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Útdráttur  

Hér verður fjallað um hvernig nota megi sköpunaraflið til að beisla innri óróleika, 

með því að beita hugleiðsluaðferðum í myndlist og yfirfæra þannig andlega togstreitu 

í myndrænt jafnvægi.  

Óróleikinn er allt umlykjandi og veldur ójafnvægi. Upp úr honum sprettur þörf 

fyrir kyrrð og jafnvægi. Það ástand nálgast ég í gegnum myndlistina. Þessi þörf á 

uppruna sinn í reynslu minni af kvíða og þeirri neikvæðu orku sem fylgir 

kvíðaröskun. Með því að sökkva mér í sköpunarferlið næ ég fram vissri  heilun og 

innri togstreitu er bægt frá. Í ritgerðinni verður rakið hvernig myndlistin gagnast sem 

persónulegt meðferðarúrræði. Hvernig skapa má öruggt rými innan myndlistarinnar til 

þess losa sig við þá þráhyggju sem óhjákvæmilega fylgir kvíðanum.  

Reynt verður að skýra ástæðurnar fyrir valinu á málverkinu sem miðli, þróun 

myndheims míns og hvernig innri skjálftum er veitt í myndrænan farveg. Fjallað 

verður um inntak verkanna, hvernig ferlið, náttúrumyndir og skært litróf fléttast 

saman í myndheimi verkanna. Óróleikinn birtist í mörgum verkanna, í ýktum litum, 

þráhyggjukenndum mynstrum og ofgnótt alls. Síðan er hugarróin sem myndast í 

ferlinu greinileg  í mýkt hinna lífrænu forma. 

Ritgerðin er rannsókn á þáttum í sköpunarferlinu, málverkum mínum og 

vangaveltur um hvernig það má tengja listfræðihugmyndum og öðrum listamönnum, 

sem svo sannarlega hafa margir hverjir einnig þurft að takast á við innri djöfla.  

Sérstaklega er fjallað um hvernig myndlistin hefur verið eins konar heilun fyrir mig.  
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Inngangur 

Allt okkar innra líf er í stöðugu samtali við hinn ytri heim. Þannig er  

ómögulegt að tjá sjálfið án þess að vera í einhverju sambandi við umheiminn. Mín 

þróun í málverkinu er fólgin í því að hætta að reyna að túlka eigin tilfinningar of 

mikið og sýna þær á myndrænan hátt, heldur að reyna fremur að skapa eigið myndmál 

á strigann og þar með veita öðrum ákveðið innsæi í tilfinningaheim minn. Málverkin 

eru ekki öll beinir gluggar í eitthvað innra sjálf, en málverkið er samt sem áður 

ákveðin berskjöldun, sem er eflaust ástæðan fyrir því hversu erfitt mér reynist að sýna 

fólki sérhvert nýtt málverk. Málverkið hefur gert mér kleift að tileinka mér þá þætti 

sem auðvelda tjáningu á innri myndheim, ýkt litróf, lífræn form og ferli sem beinir 

allri minni orku í eina átt. Verkin eiga að bjóða upp á fjölbreyttan og fagran 

myndheim en eiga einnig að búa yfir tilfinningunum sem fylgja því að beina óróleika í 

átt til sköpunar.  

Hér verðu greint frá listsköpun minni, hvernig ferlið og myndbyggingin 

tengjast, hvernig samband þeirra virkar á mig, og eftir hverju ég sækist í því  hvernig 

myndlistin hefur mögulega áhrif á aðra. Listsköpun verður tekin sérstaklega fyrir þar 

sem eitt helsta viðfangsefni listar minnar er í raun listmeðferðin sem fólgin er í henni. 

Sköpun listar fylgir í mínu tilfelli mikil hugleiðsla þar sem ég beini órólegri orku í 

myndrænan farveg. Hér er um að ræða tilraun til þess að færa hugleiðslu yfir í virkar 

myndir. Í ritgerðinni hyggst ég taka sérstaklega fyrir uppsprettuna að listinni og fara 

síðan yfir þau atriði eða einkenni sem fólgin eru í málverkunum. Greint verður frá því 

hvernig sköpunarferlið nýtist sem hugleiðsla og jafnvel meðferðarúrræði. Reynt 

verður að útskýra kvíðann sem veldur þörfinni á hugleiðslu en einnig fagurfræðina og 

því hvernig hún blandast saman við listmeðferðina. Fagurfræðilegur þáttur verkanna 

verður tekinn fyrir, myndheimur og myndbygging mín og hvernig náttúran og litir 

koma við sögu ásamt klippimyndinni innan málverksins. 
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Uppsprettan 

Fyrstu skref mín innan skólans voru að leitast við að beina þeirri  kvíðaröskun  

sem ég hef glímt við um ævina í átt til sköpunar. Kvíðinn hafði falist í miklum 

óróleika. Henri Matisse (1869-1954) var einu sinni spurður í viðtali hvort þörfin til 

listsköpunar hæfist þegar einstaklingur finnur fyrir vöntun, að eitthvað vanti í líf hans. 

Matisse svaraði að þörfin byrjaði þegar einstaklingurinn áttar sig á því að vegna 

leiðinda sinna eða eymdar hefur hann þörf á því að leita leiða til þess að endurheimta 

jafnvægi sitt.1 Hugleiðslan í sköpuninni gerði mér einmitt kleift að endurheimta 

jafnvægi mitt. Fyrst fólst það í því að reyna túlka óhlutlægar tilfinningar í abstrakt 

form en þróaðist síðar meir í sívaxandi myndheim sem ég leitað til í því skyni að 

fanga órólega orku og nýta hana til sköpunar. Það eru einkum þrjú verk sem eru 

lýsandi fyrir þessa þróun. Hið fyrsta nefnist ljótur2, klippimynd sem var fyrsta skrefið 

í áttina að þessum myndheimi og fyrsta raunverulega tilraun mín til þess að byggja 

myndheim með því að túlka lífríki náttúrunnar. Einkenni verksins voru náttúrumyndir 

með abstrakt ívafi, ýkt útgáfa af litrófi náttúrunnar og ákveðin þráhyggjukennd 

vinnubrögð. Í þessu litla lífríki staðsetti ég smáa fígúru sem ég kallaði Ljót en  hef 

ekki endurtekið það að staðsetja fígúru innan myndheimsins í verkum mínum, þar 

sem mér finnst það fjarlæga áhorfendur og mig frá verkinu. Áhorfandinn á að vera 

fígúran, á að staðsetja sig innan lífríki verksins, sem á að vera iðandi samsuða af 

litum. Markmiðið er að áhorfandinn geti litið á verkin sem litla glugga inn í 

hugarheim minn og upplifað andrúmsloft verksins.  

