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Orð eru útgangspunktar verka minna sem taka á sig ýmsar myndir. Við gerð 

útskriftarverks míns horfði ég til setninga sem hafa fylgt mér gegnum námið í 

Listaháskólanum. Snemma í ferlinu ákvað ég að nota áprentaða innifána og deila þannig 

mikilvægum skilaboðum. Þessi skilaboð höfðu mikið að segja fyrir mig í ferlinu við að 

skapa útskriftarverk frá listaháskóla. Þau eru Enginn veit neitt og allir eru bara að gera 

sitt besta, Ekki tapa þér alveg en gleymdu þér um stund og Mjög flott. Orðin hafa 

mismunandi áhrif og merkingu fyrir mig og eru á einlæga og kaldhæðna skalanum. Í 

sköpunarferli reyni ég að finna einlægni í gegnum húmor og kaldhæðni og þannig verða 

textar að verkum. Í þessu tilfelli fjalla þeir um mismunandi hugarástand í 

sköpunarferlinu. Því má segja að verkin fjalli í raun um sig sjálf, um ferlið að búa til 

útskriftarverk. Setningarnar eru sagðar til að hugga, gefa von, róa niður og hvetja áfram. 

Það er mikilvægt fyrir nemanda í ferli eins og þessu. 

Fánarnir eru íburðarmeiri í þetta sinn en þeir fánar sem ég hef gert áður og ganga 

því aðeins lengra inn á fánahefðina. Þessir fánar eru úr klassísku útifánaefni og hanga 

á hátíðarfánastöng. Gylltir toppar, gyllt kögur og gylltir dúskar gefa „kitschað“ 

yfirbragð. Slíkir fánar eru til dæmis notaðir hjá Lionsklúbbum og íþróttafélögum og 

hafa einskonar b-klassa hátíðleika yfir sér. Setningarnar sem eru á fánunum skapa 

núning því þær eru ekki eins og setningar sem maður venjulega les á slíkum fánum. 

Eflaust mætti sjá svipaða texta í netspjalli eða á innblástursplakötum. Fánarnir hafa því 

hlutverk upphafningar fyrir hversdagslegar setningarnarnar. Leturgerðin minnir á 

bókatexta eða jafnvel fyrirsagnir og er okkur því kunnugleg í öðru samhengi en á 

fánum.  
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Fánar á gangi Listasafns Reykjavíkur 

 

Fánunum stillti ég upp í rými sem yfirleitt er ekki notað fyrir listaverk, þótt það 

sé í listasafni. En fánastangirnar stóðu á þremur stöðum eftir gangi Listasafns 

Reykjavíkur, sitt á hvað við veggina svo gestir þurftu að ganga á milli þeirra. 

Gangurinn, sem öllu jafnan telst hlutlaust rými, var þannig virkt sýningarrými sem 

tengdi leiðina frá einum sýningarsal til annars.  

Íslensk tunga er mikilvæg fyrir verkið því þegar öllu er á botninn hvolft er það 

ég sem er að tala í gegnum fánana. Auðvitað er því strax ákveðin útilokun við þá sem 



 

 3 

lesa ekki íslensku. Af fánum erum við líka vön að lesa sameiningartákn svo setningarnar 

mínar binda fólk saman þó það sé ekki nema bara þá einstaklinga sem geta lesið þá. 

Fánarnir stóðu af sér tíu daga á safninu og höguðu sér vel. Vegna umgangs og 

vinds hreyfðu þeir sig meira en ég hafði búist við og virkuðu lifandi í rýminu. Textarnir 

vöktu athygli gesta og veittu vonandi einhverjum innblástur. Á heildina litið gerðu þeir 

það sem ég vonaðist til og þeir gerðu sitt besta. Mjög flott. 
 

 
 

Kristín Dóra Ólafsdóttir, Mjög flott, Stafrænt prent á polyester, tré, mdf, polyestersnæri og 
dúskar, 2017. 
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Útdráttur 

  

Þessi ritgerð fjallar um mikilvægi orða til tjáskipta í listrænu og samfélagslegu ljósi. Ég skoða 

samband orða og mynda í myndlist út frá hugmyndum Simons Morley, sem greindi listaverk 

sem eiga í sambandi við orð í fjóra meginflokka: trans-medial, multi-medial, mixed-media og 

inter-medial.  

Myndir á samfélagsmiðlum sem hafa orð til stuðnings koma við sögu sem og fagurfræði 

mynda sem finnast þar. Skilaboð til almennings úr auglýsingum og poppmenningu eru skoðuð 

í ljósi upplýsingamiðlunar og samhengið á milli hugmynda Morleys og listaverka höfundar er 

kannað og flokkað.  

Þá fjalla ég um listamenn sem nota orð í myndverkum sínum eins og René Magritte, 

David Shrigley, Lawrence Weiner og Ed Ruscha og skoða verk þeirra út frá kenningum 

Morleys. Áhrifa frá Magritte gætir víða enn í dag tæpri öld frá hápunkti ferils hans. Orðin 

virðast halda velli. Að lokum varpa ég fram spurningum um tengsl ljóða Gyrðis Elíassonar við 

myndlistarverk sem styðjast við orð.  
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Inngangur 
 
