
 

Myndlistardeild 

 

 

 

 

 

 

 

 

I want to excel  
Verk, Word, Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til BA-prófs í myndlist 

Tanja Stefanía Rúnarsdóttir  

Vorönn 2016



 

 
 

Myndlistardeild 

 

 

 

 

 

 

 

 

I want to excel 

Verk, Word, Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til BA-prófs í myndlist 

 

Tanja Stefanía Rúnarsdóttir 

Kt.: 220392-2879 

Leiðbeinandi: Anna Jóhannsdóttir 

Vorönn 2016 



 

2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Þessi ritgerð fjallar um vinnuferli mitt á mínum þrem árum í Listaháskólanum.  

Ég skoða áhrif og áhrifavalda og segi frá sjálfri mér og listsköpun minni. Ég fjalla um 

hugmyndir sem urðu að veruleika og tengi reglur mínar og ákvarðanatökur við 

listastefnur og áhugasvið. Ber eigin verk saman við verk annara listamanna en finn 

einnig nýjar og óvæntar tengingar. Ég skoða fyrra nám og eigin áhugasvið í tengslum 

við listsköpun, hvers vegna er vinnuferli mitt eins og það er? Uppáhaldsforritin mín 

eru Word og Excel. Ég get verið frekar ferköntuð og hef tilhneigingu til að hafa allt 

innan ákveðins ramma, þar með talið listina mín. Verkin mín endurspegla mig og 

minn bakgrunn. 
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INNGANGUR 

Í grein Anthony Huberman, „I (do not love) information“, talar hann um að forvitni sé 

gjaldmiðill listarinnar og stjórni þannig markaði hennar. Við þurfum ekki öll að skilja 

listina; hvers vegna hún er gerð eins og hún er gerð, fyrir hvað hún stendur og af 

hverju. Listina þarf ekki alltaf að skilja. Upplýsingar þurfa að vera aðgengilegar en 

alls ekki of mikið af þeim. Fólk sækir ekki í upplýsingar nema það hafi áhuga á 

viðfangsefninu.1 List þarf ekki alltaf að haldast í hendur við sögulega atburði eða vera 

pólitísk. Listin má líka bara fá að vera, líkt og Donald Judd sagði.2 Við þurfum ekki 

að skilja hana en með forvitni skapast áhugi og áhuginn hefur áhrif á markað 

listarinnar og verðgildi hennar. 

Maðurinn er þannig gerður að hann vill skilja hlutina. Ég vil skilja hlutina. Ég 

vil skilja listaverk. Ég vil útskýringar og rök, ég vil rökhyggju. Ég les eigin listaverk 

út frá línuritum, stöpplaritum eða súluritum. Þetta er kerfi sem að mér þykir 

skemmtilegt og þægilegt að vinna með, leið til að lesa verkin mín.  

Hér á eftir segi ég frá sjálfri mér og listsköpun minni. Hvers vegna er 

vinnuferli mitt eins og það er? Ég skoða fyrra nám og eigin áhugasvið í tengslum við 

listsköpun. Ég segi frá hugmyndum sem urðu að veruleika og ég tengi reglur mínar og 

ákvarðanatökur við listastefnur De Stijl og naumhyggjunnar. Ég ber eigin verk saman 

við verk Donald Judd, Piet Mondrian og Robert Ryman og staðset mig meðal 

naumhyggjumanna en finn einnig nýjar og óvæntar tengingar. Í inngangi fær lesandi 

ekki of ítarlegar upplýsingar til þess að áhugi hans verði sem mestur. Áhuginn er 

gjaldmiðill listar sem og ritgerðar. „Það sem þú sérð er það sem þú sérð“3, minna 

getur verið mun meira þegar upp er staðið.  

 

                                                
1 Huberman, Anthony. „I (not love) Information.“ Í About Nothing, John Armleder ritstýrði, 19–26. 
(Zürich: JRP/Ringer, 2005), bls. 21. 
2 „Donald Judd,“ The Art Stoy, e.d., sótt 12. október 2015 á http://www.theartstory.org/artist-judd-
donald.htm. 
3 Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. Straumur/burðarás : oddvitar íslenskrar 
harðkjarnalistar og leyndardómur listasafnsins, (Akureyri: Listasafnið á Akureyri, 2010), bls. 11. 
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ÉG  

Ég heillast mjög af hreinum og beinum línum sem og grunnformum og hef mikið 

unnið með þau. Þegar formin eru einföld og skýr finnst mér verkin oft njóta sín betur, 

ég hef alltaf hrifist af einfaldleika og hreinleika. Ég vil hafa hlutina skýra, hreina og 

augljósa. Í menntaskóla lærði bókfærslu og rekstrarhagfræði, ekki myndlist. Ég bjó til 

viðskiptaáætlanir og lærði um alþjóðatengsl. Ég hef verið í viðskiptafræðitengdum 

fögum síðan í grunnskóla og útskrifaðist úr menntaskóla af braut með áherslu á 

alþjóðaviðskipti. Samhliða náminu í Listaháskólanum hef ég einnig tekið 

viðskiptafræðitengd námskeið í Háskóla Íslands. Ég efa það ekki að form 

námsbókanna sitji enn í mér. Ég elska rúðustikaðar og línustikaðar síður. 

Uppáhaldsforritin mín eru Word og Excel. Ég get verið frekar ferköntuð og hef 

tilhneigingu til að hafa allt innan ákveðins ramma, þar með talið listina mín. Verkin 

mín endurspegla mig og minn bakgrunn.  

Ég vinn mjög kerfisbundið. Ég skoða efni, áferð þess og eiginleika og finn 

síðan hrynjanda, takt eða reglur til þess að vinna út frá. Verkin vinn ég innan 

leikvallar sem er fyrirfram ákveðinn. Þau sýna því oft endurtekna hreyfingu, form eða 

mynstur sem ég er mjög meðvituð um.  

Verk mín tengi ég saman í gegnum gröf; línurit, stöplarit, súlurit o.s.frv. Það 

er rauði þráðurinn í verkunum mínum, vani sem ég hef komið mér upp og tengir öll 

verk mín.4 Stundum hugsa ég Excel-tenginguna um leið og ég huga að verki en oftast 

kemur hún inn í vinnuferlinu og einstaka sinnum kemur hún eftir á. Þegar verkin mín 

eru lesin í gröfum sést ákveðin hrynjandi í þeim. Súlurit hafa ákveðið form. Bilið á 

milli súlnanna er eins og breidd þeirra er sú sama og svipaða sögu er að segja um 

aðrar tegundir af ritum. Verkin fela í sér reglur en hafa einnig takt. Það er alltaf 

takturinn eða reglan sem að ég vinn með og samspil þessara þátta er vinnuaðferðin 

mín; að sjá fyrir sér taktinn og að geta sett hann inn í graf af einhverju tagi. Þessi 

lestur minn, grafalesturinn, er mín leið til þess að tengja áhuga minn á viðskiptum inn 

í myndlist.  

