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Útdráttur 
 
 
 
Í þessari ritgerð leita ég svara um hvað felst í því að nota sjálfið mitt í listsköpun og 

hvernig melankólían hefur áhrif á það ferli. Ætli listin sé verkfæri listamannsins til að 

skilja sjálfið betur? Verkfæri til að beisla ljósið í myrkrinu? Aðferð til hreinsunar innri 

þunga sálarinnar?  

Ástandið í sköpuninni og hinn melankólíski hugsunarháttur skapandi manna verður 

rakinn út frá vessakenningu Forn – Grikkja og kenningum Aristótelesar m.a. um harm 

sálarinnar í list sem hreinsandi fyrirbæri. Hugur minn varpar hugmyndinni líkt og 

tærri sýn er verður að upplifun sem er handan tungumálsins. Hvers vegna ætli það sé 

og hvaðan kemur hún? Þetta hlýtur allt saman að búa í undirmeðvitundinni. Draumar, 

undirmeðvitundin og birtingarmynd þeirra í listinni verður skilgreind út frá 

kenningum Carl G. Jung, súrrealisma og firringu raunveruleikans innan 

kvikmyndalistarinnar í verkum Luis Buñuel, Mayu Deren og David Lynch. Skynjun 

fær meira vægi en túlkun listaverksins og listin verður sett fram sem grunnþörf 

mannsins – fræðandi, nærandi og nauðsynleg til þess að öðlast jafnvægi í sálinni.  
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Inngangur 

 

Þegar ég lít yfir feril minn er eins og einhverskonar þráður hafi myndast með 

tímanum, algjörlega ómeðvitað. Þegar ég tala um þráð meina ég ákveðið þema sem ég 

virðist alltaf sækja aftur í og er ekki meðvitað gert, heldur myndaðist það sjálft með 

tímanum. Þetta þema er andlegt og draumkennt, í raun hið innra landslag 

manneskjunnar og sæki ég innblástur í andlegt ástand, undirmeðvitundina og drauma.  

Er hugmynd kviknar innra með mér, birtist hún sem tær sýn, líkt og ljósmynd eða 

sena úr kvikmynd sem sýnir oft loka útkomuna, útkomu sem undirmeðvitund mín 

varpar fyrir mér og því verður að kanna hana og hennar starfsemi. Sveimhugi fylgi ég 

því innsæi anda míns í því melankólíska ástandi sem myndast við sköpun 

listaverksins.  

Er listin leið til að fá útrás fyrir hið innra? Leið fyrir mig til að skilja mitt 

hlutskipti í hinu ytra? Útrás fyrir andann í gegnum skynjun sem er handan 

tungumálsins? Ætli listin sé einhversskonar verkfæri til að beisla þekkingu um sjálfið? 

Hvað er sjálfið? 

Í þessari ritgerð vil ég fjalla um ástandið sem leiðir mig út úr myrkrinu í átt að 

ljósinu og að hlýnun svarta gallsins. Ég mun leita svara við ofangreindum spurningum 

út frá ýmsum kenningum og setja þær í samhengi við mig og verk mín. Hinn 

melankólíski hugsunarháttur skapandi manna verður rakinn út frá vessakenningu Forn 

– Grikkja og kenningum Aristótelesar m.a. um harm sálarinnar í listinni sem 

hreinsandi fyrirbæri. Draumar, undirmeðvitundin og birtingarmynd þeirra í listinni 

verða skilgreind út frá kenningum Carl G. Jung, súrrealisma og firringu 

raunveruleikans í kvikmynda listinni. Að lokum verður fjallað um að vinna með 

sjálfið og tilfinningar þess í listinni. Skynjunin fær meira vægi en túlkun listaverksins 

– það stendur fyrir sig sjálft. Listin verður skilgreind sem grunnþörf mannsins og 

lífsnauðsynleg leið til að miðla þekkingu og næra sálina. 
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1.Ástandið 
Þegar kemur að því að skapa list er það alltaf mjög átakanlegt fyrir mér. Það tekur á 

andlega sem líkamlega þar sem andlega ástandið hefur sterk áhrif á hið líkamlega. Því 

meira sem ég velti þessu fyrir mér sé ég að það á ekki aðeins við um mig heldur 

virðist þetta hrjá alla skapandi einstaklinga á einhverjum tímapunkti í ferlinu, hvort 

sem það er í sögulegu samhengi eða persónulegu. Sköpunin, hugsunarhátturinn og 

skynjunin í kringum sköpunina hverfur aldrei í hversdagsleikanum. Þú ert ekki 

listamaður frá níu til fimm á daginn, þú ert listamaður alltaf, allstaðar. Þetta ástand 

ásækir oft á listamanninn og getur valdið honum andlegu ójafnvægi. Fyrir mér er því 

listin sem starfsgrein sú erfiðasta. Listamaðurinn er alltaf á einn hátt eða annann að 

sækja í eitthvað sem býr innávið og miðla því útávið. 

Það er aldrei algjör hvíld frá þessum skapandi hugsunarhætti því listamaðurinn 

lítur á heiminn öðrum augum en meðal maðurinn, þann sem normið stendur fyrir. 

Listamaðurinn skynjar heiminn öðruvísi og sér aðrar hliðar á öllu mögulegu, hann 

hugsar öðruvísi. Það gerir hann ekki æðri heldur forvitnari um leyndardóma lífsins.  

Sköpunarferlið í sjálfu sér getur myndað visst ástand sem leiðir listamanninn 

inn í myrkrið. Myrkrinu má lýsa sem tilfinningalegum rússíbana, upp og niður ástand 

og slengir manni fram og til baka. Ástandið getur gleypt mann, skapað firringu frá 

hversdagsleikanum. Endalausar efasemdir og óöryggi. Að baki verkinu er tími, vinna, 

tilfinning, andi þinn og orka. Þegar ég skapa listaverk verður ákveðinn léttir og losun. 

Ég líki stundum sköpuninni við hafið, metafóra sem lýsir tilfinningunni sem fylgir 

kláruðu verki og upphafinu að næsta. Í viðkvæmum árabát á spegilsléttum sjó finnur 

þú innri ró. Sléttur sjór og allt er stillt, þú finnur fyrir ljósinu. Er hugmynd kviknar á 

ný gegnir hún sama hlutverki og spennubreytir fyrir raftæki sem breytir tíðni þess og 

þar hefst ólgan. Ólgan er rússíbaninn og þarf að hafa varann á því hún getur breyst í 

brotsjó sem gleypir þig.  

Þetta birtist að sjálfsögðu á mismunandi hátt hjá einstaklingum, sumir bera það 

ekki með sér en sumir gera það á augljósan hátt og skilar það sér í verkum hans. Þetta 

er allt partur af hinni mannlegu tilvist og eitthvað sem við öll getum tengt við. 

Aðdragandi || Undanfari (2015) er titillinn á fyrstu einkasýningu minni.1 

Verkið á sýningunni samanstóð af tveimur myndböndum sem varpað var samhliða á 

vegg og myndaði heild. Verkið fjallar um ástandið í sköpunarferlinu, andagiftina og 

andleysið. Upphafningu og niðurrif andstæðna sem vinna saman. Andstæðurnar svart 
                                                
1 Sjá viðauka, nr. 1: Aðdragandi || Undanfari  (2015), skjástillur, ljósmynd.  



 

 3 
 
 

og hvítt birtast sem flæðandi andi í veru og efni. Andi verunnar er í aðalhlutverki í 

hverju myndbandi fyrir sig en andi efnisins flæðir yfir veruna, stundum í andstæðum 

litum sem mynda frekara samtal milli andstæðanna. Þessar andstæður kljást ekki 

heldur eru þær jafningjar sem vinna saman. Enginn stendur uppi sem sigurvegari 

heldur er þetta spurning um jafnvægi og samvinnu. Þær lúta valdi hvor annarar. 

Ríkulegt andlegt líf verður að þekkja ólguflæði óreiðunnar í skugganum, í ástandinu 

verður það nauðsynlegt fyrir innblásturinn og sköpunina.  

 
Lífsleið listamannsins einkennist ekki af ánægju. Hann má ekki lifa í aðgerðarleysi; hann 
hefur erfiðisvinnu að sinna sem er þung byrði að bera. Hann þarf að gera sér ljóst að hver 
verknaður hans, tilfinning og hugsun er hrá en einnig efniviður sem mun hefja upp verkið, 
hann er frjáls í listinni en ekki lífinu.2 
 

Í bókinni Concerning the Spiritual of arts skrifar Kandinsky um eðli lita. Þar 

talar hann um að hvíti liturinn sé í eðli sínu litleysa, litleysan táknar heim þar sem öll 

efnisleg og raunveruleg einkenni eru horfin. Hann gefur í skyn að þessi heimur sé 

æðri okkar veraldlega heimi og sé því of fjarlægur til að snerta sál okkar. Hvítur er 

samsvörun þagnarinnar, hlé sem brýtur upp flæði nótna í tónverkinu. Þögn hans er 

ekki dauðaþögn heldur undanfari möguleika. Hann miðlar tóminu sem var á undan 

fæðingu veruleikans sem við þekkjum, líkt og heimur á ísöld. 

