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Útdráttur 
 

Hér á eftir kemur umfjöllun um nokkur verk sem ég hef gert á síðustu þremur árum í 

námi mínu við Listaháskóla Íslands. Ég mun leitast við að útskýra verkin, 

innblásturinn og ferlið á bak við niðurstöðurnar. Þau verk sem fyrir valinu urðu 

tengjast ákveðinni framvindu sem hefur átt sér stað, bæði hvað varðar ytra útlit 

verkanna og hugmyndafræðilegar skírskotanir. Ég tala um áhrifavalda sem mér finnst 

mikilvægir í þessu samhengi; horfi til japanskrar fagurfræði sem kallast wabi-sabi 

ásamt því að fjalla um einstaka listamenn og hönnuði sem hafa haft áhrif á mig á ólíka 

vegu, þar má nefna Richard Tuttle, Mike Kelley og hönnunarteymið Rodarte.  

Ég vinn með fegurðina í sprungum hversdagsleikans og geri upp tilfinningar 

mínar gagnvart því yfirvaldi sem í honum liggur, hljóðlega. Verkunum mínum fylgir 

forvitni, þráhyggja og óskýrar athugasemdir gagnvart þeim viðhorfum sem eru við 

lýði. Ég enda í raun á sama stað og ég byrjaði án þess að vita það þá, í dag veit ég 

hvar ég stend: fyrir utan að horfa inn, hvort sem það er á almenn viðhorf eða inn um 

glugga. 
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Inngangur 

  

Ég mun leitast við að gera grein fyrir myndlist minni og ferlum en ég vinn nánast 

eingöngu við skúlptúrgerð. Rýnt verður í þróun skúlptúrsins og hugmyndavinnu í 

kringum hann frá upphafi myndlistaferils míns til dagsins í dag. Verkin mín hafa 

yfirleitt sterka samfélagslega snertipunkta og endurspegla sjálfsmynd mína innan þess 

samfélags sem ég lifi og hrærist í. Mín innri upplifun kemur yfirleitt fram á óræðari 

hátt, hún birtist í formi efnis- og litanotkunar og einnig í meðhöndlun á hlutunum. Ég 

reyni að horfa út fyrir sjálfa mig og þá verða oft til kveikjur að verkum, með það til 

hliðsjónar að minn eigin reynsluheimur mótar og stýrir því hverju ég tek eftir hverju 

sinni. Efnisnotkunin er mjög persónuleg og í henni felast heilmiklar upplýsingar um 

mig og mína innri veröld, þráhyggjur, gleði, sorgir, erfiði og hina eilífu leit að fegurð 

hlutanna.  

 Ég heillast af sjónarhorni þeirra sem eru utangarðs, þeirra sem standa fyrir 

utan hið almenna. Sá sem upplifir sig á jaðrinum horfir inn á hið almenna og finnst 

eins og allt sé þar nema hann, að hann horfi á meginstrauma samfélagsins utan frá. 

Segja má að þar birtist mitt sjónarhorn og það er líklega þess vegna sem samfélagið 

sem heild, stefnur og straumar þess hafa sérstaklega mikil áhrif á mig.  

Í ritgerðinni mun ég gera grein fyrir nokkrum verka minna sem ég tel vera 

mikilvæg í þessu samhengi, útskýra þau og ferlið á bak við niðurstöðurnar. Til þess 

mun ég horfa til japanskrar fagurfræði sem kallast wabi-sabi ásamt því að fjalla um 

einstaka listamenn og hönnuði sem hafa haft áhrif á mig á ólíka vegu, þar má nefna 

Richard Tuttle, Mike Kelley og hönnunarteymið Rodarte.  
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Mike Kelley 

 

Flest verk myndlistarmannsins Mike Kelley (f. 1954) eiga það sameiginlegt að fjalla á 

einhvern hátt um amerískt samfélag. Trú, sögu, list, hugmyndir um líkamann, 

unglingsárin, venjuleg fjölskyldusambönd og kyngervingu. Hann setur á svið 

stanslausar árásir á þessi hlöðnu umfjöllunarefni, sem hann túlkar á eigin hátt. Hans 

tilgangur er þó ekki að mógða eða setja sig á háan hest gagnvart samfélaginu sem 

hann er hluti af. Kelley mótaðist sem listamaður á tímum hugmyndalistar og er oftast 

settur undir þann hatt. Þó er hefðbundin listmenntun langt í frá það eina sem hefur 

haft áhrif á hann og mótað. Hinir ýmsu umhverfisþættir á borð við bíómyndir, 

sálfræði, tónlist, bókmenntir og pólitík, svo ekki sé minnst á hinn mikla áhuga hans á 

amerískri samtímamenningu, hafa spilað sinn þátt í að skapa Kelley sem listamann. 

Þannig finnur allt það sem snertir hann á einhvern hátt sér farveg inn í listsköpun 

hans.1 Á þeim nótum tengi ég við listamanninn og þá tilhneigingu til að vera innblásin 

af öllu sem á sér stað í lífinu. Sérstaklega má þar nefna áhrif frá alls kyns miðlun sem 

við erum í daglegri snertingu við. Tenging þessi kemur bersýnilega fram í verkum 

mínum eins og Fullveldi Framtíðar, Abstrakt Skúlptúrum og All these are Added.2 Í 

þeim eru meðal annars gerðar athugasemdir við neyslumenningu og samfélagsleg 

viðhorf á fínlegan hátt sem stuða ekki áhorfandan fyrr en hann hefur eytt ákveðnum 

tíma með verkinu. Fagurfræðilega tengi ég sterkt við verk Mike Kelley, hið kvenlega í 

föndrinu sem verður sjálfkrafa athugasemd á barnæsku, sem er yfirleitt túlkað á 

óþægilegan hátt þegar fullorðnir eiga í hlut.3 

 

Fullveldi Framtíðar 

 

Texti úr sýningarskrá samsýningarinnar Aðlögun sem átti sér stað í Fjölskyldu- og 

Húsdýragarðinum í október 2014. 