Samskipti mannanna byggjast á sambandi orða og mynda. Í bókmenntum og listum á það 

samband sér langa sögu en í seinni tíð í meira mæli á samfélagsmiðlum. Tungumálið getur 

blekkt eða sagt sannleikann. Í ritinu Phaedrus greinir Platón meðal annars frá því að það eigi 

ekki að skrifa visku niður því það sé ónáttúruleg aðferð við að skrásetja hana. Hugsanir og 

heimspeki hefðu ekki endastöð því þær eru alltaf í þróun sem getur bara átt sér stað með 

samtölum tveggja huga. Þess vegna hélt Platón því fram að hið ritaða mál gæti ekki innihaldið 

neinn sannleika því þá væri það endastöðin á hugsunum. Texti gæti heldur ekki svarað fyrir sig 

væri hann rangtúlkaður eða notaður á rangan hátt.1 	

Í dag notum við orð til að styðja við myndir sem við deilum á netinu og þannig gefum 

við þeim trúverðugleika. Hlutverk textans er að útskýra það sem fyrir augu ber svo enginn 

misskilningur eigi sér stað. Skrásetningar á atburðum og dreifing á þeim eru næstum 

mikilvægari en atburðirnir sjálfir. Myndir sem áttu heima í fjölskyldualbúmi eru nú 

aðgengilegar öllum og verða jafnvel að stöðutákni. Hegðun fólks á netinu er oft barnaleg og 

gæti jafnvel verið að samfélagsmiðlar tefji fólk í að fullorðnast. Ég hef mikinn áhuga á 

unglingaveiki sem stundum dregst á langinn og þátt samfélagsmiðla í því. Einnig fjalla ég um 

sannleikann í orðunum og sannleikann sjálfan. Við byggjum okkar heimsmynd á því sem við 

teljum satt og rétt. Ef sannleikurinn birtist ekki í orðunum, hvar birtist hann þá?  

Orð í list er hægt að nota á margs konar hátt. Lestur þeirra er yfirleitt frábrugðinn lestri 

annarra ritverka og í þessari ritgerð fjalla ég um þann mun. Áhrif orða í listrænu samhengi er 

svipað og í daglegu lífi. Upplýsingar og skilaboð koma hvaðanæva að og krefjast mismikils af 

okkur. Listin leynist líka á ótrúlegum stöðum og hef ég mikinn áhuga á þeirri list og fagurfræði 

sem fyrirfinnst á samfélagsmiðlum eins og Facebook og Instagram. Framsetning myndefnis 

og texta sem er einungis til í tölvuheimi hefur mikil áhrif á mig og því almennari sem skilaboðin 

eru því betra. Gagnrýnin hugsun er mikilvæg við túlkun á orðum, sem reyna frekar á vitsmuni 

heldur en fagurfræði.	

                                                
1 Dave Robinson, Judy Groves og Richard Appignanesi. Introducing Plato. (Duxford: Icon, 2000). 

Bls. 158. 
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Texti í listaverkum þarf ekki endilega að vera á verkunum sjálfum og því geta titlar 

verið mjög mikilvægir sem og hliðartextar. Ég tala mest út frá tvívíðum verkum og bókum. 

Þeir listamenn sem hafa mest áhrif á mig vinna með texta á fletinum eða í rituðu máli. Texti 

sem er opinn til túlkunar er kjörinn í slík verk því þannig verður til rými til að meta hann.  

Skilaboð í samfélaginu hafa áhrif á hegðun okkar og fáum við þau mest megnis með 

órituðu máli. Orðin gætu því komið í veg fyrir alls konar misskilning. 
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Bakgrunnur 
 
Síðustu ár hef ég unnið með orð í listsköpun minni. Yfirleitt nota ég orð úr dagbókarfærslum 

mínum sem útgangspunkt. Ég byrjaði 21 árs að skrifa dagbók en slík skrif eru oft tengd við 

gelgjuskeið og unglingsár. Unglingaveikin bankaði seint upp á hjá mér. Hún var þó ekki 

raunveruleg veiki heldur fór ég að sofa meira og hlusta oftar á vinsæla popptónlist. Einkennin 

jukust eftir að ég fór að vinna í félagsmiðstöð þar sem ég umgengst unglinga oft í viku. Þeirra 

lífsýn og skoðanir eru innblástur fyrir mig. Þeim er ekki sama um álit annarra en reyna eins og 

þau geta að halda andliti. Þegar samfélagsmiðlar urðu stór hluti af lífi mínu og fólksins í 

kringum mig fór ég að taka eftir breyttu hegðunarmynstri. Svo virtist sem samþykki annarra 

skipti mestu máli. Miðlarnir hafa mikil mótandi áhrif á ungt fólk og unglinga. Jákvæðu áhrifin 

eru þau að samskiptahæfni eykst og fólk lærir að mynda tengsl. Tæknileg hæfni verður meiri 

en á sama tíma er hætta á að einangrast. Unglingar geta verið áhrifagjarnir og eru því viðkvæmir 

fyrir hugmyndum jafningja sinna á netinu. Framlenging á athöfnum í daglegu lífi sem á sér 

stað í netheimum getur bæði verið skaðleg og hjálpleg. Neteinelti og klíkuskapur eru dæmi um 

það slæma sem mikil samfélagsmiðlanotkun getur alið af sér. Það jákvæða eru tækifærin til 

tengslamyndunar og gagnrýninnar hugsunar.2 Ímyndarsköpun á samfélagsmiðlum þarf ekki að 

vera slæm en meðvitund um möguleg ósannindi þarf að vera til staðar og þar kemur gagnrýnin 

hugsun til hjálpar. Sjálfstæði einstaklinga á samfélagsmiðlum helst þó í hendur við sjálfstæði í 

kjötheimum.3 Eftir hrun hefur verið erfitt fyrir fólk á mínum aldri að flytja að heiman og lengist 

því á ósjálfstæðinu vegna þess. Margir á mínum aldri eiga erfitt með að flytja að heiman vegna 

síhækkandi íbúðaverðs og ósanngirni leigumarkaðarins. Ég er í þeim sporum og reyni að nota 

listsköpun til að kanna ástandið mitt og annarra í svipaðri stöðu.  

 

 

 

 

                                                
2 G. S. O’Keeffe, K. Clarke-Pearson og Council on Communications and Media, “The Impact of 

Social Media on Children, Adolescents, and Families.” PEDIATRICS 127, nr. 4 (1. apríl 2011): 
800–804. doi:10.1542/peds.2011-0054. 

