjöllunarefni. Hreyfing 

Pollocks í kringum strigann var full af krafti og orku. Aðferðir Pollocks voru mestmegnis 

fordæmalausar. Hann steig rakleitt ofan á strigann til að mála beint niður á við og varð 

þannig hluti af listaverkinu. Allt þetta þótti Namuth efni í sitt eigið listaverk, ljósmyndina. 

Með því að fanga hreyfingar Pollocks, bæði sem kyrrmyndir og upptökur, lagði Namuth 

áherslu á það sem kemur frá tæknilegri hlið listamannsins, skaparans. Pollock og Namuth 

eru enn þann dag í dag gjarnan tengdir hvor við annan. Skjalfesting Namuths á listrænni 

orku Pollocks þykir endurspegla hin klassísku verk þess síðarnefnda á svo marktækan hátt 

að þessar ljósmyndir eru oftar en ekki teknar fyrir í tengslum við umfjöllun á listaverkum 

Pollocks
64

. 
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 Ljósmyndir Namuths breyttu án efa ímynd Pollocks. Hann ljósmyndaði Pollock með 

sígarettustubb í munninum, í gallabuxum, með málningarfötu í annarri hendi og pensilinn í 

hinni, önnum kafinn við að mála. Jackson Pollock varð eins konar andlit abstrakt 

expressiónismans. Hann var þessi hráa og einstaka persóna sem almenningur sá sem 

abstrakt expressíóniskan málara
65

. Því má segja að Namuth hafi átt mikinn þátt í 

ímyndarsköpun Pollocks. Færa má rök fyrir því að hlutur Namuths í henni hafi verið stærri 

en Pollock sjálfur hélt. 

 Namuth heimsótti Pollock að heimili hans á Long Island í New York. Þar var Pollock 

með stúdíó í hlöðu úti í garði þar sem hann varði dögunum aðallega í að mála á striga sem 

lágu á gólfinu. Hvað varðar atferli og vinnubrögð Pollocks sagði Namuth frá því að eitt sinn 

hefði Pollock farið með hann út í hlöðu til að sýna honum fullunnið verk. Namuth hafi ætlað 

að mynda Pollock mála verkið en Pollock hafi svo lokið við það áður en færi gafst. Þegar 

þeir komu út í hlöðuna hóf Pollock óvænt að hreyfa sig í kringum strigann, eins og hann 

hefði skyndilega áttað sig á að málverkið væri ófullgert. Namuth lýsti hreyfingum hans, að 

þær hafi í fyrstu verið hægar en smátt og smátt hafi þær orðið hraðari og líkst stöðugt meira 

eins konar dansi þar sem hann hreyfðist fram og tilbaka með pensilinn að vopni
66

. Pollock 

skapaði taktföst orkumikil verk með því að notast við kraft líkama síns sem dansaði í 

kringum strigann og var nátengdur gólfinu. 

 Namuth tók eitt sinn upp stuttmynd í lit af Pollock þar sem hann náði að fanga flæðið 

í hreyfingum Pollocks. Til að ná sem bestu sjónarhorni af Pollock og listaverkinu í einu fékk 

Namuth hann til að mála á glerplötu og lagðist sjálfur undir glerplötuna. Glerplatan fór 

smám saman að þekjast af slettum frá Pollock og hann sjálfur hvarf smám saman úr 

myndinni, hulinn sinni eigin list
67

. Namuth lagði mikið í verk sín og vildi fullkomna þessa 

lifandi stuttmynd með því að taka upp aftur og aftur. Pollock var ósáttur við þetta og hafði 

þetta atvik neikvæð áhrif á kunningsskap þeirra eftir að tökum lauk. Pollock drakk sig fullan 

strax að tökum loknum eftir að hafa verið án áfengis í nokkur ár
68

. Innra með honum ólgaði 

mikið afl sem kom sér stundum vel fyrir kraftmikil listaverk hans, en ekki eins vel fyrir 

sálarheill hans. Hann skapaði sín bestu og kröftugustu verk þegar hann var án áfengis og 
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eftir að hann féll varð ekki aftur snúið. Pollock þótti þessi fullkomnunarárátta Namuths og 

aðferðafræðin við að taka aftur og aftur upp vera í þversögn við það hvernig hann vann. 

