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Útdráttur 

Ég hef átt í töluverðum erfiðleikum með að finna mér samastað í listheiminum og 

jafnvel spurt sjálfan mig hvort ég hafi nokkurn áhuga á listum. Hér mun ég meðal annars 

lýsa þessari leit að einhvers konar rödd sem væri einlæglega mín til að tjá það sem mér 

finnst verulega skipta máli. Á þessari leið rakst ég á listamenn sem settu óhefta tjáningu 

ofar faglegri framsetningu og um þá mun ég einnig fjalla í þessari ritgerð. Þessir 

listamenn, Dubuffet og meðlimir Cobra-hreyfingarinnar, vöktu með mér von eða tiltrú 

á að ég ætti fullt tilkall til að kalla mig listamann eins og hver annar á mínum forsendum; 

ég þyrfti ekki að passa inní staðalímynd listamannsins eins og ég sá hana fyrir mér: 

háfleygan spjátrung og bóhem. Þegar ég svo kynnti mér kenningar rússneska 

rithöfundarins Lev Níkolajevítsj Tolstojs um eðli og tilgang listarinnar fann ég með 

þeim mikinn samhljóm og hér verða einnig kynntir þeir þættir þeirra sem ég hreifst af 

og tengdi við.   
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Inngangur 

Það getur verið erfitt að ná áttum í heimi lista og tilfinninga. Vegir liggja til allra átta 

og í mínu tilfelli tók það tæplega sex ár að finna hentuga slóð. Frá því að ég hóf listnám 

árið 2009 til dagsins í dag hefur viðhorft mitt til myndlistar tekið þó nokkrum 

breytingum. Á þeim tíma hef ég hikandi reynt að tengja við hugmyndir annarra um 

fagurfræði og tilgang myndlistar. Nýlega reyndi ég bókstaflega að máta mig við nokkrar 

stefnur í myndaseríu með því að setja mitt eigið andlit í endurgerðir af nokkrum 

þekktum málverkum á borð við Las Meninas (1656) eftir Velázguez.1 

 Af þeim listmönnum sem ég hef kynnst finn ég mestu samkennd með þeim sem 

tengdir eru Art brut og Cobra-hreyfingunni. Það gæti verið vegna áhrifa frá vinnu minni 

í umönnun fatlaðra. Í henni hef ég fengið að kynnast hrárri og óheftri listsköpun og litið 

til hennar með aðdáunaraugum. Slíkan heiðarleika tel ég nauðsynlegt skilyrði sannrar 

listar. Þeim skoðunum deilir með mér spekingurinn Lev Tolstoj. Listaskoðunum hans 

kynntist ég fyrst í námi mínum í Myndlistaskólanum á Akureyri en ákvað ekki fyrr en 

á síðasta ári að lesa hann betur. Þá sá ég að það var í ýmislegt í kenningum hans sem 

endurspeglaði hugsanir mínar um tilgang myndlistar. Við lestur listkenninga Tolstoj 

áttaði ég mig á að það er tenging á milli hugmynda hans og þeirrar listar sem höfðar 

helst til mín. Þar á ég við það sem hefur verið kallað frumstæð eða naíf list líkt og Art 

brut og Cobra. 

 Í fyrsta kafla fjalla ég um listkenningar Tolstoj og tengingu mína við þær. Þar á 

eftir fer ég yfir þróun vinnubragða og viðhorfs míns til listar með hliðsjón af 

skissubókum mínum. Að lokum mun ég fara yfir Art brut og Cobra og reyna að setja 

þær hugmyndir í samhengi við mínar eigin.       

  

                                                 
1 Sjá mynd 1 í viðauka. 



 

 
 

Tolstoj 

Rússneski rithöfundurinn, heimspekingurinn og greifinn Lev Níkolajevítsj Tolstoj 

hafði sterkar skoðanir á list. Árið 1897 skrifaði hann bókina Hvað er list? (e. What is 

art?) þar sem hann útskýrði listkenningar sínar í þaula. Í henni kemur fram skoðun hans 

á sönnu hlutverki listarinnar. Samkvæmt honum er hlutverk hennar að miðla 

tilfinningum manna á milli svo myndað með þeim samkennd og þannig gæti mannkynið 

sameinast í fullkomnu bræðralagi.2 Hann lýsti andstyggð sinni á hvernig komið var fyrir 

listinni og benti á ýmislegt sem betur mætti fara. Þó að bókin sé orðin yfir aldar gömul 

þá tel ég margt í henni eiga vel við enn þann dag í dag.   

 Í upphafi bókarinnar fjallaði Tolstoj um hvernig krafan um fagmannlega 

framsetningu listaverka bitni á innihaldi þeirra. Hann sagði að sérhæfðir listamenn hafi 

vegna strangrar þjálfunar allt frá barnæsku fjarlægst það sem skiptir í raun og veru 

máli.3 

 Tolstoj lýsti yfir áhyggjum hvernig skattpeningum almúgans væri sólundað í 

eitthvað sem yfirstéttin ákvað að væri list. Honum fannst ekki réttlátt að fórna vinnu og 

geðheilsu almúgans fyrir eitthvað sem aðeins lítill hópur manna gæti notið.4 Þessar 

hugleiðingar Tolstoj ættu mögulega vel heima sem athugasemd við frétt um 

listamannalaun. Sá munur er þó á skoðunum hans og hins dæmigerða netdólgs er að 

Tolstoj þykir ekki réttmæti listaverka byggjast á hversu hátt verð fæst fyrir þau. Þvert á 

móti telur hann að peningar séu einn af helstu sökudólgum úrkynjunar listarinnar5.    