 

 

                                                
1 Elisabeth Sussman ritstýrði, Mike Kelley: Catholic Tastes. (New York: Whitney Museum of 
American Art, 1993).                    
2 Sjá viðauka, myndir 1, 9-10 og 11-12  
3 John C. Welchman, Isabelle Gnaw og Anthony Vidler ritstýrðu, Mike Kelley. (London: Phaidon 
 Press Limited, 1999).  
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Fáni Helen Svövu Helgadóttur er staðsettur á svæði refanna. Stór 

hluti sjálfsmyndar okkar er innifalinn í táknmynd fánans. Í honum 

felast alls kyns upplýsingar; afmörkun landsvæða, uppruni, 

tungumál og saga. Refurinn er eina upprunalega íslenska 

landspendýrið. Þeir komu hingað undir lok síðustu ísaldar, 

labbandi yfir frosinn sjóinn. Þeir hafa sitt eigið tungumál og eiga 

sín landsvæði sem kallast óðöl. Steggirnir berjast innbyrðis fyrir 

yfirráðum á landsvæðum, landsvæðinu deila þeir þó oftar en ekki 

með mannfólki, eignarétturinn fer þá eftir því hvor þú ert.  

 

Verkið Fullveldi Framtíðar4 er fáni sem reistur var í húsdýragarðinum, nánar tiltekið 

inni í refabúrinu. Þegar okkur var úthlutað Húsdýragarðinum til að vinna með, í 

áfanganum Rými hjá Ólafi Gíslasyni, upplifði ég blendnar tilfinningar. Mínar fyrstu 

minningar tengdar garðinum eru úr barnæsku og innihalda bæði gleði og vonbrigði. 

Garðurinn líktist ekkert þeim framandi skemmti- og dýragörðum sem ég hafði 

heimsótt í öðrum löndum. Þó var gaman að heimsækja dýrin og vera nálægt þeim. 

Seinna, þegar ég var orðin eldri og upplýstari einstaklingur fóru dýragarðar 

óneitanlega að vekja hjá mér óhug. Rithöfundurinn Isaac Bashevis Singer hefur 

skrifað um þessa tilveru dýranna á beinskeyttan hátt og fékk Nóbelsverðlaunin í 

bókmenntum árið 1978. Hann hefur í nokkrum bókum sínum fjallað um meðferð dýra 

í nútímasamfélagi í samhengi við helförina, en hann er sjálfur gyðingur. Þar er 

vissulega á ferð umdeild skoðun en fjölmargir dýraverndunarsinnar notast við þessa 

samlíkingu og er ég þeim hjartanlega sammála. Í bók Singer, The Letter Writer er haft 

eftir aðalsögupersónunni:„Þegar kemur að dýrum er sérhver maður nasisti, fyrir 

dýrunum eru þetta (dýragarðar) hinar eilífu útrýmingbúðir“.5 Á sama tíma er ég svo 

mikill dýravinur að mér finnst óneitanlega gaman að hitta dýrin og eyða tíma með 

þeim. Þannig myndast þessi innri togstreita, sem tengist bæði fortíðinni og 

nútímanum. Fáninn er barnslegt svar mitt við ómannúðlegum aðstæðum, í skýru 

samtali við húsdýragarðinn og áhorfandann. 

 Mike Kelley talar um að hann vilji að upphafleg skynjun verka sinna snúist um 

vellíðan, sem svo smátt og smátt brotnar niður og að lokum umbreytist. Áhorfandinn 
                                                
4 Sjá�viðauka,�mynd 1: Fullveldi Framtíðar (2014). 
5 „In realation to [animals], all people are Nazis; for the animals, it is an eternal Treblinka.“ Isaac 
Bashevis Singer, Singer: Collected Stories, Gimpel the Fool to The Letter Writer, Ilan Stavans ritstýrði, 
(New York: Library of America, 2004), bls. 39.  
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áttar sig á því að verkið er ekki það sem hann hélt að það væri. Verk sem er eingöngu 

neikvætt á yfirborðinu hrinda áhorfandanum frá áður en hann nær að meðtaka það. 

Kelley vill að áhorfandinn eyði nægum tíma með verkinu til þess að átta sig á öllum 

litlu samfélagslegu skírskotununum sem hann hefur í það lagt. Ef verkið móðgar 

áhorfandann strax verða viðbrögðin einfaldlega hundsun.6 Með verkinu vildi ég ekki 

móðga eða gera lítið úr garðinum, fólkinu sem að honum kemur eða gestunum sem 

heimsækja hann. Þó þótti mér nauðsynlegt að gera athugasemd við aðstæður dýra í 

samfélagi manna, athugasemd sem byði upp á frekara samtal og fæli í sér 

uppbyggjandi boðskap. Fánanum og stönginni var, eins og áður segir, komið fyrir í 

refabúrinu með það fyrir augum að vekja fólk til umhugsunar um hvernig við sjáum 

dýrin og hvaða réttindi þau hafa undir yfirráðum okkar. Refir eru fyrsta landspendýr 

Íslands og hafa verið hér á landi síðan á síðustu ísöld. Engu að síður eru þeir 

réttdræpir hér á landi, alls staðar nema á Hornströndum.7 

Fáninn og fánastöngin eru handunnin og var mikil vinna lögð í útlit verksins. 