Svarta litinn tengir Kandinsky við dauðaþögn, þunga þögn sem hefur enga 

möguleika. Í tengslum við tónlistina segir hann þessa þögn vera hinsta hléið í 

tónverkinu, frekara áframhald tónanna virðist sem dögun annars heims. Svartur er 

brunninn, líflaus og hreyfingalaus. Hann á minnstu samsvörun litanna, hlutlaus 

bakgrunnur hans verður lítt áberandi á móti blæbrigðum allra annara lita, sem skýrast 

í hans návist. Andstæða við návist hins hvíta, blæbrigði hans við hlið annara lita 

mynda sundrung og verða þeir jafnvel algjörlega þöglir.3 

 

 

 

 

 
                                                
2 “The artist is not born to a life of pleasure. He must not live idle; he has a hard work to perform, and 
one which often proves a cross to be borne. He must realize that his every deed, feeling, are raw but 
sure material from which his work is to arise, that he is free in art but not in life.“ (Wassily Kandinsky) 
Wassily Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art.  M. T. H. Sadler þýddi, (New York: Dover 
Publications, 1977), bls. 54. 
3 Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art, bls. 39. 
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2. Melankólían 
Orðið Melankólía kemur úr grísku. Það er samansett af orðinu mélan (mélas) sem 

þýðir svartur og khóle (khóles) sem þýðir gall = svartagall. 4 

 

Forn gríski heimspekingurinn Empedókles taldi að allt sem væri til væri gert 

úr fjórum frumefnum. Það sem aldrei verður til og aldrei eyðist eru frumrætur 

tilverunnar. Frumræturnar eða frumefnin eru fjögur talsins; eldur, vatn, loft og jörð. 

Þessar rætur voru einnig kallaðar höfuðskepnunar og voru þær í raun kraftbirting æðri 

máttar, þær voru frumefni allra frumefna. Þessar höfuðskepnur stjórnast af 

andstæðunum, ást og hatri. Þessar andstæður setur höfuðskepnunar á hreyfingu og 

lætur frumefnin blandast og leysast í sundur.5  

Mannskepnan er partur af tilverunni og því eiga þessi frumefni einnig við um 

uppbyggingu mannsins. Hippókrates taldi þessi frumefni samsvara höfuð vessum 

mannslíkamans. Vessarnir voru fjórir líkt og frumefnin; Blóð, gult gall, slím og svarta 

gall og höfðu þessir vessar áhrif á skapgerðir mannsins.6 Vessarnir voru ekki meintir 

sem raunverulegir vessar heldur útskýring eða metafóra á fjórum helstu 

persónueinkennum manna og sameiningu og sundrun þeirra. Blóð/glaðlyndi 

samsvarar loftinu, Júpíter og Venusi, gult gall/bráðlyndi samsvarar eldinum og Mars, 

slím/dauflyndi fylgir vatninu og tunglinu og að lokum svarta gallið/melankólían, 

jörðinni og Satúrnusi.7  

Ef einstaklingur hefur svarta gallið í of miklu magni í hlutfalli við hina þrjá 

hafði það áhrif á hans andlegu hlið og hann fyllist depurð.8 Vessarnir gátu ýmist verið 

kaldir eða heitir og hafði það einnig áhrif á birtingamynd þeirra í mannslíkamanum en 

Aristóteles varpaði þeirri spurningu fram að hvernig stæði nú á því að menn sem 

skarað hafa framúr, á sviði heimspeki, stjórnmálum, skáldskap og listum, væru 

áberandi depurðarsjúkir (melankólískir) og þjáist af truflunum af völdum svarta 

gallsins?9  

                                                
4 Guðrún Kvaran, „Hvaðan er orðið 'svartagallsraus' komið og hvað merkir það?“ Vísindavefurinn, sótt 
8. nóvember 2015. http://visindavefur.is/svar.php?id=30104. 
5 Gunnar Dal, Grískir Heimspekingar, (Reykjavík: Víkurútgáfan, 1975), bls 45 – 47. 
6 Geir Þ. Þórarinsson, „Hver var forngríski læknirinn Galenos og hvert var hans framlag til 
læknisfræðinnar?“ Vísindavefurinn, sótt 27. desember 2015. http://visindavefur.is/svar.php?id=60947. 
7Sjá viðauka, nr. 2: Hin fjórþætta heimsmynd II, Ólafur Gíslason, „Hin fjórþætta heimsmynd II“, 
óútgefið námsgagn úr áfanganum Eros, (Reykjavík: Listaháskóli Íslands, vorönn 2015), 
skýringarmynd. 
8 Guðrún Kvaran, „Hvaðan er orðið 'svartagallsraus' komið og hvað merkir það?“. 
9 Ólafur Gíslason, Problema XXX,I: Samantekt um svarta gallið eignuð Aristotelesi, óútgefð námsgagn 
úr áfanganum Eros, (Reykjavík: Listaháskóli Íslands, vorönn 2015), bls. 1. 
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 Þessu er líst á góðann hátt í Problema XXX,I: 

 
Engu að síður er það svo að þeir sem hafa fengið fullgóðan hita í svarta gallið og 

nálgast þannig meðalhófið, verða vissulega daprir, en engu að síður skynsamari og minna 
duttlungafullir og á margan hátt framúrskarandi á sviði menningar eða lista eða við stjórn 
ríkisins. Slíkt eðlisupplag veldur einnig fjölbreytilegum viðbrögðum í hættuástandi þar sem 
margar þessar skapgerðir bregðast óskynsamlega við á augnabliki hræðslunnar. Það fer allt 
eftir líkamsástandi þeirra á slíkri stund og stöðu skaphafnarinnar hvort þessar persónur 
bregðast við með einum eða öðrum hætti. Á nákvæmlega sama hátt og hin dapra 
(melankólska) skapgerð veldur krankleika með afar fjölbreytilegum sjúkdómseinkennum, rétt 
eins og vatnið er stundum kalt og stundum heitt. Ef hins vegar berast ógnvekjandi skilaboð á 
því augnabliki, þegar kuldinn er ríkjandi í blöndunni, þá mun viðkomandi missa móðinn. Og 
þar sem hann hefur opnað hræðslunni leið, og hræðslan kælir, þá sjáum við að hinn hræddi fer 
að skjálfa. Ef hitinn er hins vegar ríkjandi í blöndunni, þá dregur hræðslan úr hitanum þannig 
að viðkomandi verður sjálfs sín herra og tapar sér ekki. Sama gerist einnig í hversdagslegum 
áföllum sem við verðum fyrir frá degi til dags. Þannig finnum við oft til depurðar án þess að 
kunna á því skýringu, á sama hátt og við finnum oft til gleði án sýnilegrar ástæðu. Þessar 
breytingar, ásamt þeim sem áður voru nefndar, koma yfir okkur öll í einhverjum mæli, því 
einhvern snefil af þeim efnum sem valda þeim er að finna í okkur öllum.10 

 

Saga melankólíunnar og ímynd hennar hefur verið veigamikið umfjöllunarefni 

í heimspeki og sálfræði. Hún er ákveðið hugarástand sem hefur verið rannsakað fram 

eftir öldum og talin vera uppspretta sköpunar hjá listamönnum og jafnvel „myrk 

snilligáfa“.11 

Ég gerði verk sem fékk heitið Vöggugjöf (2014) en titillinn er vísun til 

ákveðinna eiginleika sem þér eru gefnir við fæðingu.12  Ég vann þetta verk í samstarfi 

við Kristínu M. B. Johnsen listakonu og vinkonu mína og spratt hugmyndin út frá 

vangaveltum Aristótelasar um það af hverju allir skapandi menn séu í andlegu 

ójafnvægi. Þetta var okkar tilraun sem skapandi einstaklingar til þess að sannreyna 

þær vangaveltur í gegnum vessakenninguna. 

Þessir vessar voru einnig tengdir við frumefnin fjögur sem Empedókles talaði 

um, þau sömu og í stjörnuspeki, loft, vatn, eldur og jörð. Þetta var leið til að finna 

tveimur ólíkum fræðum sama farveg þar sem að einhverju leyti skarast reitir og setja 

þau í persónulegt samhengi við okkur í dag. Við fórum í stjörnukortin okkar og 

settum inn nákvæman fæðingartíma frá fæðingarvottorði. Þar gátum við lesið úr 

stöðunni og reiknað út hversu mikið magn af hverju frumefni var í okkar kortum er 

við fæddumst samkvæmt kenningum Aristótelesar. Við færðum frumefnin inn í 

vessakenninguna og settum þau fram í glerílát, hvert efni átti sitt ílát. Ílátin sýndu 

                                                
10 Sama heimild, bls. 4. 
11 Edith Doove og Gabríela Friðriksdóttir, Kaþarsis  : Gabríela Friðriksdóttir, 15. maí - 26. júní 2004,  
(Reykjavík: i8 galleri, 2004), sýningarskrá. 
12 Sjá viðauka, nr. 3: Vöggugjöf (2015). 
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magn hvers vessa og fyrir ofan var lestur úr stjörnukortum okkar sem sýndi magn 

frumefnanna frá útreikningum kortanna. Útkoman sýndi að svarta gallið reyndist vera 

í miklu magni hjá okkur báðum og því í ójafnvægi við hina vessana. Fyrir okkur 

náðum við því að vissu leyti að sannreyna þessa kenningu, þó úrellt sé. 

Í mörgum verkum Gabríelu Friðriksdóttur hafa melankólía og svarta gall verið 

þráðurinn og tengi ég mikið við hana og hennar hugleiðingar. Gabríela dregur 

áhorfandann inn í uggvænlegan heim sinn á súrrealískan og draumkenndan hátt í 

verkum sínum. Heim þar sem hún meðhöndlar grunn tilfinningar mannsins eins og 

melankólíu, sársauka og ómöguleika einstaklingsins til að brjótast út úr innri 

einangrun sjálfs síns.13 Í einkasýningu hennar í Gallerý i8, Kaþarsis frá árinu 2004 var 

melankólían þemað og útgangspunktur, í sýningaskránni var einnig vitnað í sömu 

spurningu Aristótelesar og ég gerði hér að ofan.14 

Titillinn Kaþarsis kemur úr grísku en það er forngrískt hugtak. Aristóteles 

talar um kaþarsis í riti sínu Um Skáldskaparlistina. Hann hélt því fram að skáldskapur 

gæti veitt áhorfendum tilfinningalega útrás á borð við reiði, sorg, vorkunn og ótta. Sú 

útrás sem við fáum kallast kaþarsis en á íslensku myndi það þýðast sem geðhreinsun. 