Pollock vildi alls ekki að fólk teldi sig vera falskan og það að endurtaka sig svona aftur og 

aftur fyrir upptöku, sem léti þetta virðast vera áreynslulaust í eitt skipti, var fals að hans mati 

og í andstöðu við hugmyndafræði hans. Við þetta urðu tímamót í listsköpun Pollocks. Þá 

dró úr listmálun hans og fá verk liggja eftir hann frá og með þessum tíma. 

 

6.3 Graham og Pollock 
 

Graham og Pollock heilluðust bæði af innra sálarlífi, sálgreiningu og sálrænum 

sjálfsskoðunum. Þau sameinuðu aldrei krafta sína í listsköpun en urðu fyrir áhrifum af 

svipuðum þáttum. Þau heilluðust bæði af ljóðrænni list og notuðust á einhverjum tímapunkti 

við hana í verkum sínum, auk þess sem þau lögðu bæði áherslu á notkun líkamans í 

listsköpun. Táknræn ljóðlist og hugmyndin um spegil sem leitaði að innra sjálfi í 

einstaklingnum var þáttur sem kom fram í danslist og myndlist í abstrakt 

expressjónismanum. Dansverk Graham, Herodiade
69

 frá árinu 1944, var byggt á skrifum 

ljóðskáldsins Stephane Mallarmé. Upprunalegt heiti verksins var Mirror before Me og 

snerist dansverkið um að dýpka enn frekar viðfangsefni Graham tengd sjálfsskoðun. 

Aðalkvenpersónur verksins, kona Herods og stjúpdóttir hans, eiga upprunalega rætur að 

rekja til Nýja testamentisins. Þrátt fyrir þetta tókst Graham að fara lengra með hugmyndina 

um tálkvendi og tók inn í söguna konu með gömul gildi sem neyðist til að horfast í augu við 

persónuleika sinn til þess að lifa lífinu til fulls. Persónuleikann er að finna í speglinum. Fyrir 

Graham er spegillinn táknrænn fyrir það sem kemur sannleikanum til skila. Í niðurlagi 

dansins gengur konan taktfast út í hið óþekkta
70

.  

 Pollock notaðist við svipaða hugmynd í verki sínu The Magic Mirror
71

 frá árinu 

1941. Pollock var undir áhrifum frá Picasso á þessum tíma. Verk Pollocks virtist þó marka 

upphaf leiðar sem stefndi lengra en Picasso hafði fetað. Í Magic Mirror horfir áhorfandinn á 

glitrandi endurskin frá hvítri málningu þar sem dreifðar línur, með ólíka lögun, rauðar, 

svartar og gular, þekja yfirborðið og blandast inn í hvítu málninguna. Línurnar skapa 
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jafnvægi á milli kyrrstöðu og hreyfingar í listaverkinu. Eina formið sem stendur út úr 

verkinu er vængjað reðurtákn efst uppi fyrir miðju og það virðist varpa óljósri mynd af konu 

sem staðsett er fyrir neðan á striganum. Hvít málning listaverksins er slör sem hylur 

konuna
72

. Með því að hafa hið óljósa og óskýra í aðalhlutverki var Magic Mirror upphaf 

þeirrar orku og þess undirliggjandi strúktúrs sem koma skyldi í slettuverkum hans. Málning 

skipti Pollock miklu meira máli en orð eða augljós táknhyggja. Andinn endurholdgaðist yfir 

í efni, með leiðum sem vitsmunalegir lærifeður Pollocks höfðu ekki áttað sig á
73

. Pollock 

var meira fyrir dulda táknhyggju og forðaðist skýran söguþráð, ólíkt Graham sem notaðist 

bæði við tákn og söguþráð.  
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7. Afgerandi verk 
 

Graham og Pollock sköpuðu bæði ógrynnin öll af listaverkum. Flest þeirra þóttu 

athyglisverð og voru einkennandi fyrir abstraktlistastefnuna. Fáein verk þeirra stóðu upp úr 

og þóttu afgerandi, þ.e. báru af, urðu mjög þekkt og bjuggu yfir skýrum einkennum 

listamannsins. Hér verður fjallað um eitt slíkt verk eftir Graham og annað eftir Pollock. 