3	Kjötheimar eru raunheimar, andstæðan við netheima.	
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Upplýsingar 
 

Upplýsingar í samfélaginu 
 

Á tímum þegar tæknin er í stöðugri framþróun og tekur sífellt stærri þátt í okkar daglega lífi 

þurfum við að vera meðvituð um þau skilaboð sem við fáum. Hraði upplýsinga gerir okkur 

erfitt fyrir að fylgjast með. Smáforrit og samfélagsmiðlar gefa okkur kost á að sýna heiminum 

ritskoðaða mynd af okkur og tækifæri til að sjá tilbúinn veruleika annarra. Glansmyndir eru 

ekki lengur einungis á blaðsíðum tímarita heldur allt í kring í margvíslegum birtingarmyndum. 

Veruleiki og raunveruleiki okkar er því líka persónusköpun á netheimum. Upplýsingar eru oft 

ósannar og óskýrar.  

Samfélagsleg skilaboð hafa áhrif á mig og hafa endurspeglast í listsköpun minni. 

Óskrifaðar reglur um útlit og líkama eru einhæfar og hamlandi. Fegrunariðnaðurinn snýst um 

að steypa alla í sama form og láta einstaklinginn gera sér grein fyrir ófullkomleika sínum. 

Enginn er fullkominn en með réttu vörunum átt þú að komast nálægt því. Skilaboðin eru því 

þau að þú ert ekki nóg eins og þú ert. Í verkinu mínu All I want for Christmas is a Healthy 

Body4 tókst ég á við staðalímyndir og þau skilaboð sem dynja mest á mér. Neikvæðar 

líkamsmyndir ungra kvenna eru hamlandi og einsleitt viðhorf um hvað er heilbrigt getur haft 

slæmar afleiðingar. Titill verksins er fenginn úr jólalagi Egils „Gillz“ Einarssonar5 sem hann 

gaf út árið 2014 undir formerkjum eins hliðarsjálfs síns sem heitir DJ MuscleBoy. Lagið heitir 

MUSCLEBELLS #DROPTHEBASSJESUS og í myndbandi við lagið má sjá fáklætt og 

olíuborið vaxtaræktarfólk lyfta í lyftingasal. Skilaboðin með myndbandinu voru að 

jólasveinninn væri of feitur og þau væru heilbrigð og komin að bjarga honum. Allt sem þú áttir 

að vilja í jólagjöf var heilbrigður líkami. Verkið mitt var ljósmynd af mér á sundfötum og 

hælaskóm. Með verkinu var ég að koma á framfæri að heilbrigðir líkamar líta ekki allir eins út. 

Upplýsingar sem eru mjög almennar og geta talað við stóran hóp þykja mér 

áhugaverðar. Myndefni sem inniheldur tilvitnanir í óræða spekinga og gullkorn sem eiga að 

gefa þér innblástur eru dæmi um slíkt. Myndefnið sem er undir textanum á þess konar myndum 

er oft væmið og kemst í umferð á samfélagsmiðlum. Fólk deilir myndum af sólarlagi með 

skrautskrifuðum texta um hversu hverfult lífið er og eyðir svo meiri tíma bak við tölvuskjáinn. 

                                                
4 Sjá mynd nr. 1 í viðauka. 
5 Egill Einarsson, Gillz, er útvarpsmaður, skemmtikraftur og einkaþjálfari sem hefur gefið út bækur 
um mannasiði og framkomu með karllægri orðræðu.	
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Aldrei hætta að vona því kraftaverkin gerast á hverjum degi6. Skilaboð í boðhætti sem hafa 

lítil áhrif á flesta. Slíkar myndir birtast á Facebook og myndaforritum eins og Instagram og 

þær eru yfirleitt vinsælli á meðal eldri notenda miðlanna. 

Það er útilokað að taka eftir öllu sem gerist á netmiðlunum svo við setjum upp gleraugu 

sem velja það sem okkur þykir merkilegt. Þau skilaboð sem við tökum eftir eru frá fólki sem 

þekkjum eða virðum og lítum upp til. Það fer svo eftir því hversu miklum tíma við eyðum við 

tækin hve mikið af upplýsingum við meðtökum. Skilaboð frá fyrirtækjum sem reyna að selja 

okkur vörur, persónuleg skilaboð frá vinum og daglegt líf annarra. Allt þetta krefst hugsunar 

og vals um að svara eða bregðast við en það gerist stundum ómeðvitað.  

Ég er hrifin af skilaboðum sem hafa lítið vægi, sem fá kannski aldrei svar. Auglýsing 

sem hefur engan tilgang eða spurning í einkaskilaboðum sem hefur komist á leiðarenda en 

verður ekki svarað. Eftirvæntingin og vonbrigðin sem eiga sér stað þegar svarið kemur ekki. 

Berskjöldun sendandans fyrir köldu viðmóti viðtakandans sem sér (e. seen) skilaboðin og 

svarar ekki. 

 

 

Upplýsingar í listinni 
 

Listamenn geta ekki gert ráð fyrir sömu túlkun allra áhorfenda á verkum sínum. Stundum kjósa 

þeir að nota stafi og orð sem lykil að verkinu. Myndmál er einnig mikilvægt þegar talað er um 

upplýsingar en það getur verið erfiðara að túlka. Texti í list hefur verið notaður til að vekja upp 

hughrif. Oft til að tengja áhorfandann við tilfinningu eða ákveðinn stað. Það er svo áhorfandans 

að meta skilaboðin og taka með sér það sem hann vill úr verkinu. Stundum er textinn verkið 

sjálft og stundum er hann til hliðar eða til stuðnings.  

Texti getur líka verið túlkaður sem mynd af texta eins og til dæmis í málverki belgíska 

listamannsins René Magritte, Sviksemi myndanna (fr. La trahison des images). Málverkið er 

frá 1928-1929 en hann hafði nokkrum árum áður teiknað viðfangsefni málverksins og nýtt sér 

skissuna við að mála verkið. Á myndfletinum má sjá pípu á ljósum grunni og fyrir neðan 

málaða setningu þar sem stendur þetta er ekki pípa (fr. Ceci n’est pas une pipe). Setningin er 

                                                
6 Sjá mynd nr. 2 í viðauka. 
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vissulega sönn því myndin af pípunni er ekki alvöru pípa. Textinn er í raun ekki heldur alvöru 

texti heldur máluð mynd af texta.7  

Magritte kannaði samband orða og mynda og hvort nöfn hluta væru eitthvað annað en 

handahófskennd orð sem tengdust hlutunum sjálfum ekki neitt. Hann spurði spurninga um 

hvernig tungumálið sem við notum breytir hugsunum okkar og jafnvel blekkir. Í samskiptum 

getum við notað gjörólíkar aðferðir við að koma hlut á framfæri, með því að birta mynd af 

honum, nota hlutinn sjálfan eða nota heiti hans sem er í raun ótengt hlutnum og myndinni. 