Ári síðar, eftir að hafa prófað ýmsa miðla og rannsakað málverkið innan 

skólans gerði ég málverk3 sem ég lít á sem hluta af þeim myndheimi sem  er í þróun 

um þessar mundir. Verkið var tilraun í að færa klippimyndina á striga, þar sem formin 

innan verksins eru lögð hvert ofan á annað í lögum, án þess að nota skugga eða 

fjarvíddarteikningu. Þetta er þéttpökkuð náttúrumynd sem er samt alveg laus við 

raunsæi, þar sem plöntuformin eru fengin úr öllum heimshornum, tekin út úr 

upprunulega samhengi og sett á flötin samkvæmt  fegurðarskyni mínu og litirnir ýktir 

til að auka tjáninguna í verkinu. Fagurfræðin byrjaði að taka á sig mynd með því að 

skoða samband forma á fletinum. Rannsókn á virkni myndarinnar og  samband 

formanna heillaði mig mest í verkinu. 

                                                
1 Verdet, André, „Interview with Verdet, 1952“  Í Matisse On Art, D. Flam, Jack ritstýrði, 142-147, 
2 Sjá viðauka 1. 
3 Sjá viðauka 2. 
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Eins og í Ljótur4 einkenndist verkið af náttúruformum með abstrakt ívafi og 

ýktum náttúrulitum, en fagurfræði mín mótaðri, formin ekki eins hlutbundin og litirnir 

ýktari. Þarna fannst mér málverkið vera sá miðill sem ég vildi helst kljást við. Taka 

flatan striga og mála eigin struktúr óhlutbundinna forma, skapa ákveðna dýpt Virkja 

flatneskjuna með eigin myndheimi. Þessi virkni kemur að miklu leyti frá óróleikanum 

sem er uppspretta verkanna. Í ferlinu verður til jafnvægi með því að stjórna jafnvægi 

innan myndheimsins, en hið órólega er ennþá að finna í óreiðu ofhleðslunnar. Verkin 

vísa í verk Eggerts Péturssonar, þar sem þéttskipuð íslensk flóra og „nánast 

þráhyggjukennd vinnubrögð“5 skapa ofhlaðin málverk sem samt sem áður myndgera 

íslenska náttúru. Náttúran og tíminn fólginn í verkunum er sterk tenging við nálgun 

mína á málverkið. Það er mjög áhrifamikið að skynja tímann sem er fólginn í 

verkunum. En þessi þörf að túlka náttúruna eins og hún er, að blómategundir þyrpist 

saman eins og þær gera í náttúrunni er ekki þáttur í verkum mínum, sérstaklega þegar 

Eggert sækir í íslenska flóru. Inntakið í mínum verkum er framandi flóra frumskóga 

og sjálfýsandi verur hafsins. Einnig vil ég fjarlægjast þessa raunsæis nálgun og 

notfæra mér náttúruna í formrænni mýkt sinni án þess að apa eftir framandi flóru.  

Í verkinu  ég þarf að fá höfuðverkjatöflu6 byrja ég fyrst að treysta eigin 

myndbyggingu og finn ekki lengur fyrir sömu þörf að ofhlaða flötinn, heldur styðst 

við samband forma og lita til að skapa ró og fegurð. Þetta verk var upphaf þess að 

vera með mjög ákveðið ferli sem gerir mér kleift að skoða það flæði í litum og 

formum sem heillar mig. Með því að byrja í einum afgerandi grunnlit, skapast jafnan 

ákveðinn stökkpallur fyrir verkið strax í byrjun. Það þarf ekki að hafa áhyggjur af því 

að þekja eða klára flötinn, málverkið byrjar á fullvirkjuðum fleti. Með því skrefi er 

hægt að skoða sambönd og flæði í verkinu á meðan á vinnunni stendur og gera sér 

betur grein fyrir því hvenær flöturinn þarfnast ekki frekari myndbyggingar. Hið flata 

rými strigans gerir formunum kleift að þrengja sér upp úr fletinum. Þetta var fyrsta 

tilraun mín í einfaldleika og formgerð, en þrátt fyrir það finnst mér þetta verk best af  

þessum þremur verkum sem hér eru til umræðu, virkja tilfinningar mínar og 

hugleiðslu varðandi myndflötinn og jafnframt veita bestu innsýn í þá berskjöldun sem 

á sér stað í sköpuninni. 
                                                
4 Viðauki 1 
5 Ólöf K. Sigurðardóttir, „Á rólegri ferð.“ Í Eggert Pétursson: Listasafn Reykjavíkur: september - 
nóvember 2007, Eggert Pétursson og Ólöf K. Sigurðardóttir, (Reykjavik: Listasafn Reykjavíkur, 2007), 
bls. 8. 
6 Vi�auki 3. 
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Málverkin 

 

Sköpunarferlið sem hugleiðsla 

Einn mikilvægasti þáttur verkanna, eins og áður er fram komið,  er að beina 

órólegri orku innra með mér og færa hana yfir í form án þess að færa sjálfan 

óróleikann yfir. Þrátt fyrir þráhyggjukennda nálgun mína eiga verkin að búa yfir 

ákveðinni ró, þar sem umbreyting tilfinninga yfir á flöt er róun, ferli sem býr til kyrrð. 

Þessu má líkja við einveru. Nýlega ræddi ég við sálfræðing um það hvernig ég haga 

mér þegar ég er innan um fólk. Ég kippist öll til, sný upp á hár mitt, toga í spotta, brýt 

saman blaðbúta, sveifla pennum til og frá o.s.frv. Allt sýnileg einkenni kvíða. En 

þegar ég er ein, eða í þægilegu umhverfi bregður ekki fyrir þessari hegðun. Í 

málverkinu bý ég til annan þægindaramma og finn aðra útrás fyrir kvíðanum með því 

að tjá nervus orkuna annars staðar.  