 

7.1 Graham og Appalachian Spring  
 

Appalachian Spring
74

 frá árinu 1944 er almennt talið þekktasta bandaríska dansverk 

Graham, ásamt því að vera eitt frægasta dansverk 20. aldarinnar. Þrátt fyrir að atburðarásin 

eigi sér stað fyrr á tímum, þegar að bandarískt samfélag var ungt, fylgir söguþráðurinn 

gildum samtímans. Eiginmaðurinn og brúður hans eru aðalpersónur verksins og voru 

hlutverk þeirra túlkuð af Erick Hawkins, raunverulegum eiginmanni Mörthu Graham, og 

Mörthu sjálfri. Atburðarásin segir frá þeim hjónum þegar þau voru nýflutt á heimili sitt og 

voru að koma sér fyrir. Noguchi hannaði og stíliseraði húsramma og gaf til kynna búgarð 

sem minnti á Appalachian-fjöllin. Með húsrammanum er húsið gefið til kynna umfram það 

að raunveruleg mynd sé dregin upp. Tónlistin féll einstaklega vel inn í heildarverkið með 

afgerandi amerískum hljómi, en hana samdi Aaron Copland. Ástareldur nýgifta parsins féll 

stundum í skugga áhyggna og ósættis þeirra skötuhjúa, sem stöfuðu af reynsluleysi þeirra. 

Þau voru afar ólík staðfastri landnemakonu sveitarinnar, sem túlkuð var af dansaranum May 

O’Donnell. Í verkinu má einnig finna predikara, túlkaðan af Merce Cunningham, sem einnig 

var einhver frægasti dansari 20. aldarinnar. Í verkinu fylgja honum ætíð fjórar konur, sem 

gefa til kynna kirkjusöfnuð hans. Kirkjusöfnuðurinn er táknrænn fyrir trúarlegu fullvissuna 

sem bandaríska þjóðin var grundvölluð á
75

.  

 Í gegnum söguþráðinn afhjúpar Graham innra sálarlíf aðalsögupersónanna, nýgiftrar 

brúðarinnar, eiginmannsins, landnemakonunnar og predikarans. Hún sýnir okkur að parið 

muni mæta erfiðleikum í framtíðinni, lífið sé ekki stanslaus dans á rósum, en einnig dregur 

hún fram hina persónulegu og einstöku tilfinningu ástarinnar sem segir okkur að þeim muni 

takast að komast yfir hindranir. Svo mikil var sköpunargáfa Grahams að þessi einstaki 
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söguþráður, sem sameinar sálarlíf einstaklinga við sögulegt samhengi, átti eftir að verða að 

dæmisögu um landnema sem leggja undir sig nýtt land. Graham notaðist ætíð við sterk 

kvenhlutverk í verkum sínum og sama gilti um Appalachian Spring. Sagan segir okkur frá 

tveimur sjálfstæðum einstaklingum, brúðinni og brúðgumanum, sem koma saman til að 

verða ein heild en halda samt sem áður í fyrri einkenni sín. Þrátt fyrir að vera einnig með 

öflugt karlhlutverk að þessu sinni gætir Graham þess vel að konan haldi í persónueinkenni 

sín, trúi á sjálfa sig og sé sjálfstæð. Vígsluræða prestsins í athöfninni færist hægt og rólega 

yfir í hræðsluáróður um eld- og brennisteinsógnir. Sýn landnemakonunnar virðist vera 

yfirveguð og viturleg en svo virðist sem konunni hafi reynst erfitt að tileinka sér hana. Hún 

man vel eftir draumum ungdómsins en þekkir af eigin reynslu þau vonbrigði sem lífið hefur 

í för með sér, svo og þær kröfur og hættur sem leynast í villtri náttúrunni umhverfis þau
76

.  

 Graham notaðist við sína hefðbundnu tækni í þessu verki. Tengingin við gólfið, 

náttúruleg hreyfing líkamans, innöndun, útöndun, samdráttur, leysing, svo og orka sem 

flæddi í gegnum dansinn átti upptök sín í magagrófi (e. solar plexus) mannsins. Markmið 

Graham var að sýna að þegar hreyfingar hennar eru notaðar á réttan hátt hafi þær eðlislæg 

áhrif sem nái út fyrir almenna vitsmuni. Þessar hreyfingar, sem mynduðu dansrútínu 

Appalachian Spring, gerðu dönsurunum kleift að tjá sig með einstökum og 

einstaklingsbundnum tjáningum og ýtir það undir fjölbreytileikann og hjálpar áhorfendum 

við að túlka ólíkar persónur verksins
77

.  