Samband heitisins og hlutarins er byggt á hefð og geðþótta en ekki rökum og er því eingöngu 

til vegna þess að fólk notar orð í samskiptum frekar en myndir. Túlkun á alvöru hlut á striga 

má ekki rugla við hlutinn sjálfan samkvæmt Magritte. Í verkum Magritte er það tungumálið 

sem leggur gildruna sem síðan vekur upp spurningar. Listgagnrýnendur sögðu hann vísvitandi 

vera óljósan og gera illskiljanleg verk en hann vildi vera nákvæmur og benda á að ekki er allt 

sem sýnist.8  

Franski heimspekingurinn Michel Foucault talar um í bók sinni This is not a pipe9 að 

Magritte nefni málverk sín til þess að einblína á þá gjörð að gefa einhverju nafn. Þannig 

myndast gjá á milli titils, textans í verkinu og teikningarinnar. Flækjustigum fjölgar og erfiðara 

er fyrir áhorfandann að greina verkið. Textinn á fletinum efast um pípuna og titillinn staðfestir 

að einhver svik eigi sér stað. Hægt er að lesa það svo að svikin liggi í textanum eða myndinni 

en eflaust liggja þau í tungumálinu. 

Með því að nota texta í list krefur listamaðurinn áhorfandann um þann tíma sem það 

tekur að lesa verkið. Fólk sem hefur lært að lesa og skilur tungumálið sem skrifað er á les texta 

yfirleitt ómeðvitað. Túlkunin er síðan val hvers og eins. Styttri textar hafa því fljótar áhrif því 

þá þarf listamaðurinn ekki að gera ráð fyrir mikilli athyglisgáfu lesandans.  

Verk bandaríska listamannsins Ed Ruscha þar sem orð eru í aðalhlutverki hafa slík 

áhrif. Hann notar yfirleitt stök orð á tvívíðum fleti. Mörg af hans málverkum og teikningum 

innihalda orð eða setningar sem hafa vakið athygli hans í daglegu lífi. Hann er undir 

greinilegum áhrifum frá Magritte og vinnur með samband orða og mynda. Túlkun hans á 

orðunum yfir á flötinn er mjög áhugaverð sem og valið á orðunum. Merking orðanna hefur 

                                                
7 Suzi Gablik, Magritte, New York: Thames and Hudson, 1985. Bls. 124. 
8 Sama rit. Bls. 125-126. 
9 Michel Foucault, This Is Not a Pipe, Berkeley, BNA: University of California Press, 1983. Bls. 36. 
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áhrif á lestur verkanna. Orðið sjálft fer með lesandann á ákveðinn stað í túlkuninni og annað á 

myndfletinum litast af því. Það er svipað og gerist við lestur á málverkum Magritte.  

Eins og sjá má á verki hans Quit frá árinu 196710 hefur hann valið sögnina að hætta (e. 

quit) fyrir þessa teikningu. Hann notar byssupúður og blýant við gerð myndarinnar og er efnið 

mikilvægt fyrir heildarlestur verksins. Á myndfletinum kemur hann líka fyrir blýanti svo einn 

af miðlunum sem hann notar er kominn aftur á flötinn. Heildarmyndin er því af skilaboðum og 

hlut sem hann notar við að mynda skilaboðin. Hann lætur mann ekki efast um myndina eins og 

Magritte en flækjan er þó til staðar.  

Í öðrum verkum hefur Ruscha líka leikið sér að því að tefla saman frekar rómantískum 

eða væmnum bakgrunnum með texta sem er almennur og opinn til túlkunar. Líkindi eru því 

með þeim málverkum og gullkornunum á Facebook sem eiga að verða hugsmíðaafl fyrir 

lesandann. Framsetning textans er þó aðalatriðið hjá honum en ekki merking hans. Í verkinu 

The Music from the Balconies11 notar hann texta úr skáldsögu J.G. Ballard sem heitir High 

Rise. Ruscha fær hugmyndir að orðum til að nota í verkum sínum alls staðar að, eins og úr 

bókum sem hann les, útvarpinu og jafnvel í draumi. Honum finnst orðin koma til sín og að 

hann þurfi að nota þau12. Bakgrunnurinn í verkinu er af engi og skýjum á himni í 

ljósaskiptunum. Myndefnið er rómantískt og fallegt en innihald textans frekar drungalegt. 

Textinn gefur örsjón inn í bókina og aðstæður þar sem hávaði vegna ofbeldis yfirgnæfir 

tónlistina af svölunum. Með því að tefla þessum andstæðum saman býr Ruscha til spennu í 

verkinu og túlkun þess.  

Skoski listamaðurinn David Shrigley er mikill áhrifavaldur á mína listsköpun. Í verkum 

hans er húmor lykilatriði og teikningar hans einfaldar. Hann vinnur málverk í næfum (e. naive) 

stíl. Textarnir hans eru sniðugir og oft með kaldhæðinn undirtón. Umfjöllunarefni hans eru 

daglegir hlutir og almennar tilfinningar. Hann notar hreina liti og hvítan bakgrunn og leikur sér 

með upplýsingar á myndfletinum. Einlægnin í verkum hans er mikil og ég lít upp til hans að 

því leiti. Hann hlýtur að vera að segja satt. Persónuleiki höfundar kemur vel í ljós í verkum 

hans. 