Ég fékk heilt tré frá Skógræktarfélagi Reykjavíkur, flysjaði það og hjó í það svo það 

fengi á sig sérstaka áferð; tálgað útlit. Þá saumaði ég fánann úr hvítu taui, mörgum 

mismunandi glimmerþráðum, pallíettum og hrossahárum. Hrossahárin minntu á 

refaskott þegar fáninn var dreginn að húni. Öll þessi smáatriði voru ekki sýnileg nema 

staðið væri inni í búrinu, refirnir fengu því einir að njóta þess hluta verksins. Með 

handverkinu, nostri og alúð leitaðist ég við að búa til eitthvað fallegt fyrir refina, 

eitthvað sem gleður augað, býr mögulega til menningarlega vitund eða fóstrar það 

sem er til staðar. Við mennirnir skiljum táknmynd fánans og hugsanlega verður úr 

keðjuverkun sem endar með fullveldi refanna. 

Fáninn fjallar um mismunandi tungumál manna og dýra, hver á hvaða svæði 

þegar báðir eiga það í raun og báðir hafa unnið fyrir því á sinn hátt. Samt finnst okkur 

við hafa réttinn til þess að koma dýrum fyrir í búri á stað sem okkur hentar. Í 

Húsdýragarðinum er reynt að líkja eftir heimkynnum refa hvað aðstæður og útlit 

varðar. Fyrr um sumarið ferðaðist ég þó um heimahaga þeirra á Hornströndum og 

upplifði litla tengingu við Húsdýragarðinn. Þar hlaupa refirnir daglega um feiknar 

stórt og fjölbreytt landsvæði, þeytast þar upp fjöll og niður að sjó á örfáum mínútum 

án þess að blása úr nös. Það svæði sem þeim er úthlutað í húsdýragarðinum er því afar 

                                                
6 Welchman, Gnaw og Vidler, Mike Kelley. 
7 Ester Rut Unnsteinsdóttir, „Af refum á�Hornströndum“�Hrafnaþing, 11. mars 2013. Sótt 12. desember 
2015 á�http://www.ni.is/midlun-og-thjonusta/hrafnathing/greinar/nr/14203.  
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lítið ef miða skal við náttúrulegar aðstæður þeirra. Sú spurning hlýtur því að vakna 

hvort hin tilbúnu heimkynni refanna séu gerð fyrir dýrin eða mennina, áhorfendur 

þeirra.  

 

After Cleaning  

 

Verkið After Cleaning8 gerði ég vorið 2014. Mér finnst mikilvægt að fjalla um þetta 

verk í tengslum við sjálfa mig og það ferli sem ég fer oft í gegnum. Mér finnst það 

sýna á mjög skýran hátt hvernig vinnuferlið mitt birtist. Hversdagsleikinn getur skipt 

sköpum en oft verður hann ekki að neinu fyrr en ég byrja að vinna með efni. Þá birtist 

framhaldið mér ljóslifandi.  

 Ég vinn við að þrífa heima hjá Björk Guðmundsdóttur söngkonu. Það voru 

sérstakar aðstæður í vinnunni og ég var á þessum tíma búin að eyða miklum tíma þar 

vikurnar fyrir kveikjuna að þessu verki. Þegar ég kom svo í skólann áttum við að þrífa 

vinnusvæðið okkar til þess að hafa hreinan skjöld fyrir hugmyndaflæði. 

 Ég var orðin svo örmagna á þrifum að ég notaði sömu pínulitlu tuskuna alveg 

frá upphafi til enda, ég nennti hvorki að ná mér í nýja né skola þessa sem ég notaði 

eða henda henni í ruslið. Á vinnusvæðinu mínu var mikið af glimmeri, drasli og ryki. 

Eftir þrifin storknaði þessi tuska og næst þegar ég leit á hana höfðaði hún til mín. Þá 

áttaði ég mig á því að þarna var tækifæri til að finna fegurðina í skítugum 

hversdagsleikanum, þarna gat ég umbreytt leiðigjörnum og einhæfum aðstæðum í 

listsköpun. Það er ákveðin gleði fólgin í því að finna og varðveita fegurðina í því 

ógeðslega, því sem við hendum yfirleitt beint í ruslið.  

 Í skúlptúrnum er ákveðin mótsögn, rétt eins og í vinnunni minni. Það að vinna 

við þrif vekur almennt ekki áhuga fólks en það að vinna við þrif hjá Björk getur gert 

það. Starfið hættir þá skyndilega að vera það sem það er almennt talið vera í 

samfélaginu og sveipast spennandi glansmynd. 

 Með skúlptúrnum velti ég einnig fyrir mér af hverju við þrífum, fyrir hvern 

það er og hvernig við gerum það. Þessi atriði geta öll sagt mikið til um manneskjuna 

sem á í hlut, sýnt fram á áráttur hennar eða vandvirkni, hroðvirkni eða slæping.  

 Ég ákvað í framhaldi að þrífa skólann, keypti marga fermetra af tuskum, tók til 

handanna og þreif skólann hátt og lágt. Dagana sem ég stóð í þessum þrifum varð allt 

                                                
8 Sjá viðauka, mynd 2-4: After Cleaning (2014). 
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ryk og kusk dýrmætt. Ef ég sá skítug horn og var ekki með tusku varð ég miður mín.  

Í kjölfarið fór ég að leggja á minnið skítuga staði í skólanum. Þegar ég var búin að 

þrífa og tuskurnar orðnar grútskítugar blandaði ég saman trélími og vatni til þess að 

gera þær stífari og hellti því næst glimmeri yfir, gulu og bláu. Úr þessu urðu til fimm 

misstórir skúlptúrar úr tuskum sem sýndir voru á gangi skólans. 