                                                
4 Sjá myndaviðauka, eigin verk með grafi, mynd 7 - 16, bls. 25 - 26. 
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FORM OG ÁHRIFAVALDAR 

Form námsbóka, form íþróttavalla og form og skipulag borgarinnar New York eru allt 

hlutir sem heilla mig. Nánar tilteið er það skipulagið sem heillar mig; New York-borg 

er sett upp eins og rúðustrikað blað, breiðgötur (e. avenue) liggja lóðrétt og stræti (e. 

street) liggja lárétt. Vegna skipulagsins er auðvelt að rata og átta sig á staðsetningum 

en á sama tíma er borgin iðandi af lífi og óvissu; óreiða í reglunni. Ég hrífst af þessum 

andstæðum, hinu lífræna sem blómstrar innan hins fastmótaða kerfis. Engir tveir 

dagar eru eins í borginni sem þó er byggð upp með þessu mikla skipulagi. Mér finnst 

gott að skoða og vinna með hið röklega, eins og stærðfræðileg form, því mér þykir 

auðvelt og þægilegt að skilja þau. Hægt er að mæla þau, endurgera þau, minnka þau 

og stækka. Eins og áður sagði þá er ég hrifin af endurtekningu og notast mikið við 

hana í verkum mínum. Ég leyfi efninu að endurtaka sömu hreyfinguna aftur og aftur. 

Formið er stærðfræðilegt og því verður lögun þess ávallt sú sama þó hlutföllin geti 

breyst. 

 

DE STIJL  

Hollenska listahreyfingin De Stijl er hreyfing sem ég tengi við vegna skýrra reglna 

hreyfingarinnar og notkunar á geometrískum formum. De Stijl var virk frá árunum 

1917–1932. Stofnendur hreyfingarinnar voru hollensku abstrakt listmálararnir Theo 

van Doesburg (1883-1931), Piet Mondrian (1872-1944), Brat van der Leck (1876-

1958) og Ungverjinn Vilmos Huszar (1884-1960) en hana skipuðu þó einnig 

arkitektar, hönnuðir og myndhöggvarar.5 

Árið 1917 lagði Mondrian fram kenningu um nýja formlistastefnu og átti list 

þeirrar stefnu að vera óhlutbundin. Aðeins mátti nota frumlitina; gulan, rauðan og 

bláan en auk þeirra mátti einnig nota litleysurnar svartan, hvítan og gráan. Einungis 

var heimilt að nota láréttar og lóðréttar línur. Form áttu að vera óhlutbundin og eiga 

stærðfræðilega reglufestu6. De Stijl hafnaði öllu skrauti og tengingu listarinnar og 

náttúrunnar og mikil áhersla var lögð á hagkvæmni og iðnframleiðslu. Stefnan er 

stundum kölluð „hreinsistefnan“ þar sem hún gekk út á að útrýma öllu sem var 

                                                
5  Thomas Hauffe, Hönnun – Sögulegt ágrip, Magnús Diðrik Baldursson þýddi. (Reykjavík: 
Háskólaútgáfan, 1999) bls. 70. 
6  Hauffe, Hönnun – Sögulegt ágrip, bls. 71. 
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hlutbundið.7 Einfaldleiki stefnunnar er það sem vekur áhuga hjá mér. Aðeins ákveðnir 

litir og form eru í boði, form sem hægt er að fylgja, mæla, endurgera og margfalda. 

Svipað aðferðir hef ég tileinkað mér í eigin sköpun til dæmis í verkunum Tónverk I, 

II, III og IV8 (2014) þar sem ég vann með línur. Ég mældi hæð húsa, lestaleiða og 

samnemanda minna og bjó til línukerfi eftir hæðinni. Þar með set ég verkinu ákveðnar 

reglur og form verksins þurfa að lúta þeim reglum  

 

MONDRIAN  

Mikilvægur áhrifavaldur í mínu sköpunarferli er Piet Mondrian.. Mondrian er, eins og 

fyrr hefur komið fram, einn upphafsmanna De Stijl hreyfingarinnar og einkennast 

verk hans af ofangreindum reglum. Verkið Brodway Boogie-Woogie (1943)9 er mynd 

af New York-borg; beinar línur og grunnlitir ásamt litleysunni hvítum. Línurnar eru 

skýrar en Mondrian notar frumliti til þess að fá tilfinningu í verkið og það er ekki 

erfitt að sjá stuðið í dansinum. Verkinu setur hann þó skýrar og strangar reglur sem 

hann fylgir.10 Með gula litnum setur Mondrian láréttar og lóðréttar línur á hvítan 

flötinn og býr þannig til grind borgarskipulagsins. Síðan notar hann rauðan, bláan og 

hvítan ýmist á gulu línurnar eða fletina á milli línanna. Litirnir eru settir ofan á gulu 

línurnar í misstórum ferningum. Stærð formanna hefur áhrif á lestur línanna en gula 

litinn valdi Mondrian sem grunnlit myndarinnar vegna leigubíla sem fylla götur New 

York-borgar. Litirnir sem Mondrian notar ofan á gulu línurnar tákna það sem verður á 

vegi leigubílanna. Bilið á milli ferninganna er óreglubundið en stærð þeirra er 

reglubundin og því myndast ákveðinn hrynjandi við lestur myndarinnar. Stutt bil á 

milli færa myndinni aukinn hraða, lengri bil gefa meiri tíma en stærri formin mynda 

meiri hávaða og nærveru.  