Í málunarferlinu bý ég til einveru. Ég beini allri minni orku, neikvæðri og 

jákvæðri að striganum og leyfi myndbyggingunni að flæða þar til myndin er tilbúin og 

þar með heil. Með þessu sækist ég eftir því að skapa ró innan myndarinnar. Þrátt fyrir 

að myndbygging verkanna sé stundum truflandi, eða svo fólgin í myndrænum atriðum 

eins og endurtekningu á smáum mynstrum og smáatriðum sem krefjast mikillar 

endurtekningar og tíma. Þannig atriði leyna ekki þráhyggju minni, en jafnvægi innan 

myndarinnar skapar kyrrð, sem á að virka á áhorfendur eins og það virkar á mig. 

Þáttur í þessari umbreytingu óróleikans er mikilvægi aðstæðna í ferlinu, sú gjörð að 

mála er ákveðin einangrun frá ytra áreiti, en mikilvægt er að einangra sig 

raunverulega meðan á ferlinu stendur. Innan vinnustofunnar verður að vera rými til 

sköpunar, eða eins og bandaríski listamaðurinn Rachel Harrison (f.1966) orðar það; 

„Ég hef aldrei geta unnið með annað fólk í kringum mig. Ég vil ekki hugsa um sjálfa 

mig þegar ég er að vinna. Það er mjög erfitt að komast í ómeðvitað ástand, þar sem ég 

týnist í ferlinu svo ég verð að búa mér til rými þar sem ferlið tekur yfir“7. Innan 

vinnustofunnar er ekki þessi klígja og óþægindi sem fylgir því að útskýra og réttlæta 

verk, þar er gefst  listamanninum tækifæri til að gera mistök, vinna áfram með þau og 

                                                
7  „I’ve never been able to work with people around. I don’t want to think about myself when I’m 
working. It is very hard to get into this state of un-self-consciousness, where I can get lost in the work. 
So I need to create an environment where the work takes over. “ Rachel Harrison,  „Rachel Harrison.“ Í 
The Studio Reader: On the Space of Artists, Jacob, Mary Jane og Michelle Grabner ritstýrðu, 217. 
(Chicago; London: University of Chicago Press, 2010), bls. 217. 
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virkja eigin hugmyndir og flæði án eilífrar endurskoðunar. Gott er að tapa sjálfinu í 

ferlinu, vinna í hálfgerðu hugsunarleysi í einangrun, og sjá hvað gerist þegar maður 

telur sér trú um það að vera einn í heiminum, þegar kafað er inn á við. Vinnustofan er 

heimili, og engin skýr skil milli þess sem á sér stað innan vinnustofunnar og frítíma, 

sérstaklega þegar ferlið gerir mér kleift að losa mig við íþyngjandi kvíða og 

hversdagsleika. 

Svo að ég megi koma einhverju í verk þarf eftirfarandi að vera til staðar: 

Skipulagt vinnurými, öll áhöld og málning og jafnvel næring til að halda manni 

gangandi í gegnum margra klukkutíma ferli. Mikilvægt er að búa til frjótt, reiðubúið 

rými, það gerir farveginn greiðari, rýmið og ferlið sjálft skiptir miklu máli í 

verkunum, um leið og maður hefur ekkert fyrir stafni nema sköpunina, þá skapast 

flæði í ferlinu. Sú hugleiðsla, fólgin í að sökkva sér niður í eða jafnvel kaffæra sér í 

ferlinu, er það sem gerir mig hamingjusama og gerir myndirnar virkar. Kyrrð skapast 

með því að nálgast jafnvægi bæði í ferlinu og innan myndarinnar. 

Það er ef til vill vegna þessarar nálægðar við ferlið, og mikilvægi ferlisins í 

mínum augum sem ég get tengt mig við ferlislist (e. Process Art)8, þar sem ferlið 

fólgið í að búa til list er áhrifameira en að vera með fastmótað konsept eða áætlun, og 

ferlið mikilvægur þáttur í verkunum. Hér má nefna bandarísku listakonuna Lyndu 

Benglis (f. 1941) og verk eins og Blatt9 þar sem sú gjörð að hella efnum beint á gólf 

býr til mjúk lífræn form en fangar jafnframt í verkinu líkamleikann fólgin í ferlinu, 

tvískipt hlutverk sem ég tengi bæði við eigin verk. Það er ákveðin athöfn í ferlinu, að 

gleyma sjálfinu og fylgja sjálfu flæðinu í sköpunarferlinu. Benglis leyfir ferlinu að 

skapa eitthvað lífrænt og líkamlegt, sem er ákveðið markmið í mínum myndheimi. Ég 

hef verið að prófa mig áfram í málverki án pensils og get litið til ferlislistarinnar til að 

skoða hvernig megi með því að minnka stýringu ferlisins, nálgast lífrænna flæði í 

formum, þegar efniviðinum er leyft að stjórna ferðinni. Verkin eru óneitanlega 

líkamleg, kvenleg, eins og hún greindi sjálf frá „ef til vill hefði einungis kona fengið 

hugmyndina að hella niður latexi, svo dæmi sé tekið, til að ná fram þeim hughrifum 

að eitthvað sé að hellast úr líkamanum“10. En ólíkt Benglis verður jafnvel þessi 

                                                
8 Ferlislist (e. Process art), myndlist þar sem áherslan er á ferlinu að búa til list, frekan en að vinna í átt 
að hugmynd sem er búið að ákveða fyrirfram. „Process art: U.S. and Europe, mid-1960s.“ 
Guggenheim,  sótt 2.jan 2016. http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-
online/movements/195233 
9 Viðauki 4. 
10 „Perhaps only a woman could have thought of the idea of pouring latex, for instance, in the sense of 
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tilraunastarfsemi að vera stýrð að einhverju leyti. Það er ekki einungis það lífræna 

innan efniviðsins sem stjórnar, heldur er ég að leita í myndheim, sem stjórnar 

niðurstöðu eða heildarútkomu verkanna. Ekki má líta fram hjá því að jafnvel list 

sköpuð í hálfgerðu hugsunarleysi er í stöðugri innri ritskoðun. Það er ekki neitt 

ósjálfrátt í sköpun, það er ákvörðun að skapa. En það er hjálplegt, sérstaklega í leit að 

ófullkomleika hins líkamlega að prófa sig áfram og leyfa ferlinu að vera ráðandi, til 

skoða það sem gerist án of mikillar stýringar listamannsins. Þetta er leið til að losa sig 

við ritskoðun og auka hugleiðslu ferlisins, ögra ofhugsun kvíðans með því að losa sig 

við sjálfgagnrýni í ferlinu.  