                                                
10 Sjá mynd nr. 3 í viðauka. 
11 Sjá mynd nr. 4 í viðauka. 
12 „ARTIST ROOMS Ed Ruscha: Literature.“ Tate, 23. nóv. 16. http://www.tate.org.uk/artist-
rooms/learning/resources/ed-ruscha/artist-rooms-ed-ruscha-literature 
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Það eru tengsl milli hugmynda Shirgley við hugmyndir Magritte. Eins og sjá má í 

verkum hans sem á stendur This is me og The Brain 13 vinnur hann með samspil orða og mynda. 

This is me14 er verk þar sem hann gefur okkur upp hvað er á fletinum. Þetta er ég (e. this is me) 

og þetta er líka ég (e. this is also me) við línuteikningar af fuglum. Spurningarnar sem vakna 

við þessar staðhæfingar eru til dæmis; Hver er að tala? Og hver er þessi ég ef sá getur verið 

tveir á sama tíma? Hann leikur sér að ómöguleikanum í myndinni. The Brain15 er málverk frá 

2014 þar sem við sjáum málaða mynd af fiski í fiskabúri á hvítum fleti. Undir fiskabúrinu 

stendur THE BRAIN (ísl. heilinn) á svipuðum stað og margir listamenn skrifa nafnið sitt til að 

merkja málverk sín. Á myndinni er vissulega fiskur en ekki heili og þannig vinnur Shrigley 

með þetta samband milli orða og mynda á sama hátt og Magritte gerði með málverki sínu The 

Key of Dreams16 frá 1930. Þegar orðin hafa í sér ákveðna merkingu og myndin aðra verður til 

spenna og ruglingur fyrir áhorfandann. Húmorinn er þó meira viðvarandi í verkum Shrigleys 

heldur en Magritte þar sem Shrigley vinnur með barnalegri miðil og melankólískar setningar 

um sig sjálfan.  

Hann skrifaði í kynningarefni fyrir bók sína Weak Messages Create Bad Situations17 

að margir sem stjórni í heiminum í dag séu fáfróðir og hafi innihaldslausar hugmyndir sem 

breyta engu mikilvægu. Þessar hugmyndir eru settar fram með tölvugerðum myndum og 

tilbúnu letri og sé þess vegna ekki treystandi að hans mati. Hann segist geta hjálpað þessu fólki 

því hann hafi sterkar skoðanir á öllu. Hugmyndir hans teiknar hann og skrifar með sinni skrift 

sem er meira traustvekjandi heldur en tölvuruglið. Hann leikur sér að því sem við teljum 

trúverðugt með því að segja að handskrift sé það eina sem hægt er að taka mark á. Hann tekur 

sjálfan sig ekki of alvarlega og þess vegna getur hann sett harðar skoðanir fram. Grínið er þó 

aldrei langt undan.  

 

Upplýsingar í minni listsköpun 
 

Í mínum verkum hef ég notað skilaboð og setningar á margvíslegan hátt. Oft með myndum 

sem eiga ekki við og þannig myndað skrítið samband á myndfletinum. Einnig hafa titlar 

                                                
13 Sjá myndir nr. 5 og 6 í viðauka. 
14 Sjá mynd nr. 5 í viðauka. 
15 Sjá mynd nr. 6 í viðauka. 
16 Sjá mynd nr. 7 í viðauka. 
17 David Shrigley, Weak Messages Create Bad Situations, Bretland: Canongate Books Ltd, 2016. 
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verkanna minna mikið vægi. Í málverkunum Sjálfstæðisyfirlýsingin18 og 2 B or not 2 B19 gefa 

titlar verkanna vísbendingar um hvert umfjöllunarefnið er. Sjálfstæðisyfirlýsingin er 

portrettmynd af tannbursta og tannkremi. Almennt myndefni sem fær baksögu þegar titillinn 

er kominn með. Einsemdin í málverkinu er greinileg og fær staðfestingu með titlinum. 

Tannburstinn er einn og sjálfstæður. Einn í heimili og lokuð tannkremstúpa með. Allt á sínum 

stað og ekkert farið úr skorðum. Málverkið er málað eftir dagbókarfærslu sem var skrifuð eftir 

sambandsslit. Verkið er hægt að flokka sem popplistaverk þar sem ég mála þekkta hluti og 

þekkt vörumerki eins og Colgate. Neysluhyggja er mér þó ekki hugleikin heldur frekar 

hversdagslíf í vestrænu samfélagi. 

Ég upphef hversdagslega hluti með því að mála af þeim málverk með klassískum miðli, 

olíu á striga. Á þann hátt gef ég þeim mikilvægi. 2 B or not 2 B er raunsætt málverk af Breezer 

drykk í yfirstærð. Þessi drykkur tengist unglingsárum mínum og því ástandi að reyna að falla 

inn í hópinn. Persónuleg saga varð því að málverki sem er opið til túlkunar. Ég set hann á stall 

sem hlutinn sem felldi mína sjálfstæðu hugsun. Titillinn er með vísun í fræga setningu úr 

Hamlet eftir Shakespeare og er skrifuð að hætti unglinga á samfélagsmiðlum. Að vera eða ekki 

vera, að falla inn í hópinn eða ekki, það er spurningin. Mörg tákn er að finna í verkinu því 

margir eiga sögu um svipaða drykki á mótunaraldrinum. Áfengir gosdrykkir tengjast 

unglingamenningu á Íslandi sterkum böndum. Ungt fólk tekur þá ákvörðun um hvort það ætli 

að falla í hópinn með að drekka þá eða vera sjálfu sér til sóma. Það þykir í lagi fyrir 

unglingsstelpur að drekka svona drykki en fullorðnir karlmenn drekka almennt ekki Breezer. 

Ég hef unnið með skilaboð í list þar sem ég hermdi eftir fagurfræði sem fyrirfinnst á 

samfélagsmiðlum. Í verkinu Þú ert afl (2014)20 vann ég með setningar sem voru almennar og 

hvetjandi á grunni sem ég vann í Microsoft Word. Hugtökin „ljótt“ og „kitsch“ voru mikið 

notuð um verkin sem voru tólf plaköt sem ég setti upp í Breiðholtslaug, en þar áttu þau vel 

heima og urðu hluti af skemmtilegum innviðum gamallar sundlaugar. Útlit verkanna svipaði 

til þeirra mynda sem eldra fólk deilir á Facebook og yngra fólk gerir grín að. Textarnir sem ég 

setti á plakötin voru eins almennir og ég gat samið. Í rauninni voru þeir ekki að segja neitt. 