Í verkum mínum Tónverk I, II, III og IV (2014) vann ég með hraða í lestri 

myndefnisins. Í verkinu Tónverk I (2014) skrifaði ég nótur eftir hæð og bili á milli 

fólks á ljósmyndum. Fólkið færði sig nær hvert öðru á þrem ljósmyndum og jók 

þannig hraðann á tónverkinu. Bilið á milli kassanna í verki Mondrians og bilið á milli 

fólksins á ljósmyndunum skapar taktinn og hrynjandann sem fylgir síðan línunum og 

verður þannig að tónverki. 
                                                
7 Hauffe, Hönnun – Sögulegt ágrip, bls. 72. 
8 Sjá myndaviðauka, eigin verk, mynd 17 - 18, bls. 27. 
9 Sjá myndaviðauka, verk annarra, mynd 1, bls. 22.. 
10 Lisa Thatcher, „Piet Mondrian – Line over form,“ Lisa Tatcher, 1. júlí 2012, sótt 30. Október 2015 á  
http://lisathatcher.wordpress.com/2012/07/01/piet-mondrian-line-over-form/. 
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NAUMHYGGJA  

Naumhyggja kom fyrst fram í Bandaríkjunum á sjöunda áratug síðustu aldar. Orðið 

naumhyggja eða mínimalismi hefur á undanförnum árum fjarlægst upprunalegu 

merkingu sína og er nú notað yfir allt sem talið er einfalt, ópersónulegt, litlaust og 

stílhreint. Upprunalega felur naumhyggja í sér djúpstæða skilgreiningu og 

endurskoðun á því sjónræna og með því einnig listupplifun þess er skoðar myndlist.11 

Áhrif naumhyggjunnar hafa þó orðið víða í listheiminum og snert mismunandi 

listgreinar; dans, hönnun, byggingarlist, ljóðlist og tónlist.  

Á sýningunni Primary Structures: Joung American and British Sculptors sem 

var haldin í Jewish Museum í New York árið 196612 , mátti finna verk fjörutíu 

listamanna. Verkin á sýningunni einkenndust eins og nafn hennar gaf til kynna af 

geometískum formum með mikilli áherslu á endurtekningu. Mikil efniskennd 

einkenndi verkin. Notast var við ýmis iðnaðarefni, til dæmis ál, stál og plexigler. 

Verkin á sýningunni voru flest öll án titils en ef þau báru titil vísaði hann oftast í efnið 

sem notað var í verkinu. Verkin á sýningunni voru hvorki skilgreind sem skúlptúrar 

né málverk, þau voru aðeins kölluð þrívíð verk.13 Rýmið hafði mikil áhrif á verkin og 

varð eins konar frumforsenda þeirra. Þá var rýmið hlutgert og hafði mikil áhrif á 

upplifun áhorfandans á verkunum. Verkin urðu síbreytileg með samspili rýmis, ljóss 

og sjónarhorna áhorfandans. Þrívíðu verkin voru tekin niður á gólfið og stöpullinn, 

sem áður hafði alltaf verið settur undir þrívíð verk, heyrði sögunni til. Verkin urðu 

þannig hluti af rýminu og stóðu nær áhorfandanum sem fékk um leið meiri tilfinningu 

fyrir verkunum innan rýmisins. Rýmisskynjun áhorfandans varð mikilvægur hluti af 

upplifun hans á verkinu. Samkvæmt bandaríska listamanninum Donald Judd (1928-

1994), sem var helsti talsmaður þessarar nýju stefnu, átti verkið hvorki að hafa of 

flókinn strúktúr né of einfaldan. Strúktúr verksins átti að bera vott um reglu.14 Verk 

Donalds Judd voru sett beint á gólf rýmis eða upp á vegg með mjög nákvæmum hætti 

og með mikilli áherslu á einfaldleika og eiginleika efnisins sem að hann vann með 

hverju sinni. Verk hans sýna oft mikla endurtekningu. Litir áttu að verða hluti af 

                                                
11  „Straumur/Burðarás í Listasafninu,“ Akureyrastofa, 15. maí 2010, sótt 2. janúar 2016 á 
http://www.visitakureyri.is/is/dagatal/item/view/straumur-burdaras-i-listasafninu. 
12 Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. Straumur/burðarás : oddvitar íslenskrar 
harðkjarnalistar og leyndardómur listasafnsins, (Akureyri: Listasafnið á Akureyri, 2010), bls 7. 
13 Donald Judd, „Specific Objects.“ Í  Art in theory, 1900-2000: an anthology of changing ideas, 
Charles Harrison og Paul Wood ritstýrðu. 824 – 828. (Malden, MA: Blackwell Publishing, 2003) bls. 
825.  
14 Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. Straumur/Burðarás, bls. 8. 
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efninu en ekki settir á efnið eins og olíulitir eru settir á striga. Því hreinni efniviður, 

þeim mun betra að mati naumhyggjumanna. Efniviður verkanna varð lykilatriði.15 

Með naumhyggjunni varð upplifun áhorfandans allt önnur en hún hafði áður 

verið. Áhorfandinn gekk inn í rýmið með verkinu, gekk umhverfis það og upplifði 

aðra nálgun á listina en áður fyrr. Rýmið verður virkur hluti af verkinu og sá sem 

gengur inn í verkið, virkjar það í gegnum skynjun sína og verður hluti af því. Með 

þátttöku áhorfandans hafði hann bæði áhrif á rýmið og listaverkið sjálft, varð að 

virkum þátttakanda við það eitt að ganga inn í rýmið.16 Með því að virkja rýmið vildu 

naumhyggjumenn eyða út hornréttum skorðum þesss. 17  Verk þeirra voru gjarnan 

unnin í verksmiðjum og notuðust þeir mikið við fjöldaframleidda hluti í sköpun sinni, 

enda lögðu þeir áherslu á það að afmá hvers kyns persónulega tjáningu og þar með 

stroka út höfund verksins sem hafði verið miðlægur í verkum kenndum við afstrakt-

expressjónisma, stefnu sem var ráðandi í listheiminum þegar naumhyggjan kom fram. 

Orð þýska arkitektsins Ludwig Mies Van der Rohe (1886-1969), „minna er meira“18 

urðu einkunnarorð stefnunnar. Bandaríski naumhyggjulistmálarinn Frank Stella (f. 

1936) tók enn sterkar til orða þegar hann lýsti naumhyggjulistinni á þennan hátt: „Það 

sem þú sérð er það sem þú sérð.“19 Með þessum hreinu, stuttu og laggóðu lýsingum 

var skilgreining naumhyggjunnar komin. Engin frekari þörf var talin á skilgreiningum 

og því ekkert um verkin að segja.20 

 

RYMAN 

Bandaríkjamaðurinn Robert Ryman (f. 1930) er dæmi um listamann sem notar 

einfaldleika í verkum sínum og leyfir efninu að njóta sín hverju sinni, eins og skýrt 

má sjá í verkinu Án titils21 (1965). Ryman er mikill tónlistarunnandi og spilaði á 

saxafón áður en hann fór út í myndlist22 og setti eitt sinn fram eftirfarandi líkingu: 

„Málverk er eins og tónlist.“23 Líkt og Mondrian sér Ryman takt í listinni. Ryþmann 

                                                
15 Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. Straumur/burðarás, bls. 11 
16 Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. Straumur/burðarás, bls. 11.  
17 Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. Straumur/burðarás, bls. 10.  
18 „Less is more“ Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. Straumur/burðarás, bls. 11. 
19 „What you see is what you see“ Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. 
Straumur/burðarás, bls. 11. 
20 Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. Straumur/burðarás, bls. 11.  
21 Sjá myndaviðauka, verk annarra, mynd 2, bls. 22. 
22 „Robert Ryman,“ Guggenheim, e.d., sótt 18. október 2015 á http://www.guggenheim.org/new-
york/collections/collection-online/artists/bios/1397. 
23 „A painting is like music“ Janet Boris, Robert Ryman. (New York: ArtEd Series, 2001), bls. 5. 
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sem Ryman talar um les ég oft í eigin verkum í formi línurita eða súlurita. Þegar ég 

gerði Tónverk I, II, III og IV (2014) las ég tónlist úr mynd en ég les nóturnar eins og 

ég les línurit.  