Tilfinningin sem grípur mann eftir sterka upplifun af þessu tagi er góð samkvæmt 

sálfræðilegri skilgreiningu Aristótelesar, vegna þess að við höfum náð að losa um 

andlega spennu sem hefur safnast upp í sál okkar.15  

Það er áhugavert að hugsa um gríska uppruna orðsins; melankólía og hvert það 

leiðir því orðið mélas á einnig heima í orðinu melatónin en það er hormón sem heilinn 

framleiðir í heilakönglinum í  lélegri birtu eða myrkri er við sofum. 16 

 

3. Draumar, undirmeðvitund og list 
3.1 Draumar og undirmeðvitund 

„Enginn er í raun áhugasamur um drauma annara (...) mér þykir þó ómögulegt að 

útskýra lífið án þess að tala um hlutann sem býr undir yfirborðinu, það ímyndaða, það 

óraunverulega.“17 

                                                
13 Raphael Gygax, „Dark, shimmering dream novellas: On the works of Gabríela Friðriksdóttir.“ Í 
Dusk / Gabriela Fridriksdóttir, Raphael Gygax og Heike Munder ritstýrðu, (Zürich: Migros Museum 
für Gegenwartskunst  ; JRP/Ringier, 2007). 
14 Edith Doove og Gabríela Friðriksdóttir, Kaþarsis. 
15 Kristján Árnason, Inngangur að Um skáldskaparlistina eftir Aristóteles, Kristján Árnason þýddi, 
(Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1997), bls. 35 – 36. 
16 Ævar Jóhannesson, „Hormóninn Melatonin.“ Heilsuhringurinn, sótt 8. nóvember, 2015. 
http://www.heilsuhringurinn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=339:hormoninn-
melatonin&catid=27:greinar&Itemid=22. 
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Ég sæki oft efnivið verka minna í drauma. Áhugi minn fyrir draumum 

kviknaði þegar mig dreymdi að ég hefði lent í bílsslysi á götu nálægt heimili mínu. Ég 

sagði móður minni frá draumnum og mundi hann vel. Tveimur mánuðum síðar lenti 

ég í árekstri á sömu götu og draumurinn sagði til um, einnig var það alveg eins bifreið 

sem olli árekstrinum og var í draumnum. Eftir þetta hef ég íhugað drauma mikið og 

það varð til þess að ég byrjaði að nota drauma mína í listsköpun, einnig reyni ég 

reglulega að skrifa niður drauma sem mér finnast áhugaverðir til að halda í við þá í 

minninu. Draumar mínir endurspegla oft andlegt ástand í einhverskonar mynd, 

stundum skýrir, stundum óskýrir, það er það sem heillar mig þar sem ég er alltaf 

annað hvort ósýnilegur áhorfandi eða þáttakandi. 

  Draumar eru óskiljanlegt fyrirbæri. Flestir draumar sem mann dreymir 

gleymast og virðist sem hugurinn nái ekki að festa þá í langtímaminninu í heild. En 

einstöku draumur virðist vera sterkari en aðrir og ef maður verður ekki fyrir 

einhversskonar truflunum í svefnrofunum situr hann lengur eftir í minni en aðrir. Ef 

hann er hugleiddur og atburðarásin eða aðalatriðin skráð niður á blað má festa hann 

sér enn betur í minni. 18 Draumar verða til í svefni en einnig geta þeir orðið til í vöku, 

þá kallast þeir dagdraumar. Draumar eiga sér stað í REM svefni, það gerist á fimmta 

og seinasta stigi svefnhringsins áður en hann endurtekur sig. REM varir frá 10 – 60 

mínútum (fer eftir lengd svefns).  

Draumar sem við munum eftir eiga sér stað í þessum REM (rapid eye 

movement) svefni en þrátt fyrir að okkur dreymi líka í lausa svefni eigum við 

auðveldara með að muna drauma í REM ástandinu þar sem heilabylgjurnar haga sér 

líkt og hjá vakandi einstaklingi.19 

Hugur okkar stafar af tveimur öflum, undirmeðvitund og meðvitund. 

Undirmeðvitundin er sá partur hugans sem við erum ekki meðvituð um. Hún gegnir 

mikilvægu hlutverki og geymir allt sem er ekki í meðvitundinni að hverju sinni. Hún 

heldur í okkur lífinu með því að stjórna líkama okkar og geymir allar lífsreynslur 

okkar og upplifanir. Öll skynjun okkar, það sem við heyrum, finnum, brögðum, 

lyktum og sjáum er allt sent í gagnabanka sem hýstur er af undirmeðvitundinni og þar 

                                                                                                                                       
17	  „No one’s really interested in other people’s dreams (…) although I find it impossible to explain a 
life without talking about the part that’s underground – the imaginative, the unreal.“ (Luis Buñuel) Luis 
Buñuel, My Last Breath, Abigail Israel þýddi, (London: Jonathan Cape, 1984). bls. 94. 
18 Þóra Elfa Björnsson, „Hvað eru draumar?“ Draumur, sótt 5. nóvember, 2015. 
http://draumur.is/greinar/hvaderudraumar/. 
19 „Sleep stages overview, sleep cycle.“ Health Communities, sótt 6. nóvember, 2015. 
http://www.healthcommunities.com/sleep-stages/overview-sleep-cycle.shtml.	  
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er allt geymt.20 Undirmeðvitundin geymir einnig trú okkar. Þetta er ekki trú í 

skilningii trúarbragða heldur í skilningi þess sem við trúum um okkur sjálf og lífið 

sem við lifum. Undirmeðvitundin er alltaf að störfum allan sólahringinn og þar á 

okkar innri rödd heima. Hún stjórnar líka ósjálfráðum viðbrögðum, 

hegðunarmynstrum, viðhorfum og sjálfsímynd okkar.  

Sálkönnuðurnir Sigmund Freud og Carl Gustav Jung fjölluðu báðir um drauma 

og undirmeðvitundina. Þrátt fyrir að fjalla um sama efni voru þeir ekki alltaf sammála 

í þessum málum og er þeirra ágreiningur magnaðist varð það til þess að þeir slitu 

vinaböndum.  

Freud hélt því fram að það væri hægt að læra margt um einstaklinginn í 

gegnum túlkun drauma hans. Að þar væri í raun greiðasta leiðin að 

undirmeðvitundinni og þar með mætti finna skilning á margskonar hegðun og 

vandamálum einstaklingsins. Einstaklingur sem er vakandi fylgir ekki sínum helstu 

þrám eftir með raunveruleikann og siðferði sem hliðsjón. Einstaklingur sem sefur 

hefur ekki lengur tök á þessu og sleppir því af sér beislinu í svefni, þar með slaknar á 

siðferðislegu mörkum og upplifir hann þrár sínar í gegnum drauma. Hann taldi einnig 

að í draumum væri hægt að nálgast bældar tilfinningar, helst af kynferðislegum toga 

sem ekki væri hægt að nálgast beint í raunveruleikanum vegna hræðslu um að verða 

sér til skammar.21 

Jung var sammála Freud um að draumgreiningar opnuðu aðganginn að 

skilningi á undirmeðvitundinni betur. Hann taldi drauma vera beina skýrskotun og 

náttúrulega tjáningu á núverandi andlegu ástandi dreymandans. Hann afneitaði því 

kenningum Freuds um að draumar vísvitandi dulbyggja merkingu sína og að þeir 

væru vísun í kynferðislega hegðun og þrár, honum fannst það alhæfing. Hann taldi þá 

frekar vera ósjálfráða sjálfsmynd í táknrænu formi, hið raunverulega ástand 

undirmeðvitundinnar að hverju sinni og að þeir hefðu mismunandi þýðingu fyrir 

hvern og einn út frá eigin tengingum.22 Því var hann á móti föstum merkingum tákna 

innan drauma, þeir töluðu frekar sitt eigið tungumál sem maðurinn gæti ekki tjáð í 

tali, tungumál tákna, mynda og myndlíkinga sem myndast í samspili dreymandans við 

hinn ytra heim daglegs lífs og hans innri heim tilfinninga og hugsanna.23   

                                                
20 Carl Gustav Jung og Marie-Luise von Franz, Man and His Symbols, (New York: Doubleday, 1964), 
bls. 53. 
21 „Freud vs Jung - Similarities and Differences.“, Harley TherapyTM Counselling Blog, sótt 9. janúar 
2016, http://www.harleytherapy.co.uk/counselling/freud-vs-jung-similarities-differences.htm. 
22 „Freud vs Jung - Similarities and Differences.“ 
23 Jung og Franz, Man and His Symbols. bls. 53.	  
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Jung var sammála Freud um að draumar gætu vakið upp minningar og 

upprifjanir hins liðna hjá dreymandanum en honum fannst að þeir gætu einnig gert ráð 

fyrir framtíðar viðburðum útfrá núverandi stöðu dreymandans eða haft áhrif á þá, 

einnig taldi hann þá vera góða rót eða uppsprettu listrænnar sköpunnar.24 

 