 Gjörningurinn í verkinu var sýnilegur í tuskunum sem hann áþreifanlega skildi 

eftir sig. Minningin um þrifin situr föst í efninu. Þessi hugsun um að gera við ónýtt og 

fanga fegurðina í því sem manni almennt yfirsést kemur fram í japanskri heimspeki 

sem kallast wabi-sabi. Hugmyndin er sú að fegurð og verðmæti hlutar aukist með tíma 

og notkun hans rétt eins og fegurðin sem liggur í örum og þroskaferli mannsins gerir. 

Í þessu tilviki eru það hversdagsleg og leiðinleg þrif sem verða að dýrmætum og 

minnisstæðum viðburði. 

 

Wabi-sabi  

 

„Wabi-sabi er fegurðin í hinu ófullkomna, hinu ótímabundna, og ókláraða. 

Það er fegurðin í hinu einlæga og auðmjúka. 

Það er fegurðin í hinu óhefðbundna“.9 

Wabi-sabi er japönsk hugmyndafræði og heimspeki. Wabi-sabi getur í sinni 

fullnustu verið lífsmáti, í það minnsta er það sérstök fagurfræði. Wabi-sabi er oft 

tengd við Zen-Búddisma því hún inniheldur margar af grunnstoðunum sem hann 

byggir á. Hvorugt er hægt að læra af bókum eða fyrirlestrum heldur er þekkingin 

einungis numin frá lærimeistara. Einnig fjallar wabi sabi og Zen að miklu leyti um hið 

ótímabunda og hverfula.10 Nálægasta enska orðið yfir wabi-sabi í er líklega „rustic“. 

Þetta orð lýsir aðeins á takmarkaðan hátt öllum þáttum wabi-sabi fagurfræðinnar en er 

oft það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar fólk sér hlut sem er skapaður út frá 

wabi-sabi. Í wabi-sabi er einnig að finna einkenni frumstæðar listar; hluti sem eru 

einfaldir, án tilgerðar og búnir til úr náttúrulegum efnum.11 

Í sinni tærustu mynd fjallar wabi-sabi um þau viðkvæmu og tímabundnu spor sem við 

skiljum eftir okkur þegar við lifum í sátt og samlyndi við náttúruna; stuttan göngutúr í 

                                                
9 „Wabi-sabi is a beauty of things imperfect, impermanent, and incomplete. It is a beauty of things 
modest and humble. It is a beauty of things unconventional.“ Leonard Koren. Wabi-Sabi: for Artists, 
Designers, Poets & Philosophers. (California: Stone Bridge Press, 1994), bls. 7. 
10 Leonard Koren. Wabi-Sabi, bls. 15-16. 
11 Leonard Koren. Wabi-Sabi, bls. 21. 
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gegnum skóglendi, þessi óljósu sönnunargögn um tilvist okkar sem á endanum búa 

einungis í huga þeirra sem voru viðstaddir eða fengu að heyra söguna.12 

Hugmyndafræðin fjallar einnig um að taka eftir hinu ljóðræna í hversdagsleikanum 

sem manni á það til að yfirsjást.13 Þessar hugmyndir koma bersýnilega fram í tveimur 

verkum sem hér eru reifuð, After Cleaning og Gert við sem fjalla bæði um að ýkja upp 

og fagna því sem almennt er hent, hunsað eða hulið. 

 

Gert við 

 

Það að gera við hluti, þykja vænt um söguna og átta sig á því að hlutir verða í raun 

dýrmætari og persónulegri eftir viðgerðir er mér mikilvægt. Gat á sokk sem þú 

stoppaðir í verður þér kært vegna sögunnar sem gatinu fylgdi og vinnunnar sem lögð 

var í að lagfæra gatið; nýir sokkar geta einfaldlega ekki veitt sömu gleði. Verkið Gert 

við14 gerði ég í lok árs 2014. Við höfðum verið með vinnuaðstöðu í einu lokuðu rými 

innan skólans mjög lengi. Ég hafði áhuga á að reyna að vinna á einhvern hátt með það 

rými. Stuttu áður hafði ég fengist við verk sem fjölluðu um húðflúr, dýr með 

samfélagslegum ádeilum og langaði í þetta sinn að útkoman yrði ekki þekktur hlutur, 

eins og til dæmis fáninn í Fullveldi Framtíðar heldur abstrakt. Ég hafði eytt miklum 

tíma í þessu herbergi, það var heldur illa farið og veggirnir ójafnir með götum og 

rákum. Útgangspunkturinn var að benda á fegurðina í þessum litlu misfellum. Ég 

gifsaði yfir þær og á meðan gifsið var enn blautt blés ég marglitu glimmeri yfir. 

  Þetta var heljarinnar vinna enda frekar stórt herbergi og valdi ég því þrjá parta 

af því til að vinna með. Í ferlinu týndi ég mér, varð heltekin af göllunum og byrjaði 

óafvitandi að fela þá. Ég sá ekki fyrir mér hvernig þetta ætti að ganga upp en hélt að 

það myndi koma heim og saman með magni. Það gerðist því miður ekki og mér fannst 

það misheppnað, en seinna átti verkið eftir að verða mikilvægt fyrir mig og listsköpun 

mína. 

 Þetta er það verk sem hefur ýtt mér á alla þá staði sem ég hef farið eftir það. 

Skömmin sem kom yfir mig þegar ég horfði á rýmið og vonbrigðin sem ég upplifði í 

hvert skipti sem ég kom inn í það og hélt að verkið væri orðið betra varð til þess að ég 

fór í naflaskoðun. Leitin að þeirri fullkomnun sem ég nálgaðist ekki heldur færðist 

                                                
12 Leonard Koren. Wabi-Sabi, bls. 42. 
13 Leonard Koren. Wabi-Sabi, bls. 22. 
14 Sjá viðauka, myndir 5-8: Gert við (2014). 
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sífellt fjær var lærdómsríkt ferli. Það er áhugavert sem myndlistarkona að fara svona 

djúpt ofan í holu þráhyggjunnar og ná ekki að nema staðar. Það kenndi mér margt um 

hvar ég var stödd og hvert ég vildi fara með listsköpun mína. Þegar ég lít til baka á 

verkið verður mér ljóst að um einskonar húðflúrun á veggina sjálfa var að ræða sem 

var skemmtilegt í samhengi við fyrri verk.  