Robert Ryman er þekktur sem málarinn sem gerir hvítu verkin en það er 

einmitt einfaldleikinn sem sýnir hlutina oft betur. Of mikið skraut og púður getur 

verið til þess fallið að villa fyrir. Ryman hefur sagt: „Ég byrjaði að nota hvítt í 

málverkum mínum þegar ég áttaði mig á að það truflar ekki. Hvítur er litur sem lætur 

þig sjá aðra liti betur“.24  Í verki mínu Án titils (Pappír) (2013)25, notaði ég reglur til 

þess að flétta saman hvítan pappír. Hvítir pappastrimlar fléttaðir saman eftir 

ákveðnum reglum um bil á milli þeirra. Í pappírnum mynduðust alls kyns form og 

samspil ljóss og skugga gerðu það að verkum að hvíti liturinn hafði alls kyns 

blæbrigði. 

 

JUDD 

Bandaríski listamaðurinn Donald Judd (1928-1994) vann iðulega með hrein form. 

Hann vildi að innihaldið fælist bara í yfirborðinu á verkinu, vildi losa listina undan 

hlutbundinni tjáningu, hann áleit að listin ætti bara að fá að vera.26 Verkin eiga ekki 

að sýna nett annað en þau eru í raun og veru, allt annað er bara truflun.27  Judd notar 

iðnaðarefni í verkum sínum t.d. og hef ég heillast af því að nota svipaðan efnivið í 

eigin myndlist síðan ég sá verk Judd fyrst. Líkt og hjá Mondrian og Ryman er alltaf 

taktur í verkum Judds. Endurtekningar á einföldum formum sem sýna skýrt og 

óhindrað lögun sína og gefa okkur betri sýn á umhverfið. Hann staflar gjarnan verkum 

sínum upp eða hefur endurtekningu þar sem greina má áhrif frá Mondrian og Ryman 

líkt og í verkinu Untitled (Stacks)28 þar sem endurtekningu ferningslaga kassa er 

raðað með jöfnu bili upp á vegg í lóðrétta línu. Verkið er samsett úr mörgum 

einingum sem síðan mynda eina heild. Í verkinu er hver kassi nákvæmlega jafnstór og 

bilið á milli þeirra jafnmikið.29 Í verki mínu, Án titils (Timbur) (2013)30, nota ég 

einfalt og skýrt form ferhyrnings og stafla því saman með ákveðnu millibili. Verkið er 
                                                
24 Boris, Robert Ryman, bls. 13. 
25 Sjá myndaviðauka, eigin verk, mynd 19, bls. 28. 
26 „Donald Judd.“ 
27 De La Croix, Horst, Richard G. Tansey, Diane Kirkpatrick, og Helen Gardner. Art through the ages.  
9. Útgáfá, (Bandaríkin: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1991), bls. 1048. 
28 Sjá myndaviðauka, verk annarra, mynd 3, bls. 22. 
29 Baker, Kenneth. Minimalism, (New York: Abbeville Press Publishers, 1988), bls. 60.  
30 Sjá myndaviðauka, eigin verk, mynd 20, bls. 28. 
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úr timbri en hefur hrjúfa húð blandaða úr málningu og svörtum sandi. Verkið hefur 

reglur, takt og hrynjanda. Donald Judd var einn af þeim fyrstu til þess að færa listina 

af stöpplinum og á gólfið.31 Með þeim hætti færir hann verkin nær áhorfandanum og 

virkjar þannig rýmið og um leið rýmisvitund áhorfandans. Áhorfandinn fær að sjá 

verkið frá mörgum sjónarhornum og verða þannig upplifanir gesta fjölbreyttari. Við 

það að færast nær verkinu hegðar áhorfandinn sér líka öðruvísi inni í rýminu heldur 

en ef verkin væru uppi á stöppli. Verkin Himinn og haf (2014)32, Án titils (Gler) 

(2015)33 og Skin (2016)34 eru öll unnin sem innsetningar í rými en í þeim er ætlun mín 

að virkja rýmið og fá áhorfandann til þess að ganga um í rýminu og upplifa verkin frá 

nokkru sjónarhornum. Verkin eru öll unnin út frá reglum sem byggja á stærðilegum 

kerfum eða geometríu líkt og verk Judd.  

 

MARGRÉT BLÖNDAL  

Hvað varðar efniskennd og ákvarðanatöku í vali á efnivið samsvara ég mig við verk 

Margrétar Blöndal (f. 1970), skúlptúra hennar og innsetningar í rými. Margrét vinnur 

með efni á sérstakan hátt, hefur mikla efniskennd og lætur tilfinningar sínar ráða för í 

leit að efni. Hún fer í gegnum það sem er til á vinnustofunni þegar hún byrjar á nýju 

verki. Á vinnustofunni kennir ýmissa grasa og oft má finna eitthvað sem hægt er að 

endurnýta. Hún byrjar gjarnan á því að finna efni sem vekur hjá henni áhuga eða 

spennu og vinnur mikið með fundið eða tilbúið efni; „Ég verð bara mjög spennt inni í 

mér þegar ég sé þetta efni. Ég veit ekki alveg af hverju og ég get ekki útskýrt það 

betur.“35. Ég fer gjarnan sömu leið. Efnið virðist oft koma til mín úr ólíkum áttum; frá 

staðnum þar sem verkið er unnið, efnið hefur verið fundið eða keypt tilbúið. Aftur á 

móti vinnur Margrét ekki með reglur, stærðfræðileg form og ákvarðanir eins og ég.  

