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Ýmis fyrirbæri náttúrunnar og úr heimi mannsins koma upp í hugann og verða þá til 

hugrenningartengsl í huga mínum sem ég yfirfæri gjarnan inn í listsköpun mína. Í 

þessari ritgerð mun ég reyna gera skil á hvað það sé sem fær mig til að vilja tengja 

þessa heima saman. Ég horfi yfir farinn veg og sé tengsl milli listhugsunar minnar og 

myndlistarmanna eins og Rúríar, Roni Horn, Kiki Smith og skoða fræðigreinar sem 

endurspegla og gefa mér nýja innsýn á hugtökin „microcosm” og “macrocosm“. 

Einnig skoða ég önnur viðfangsefni sem ég hef tekið fyrir eins samfélagslega einkenni 

og að nota texta í verkum ásamt því að leyfa flæðinu að leiða sig áfram í 

myndbyggingu. 
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Inngangur  

 

 

Það eru himintunglin og jörðin sjálf. Það eru stjörnurnar. Skurðgröfurnar. Bláæðin. 

Hjartað sem pumpar. Vinnuvélar. Taugavefur og Trjágreinar. Ólgusjór og Aldagangur. 

Niðandi foss og Árstreymið. Mannfólkið ásamt meðfylgjandi frumum. Streymið í vatninu 

sem beggja megin holdsins er.  

 

Hugmyndaheimur er skemmtilegt fyrirbrigði. Innra með mér býr heimur þar sem ég get 

tekið viðfangsefni sem vekja áhuga og leyft þeim að gerjast með ýmsum hætti. 

Viðfangsefnin geta verið einhversskonar blæbrigði í samfélaginu, einhver samfélagsleg 

einkenni, og þau geta verið form í ytri náttúrunni sem og innri náttúru líkamans, allt frá 

formum skurðgröfunnar til forma himintunglanna. Gerjunin gagnvart viðfangsefni getur 

verið langt ferli þar sem ég sýsla í hugmyndakortum og tengingum, en ég get líka verið 

mjög hvatvís, tekið eina áhugaverða setningu og unnið hana beint í efni. Þetta er þá 

spurning um að vilja vera rökvís eður ei, vera pólitísk eða hlutlaus og er það ef til vill 

þannig hjá mér að sú hugsjón er ekki formföst heldur ákvarðast að hverju sinni, í hverju 

sköpunarverki. Hugrenningartengsl koma gjarnan fyrir hjá mér sem ekki er hægt að 

útskýra í þaular en hafa einhverjar vísanir samt sem áður. Líkt og þegar te og hunang eiga 

vel saman í eldhússkápnum þá á hunang einnig samleið með hveitinu. Viðfangsefni eru 

með vísanir í allskonar áttir og er það ég sem listamaður sem tek hugrenningartengslin 

mín og vinn með þau í einhverjar ákveðna átt.   

 

Listamenn á borð við Rúrí, Roni Horn, Kiki Smith og Birgir Andrésson koma fyrir í 

þessari ritgerð og er ég þá að horfa til þeirra verka og hugsjóna gagnvart myndlistinni. Ég 

skoða verk þeirra og ber þau á einhvern hátt saman við mín eigin og má þá sjá einhver 

líkindi þar á milli. Má segja að þungamiðja ritgerðarinnar sé samspil mannsins og 

umhverfisins en ég fer einnig yfir vinnuferlið mitt og kem inn á hvernig ég nota texta í 

verkum með því að styðjast við grein Auðar Övu Ólafsdóttur listfræðings.  
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Anatomían og umhverfið.  

 

 

Frá því ég byrjaði að skapa hefur samspil líkamans og náttúrulegs umhverfis mannsins 

alltaf höfðað til mín. Ég var mikið í því að horfa á þessi fyrirbrigði eins og þarna væri 

nákvæmlega sama virknin og reyna að komast að einhverri heimspekilegri niðurstöðu í 

sambandi við þá hliðstæðu. Það sem ég á við um sömu virknina er hvernig mekanisminn 

og strúktúrinn í starfsemi mannslíkamans endurspeglar umhverfið, hvort sem það er 

nærumhverfið eða á stjarnfræðilegum skala. Ég sá fyrir mér frumur líkamans vera í 

stöðugri uppbyggingu á móti niðurbrotinu líkt og maðurinn sjálfur gagnvart náttúrunni og 

umhverfinu. Ég sá líkindi í himintunglunum og frumuheimi líkamans, bæði í 

uppbyggingu og virkni. Þegar ég komst að sjálfu sér ekki að neinni niðurstöðu, 

uppgötvaði ég að listsköpunin hjá mér snérist kannski ekki um það að fá svör. Hún snérist 

frekar um að spyrja spurninga um það sem vekur áhuga minn og halda síðan þeim boltum 

á lofti með einum eða öðrum hætti. Ég er nýfarin að uppgötva þetta við listsköpun, 

hversu mikilvægt er að leyfa sér ýmsar heimspekilegar hugrenningar gagnvart 

viðfangsefninu án þess að njörva sig að niðurstöðu, leyfa hugmyndum og sköpun að leiða 

mig áfram á nýjar brautir eða lengra áfram á kunnuglegri braut. Að leyfa listsköpun að 

flæða áfram og ekki vera að hengja sig á endapunktinn, því þá er hætta á því að maður 

stíflist og sitji uppi með fúlt uppistöðulón af ígrunduðum en lífvana hugmyndum.  

 

Náttúran hefur átt veigamikinn þátt í minni listsköpun. Páll Skúlason (1945-2015) 

heimspekingur fjallar á svo einstakan máta um (í bók sinni Umhverfing 1998) samband 

hinnar mennsku vitunar við náttúruna og hvernig það samband hefur verið vanrækt í 

einhvern tíma. Að höfuðverkefni allrar menningar sé fólgið í því að bæta þetta samband. 