Það er því mikilvægt að skoða rými listaverka. Rýmið sem leiðir af sér 

listaverkið er alltaf að einhverju marki þáttur í lokaútkomunni. Ég get ekki losað mig 

við óróleika í órólegu rými. 

 

Óróleikinn og uppspretta hans 

Það er óhjákvæmlegt að ræða hversu mikilvægt það er mér, þótt erfitt sé að  

koma orði að því, að myndlist er einskonar sálfræðitól eða sálarhjálp fyrir mig, og þar 

með að miklu leyti einstaklega sjálfselsk iðja. Þótt það sé missýnilegt í verkunum, þá 

er iðkun á myndlist og sérstaklega sá staður sem ég hef fundið mér í málverkinu 

eitthvað sem liggur alltaf að baki verkanna. Ég beini orku minni inn í farveg 

myndlistar og svæli þannig burt illa anda. Öll sú kyrrð sem ég leitast eftir í 

málverkinu hefur alltaf í för með sér illa anda kvíða og þráhyggju. Það er yfirleitt 

engin tilbúin hugmynd sem stjórnar hverju málverki, heldur er ferlið í málverkinu mér 

mikilvægt og ásamt því að búa til heildstæðan myndheim þar sem skynjun á ferlinu er 

með í för. Einu sinni voru sum form fyrir mér næstum ákveðin verndartákn. Ég 

tileinkaði mér ef til vill eitthvað óljóst form og teiknaði það aftur og aftur í 

skissubækur og glósur til að dreifa huganum. Þetta er seytlar niður í myndlist mína.  

Þetta er eins og þegar John Dewey lýsir einstakling sem þarf að losa sig við eitthvað 

sem skapraunar honum. 

 

 

                                                                                                                                       
painting as something pouring from the body. “Douglas, Sarah. „My Brilliant Career: Lynda Benglis.“ 
BLOUIN ARTINFO, (Nóvember 2009): sótt 22 des. 2015 á 
http://www.blouinartinfo.com/news/story/33046/my-brilliant-career-lynda-benglis 
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„Sá sem er pirraður er knúinn til þess að gera eitthvað. Hann getur ekki bælt niður pirringinn 
með viljanum einum saman; í besta falli getur hann beint honum innávið þar sem hann vinnur 
á lúmskan og skaðlegan hátt. Hann verður að gera eitthvað til þess að losa sig við hann...Hann 
byrjar að snyrta til í herberginu sínu, lagfæra myndir sem eru skakkar, skipuleggja pappíra, 
tæma skúffur, setja almennt allt á sinn stað. Hann notar tilfinningar sínar, veitir þeim í annan, 
óbeinni farveg sem til varð vegna fyrri starfa og áhugamála. En eitthvað í farveginum kallar 
fram tilfinningar sem reynast leið til að gefa pirringinum beina útrás, á meðan hanna 
skipuleggir hluti þá kemst skipulag á tilfinningar hans. “11 

 

Þetta er mjög líkt því hvernig kvíðinn safnast saman í brjósti mínu. Hann þarf útrás, 

komast yfir í annan farveg áður að hann byrjar að valda skaða. Nú er ekki lengur þörf 

á einu og einu tákni heldur hef ég búið mér til myndrænan heim sem ég reyni stöðugt 

að stækka. Nú þegar ég þarf að dreifa huganum hugsa ég bara um leiðir til að frjóvga 

myndheim minn. Ég ímynda mér liti, þrívídd og tilfinningar. Hugur minn er opinn og 

alltaf að leita að betri leiðum til að túlka skynjun mína á eigin ímyndunarafli. „Verkin 

eru streymi, vörpun sjálfsins. Teikningar mínar og strigar eru hluti af mér “12. 

Hugmyndafræðin að baki verkunum felst í skynjun á þeim myndheimi sem ég 

set fram. Hann er viðkvæmur og lífrænn, berskjöldun á því sem mér þykir fagurt og 

áhugavert. Þó að þetta séu að mestu leyti formrænar myndir, er ferlið í verkunum og 

útkoma ferlisins mér mjög hugstæð og opinberar fyrir öðrum mína persónulegu veröld 

og undirstrikar viðkvæmni mína. Þótt iðkun á myndlist sé fyrir mér mikil heilun á 

innri skemmdum, er það ekki strax sýnilegt í verkunum. Þess vegna er það að sýna 

öðrum það sem ég hef áorkað stundum eins og að húðfletta búkinn og vonast til að 

enginn  taki viðkvæma görnina föstu taki og kreisti. Það eru þessar tilfinningar sem 

valda því, að í hvert sinn sem ég sýni fólki nýtt málverk er í því fólgin ákveðin klígja. 

 Myndlistin hefur mjög líkamleg áhrif, jákvæð eða neikvæð. Þegar slaknar á 

vöðvunum þegar listamaður sökkvir sér í sköpunarferlið og þegar sýran eykst í 

maganum þegar þarf að opinbera ferlið fyrir öðrum. 