                                                
31 Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. Straumur/burðarás, bls. 10. 
32 Sjá myndaviðauka, eigin verk, mynd 21 - 22, bls. 29. 
33 Sjá myndaviðauka, eigin verk, mynd 23 – 24, bls. 30. 
34 Sjá myndaviðauka, eigin verk, mynd 25 - 26, bls. 31. 
35  Ragnheiður Gestsdóttir og Markús Þór Andrésson, Steypa, Mynddiskur (Reykjavík: LoFi 
Productions, 2007). 
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ÍÞRÓTTALEIKURINN 

Íþróttaleikurinn er annar áhrifavaldur í minni list. Ég hef alltaf verið mikið í íþróttum 

og spilaði handbolta og körfubolta lengi. Í gegnum íþróttir lærir maður aga og reglur. 

Hlutföll vallana eru alltaf eins. Í handbolta er mörkin fyrir miðjum enda vallarins sem 

og í körfurnar í körfubolta. Til þess að leikirnir gangi og gaman sé að spila verður að 

fara eftir settum reglum.36 Þegar lið spila sókn þá notast þau yfirleitt við ákveðin 

leikkerfi. Kerfin ganga þannig fyrir sig að leikmenn senda boltann og hreyfa sig á 

vellinum eftir fyrirfram ákveðnum skipunum. Þegar kerfin ganga upp þá fær 

sóknarliðið yfirleitt gott færi til þess að reyna að skora. Einnig er hægt að spila 

ákveðin varnarkerfi, t.d. 6-0, 5-1, eða 3-2-1 vörn.37 Þá er færsla varnarmanna hugsuð 

fyrir fram en þó er nauðsynlegt að hafa einn sem stjórnar vörninni, rétt eins og einn 

sem stjórnar sókninni og gefur öðrum leikmönnum skipanir.  

Í handboltanum stjórnaði ég varnarspili liðsins, hverjir áttu að færa sig hvert 

og hvenær. Ég hætti að spila handbolta árið 2013 vegna meiðsla. Í öllum verkum 

mínum í Listaháskólanum vinn ég með fyrir fram ákveðið rými, líkt og í íþróttunum. 

Ég legg ákveðnar reglur til þess að vinna eftir, nokkurs konar leikreglur. Úr verður 

listaverk sem unnið er í kringum reglurnar eftir ákveðnu leikkerfi hverju sinni. Ég hef 

tekið það sem ég get ekki gert lengur inni á vellinum og haldið áfram að vinna með 

það í skólanum. Ég hugsa rýmið sem leikvöll og vinn þar eftir einföldum reglum. 

Áhorfandinn á að geta lifað sig inn í verkið alveg eins og í verkum 

naumhyggjulistamanna. Verkin eiga ekki að vera á stalli, þau eiga að vera nálægt 

áhorfandanum og hann á að geta horft á leikinn og haft áhrif á hann með stuðningi, 

hrópum og köllum. Með þeim hætti hefur áhorfandinn áhrif á upplifun leikmanna sem 

og annarra áhorfenda á leiknum. Þannig vil ég að áhorfandinn geti labbað inn í verkið 

og virt það fyrir sér frá mismunandi sjónarhornum og upplifað á mismunandi hátt líkt 

og í nýjasta verki mínu Skin sem var innsetning í rými.  

 

                                                
36 „Rules of the game“, International Handball Federation, 1. Júlí 2010, bls. 6, sótt 14. nóvember 2015 
á http://www.ihf.info/upload/pdf-download/rules_english.pdf. 
37 Kristinn Guðmundsson, „Ákvarðanataka og leikskilningur“, Handknattleikssamband Íslands e.d., 
sótt 14. nóvember 2015 á 
http://hsi.is/library/Skrar/Fraedsluefni/Fyrirlestrar/%C3%81kvar%C3%B0anataka%20og%20Leikskiln
ingur%20(4.-5.%20flokkur).pdf. 
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EIGIN VERK  

BYRJUN 

Eftir að ég hef fundið efnið kanna ég áferð þess og eiginleika. Það þarf ekki að vekja 

upp tilfinningu eða standa fyrir eitthvað ákveðið. Efnið er aðeins valið eftir áhuga 

mínum hverju sinni. Þegar ég hef fundið efnið byrjar tilraunaferlið. Það er mislangt en 

þó nær það oftast yfir stærsta hluta vinnuferlisins. Í tilraunaferlinu byrja ég að skoða 

eiginleika efnisins, mögulega notkun, liti þess og samsetningar.  

Eftir að hafa fundið efni og rannsakað möguleika þess set ég mér reglur og 

vinn eftir þeim. Ég hugsa reglurnar oft eins og handboltaleik. Leikurinn gengur ekki 

upp án reglnanna og á sama tíma færist meiri spenna í hann vegna þeirra. Reglurnar 

verða því sjálfkrafa stór hluti af verkinu og vinnunni. Þær geta komið fram í vinnslu 

efnisins eða við uppsetningu en eftir að hafa skissað töluvert í efnið sjálft og gert 

tilraunir fer ég með efnið inn í rýmið. Inni í rýminu fara af stað tilraunir með 

uppsetningu og innsetningu verksins og þar verður oft mikil þróun í verkinu. Oftast 

geri ég margar tilraunir með uppsetningu áður en ég ákveð lokaniðurstöðu fyrir verkið 

hverju sinni. Niðurstaðan ræðst annars vegar af þeim möguleikum sem rýmið hefur 

upp á að bjóða og hins vegar af fagurfræði. Fyrir mér er ekki alltaf nauðsynlegt að 

áhorfandinn geti lesið regluna eða þurfi að vita af henni. Reglan er einungis 

vinnuaðferð fyrir mig. Hrynjandinni sést þegar verkið er síðan teiknað upp í grafi.  

 

TÓNVERK I, II, III OG IV (2014) 

Ég vildi búa til „Gesamkunstverk“, verk sem blandar saman listgreinum og afmáir 

skilin á milli þeirra. Án þess að kunna tónfræði bjó ég mér til kerfi til þess að skrifa 

nótur. Ég þurfti þó að öðlast grunn í tónfræði, sem ég gerði í janúar 2014. Út frá því 

vann ég síðan og hélt áfram með verkið. Í framhaldi af Tónverki I urðu til Tónverk II, 

III og IV. Verkin eiga það öll sameiginlegt að vera lesin eftir kerfum; súluritum eða 

línuritum. Þau eru miðlun upplýsinga og gefa því sömu upplýsingar og grafið, 

ljósmyndin eða myndbandið en á öðru formi, með hlustun áheyrandans. Tónverk I var 

unnið út frá ljósmyndum af hegðun fólks sem stóð í línu og færði sig nær og fjær 

hvert öðru. Þar tvinnuðust saman sviðslistir, myndlist (ljósmyndun) og tónlist. 