Upplýsingar eins og að enginn sé fullkominn og að þú sért á lífi eru ekki upplýsingar sem fólk 

                                                
18 Sjá mynd nr. 8 í viðauka. 
19 Sjá mynd nr. 9 í viðauka. 
20 Sjá mynd nr. 10 í viðauka.	
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þarf að lesa því það veit þetta. Með því að setja textann yfir myndir og prenta þær út verða þær 

stundum lestursins virði.  

Sem svar við myndum með gullkornum og speki sem sést á samfélagsmiðlum bjó ég 

til og dreifði myndum með almennri vitneskju á Facebook og notaðist við svipaða fagurfræði. 

Ég gerði klippimyndir í tölvu þar sem ég vann með fundið efni og skilaboðin á þeim voru til 

dæmis „allir deyja“ og „það eru 36% líkur að þú skiljir ef þú giftir þig“. Síðan mín var nafnlaus 

og um 700 manns líkuðu við hana. Myndirnar voru samfélagspróf á sama tíma og snerist verkið 

því meira um hegðun og viðbragð áhorfandans heldur en myndefnið eða skilaboðin. 

Myndunum var deilt og þeim var hrósað. Sykurlausu sannleikskornin gegndu því hlutverki 

skilaboða sem skipta engu máli og krefjast ekki svars. Orðin voru óþarfi en vöktu athygli því 

þau voru ómerkileg. 

Á einkasýningunni minni VBMM? í Kubbnum 13. október 2016 vann ég með 

unglingaveiki og skilaboð unglinga. Aldrei hefur verið erfiðara að fóta sig en nú þegar flóð 

upplýsinga dynur á unga fólkinu. Smáskilaboð hafa áhrif á samskipti og afleiðingar þeirra eru 

styttingar á tungumálinu. Það er auðveldara að skrifa örgl í staðinn fyrir örugglega og eh í 

staðinn fyrir eitthvað. Titill sýningarinnar minnar, VBMM?, er skammstöfun fyrir spurninguna 

viltu byrja með mér? Tungumálið breytist stöðugt og unglingar hafa þörf fyrir að finna upp 

eitthvað nýtt sem passar við sjálfsmynd þeirra sem er sífellt í þróun. Ég fjallaði um unglinginn 

sem enn býr í mér og þessa tilfinningu að vita ekki alveg hver maður er. Leitin að sjálfinu er 

verkefni sem tekur allt lífið að klára en óvissan er oft tengd unglingum. Millibilsástandið frá 

því að vera barn yfir í að vera fullorðinn getur lengst og þá erum við unglingar lengur. Andy 

Warhol skrifaði í bókina sína From A to B and back again21 að við ættum nú að vera börn 

miklu lengur þar sem lífslíkur okkar hafa aukist svona mikið22. Mín kynslóð er lengur að flytja 

að heiman vegna efnahagslegra aðstæðna síðustu ára og því erum við mörg ennþá unglingar að 

því leiti.  

 

 

                                                
21 Andy Warhol, From A to B and Back Again. The Philosophy of Andy Warhol, London: Pan Book, 

1979. Bls. 104. 
22 Þýðing mín. Upprunalegur texti: “We should really stay babies for much longer now that we are 

living so much longer.” 



 

16 
 

Texti 
 

Orð og mynd 
 
Í bókinni Writing on the Wall eftir ástralska lista- og fræðimanninn Simon Morley23 eru nefndar 

fjórar gerðir af samspili texta og myndar á myndfletinum. Í fyrsta lagi talar höfundurinn um 

trans-medial samband sem er þegar texti og mynd skilgreina hvort annað til skiptis og snýst 

um tilfærsluna þar á milli. Þau eiga jafnan hluta og eru aðgreind. Myndskreyttar bækur og 

merkimiðar við myndir á söfnum falla undir þennan hatt. Textinn getur líka staðið sjálfur sem 

myndverk eins og í verkum bandaríska listamannsins Lawrence Weiner. Hann notar yfirleitt 

tölvugerðan texta á tvívíða fleti sem hugmynd og form. Verk hans PLACED ON THE TIP OF 

A WAVE24 frá árinu 2009 er dæmi um verk í þessum flokki. Á verkinu sjáum við texta og línu 

sem skilgreinir hvar textinn er á fletinum. Titill verksins er í verkinu sjálfu og orðin túlka 

staðsetningu sína. Hann sagði sjálfur að öll verk listamanna hafa einhvern titil og að titlar væru 

hans verk25. Í sambandi við mín verk getur þessi flokkur átt við málverkið 2 B or not 2 B26 og 

ljósmyndaverkið All I want for Christmas is a Healthy Body27. Þar er eðlismunur á titlunum 

sem fylgja myndunum en titlarnir styðja verkin þrátt fyrir að vera ekki sýnilegir á verkunum 

sjálfum. Þetta samband getur líka átt við myndir á samfélagsmiðlum þar sem titlar mynda eru 

notaðir til útskýringa. 

Multi-medial sambandið er annað sem hann nefnir og er um nánara samband texta og 

myndar, til dæmis þegar þau deila fleti. Í þessum flokki eru auglýsingar og myndasögur ásamt 

myndverkum sem innihalda titilinn á fletinum. Þarna bindur textinn merkinguna niður og getur 

verið lægra settur en myndin en það getur líka verið öfugt. Þegar listamenn fóru að eiga í nánara 

sambandi við fjölmiðla komu áhrif þeirra í ljós í verkum Kúbistanna, Súrrealistanna, 

Dadaistanna og Popplistamannanna. Titlar í verkum Súrrealistanna voru komnir á myndflötinn 

og Popplistamenn nýttu sér myndasöguhefðina.28 Verk mitt Sjáumst síðar29 fellur undir þessa 

                                                
23 Simon Morley, Writing on the Wall: Word and Image in Modern Art, London: Thames & Hudson, 

2003. 
24 Sjá mynd nr. 11 í viðauka. 
25 Morley, Writing on the Wall. Bls. 143.  
Þýðing mín. Upprunalegur texti: “Every artist’s work has a title. Titles are my work.”  