Hugmynd Páls gagnvart náttúrunni er sú að vitund mannsins sé fólgin í því að uppgötva 

veruleika sem er annar en hún sjálf og er sjálfstæður gagnvart henni. Náttúran markar 

þennan sjálfstæða veruleika. Hún er ekki sköpuð af mönnum heldur er skapandi afl sem 
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fer sínu fram óháð manninum. Náttúran mun aldrei lúta vilja okkar í einu og öllu.1 

„Náttúran er það sem er ekki búið til af vitund mannsins, og vitundin (og þar með 

maðurinn sem vitandi vera) uppgötvar sjálfa sig sem skapandi og sérstakt fyrirbæri óháð 

öðru vegna þess að hún stendur andspænis þeim sjálfstæða veruleika sem náttúran er“2 

Fyrst og fremst er það þessi óáþreifanlega orka náttúrunnar sem ég stekk á (tilfinningin er 

ef til vill af sama meiði og ef ungviði er nálægt), en samlíking Páls um náttúruna sem 

sjálfstætt afl er líklegast skýringin á þessari tilfinningu. Náttúran er einhvernvegin bara, í 

sínum óhaggandi stórfengleika. Ég upplifi mig vanmáttuga gagnvart henni, en því fylgir 

líka sá léttir að allar mínar hugmyndir og hindranir virðast lítilfjörlegar í samanburði. 

Nokkurskonar Zen upplifun. Zen er tækni sem er notuð til að enduruppgötva lífið í 

sífellu, að lifa lífinu vakandi. Markmiðið er núvitund, að vera til staðar hér og nú 

meðvitað, að vekja okkur upp úr draumaheimi hinnar endalausu hugsanna.3 Lífið getur 

verið svo sterkt við nálægð náttúrunnar og ætli það séu ekki þessar mikilfenglegu 

tilfinningar sem ég sæki í, þessar tilfinningar sem draga mann inn í augnablikið.  

Í grein skoska heimspekingsins Emily Brady um „Hið háleita og fagurfræði samtímans“ 

veltir hún vöngum yfir náttúrunni sem fagurfræði og háleitum tilfinningum gagnvart 

henni. En hún endar greinina á því að vitna í heimspeki franska heimspekingsins Jean-

Francois Loytard (1924-1998) sem talar um hvernig sjálfsveran er af-miðjuð í háleitri 

reynslu þegar hún mætir „því sem ekki verður komið orðum að,“ „því sem ekki verður 

komið til skila“ og hinu óákvarðaða. Brady túlkar hugmyndir Loytard um náttúruna á 

þann veg að hið háleita sé eitthvað sem yfirgnæfi sjálfsveruna, þar sem sjálfið tapar stöðu 

sinni í kjölfar þeirrar náttúrutilfinningar sem er því ekki að fullu kunnug og sem hefur 

eitthvað dularfullt við sig; því megi segja að mannleg skynsemi nái ekki að tileinka sér 

náttúruna. Sjálfsveran sem finnur í viðfangi sínu fyrir nærveru einhvers sem yfirgnæfir 

sjálft viðfangið. Ólgusjór er til dæmis eitthvað sem gefur til kynna að þar sé einnig 

eitthvað meira en einungis það fyrirbæri.4  

                                                             
1 Páll Skúlason, Umhverfing: Um siðfræði náttúru og umhverfis, (Reykjavík, Háskólaútgáfan,1998), bls. 

81.  
2 Páll Skúlason, Umhverfing, bls. 82.  
3Allan Watts, What is Zen? (California: New World Library, 2000), bls. 9.  
4 Emily Brady, „Hið háleita og fagurfræði samtímans.“ Í Draumar um ægifegurð í íslenskri samtímalist, 
Æsa Sigurjónsdóttir ritstýrði, 38-44, (Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, 2008) bls. 43.  
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En þetta á jafnvel þá líka við um manneskjuna, allt það líkamlega, allt það lifandi. „Það 

er sólin og tunglið, jörðin og stjörnurnar. Það er vindurinn og sjórinn. Það er ljósið og 

myrkrið, dagur og nótt. Það er stríð og það er friður. Það er líf og það er dauði“.5 Svona 

orðar Rúrí sínar hugsanir um lífið og gildi þess, en slíkar vangaveltur einkenna stóran 

part verka Rúríar þar sem hún lýsir listinni sem heimspeki. Verkin eru samtal milli 

manneskjunnar, jarðarinnar og alheimsins. Má þá nefna verk eins og Items (III) (1980) 

sem er 7 mínútna myndskeið þar sem 500 orða texti er brotinn upp í sjálfstæðar einingar. 

Orðin birtast hvert á eftir öðru með skýjuðum himinbláma bakgrunni yfir hljóðupptöku af 

öldugangi. Líkt og grundvallar einingar geymir hvert og eitt orð upplýsingar upp heildina, 

hvert orð hefur merkingu sem partur af heildarmyndinni. „Í þessum heimi er óteljandi 

magn ólíkra hluta og hugmynda, engin ein manneskja ræður við þessi ógrynni 

upplýsinga. Þær eru samt allar nauðsynlegar til að fullnægja mynd okkar af heiminum“.6 

Texti Rúríar er að sjálfsögðu þungamiðja verksins Item, en sjónræni þátturinn er mjög 

mikilvægur þar sem himinbláminn og öldugangurinn í bakgrunninum gefa vísbendingu 

um hennar samband við náttúruna, sem varð síðan stór partur af hennar áframhaldandi 

verkum. Örfá dæmi eru Fyssa (1995), Waterfall (2004) og Aqua – Silence (2009)7. 