Tónverk III var síðan unnið út frá byggingum og borgarskipulagi í Vesturbæ 

Reykjavíkur og tvinnaðist þar saman byggingarlist og skipulag borga, myndlist og 
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tónlist. Tónverkin eru því önnur útfærsla kerfislestursins líkt og sést í lestri á verki 

Mondrian, Brodway Boogie-Woogie þar sem takturinn ræðst af skipulaginu. 

Tónverkin voru ýmist sett fram sem nótur, hljóðverk eða tónleikar þar sem verkið var 

flutt á staðnum. 

 

HIMINN OG HAF (2014). 

Vorið 2014 fengum við það verkefni í skólanum að vinna staðbundið verk inn í 

Marshall-húsið við HB Granda. Ég rannsakaði Reykjavíkurhöfn, sem var lengi vel ein 

mesta tenging Íslendinga við umheiminn eða allt fram til 1970. Hún var fyrsta sýn 

aðkomandi gesta á landinu, fyrsti viðkomustaður þeirra. Í upplýsingaleit minni rakst 

ég á bók eftir Knud Zimsen, Úr bæ í borg, sem gefin var út árið 1952. Í bókinni setur 

Knud fram spurninguna: ,,Hvar væri Reykjavík án hafnar?“ 38  og svarar henni: 

„Sennilega ekki höfuðstaður landsins, líklega lítið kotþorp og fremd þess við það eitt 

bundið.“39 Með þessum upplýsingum fór ég að velta fyrir mér mikilvægi hafnarinnar. 

Höfnin sem staður, höfnin sem var hér fyrir áður en Faxaflóahafnir tóku til við að 

breyta svæðinu. Höfnin sem hafði verið í Reykjavík frá náttúrunnar hendi. Farið var 

hér að landi vegna þess að þarna var kjörinn staður. Kveikjan var því hugsun um 

þessa vör sem var hér langt á undan okkur, þessi sérkennilega lögun, sem hefur þó 

með tíð og tíma einnig mótast af okkur, mönnunum. Þar sem komið er að landinu, ein 

leið, fram og til baka. Þegar inn er komið er þó eitthvað annað sem tekur við, annað 

en hafið og víðátta þess.  

Marshall-aðstoðin var fjárhagsaðstoð sem Bandaríkjamenn veittu Íslendingum 

og 15 öðrum þjóðum eftir síðari heimsstyrjöldina. Aðstoðin hófst árið 1948 og stóð til 

1953 og í kjölfar hennar jókst tæknivæðing í íslenskum fiskiðnaði til muna. 

Tæknivæðingin hafði áhrif á aflann og hve mikið var veitt. Með aukinni tækni og 

framförum í atvinnugreininni breyttist einnig lögun hafnarinnar og kröfur um betri 

höfn jukust í kjölfar bættrar tæknikunnáttu. 40  Ég kynnti mér einnig undirstöðu 

atvinnugreinarinnar, sem er færið. Allur iðnaðurinn byggist á bandi, sem ofið er í 

kaðla, línur og strengi. Einnig skoðaði ég svæðið sjálft og notkun bandsins á svæðinu, 

                                                
38  Björn Ingi Hrafnsson, „Úr bæ í borg,“ Morgunblaðið, 14. Mars 2001, sótt 12. Apríl 2014 á 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/594533/. 
39 Björn Ingi Hrafnsson, „Úr bæ í borg,“ Morgunblaðið. 
40  Unnar Árnason, „Hversu há var Marshall-aðstoðin sem Ísland fékk eftir seinni heimsstyrjöld?“ 
Vísindavefurinn, 13. Maí 2003, sótt 14. apríl 2012 á http://www.visindavefur.is/svar.php?id=3411. 
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t.d. í köðlum, netum og í loftinu fyrir utan Marshall-húsið. Ég varð strax hrifin af 

efninu og var ákveðin í að vinna meira með efnið.  

Á þriðju hæð Marshall-hússins var stórt gat í loftinu sem mig langaði að nota, 

tengja það einhvern veginn niður á gólfflötinn. Þar gæti ég gert einhvers konar 

útfærslu á stað eða vör þar sem hægt væri að „koma að landi“.  

Verkið Himinn og haf (2014) var mjög staðbundið; aðeins á þessum stað með 

þessari sögu og á þessum tíma. Verkið var unnið beint inn í þetta rými til þess að vera 

eingöngu sýnt í því og byggt á sérkennum staðarins. Ég notaði þráð í verkið og 

botnvörpukeðju. Keðjuna fann ég á svæðinu en þráðurinn, eða snærið, er efni sem 

fiskiðnaðurinn byggist á. Þráðurinn sem ég notaði tók vel við ryði frá 

botnvörpukeðjunni en hann var þræddur utan um keðjuna í gatið að ofanverðu með 

nákvæmu bili á milli hvers strengs. Strengurinn var heill alla leið frá upphafspunkti að 

endapunkti. Í þessu verki hafði ég að leiðarljósi orð Ludwigs Mies Van der Rohe, 

„minna er meira“41. Þráðurinn var þræddur úr loftinu eins og teikning ofan í keðjuna. 

Lega keðjunnar var U-laga, líkt og fjörður. Ég dró formið aðeins utan við hringinn og 

við það kom skemmtilegur snúningur á strengina sem ég hreifst af. Í verkinu lyftist 

botnvarpskeðjan upp en hún snerti aðeins gólf á tveim stöðum. Þannig fengu 

andstæðurnar að vinna saman, þunga keðjan og létta snærið. Þarna var eitthvað farið 

að gerast, eitthvað óvænt, sem varð til þess að þráðurinn gat haldið keðjunni uppi. Ég 

vildi hafa krók botnvarpskeðjunnar í jörðinni. Krókurinn var tákn þungamiðju 

hlutarins, líkt og þungamiðja hafnarinnar. Gamall meginstaður sem allt byggist í 

kringum. Það mætti síðan alltaf bæta hlekkjum við keðjuna og stækka hana þannig, 

líkt og alltaf er verið að stækka höfnina. Hægt var að labba inn í vörina, sem var orðin 

eins og teikning. Teikningin lyfti keðjunni frá jörðinni, á öllum stöðum nema rétt við 

enda hlekkjanna. Þegar gengið var inn í verkið stóð áhorfandinn undir miðpunkti 

gatsins fyrir ofan. Taktinn mátti sjá í endurtekinni hreyfingu þráðsins sem að hélt uppi 

þungri keðjunni. Hrynjandin kom með hæð keðjunnar sem var mishátt frá jörðu. 

Keðjan átti upphafs og endapunkt, hafði hæsta og lægsta punkt, líkt og í línuriti.  