26 Sjá mynd nr. 9 í viðauka. 
27 Sjá mynd nr. 1 í viðauka. 
28 Morley, Writing on the Wall. Bls. 11 og 82. 
29 Sjá mynd nr. 12 í viðauka. 
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skilgreiningu því ég nota þekkta samskiptaleið á samfélagsmiðli óbreytta yfir á strigann. Titill 

verksins er einnig á fletinum og er órjúfanlegur hluti af verkinu sjálfu.  

Þriðja sambandið sem talað er um er mixed-media. Í því loðir allt saman og eiginleg 

aðgreining er ekki til staðar. Heimur texta og myndar er sá sami. Ég hef unnið með 

klippimyndir og texta úr ritvélum saman þar sem ég bý til flöt án aðgreiningar mynda, lita og 

texta. Verkið mitt Sama hvernig allt fer30 er mixed-media verk þar sem allt á fletinum er 

jafnmikilvægt. Titill verksins er fenginn úr því sjálfu en styður ekki við það og er ekki 

nauðsynlegur. 

Að lokum talar Morley um inter-media samband þar sem einblínt er á sjónrænu og 

efniskennd stafanna. Undir það fellur almenn skrautskrift og prentlist. Auglýsingar koma aftur 

við sögu þar sem texti spilar lykilþátt. Skrif eru sjónrænt tungumál og höfðar því bæði til augna 

sem og vitsmuna. Í þennan flokk má líka setja verk sem einblína á upplifun í rými þar sem 

sýnileg orð hafa áhrif á áhorfandann31. Ég gerði verk sem heitir Þegar allt kemur til alls snýst 

þetta bara um hamingjuna32 sem fellur undir þennan flokk. Verkið er ólífrænt að mestu, 

prentað á ólífrænt fánaefni með tilbúinni tölvuskrift. Það eina sem er lífrænt við það er 

hugsunin í orðunum. Verkið minnir á auglýsingaborða eða skilti vegna stærðar sinnar. Fáninn 

er í klassískri fánastærð og vegna stærðarinnar er hann mjög voldugur. Á honum eru einungis 

stafir og mynda þeir myndflötinn.  

Orð og myndir hafa oft verið í keppni við hvort annað. Í bók Morleys minnist hann 

einmitt á að Plató hafi fundist stafrófið vera hættuleg ný tækni sem tæki yfir minni manns og 

væri kjörlendi svika og blekkinga33. Maður er alltaf hræddur við það sem maður þekkir ekki 

og held ég að þessi hræðsla hafi snúist við með tímanum. Áhersla á hið ritaða orð er mikil og 

byggjast samfélög á því. Ég tel því texta vera mjög trúverðugan miðil. Texti í list hefur þau 

áhrif á mig að ég trúi því sem ég les og túlka. Myndir er hægt að draga í efa áður en þær eru 

túlkaðar en texti er öðruvísi. 

Með því að lesa förum við í annan heim, kannski innra með okkur eða reynum að setja 

okkur í spor þess sem skrifar. Túlkun er mjög persónubundin og því skil ég áhyggjur Platóns 

af rituðu máli sem getur ekki svarað fyrir sig sé það rangtúlkað. Við erum bara svo mennsk að 

við lærum að lesa í tilfinningar í texta og metum hann þannig. Þó greining Morleys sé á ólíkum 

                                                
30 Sjá mynd nr. 13 í viðauka. 
31 Morley, Writing on the Wall. Bls. 10-17. 
32 Sjá mynd nr. 14 í viðauka. 
33	Morley, Writing on the Wall. Bls. 14. 
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birtingarmyndum texta í list gat ég sett verk mín í alla flokkana. Það er gott að vita að notkun 

orða þarf ekki alltaf að vera af sama meiði og greiningartól eins og þetta er mikilvægt við gerð 

slíkra verka. Lestur verka með orðum ræðst af notkun orðanna og því er gott að vita af 

flokkunum og hvaða áhrif upplýsingarnar geta haft. 

 

 

Ljóð 
 

Í mínum verkum nota ég texta sem ég skilgreini yfirleitt ekki nánar. Stundum er hægt að tala 

um ljóð og stundum sögur. Ég er hrædd við stimplana ungskáld og ljóðskáld því mikil dulúð 

fylgir þeim. Það sem einkennir mín orð eru tilfinningarnar sem kalla þau fram en ekki endilega 

ljóðræn skrif. Ég sem sögur eftir formúlum svo þær ættu að vera einhvers konar konkretljóð. 

Sögurnar mínar eru oftast 10 orða sögur eða 50 orða sögur. Michel Foucault talar um í bókinni 

This is not a pipe að í slíkum textum séu orðin að lýsa myndinni og öfugt. Konkretljóðið er því 

sísatt, snýst um sjálft sig og skilgreinir á víxl. Rými til lesturs er mikill því tungumálið er svo 

ríkt af atriðum sem eru opin til túlkunar. Hvíti litur pappírsins sem prentað er á er hlutlaus og 

gefur tækifæri til að meta orðin á grunni sem ber ekki mikið á.34 

Texti á fleti getur verið ljóð eða myndverk og finnst mér gaman að leika mér að því. Ég 

skrifa á ritvél sem gefur textanum örlítinn handgerðan blæ sem er þó vélrænn. Ritvélin er 

uppáhaldsvinnutækið mitt á vinnustofunni þar sem ég get setið tímunum saman og slegið á 

stafina sem mynda dáleiðandi hrynjandi. Ljóð í ramma verður oft myndverk en mynd af 

málverki í bók verður áfram mynd. Orðin geta leikið sér að miðlum en myndir verða sjaldnast 

að orðum. Í ljóðum Gyrðis Elíassonar er myndmálið svo sterkt að hægt er að upplifa ljóðin á 

sjónrænan hátt. Hann getur með orðum sínum farið með mann í annan heim og leyft manni að 

sjá myndir á ferðalaginu. Ritlist er mikilvæg þegar talað er um orð og myndlist í samhengi. 