 Tolstoj taldi allar aðrar skilgreiningar á list rangar þar sem þær gengu allar út á 

að hlutverk listar væri að veita áhorfandanum unað eða fegurð. Tolstoj hélt því 

hinsvegar fram að list væri ekki nein munaðarvara heldur væri af grunnþörfum 

mannkyns. Hann átti við að list væri nauðsynleg fyrir mannleg samskipti. Rétt eins og 

tungumál miðlar hugmyndum þá ætti list að miðla tilfinningum. Hann hélt fram að með 

list væri hægt að smita tilfinningum á milli listamannsins og áhorfandans.6 

 Þær geta verið af ýmsu tagi tilfinningarnar sem list miðar. Tolstoj tekur fram að 

engu skipti hvort að þær séu sterkar eða veikar, mikils- eða lítilsverðar, góðar eða 

slæmar. Hann benti á að list er ekki eingöngu að finna í leikhúsum, söfnum og ljóðum. 

                                                 
2 Lev Níkolajevítsj Tolstoj. What Is Art?, Aylmer Maude þýddi (Indianapolis: The Bobbs-Merrill 
company, 1960), bls. 51–52. 
3 Sama heimild, bls. 10. 
4 Sama heimild, bls. 15–16. 
5 Sama heimild, bls. 59. 
6 Sama heimild, bls. 49. 



 

 
 

List taldi hann leynast í gamansögum, vögguvísum, skreytingum og jafnvel kjólum og 

borðbúnaði. Tolstoj kenndi kirkjunni sem stofnun og auðvaldinu um hversu blint fólk 

væri orðið á list í nærumhverfi sínu.7 

 Auk kirkjunnar þá kenndi Tolstoj yfirstéttinni um afskræmingu listarinnar. Fólk 

sem tilheyrði yfirstéttinni var flest vel menntað. Sú menntun leiddi af sér að það áttaði 

sig á því að það sem kirkjan predikaði var þvæla og hafði lítið með kristni að gera. 

Yfirstéttin hélt þó áfram að þykjast fylgja kirkjunni þar sem hún var nauðsynlegt tól til 

að hafa hömlur á almúganum. Valdafólkið óttaðist líkt og kirkjan boðskapinn um 

jafnrétti sem samkvæmt Tolstoj er kjarninn í Kristni. Það hafði engan áhuga á að fórna 

lífsgæðum sínum. Það var einmitt þessi stétt sem hafði peninga og frítíma og gat þannig 

stjórnað allri listsköpun.8 

 Þegar yfirstéttin hafði tapað trúnni (á bræðralag og jafnrétti) sneri það sér að því 

forna viðhorfi að það mikilvægasta í lífinu væri persónuleg nautn. Af þeim sökum fór 

það að dæma listaverk eftir fegurðar- og nautnagildi þeirra.9 Mótífin í þessum verkum 

þótti Tolstoj ómerkileg. Verkin snúast um: „ ... aðeins þrjár mjög lítilfjörlegar og 

einfaldar tilfinningar - stolt, kynlífsþrá, og lífsleiða.“10 Það versta við list af þessu tagi 

var samkvæmt Tolstoj að hún höfðaði aðeins til lítils brots af samfélaginu. Listaverkin 

séu of torræð til að leikmaður gæti fengið eitthvað út úr þeim. Þær tilfinningar sem búa 

í verkunum eru úrkynjaðar enda komnar frá þjóðfélagshóp sem er úrkynjaður af 

iðjuleysi. Þeir sem þræta fyrir það eru að neita sjálfsögðum rétti allra til listar.11 

Til að list teljist til sannrar listar þarf hún að uppfylla viss skilyrði hélt Tolstoj 

fram. Hún þarf að smita tilfinningum sem stuðla að jafnrétti og bræðralagi. Verkin þurfa 

að vera öllum skiljanleg enda er markmiðið: „ ... sameining allra-gjörsamlega allra og 

það án undantekninga .... “12 Ef verk stuðlar aðeins að bræðralagi á milli sumra eins og 

til dæmis þjóðernisleg list þá veldur hún því að sá hópur fjarlægist öðrum.13 Einlægni 

sagði Tolstoj einnig nauðsynlega. Það er brýnt að listamaðurinn vinni úr tilfinningum 

sem hann sjálfur hefur fundið fyrir og að verkið sé gert af þörf listamannsins til tjáningar 

á uppsöfnuðum tilfinningum en ekki til að geðjast öðrum.14 Tolstoj ber þetta við saman 

                                                 
7 Sama heimild, bls. 51–53. 
8 Sama heimild, bls. 57–59. 
9 Sama heimild, bls. 59–60. 
10 Sama heimild, bls. 74. 
11 Sama heimild, bls. 70. 
12 „ ... the union of all-absolutely of all people without exception ....“ (Þýðing höfundar) Sama heimild, 
bls. 147. 
13 Sama heimild, bls. 149. 
14 Sama heimild, bls. 141. 



 

 
 

við kynlífsiðkun móður en hennar hvati er ást. Í falskri list, rétt eins og í vændi, þá er 

hvatinn gróði15.  

Í lok bókarinnar fjallaði Tolstoj um hvernig hann kysi að listsköpun 

framtíðarinnar yrði. Hann sagði að samtímalistin væri komin að leiðarlokum. Hana 

skorti það sem er listinni mikilvægast, inntak bræðralags og jafnréttis. Samtímalistina 

taldi hann orðna svo úrkynjaða og einangraða við ákveðinn hóp að list framtíðarinnar 

yrði ekki þróun á henni heldur eitthvað algjörleg nýtt.16 Hann vildi losna við 

fagmennsku úr list og það sama gilti um listgagnrýnendur. Á þeim hafði hann 

andstyggð: „Gagnrýnendur eru þeir heimsku sem ræða um þá vitru“17. Honum þóttu 

gagnrýnendur eyða of miklum tíma í að tala um verk og reyna þannig að finna í þeim 

merkingu. Tolstoj telur það vonlaust af því að: „Ef það væri hægt að útskýra það sem 

listamaðurinn vildi koma á framfæri með orðum, þá hefði hann notað orð til að tjá 

sig.“18 Honum þótti rangt að list sé metin af fáum og úrkynjuðum manneskjum í stað 