 

ÁN TITILS (GLER) (2015) 

Í verkinu Án titils (Gler) skoðaði ég eiginleka glermola og samspil þeirra við liti. 

Glermolana fékk ég á glerverkstæði Konstfack, listaháskóla í Stokkhólmi, en þeir eru 

                                                
41 Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. Straumur/burðarás, bls. 11.  
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búnir til úr blásnu gleri sem festst hefur í blásturstúpunum og brotnað og í því eru 

miklar sprungur. Á glerið setti ég lit með bleki sem sogaðist inn í sprungur glersins og 

varð þannig hluti af efninu. Liturinn var þannig ekki settur ofan á, samkvæmt 

hugmyndum fylgismanna naumhyggjunnar um liti.42 Staðsetning áhorfanda í rýminu 

breytti því hversu vel liturinn sást í hverjum mola. Mér þótti mikilvægt að 

áhorfandinn gæti gengið inn í verkið og komist þar með nær glermolunum sem héngu 

niður úr loftinu. Með þeim hætti varð áhorfandinn þátttakandi í verkinu líkt og Judd 

vildi fá áhorfendurna til að skoða verkin sín. Molarnir héngu frá vegg í sjö línum. Í 

hverri línu af gleri var jafnt bil á milli glermola en þó mismunandi bil eftir línum. Ég 

tók verkið út fyrir rýmið fram á gangveginn þar sem tvær línur af glærum molum 

héngu. Þannig varð verkið stærra og bauð betur upp á að fólk færi nær því, inn í það 

og á bak við það til þess eins að skoða betur.  

Í uppsetningu á verkinu voru ákveðnar leikreglur, hver röð af molum var í 

ákveðinni hæð sem hafði sinn hámarks- og lágmarkspunkt. Í hverri röð fór fjöldi 

molanna eftir stærð þeirra, því minni sem molarnir voru, því fleiri. Hverja línu tengdi 

ég saman með auganu í línurit, molarnir voru hnit línunnar. Með öllum sjö línunum 

mynduðust því sjö línur sem sýndu upphafs- og endapunkta, hámarks- og 

lágmarkspunkta. Með bilinu á milli hvers mola myndaðist taktur í hverri línu og 

hrynjandina mátti skynja í verkinu eftir hæð hverrar línu.  

 

ÁN TITILS (BOLTI) (2015) 

Verkið Án titils (Bolti)43 var sett upp sem tilraun hljóðinnsetningar í rými, tilraun til 

rýmisskynjunar. Í kringum verkið lagðist ég í mikla rannsóknarvinnu; tók viðtöl við 

íþróttaþjálfara, bæði í handbolta og körfubolta, íþróttafræðing, hreyfifræðing og 

sjúkraþjálfara. Viðtölin komu mér í aðeins betri tengingu við verkefnið og juku áhuga 

minn um leið og þau sýndu mér að þarna væri eitthvað vert að skoða. Hugmyndin var 

að skoða lærða rýmishlustun og þá sérstaklega í gegnum íþróttir og bolta, t.d. 

handbolta og körfubolta. Lærð rýmishlustun er þegar einstaklingur þekkir rýmið sem 

hann er í og getur skynjað hvaðan hljóð berst út frá skynjun eyrans.  

Ég tók upp hljóðið í boltaleiknum og spilaði það síðan í sama rými. Hátölurum 

var komið fyrir á sama stað og upptökutækin voru staðsett. Ég vildi athuga hvað 

                                                
42 Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. Straumur/burðarás, bls. 11 
43 Sjá myndaviðauka, eigin verk, mynd 27, bls. 32. 
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gerðist, hvort hægt væri að skynja bolta á ferð um rýmið án þess að sjá hann. Boltinn 

dripplaði og skoppaði um rýmið án þess að vera þar. Upplifun áhorfenda sem voru  

bæði listamenn og íþóttamenn voru mismunandi  Það voru ekki allir sem fundu 

hreyfingu boltans inni í rýminu. Sumir heyrðu aðeins í boltanum sjálfum en ekki í 

boltanum á ferð sinni um rýmið. Allir heyrðu þó slátt boltans sem myndaði ákveðinn 

takt inni í rýminu. Hrynjandin fór síðan eftir hraða sláttarins í boltanum, hvort hlaupið 

var með boltann eða gengið. Íþróttafólkið fann greinilega ferðalag boltans inni í 

rýminu og gat staðsett boltann og séð hreyfingu hans fyrir sér á meðan aðrir gátu 

aðeins sagt með vissu að þarna væri bolti inni í rýminu, án þess að geta staðsett hann. 

Hljóðið barst eins inni í rýminu en áhorfendur tóku það til sín á mismunandi hátt.  

 

SKIN (EINKASÝNING) 

Uppistaðan í verkinu eru hitateppi, eða einangrunarteppi, sem gjarnan eru notuð af 

hlaupurum, við útivist og í björgunartilfellum. Efnið vildi ég hafa í hrúgum á gólfinu 

og lét ljós skína á það til þess að fá frá því endurkast, á veggi rýmisins. Í vinnuferlinu 

gerði ég ýmsar tilraunir með efnið, ljós og hreyfingu. 

Einkasýningin Skin var opnuð föstudaginn 12. desember 2015 í Naflanum, 

sýningarrými Listaháskóla Íslands.44 Þetta var mín fyrsta einkasýning; innsetning í 

rými þar sem unnið var með ljós og efni. 

 Fyrst var gengið inn þröngan myrkan gang og við enda gangsins kom 

áhorfandinn inn í myrkvað rými. Inni í rýminu tók á móti áhorfandanum hrúga af 

silfraða efninu á gólfinu. Hrúgan var heldur stór, en ekki mjög há, mest 75 sentimetra 

frá gólfinu. Á sumum stöðum var efnið alveg við gólfið en hæð þess var mjög 

mismunandi.  

Á vegg vinstri handar þegar komið var inn í rýmið voru tveir skjávarpar. Þeir 

voru festir mishátt upp og skinu á efnið á gólfinu. Þeir vörpuðu sitthvoru 

myndskeiðinu af vasaljósi á hreyfingu. Í loftinu yfir verkinu var síðan þriðji 

skjávarpinn. Hann varpaði þriðja myndskeiðinu af ljósgjafanum beint niður á efnið. 