 

 

 
                                                
11 „ An irritated person is moved to do something. He cannot suppress his irritation by any direct act of 
will; at most he can only drive it by this attempt into a subterranean channel where it will work the 
more insidiously and destructively. He must act to get rid of it.…He sets to work tidying his room, 
straightening pictures that are askew, sorting papers, clearing out drawers, putting things in order 
generally. He uses his emotion, switching it into indirect channels prepared by prior occupations and 
interest. But since there is something in the utilization of these channels that is emotionally akin to the 
means by which his irritation would find direct discharge, as he puts objects in order his emotion is 
ordered. “, Dewey, John, Art As Experience, (New York: Minton, Balch & Company, 1934.), bls. 77. 
12 „The work is emanation, the projection of self. My drawing and my canvases are pieces of myself“, 
Verdet, „ Interview with Verdet, 1952“, bls 143. 
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Myndbygging og myndheimur  

Myndbygging verkanna skiptir mig miklu máli, þar sem ég geri mér grein fyrir 

að hálfabstrakt form upplýsa ekkert endilega mikið um ferlið og tilfinningaheiminn 

bakvið verkin. Ég vil virkja flötinn á margan hátt, ekki bara sem glugga inn í mig og 

mínar persónubundnu tilfinningar, heldur er ég að reyna skapa sérstæðan myndheim. 

Ég geri þetta á ýmsa vegu, með endurtekningu á formum og mynstrum, með því að 

stýra litajafnvægi myndanna og með því að reyna að hafa samræmi í myndbyggingu. 

Ég skoða myndirnar mikið saman, hengi þær upp á veggi saman og skoða hvernig 

áhrif þær hafa hver á aðra. Öll þessi myndbygging er í raun og veru til þess að skapa 

jafnvægi og flæði, sem er ekki gert með því að hafa skipulagða áætlun heldur með því 

að líta stöðugt upp úr ferlinu og skoða heildarvirkni myndarinnar. Jafnvægi innan 

myndar skapar virkni og kyrrð.  

Eins og þegar hefur komið fram, er mikilvægt markmið að búa til ákveðna 

kyrrð í verkunum, sem er tilfinning sem er erfiðara að virkja samhliða ýktum 

skærleika lita og ofhlæði. Ofhlæðið í verkunum tengi ég við Op list (e. Op Art13), sem 

er tuttugustu aldar listhreyfing sem notaði rúmfræðileg form til að skapa 

sjónhverfingar innan málverksins. „Op list leggur á áherslu á skynjun einstaklinga og 

sálfræðileg viðbrögð hvers áhorfanda “14, það mikilvægt á málverk virki öðruvísi á 

hvern og einn, með togstreitu lits og forms má kalla fram einstök viðbrögð.Stundum 

geta lög lita innan málverksins framkallað svipaðar sjónhverfingar sem samstundis 

virkja flötin en trufla augað með því að fjarlæga fókúspunkta. Málverkið Plus 

Reversed15 eftir Richard Anuszkiewicz (f. 1930) sýnir hvernig með því að endurtaka 

mynstur í jafnskærum litum (e.equiluminant16) lætur „myndina virka óstöðuga og 

flöktandi“17. Þetta eykur oft flæði í skynjun verka að mínu mati. Erfiðleikar við að 

skynja verk auka vilja áhorfandans í að gefa sér tíma til að skoða virkni þeirra. 

Mikilvægur þáttur í að kalla fram ró í verkunum er mýkt forma og flæði þeirra á milli. 

                                                
13 Í bókinni Optic Nerve: Perceptual Art of the 1960s útskýrir Dave Hickey að Op art er listahreyfin 
sem þróaðist á sjöunda áratugnum þar sem áhugi listamanni lá í litum, hreyfingum og áhrif  þeirra á 
sálfræði og lífeðlisfræði skynjunar. 
14 „Op Art stresses the individual sensory experiences and psychological responses of each viewer“ 
Houston, Joe,Optic nerve: perceptual art of the 1960s, (London: Merrell, 2007.) 
15 Viðauki 5. Richard Anuszkiewic, Plus Reversed, olía á striga (í eigu Blanton safnins. 1960) 
16 Livingstone notar orðið jafnskært (e. equiluminant) í Vision and Art: The Biology of Seeing til þess 
að lýsa litum sem virka á mismunandi kerfi í sjón okkar sem gerir það af verkum að litir virka 
samstundis ljósari og dekkri en hinn, sem er ástæðan fyrir því að málverkið virðist titra. 
17 „the image seem unstable and jittery,“Livingstone, Margaret, Vision and Art: The Biology of Seeing. 
(New York, N.Y.: Harry N. Abrams, 2002.), bls. 66. 
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Endurtekning  og reglufesta forma kallar fram ákveðinn kunnugleika og eykur 

jafnvægi innan myndanna. Annað sem ég geri til að skapa flæði í myndunum er að 

mála hliðarnar líka, formin eru þannig alveg út í kant myndanna. Þetta gerir það af 

verkum að mörk verksins eru ekki jafn skýr. Það gefur til að kynna að myndheimurinn 

flæði fram yfir mörk strigans.  Verkin aðeins brot af víðáttumeiri myndheimi. Þetta 

eykur samræmi myndanna, gerir flæði formanna fegurra og eykur kyrrð innan 

myndflötsins.  

Ég hef mikið verið að prófa mig áfram í einfaldleika í málverkinu. Ég leita 

oftar en ekki í annað hvort miðjusetta myndbyggingu og enn frekar í myndbyggingu 

sem virkjar allan flötinn, þar sem flöturinn er nánast ofhlaðinn formum og mynstrum 

(ofhleðsla flatarins eykst einnig með því að mála alveg út í kant strigans). Ofhlæði í 

verkum finnst mér virkja fleti á sérstaklega áhugaverðan hátt. Undarlegt er að þau 

verk sem augun eiga erfitt með að skoða í heild sinni virka best og skapa andrúmsloft 

og flæði sem endurspeglast í viðbrögðum áhorfenda. Þetta á sérstaklega við þegar um 

stærri verk er að ræða. Þegar áhorfendur máta eigin líkama við víðáttu ofgnóttar. 

Mætti þar nefna verk Errós (f.1932). Þótt verk bandaríska málarans Jacksons Pollocks 

(1912-1956) gangi út á annars konar tjáningu þá eru þau dæmi um „all-over“ 

myndbyggingu sem “hefur í för með sér að skynjun áhorfans hvarflar um allan 

myndflötinn en festist hvergi.“18 Verk hans búa í senn yfir krafti og jafnvægi sem 

höfðar til mín. 