Þessi tilraun mín til að gera við veggina á minn hátt er skyld kintsugi, sem er 

gömul japönsk hefð er felst í því að laga brotna leirmuni með gull-, silfur- eða 

platinumsalla. Kintsugi heimspeki er afsprengi wabi-sabi heimspekinnar og felst í því 

að fagna því gallaða og ófullkomna.15 Engar tilraunir eru gerðar til þess að fela 

skemmdirnar, viðgerðin er öllu heldur mögnuð upp og þar með tilvist hlutanna í tíma 

og við breytilegar aðstæður. Rétt eins og hendir allar lifandi verur eru brotin og 

sprungurnar óumflýjanlegur hluti af því að eldast og þroskast og felur því 

hugmyndafræðin í sér að manneskjan geti í þessu ferli samsamað sig hlutnum og 

fagnað honum og þar af leiðandi sjálfum sér og sínum göllum.16 

Þegar ég gerði verkið Gert við var ég einnig mjög innblásin af myndum af 

smáatriðum í efnisnotkun Rodarte.17 Ég tel reyndar að öll þau verk sem ég fjalla um í 

þessari ritgerð sé hægt að tengja í þessa átt, hvað varðar efnisval, útsaum og 

sérstaklega þá túlkun á uppreisn og pönki sem þær tjá á þennan fíngerða og kvenlega 

hátt.  

 

Rodarte 

  

Fatahönnunarteymið Rodarte var stofnað í Los Angeles árið 2005 af systrunum Kate 

og Laura Mulleavy. Systurnar höfðu enga menntun í fatahönnun, ein var nýúrskrifuð 

úr listfræði og hin úr ensku. Þær eru þekktar fyrir að nálgast fagið á 

hugmyndafræðilegan og nýstárlegan hátt, fyrir handunnar og marglaga flíkur og 

jafnframt fyrir að þreifa fyrir sér innan annarra listforma.18 Þær unnu meðal annars í 

samstarfi við arkitektinn Frank Gehry að uppsetningu á óperunni Don Giovanni, þar 

                                                
15 Christy Bartlett, James-Henry Holland og Charly Iten. Flickwerk: The Aesthetics of Mended 
Japanese Ceramics (New York, Münster: Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University, 
Museum für Lackkunst, 2008), bls. 19, sótt 13. desember 2015 á�
http://www.bachmanneckenstein.com/downloads/Flickwerk_The_Aesthetics_of_Mended_Japanese_Ce
ramics.pdf  
16 Christy Bartlett, James-Henry Holland og Charly Iten, Flickwerk, bls. 12. 
17 Sjá viðauka, mynd 8: Rodarte efnisnotkun. 
18�„Rodarte: Bio.“�Rodarte. sótt þann 11. desember 2015 á�http://www.rodarte.net/bio/ 
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sem þær hönnuðu búninga en hann sviðsmynd.19 Rík efniskenndin og áferðirnar á 

flíkunum þeirra bera yfirleitt mikinn keim af föndri og hafa þennan heimagerða 

eiginleika sem heillar mig. Þær hafa mjög skýra sýn og fylgja henni ótrauðar eftir. 

Þær eru hrifnar af alls kyns jaðarmenningu, allt frá japönskum hryllingsmyndum yfir í 

unglingakúltúr smábæjarins sem þær ólust upp í.20 Þó að viðfangsefnin geti verið eins 

ólík og þessi tvö er úrvinnsla hugmyndanna svo persónuleg að það fer yfirleitt ekki á 

milli mála fyrir þann sem þekkir til hver var að verki. Flíkurnar snúast í raun ekkert 

um tísku þó að umgjörðin í kring geri það vissulega.    

 Ég hef fylgst með Rodarte systrum alveg frá byrjun, þær hafa í raun haft mjög 

mikil áhrif á það hvernig ég vinn með efni, litaval og frágang. Jafnvel mætti segja að 

þeim hafi tekist að skýra út fyrir mér á myndrænan hátt hvað það er sem heillar mig 

áður en ég hafði áttað mig á því sjálf. 

 Þó svo að verkið Gert við hafi í heild sinni verið misheppnað voru smáatriðin í 

því það ekki. Eftir yfirferð á verkinu gat ég þó ekki hugsað mér að aðrir bæru það 

augum. Því síður gat ég tekið það niður, því það fól í sér að ég þurfti að standa frammi 

fyrir því aftur og horfa á það sem mér ekki tókst. Verkið og loks niðurrifið á því sem 

ég framkvæmdi hjálpaði mér þó óendanlega mikið að halda áfram og brjóta niður 

þennan vegg sem ég stóð frammi fyrir. Úr þessari reynslu, samsuðu áhrifa og 

endurhugsun á ferli urðu Abstrakt skúlptúrarnir til sem hafa verið viðfangsefnið mitt 

síðan þá á einn eða annan hátt. 

 

Abstrakt Skúlptúrar 

 

Ég byrjaði að vinna verkið Abstrakt skúlptúrar21 út frá ljósmynd frá ferðalagi mínu í 

Marokkó. Hún var tekin út um glugga og beindist að gluggum og rimlum á móti 

hótelherberginu mínu sem voru langt í burtu og varð myndefnið ógreinilegt. Ég 

stækkaði upp þann part af myndinni sem heillaði mig og hóf að silkiþrykkja 

myndirnar. Ég fann í því ferli að þar var um rangan miðil að ræða og fór því að horfa 

til annarra efna sem mér höfðu áskotnast nýlega, stórir svampar voru þar á meðal. Ég 

byrjaði að sauma í svampana með ljósmyndina, form hennar og litapallettu í huga. 