 Sagan segir að Graham hafi eitt sinn reynt að skrökva að föður sínum. Þetta var henni 

um megn og líkami hennar titraði allur. Faðir hennar sagði henni þá að hann vissi að hún 

væri að skrökva því að hreyfing lygi aldrei
78

. Þetta hefur líklega haft áhrif á það hverjum 

augum Graham leit á hreyfingu. Hún taldi að hreyfing ljóstraði ætíð upp um það hvað byggi 

í hjarta hvers manns. Í þessu stórverki Graham á kvenhetjan ekki erfitt með að fylgja eftir 

hjartanu og þrám þess. Eins og í mörgum öðrum verkum hennar var Appalachian Spring 

ákveðinn virðingarvottur frá henni við bandaríska arfleifð hennar. Atburðarásin á sér stað á 

svæði þar sem Graham eyddi uppvaxtarárum sínum og þar sem púrítanskir forfeður hennar 

settust fyrst að
79

. Verkið lýsir fögnuði yfir glænýrri ást á vorinu, tíma vonar, blómstrunar og 
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hækkandi sólar. Graham var nýorðin fimmtug þegar hún túlkaði hlutverk brúðarinnar og 

mótdansarinn Hawkin var eiginmaður hennar á þeim tíma. Tilfinningar milli hjónanna á 

sviðinu voru ósviknar. Þetta var einhver ljóðrænasti (e. lyrical) dans sem Graham skapaði 

og tjáir hann vaxandi ást hennar á eiginmanni sínum, eins konar opið ástarbréf sem tjáð er 

með hreyfingum líkamans
80

. 

 Af öllum þeim listdansverkum sem Graham hafði skapað kvað hún Appalachian 

Spring vera sér kærast
81

. Verkið sló í gegn og þótti Graham aldrei hafa skapað verk sem bjó 

yfir jafndjúpstæðri hamingju sem skilaði sér til áhorfandans. Verkið sem heild bjó yfir 

geislandi bjartsýni, ljóðrænu, von og ferskleika og boðaði sælu og skjól fjölskyldulífs. 

Graham hélt áfram að skapa dansverk fram eftir aldri. Á efri árum voru það yngri dansarar 

sem sáu um túlkunina. Með því að dansa á sviði fram á sjötugsaldur rauf hún áður 

viðurkennd tabú klassíska ballettsins um að dansarar gætu einungis dansað á sviði í tiltekinn 

fjölda ára. Fram að þeim tíma höfðu ballettdansarar lagt ballettskónum þegar þær voru um 

þrítugt
82

.  

 

7.2 Jackson Pollock og Autumn Rhytm 
 

Pollock málaði Autumn Rhytm: No. 31
83

 árið 1950. Verkið er eitthvert frægasta málverk 

Pollocks og abstrakt expressjónista hreyfingarinnar. Það má að vissu leyti rekja til þess sem 

áður hefur komið fram, að Namuth ljósmyndaði Pollock við vinnu hans við að mála þetta 

umtalaða verk. Autumn Rhytm er gríðarlega stórt, ca. 267 x 526 cm, og tilheyrir þeim slettu-

málverkum sem Pollock málaði á strigann á gólfinu og stóð yfir, hinum einstöku Jackson 

Pollock myndum. Pollock hafði á þessum tíma varið þremur árum í að gera slettu-málverk 

en með tilkomu Autumn Rhytm var hann listamaður á hátindi krafta sinna. Verkið sýnir 

óhlutlæga mynd þar sem þynnt málning var yfirfærð á hráan strigann sem lá útbreiddur á 

gólfinu í hlöðu Pollocks á meðan listsköpunin átti sér stað. Hann hellti yfir strigann með 

fötu, skvetti og sletti úr málningarpenslinum, lét drjúpa úr penslinum og litnum var dreift 

um strigann á sem óhefðbundnastan hátt. Einnig notaði hann spýtur, múrskeiðar og hnífa. 

Hann notaði í raun allt annað en það sem hinn hefðbundni listmálari hafði notað fram til 
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þessa. Þetta gerði hann til að samsetning málverks væri þétt og hann byggði upp einhvers 

konar heildarform innan verksins sem sagði áhorfandanum vissa sögu
84

.   