 Davíð Örn Halldórsson (f.1976) er listamaður sem nýtir sér allan flötinn eins 

og sjá má í verkum eins og bebe (is down)19. Verkið er unnið á pappír og er afmarkað 

af öðrum afmörkuðum ramma innan myndarinnar úr bláum og bleikum röndum. 

Innan þess ramma eru síðan hlýir og skærir litir ríkjandi og skapa óreiðukennda 

formræna myndbyggingu, sem virkar á áhorfendur eins og lífræn ókyrrð. Verk hans 

einkennast líka af mikilli litagleði, eins og hann orðaði það sjálfur; „liturinn er það 

brýnasta. Ég legg á mig sjálfskipaða litaþerapíu í öllum verkum“20. Litir í málverkinu 

skipta einstaklega miklu máli enda er „[L]litur það sem sérstaklega aðgreinir 

                                                
18 Anna Jóhannsdóttir, „Staðinn að verki.“ ,Tímarit Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands, 14. (febrúar, 
2014): bls. 55. 
19 Viðauki 6. 
20 [Höfund vantar], „Litagleði hinna ungu málara.“ Fréttablaðið, 16.jan. 2010, bls 66. Sótt 20. des. 
2015, http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=5067869 
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málverkið frá öðrum listgreinum, það er ómissandi fyrir málara“21  Í myndum eins og 

þessari er þessi óræddi, óræði, lífræni eiginleiki sem ég leitast við að ná fram í eigin 

ofhleðslu á flötum.  

Í gegnum ofhlæði í verkum, og með því að notfæra samband lita tengi ég 

verkin stundum við Op list, og trufla augað. Ég hef meðal annars uppgötvað hvernig 

megi með því að nota mjög svipaða liti í þéttri sameiningu gert auganu erfitt fyrir að 

beina athygli sinni á strigann og horfa á heildarmyndina, heldur er áhorfandinn 

tilneyddur til að skoða verkið í bútum. Það er ef til vill þessi rannsókn á virkni í 

sambandi lita sem hefur leitt til skærari og öfgakenndari lita í málverkunum, þar sem 

skærir litir virkja augu áhorfenda á öðruvísi hátt, krefjast meiri athygli. Þar með er 

ekki sagt að ég hafi  rannsakað þetta á nákvæman eða vísindalegan hátt, heldur er 

þetta bara meðal margra tilrauna til að virkja flötinn og gera hann forvitnilegan fyrir 

áhorfandann. Þetta er áhugaverð togstreita milli kyrrðarinnar, sem ég leitast við að ná 

fram og vísar beint í þá þráhyggju sem liggur að baki í verkunum.  

 

Náttúran; litir og form hennar  

„Sem listgrein, byrjar málverkið í náttúrunni og verður smátt og smátt að formi“22. 

Lífræn form mætast á sama fleti og þá á sér stað kynrænt eða líkamlegt  samtal á milli 

mynstra og forma. Inntakið í mörgum formum á sér uppruna í náttúrunni. Til þess að 

frjóvga ímyndunaraflið skoða ég náttúruljósmyndir, náttúrufræðibækur og kynni mér 

heimildamyndir og þætti um náttúruna.  

Í málverkinu sækist ég ekki eftir endurgerð náttúrunnar í raunsærri mynd, 

heldur leitast ég við að draga fram þá mýkt og fjölbreytni sem er að finna í náttúrunni. 

Hringir og spíral form eru mjög ríkjandi í náttúrunni og það er mikið jafnvægi í 

grunnformum náttúrunnar. Það ríkir ákveðin rúmfræði innan náttúrunnar. Það virðist 

vera hægt að heimfæra allt upp á kunnugleg form.  „ Fjöldi hyrndra forma má finna í 

lífverum, sérstaklega í grasafræði (plönturíkinu) og meðal sjávardýra (krossfiskar, 

marglyttur, ígulker).“23 Þetta skrifar Matila C. Ghyka í bók sinni um rúmfræðilegt 

                                                
21 Batchelor, David, Chromophobia, (London: Reaktion, 2000), bls.28. 
22 „As an art, painting starts from nature and moves cumulatively to form.“ Benjamin, Walter. „A 
Child’s View of Colour.“  Í Colour, David Batchelor ritstýrði, 63-64, (London: Whitechapel Art 
Gallery, 2008), bls 64. 
23 „The preponderance of pentagonal symmetry in living organism, especially in botany and amongst 
marine animals (starfishes, jellyfishes, sea-urchins).“, Ghyka, Matila C., The Geometry of Art and Life. 
(New York: Dover Publications, 1977.), bls. 18. 
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samband milli lists og lífs. Eins og hann minnist sjálfur á, er mögulegt að tengja 

saman fimmhyrndan krossfisk/sæstjörnu og fimm fingur mannsins. Rúmfræði er getin 

af mönnum en menn eru afkvæmi náttúrunnar.  

Mörg mynstur og form náttúrunnar virðast stöðugt stefna í átt að jafnvægi. 

Mjúk, óljós form eru einstaklega lýsandi fyrir bæði það sem býr í náttúrunni og 

eiginlega sem bein afleiðing af því (hugsa ég) og lýsandi fyrir það sem býr innra með 

fólki. Við erum mjúk, við höldum okkur í föstu formi með sterkri grind, grunn að 

forminu en allt annað sem við erum, er mjúkt. Viðkvæmur heilinn inni í sínum 

beinahjúp, æðakerfið sem þenst út um allan okkar líkama og langir kaðlar garnanna. 

Má líta á mjúk form verka minna sem tilraun til að greina mína eigin mannlegu mýkt 

aðskilda frá föstu samhengi beinagrindarinnar.  Einnig eru formleg atriði innan 

myndarinnar sprottin beint frá áhuga mínum á náttúrunni, því að þrátt fyrir að ég vinni 

aldrei eftir myndum þá er óneitanlegt inntak í verkum mín rannsókn á fjölbreyttri 

flóru, undarlegum djúpsjávarverum, skemmtilegum skordýrum og furðulegum 

frumum. Verkin eru þar með óneitanlega lífræn og ég leita oft beint í sjóð náttúrunnar 

ef ég föst í endurtekningu forma og reyni að tileinka mér meiri fjölbreytni.  