Anatomíska hjartað, tunglformið, náttúrufyrirbrigði eins og trjágróður og hreyfing 

vatnsins hefur komið fyrir í mínum skissum og verkum. Ég hef einnig tekið margar 

myndbandsupptökur af náttúrulegum fyrirbrigðum og ætla ég mér að gera heilsteypt 

videoverk úr þeim.8 Hvert myndskeið er ef til vill bara með einu þema – upptaka af 

brimróti, trjágreinar í einhverri ákveðinni birtu. Þessi videobrot hafði ég hugsað mér að 

setja saman í innsetningu af einhverju tagi, sem væri mótuð af bæði hreyfingunni og 

þeirri staðfestu sem náttúran býr yfir. Ég hef þá horft til verka Steinu Vasulku (Steinunn 

Briem Bjarnadóttir fædd á Íslandi 1940) sem ég get vel hugsað mér að verði mér sem 

innblástur. Má þar nefna innsetningu Steinu, Of the North (2001) en þá er 

myndlistakonan að nota myndefni sem hún hefur tekið upp í íslenskri náttúru og varpar 

því sem hnöttóttu formi sem snýst um öxul sinn. Myndefnið verður að abstraktsjón en 

verkið fer með mann beint inn í líkamlegar hugleiðingar í samspili við hinn ytri 
                                                                                                                                                                                     
 
5 Christian Schoen ritstýrði, Rúrí (Þýskaland: Hatje Cantz Verlag, 2011) bls. 96. 
6 Schoen, Rúrí, bls. 96.  
7 Sjá viðauka, mynd 1: Aqua – Silence (2009) 
8 Sjá viðauka, mynd 2: myndbansupptökur (2013-2015) 
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veruleika. Þarna verða til skemmtilega formfræðileg hugrenningartengsl um hversu náið 

hinar lifandi frumur hinnar lifandi veru eiga með hinu sýnilega lifandi umhverfi. 

Heimurinn utan líkamans verður okkar innri í heimur í stækkaðri mynd og gefur manni 

nýja sýn á umhverfið, sýn endurtekningar formfræðinnar og virkni úr hinu líkamlega yfir 

í  ytri veruleika.  

Þarna tengi ég einnig sterkt við list Rúríar, en ég er heilluð af hennar verkum sem 

vísa út í kosmósið og má þar nefna dæmi eins og skúlptúrinn Fyssa (1995) sem staðsettur 

er í Grasagarðinum í Laugardalnum. Verkið er stórt og kraftmikið og samanstendur af 

tveimur sjö metra háum, ferhyrndum dröngum úr litaðri blágrárri steinsteypu. Drangarnir 

rísa upp úr þriggja metra djúpri gjá sem hefur verið grafin í jörðina. Á milli stólpana 

flæðir vatn niður líkt og foss. Hljóðið sem myndast þegar vatnið fellur ofan í gjánna er 

síbreytilegt vegna mis-mikils vatnsflæðis. Fyssa er samstofna orðinu Foss og innblástur 

verksins eru náttúruöfl Íslands. Verkið endurspeglar margbreytileika vatnsins eftir að það 

flæðir úr jarðlögum landsins. Handahófskenndum þrýstingnum er ætlað að herma þá 

margbreytilegu vatnsmyndun sem á sér stað í náttúrunni.9 Í samtali Rúríar og Laufeyjar 

Helgadóttur listfræðings í bókinni Rúrí frá 2011 kemur Rúrí mikið inn á hugtakið kosmós 

og hvernig hún tengir það við listsköpun.  Orðið kosmós kemur frá Grikkjunum og 

inniheldur merkingarnar „samhljómur, jafnvægi“, andstæðan við óreglu og kaos. Hinn 

forngríski Pýþagoras er sagður hafa verið fyrstur heimspekinga að nota orðið kosmos eða 

um 540 f.Kr.10 Síðan þá hefur hugmyndin um kosmós þróast og í dag er það oft notað 

sem samheiti yfir alheiminn, umhverfi mannsins í sinni víðustu mynd. Nútíma stjarn-

eðlisfræðingurinn Carl Sagan og forngríski heimspekingurinn Plato koma báðir inn á það 

að samhverft samband eigi sér stað milli kosmósins sem heild (macrocosm) og mannsins 

(microcosm).11 Eins voru Forn-Grikkir með þá kenningu að maðurinn sé búinn til úr 

fjórum frumefnum - jörð, lofti, eld og vatni – líkt og heimurinn sjálfur.12 Þessar 

hugrenningar endurspeglast í minni sýn á náttúruna og manneskjuna, og með þessum 

náttúrumyndskeiðum langar mig að sýna fram á einhvern innri heim sem á samhljóm 

                                                             
9 Schoen, Christian ritstýrði, Rúrí. (Þýskaland: Hatje Cantz Verlag, 2011). 
10 Schoen, Rúrí, bls 96.  
11 Schoen, Rúrí, bls. 96.  
12 Schoen, Rúrí, bls. 96.  
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með hinu ytra umhverfi. Eins með Rúrí, sem hefur fjölbreytt og ólík efnistök í sinni 

myndlist, en umhverfið-og-maðurinn spilar iðulega stórt hlutverk. 

 

Annað verk eftir Rúrí, Archive – Endangered Waters (2003), sýnir vörpun fossa 

millli tveggja gleraplatna. Verkið sýndi Rúrí fyrir hönd Íslands á Feneyjartvíæringnum. Í 

þessu tiltekna verki hefur Rúrí niðurbrot náttúrunnar, og stórt hlutverk mannsins í því 

niðurbroti, að leiðarljósi. Þungamiðjan í minni listsköpun er frekar heillandi nærvera 

lífskraftsins sem maður finnur svo sterkt í náttúrunni. Að sjálfsögðu tekur Rúrí einnig það 

sjónarmið inn í sín verk sín og ástæða fyrir hrifningu hennar á vatninu er meðal annars að 

vatnið er uppspretta alls lífs – má því segja að þar sé lífskrafturinn í sinni sterkustu mynd.  