                                                
19 Karen Cilento, „Don Giovanni / Gehry - Rodarte.“�ArchDaily, 10. júlí�2012, sótt 13. desember 2015 
á�http://www.archdaily.com/253238/don-giovanni-gehry-rodarte 
20 Natalie Portman, „Rodarte.“�Interview, 11. nóvember 2008, sótt 11. desember 2015 á�
http://www.interviewmagazine.com/fashion/rodarte-natalie-portman/#_  
21 Sjá viðauka, myndir 9-10: Abstrakt Skúlptúrar (2015). 
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Smátt og smátt komu til mín fullkláraðar myndir af skúlptúrunum. Innblástur að 

strúktúrum í kringum svampana komu frá einföldum formum sem finna má bak við 

glugga inni á heimilum fólks. Túbusjónvarp og málaratrönur urðu fyrir valinu. 

Bakhluti sjónvarpins var gerður úr þungu gifsi, spreyjaður bleikur, og fremri hlutinn, 

„skjárinn“, gerður úr gömlum og skítugum bleikum svampi. Allur útsaumur var í 

kringum svæði sem voru skítug eða brotnað hafði upp úr svampinum, gerður með 

sanseruðum þráðum til þess að draga fram eiginleika hans, ástand og fyrra líf. Grind 

trönunnar var úr mjóum spýtum og þær tættar til þess að ná fram sem mestri 

viðkvæmni í efninu. Áferðin var eins og spýturnar væru nagaðar, grindin að brotna á 

köflum og þurfti á einum stað á límbandi að halda. Í stað málverks á trönunum var 

útsaumaður þunnur svampur, fölblár að lit og skítugur.  

Útkoman varð skrýtin, fögur og áhugaverð að mínu mati. Ég hafði velt því 

fyrir mér hvort skúlptúrarnir fjölluðu um skilaboð, því hlutirnir tveir áttu það 

sameiginlegt innbyrðis að báðir voru miðlandi áður en þeir urðu abstrakt útgáfur af 

sjálfum sér. Trönurnar og sjónvarpið í verkinu tala saman sín á milli og velta upp 

hugmyndum um stærri samfélagslegar tengingar miðlanna á milli og vísa í 

neyslumenningu samtímans. Myndlistin mín er til dæmis á tíðum innblásin af 

sjónvarpi og sjónvarp oft innblásið frá list. Verkið veltir upp spurningum um mörk 

hámenningar og lágmenningar, hvar þau liggja, og gefur til kynna að sjónvarpið taki 

meira pláss eins og staðan er í dag, það er þungt og klunnalegt á móti trönunum sem 

eru fíngerðar og léttar.  

Þetta er það verk sem mér finnst mikilvægast á mínum myndlistaferli. Þessir 

skúlptúrar breyttu viðhorfi mínu til vinnunnar. Mér leið eins og ég hefði fundið sjálfa 

mig í þeim; útlitslega, ferlislega og hugmyndalega séð. Í gegnum þetta ferli kynntist 

ég líka myndlistarmanninum Richard Tuttle sem er einn af þeim sem hefur haft mikil 

áhrif á mig og vinnu mína síðan þá. Hans viðhorf, vinnuaðferðir og fagurfræði skýrðu 

í raun út fyrir mér um hvað þessir skúlptúrar fjölluðu, nokkuð sem ég hafði á þeim 

tíma enn ekki áttað mig á. 

 

Richard Tuttle 

 

Richard Tuttle hefur starfað sem myndlistamaður í yfir 50 ár. Hann hefur náð að 

viðhalda forvitnilegu sjálfstæði, þvert á tískubylgjur samtímamenningar sinnar, hann 

var áfram ljóðrænn eftir að hugmyndalistin heltók listheiminn. Hann er einn 
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áhrifamesti listamaður okkar tíma, verkin hans forðast skilgreiningar og leysa upp 

mörk teikninga, málverka, skúlptúra, innsetninga og textíls, næstum eins og hann viti 

ekki af þeim. Hljóðlega hefur honum tekist að víkka skilning okkar á listhlutnum í 

tengslum við rými og endurmótað væntingar til skúlptúrs.22 Hann talar yfirleitt um öll 

sín verk sem teikningar og notar lítið orðið skúlptúr, hann leggur áherslu á minni skala 

og hugmyndirnar á bak við vinnuferlið. Hann snýr á hvolf viðtekinni skúlptúrvenju 

sögunnar sem einkennst hefur af risastórum hlutum úr karlmannlegum efnum eins og 

stáli, marmara og bronsi. Í staðinn býr Tuttle til sérkennilega hluti úr hversdagslegum 

efnum, eins og pappír, reipi, snæri, vír, taubútum, frauðplasti, trjágreinum, 

bylgjupappa, bóluplasti, nöglum og krossvið. Hann leikur sér með rýmið á sérstaka 

vegu þar sem hann kemur hlutum fyrir óþægilega hátt eða lágt á vegg og knýr þannig 

áhorfendur til að endurskoða „hvíta kassann“ eða rými gallerísins í samhengi við eigin 

líkama. Richard Tuttle nær fram fegurð í látlausum efnum sem takast á við 

viðkvæmni. Athuganir hans á línunni, litum, áferð og formi svo eitthvað sé nefnt eru 

samofin hinu andlega og ígrundaðar af mikilli næmni og forvitni. Skrautskrift er 

nokkuð sem hann talar um sem sterkan áhrifavald, sem og ljóð og tungumál.23  

Með sinni einstöku ljóðrænu talar Richard Tuttle um mikilvægi hlutarins fyrir 

sjónina. Hann segir að það að sjá sé bæði líkamlegt og andlegt ferli sem er í ævilangri 

þróun. Hann á safn af glerhlutum sem hann notar til þess að þjálfa augað. Glerið 

býður auganu að sjá í gegn en þegar það vill þá stoppar það. Hann talar um að búa til 

hluti með höndunum sem eru annað hvort meðvitað eða ómeðvitað að vinna verkið. 