Gyrðir hefur skrifað ljóð sem hafa haft mikil áhrif á myndlistarverk mín. Eitt af þeim ljóðum 

er ljóð hans UM LJÓSMYND35 úr fyrstu ljóðabók hans sem heitir Svarthvít axlabönd (1983). 

 

 

                                                
34 Foucault, This Is Not a Pipe. Bls. 21. 
35 Gyrðir Elíasson, Haugrof, Reykjavík: Mál og menning, 1987. 
	



 

19 
 

UM LJÓSMYND 

 

  hvítmáluð girðing 

 

kvikstótt 

rismikið hús 

 

og þarna ert þú morguninn eftir 

 

kenndur  

á stéttinni fyrir utan 

 

með rós  

í munni 

 

til eilífðar 

 

Gyrðir Elíasson, 1987. 

 

 

Þarna málar hann mynd með orðum og ljóðið býr í bók. Á striga eða vegg væru orðin 

myndverk sem væri jafnvel þátttökulistaverk því áhorfandinn býr til ljósmyndina sem hann 

lýsir í huganum. Ég hugsa um mín verk í samhengi við ljóð hans á þann hátt að hughrif lesenda 

er það sem skiptir máli. Lawrence Weiner talaði um að með því að nota orð í sínum verkum 

var hann að gera þau opnari fyrir áhorfendur sem geta þá samstundis notað vitneskju sína til að 

túlka verkið. Hann notar orð sem list. Lesturinn er því svipaður og við að lesa ljóð í bók. 

Lesandinn, eða viðtakandinn eins og Weiner kallar hann, og verkið mætast á 

jafningjagrundvelli.36 Ljóð Gyrðis hafa áþekk áhrif. Hann hleypir lesandanum að sér og ljóðið 

mætir manni.  

Með því að nota texta á myndfletinum finnst mér ég stundum vera að biðja um mikið. 

Ég kref áhorfandann um að lesa og býð honum inn í minn hugarheim. Ef textinn er til hliðar í 

                                                
36	Morley, Writing on the Wall. Bls. 142 og 143. 
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verkinu eins og til dæmis í titli er ég ekki eins kröfuhörð. Þá gegnir textinn því hlutverki að 

vera sniðugur og hnyttinn. Í verkinu mínu Þegar allt kemur til alls snýst þetta bara um 

hamingjuna37 er ég að vinna með texta á fána sem hangir á vegg. Fáninn er eins og hvert annað 

undirlag og gegnir engu fánahlutverki. Textinn er fenginn úr dagbókinni minni og orðin fá að 

standa og hafa sinn heim alveg út af fyrir sig. Ef textinn væri í bók væri hann ljóð en með 

framsetningunni minni verður hann myndlistarverk. Staðhæfingin fær áhorfandann vonandi til 

að hugsa á sama hátt og við lestur á ljóði í bók. Aðgengi að textanum hefur áhrif og myndi 

sambandið við lesandann verða nánara og hógværara í bók. 

 
 

  

                                                
37 Sjá mynd nr. 14 í viðauka. 
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Lokaorð 
 
Orðin eru tækni til að tala saman. Þau eru tól sem við notum til að tjá okkur við aðrar 

manneskjur. Hugmyndir um sviksemi orðanna sem rekja má til Platóns eru viðeigandi í dag 

þrátt fyrir að við trúum orðunum meira nú en þá. Hugmyndir Magritte um fáránleika nafngiftar 

hluta hefur mikilvægi því þær segja okkur að ekki er allt sem sýnist. Sannleikurinn býr í 

orðunum þó maðurinn geti búið til flækjur og blekkingar með tungumálinu. Skilaboð sem við 

fáum í daglegu lífi eru oft í rituðu máli og þá er það okkar að túlka og vinna úr þeim. Gagnrýnin 

hugsun er það sem þarf og einnig er hún mikilvæg við lestur listaverka sem innihalda orð, 

skilaboð, setningar, ljóð eða sögur.  

Mér finnst gott að nota orðin til að forðast misskilning í verkum mínum. Húmor er 

einnig mikilvægur þegar ég nota orð og þess vegna get ég verið hnyttin í listinni. Minningar 

og upplifanir tengjast líka listsköpun minni því maður kemst aldrei langt frá sjálfum sér. 

Einlægni í orðunum er því forsenda trúverðugrar listar. 

Samband orða og mynda í list er margslungið og hefur mismunandi áhrif. Gott er að 

vera meðvitaður um hvernig áhrif mismunandi notkun hefur og nýta sér það við túlkun 

listaverka. Orðin þurfa ekki að vera í keppni við myndirnar. Hugmyndir Magritte um túlkun á 

hlut á striga og muninn á hlutnum og myndinni má yfirfæra á persónusköpun á 

samfélagsmiðlum. Þetta ert ekki þú á forsíðumyndinni heldur framsetning á hugmyndinni um 

þig sjálfan. Túlkun á alvöru hlut á striga má ekki rugla við hlutinn sjálfan og það sama gildir 

um ljósmyndir á internetinu. Nú hafa tjákn (e. emojis) riðið sér til rúms í samskiptum okkar 

svo skilaboðin sem við sendum eiga minni hættu á að misskiljast. Hversdagslegir hlutir sem 

við gerum byggjast á samskiptum eins og þeim skilaboðum sem við sendum og tökum við. Þá 

segja orðin söguna og myndirnar styðja við. 

Hugmyndir og skrásetning á þeim þarf ekki að vera endanlegt form tjáningar eins og 

Platón óttaðist. Kannski eru orðin einmitt til þess fallin að auka samskipti okkar og hjálpa okkur  

að skilja fólkið í kringum okkur.	
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