 

Í tengslum við lífskraftinn hef ég mikið verið að velta vöngum yfir núvitund og 

hraða samfélagsins, hversu ört manneskjan er að fara frá því sem skiptir verulega máli. 

Hversu margir væru staddir inn í heimi sjálfseyðingar og fastir í óhamingjunni og 

neikvæðninni. Það að vera til staðar, finna fyrir kraftinum í kosmósinu, ég hef alltaf 

einhvernvegin verið á því að það sé meðalið við vanlíðan og kvíða. Finna fyrir nálægð 

sonar míns, vera í alvöru til staðar. En hraði samfélagsins er svo gríðarlegur að við 

missum stöðugt af augnablikum, hugurinn er alltaf að drífa okkur á næsta stað. Það er 

líklegast mín lending í samspili náttúru og manneskju, að vilja sýna hvernig spegilmynd 

okkar í vatninu hjálpar okkur að sjá, jú, okkur sjálf, en líka vatnið sjálft og okkur í því; 

tengja okkur við kosmósið. 

 Þú veist að þú Ert, þegar hugurinn er kyrr. Þegar þú ert virkilega til staðar og allar 

frumur líkamans með, þá getur þú fundið fyrir (til)verunni í sjálfri þér. Verundin 

(e.being) í sjálfri þér mætti lýsa sem snertifletinum við Guð.13 Það er þín algjöra nærvera 

þegar þú skilur þig frá öllum vitrænum skilgreiningum á sjáfri þér. Hugurinn getur verið 

fyrirstaða ef hann er notaður á rangan hátt, eða öllu heldur fer hugurinn að nota þig. Þú 
                                                             
13 “Being has the advantage that is an open concept. It does not reduce the infinite invisible to a finite 

entity. It is your very presence, and it is immediately accessible to you as the feeling of your own 
presence. You can know it ony when the mind is still. When you are present, when your fully attention 
is fully and intesely in the Now, Being can be felt, but it can never be understood mentally” 

      Þýðing Auður Anna Kristjánsdóttir. Eckhart Tolle, Practising the power of now, 29. útg (London: 
Hodder & stoughton Ltd. 2011), bls. 7-9.  
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trúir því að þú sért hugurinn sem getur verið mjög vont. Verandi getur maður fundið fyrir 

með uppljómun, en hana verður erfitt að skilgreina hugrænt. Uppljómun er einfaldlega 

þitt náttúrulega eðli að geta verið eitt með Verandinu. Að finna þitt sanna eðli og skilja 

allar hugsanir eftir.    

Bandaríski listamaðurinn Roni Horn (1955) hefur unnið með miðla eins og 

skúlptúr, ljósmyndir og teikningar. Náttúran og umhverfið hafa verið henni hugleikin, 

hún hefur ferðast mikið um Ísland í gegnum tíðina og sækir innblástur í óspillta náttúru 

landsins. Vatnið hefur verið þungamiðjan í mörgum verka hennar og samkvæmt henni 

erum við mjög háð veðuröflunum og þau hafi víðfem, mótandi áhrif á tilveruna – veðrið 

býr í menningarvitundinni.14 Roni notar að eigin sögn “hinn ytri heim til að skrá hinn 

innri”. Hún lítur á umhverfið sem spegil og sækir í að vera í náinni snertingu við 

umhverfið. Reynslu sinni af öræfum Íslands lýsir hún sem svo: „Í auðninni ertu sá/sú sem 

þú ert. Auðnin gefur ekkert. Hafir þú það ekki innra með þér, þá færðu það ekki frá 

auðninni“. Auðnin verður þannig spegill sjálfsins og „það sem maður fær frá öræfunum 

er nánari skilningur á því hver maður er“.15 Umhverfið sem spegill birtist einnig í verkinu 

You Are the Weather (1994-96) sem sýnt var á Feneyjartvíæringnum árið 1997. Þetta er 

röð ljósmynda af einni og sömu konunni í hinum ýmsu heitu úti laugum víðsvegar um 

Ísland. Myndirnar eru nokkurnvegin eins en skynja má breytingar í andliti konunnar, 

vatninu og loftinu umhverfis. Áherslan er á blæbrigði og titillinn You Are the Weather 

vísar í þessi blæbrigði og þennan samruna konunnar og umhverfisins, hún er veðrið og 

öfugt.16  

 

Þessar hugrenningar Horn um vatnið, náttúruna og sjálfið eiga mikla samleið með 

hugleiðingum mínum um einhversskonar samruna náttúru og manneskju. Sjálfið sem 

endurspeglun umhverfisins rímar vel við mína listhugsun, og Horn tekur ef til vill mjög 

svipaðan afstöðu og ég þegar hún talar um þetta nána samband innri og ytri veruleikans.  

                                                             
14 Anna Jóhannsdóttir, „Vatn í veðrum og vindum: Af veðurlýsingum og veðurverkum Roni Horn.“ Art 

info, 21. desember 2015. http://artinfo.is/pastis/2013/05/vatn-i-verum-og-myndum-af-veurlysingum-og-
veurverkum-roni-horn.html#_edn16. 

15 Anna Jóhannsdóttir, „Vatn í veðrum og vindum: Af veðurlýsingum og veðurverkum Roni Horn.“ 
16 Roni Horn, My Oz, Hans Jóhannsson og Uggi Jónsson þýddu (Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, 2007), 

bls. 27.  
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En hvað formfræði verka minna áhrærir þá leita ég alltaf fanga í náttúrunni, ásamt 

því að nýta mér form líkamans. Ég hef síðastliðin ár notast mikið við anatomíska hjartað 

og er það bæði formið og fúnksjónin sem heillar – hjartað er jú með margar táknrænar 

vísanir en einnig líffræðilega miðlægt í virkni mannslíkamans; hjartað viðheldur 

lífskraftinum og vatnið er uppspretta alls lífs. Straumur árfarvegs og blóðstreymið eru því 

ekki svo ólík fyrirbæri, hvort í sínu umhverfi. Hjarta (I) (2012)17 er einföld grafík sem 

var svona upphafið á minni hjartaþrá og Hjarta (II) (2013)18 er videoverk sem ég vann 

upp úr grafík myndinni. Í videoverkinu slær hjartað í takt og bakgrunnurinn er ýmsar 

upptökur úr nærumhverfið mínu, saman tengi ég þessi tvö fyrirbæri sem heildarvirkni. 