Hann kýs seinni aðferðina, að slíta huga frá líkama þegar kemur að listsköpun sinni og 

reynir að notast við líkamsminni frekar en að leyfa huganum að stjórna ferðinni.24 Ég 

tel þetta vera svipaða leið og ég notast sjálf við þegar ég tek ljósmyndir og vinn í efni. 

Ég rýni í ljósmyndirnar út frá mismunandi sjónarhornum, stækka upp eða minnka þar 

til ég hef fundið kjarnann í þeim sem heillar mig. Svo hefst ferli þar sem 

lokaniðurstaðan, verkið, verður til í sjálfri efnisvinnunni. Þessari ómeðvituðu 

efnisvinnu mætti helst líkja við hugleiðslu sem skilar sér svo í sýnum sem ég fæ af því 

hvernig endanleg útkoma skúlptúranna á að vera. Tuttle talar einnig um hvernig 

menningin okkar metur hugsun fram yfir líkamlega vinnu. Háskólamenntun sé 
                                                
22�„Richard Tuttle: Bio,“�Pace Gallery. sótt þann 12. september 2015 á�
http://www.pacegallery.com/artists/474/richard-tuttle 
23 Art 21, „Richard Tuttle: Drawing and Exhibitions.“�Art 21, November 2011, sótt 10. september 2015 
á�http://www.art21.org/texts/richard-tuttle/interview-richard-tuttle-drawing-and-exhibitions 
24 Ross Simonini, „In the Studio: Richard Tuttle.“�Art In America, 10. október 2014, sótt 10. september 
2015 á�http://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazine/in-the-studio-richard-tuttle/ 
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nauðsynleg til þess eins að forðast handavinnu, samt eru hendurnar okkar og líkaminn 

viskubrunnur sem við sækjum í jafnmiklum mæli í. Hann veltir því fyrir sér hvaðan 

gáfur koma, hvort þær séu ekki mögulega faldar í taugaendum líkamans í jafnmiklum 

ef ekki meiri mæli en í heilanum.25 Þessar hugmyndir um líkamsminnið og mikilvægi 

þess styðst ég mikið við þegar ég er í efnisvinnu. Á þeim tímapunkti finnst mér 

hugurinn oft vera fyrir. Ég þarf reglulega að stíga í burtu frá verkinu á þeim stað 

ferlisins þegar hugsunin er tekin yfir til þess að forðast ofhleðslu líkt og gerðist í 

verkinu Gert við. Samkvæmt Tuttle verða myndlistamenn einnig að skilja eftir 

möguleikan á hinu ósýnilega, andstæðuna við sjónræna upplifun. Það sem ekki er 

beinlínis sagt eða sýnt, því sem er sleppt ber líka að gefa gaum. 26 

 

These are all added / Þessu hefur öllu verið bætt við 

 

Texti um sýningu sem haldin var í Kubbnum í Listaháskóla Íslands þann 7. desember 

2015:27 

 

All these are added / Þessu hefur öllu verið bætt við 

 

sumir hlutir eru þarna uppi 

sumir hlutir eru hérna niðri 

og sumir hlutir eru í miðjunni 

 

og tók myndir af því úr fjarlægð 

 

ég horfði þangað í ár áður en ég ákvað að banka á dyr íbúðarinnar 

ég elska skreytingar en ég hef aldrei búið neins staðar og gert þær fyrir 

sjálfa mig 

 

ég hef séð það í gegnum glugga 

 

hjá öðru fólki 
                                                
25 Simonini, „In the Sudio: Richard Tuttle.“  
26 Simonini, „In the Sudio: Richard Tuttle.“  
27 Sjá viðauka, mynd 13: These are all added, plakat (2015) 
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tilgangslaust 

stundum grípur það athygli mína 

 konan sem átti hana féll frá fyrir þrem dögum síðan 

 

Þetta gæti hafa gerst eftir að hafa skoðað íbúðir í langan tíma. Ég 

hef litið inn um glugga og skoðað alla þessa hluti sem tilheyra 

húsum en eru ekki þar frá byrjun. Þeir eru auka og bætast við með 

tímanum. Ég er aldrei með svoleiðis. Ég veit ekki fyrir hvern þetta 

er, hvort það er fyrir okkur eða fyrir annað fólk til að sjá það. 

Það er eins með verkin sem ég bý til. Ég elska að vinna þau, en 

útkoman er í raun aldrei fyrir sjálfa mig. Hún kemur þegar ég er 

undir þrýstingi. Öllum þessum hlutum sem er bætt við heimili 

okkar og heiminn. Ég veit ekki til hvers þeir eru. En þeir hafa 

kraft. 

 

Verkið These are all added28 spratt fyrst út frá þeim ljósmyndum sem ég byrjaði að 

taka af gluggum úr fjarlægð. Það var ekki hægt að bera kennsl á hlutina í 

gluggasyllunum en maður gat séð formin og ímyndað sér hvaða hlutverki þeir gegndu. 

Þeir voru settir í gluggann fyrir eigandann og fólkið sem hann heimsótti en einnig 

útstilling fyrir þá sem ganga eða keyra framhjá og horfa inn.  

 Á meðan ég velti fyrir mér þessari nýfundnu þráhyggju gagnvart annarra 

manna gluggum og hvort þetta hefði einhverja þýðingu fyrir mig í stærra samhengi fór 

ég að skoða þá strúktúra sem oft er bætt við húsin okkar eins og glerhýsi og svalir. 