  Litur verkanna verður sífellt skærari, sjálflýsandi (neon) og skærbleikir verða 

alltaf meira og meira ríkjandi í myndbyggingu verkanna. Ég nýti mér liti sem fólk 

myndi líta á sem gervilega liti, nammi-bleikt, neon-gult, pastel-blátt o.s. frv. Það sem 

fólk gleymir gjarnan (sérstaklega kannski á Íslandi) er, að svokallað litróf náttúrunnar 

felst ekki einungis í mosagulum og jarðbundnum haustlitum. Allir þeir litir sem til eru 

tilheyra náttúrunni. Djúpt í hafinu er að finna furðulegar verur þaktar flúor ljósum, á 

regnskógarsvæðum er hægt að finna plöntur í öllum regnbogans litum og meira segja 

á Íslandi er hægt að finna fólk með koparlitað hár sem glansar eins og eðalmálmur. 

Það er ónauðsynlegt að takmarka sig ef takast á við hið náttúrulega. Öll sú fjölbreytni 

sem til er í heiminum tilheyrir náttúrunni. Plastið getur verið alveg eins lýsandi af 

innri kjarna og heitur litur blóðsins. Það vekur ekki lengur áhuga minn að leita 

jafnvægis milli dökkra og ljósra lita, það er of nálægt skyggingu í blýantsteikningum. 

Það sem ég hef áhuga á að skoða er togstreita/samband lita, hvernig öfgafullar 

litasamsetningar virkja flöt. Hvað er óþægilegt og hvað er eðlilegt, hvernig svipaðir 

litir í sameiningu geta bæði truflað og gælt við augað. Það er endalaust hægt að rýna í 

málverk með því aðeins að skoða virkni lita. Það er þetta afl lita og tenging lita við 

náttúruna sem gerir það af verkum að mér finnast skærir litir ekki endilega þurfa tákna 

einhverja svakalega gleði, heldur vera tjáningartól . Eins og Matisse orðaði það 
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„[A]að lokum fór ég að líta á liti sem afl, sem setja má saman vegna áhrifa 

innblásturs.“ 24. Litir eru meðal öflugustu tóla listarinnar til að hafa bein áhrif á 

tilfinningar og skynjun áhorfanda. Virkni lita í verkum bandaríska málarans Marks 

Rothko (1903-1970), þar sem litaflæmi (e. „color field“) fylla sjónsviðið, er þekkt 

fyrir að hafa jafnvel grætt áhorfendur25. Litir eru vandmeðfarnir. Það er mikilvægt að 

samband lita innan verks undirstriki ávallt áhrif verksins. „Þráin eftir lit er náttúruleg 

þörf eins og þörf fyrir vatn og eld. Litur er ómissandi hráefni lífsins. Á sérhverjum 

tíma tilverunnar og sögu mannsins, hefur maðurinn tengt liti við hamingju sína, 

gjörðir og unað.“26. Tenging lita við tilfinningar okkar, er nær sam-mannlegur, hann 

tengist okkur í dýpt sálarinnar, og getur því hreyft við okkur.  „Litur er tungumál 

náttúrunnar.“27 

 

Klippimyndin innan málverksins  

Eins og ég minntist á fyrr í textanum markaði verkið Ljótur ákveðin þáttaskil á  

námsferli mínum. Um er að ræða klippimyndarverk sem hefur enn áhrif á öll þau 

málverk sem ég hef gert hingað til. Skýringin er sú að ég hugsa öll málverk dálítið 

eins og klippimyndir, þar sem ég byrja alltaf með einn lit sem virkjar flötinn, en síðan 

er það einungis spurning um það að hlaða formum á flötinn þar til að hann er 

fullkominn/fullkláraður. Það er aldrei neitt sjónarhorn í myndunum, einhver alvöru 

forgrunnur eða bakgrunnur. Dýpt í verkunum er ekki fengin með því að skapa 

sjóndeildarhring, heldur mála ég form á flöt, eitt og eitt í einu, í stöðugu sambandi við 

allt sem komið er. Mála yfir og undir form til þess að skapa samtal milli formanna án 

þess að reyna skapa eitthvað sem líkist raunveruleikanum. Hér mætti greina 

skyldleika við aðferðir brasílíska málarans Beatriz Milhazes (f. 1960). Hún „byrjaði 

að gera tilraunir í að skapa málverk sem líktu eftir klippimyndum staflað á pappír, þar 

sem hlutir klippimyndanna fela sig bakvið aðra þætti innan myndarinnar.“28. Milhazes 

                                                
24 „ I finally came to consider colors as forces, to be assembled as inspiration dictates“ , Matisse, Henri, 
Pierre Courthion, and Serge Guilbaut. Chatting with Henri Matisse: the lost 1941 interview.( Los 
Angeles, Calif: Getty Research Institute,  2013.) 
25 Hook, Philip, „From Millet’s The Angelus to Rothko, why do some works make us cry?.“,  The 
Independent, (November, 2014) 
26 „The craving for colour is a natural necessity just as for water and fire. Colour is a raw material 
indeispensable to life. At every era of his existence and of his history, the human being has associated 
colour with his joys, his actions and his pleasures“, Léger, Fernand, „On Monumentality and Colour.“  
Í Colour, David Batchelor ritstýrði, 94-97, (London: Whitechapel Art Gallery, 2008), bls 94. 
27„colour as the language of nature.“ Batchelor, David, Chromophobia, (London: Reaktion, 2000), 
bls.25. 
28 „began experimenting with how to create a painting that could ape the stacked look of a paper 
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uppgötvaði leið til að færa klippimyndina yfir á málverkið með því að mála á plast og 

líma síðan form beint á strigann. Þetta skýra samband milli klippimyndar og málverks 

má sjá í mörgum verka hennar, þar sem formin sem hún límir á strigana skaddast 

stundum þegar þau eru færð yfir á strigann, skemmast smá, færast ekki alveg í heild 

sinni. Þetta skapar einhvers konar ótímabæra öldrun. Þetta er greinilegt í verkinu 

Succulent Eggplants29, þar sem má sjá litla galla í hvítu og svörtu mynstrunum sem 

hafa verið færð yfir á strigann. Málverkið Óm30 var verk sem var hugsað eins og 

klippimynd að miklu leyti. Verkið er málað á óstrekkt strigaefni og þakið lífrænum 

formum í skærum litum. Mest áberandi litir verksins eru skær blár litur í 

bakgrunninum, neon gulur og neon bleikur. Verkið var unnið ofan á bláa litinn, eitt 

form endurtekið á flötinn nokkrum sinnum hverju sinni. Það eru engar skuggar í 

verkinu, eina samband formanna er hvort það kom á undan eða á eftir. Ofhlæði 

verksins felst í því að líta á hvert form sem sjálfstæða einingu, sem er samt sem áður í 

sambandi við umhverfi sitt.  