Verk frá árinu 2015, prentað í A2, sem heitir PartaHjarta er keimlík pæling, en þar raða 

ég saman einföldum formum skóflu og gröfu í heildarmynd sem myndar anatómískt 

hjarta, litirnir eru sterkir og vísa í grafískar skýringarmyndir flókinna fyrirbæra, 

einhverskonar handhæg einföldun á flóknu fyrirbæri19  

Umfjöllunarefni efni mín - samband manns og náttúru og hvernig þau spegla hvort 

annað - hef ég valið mér vegna þess að mér þykir oft á köflum erfitt að öðlast 

sjálfskilning í samfélagi þar sem yfirborðsleg gildi ráða gjarnan ríkjum. Sérstaklega hefur 

mér þótt það ófullnægjandi til að skilja sjálfa mig. Ég hef margbrennt mig á að nota 

viðmið og væntingar samfélagsins til að skilgreina Auði. Auðvitað ræður fólkið í kring 

um mig, hugmyndastraumar og samfélagsgerðin miklu um hver ég er. Kannski næstum 

því öllu. En án jarðtengingar við eitthvað stærra og staðfastara þá verður þetta allt svo 

brotthætt og innantómt. Ef fólk á ekkert afdrep í sjálfu sér, ekkert akkeri fyrir hugsanir 

sínar, þá verður allt að tísku. Skoðanir verða skrautfjaðrir, fegurðin verður hverful og 

tengsl milli fólks skilyrt af hagsmunum og skyldum. Þetta finnst mér sífellt meir vera 

staðan í dag, eins og enginn vilji eða þori að virkilega meina eitt né neitt. Þessvegna vil 

ég rannsaka hvað liggur handan samfélagsins, í Náttúrunni með stóru N-i, og sýna fólki 

að það er sjálft hluti af henni. Að mannslíkami í hvíldarstöðu gjörsamlega smellpassar inn 

í heiminn, þó svo það sé oft erfitt að sjá það og kannski ómögulegt að skilja hvernig. Í 

kjölfarið er svo hægt að breyta heiminum án þess að efast um hvert skref.  

                                                             
17 Sjá viðauka, mynd 3: Hjarta I (2012) 
18 Sjá viðauka, mynd 4: Hjarta II (2013) 
19 Sjá viðauka, mynd 5: Partahjarta (2015) 
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Textar í verki 

 

 

„Þar sem texti er málaður á litaðan flöt, eru myndirnar horfnar og orðin eru orðin 

að myndum. Lýsingin ein stendur eftir. Hún er myndin sem birtist áhorfandanum. 

Hið sýnilega listaverk, myndverkið, er ekki af manneskjunni sem lýst er, ef við 

tökum mannlýsingu sem dæmi, heldur af texta í ákveðnum lit á fleti í öðrum lit. 

Hið sýnilega verk fjallar því um eitthvað allt annað en lýsingin sem textinn 

inniheldur. Og þegar við bætist að bæði hið sýnilega verk – litirnir á striganum – 

og innihald textans er skáldskapur þá virðist verkið – bæði táknmyndin og 

táknmiðið – vera í uppnámi, við það að leysast upp“.20 

 

Þessi fallega lýsing er höfð eftir Þresti Helgasyni í samtali sínu við Birgir 

Andrésson (1956-2007) myndlistarmann. Birgir notaðist mikið við mannlýsingar í sínum 

verkum og voru þetta oft frásagnir, silkiprentaðar á stóran flöt. Þarna kemur Þröstur inn á 

heildarmyndina, hvernig verkið verður að einhverju öðru en einungis texta á blaði.21 

Birgir notar frásagnir sem endurspegla íslenska menningu og þjóðerni. Hann ólst upp á 

blindraheimili og öðlaðist þannig sérstakan skilning á sambandi tungumáls og sjónar. Það 

sem einkennir verk Birgis er litavalið í verkunum, en hann bjó til sína eigin uppskálduðu 

Pantone litapalletu sem hann taldi vera sér íslenska, frá áhrifum íslensks umhverfis. Hann 

notaði þessa liti sem einsskonar sjónrænt tungumál og skapaði seríur, svonefndar 

Mannlýsingar, eða röð portrettmynda þar sem einstaklingur fær lýsingu á sjálfum sér í 

formi textans. Innblástur af mannalýsingum fær Birgir meðal annars úr skýrslum  

afbrotamanna eða týndra einstaklinga. Ásamt því að hafa þessa frásagnargáfu, sérsmíðaða 

litapallettu og prenttæknina, þá var Birgir einnig mjög fær útlitshönnuður og vann við 

umbrot hluta af ævinni. Það má segja að allir þessir þættir vinni mjög vel saman í 

listsköpun Birgis.  