þess að almúginn hafi valdið. Síðast en ekki síst vildi Tolstoj losna við listaskóla. Hann 

hélt því fram að skólar geti hvorki kennt tilfinningar né rétta leið til að koma þeim á 

framfæri þar sem hver maður ætti að geta beitt sínum eigin eðlislægu aðferðum. Það 

eina sem listaskólar kenni að hans mati er að smita tilfinningum sem aðrir listamenn 

hafa fundið fyrir og beita til þess aðferðum þeirra listamanna.19 Þegar skólunum hefur 

verið lokað muni óþarfar tæknibrellur og skraut hverfa úr listinni og hún verði 

einfaldari, hreinni og betri ef marka má Tolstoj. Í stað sérhæfðra listaskóla vill hann að 

grunnþættir listsköpunar verði kenndir meðfram lestri og skrift. Þannig standi allir 

jöfnum fótum þegar sköpunarþörfin kemur yfir þá og náttúrulegir listamenn sem faldir 

eru meðal fjöldans munu verða fyrirmyndin.20 

 Að lokum vonaðist Tolstoj eftir því að listamenn sem starfsstétt muni þurrkast 

út. Engin muni lengur fá borgað fyrir list sína. Allir meðlimir samfélagsins muni skapa 

list en eingöngu þegar þörfin kallar. Tolstoj heldur fram að fjárhagslegt öryggi hafi 

sligandi áhrif á listamenn þar sem það leysir hann undan baráttunni við náttúruna fyrir 

framfærslu sinni og annarra. Þær aðstæður eru mannkyninu eðlislægar og fylla fólk af 

mikilvægustu og hreinustu tilfinningum sem völ er á. Listamaðurinn muni vinna 

                                                 
15 Sama heimild, bls. 173. 
16 Sama heimild, bls. 173–174. 
17 „Critics are the stupid who discuss the wise.“ (Þýðing höfundar) Sama heimild, bls. 111. 
18 „Had it been possible to explain in words what he wished to convey, the artist would have expressed 
himself in words.“ (Þýðing höfundar) Sama heimild, bls. 111. 
19 Sama heimild, bls. 111–115. 
20 Sama heimild, bls. 175. 



 

 
 

eðlilega vinnu nema þegar hann finnur fyrir tilfinningu  sem hann vill leysa um eða 

deila með sem flestum. Fyrir það fær hann ekki peninga heldur hamingju.21 Tolstoj vill 

hreinsa listheiminn algjörlega af braski: „Hof listarinnar verður ekki hof fyrr en búið er 

að fleygja listaverkasölunum á dyr.“22 

Margt hefur breyst á þeirri rúmu öld sem liðin er síðan Tolstoj skrifaði bók sína. 

Í því samfélagi sem ég þekki þá er velmegun og menntastig alþýðunnar mun hærra. Það 

gæti þó hafa ollið því að það eru ekki lengur eingöngu yfirstéttin sem er úrkynjuð af 

iðjuleysi heldur erum við það flest. Þar á meðal ég. Trúin á jafnrétti og bræðralag finnst 

mér láta í minni pokann fyrir kröfu um skemmtun og fegurð. Ég hef það á tilfinningunni 

að meirihluti landa minna vilji listaverk sem eru vel unnin, raunveruleg og síðast en 

ekki síst söluvænleg. Í stað þess að leita að tilfinningum í verkum þá virðist það leita 

að einhverskonar myndagátu. Mér finnst litið á list sem eitthvert áhugamál í stað þess 

að líta á list sem nauðsynlegan hluta af tilvist okkar. 

Ég kann illa við þegar fólk talar um listnemendur eins og mig sem „skapandi 

einstaklinga“. Það þykir mér fela í sér að það búi ekki allir yfir sköpunarþörf. Þá er farið 

að gera list að einhverju sem er á færri fárra og svo eiga hinir bara að horfa og kaupa. 

Ég er sammála Tolstoj að allir hafi burði til og þörf fyrir að skapa.  

Ef að fengi einhverju um það ráðið myndi ég stytta vinnudaginn niður í fjórar 

klukkustundir. Því næst mætti loka sölugalleríum og listaskólum. Sölu listaverka myndi 

ég gera ólöglega. Ég tel nauðsyn á að minnsta kosti einn hluti mannlegar tilvistar losni 

undan markaðshyggju. 

Þau listaverk sem ég hef gert hingað til passa því miður fæst við kenningar 

Tolstoj. Mér þykir það eftirsóknarvert en það reynist mér erfitt þar sem ég er að mínu 

mati úrkynjaður af iðjuleysi og velmegun. Ég hef aldrei þurft að hafa áhyggjur af því 

að hafa efni á mat. Í versta falli hef ég haft áhyggjur af því hvernig mat ég hef efni á. 

Tolstoj sjálfur þurfti heldur aldrei að líða skort. Hann var af ríkum ættum og var ekki 

hluti af verkalýðnum sem hann leit svo upp til. Honum þótti ósanngjarnt að hann gæti 

lifað sældarlífi á meðan aðrir þurftu að strita. Hann átti það þó til að vinna með 

verkalýðnum í sjálfboðavinnu til að friða samviskuna. Tolstoj var einhverskonar 

áhugamannaverkamaður.23 Líkt og Tolstoj þjáist ég af samviskubiti sem er sprottið upp 

                                                 
21 Sama heimild, bls. 175–177. 
22 „Until the dealers are driven out, the temple of art will not be a temple.“ (Þýðing höfundar) Sama 
heimild, bls.   177. 
23 Allan Yentob, The Trouble with Tolstoy, sjónvarpsþáttur. (London: BBC, 2011).  



 

 
 

af svipuðum ástæðum . Ég hef bitið það í mig að ef eitthvað er auðvelt og skemmtilegt 

þá er það ekki alvöru nám eða alvöru vinna. Mér þykir einmitt listnám yndislegt. Það 

hefur þó aldrei hvarflað að mér að vinna sjálfboðavinnu. Mitt samviskumeðal er að 

sanka að mér verkamannabúnaði og -klæðnaði sem ég nota þegar þannig liggur á mér. 

Ég er einhverskonar verkamannadragdrottning24. 