Verkið var sýnt ásamt örfáum formum úr málverkinu, skriðin beint upp á 

veggina. Form voru tekin beint úr málverkinu og máluð á veggi sem tilraun til að sýna 

fram á að öll formin væru sjálfstæð og ekki einungis til í sambandi við hvert annað. 

Það er ef til vill það sem mikilvægast við klippimyndina, að málverkið er samansafn 

eininga sem eru öll jafn verðmæt. Eins áður var nefnt,  þá geta form heltekið mig og 

þá endurtek ég þau. Allt innan málverksins býr yfir þessum möguleika því er mjög 

mikilvægt að ég geti séð þau fyrir mér sem stakar einingar. Með málverkinu Óm31 

voru þess form sérstakleg gerð til að víkka myndheiminn, sýna fram á sjálfstætt líf 

innan verksins. 

Klippimyndar hugleiðingar í ferlinu gera það að verkum að hver einasta eining 

innan verksins þarf að vera falleg og virk á sjálfstæðan hátt. Það gerir mér kleift að 

skapa eigin tákn sem ég set síðan í samband við önnur tákn. 

 

 

  
                                                                                                                                       
collage, with some elements hidden behind others. “Crow, Kelly. „Brazilian Artist Beatriz Milhazes 
Takes Center Stage in the U.S.“, The Wall Street Journal, [Tölublað vantar], (ágúst, 2014): sótt 2.jan 
2016 á http://www.wsj.com/articles/brazilian-artist-beatriz-milhazes-takes-center-stage-in-the-u-s-
1409259085 
29 Viðauki 7. 
30 Viðauki 8. 
31 Viðauki 8. 
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„Mér finnst rannsóknir mínar ekki orðnar takmarkaðar. Klippimyndir eru fyrir mér einfaldasta 
og beinasta leiðin til þess að tjá mig. Það þarf að skoða hlut (e.object) í langan tíma til að þess 
að læra tákn hans. En í myndbyggingu verður hluturinn að nýju tákni sem viðheldur afli 
heildarinnar. Í stuttu máli, þá er hvert verk samansafn tákna fundin upp í framkvæmd 
myndarinnar eftir hentisemi stöðu þeirra í myndbyggingunni“32 

Það ferli býr til flöt sem er líkari fjölbreytni náttúrunnar en þegar ákveðið er 

fyrirfram hvernig virkja skal flötinn. Með þessu móti virkist flöturinn í þrepum og 

ekki er stefnt að ákveðinni myndbyggingu, heldur verið að skapa ofhleðslu sjálftæðra 

eininga  sem síðan getur af sér lífríki sem virkjar skynjun áhorfenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 „My researches don’t seem to me to be limited yet. The cut-out is what I have now found the 
simplest and most direct way to express myself. One must study an object a long time to know what its 
sign is. Yet in composition the the object becomes a new sign which helpst to maintain the force of the 
whole. In a word, each work of art is a collection of signs invented during the picture’s execution to 
suit the needs of their position.“, Luz, Maria, Matisse, „Testimonial.“  Í  Matisse On Art, Jack. D. Flam 
ritstýrði, 136-137,(New York: Phaidon. 1973), bls. 137. 
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Lokaorð 

Í ritgerðinni var rakið hvernig ég lít á list og hugleiðslu, hvernig list og 

hugleiðsla fléttast saman í sköpunarferlinu. Verkin orka á mig meðan ég vinn þau og 

þau bægja burt kvíðanum. Þá bætast við þættir sem hafa áhrif á útkomuna, 

myndheimur og myndbygging hans, náttúruáhrif, tungumál og samband lita og 

hvernig líta má á málverk mín sem samansafn eininga. Mikilvægt er að allir þessir 

þættir vinni saman til þess að skapa myndir sem orka á áhorfendur, hreyfi við þeim og 

leyfi þeim að skynja innri skjálfta, en í senn jafnvægið sem ferlið getur af sér. Oftast 

nær er erfitt að reyna að útskýra verk fyrir öðrum án þess að upplýsa áhorfendur of 

mikið. En ég vil reyna að útskýra verk mín á hátt sem gefur fólki enn meira rými til að 

fá eitthvað út úr verkunum á eigin forsendum. Í verkunum er helst ætlast til af 

áhorfendum að þeir skynji jafnvægi innan myndarinnar og að þeir geti að einhverju 

leyti skynjað að það sé eitthvað innra líf í verkunum, einhver annarleiki sem gerir það 

af verkum að líkamlegur kvíðinner ekki horfinn. Þetta eru ekki einfaldlega 

náttúrutúlkanir í málverkinu, heldur huglægt ferli sem getur af sér sinn eigin 

óhlutbundna myndheim. Það er mikilvægt að sköpunarrýmið, ferlið, litir og form 

fléttist öll saman til að búa til virka heild sem afmáir líkamlegan óróleika og skapar 

fagurt jafnvægi. Verkin eru, eins og hjá mörgum, myndbreyting sálaróms 

listamannsins og ég er stöðugt að reyna bæta tjáningargetu mína, til þess að listin 

nýtist ekki bara mér heldur, virki á aðra, kalli fram viðbrögð. „ Hey tími, staldraðu 

aðeins við. Ég vil standa mig betur. Það eru svo margir hlutir í málverki og skúlptúr 

sem ég vil tjá.“33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
33 „ Hey time, hold still awhile. I want to do a better job. There are so many things in painting and 
sculpture that I wish to express“, Kusama, Yayoi. Hi, Konnichiwa: Kusama Yayoi Art Book, (New 
York, NY: Kodansha, Ltd, 2014), bls.118. 
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