Mannlýsingar Birgis eru aðeins brot af höfundarverki Birgis, en hann kallaði sig 

alltaf hugmyndalistamann, fékkst við margslungin tengsl veruleika og tákna, tungumáls 
                                                             
20 Þröstur Helgason, Birgir Andrésson: Í íslenskum litum (Reykjavík: Crymogea, 2010), bls. 52.   
21 Sjá viðauka, mynd 6: Portrait #4 (1999). 
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og skynjunar og þá merkingu sem verður til þegar þetta tvinnast saman. Textarnir hafa oft 

sterkar þjóðlegar skírskotanir og mætti heimfæra á verkin hugtakið „sögulegur veruleiki“, 

og eru það meðal annars gamlar ljósmyndir, handverk, frímerki, letur og textalýsingar 

sem flokkast þar undir. Merkingin sem verður til við úrvinnslu hans á efninu verður 

hlaðin af nýjum vísunum og spurningum um afstöðu okkar til þjóðernis, söguskoðunar, 

menningarlegrar sjálfsmyndar og á ráðgátna tungumálsins.22  

Ég hef sjálf verið að notast við textann í mínum verkum og lít einmitt á textaverk 

þessum augum; að breyta ritaðri setningu í myndlist býður upp á margvíslega nálgun og 

lestur. Tíðarandinn og upplifun áhorfandans spilar jafnvel enn stærra hlutverk en gengur 

og gerist í myndlist, því texti varpar upp sinni mynd í höfði áhorfandans. Ég notast bæði 

við stafrænt prent og einnig við klassískt silkiprent. Það sem mér finnst svo áhugavert við 

textann, letrið sjálft, er að það verður partur af mynd upplifuninni. 

Texti hefur verið algengur í myndlist frá því að hugmyndalistin (e. Conceptual 

Art) kom fram á sjónarsviðið á 7. Áratug 20. Aldar og það er áhugavert að skoða 

uppbotið sem hlýst af letri í mynd. Í listfræði er oft gengið út frá því að myndlist eigi sér 

sitt eigið tungumál, sem er jafnan kallað myndmál. Myndmálið í myndlistinni er 

breytilegt eftir tímabilum og milli einstakra myndlistarmanna og í ólíkum samfélögum. 

Myndmál höfðar fyrst og fremst til sjónrænnar upplifunar. Sérhvert myndlistarverk býr 

sér til sinn eigin innbyggða merkingarheim og því er texti málaður á málverk jafnmikið 

myndmál og hvað annað. Tungumál myndlistar er myndmál, ekki bókmál og hugsun 

hennar er myndhugsun.23 Þannig myndlist er óháð miðlum og opnar flæði á milli ólíkra 

listgreina og er ég mjög hrifin af listhugsun Sigurðar Guðmundssonar (1942) 

hugmyndalistamanns en hann hugsar myndlist út frá tilfinningu og að tilfinning sé 

nákvæmari en skarpasta hugsun. Sigurður forðast þau rök er styðjast við orð og þykir 

mikilvægt að reyna að koma fyrst frá sér mynd án þess að útskýra. Þannig texti í myndlist 

getur verið orðlaus boð, til að byrja með að minnsta kosti.24 

 

                                                             
22 Ólafur Kvaran, Birgir Andrésson, (Reykjavík: Listasafn Íslands, 2006), bls. 4. 
 
23 Auður Ava Ólafsdóttir, „Ef ég væri mynd hvernig myndirðu þá orða mig?“ Ritið: Tímarit 

Hugvísindastofnunar, 1 (janúar 2005): bls 6-7. 
24 Auður Ava Ólafsdóttir, „Ef ég væri mynd hvernig myndirðu þá orða mig?“ 
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Dagbók (2013) er dæmi um verk eftir sjálfa mig þar sem ég beiti texta.25 Þar tók 

ég saman dagbókarfærslur eins mánaðar – örsögur, setningar sem ég greip úr 

hversdagslífinu, draumar og fleira í þeim dúr. Ég setti þetta upp grafískt og valdi út 

setningar, eina dagbókarfærslu á eina A5 síðu, hengdi síðan lárétt, óreglulega á vegg, út 6 

metra langan gang. Þarna er ég að hleypa áhorfandanum inn í minn persónulega 

hugarheim en það verður einhvernvegin auðveldara þegar hugleiðingar eru orðnar partur 

af listarverki, ætlaðar til áhorfs. Textinn verður að einhverju öðru en dagbókarfærslu, 

áhorfandinn tekur sinn reynsluheim inn í hverja færslu. Myndlæsið er því bundið hverjum 

áhorfanda. Verkið Í dag gerði ég ekki neitt (2013) svipar til verksins Dagbók en þá 

silkiþrykkti ég titilsetninguna á A3 form. Þetta var hugsað sem vísun í hröðun 

samfélagsins í dag og hvernig við erum stöðugt að keppast við að gera óteljandi hluti á 

sem skemmstum tíma, þurfum helst að vera á barmi taugaáfalls til að hafa afrekað 

eitthvað að viti. En hugleiðingin „Í dag gerði ég ekki neitt“ var ég að reyna að segja 

hversu auðvelt það er að leyfa sér að gera ekki neitt og það sé í lagi. Þarna má líka lesa 

skírskotanir í núvitundina, en eins er það með þetta verk þá er það alltaf hugarheimur 

áhorfandans og tíðarandinn sem á samtal við verkið sjálft.  

 

Textaverkin Týpur26 er verk frá árinu 2015 og eru stafræn prent í takmörkuðu 

upplagi. Verkið Týpur snýst sumpartinn um flokkadrátt og fordóma, en þó enn frekar um 

sjálfsmynd fólks. Ef til vill eru flokkanir nauðsynlegar að einhverju leiti en stundum ekki. 

Fannst þetta áhugaverður vettvangur þar sem mín stúdía felst að miklu leiti í því að skoða 

og heyra samtöl, horfa á fólk og hugsa um bakgrunn þess. Oft bý ég mér til heildarmynd 

um líf þeirra í hugarheim mínum, missanngjarna. En þessar týpur eru oft háðar 

tíðarandanum og er yfirskriftin á verkinu „Já, svona Ittalatýpa“. Ittalatýpan aðhyllist 

merkjavöruheiminum og sækir í það sem þykir fínt hverju sinni. Týpan sem geymir 

gjarnan litlu Ittala límmiðana á kertastjökunum og sýnir fínu hlutina sína á 

samfélagsmiðlum. Bæði verkin eru frekar minimalísk sjónrænt, og mikil hugmyndavinna 

er á bakvið inntakið þar sem ég annars vegar safna að mér týpum sem samfélagið hefur 

búið til og hinsvegar uppskálda ég orð yfir ákveðna manngerð.   