Með abstrakt sjónarhorni ljósmyndaði ég þessa strúktúra úr fjarlægð rétt eins og ég 

gerði með gluggana. Ég byrjaði næst á að endurskapa þessa strúktúra úr timbri og 

frauðplasti, ekki í raunstærð eða beinlínis í samræmi við raunveruleikann, fremur eins 

og ég mundi eftir þeim. Þannig urðu þeir að abstrakt útgáfum af sjálfum sér. 

Ég hafði mestan áhuga á einum glugganna sem er staðsettur beint á móti 

skólanum. Hann virtist svo fullkominn og fágaður í uppsetningu, næstum því alveg 

symmetrískur og minnti mig á himnaríki. Það sem vakti áhuga minn var ekki beint 

persónan á bak við þennan glugga heldur frekar drifkrafturinn á bak við 

fullkomnunina og skreytingarnar. Fyrir hvern var glugginn?  

                                                
28 Sjá viðauka, myndir 11-12: These are all added (2015). 
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 Ég fékk þá hugmynd að taka ljósmyndir af þessum sama glugga og ég hafði 

áður myndað að utan, en í þetta skiptið að innan. Ég bjóst við því að það myndi skýra 

fyrir mér betur hlutina í syllunni og í kringum gluggann.  

 Ég hófst ekki handa við myndatökuna fyrr en sex mánuðum síðar. Þá komst ég 

að því að konan sem átti íbúðina hafði látist þremur dögum áður en ég bankaði upp á. 

Barnabarnið hennar leyfði mér samt að koma og taka myndir, í ljósi þess að hún hefði 

haft gaman af því. Þessi saga er líklega það sem bindur sýninguna saman á 

óhefðbundinn hátt.   

 Skúlptúrarnir urðu á endanum sex, tveir stórir og fjórir minni sem eru hluti af 

þeim stóru. Abstrakt útgáfa af glerhýsi og svölum eru þeir stóru auk minni skúlptúra 

sem minna á gluggaskreytingar, einn þeirra staðsettur á óvenjulegum stað. 

Skúlptúrarnir eru þeir hlutir sem bætt er við og við hvern annan, þeir fjalla um 

skreytingar og hvort list sé eitthvað annað en það. Allir þættir skúlptúranna voru 

handgerðir, tóku tíma og eru einstakir. 

 Auk skúlptúra og innsetningu í rýmið voru ljósmyndir á veggjum af 

heimsóknum mínum og myndatökum af þessum glugga. Þessar ljósmyndir kynna 

síðan aftur til leiks óþekktan aðila, konuna sem er listamaðurinn innan þeirra. 

Viðkvæmt og hverfult spor skilið eftir í annars stærra samhengi, það lifir aðeins 

lengur fyrir vikið. Í þessu verki koma fram þær hugmyndir sem hafa haft áhrif á mig 

er varðar wabi-sabi og þau óljósu spor sem hver einstaklingur skilur eftir. Úrvinnslan 

mín frá hugmynd að skúlptúr sem hefur þróast talsvert með kennslu og áhrifavöldum í 

átt að abstakt ljóðrænu frá mun bókstafslegri túlkun sem áður var. Samt sem áður er 

hægt að rekja sögu í þessu verki og finna skírskotun í neyslumenningu okkar og þessa 

miklu skreytingarþörf sem maðurinn hefur þörf til að auka sífellt við. 
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Lokaorð 

 

Hér hefur verið fjallað um nokkur verk sem ég hef gert á síðustu þremur árum í námi 

mínu við Listaháskóla Íslands. Þau verk sem fyrir valinu urðu tengjast ákveðinni 

framvindu sem mér þykir hafa átt sér stað, bæði hvað varðar ytra útlit verkanna og 

hugmyndafræðilegar skírskotanir. Ég tala um áhrifavalda, sem í mínu tilfelli eru 

persónur og verk, fremur en heilar stefnur.  

Listsköpun mín hefur þróast á þessum þremur árum í LHÍ á þann hátt að ég 

hef tekið með mér þann áhuga sem ég kom með í skólann á viðkvæmni, 

utangarðsfólki, handgerðum hlutum og ríkri efnisáferð inn í nýjan heim ljóðrænna 

hugmynda og abstrakt úrvinnslu. Óvíst er hvort þessi heimur sé ræðari eða óskýrari en 

sannfærð er ég um að hann er að mörgu leyti dýpri, fyrir mér að minnsta kosti. 

Skólaganga mín í myndlist hefur einnig verið ferli í sjálfu sér, ferli þess að finna þann 

stað í minni veröld þar sem ég get unnið með því yfirvaldi sem til staðar er, og það 

sama má segja um aðra hluti utan skólans eins og vinnu og samskipti sem hafa verið 

gerð upp í listsköpun minni á þessum árum.  

Um leið og ég vinn með fegurðina í sprungum hversdagsleikans geri ég um 

leið upp tilfinningar mínar til þess þrúgandi yfirvalds sem í honum liggur, á 

hljóðlegan hátt. Verkum mínum fylgir á sama tíma forvitni, þráhyggja og óskýrar 

athugasemdir gagnvart þeim viðhorfum sem eru við lýði í okkar nánasta umhverfi og 

engin kennir okkur að efast um. Ég enda í raun á sama stað og ég byrjaði án þess að 

vita það þá, munurinn er að núna veit ég hvar ég stend; fyrir utan að horfa inn, hvort 

sem það er á almenn viðhorf eða inn um glugga. 
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 20 

 

 

 

 

Mynd 4: After Cleaning, nærmynd. 
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Myndir 6-7: Gert við, nærmyndir. 
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Mynd 13: These are all added, plakat. 

 

 