3.2 Sjálfið og Skugginn 

Ég finn sterkari tengingu við kenningar Jung, hann taldi undirmeðvitundina vera 

tvískipta í hina persónulegu undirmeðvitund og sameiginlega undirmeðvitund. Hin 

persónulega undirmeðvitund tilheyrir einstaklingnum og  er nokkursskonar gagnasafn 

sálar okkar og hefur að geyma upplifanir, tilfinningar og hugsanir sem tilheyrðu 

meðvitund okkar sem síðar urðu að hinu ómeðvitaða þar sem meðvitundin nær aðeins 

haldi á því sem gerist í vöku okkar daglega lífs. Þar sem þessir þættir eru geymdir en 

ekki gleymdir, er hægt að nálgast þá aftur en erfitt að ná þeim fram með hreinum vilja 

heldur geta þeir birst kannski í gegnum tilviljanakenndar tengingar við annað eða 

jafnvel í gegnum hugarflug og drauma okkar.25   

Hin sameiginlega undirmeðvitund sagði Jung vera sammannlega og tilheyrði 

hún þannig öllum mönnum, vitund hennar gæti gefið lífi okkar dýpri merkingu. Hún 

er andleg arfleifð mannkynsins frá forfeðrum okkar og nær yfir mannlega hegðun og 

mannlegar hvatir. Sameiginlega undirmeðvitundin snérist því um að finna mynstur og 

með greiningu þess mátti draga ýmsa lærdóma um eigið sjálf.26 Mynstrið var 

skilgreint út frá fornmyndum eða erkitýpum sem birtast nokkurn veginn í öllum 

trúarbrögðum, samfélögum og goðsögum. Einnig geta þessar erkitýpur birst okkur í 

gegnum listir, drauma og ímyndun okkar. Hugtakið skilur Jung frá öðrum 

sálfræðingum þar sem hann lagði mikla áherslu á sögulega vídd sálfræði sinnar, langt 

aftur fyrir persónusögu einstaklingsins og því er alveg hægt að tengja hann við 

hugmyndir Forn - Grikkja um sálina þar sem sögulegi þátturinn mótaði hugmyndir 

hans.27 

Jung setti fram margar erkitýpur en ég mynda sterka tengingu við tvær þeirra, 

Sjálfið og Skuggann. Sjálfið er miðjan og er heild andans. Það er ekki aðeins miðjan 

heldur einnig ummálið sem umlykur meðvitundina og undirmeðvitundina, hin algjöra 

                                                
24 „Freud vs Jung - Similarities and Differences.“ 
25 Jung og Franz, Man and His Symbols. bls. 34. 
26 Carl Gustav Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious, 9.bindi, R. F. C. Hull þýddi, 
Kindle útgáfa, (Routledge, 2014). bls. 42. 
27 Myndlistardeild LHI, „Ólafur Gíslason - Jung og myndlistin, Fyrirlestur í myndlistardeild 
Listaháskóla Íslands.“ Myndband, 1: 18: 09, sótt 10. janúar 2016 á https://vimeo.com/80980818. 
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heild sálarinnar.28 Sjálfið sækist í samruna allra þátta persónuleikans til þess að mynda 

jafnvægi og er því erkitýpa erkitýpanna. Að skilja sjálfið liggur í framtíðinni en er 

sjaldan hægt að skilja til fulls, frekar er það ferli í leit að skilningi sem fleytir okkur 

áfram.29 Skuggann telur Jung vera voldugustu erkitýpuna. Hann er hin myrka hlið 

sálarinnar og hefur dýpri rætur en aðrar erkitýpur. Hann hefur að geyma grundvallar 

hegðun mannsins, hið frumstæða dýrslega eðli. Skuggan verður að temja til að lifa í 

samlyndi við aðra en þess þarf samt að gæta að bæla hann ekki niður til fulls, það gæti 

leitt til uppreisnar. Skugginn er hinsvegar ekki alneikvæður því hann er ekki aðeins 

rót hins illa, hann er einnig rót lífsþróttar, ósjálfræðunnar, sköpunargáfu og tilfinninga 

okkar.30  

Er ég lít yfir skilgreiningar á þessum tveimur erkitýpum mynda ég tengingar 

við þær og mig. Verkið mitt Aðdragandi || Undanfari fjallar um andstæður sem kljást, 

þessar andstæður gætu vel táknað sjálfið og skuggann. Ef ég skilgreini þetta út frá 

vessakenningunni á minn eiginn hátt, gæti skugginn alveg verið melankólían og 

sjálfið jafnvægið sem sálin sækist eftir. 

Ég var undir sterkum áhrifum frá Jung þegar ég gerði verkið Hlutir úr draumi 

(2014), en þar vann ég með tákn úr draumi sem mig dreymdi.31 Ég valdi fjóra 

hluti/tákn sem voru sem sterkust í draumnum og lét þá standa saman. Þeir höfðu enga 

tengingu allir saman nema í draumnum mínum. Ég stillti hlutunum upp og lýsti þá 

upp neðan frá, í myrku herbergi þannig að skuggi myndaðist af hlutunum. Hlutirnir 

fjórir voru græn baðmotta, tíu fingur úr gipsi með grænar neglur og snjógalli sem 

héngu þeir niður úr loftinu en seinasti hluturinn/táknið voru tíu hringir sem lágu á 

gólfinu fyrir neðan fingurna og var einn þeirra brotinn í tvennt. Útkoma verksins 

myndaði nokkurskonar sviðsetningu í rýminu en mig langaði að kanna það að setja 

óskiljanleg tákn úr draumi saman í einhversskonar innsetningu án þess að greina þau 

neitt heldur frekar að bjóða áhorfandanum að mynda eigin tengingar út frá táknunum 

og mynda sína eigin sögu um hver þýðing þeirra væri. Líkt og Jung talaði um, 

endurspegla þau eitthvað innra með mér, en gætu hinsvegar í samtali við 

undirmeðvitund annara í gegnum skynjun þeirra á verkinu, þýtt eitthvað allt annað. 

                                                
28 Carl Gustav Jung, Psychology and Alchemy, 12.bindi, R. F. C. Hull þýddi, (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1980). bls. 41. 
29 Duane P. Schultz og Sydney Ellen Schultz, Theories of Personality, (Ástralía; Belmont, CA: 
Wadsworth Cengage Learning, 2008). bls.112, sótt 3. janúar 2016 á 
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/141298/5c700077f54a97c9714ccea2e07aa466.pdf?se
quence=1. 
30 Sama heimild. 
31 Sjá viðauka nr. 4: Hlutir úr draumi (2014), ljósmyndir.	  
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Verkið myndaði keimlíka stemningu og ég fann fyrir í draumnum - draumkennda og 

drungalega og varð því í kjölfarið súrrealískt, en með súrrealismann sem hliðsjón 

fannst mér óþarfi að greina eða túlka táknin neitt frekar. 

 

3.3 Súrrealisminn 

„Helsta gjöf súrrealismans til skynjunar var að gera deyfðina fjöruga“32 

Draumar og undirmeðvitundin var notuð í listum með tilkomu súrrealismans. 

Upphaf stefnunnar miðast við útgáfu Stefnuyfirlýsingu Súrrealismans eftir André 

Breton sem kom út árið 1924. Þar var stefnan og markmið hennar lagt fram á ítarlegan 

hátt. Mikil áhersla var lögð á andlegt frelsi mannsins og nýjar aðferðir til að miðla 

áður óþekktum hugsunarferlum í listinni.33 Þrátt fyrir að hafa verið undir áhrifum frá 

forverum sínum, kúbistunum og dadaistunum settu þeir fram aðferðir sem áður voru 

óþekktar í listheiminum. Þeir aðhylltust kenningar Freuds m.a. um sálkönnunina, 

undirmeðvitundina og drauma og undruðu sig á því hvernig þessum veigamikla þætti í 

starfsemi sálar okkar sem ber að geyma ýmis svör hafi aðeins fengið svo takmarkaða 

athygli.34 

Súrrealistarnir unnu með drauma, tilfinningar og minningar og leituðu mikið í 

heim drauma sinna í leit að myndum og táknum sem ekki var hægt að nálgast í vöku. 

Listin átti að fjalla um lífið sjálft, upplifanir og skynjun en ekki skilning. 

Undirmeðvitund og meðvitund átti að blanda saman og skapa einn algjöran veruleika, 

eða “ofurveruleika”. Þar með opnuðu þeir gátt að nýjum leiðum í aðferðum við 

listsköpun og því hvernig list er skilgreind.35 

 Un Chien andalou er líklegast frægasta kvikmynd súrrealistanna. Luis Buñuel 

vann hana í samstarfi við Salvador Dalí og kom hún út árið 1928.36 Myndin er gróf og 

var mjög umdeild er hún kom út. Atriðið í byrjun myndarinnar sýnir mann skera í 

gegnum auga konu með rakarahníf en birtist hún síðan aftur ómeidd í því næsta. 

Ýmsir furðulegir atburðir eiga sér stað eins og t.d. maurar skríðandi út úr holu á hendi 

mannsins, tveir prestar og tveir flyglar fylltir dýrshræum eru dregnir þvert yfir 
                                                
32 Susan Sontag, „Undir merki Satúrnusar.“ Í Að sjá meira, Hjálmar Sveinsson ritstýrði, 90 – 112, 
(Reykjavík: ReykjavíkurAkademían, 2005), bls 103. 
33 Benedikt Hjartarson, inngangur að „Súrrealismi.“ Í Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, Viljálmur 
Árnason ritstýrði, Áki G. Karlsson, Árni Bergmann og Benedikt Hjartarson þýddu, 379 – 387, 
(Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2001), bls. 379. 
34 Benedikt Hjartarson þýddi, „Súrrealismi.“ Í Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, Viljálmur 
Árnason ritstýrði, 379 – 497, (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2001), bls. 399. 
35 „The Origins of Surrealism.“ The Art History Archive, sótt 2. nóvember 2015,  
http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/surrealism/Origins-of-Surrealism.html.	  
36 Luis Buñuel, Un chien andalou, stuttmynd, (Frakkland,1929.)  