                                                             
25 Sjá viðauka, mynd 7: Í dag gerði ég ekki neitt (2013).  
26 Sjá viðauka, mynd 8: Týpur (2015).  
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Prentið – vinnuferlið  

 

 

Ég hef unnið með ljósmyndir, teikningar, texta og form í prentverki og hef verið frekar 

ánægð með útkomuna en hún er alltaf frekar óvænt og er það líklegast sú tilfinning sem 

ég er að elta, þessi fullnægja sem fylgir loknu verki. Í verkinu Wunderbar (2012) notast 

ég við ljósmynd sem ég tek af gamalli Lödu í Þýskalandi. Ég notaði gamaldags prent með 

pressu, en þetta er klassíska prentið sem var notað fyrst til að fjölfalda bækur. Þá er 

myndin framkölluð á álplötu og litnum rúllað yfir plötuna, pappír lagður undir og 

myndinni pressað á pappírinn sem þarf að vera lítillega vætur. Útkoman var tvennskonar 

litir sem voru fyrir valinu en þeir fóru á skjön og heillast ég af því, þessi ófullkomleiki og 

einfaldleiki. En þar sem við búum við mikla fullkomnun í dag þar sem tækninni fer svo 

ört fram, finn ég mikla ró í því að notast við gömul handbrögð. Vinnubrögð þar sem hvert 

skref skiptir máli og skilningur á bak við hvert skref er svo aðgengilegur. Þar sem óvissan 

ræður oft ríkjum og næstum ómögulegt er að sjá útkomuna fyrir. Ég notast mikið við 

silkiprent en einnig tækni eins og að skanna og ljósrita, teikna ofan í og ljósrita meira, 

skanna aftur inn og vinna svo að þeirri útkomu í tölvuforritum – spuni þar sem eitt leiðir 

að öðru - það er tækni sem ég er líka hrifin af þó svo hún jaðri við hið stafræna þá er það 

samt alltaf mitt handbragð og tilviljunarkenndin sem er undanfarinn. Elta ferlið frekar en 

að ferlið elti mig.  

Viðfangsefni eins og tunglið27  kom upp hjá mér í prenti og er það vegna 

einskærrar ástríðu minnar á bæði tunglforminu og plánetunni með allar sínar vísanir og 

eiginleika. Ég prufaði mig áfram bæði með úrklippum og ljósritun, bjó til Zines (lítið 

bókverk) og fiktaði með það í stafrænu formi. Allt getur gerst í þessu prentferli. Það er 

eitthvað með áferðina þegar maður hefur verið að vinna með allt í höndunum og þá sést 

handverkið svo vel í gegn þó um prent aðferð sé að ræða því þá er verið að skanna inn 

eitthvað sem var gert í höndunum, ef til vill prufað sig síðan áfram með myndbyggingu 

með hjálp tækni nútímans. Síðan er hægt að vinna með það áfram í höndunum. Þykir mér 

vera þessir þættir sem setja nokkur lög á myndefnið sem unnið er með, eitthvað 

ófyrirsjáanlegt gerist á leiðinni og handbragðið vinnur með hinu stafræna.  
                                                             
27 Sjá við viðauka, mynd 9: Ástarbréf tunglsins (2014). 
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Bandaríska myndlistakonan Kiki Smith (fædd í Þýskalandi árið 1954) er dæmi um 

myndlistarkonu sem notast mikið við prentmiðilinn og ljósmyndir, ásamt skúlptúr og 

innsetningum. Hennar helstu viðföng eru líkaminn og kosmósið. Dýr og menn koma 

mikið fyrir í verkum Smith og hefur hún þá til dæmis unnið með fyrirbæri eins og holdið, 

hárið og dauðann. Þessi viðfangsefni koma fyrir á prenti hjá henni en hún getur setið við 

eitt prentverk klukkutímum saman. Hún talar sjálf um það að hún gæti einungis verið í 

því að prenta og það myndi nægja, það fullnægir henni þessi viðvera og að vera 

líkamlega til staðar að skapa.28 Smith talar um myndlist sem aðferð til að hugsa og þar 

sem hún átti erfitt með að lesa sem barn þurfti hún að tileinka sér það að horfa á 

umhverfið og að lærdómurinn hennar átti sér stað þar. Hún fer mikið eftir tilfinningunni 

og líkir listsköpun sinni eins og maður standi í vindkviðu og leyfi henni að toga sig í 

ákveðnar áttir. Hún segjist vera að ná sér í eins mikla reynslu og hún mögulega getur í 

mismunandi formi og er leikurinn því til þess gerður, að halda sköpunarkraftinum 

gangandi.29 Það mikið sannleiksgildi í því hjá Smith og þykir mér sjálfri mikilvægt að 

stífla ekki flæðið í listsköpuninni með of mikilli rökhugsun. Fylgja innsæinu, leyfa 

þessum flutningi frá hinu innra yfir í hinn ytri heim. 