  

                                                 
24 Sjá mynd 2 í viðauka. 



 

 
 

Skissubækur 

Af þeim verkum sem ég hef gert þá tel ég að Tolstoj yrði sáttastur við skissubækurnar 

mínar. Þær innihalda að stærstum hluta myndir sem ég gerði eingöngu með sjálfan mig 

í huga. Þegar ég geri myndir eða skrifa texta í bókina þá er það oftast til að vinna úr 

tilfinningum mínum en ekki til að undirbúa verk til að geðjast orðum. Þær myndir ættu 

að fullnægu kröfu Tolstoj um einlægni; að listaverk séu ekki gerð með áhorfanda í 

huga.25 

Frá því að ég hóf listnám haustið 2009 í Myndlistaskólanum á Akureyri hef ég 

unnið með skissubækur. Síðan hafa liðið rúm sex ár og skipta útfylltar skissubækur 

tugum þó að nokkrar hafi týnst. Með því að fletta í gegnum bækurnar er hægt að gera 

sér mynd af því hvernig vinnubrögð og viðhorf mín til listar hafa þróast í gegnum árin. 

Þegar ég hóf nám þá fannst mér að teikningar og málverk ættu að vera 

raunveruleg og vel gerð. Mér þótti einnig jákvætt ef einfaldur symbólismi fælist í 

listaverkum og best var ef  verkin fengu mann til að gráta. Ég var ekkert að spá í öðrum 

listamönnum. Einu málararnir sem ég kannaðist við voru Leonardo da Vinci og þess 

háttar stórjaxla. Mér þótti hann flottur af því að hann var flinkur. Ég á minningu um að 

hafa séð mynd eftir Paul Klee og fundist hún ömurleg. Í dag er ég á öðru máli. Hvað 

efnistök varðar þá vildi ég að málverk fjölluðu um fólk og hversdagsleikann.Sjálfur 

ætlaði ég að verða bjargvættur venjulega fólksins. Hlutverk mitt taldi ég vera að fá 

óspennandi fólk eins og mig til að þykja vænt um sitt leiðinlega líf. 

Elsta skissubókin sem ég veit hvar er niðurkomin er frá sumrinu 2010. Á einni 

blaðsíðunni er mynd sem ég teiknaði í „heiðarlegri“ vinnu. Á henni sést skjólstæðingur 

minn í bakaríi en þangað höfðum við farið til að gera vel við okkur.26 Þarna sést að ég 

hef verið að rembast eftir bestu getu við að apa eftir raunveruleikanum. Ég hef þó leyft 

mér að einfalda andlit starfsmannsins sem stendur í bakgrunni. Myndefnið er mjög 

hversdagslegt og jafnvel eymdarlegt að mínu mati. Á sama tíma og það er fallegt að 

gera sér glaðan dag þá þykir mér eitthvað sorglegt við tómar mjólkurfernur og 

pumpukaffi í bakaríi. Það fær mig til að hugsa um heiminn og öll þau ævintýri sem ég 

er að missa af vegna minnar hvíthyskislegu hegðunar. Sumir klífa fjöll, aðrir pumpa 

kaffi. 
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Einhver þróun hefur átt sér stað þegar komið er að sumrinu 2011. Þá gerði ég 

teikningu og skrifaði við hana af hvaða tilefni hún var gerð.27 Skissubókin var þannig 

orðin að dagbók. Á myndinni hef ég sett mig í aðalhlutverk en það átti eftir að verða 

algengt þema. Ástæðuna fyrir því tel ég ekki eingöngu vera ást á sjálfum mér heldur 

finnst mér auðveldara að gagnrýna ef ég bendi á mína eigin lesti í leiðinni. Textinn á 

myndinni er: „Ég og Elma fórum á Greifann. Hámaði í mig 12" [pizzu] og varð illt. 

Gúdd tæms.“ Þarna var ég að ljúga ef ég man rétt. Þetta var alls ekkert „gúdd tæms“ 

eða gaman á íslensku. Ég hafði verið á barnum kvöldið áður og var sárþjáður af 

timburmönnum. Þó ég þori ekki að fullyrða það þá minnir mig að ég hafi líka verið í 

einhverri ástarkrísu. Mig grunar að ég hafi ekki skrifað sannleikann af því að ég hafi 

verið hræddur um að móðga þá sem málið varðaði eða einfaldlega verið að ljúga að 

sjálfum mér. Þarna átti sér stað gróf ritskoðun. 

Haustið 2011 hafði ýmislegt breyst. Á myndinni Samviskudjöfullinn í kjörbúð28 

(2011) má sjá að ég var farinn að leggja meiri metnað í myndirnar. Ég hafði tekið mig 

til og litað myndina. Það mætti segja að á þessu tímabili hafi skissubækurnar farið að 

færa sig frá því að vera krassbækur yfir í myndabækur. Þarna voru karakterarnir 

Danskisi og Samviskudjöfullinn komnir til sögunnar en sá síðarnefndi er kanínan fremst 

á myndinni. Inntak myndarinnar var svipað og áður. Hún fjallar um hversdagsleikann 

og þykir mér fátt hversdagslegra en að versla í matinn. Kanínan táknar samviskubit og 

fyrir mér þýðir myndin að vanlíðan leynist meira að segja í verslunum. Þessi mynd er 

merkileg fyrir þær sakir að ég gerði eftir henni olíumálverk en í málverkinu hafði ég 

sett sjálfan mig inn í myndina.29  Þetta verk er annað þeirra tveggja verka sem ég hef 

selt á ferlinum og skipar því sess í gráðugu hjarta mínu þó að eflaust myndi Tolstoj 

sárna. 

Danskisi og Samviskudjöfullinn eru karakterar sem ég notaði mikið í nokkur ár. 

Fyrir mér standa þeir fyrir ákveðnar tilfinningar og persónueinkenni mín. 

Samviskudjöfullinn er kanína sem táknar kvíða, depurð og að sjálfsögðu samviskubit. 