 

 12 
 
 

herbergi og hendur sem standa út úr vegg hrista hanastél.37 Allt þetta virðist óraunhæft 

í þeim raunveruleika sem við erum vön, en í súrrealískum kvikmyndum verður hið 

ómögulega, mögulegt. Tími og rúm hafa ekki gildi lengur og bjögun þessara þátta er 

utan hefðbundinnar rökhugsunar.  

Í sjálfsævisögu sinni My last breath segir Buñuel: „Ég elska drauma, jafnvel 

þegar þeir eru martraðir, sem er yfirleitt tilfellið. Draumar mínir eru alltaf fullir af 

sömu kunnulegu hindrununum en það skiptir ekki máli (…) því draumar í eðli sínu 

sem og ánægjan að dreyma – er það allra mikilvægasa sem ég deildi með 

súrrealistunum.“38 

Un Chien andalou varð til þegar Buñuel og Dalí ræddu drauma sína. Buñuel 

hafði dreymt örmjótt ský skera tunglið í tvennt, líkt og rakarahnífur að skera í gegnum 

auga, Dalí deildi þá draumi frá nóttinni áður en þar sá hann hendi sem iðaði af 

maurum og bætti svo við: „Og hvað ef við byrjum þar og búum til kvikmynd?“ Þar 

hófst vinnan og settu þeir reglu um að hugmyndir og myndir sem birtust þeim mættu 

ekki leiða til rökréttrar skýringa heldur opnuðu þeir fyrir gáttir hins órökrétta og héldu 

aðeins því sem kom á þeim á óvart án útskýringar af hverju.39 Buñuel fullyrti að 

ekkert í myndinni hafi táknað neitt sérstakt, þótt óneitanlega sé hægt að mynda sér 

allskonar tengingar útfrá martraðakenndum atriðunum en það á ég sameiginlegt með 

honum í tengslum við verkið Hlutir úr draumi.40   

 

3.4 Tilraunakvikmyndin 

Tilraunakvikmyndagerðakonan Maya Deren er talin vera frumkvöðull bandarísku 

avant-garde stefnunnar, hún gerði sex tilraunakvikmyndir á ferli sínum og má finna 

fyrir áhrifum undirmeðvitundarinnar, drauma og súrrealismans í verkum hennar. Þrátt 

fyrir að atburðarásin í verkum hennar skapi súrrealískt andrúmsloft, afneitaði Deren 

öllum tengslum við hefðir tilraunakvikmynda frá Evrópu. Afbrigði súrrealismans hjá 

evrópumönnum heillaði hana ekki þar sem þeir reyddu sig á undirmeðvitundina í of 

                                                
37 David Bordwell og Kristin Thompson, Film History  : An Introduction, 2.útg. (New York: McGraw-
Hill, 2002). bls. 178-179. 
38 „I love dreams, even when they’re nightmares, which is usually the case. My dreams are always full 
of the same familiar obstacles, but it doesn’t matter. (…) for the dreams themselves as well as the 
pleasure of dreaming – is the single most important thing I shared with the surrealists.“ (Luis Buñuel), 
Buñuel, My Last Breath, bls. 92. 
39 Sama heimild. bls. 103-104. 
40 David Parkinson, Saga kvikmyndalistarinnar, Vera Júlíusdóttir þýddi, (Reykjavík: 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2003). bls. 82.	  



 

 13 
 
 

miklum mæli. Sköpunin ætti frekar að sækja í þekktan veruleika sem framlengdur 

væri af rökfræðinni og ímynduninni.41 

Hún tjáði sig opinberlega um vöntun á nýrri tegund af kvikmyndalist og vildi 

finna henni nýjan farveg en viðleitni hennar fyrir málstaðnum hefur haft mikil áhrif á 

sjálfstæða kvikmyndalist síðastliðin fimmtíu ár.42  

Ég kynntist verkum Mayu Deren í kvikmyndasögu áfanga hjá Hlyni Helgasyni 

myndlistarmanni í Borgarholtsskóla. Ég heillaðist strax af henni og er það enn. Verk 

hennar eru draumkennd, ljóðræn og tala sitt eigið tungumál. Myndavélin er ekki 

tæknilegt verkfæri heldur verkfæri sýnar og ljóðrænu. Deren taldi kvikmyndalistina 

hafa yfirbragð sem aðrar listir skorti eðlislega. Bjögun tíma og rýmis tilheyrði 

kvikmyndinni, með eftirvinnslu í klippingu var hægt að grafa undan merkjum 

raunveruleikans í upptökunni. Þar með var hægt miðla sýnum á myndrænann hátt og 

skapa nýtt tungumál sem aðeins kvikmyndalistin átti.43 

Meshes of the Afternoon (1943) sem hún vann með eiginmanni sínum, 

Alexander Hammid er ein frægasta, bandaríska avant-garde kvikmynd sögunnar.44 

Flæði aðalpersónunnar og draumkennd samsetning atriða leiddi að nýju hugtaki sem 

kallaðist trans kvikmynd og innri kvíði kvenhetjunnar sem endurspeglast í myndmáli 

hennar, hrinti af stað „sálfræðidrama“ vinsældarbylgju í bandarískri 

tilraunakvikmyndagerð.45 Í formála af riti hennar; An anagram of Ideas on Art Form 

and Film segir hún að er hún gerði Meshes fannst henni hlutverk kvikmyndarinnar 

hafa verið að skapa reynslu eða upplifun og í þessu tilfelli nokkursskonar 

sálfræðilegan raunveruleika og tókst henni það vel, þar sem hún náði að fanga 

áhorfendur inn í stemningu sem tilheyrði anda hennar.46 Í myndinni sækir hún í sjálfið 

og að vinna út frá innri andlegri togstreytu. Þetta tengi ég við í verkum mínum. Sjálfið 

í draumum, sjálfið í raunverunni og að sækja í heim sem er handan okkar skilnings. 

En það er einmitt það sem Meshes of the Afternoon snýst um. Aðalpersónan er hún 

sjálf, umhverfið er hversdagslegt en aðstæðurnar eru óraunverulegar. Svartklædd 

skykkjuvera með spegil fyrir andlitinu ásækir hana. Hún eltir hana en nær henni ekki 

því þannig er eðli drauma oft, ekkert gerist nógu hratt, það byggir upp gremju þar sem 

                                                
41 Bordwell og Thompson, Film History. bls. 490. 
42 Bill Nichols ritstýrði, inngangur að Maya Deren and the American Avant-Garde, 3 – 20, (Berkeley: 
University of California Press, 2001). bls. 5 - 8. 
43 A. L. Rees, A History of Experimental Film and Video, (London: BFI Publishing, 1999). bls. 59. 
44 Maya Deren og Alexander Hammid, Meshes of the Afternoon, stuttmynd, (Bandaríkin,1943.) 
45 Bordwell og Thompson, Film History. bls. 490. 
46 Maya Deren, formáli að  „An Anagram of Ideas on Art, Form and Film.“ viðbætir í Maya Deren and 
the American Avant-Garde, Nichols, 267 – 323, Preface, ca.bls.275.	  
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við náum hvorki að botna í vandamálinu né komast að lausninni á eins skömmum 

tíma og við hefðum viljað. Aðalpersónan ferðast um mismunandi herbergi í húsi og 

skiptist í nokkra persónuleika en að lokum deyr hún.47 Skykkjuklædda veran gæti 

verið ein útgáfa af þessum skipta persónuleika, því veran er kvenleg og er með spegil 

fyrir andliti sínu, hún gæti verið hinn innri þungi og dauðahvötin sem birtist í 

líkamsformi sem hún nær ekki að skilja því veran nær að komast undan en birtist síðar 

í gegnum hana og grandar henni að lokum. 

Ég finn sterka tengingu við Meshes of the Afternoon og mín eigin verk. Í 

5.tölublaði Listvísi – Málgagn um myndlist birti ég texta um draum sem bar heitið 

Svefnför.48 Hann fjallaði um ferð mína á listasafn þar sem ég var að leita að innblæstri. 

Þar sá ég svartklædda konu sem mér fannst ég þurfa að elta, en ég sá aldrei framan í 

hana. Hún leiddi mig í gegnum safnið sem virtist endalaust en aldrei náði ég henni. 

Tilgangur ferðar minnar á safnið skipti um ham og snérist aðeins um þessa konu. 

Eftirförinni lauk þegar konan hvarf inn um lokaðar dyr, er ég fór inn um dyrnar blasti 

við mér dimmur og langur gangur en í enda hans var upplýst hvítt herbergi. Þegar inn 

í herbergið var komið var aðeins einn spegill í miðju herberginu. Ég nálgaðist hann og 

þegar ég leit í hann sé ég að konan sem ég var að elta var ég sjálf. Ef ég túlka þennan 

draum finnst mér hann tákna að til að leita innblásturs þarf ég alltaf að líta á sjálfa mig 

og treysta innsæinu. Það leiðir mig áfram. 