 Í Autumn Rhyhtm er enginn fjarvíddarpunktur, ekkert ákveðið í forgrunni, enginn 

miðjupunktur og ekkert innan myndefnisins sem er mikilvægara en annað, heldur er hvert 

einasta smáatriði innan strigans jafnmikilvægt
85

. Allt innan strigans á jafnstóran þátt í að 

mynda heildina og það virðist sem línurnar flæði á milli hver annarrar og tengist allar  

innbyrðis á ákveðinn hátt. Eins og sjá má af ljósmyndum Namuths þá stóð Pollock yfir 

striganum, hreyfði sig í kringum allar fjórar hliðar hans og átti það jafnvel til að stíga ofan á 

strigann. Þessi aðferð var honum kærkomin. Það færði honum aukna ró að starfa nátengdur 

gólfinu. Þá leið honum eins og hann kæmist nær listinni, líkt og hann væri hluti af 

málverkinu. Þannig gat hann gengið í kringum það og bókstaflega verið inni í málverkinu
86

.   

 Autumn Rhythm er, eins og fyrr segir, gífurlega stórt verk og stærðin er þýðingarmikil 

fyrir verkið. Stærð málverksins minnir áhorfandann á víðáttur náttúrunnar, umlukið bæði 

listamanninum sem skapaði verkið og áhorfandanum sem horfist í augu við það. Eins og 

titillinn Taktur Haustsins gefur til kynna einkennist verkið af dýnamískri sjónrænni taktfestu 

og haustlegu yfirbragði. Þungar, þokkafullar, bogadregnar, hringiðukenndar og drjúpandi 

línur í litum mynda heildina og saman eru þær staðfesting á líkamlega dansinum þegar 

málningunni er komið fyrir á striganum
87

. Sjálfkrafa flæðið var nauðsynlegur þáttur í 

listsköpun Pollocks en hins vegar var enginn skortur á ásetningi hjá honum, enda fullyrti 

hann að hann gæti stjórnað flæði málningarinnar og að engin slys yrðu við myndun 

listaverkanna
88

.  

 Málverk Pollocks virkaði sem dýnamísk heild og hver pensilsletta gegndi mikilvægu 

hlutverki. Stíll hans að fylla út allan strigann var hluti af því hvernig hann hafnaði hefðum. 

Þar með urðu verk hans mjög einstök. Þrátt fyrir að margir af samtímalistamönnum hans, og 

þeir sem á eftir komu, hefðu viljað feta í fótspor Pollocks og gera verk af sama tagi tókst 

engum að komast með tærnar þar sem hann hafði hælana
89

. Pollock gaf aldrei til kynna hvað 

fólk ætti að læra af verkum hans, eða hvort þau skyldu laða fram einhverja ákveðna hegðun, 
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hugsun eða tilfinningu. Þrátt fyrir þetta fór fólk að túlka listaverk hans út frá eigin 

hugmyndum og fann ólík skilaboð í gegnum áhorf á verk hans. Enn fleiri hafa virt fyrir sér 

stórfengleika verkanna, þeim mikla krafti sem þau búa yfir og nýstárlegri, óhlutbundinni 

samsetningu þeirra sem gera þau ólík öllum öðrum
90

. 
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8. Samanburður  
 

Hér verða fyrrnefnd tvö lykilverk Graham og Pollocks borin saman og greinarmunur gerður 

á þeim ásamt því sem rannsakað verður hvað er sameiginlegt með þeim. Þar á eftir verður 

heildarumfjöllun hvors listamanns fyrir sig borin saman við hinn.  

 

8.1 Appalachian Spring og Autumn Rhythm  
 

Þessi tvö lykilverk tveggja ólíkra listamanna virðast áhorfendum ólík við fyrstu sýn. Verk 

Graham felur í sér lifandi einstaklinga sem saman taka þátt í að sýna dansverk sem tekur 

tiltekinn tíma og er svo ekki til staðar fyrr en næsta sýning á sér stað. Verk Pollocks hangir 

kyrrt á vegg inni á safni og er því alltaf til taks fyrir áhorfendur sem geta virt það fyrir sér. 