Danskisi er köttur og fyllibytta. Hann er hvatvís, eigingjarn, lauslátur, dónalegur og 

latur. Stundum á hann þó til að vera hress og skemmtilegur en oftast bara þegar hann er 

búinn að fá sér í glas. Þessar persónur notaði ég til að fá útrás eða hugga mig. Þegar ég 

var niðurdreginn þá teiknaði ég Samviskudjöfullinn en Danskisa við ýmis tilefni þar 
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sem hann er margbreytilegri persóna. Ólíkt þeim fyrrnefnda er hann ekki eingöngu 

boðberi válegra tíðinda.Tolstoj gæti glaðst yfir þessum vinnubrögðum þar sem ég 

teiknaði eða málaði þessar persónur þegar ég hafði tilfinningalega þörf fyrir það.  

Haustið 2011 var ég farinn að vera týndur í málverkinu. Trúin á að málverk ættu 

að vera raunveruleg var dofnuð. Á þessum tíma hafði ég lítið spáð í öðrum málurum og 

þegar ég reyndi að kynna mér listheiminn þá vissi ég ekki að hverju ég ætti að leita. Sá 

eini sem mér tókst að finna var teiknarinn Jim Woodring en hann var svo miklu færari 

teiknari en ég að ég fékk minnimáttarkennd og forðaðist að skoða meira. Þó að trúin á 

raunsæið væri fölnuð þá gerði ég kröfu um tæknilega færni og henni bjó ég ekki yfir. 

Eftir á að hyggja þá er ég örlítið ánægður með hversu tregur ég var við að kynna mér 

aðra listamenn. Ég tel það hafa stuðlað að einlægni í framsetningu. Þar sem ég var á 

mínu þriðja ári í myndlistarnámi þá hefði verið hægt að kalla mig akademískt lærðan 

utangarðslistamann. 

 Árin liðu og áfram hélt ég að teikna Danskisa, Samviskudjöfullinn að viðbættri 

nýrri persónu. Sú heitir Gorgeir og er björn. Það sem hann stendur fyrir er óstöðvandi 

kynhvöt og ástarþrá. Í skissubók frá 2013 er hópmynd af genginu.30 Á henni má sjá að 

það hefur ekki nægt mér lengur að teikna holdgervinga tilfinninga minna heldur var ég 

farinn að teikna holdgervinganna og sjálfan mig á sömu mynd (ég er þessi með 

gleraugun). Ég gerði mikið af svona myndum á þessum árum. Myndir þar sem 

persónurnar og ég koma fyrir og svo er stutt setning einhverstaðar á myndinni. Á þessari 

mynd var það: „Farðu nú að gera eitthvað“ (2013). Ég á erfitt með að muna hvað býr á 

bakvið myndina. Mögulega var ég að fresta einhverju skólaverkefni, í ástarkrísu eða 

leiður yfir því að gera ekki neitt nýtt og spennandi. Á myndinni fel ég mig á bakvið 

Danskisa og reyni að fá hann til að taka af skarið þar sem hitt liðið er ekki að fara að 

gera eitthvað. Hann er þó ragur til þó að hann hafi bjór í hönd. Ætli að þetta sé þá ekki 

bara afréttari. Samviskudjöfullinn stendur aftast og er tilbúinn til að brjótast fram ef að 

eitthvað skildi nú fara úrskeiðis svo að hann geti refsað mér fyrir það. Gorgeir er eflaust 

að spá hvort vonleysi laði að sér skvísur. Með myndinni er ég aðallega að gera grín að 

sjálfum mér og þeirri sorglegu staðreynd að ég reiði mig á persónur sem ég sjálfur hef 

búið til. Þetta eru ekki einu sinni hæfileikaríkar eða jákvæðar persónur. Þetta er bara 

eitthvað mislukkað hyski. 
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Þarna var hugmyndin um mig sem „bjargvætt leiðinlega fólksins“ löngu gleymd og allt 

farið að snúast um mig og mína eigin björgun. Verkin voru hætt að snúast um fólk að 

gera ómerkilega og hversdagslega hluti en fjölluðu eingöngu um sjálfan mig að gera 

ómerkilega og hversdagslega hluti. Á þessum tíma hafði ég ekki kynnst kenningum 

Tolstoj um að tilfinningar hvers og eins séu eitt það mikilvægasta sem einstaklingurinn 

býr yfir. 

Þegar ég útskrifaðist úr Myndlistaskólanum á Akureyri þá var lokaverkið mitt 

fimmtán teikningar31, ekki ósvipaðar þeim sem ég hafði verið að gera í skissubækurnar. 

Þær voru unnar í stærðinni 15 x 23 cm og svo skannaðar og prentaðar í meiri stærð. Þær 

voru stækkaðar mismunandi mikið en voru flestar í kringum 30 x 40 cm. Ég skerpti líka 

á litunum í prentferlinu þannig að myndirnar fengu á sig hálf stafrænan blæ sem mér 

þótti flott á þeim tíma. Ég tel þessar myndir smánarblett á ferli mínum. Þær tilfinningar 

sem koma fram þar eru flestar þvingaðar. Þegar ég gerði myndirnar þá var ég 

meðvitaður um að þær yrðu sýndar og þess vegna eru þær ritskoðaðar. Einnig hafði ég 

ákveðið að myndirnar skyldu verða fimmtán og varð gerð þeirra að kvöð. Eftir þessar 

sýningu vann ég lítið með Danskisa og félaga og hafði lengi vel ógeð á því að teikna. 

Ég hugsaði að þetta væri afleiðing þess að skapa fyrir aðra en sjálfan sig. Þetta var 

frekar óheppilegur tími til að bugast af því að haustið eftir byrjaði ég í Listaháskóla 

Íslands. 