Myndbands verkið Svefnför nr.2 er  unnið út frá draumi.49 Þetta verk er úr 

seríu verka þar sem ég yfirfæri drauma mína yfir í myndbönd. Verkið sýnir konu sem 

er ég sjálf, hún snýr baki í myndavélina úti í náttúrunni. Manneskjan birtist á 

mismunandi stöðum og fer ýmist nær eða fjær og snýr höfði sínu af og til við en aldrei 

sést í andlit hennar. Andlit hennar er hulið hári svo ekki er hægt með vissu að bera 

kennsl á hana. Andlitið er ávallt hulið út allt verkið og er hægt á atburðarásinni sem 

gefur draumkenndan blæ. Fyrir mér fjallar verkið um sjálfið og ég er konan. Svör um 

sjálfið sem ég get ekki nálgast. Konan/sjálfið mitt virðist vera að stríða áhorfandanum 

með því að vera sífellt að kíkja en það afhjúpar sig aldrei. Konan er ég og ég veit af 

því, samt get ég ekki nálgast það með vissu þar sem ég sé ekki það sem ég sé daglega 

þegar ég lít í spegil, mitt helsta auðkenni, andlitið. Þessi huldumanneskja gæti gengt 

sama hlutverki í verki mínu og Meshes, Mayu Deren. Hún gæti táknað hinn innri 

þunga sem stjórnar manni og birtist manni í draumi sem líkamleg vera.  
                                                
47 Bordwell og Thompson, Film History. bls. 490. 
48 Sara Ósk Rúnarsdóttir, „Svefnför.“ Listvísi – Málgagn um myndlist, 5.tölublað, (júní, 2015), bls. 5-6. 
49 Sjá viðauka, nr. 5: Svefnför nr.2 (2013), skjástillur. 
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Kannski er hún skugginn minn.  

 

3.5 Rökfræði drauma 

Verkið Svefnför nr.1 (2013) er myndbands verk og unnið út frá draumi.50 Þó nokkrir 

sem hafa séð verkið sögðu mér að þeir fyndu fyrir samskonar stemningu í verkinu og í 

kvikmyndum David Lynch sem ég er ávallt glöð að heyra, verk hans innihalda iðulega 

gífurlega magnþrungið andrúmsloft. Það er eitthvað sem að ég reyni að skapa í 

myndbands verkum mínum, að skapa þessa stemmningu sem Deren hefur minnst á að 

sé aðeins hægt að ná fram í gegnum kvikmyndalistina. Verkið sýnir þrjár furðulegar 

manneskjur eða verur, birtast áhorfanda í gegnum tré runna. Þær eru hvítar í framan 

og sýna engar tilfinningar eða svipbrigði, heldur stara þau öll sitt í hvora átt. Þær 

birtast fyrst bakvið runna og byrja að hreyfa hann til, svo brjótast hendur þeirra og 

andlit í gegnum runnann og dansa með höndum sínum sem eru klæddar bláum gúmmí 

hönskum. Ég tók verkið upp í bakgarðinum mínum því mér fannst draumurinn hafa 

gerst þar. Þetta er súrrealískt og erfitt að skilja hvað í raun og veru á sér stað og því 

getur reynst erfitt að finna hefðbundin tákn og tengingar í verkinu. Þrátt fyrir að 

verkið sé drungalegt er einnig óneitanlegur húmor sem laumar sér þar inn í gegnum 

fáránleika raunveruleikaleysisins. Tvær áberandi andstæður eru í verkinu. Sú fyrri er 

hvítu andlitin á manneskjunum í samblandi við svart myrkrið. Það er svo mikill 

munur þar á, líkami þeirra er varla sjáanlegur, líkt og þær séu aðeins fljótandi hausar í 

myrkrinu, jafnvel andar. Seinni andstæðan er gúmmíhanskarnir sem dansa og fikta í 

trjánum. Þeir mynda andstæðu hins nattúrulega á móti hinu ónáttúrulega. Tré og 

gúmmí.  

Einn af mínum eftirlætis leikstjórum, David Lynch er eins og áður kom fram, 

þekktur fyrir óhefðbundin stílbrögð í kvikmyndum sínum. Rökfræði verka hans er 

snúin og óreiðukennd sem svipar til nálgunar súrrealistanna að list sinni. 

Draumkennda andrúmsloftið í myndum hans fær hann óneitanlega að láni frá Mayu 

Deren en líkt henni nýtir hann tæknilega hæfni sína til að leysa upp staðlaða frásögn. 

Honum tekst að miðla þeirri sýn hennar á kvikmyndina að atburðarásin eigi ekki að 

lesast línulega, heldur sé hún sambland mismunandi þátta sem mynda heild þrátt fyrir 

órökrétta uppröðun.51 Draumar eða draumkenndur veruleiki sem takmarkar tengingu 

við þann náttúrulega heim sem við þekkjum kemur víða fram í verkum hans. 
                                                
50 Sjá viðauka, nr. 6: Svefnför nr.1 (2013), skjástillur. 
51 „David Lynch and Maya Deren: the Psyche through Cinema.“ The Artifice, sótt 5. janúar 2016. 
http://the-artifice.com/david-lynch-maya-deren/. 
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Áhorfandinn þarf iðulega að botna söguþráðinn með því að ráða úr duldum 

skilaboðum í gegnum drauma aðalpersónunnar eða í gegnum draumkennt umhverfi 

hennar og atburðarás en stundum þurfa þó aðalpersónunar einnig að kafa sjálfar inn í 

drauma sína í leit að þekkingu eins og t.d. í Twin Peaks (1990 - 1991)52 og 

Mulholland Drive (2001)53.54 Lynch segist samt ekki vinna hugmyndir úr draumum, 

heldur elskar hann rökfræði drauma. Undartekning varð þó er hann vann að Blue 

Velvet (1986)55, illa gekk að klára handritið þar til draumur frá nóttinni áður rifjaðist 

upp fyrir honum og þrjú lítil element innan hans leystu málið.56 Hann segir 

hugmyndina vera hugsun sem inniheldur meira en maður meðtekur. Hún er neisti og 

kveikir á ljósaperunni, fyrsta púslið sem púsluspilið styður sig við. Hún birtist Lynch 

sem tær sýn líkt og hún gerir mér. „Í Blue Velvet voru það rauðar varir, grænir 

grasfletir, og lagið – „Blue Velvet“ í flutningi Bobby Vinton. Það næsta var eyra, 

liggjandi á túni. Og það var allt og sumt. Þú verður ástfanginn af fyrstu hugmyndinni, 

þessu litla broti. Er þú nærð því, kemur restin fyrr eða síðar.“57  

Buñuel, Deren og Lynch eiga margt sameiginlegt, þau styðjast öll við 

kvikmyndina sem listræna tjáningu á órökréttan hátt og skapa nýtt tungumál sem er 

handan orðsins, tungumál sjónrænnar skynjunar sem ég nýti mér í verkum mínum. 

 

4. Að vinna með sjálfið og tilfinningar þess 
4.1 Túlkunin  

„Afneitið konseptinu krakkar, konseptið skiptir ekki máli, maður á að gera list sem 

skiptir máli fyrir mann sjálfan, ef þú færð hugmynd að einhverju sem þig langar að 

gera, hvað sem það er, ætti það ekki að stoppa þig, stundum gerir maður bara list því 

maður vill gera list og þannig á það að vera, þú ert að gera hana fyrir þig“.  

Einhvern veginn svona hljómuðu orð Ingibjargar Magnadóttur, gjörningalistakonu er 

hún kenndi mér á 2. önn í náminu. Þessi orð hennar voru mjög hvetjandi og leiddu til 

                                                
52 David Lynch, Twin Peaks, þáttasería, (Bandaríkin: ABC, 1990 – 1991.) 
53 David Lynch, Mulholland Drive, kvikmynd, (Bandaríkin: Universal Pictures, 2001.) 
54 William J. Devlin og Shai Biderman ritstýrðu, The Philosophy of David Lynch, (Kentucky: The 
University Press of Kentucky, 2011), bls. 29, sótt. 4.janúar 2015 á 
http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/9/25/459473_512.pdf. 
55 David Lynch, Blue Velvet, kvikmynd, (Bandaríkin: De Laurentiis Entertainment Group, 1986.) 
56 David Lynch, Catching the Big Fish: Mediation, Consciousness, and Creativity, (New York: Jeremy 
P. Tarcher, 2006), bls. 63. 
57 „In Blue Velvet, it was red lips, green lawns, and the song – Bobby Vinton’s version of „Blue 
Velvet.“ The next thing was an ear lying in a field. And that was it. You fall in love with the first idea, 
that tiny little piece. And once you’ve got it, the rest will come.“ (David Lynch), Lynch, Catching the 
Big Fish, bls. 23.	  
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þess að ég varð óhrædd við að vinna út frá einhverju sem hafði ekki endilega konkret 

konsept, heldur væri fullkomnlega í lagi að vinna með einhvað sem ég vissi ekki hvað 

væri og átti erfitt með að túlka. Hræðslan við túlkun verksins ætti ekki að skipta máli. 

Það væri í lagi að gera listaverk sem stæði fyrir sjálft sig. Susan Sontag kemur inn á 

þetta í ritgerð sinni Gegn túlkun. Hún var ósammála þeim kröfum um að listaverkið 

þyrfti að heimta réttlæti sitt í gegnum túlkun.58 Verkið er í sjálfu sér fyrirbæri sem 

þarf að skynja en ekki túlka. „Gagnsæi er æðsti og mest frelsandi eiginleiki 

listarinnar“ og væri helsta hlutverk listrýninnar að upplifa ljóma hlutarins í sjálfum 

sér. Í samtímanum er túlkun hræsni sem neitar að láta listaverkið í friði, hún fjarlægir 

skilvitlegu upplifuninna í verkinu með stöðugu áreiti deyfir hún skilningarvit okkar og 

heftir hæfileika skynjunarinnar. Við þurfum að endurheimta skilningarvitin, læra að 

sjá, heyra og skynja meira.59 Gagnrýni listaverksins á að þjóna því sjálfu í stað þess að 

mergsjúga það. Þessu er ég fullkomlega sammála. Ég vill skynja, það gæti leitt til 

æðri skilnings á verkinu í gegnum anda þess. 