Þegar dýpra er grafið ofan í verkin eru þó óneitanleg líkindi. Aðferðafræði beggja 

listamanna fól í sér að standa gegn formfestu fortíðarinnar og færa sig frá því sem áður var 

viðurkennt. Þau lögðu bæði mikið upp úr dýnamískum krafti verka sinna. Notkun á 

líkamanum var einnig afgerandi hjá báðum. Kraftur líkama þeirra var aflið sem skapaði 

listina, eins og hún birtist áhorfendunum.  Bæði voru jafnframt hluti af eigin verkum, með 

því að skapa verkin, sem og með því að taka þátt í þeim. Graham skapaði og dansaði í 

sínum verkum og Pollock dansaði í kringum strigann til að skapa verkið og tók þátt í 

verkinu með því að vera órjúfanlegur hluti af því. Tengsl við gólfið voru mikilvæg í augum 

beggja og gerði þau um leið nátengdari verkum sínum. Listin átti að vera eðlileg og hafa 

beinan ásetning.  

 Í báðum verkum eiga allir þættir saman þátt í því að skapa heildina. Ólíkt Autumn 

Rhytm, þar sem ekkert form, engin lína og enginn hluti er mikilvægari en annar, notast 

Graham við sögupersónur í Appalachian Spring. Þrátt fyrir það leika öll hlutverkin og allt 

umhverfi dansaranna, sviðsmyndin og tónlistin, veigamikið hlutverk og allt er þetta 

ómissandi hluti af heildinni. Hjá Pollock eru tengslin á milli línanna og formanna innan 

verksins svolítið svipuð. Þau vinna saman eins og dansarar í hópi, hvert form er einstakt og 

ólíkt hinum en saman mynda þau heildarverkið, hið orkumikla flæði innan strigans sem 

skilar sér yfir til áhorfandans. Það sem aðskilur Graham aðallega frá Pollock er 

umfjöllunarefnið sjálft. Graham notast við söguþráð í dansinum. Dansinn segir frá 

atburðarás á meðan verk Pollocks býr ekki yfir neinu ákveðnu umfjöllunarefni á 

yfirborðinu. Áhorfandanum er þó frjálst að túlka verkin út frá sér sem einstaklingi, dansverk 
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Graham jafnt sem málverk Pollocks. Frelsi listsköpunarinnar felur í sér túlkunarfrelsi 

áhorfandans.  

 

8.2 Graham og Pollock 
 

Þegar Graham og Pollock eru borin saman er hægt að greina ákveðna áþekka eiginleika. 

Þróun Graham á stíl hennar með leiðum sem hún fór undir beinum áhrifum Jungs samsvara 

þeirri þróun sem Pollock fór með stíl sinn undir vaxandi áhrifum frá hugmyndafræði Jung, á 

meðan Pollock var í geðrænni meðferð. Pollock og Graham voru því bæði fulltrúar 

listamanna sem tileinkuðu sér leiðir Jungs á tíma abstrakt expressjónistanna. Hvorugt þeirra 

leit á viðurkenningu á list sinni sem neitt aðalatriði, heldur hugsuðu þau frekar um að 

kollvarpa fyrri gildum og hafa áhrif á að umbreyta listheiminum, með því að nota 

dýnamíska spennu á milli andlegra og líkamlegra afla
91

.  

 Sem listamenn tóku bæði Pollock og Graham augljósan þátt í listaverkum sínum og 

sýndu þar með fram á skýr tengsl milli listamannsins og listarinnar. Pollock skildi stundum 

eftir hluti í verkum sínum sem hægt var að rekja beint til hans, líkt og t.d. fótspor þegar 

hann steig ofan á strigann meðan hann málaði og þar með var hluti af líkama listamannsins 

sýnilegur í listaverkinu sjálfu. Graham skapaði hlutverk fyrir sig sjálfa og dansaði þau á sinn 

einstaka hátt. Í gegnum list sína voru þau bæði með líkamlega tengingu við gólfið og sem 

einstaklingum tókst þeim að haldast jarðtengd þrátt fyrir að listaverk þeirra hafi verið 

goðsagnarkennd og kraftmikil. Eins og áður sagði studdist Graham við söguþráð, en hún 

lagði meiri áherslu á að leyfa líkamanum að hreyfa sig líkt og honum var eðlislægt og verða 

náttúrulegri umfram það að leggja áherslu á söguþráðinn sjálfan. Þau léku sér bæði með 

undirvitundina og komu primitivískum hugmyndum sínum áleiðis í gegnum ólíka listmiðla. 