Það var allt tíðindalaust af skissubókavígstöðvunum fyrsta árið í lista-

háskólanum. Þær urðu aftur að krassbókum á meðan ég prófaði hitt og þetta sem námið 

hafði að bjóða. Á þessum tíma fór ég að fikra mig áfram með klippimyndir en þær koma 

ekki fram í skissubókunum fyrr en seinna. Mér gekk þó lítið betur en áður að tengja 

mig við listheiminn. Margir bentu mér á að skoða myndasögur þar sem ég hafði áður 

teiknað í þesskonar stíl en af einhverjum ástæðum hefur slíkt ekki heillað mig síðan ég 

var barn. Mögulega finnst mér myndasögur ekki fjalla nógu mikið um mig. Á öðru ári 

námsins þá fékk ég það verkefni að endurgera mynd eftir Dubuffet. Það fól í sér að sulla 

með ógurlegt magn af olíumálningu í bland við sand og ösku. Ég hafði oft séð myndir 

eftir hann áður en við þetta kviknaði hjá mér áhugi á honum og slíkum vinnubrögðum. 

Nánar verður fjallar um hann í næsta kafla ritgerðarinnar. 

Á vorönn annars árs vildi svo heppilega til að boðið var uppá áfanga sem snerist 

að mestu leyti um skissubækur. Ég tók þennan áfanga og lærði að meta skissubækurnar 
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á ný. Þær myndir sem ég gerði nú voru töluvert öðruvísi en áður. Kynni mín af Dubuffet, 

klippimyndum og afslöppuðu andrúmslofti nútímalistar höfðu ollið því að tæknilegar 

hliðar teikningar skiptu mig engu máli. Dæmi um það er myndin Djöfullinn elskar alla32 

(2015). Þarna var ég ekkert að fela að ég kann lítið að teikna heldur ýkti ég það ef 

eitthvað er. Ég man ekki alveg hvernig mér var innanbrjósts þegar ég gerði hana enda 

vann ég í bækurnar sem aldrei fyrr á þessum tíma. Tilfinningar frussuðust hingað og 

þangað. Mér þykir þó líklegt að þetta hafi verið huggun. Jafnvel þó að þú sért 

misheppnuð og ástlaus manneskja þá geturðu stólað á að djöfullinn geri ekki 

mannamun. 

Smám saman fór ég að líma hluti inn á myndirnar. Eitt af elstu dæmunum um 

slíkt er myndin Listasafn Íslands33(2015). Þarna hafði ég límt eitthvert fínerí sem ég 

hafði fengið við komu á listasafnið. Í kringum það teiknaði ég mynd og skrifaði texta 

um heimsóknina. Neðst á myndinni sést dulmál sem ég hafði búið til. Það gerði ég svo 

á ég gæti skrifað mínar dýpstu hugsanir eða einfaldlega baktal án þess að nokkur gæti 

lesið það nema með mikilli fyrirhöfn. Þannig tryggði ég hámarks einlægni í 

textaskrifum. 

Áfram hélt ég að leysa um hömlur. Ég var jafnvel farinn að ganga svo langt að 

gera klámfengnar myndir34 sem ég hafði fram að því forðast. Tolstoj hefði ekki sætt sig 

við það. Hann taldi að eitt af fáu áhugamálum úrkynjaða aðalsins væri klám. Ég held 

að ég tolli samt á erótíkursvæðinu með smekklegri vísun í Manet. 

Þó að ég væri hæstánægður með að vinna í skissubækurnar mínar þá barst sú 

krafa frá kennurum að ég yrði nú að gera eitthvað sem hægt væri að sýna. Það leist mér 

illa á. Mér þykir leiðinlegt og óþægilegt að halda sýningar. Mér þykir það gera of mikið 

úr mér sem listamanni. Eins og fólk eigi að vera þakklátt fyrir að fá að sjá mína göfugu 

list. Þá varð mér hugsað til Tolstojs. Hlutverk listarinnar er samkvæmt honum að smita 

tilfinningum á milli manna. Einlægnin kemur aftur á móti þegar listamaðurinn gerir 

verk óháð því hvort einhver muni sjá það. Þannig að ég var tilneyddur til að stækka upp 

á nýjan leik en í þetta skiptið myndi ég nota einlægar skissur sem aldrei voru ætlaðar 

sjónum almennings.  
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Einkasýning mín Ást, tilfinningar, erótík samanstóð af skissum sem mér þóttu passa við 

titil sýningarinnar.35 Það mætti þó velta því fyrir sér hvort þær tilfinningar sem búa í 

myndunum séu æskilegar en neikvæðni er ein af þeim tilfinningum sem Tolstoj 

fordæmir.36 Ég endurvann myndirnar með teiknikolum á veggi sýningarrýmisins en 

hafði myndvarpa til að einfalda mér vinnuna. Skissurnar fóru frá því að vera í kringum 

18 cm á hæð yfir í um það bil fjóra metra. Fyrir mig var stærsta breytingin frá því að 

vinna í litla skissubók og að vinna á stóran vegg sú að ég fór að beita mér öðruvísi; í 

stað þess að færa til fingurna þá færði ég til alla höndina. Það var ekki laust við að mér 

fyndist ég dálítið verkamannslegur þegar ég var orðinn kófsveittur við aðfarirnar og 

útataður í kolaryki.  

     Þó að það hljómi sem fá verk standist kröfur Tolstojs þá sagði hann að urmul 

slíkra verka sé að finna hjá börnum og í alþýðulist ýmiskonar.37 Í leit minni að einlægri 

vinnuaðferð hef ég því hneigst að því að skoða slík verk og listamenn sem hafa gert 

slíkt hið sama. Í næsta kafla mun ég fjalla um listamenn sem sótt hafa sér innblástur frá 

slíkri list og þau áhrif sem þeir hafa haft á mig. 
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Jean Dubuffet og Cobra 

Árið 1945 vantaði franska listamanninum Jean Dubuffet orð til að lýsa listaverkasafni 

sem hann hafði komið sér upp. Í safninu voru eingöngu verk eftir ófaglærða listamenn. 

Þar á meðal voru börn, geðsjúklingar, fangar og utangarðsmenn af ýmsu tagi. Dubuffet 

taldi þessi listaverk vera óhefta tjáningu sem laus væri við heftandi áhrif listhefðarinnar. 