 

4.2 Grunnþörf? 

Ingibjörg Magnadóttir líkti einnig listsköpun við kynhvöt, að manneskja sem stundar 

ekki kynlíf í langan tíma, verður kynköld með tímanum – listin er gredda og 

listamaðurinn verður að stunda hana til að girnast hana því annars slokknar á 

lostanum. Ef listin er líkt og kynhvötin sem býr í okkar dýrslega eðli, er þá listin ekki 

alveg eins einhverskonar grunnþörf í sjálfu sér líka? Kannski gæti listin verið 

„lífsuppbót“ einstaklingsins, nokkurskonar verkfæri til þess að sætta manninn við 

umhverfi sitt og stöðu sína sem færir vissan skilning um það hversu nauðsynleg listin 

er okkur. Ef svo er virðist maðurinn vera að sækjast eftir heild sinni, til þess að 

fjarlægjast molnun einstaklingsverunnar og færa honum lífsfyllingu og tilgang.60 En 

þá getum við aftur minnst á Aristóteles og kaþarsis hans. Þessa „hreinsun“ þar sem 

listaverkið losar um fjötra lífsins því að listin fjötrar okkur öðruvísi en veruleikinn.61 

Ég skil það þannig að hún fjötri mann í heimi skapara verksins. Hlutverk listarinnar 

hlýtur þá að vissu leyti að snúast um að skilja mannin í heild, gera hann að þáttakanda 

í tilveru annara og hjálpa þeim að skilja sjálfa sig og sjá sig í öðrum. 

                                                
58 Susan Sontag, „Gegn túlkun.“ Í Að sjá meira, Hjálmar Sveinsson ritstýrði, 20 – 34, (Reykjavík: 
ReykjavíkurAkademían, 2005), bls. 21. 
59 Sontag, „Gegn túlkun.“ bls. 32-34.	  
60 Ernst Fischer, Um listþörfina, Þorgeir Þorgeirsson þýddi, (Reykjavík: Mál og menning, 1973), bls. 8. 
61 Fischer, Um listþörfina, bls. 10. 
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Maður stendur fastur í reipum, hann hallar sér fram og aftur með taktföstum 

hreyfingum og kannar mörkin. Hann er fastur í sínum eigin vef, takmarkaður af eigin 

þæginda ramma sem einstaklingurinn setur sig í og skilgreinir sig inn í en kemst ekki 

út úr. Myndbands verkið mitt Fjötrar var einn hluti af þríleiks sem sýndur var í 

Ekkisens á sýningunni Fjöltengi í febrúar árið 2015 en þema sýningarinnar var að fá 

saman listamenn sem unnu með andlegar pælingar í listsköpun sinni.62 Þríleikurinn er, 

samstarfsverkefni mitt, Sigríðar Þóru Óðinsdóttur og Andreu Ágústu Aðalsteinsdóttur. 

Hann fjallar um innra landslag einstaklingsins á draumkenndan hátt, um 

undirmeðvitundina og sálarlífið. Verkið mitt er sprottið út frá tilfinningum mínum 

sem tengjast lamandi áhrifa kvíða og þunganum sem því fylgir og var það viss 

hreinsun að koma því frá mér. Annað verk þar sem ég hef unnið út frá tilfinningalegri 

útrás er Æxli (2014).63 Þetta verk er innsetning í rými. Í miðju rýminu hékk hnattlaga 

skúlptúr neðan úr lofti. Skúlptúrinn var gerður úr hænsnaneti sem þræddur var með 

hvítum þráðum sem löfðu niður að gólfi. Inni í honum var ljós sem var stillanlegt við 

innkomu og varpaði það miklum skugga út frá sér en einnig var hægt að hreyfa 

skúlptúrinn og við það snérust skuggarnir um veggi rýmisins og ollu óþægindum. 

Verkið er unnið út frá veikindum í kringum mig. Þau steyptu mér í algjört myrkur 

óvissunnar, á því tímabili var ég alveg föst í ástandi sem ég ákvað svo að nýta mér 

sem hugmynd að verki og vinna úr þeim þunga sem þeim fylgdu.  

Það mætti því segja að verkin séu unnin út frá skugga melankólíunnar, til þess að 

hreinsa og veita sjálfinu jafnvægi. 

 

4.3 Upplifunin 

Eins og áður hefur komið fram vinn ég innávið út frá tilfinningum, draumum, og 

andanum. Verk mín hafa oft sprottið út frá hugmyndum sem ég skil ekki fullkomlega 

þar sem ég næ ekki að færa þær yfir í orð. Útkoma verka minna er því yfirleitt nokkuð 

fjarri mínum raunverulega hversdagsleika, hugmyndin birtist fyrir mér sem ljóðræn og 

tær sýn. Erfitt er samt að finna þeim orð þó þær séu ljóðrænar þar sem tungumálið 

nær ekki alveg að beisla þær, þetta er nefninlega handan tungumálsins og finn ég 

aðeins fyrir þeim innra með mér. Þess vegna lít ég oft á listina sem verkfæri mitt til að 

miðla þessum hugmyndum, til að reyna að skilja, fá útrás - hreinsa.  Þessar sýnir 

varpa upplifunum mínum á innra ástandi yfir í ímyndun. Þessar sýnir þurfa ekki 

                                                
62 Sjá viðauka, nr. 7: Fjötrar (2015), skjástillur. 
63 Sjá viðauka: nr. 8: Æxli (2014), ljósmyndir.	  
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túlkun til skilnings heldur vil ég að áhorfandinn nálgist þær í gegnum eigin skynjun til 

þess að skilja.  

Heimspekingurinn John Dewey segir listaverkið vera útkomu rannsókna og 

aðferð til að öðlast þekkingu á einhverju öðru með því að varpa því frá sér. Í gegnum 

eigin skynjun verksins umbreytist þekking áhorfandans og verður æðri í samruna við 

þekkingu og upplifun listamannsins, upplifunin tekur á sig nýja mynd í gegnum eigin 

tengingar. Því er listin undirstaða lífsins, hún fræðir okkur og nærir okkar mannlega 

ástand.64 

Á tímabili reyndi ég að fjarlægjast það að vinna innávið og fór að gera 

myndbands verk af vélum, sérstaklega prentvélum.65 Það var viss losun þó það kæmi 

ekki frá neinu andlegu, heldur voru það heillindin á bakvið þessa fullkomnu 

kerfisbundnu hegðun vélarinnar sem ég sóttist eftir. Aftur á móti ýtti sú hugsun mér 

aftur í að vinna innávið, fullkomnun vélanna leiddi í ljós að mikilfengleiki mannsins 

er fólginn í ófullkomleika hans. Hinn dauðlegi, ófullkomni maður mun alltaf líta á 

sjálfan sig sem hluta af endalausum veruleika sem umlykur hann, veruleika sem hann 

á þó í höggi við. Hann verður að horfast í augu við mótsagnirnar sem eru fólgnar því 

að vera einungis takmarkað „sjálf’’.66  

Ég reyni að komast nær þessu í gegnum galdur listarinnar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
64 Mary Jane Jacob, „Experience as Thinking.“ Í Art as a Thinking Process: Visual Forms of 
Knowledge Production, Mara Ambrožič og Angela Vettese ritstýrðu, 100 – 113,(Berlin: Sternberg 
Press, 2013). bls. 103. 
65 Sjá viðauka, nr. 9: Ljósmyndir. 
66 Fischer, Um listþörfina, bls.236.	  
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Lokaorð 
 
 
Í þessari ritgerð hef ég reynt að fanga þær vangaveltur sem ég hef haft um listina og 

sjálfið. Það hefur ekki verið auðvelt þar sem listin og sjálfið eru tvo hugtök sem 

enginn hefur náð að botna í til fulls og á sér því enga rökfasta endastöð. Í gegnum þær 

kenningar er ég kýs að nýta mér og setja mig í samhengi við, hef ég öðlast dýpri 

skilning og sterkari skoðanir varðandi þessi málefni. Það þýðir samt ekki að þær séu 

endilega réttar, þær eru samt mínar. 

Lífið er skrítið og óskiljanlegt. Að sætta sig við sitt hlutskipti sem sandkorn í 

sandkassa hinnar rökréttu tilveru er mér ófullnægjandi. Því ég er sveimhugi sem berst 

með straumi sýna minna í leit að skilningi um uppruna þeirra. Það veitir mér innri ró.  

Hugmyndin er hugsun sem inniheldur meira en maður meðtekur. Þessu 

stjórnar undirmeðvitundin, hún stýrir mér í svefni sem vöku og varpar ljóðrænum 

sýnum sem eru handan skilnings míns. Hún krefst þess að skynja til þess að skilja, 

kemur frá heimi sem á ekki til orð. Því er nauðsynlegt að beisla þessa upplifun og 

varpa henni í verkið, þar fær hún nýtt tungumál, tungumál sjónrænnar skynjunar.  

Listaverkið býr yfir þekkingu sem fræðir, nærir og hreinsar sálina og er því undirstaða 

lífsins.  

Að sækja efnivið verka minna að innan, út frá melankólísku ástandi, 

draumkenndu og tilfinningalegu er strembið, en nauðsynlegt fyrir mig. Í lífsins 

ólgusjó er listin flotholtið sem heldur jafnvægi frá glötun. Ríkulegt andlegt líf verður 

nefninlega að þekkja ólgu flæði óreiðunnar í skugganum. Í ástandinu verður það 

nauðsynlegt fyrir innblásturinn, sköpunina og sjálfið. Ég geri mér grein fyrir því að ég 

mun alltaf vera aðeins mitt takmarkaða sjálf en ég reyni samt að komast nær mínu 

eigin sjálfi í gegnum listaverkið, það veitir mér vissa hreinsun og yljar við kulda 

svarta galls míns um stund… Þar til næst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 21 
 
 

Heimildaskrá 
 
Ritheimildir: 
 
Benedikt Hjartarson. Inngangur að kaflanum „Súrrealismi.“ Í Yfirlýsingar: Evrópska
 framúrstefnan. Viljálmur Árnason ritstýrði. Áki G. Karlsson, Árni Bergmann
 og Benedikt Hjartarson þýddu. 379 – 387. Reykjavík: Hið íslenzka
 bókmenntafélag, 2001. 
 