Það voru því þrír ljósgjafar sem spiluðu þrjú mismunandi en svipað löng myndskeið 

af ljósgjafanum ofan á efnið. Mikið endurkast varð til við þetta. Endurkastið náði á 

alla veggi rýmisins, loft þess og gólf. Það varð mjög náttúruleg mynd ljóss á 

                                                
44 „Einkasýning – Tanja Stefanía Rúnarsdóttir“, Listaháskóli Íslands, 10. Desember 2015, sótt 16. 
desember 2015 á http://lhi.is/event/einkasyning-tanja-stefania-runarsdottir/. 
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veggjunum sem kom til vegna brotanna í efninu (efnið var brotið saman í lófastærð). 

Ljósmyndin á veggjunum varð mjög lifandi og á sífelldri hreyfingu og nýjar myndir 

birtust mjög ört. Myndunum á veggjunum mátti líkja við röntgenmyndir, stjörnukort, 

myndir af sæstrengjum, siglingaleiðir og taugakerfi mannslíkamans.  

Tvívíðar myndir á veggjunum birtust úr formum í þrívíðri uppstillingu á 

gólfinu. Ljósgjafarnir skinu á yfirborð efnisins og gáfu því einnig meiri dýpt og 

skugga og stundum var erfitt að sjá hvort ljósið kæmi ofan á efnið eða undan því. 

Verkið var ekki skúlptúr og ekki málverk. Verkið var þrívítt líkt og í lýsingu Donalds 

Judds á listaverkum naumhyggjunnar. 45  Verkið var sett saman úr tveim þáttum, 

einangrunarefninu og ljósgjafa. Myndskeiðin sem notuð voru sem ljósgjafar voru öll 

af svipaðri hringlaga hreyfingu og stórnaði staðsettning ljósgjafanna uppstillingu 

efnisins á gólfinu.  

Sjónarspilið var líkt og lifandi ljósverk, eða myndbandsinnsetning, þar sem 

myndirnar breyttust stöðugt fyrir augum áhorfandans, sem sá nýjar teikningar í öllu 

rýminu og mismunandi hverju sinni. Teikningarnar sýndu lífræn form á móti mjög 

stærðfræðilegu og manngerðu efninu á gólfinu. Samspil efnisins og myndanna veitti 

áhorfanda verksins meira til þess að vinna með og eftir því sem hann sneri sér um í 

rýminu og skipti um sjónarhorn fékk hann nýjar myndir og upplýsingar um rýmið. Ég 

vildi gera einfalt efni að einhverju meira en það virtist vera við fyrstu sýn. Með ljósi 

vildi ég láta efnið lifna við og draga áhorfandann inn í heim efnis og 

endurspeglunarinnar og láta reyna á fagurfræðileg viðbrögð hans. Með einungis 

ljósgjafa og einu efni varð minna mun meira inni í sýningarrými Naflans. Útkoma 

verksins varð allt önnur en ég lagði upp með í byrjun, með notkun á fáum þáttum 

lagði ég alla áherslu á þá og varð verkið ólík öllu öðru sem ég hef unnið hingað til, 

fjarlægðist stefnu naumhyggjumanna og færðist nær samtímalist íslensku 

listamannanna Heklu Daggar Jónsdóttur (f.1969), Infra-Loop (2013)46, Sirru Sigrúnar 

Sigurðardóttur (f.1977), Uncertainty principle (2008) 47  og Ásdísar Sifjar 

Gunnarsdóttur (f. 1976), Esjan (2006)48 svo dæmi séu tekin en þær hafa allar unnið 

innsetningar með blandaðri tækni. Verkið Skin (2025) opnaði fyrir eitthvað nýtt í 

minni listsköpun. 

                                                
45 Judd, „Specific Objects,“ bls. 825.  
46 Sjá myndaviðauka, verk annarra, mynd 4, bls. 23. 
47 Sjá myndaviðauka, verk annarra, mynd 5, bls. 23. 
48 Sjá myndaviðauka, verk annarra, mynd 6, bls. 24. 
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LOKAORÐ 

Hér að ofan hef ég fjallað um það hvernig ég fæst við að nota reglur og kerfi sem 

fyrirfram ákveðin boð í listsköpun. Ég hef talað um eigin uppruna, ást minni á 

rúðustikuðum og línustikuðum síðum og áhuga á almennri rökhyggju. Ég vil vera 

innan ákveðins ramma. Eins er list mín alltaf innan fyrirfram ákveðins rýmis. Ég 

hrífst af einfaldleikanum og vil hafa hlutina skýra, hreina og beina. Tölurnar eiga að 

vera skrifaðar inn í rúðurnar á rúðustikuðu síðunni. Ég fjallaði um listamenn og 

stefnur sem ég samsama mig við líkt og De Stijl-hreyfinguna og Donald Judd. Ég 

skoðaði list naumhyggjumanna og viðhorf þeirra til fyrirfram ákveðinna skipanna og 

geómetrískra form. 

Þó svo að margir hafi verið hrifnir af orðum Robert Venturi: „minna er 

leiðinlegra“49 þá hef ég reynt að tileinka mér orð Mies Van der Rohe: „minna er 

meira.“50 Ég vil leyfa efninu að njóta sín, vinna frekar með færri efni og draga þá 

frekar fram skýrleika þeirra efna sem ég fæst við. Ég vil ekki fela efnið sjálft heldur 

leggja áherslu á að láta efnið virkja rýmið, líkt og menn naumhyggjunnar lögðu upp 

með, og ná með þeim hætti að draga áhorfandann inn í rými listaverksins. Ég vil að 

áhorfandinn geti valið sér hvar hann ætli að standa líkt og á áhorfendapöllum 

íþróttamannvirkja og sjái þar með verkið frá fleiri en einu sjónarhorni. Áhorfandinn 

verður meira en áhorfandi; hann tekur þátt í verkinu líkt og sagt er að stuðningsmenn í 

handbolta verði áttundi maðurinn á vellinum.  

Í síðasta verki mínu, Skin kom útkoman sjálfri mér á óvart. Ég lagði upp með 

enfalda hluti í byrjun, vissi hvernig og hvar ég ætlaði að nota þá. Vinnuferlið var 

skipulegt og hnitmiðað, farið eftir ákveðinni uppskrift. Útkoman var óvænt á þann 

hátt að hún færði mig nær íslenskum samtímalistamönnum sem ég hef mikinn áhuga á 

að skoða nánar. Útkoman opnaði kassann sem ég hef sjálf sett mig inn í og hef ég 

komist að því að kannski þarf útkoman ekki alltaf að passa inn í reiti rúðustikaða 

blaðsins.  

 

                                                
49 „less is a bore“ Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. Straumur/burðarás,  
bls. 34. 
50 „less is more“ Birta Guðjónsdóttir og Guðlaug Hanna Guðmundsdóttir. Straumur/burðarás, bls. 34. 
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31 
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