Hann endaði á að lýsa þessum verkum sem hrárri list eða öllu heldur sem Art brut.38 

 Dubuffet hélt áfram að sanka að sér Art brut verkum. Árið 1948 stofnuðu hann 

og súrrealistinn André Breton með sér félag sem sérhæfði sig í söfnun og rannsóknum 

á Art brut verkum. Sú söfnun endaði árið 1972 á því félagið gaf svissnesku borginni 

Lausenne afraksturinn sem var yfir fimm þúsund verk. Þar eru þau til sýnis enn þann 

dag í dag. Samkvæmt ströngustu skilgreiningu þá flokkast eingöngu verkin í þessu safni 

til Art brut. Önnur verk í svipuðum stíl eru yfirleitt kölluð ýmist jaðarlist eða 

utangarðslist (e. outsider art) og þó að Dubuffet hafi sjálfur reynt af miklum móð að 

temja sér vinnuaðferðir Art brut listamanna þá er ekkert verka hans hluti af Art brut 

söfnuninni og því telst hann tæknilega séð ekki þeirra á meðal.39 

Meirihluti verkanna í Art brut safninu var gerður af geðsjúkum. Mestmegnis 

voru það geðklofasjúklingar. Dubuffet taldi að vegna einangrunar sjúklinganna 

sköpuðu þeir eingöngu fyrir sig sjálfa. Þessir einstaklingar áttu erfitt með að aðlagast 

samfélaginu og sköpuðu þess vegna sína eigin heima þar sem þeir voru einu íbúarnir 

og þurftu af þeim sökum ekki að útskýra neitt fyrir neinum. Í þessum heimum gilda oft 

óljósar og órökréttar reglur sem skapari þeirra einn skilur. Dubuffet taldi slíka 

einangrun jákvæða hvað listsköpun varðar40 eins og fram kemur sterklega í skrifum 

hans: „Þau listaverk sem eru sköpuð vegna einsemdar og hreinnar sköpunarþrár - þar 

sem samkeppni, hrós og frami hafa engin áhrif - standa af þessum sökum, verkum 

fagmanna framar.“41  
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40 Margit Rowell ritstýrði, Jean Dubuffet: A Retrospective (New York: Solomon R. Guggenheim 
Foundation, 1973), bls. 20–21. 
41 „Those works created from solitude and from pure and authentic creative impulses-where the worries 
of competition, acclaim and social promotion do not interfere-are, because of these very facts, more 
percious than the productions of professionals.“ (Þýðing höfundar) John Maizel, RAW CREATION 
 (London: Phaidon Press Limited), bls. 39; tilvitnun hans í Jean Dubuffet, „Make way for 
Incivism.“  Chantal Kahn Malek og Allen Weiss þýddu, Art and Text, 27 (desember 1987-febrúar 
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Líkt og Tolstoj þótti Dubuffet fegurð engu máli skipta. Í raun hélt hann því fram að 

fegurð væri ekki til. Hann trúði að með því að rannsaka hvatvísi geðsjúkra og 

frumstæðan sköpunarkraft barna og utangarðsmanna væri hægt „að finna tjáningarmáta 

sem snéri að sálinni frekar en sjón.“42 Helsta markmið Dubuffet var að komast sem næst 

frumeðli mannsins og tengjast náttúrunni. Hann taldi að nútíma siðmenning hentaði 

okkur manneskjunum ekki og taldi að rökhugsun dygði ekki til ef skilja ætti umhverfi 

okkar. Til þess þyrftum við að sleppa fram af okkur beislinu og sameinast í geðveiki og 

rökleysu.43 

Persónulega heillast ég mjög af málverkum Dubuffet. Sérstaklega frá fimmta og 

sjötta áratugnum þegar hann var undir sterkustu Art brut áhrifunum og gerði 

groddalegustu myndirnar. Þó að mörg málverkanna hafi verið gerð eftir tímafrekar 

tilraunir með efni og form þá fæ ég samt sem áður tilfinningu fyrir að þau hafi komið 

fram á einu augnabliki í ógurlegu tilfinningaflóði.  

Við gerð málverka notaði Dubuffet frekar óhefðbundna miðla. Hann sótti 

efnivið beint í umhverfi sitt. Þannig hefur hann mögulega vonast til að tengjast umhverfi 

sínu á frumstæðan hátt. Dæmi um slíka efnisnotkun er að finna í myndinni Grand 

Maitre of the Outsider44 (1947). Við gerð hennar notaði hann auk olíumálningar kol, 

sand og ösku. Vegna áhrifa frá honum hef ég sjálfur notað álíka efni. Dæmi um slíkt 

má sjá í Sjálfsmynd45 (2015). Hana gerði ég með klessulistum og akrýlmálningu sem ég 

blandaði við mold.   

Þó að mér þyki málverk Dubuffet mikilfengleg þá er ég hrifnari af skoðunum 

hans á list. Ég er sammála honum að fátt sé óáhugaverðara en málverk sem eru falleg í 

hefðbundnum skilningi. Mér finnst líka mikið til í að samkeppni og áhyggjur af 

áhorfandanum dragi allt líf úr listsköpun. Eins og áður hefur komið fram er á 

ánægðastur með myndir sem ég geri eingöngu fyrir mín augu. Áhugi hans á hinu 

frumstæða tel ég eina af ástæðunum að mér er farið að bjóða við tölvum. Mér þykir allt 

sem unnið er í gegnum tölvur tapa stórum hluta mannlega þáttarins. Við eigum það líka 

sameiginlegt að hvorugum okkar geðjast að því að sýna. Dubuffet líkti því að sýna við 

að gefa hluta af sjálfum sér.46 Að einhverju leyti er ég sammála en helst er það 

                                                 
42 „to find a find a form of expression which is oriented towards the soul and not to the eye.“ (Þýðing 
höfundar) Annette Stabell, ritstj., Jean Dubuffet 1901-1985 Maleri og skulptur (Kaupmannahöfn: 
Kunst Foreningen, 1988), bls. 94. 
43 Sama heimild, bls. 94. 
44 Sjá mynd 13 í viðauka. 
45 Sjá mynd 14 í viðauka. 
46 Stabell, Jean Dubuffet 1901-1985 Maleri og skulptur, bls. 88. 