Benedikt Hjartarson þýddi. „Súrrealismi.“ Í Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan.
 Viljálmur Árnason ritstýrði. 379 – 497. Reykjavík: Hið íslenzka   
 bókmenntafélag, 2001. 
 
Bordwell, David, Kristin Thompson. Film History  : An Introduction. 2.útgáfa. New
 York: McGraw-Hill, 2002. 
 
Buñuel, Luis. My Last Breath. Abigail Israel þýddi. London: Jonathan Cape, 1984. 
 
Deren, Maya. Formáli að  „An Anagram of Ideas on Art, Form and Film.“ Viðbætir í
 Maya Deren and the American Avant-Garde. Bill Nichols ritstýrði. 267 – 
 323. Berkley: University of California Press, 2001. 
 
Doove, Edith, Gabríela Friðriksdóttir. Kaþarsis  : Gabríela Friðriksdóttir. 15. maí -
 26. júní 2004.  Reykjavík: i8 galleri, 2004. Sýningarskrá. 
 
Ernst Fischer. Um listþörfina. Þorgeir Þorgeirsson þýddi. Reykjavík: Mál og 
 menning, 1973. 
 
Gunnar Dal. Grískir Heimspekingar. Reykjavík: Víkurútgáfan, 1975. 
 
Gygax, Raphael. „Dark, shimmering dream novellas: On the works of Gabríela 
 Friðriksdóttir.“ Í Dusk / Gabriela Fridriksdóttir. Raphael Gygax og Heike 
 Munder ritstýrðu. Zürich: Migros Museum für Gegenwartskunst  ; 
 JRP/Ringier, 2007. 
 
Jacob, Mary Jane. „Experience as Thinking.“ Í Art as a Thinking Process: Visual 
 Forms of Knowledge Production. Mara Ambrožič og Angela Vettese ritstýrðu.
 100 – 113. Berlin: Sternberg Press, 2013. 
 
Jung, Carl Gustav, Marie-Luise von Franz. Man and His Symbols. New York: 
 Doubleday, 1964. 
 
Jung, Carl Gustav. Psychology and Alchemy. 12.bindi. R. F. C. Hull þýddi. Princeton,
 N.J.: Princeton University Press, 1980. 
 
Jung, Carl Gustav. The Archetypes and the Collective Unconscious. 9.bindi. R. F. C.
 Hull þýddi. Kindle útgáfa. Routledge, 2014. 
 
Kandinsky, Wassily. Concerning the Spiritual in Art.  M. T. H. Sadler þýddi. New 
 York: Dover Publications, 1977.  
 



 

 22 
 
 

Kristján Árnason. Inngangur að Um skáldskaparlistina eftir Aristóteles. Kristján 
 Árnason þýddi. 9 – 41. Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1997. 
 
Lynch, David. Catching the Big Fish: Mediation, Consciousness, and Creativity. New
 York: Jeremy P. Tarcher, 2006. 
 
Nichols, Bill ritstýrði. Inngangur að Maya Deren and the American Avant-Garde. 3 –
 20. Berkeley: University of California Press, 2001. 
 
Parkinson, David. Saga kvikmyndalistarinnar. Vera Júlíusdóttir þýddi. Reykjavík: 
 Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2003. 
 
Rees, A. L.. A History of Experimental Film and Video. London: BFI Publishing, 
 1999. 
 
Sara Ósk Rúnarsdóttir. „Svefnför.“ Listvísi – Málgagn um myndlist. 5.tölublað (júní,
 2015): 5-6. 
 
Sontag, Susan. „Gegn túlkun.“ Í Að sjá meira. Hjálmar Sveinsson ritstýrði. 20 – 34.
 Reykjavík: ReykjavíkurAkademían, 2005. 
 
Sontag, Susan. „Undir merki Satúrnusar.“ Í Að sjá meira. Hjálmar Sveinsson ritstýrði.
 90 – 112. Reykjavík: ReykjavíkurAkademían, 2005. 
 
Vefheimildir: 
 
„David Lynch and Maya Deren: the Psyche through Cinema.“ The Artifice. Sótt 5. 
 janúar 2016. http://the-artifice.com/david-lynch-maya-deren/. 
 
Devlin, William J., Shai Biderman ritstýrðu. The Philosophy of David Lynch. 
  Kentucky: The University Press of Kentucky, 2011. Sótt. 4.janúar 2015 á 
 http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/9/25/459473_512.pdf. 
 
„Freud vs Jung - Similarities and Differences.“ Harley TherapyTM Counselling Blog.
 Sótt 9. janúar 2016. http://www.harleytherapy.co.uk/counselling/freud-vs-
 jung-similarities-differences.htm. 
 
Geir Þ. Þórarinsson. „Hver var forngríski læknirinn Galenos og hvert var hans 
 framlag til læknisfræðinnar?“ Vísindavefurinn. Sótt 27. desember 2015. 
 http://visindavefur.is/svar.php?id=60947. 
 
Guðrún Kvaran. „Hvaðan er orðið 'svartagallsraus' komið og hvað merkir  
 það?“ Vísindavefurinn. Sótt 8. nóvember 2015.
 http://visindavefur.is/svar.php?id=30104. 
 
Schultz, Duane P., Sydney Ellen Schultz. Theories of Personality. Ástralía; Belmont,
 CA: Wadsworth Cengage Learning, 2008. Sótt 3. janúar 2016 á  
 http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/141298/5c700077f54a97c97
 14ccea2e07aa466.pdf?sequence=1. 
 



 

 23 
 
 

„Sleep stages overview, sleep cycle.“ Health Communities. Sótt 6. nóvember 2015.
 http://www.healthcommunities.com/sleep-stages/overview-sleep-cycle.shtml. 
 
„The Origins of Surrealism.“ The Art History Archive. Sótt 2. nóvember 2015. 
 http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/surrealism/Origins-of-  
 Surrealism.html. 
 
Þóra Elfa Björnsson. „Hvað eru draumar?“ Draumur. Sótt 5. nóvember, 2015.
 http://draumur.is/greinar/hvaderudraumar/. 
 
Ævar Jóhannesson „Hormóninn Melatonin.“ Heilsuhringurinn. Sótt 8. nóvember, 
 2015. http://www.heilsuhringurinn.is/index.php?option=com_content&view=a
 rticle&id=339:hormoninn-melatonin&catid=27:greinar&Itemid=22. 
 
Fyrirlestrar: 
 
Myndlistardeild LHI. „Ólafur Gíslason - Jung og myndlistin, Fyrirlestur í  
 myndlistardeild Listaháskóla Íslands.“ Myndband, 1: 18: 09. Sótt 10. janúar
 2016 á https://vimeo.com/80980818. 
 
Kvikmyndir: 
 
Buñuel, Luis. Un chien andalou. Stuttmynd. Frakkland, 1929. 
 
Deren, Maya, Alexander Hammid. Meshes of the Afternoon. Stuttmynd. Bandaríkin,
 1943. 
 
Lynch, David. Blue Velvet. Kvikmynd. Bandaríkin: De Laurentiis Entertainment 
 Group, 1986. 
 
Lynch, David. Mulholland Drive. Kvikmynd. Bandaríkin: Universal Pictures, 2001. 
 
Lynch, David. Twin Peaks. Þáttasería. Bandaríkin: ABC, 1990 – 1991. 
 
Óútgefið efni: 
 
Ólafur Gíslason. Hin fjórþætta heimsmynd II. Óútgefið námsgagn úr áfanganum Eros.
 Reykjavík: Listaháskóli Íslands, vorönn 2015. Skýringarmynd í viðauka. 
 
Ólafur Gíslason. Problema XXX,I: Samantekt um svarta gallið eignuð Aristotelesi.
 Óútgefð námsgagn úr áfanganum Eros. Reykjavík: Listaháskóli Íslands, 
 vorönn 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24 
 
 

Viðauki 

Nr. 1: Sara Ósk Rúnarsdóttir, Aðdragandi || Undanfari, tveggja rása      
myndbandsverk, Reykjavík, 2015. 
 



 

 25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nr. 2: Ólafur Gíslason, Hin fjórþætta heimsmynd II, skýringarmynd úr 
óútgefnu námsefni í áfanganum Eros, Reykjavík, Listaháskóli Íslands, 
2015. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 26 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. 3: Sara Ósk Rúnarsdóttir & Kristín M. B. Johnsen, Vöggugjöf, 
Reykjavík, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 27 
 
 

Nr. 4: Sara Ósk Rúnarsdóttir, Hlutir úr draumi, innsetning, Reykjavík, 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 28 
 
 

Nr. 5: Sara Ósk Rúnarsdóttir, Svefnför nr.2, myndband, Reykjavík, 2013. 
 



 

 29 
 
 

 
Nr. 6: Sara Ósk Rúnarsdóttir, Svefnför nr.1, myndband, Reykjavík, 2013. 
 
 



 

 30 
 
 

Nr. 7: Sara Ósk Rúnarsdóttir, Fjötrar, myndband, Reykjavík, 2015. 
 
 
 
 
 



 

 31 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

Nr. 8: Sara Ósk Rúnarsdóttir, Æxli, innsetning, hænsnanet, hvítir þræðir,    
ljósastæði, ljós dimmer, Reykjavík, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