Þó svo að Graham hafi verið dansarinn og Pollock listmálarinn þá skipa hreyfingar Pollocks 

alveg jafn stóran sess fyrir hann og málaralistin sjálf, líkt og sviðshönnun og tónlist léku 

stórt hlutverk í dansverkum Graham.  
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9. Lokaorð 
 

Það er óumdeilanlegt að 20. öldin snerist um þróun, breytingar og einstakar leiðir ólíkra 

brautryðjanda á listasviðinu. Hreyfing abstrakt expressjónismans lék veigamikið hlutverk í 

því. Blómstrandi orka abstrakt expressjóniskra listamanna varð táknræn fyrir sögulega, 

menningarlega, andlega og líkamlega breytingu í gegnum náttúrulegan þroska.  

 Eftir seinni heimsstyrjöld þróaðist listin yfir í það að líkamleg og andleg endurfæðing 

varð veigamikil. Listamennirnir lögðu sitt af mörkum til að átta sig á því sem gerst hafði og 

hvernig mætti halda áfram á nýstárlegan hátt og skilja fortíðina eftir. Graham sagði að 

dansarnir sínir væru staðfesting á lífi í gegnum hreyfingu
92

. Með hreyfingu er hægt að halda 

áfram, með því að hreyfa okkur eða sjá hreyfingu getum við staðfest að líf sé til.  

 De Kooning sagði um Pollock að list hans hefði skilið fortíðina eftir. List hans hafi 

verið óviðjafnanleg og yfirskilvitleg á þann hátt að hún virtist hafin yfir efnisheiminn
93

. 

Pollock málaði verk sem kann nefndi War (1947)
94

. Þar gefur hann til kynna hina hræðilegu 

tortímingu sem fylgir stríði. Þrátt fyrir að Pollock sjálfur hafi ekki tjáð sig mikið með orðum 

né viljað tjá sig mikið um hugmyndafræði sína, öðruvísi en að deila verkum sínum með 

umheiminum, var hann var áhrifavaldur og sagt hefur verið að hann hafi verið sá sem mest 

áhrif hafði á vestræna listamenn. Það að brjóta formið fullkomlega upp eftir það sem seinni 

heimsstyrjöld bar í skauti sér gaf fólki aukið frelsi. Frelsi til að túlka og skapa. 

 Ólíkir listmiðlar innan sömu hreyfingar sáðu jafnframt hugmyndum hjá komandi 

listafólki sem áttu eftir að blómstra á næstu áratugum. Gjörningalist, þar sem listafólkið 

sjálft er eiginlegur hluti listaverksins og skapar listina fyrir framan áhorfendur, og það að 

leyfa listsköpuninni að koma fram á náttúrulegan hátt í gegnum hið líkamlega og hið 

andlega, gæti sótt innblástur sinn bæði til Graham og Pollock. Þess má einnig geta að frægt 

tónlistarfólk og plötusnúðar okkar samtíma vinna mikið með ólík listræn form og 

samsetningu ólíkra listmiðla, hreyfinga, dansara, hreyfimynda og litasamsetninga.  

 Fólk getur greint á um það hverju Graham og Pollock skiluðu til áhorfenda, hver 

gæði verka þeirra eru, hvert fagurfræðilegt gildi þeirra sé og í raun verið ósammála um flest 

það sem við kemur Graham og Pollock sem listafólki, enda var hluti af listsköpun þeirra að 
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veita áhorfandanum frelsi til að túlka. Eitt er þó ljóst og það er að listheimurinn í dag væri 

ólíkur því sem raun ber vitni ef ekki hefði verið fyrir tilverknað þessara tveggja stórbrotnu 

listamanna.  
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Viðauki: Myndir 
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Martha Graham – Errand Into the Maze, skjáskot 
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Jackson Pollock – Going West  
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The Flame – Jackson Pollock 
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Untitled 1938/39 – Jackson Pollock vs. La Guernica – Pablo Picasso  
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Mural – Jackson Pollock 
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Guardians of the Secret – Jackson Pollock  
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Primitive Mysteries – Martha Graham, skjáskot 
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The Moon-Woman Cuts the Circle – Jackson Pollock  
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Dark Meadow‘s of the Soul – Martha Graham, skjáskot 
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Hans Namuth – Jackson Pollock, ljósmynd. 
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Hans Namuth – Jackson Pollock, skjáskot 
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Herodiade – Martha Graham, skjáskot 
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The Magic Mirror – Jackson Pollock 
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Appalachian Spring – Martha Graham, skjáskot 
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Autumn Rhythm – Jackson Pollock 
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War – Jackson Pollock 
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