 

 
 

spéhræðslan sem hefur áhrif á mig. Það eru þó ekki eingöngu við Dubuffet sem höfum 

áhuga á hrárri list. 

Cobra-hreyfingin var stofnuð 8. nóvember árið 1948. Stofnmeðlimir hennar 

voru meðal annars Belgarnir Christian  Dotremont, Daninn Asger Jorn og 

Hollendingarnir Karel Appel og Corneille Guillaume Beverloo. Nafnið er samansett úr 

fyrstu stöfum heimaborga stofnaðilanna: Copenhagen, Brussels og Amsterdam.47 

 Markmið hreyfingarinnar var að bæta heiminn eftir hörmungar seinni 

heimstyrjaldarinnar. Cobra-liðar vildu losa heiminn við allt það sem væri innantómt og 

tilgangslaust og finna þannig það sem skipti sem mestu máli í lífi og listum.48 Meðlimir 

Cobra vildu skapa listform sem gerði almúganum kleift að tjá sig. Þeir höfðu andstyggð 

á ströngum reglum listaakademíunnar og leituðu eftir hrárri og einlægri tjáningu. Í leit 

sinni horfðu þeir meðal annars til listar barna, geðveikra og ófaglærðra auk frumstæðra 

þjóða. Þeir töldu að þörfin fyrir að tjá sig á listrænan hátt væri hverjum manni meðfædd 

og vildu leysa náttúrulegan sköpunarkraft almúgans úr læðingi.49 

 Það sem fellur mér best í geð við Cobra er hugmyndin um að allir hafi þörf á og 

rétt til að skapa listaverk. Mér þykir falleg tilhugsunin um að hægt sé að sameina 

mannkynið með því að allir vinni listaverk útfrá frumstæðu eðli og miðli þannig 

tilfinningum sínum. Eflaust hefði Tolstoj verið hæstánægður með framtakið. Cobra-

liðar kærðu sig þó lítið um listkenningar. Þeir vildu mun fremur framkvæma en að ræða 

hlutina.50 Þeir voru menn að mínu skapi. Ekki eru það einungis skoðanir þeirra sem ég 

hrífst af heldur höfðar stílbrögð þeirra til mín. Litanotkun þeirra einkennist af sterkum 

litum og teikningin er gróf og jafnvel barnsleg. 

 Myndina Kisi51 (2015) tel ég vera undir einhverjum áhrifum frá Cobra. Sé hún 

borin saman við myndina Spadommen52 (1954) eftir Asger Jorn tel ég að með réttu 

hugarfari sé hægt að sjá líkindi. Við gerð myndarinnar reyndi ég að láta barnslegt 

sköpunareðli ráða för en það er hægara sagt en gert. Þetta er mögulega eina myndin 

eftir mig þar sem fótbolti kemur við sögu. Mér gengur erfiðlega að muna hvers vegna 

fótboltinn er þarna. Kannski þrái ég innst inni glæstan feril sem atvinnumaður í 

knattspyrnu. 

                                                 
47 Willemijn Stokvis, Cobra : The Last Avant-Garde Movement of the Twentieth Century (London: 
Lund Humphries, 2004), bls. 181 – 182. 
48 Sama heimild, bls. 10. 
49 Dempsey, Styles, Schools and Movements, bls. 193–194. 
50 Stokvis, Cobra, bls. 181. 
51 Sjá mynd 15 í viðauka. 
52 Sjá mynd 16 í viðauka. 



 

 
 

Ég gerði myndina Illt53 (2015) af því að mér var eitthvað illt í sálinni. Þess vegna málaði 

ég sjálfan mig á brenglaðan hátt og reyndi að ná fram hráleika í tilefni dræmrar 

geðheilsu. Myndin Huilende krab54 (1954) eftir Karel Appel hefur mögulega verið 

máluð af svipuðu tilefni. Á henni sést grátandi krabbi sem hefur verið málaður með 

miklum látum ekki ósvipað myndinni minni. 

 Cobra-hreyfingin og Art brut renna að mínu mati á mörgum sviðum saman. 

Markmið beggja hreyfinganna er hrá og einlæg tjáning sem fellur mér hvort tveggja í 

geð. Báðar stefnurnar vildu upphefja list hinna ólærðu á kostnað snobbs og fagmennsku. 

Það tel ég frábært viðhorf og eflaust væri Tolstoj mér sammála. Það er mín trú að allir 

ættu að fá hvatningu til listsköpunar þar sem tjáningarþörfin býr innra með okkur öllum. 

Það vantar aðeins herslumuninn og þá mun mannkynið sameinast í stórkostlegri 

tilfinningasprengingu en fyrst þarf að koma listinni á lægra plan ef svo mætti segja.  

  

                                                 
53 Sjá mynd 17 í viðauka. 
54 Sjá mynd 18 í viðauka. 



 

 
 

Lokaorð 

Ferðlag mitt inn í myndlistina hefur ekki alltaf gengið vel. Það er þó ómögulegt að 

gefast upp þar sem fyrir mér er líf án sköpunar eins og líf án vatns (sem mér skilst að 

sé erfitt). Í gegnum vinnu mína, skissubækur mínar ásamt því að læra af þeim 

listamönnum sem hafa heillað mig og kenningum sem ég finn samhljóm með, finnst 

mér ég standa nærri svörum við spurningum lífsins. 

 Þetta snýst allt um að leysa um höft, forðast spéhræðslu og leyfa sér að hrífast 

af því sem sumir mundu kalla óæðri list: list barna, fatlaðra og utangarðsmanna. Með 

það að leiðarljósi tel ég möguleika á að finna lausn á eigin vanlíðan og vanlíðan alls 

mannkyns. Það eru ekki peningar, fegurð og hvað þá háfleygar kenningar sem veita fró. 

Það eina sem getur stuðlað að betri heimi er fullkomin einlægni. 
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