 

 

Hugmyndaheimur og vinnuferli 
 

 

Eins og fram hefur komið hefur inntak mitt í myndlistarsköpunni verið 

margbreytilegt en að mörgu leiti nátengt. Það má meðal annars nefna kosmósið; reglan í 

náttúrunni, hvort sem það er lífið á jörðinni eða gangur himintunglanna. Líkaminn verður 

einnig oftar en ekki fyrir valinu, hvort sem það sé vegna fagurfræðilegrar skynjunar á 

einhverjum anatomískum fyrirbrigðum, eða í samtali við mekanisma. Þá hef ég verið að 

                                                             
28 Wendy Weitman ritstýrði, Kiki Smith: Prints, books and things (New York:  MoMa, 2003). 
 
29 Art 21, „Kiki Smith.“ Heimildarþáttur, 13:06, sótt 29. desember 2015 á 
https://www.youtube.com/watch?v=5aRhXY0wQiE.  
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tengja þessi tvö fyrirbrigði saman og vann seinast að verki þar sem ég reyndi að tengja 

saman fúnksjón sem á sér stað hér á jörðunni við fúnksjón sem á sér stað í hjarta og 

æðakerfinu. Kannski of þröng samlíking, en er hugsað sem hugleiðing svipaðrar fúnksjón 

jarðarinnar og líkamans. Þegar við gætum að líkamanum, þá virkar vélin okkar betur en 

ella. Sama gildir um jörðina. Það er kannski næringin sem er þungamiðjan, næring í 

andlegum og veraldlegum skilningi. En líkamleg næring er eitthvað sem ég huga mikið 

að, ég hef til dæmis verið að velta vöngum yfir matarkúltúr. Þá bæði verið að kíkja á 

franskan matarkúltúr og bera saman við íslenskan, verið að skoða matarkúra sem ríða yfir 

samfélagið í bylgjum. Þá eru það einnig þessi „æði“ sem heilla mig  – það er gaman að 

sjá kómíkina í því að hverju mannskepnan lætur glepjast. Þar er ég sjálf síst undanskilin. 

Þetta er einungis dæmi hvernig ég vinn að hlutunum og má flokka Týpurnar (2015) undir 

stúdíu á borð við þessa.  

En úr þeim sálmum þá byggði verkið, sem ég vann að nú seinast, á 

uppstækkuðum formum vélarpörtum, skóflum og gröfum. Ég silkiþrykkti þessi form á 

sex glerplötur og hver glerplata var í stærð A1. Verkið heitir Aflvaki (2015)30 og var 

tilraun að skúlptúrgerð hjá mér. Sex glerplötum var komið fyrir hangandi niður úr loftinu, 

glær strengur hélt þeim uppi. Rýmið þar sem skúlptúrinn var sýndur í var lítið en með 

miklum og stórum gluggum, þannig að glerskúlptúrinn hékk að framan og myndaði 

nokkur lög. Verkið átti líka ágætis samtal með umhverfinu en á veröndinni umhverfis 

sýningarstaðarins voru körfubílar og gröfur lagðar í stæði og svipaði litapalletta verksins 

til þessara vinnuvéla. Mikil dýpt var í verkinu með öllum þessum lögum sem mynduðust 

og formin í púsluspili við hvort annað í æpandi gulri og blárri litapallettu. Formin valdi 

ég út frá hugrenningartengslum mínum við einhversskonar lífefnafræði líkamans. Og í 

þessum vélarpörtum upplifi ég hliðstæða sömu virkni og starfsemi sjálfs líkamans.  

 

Í texta sýningarskrár sýningarinnar segir: „Hvar lýkur niðurrifinu og hvar hefst 

uppbyggingin? Ofvaxnar örverur tæta og grunna í vélrænni endurtekningu, sérsniðnar að 

hverju verki. Þær eru sín eigin skýringarmynd: æpandi gulir útlimir sem bera við bláan 

himinn svo hægt sé að sjá flókna, sóðalega atburðarás sem skema í grunnlitum. Fruma í 

tómi er skiljanleg þó upplifunin af líkamanum öllum getur verið óþolandi en 

                                                             
30  Sjá viðauka, mynd 10: Aflvaki (2015) 
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hughreystandi í sama mund – eins og það er skelfilegt en þægilegt að hugsa um sjálfa sig 

sem vél“.  

 

 

Lokaorð 

 
 

“Að gera eitthvað úr engu”. Oft er list lýst svona. Dramatískir listamenn tala um auða 

strigann eða hvítt blaðið eins og skrímsli sem þeir berjast við. Sköpun sem hetjulega árás 

á tómið. Og þessi hugmynd um að særa fram í sjálfri sér eitthvað glænýtt, eitthvað sem 

endurspeglar einstakann listamann með einstakar hugmyndir, hefur hrætt mig. Að gera 

eitthvað úr engu hljómar eins og dularfullt töfrabragð, kanína sem er dregin upp úr 

tómum hatti.  

Það sem síðustu þrjú ár í námi og starfi hafa kennt mér, og þetta er líklega 

aulalega augljóst, er að auðvitað er hatturinn ekki raunverulega tómur. List er að gera 

eitthvað úr einhverju. Þetta á ekki bara við um viðfangsefnin sem við fáum gefin í 

reynslu, fræðslu og draumum. Heldur líka bókstaflega efniviðinn. Pappírinn, litina, ljósið. 

Michelangelo á að hafa talaði um að frelsa höggmyndirnar úr steininum, en ég áttaði mig 

bara nýlega á því hversu sönn þessi gamla tugga væri. Allar þessar óvæntu gjafir sem 

efniviðurinn, formið og aðferðin færa. Öll þessi innbyggða merking og fegurð.  

Þetta endurspeglast líklega skýrast í mínu metnaðarfyllsta verki á meðan ég hef 

verið í listaháskólanum; syni mínum. Einhver gæti haldið að þar hafi ég einmitt gert 

eitthvað úr engu, en sonur minn er afsprengi milljóna ára þróunarsögu, stök nóta í 

þrumandi samfélagssymfóníu. Og sem betur fer. 

Mitt hlutverk er að endursegja, spegla og tengja. Að fylgja flæðinu og vera í 

sambandi. Stærsta uppgvötunin er að ég sjálf er líka full af óvæntri merkingu og fegurð. 

Ég þarf ekki að finna upp sjálfa mig í hvert skipti ég drep niður pensli. Ég þarf ekki að 

hafa áhyggjur af því hvort og hvernig ég birtist í minni list, því það er óumflýjanlegt. Ég 

mun ekki endursemja sjálfan mig, eða heiminn, í einu málverki.  
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