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Útskriftarverkið mitt Hægur norðlægur vindur og lítil ölduhæð má segja að sé 

framhald að verkum og hugleiðingum undanfarinna ára þar sem ég skoða samruna 

listgreina. Með verkinu velti ég fyrir mér hverfulleika lífsins og miðla vangaveltum 

mínum í gegnum hljóðverk og skúlptúr.  

 Þungamiðja verksins er titill þess og veggtexti sem vísar í raunverulegan 

atburð þegar skipi hvolfdi. Það var miðsumar og blíðskapaveður með hægum 

norðlægum vindi og lítilli ölduhæð þegar skipinu hvolfdi. Í textanum velti ég því fyrir 

mér hvort það hafi verið undiralda eða eitthvað annað. Rökhyggja leiðir okkur að 

einhverri niðurstöðu en bilið á milli feigs og ófeigs verður alltaf til staðar. Úr þessum 

harmleik finn ég vísindalega veðurlýsingu sem ég færi síðan yfir í hljóðverk og 

skúlptúr, hægt og rólega reyni ég að finna verkinu farveg frá þessum harmleik yfir í 

stærra samhengi hverfulleikans sem við munum öll eiga í samskiptum við á 

lífsleiðinni.  

Á vegg hangir mynd í ramma, þetta er ölduspá og vindkort frá þessum farga 

miðsumardegi. Þessa vísindalegu veðurlýsingu fæ ég að láni frá veðurstofunni og 

umbreyti í nótnaskrift fyrir harmonikkuleikara til að spila eftir. Í einkasýningu minni 

Endurvarp (2016) notast ég við svipaða aðferð. Þar nota ég radarskjámynd úr 

fiskleitartæki sem nótnaskrift fyrir saxófónleikara, hann túlkar svo fiskitorfurnar á 

myndinni. Ég nýti fundinn efnivið og umbreyti í nótnaskrift fyrir hljóðfæraleikara, 

væri þá kannski hægt að segja hljóðverkið sé „ready-made“? 

Ég bý til lausa formúlu í samtali við harmonikkuleikarann sem hún síðan 

heldur áfram með og túlkar myndina, þar á eftir tekur við leikur hendingarinnar. 

Túlkunin er í höndum hljóðfæraleikarans, ég sit róleg á hliðarlínunni og bíð spennt 

eftir útkomunni. Ómur harmonikkunnar, sem býr yfir hljóðum margra veðurbrigða, 

fjölbreytileika hafsins og ekki síst lífandans, hljómar í kring um skúlptúrinn. Hljóðið 

er sterkast þegar staðið er beint fyrir framan skúlptúrinn, þá er eins og það komi frá 

honum sjálfum en hljóðinu er varpað á skúlptúrinn með stefnuhátölurum. Hljóðið 

hefur mikil áhrif á upplifun mína á verkinu, það magnar upp þetta spennuþrungna 

andrúmsloft sem skúlptúrinn er þegar búinn að gefa forskot á. 

Við glugga í sýningarrýminu hangir skúlptúrinn, það eru rúmlega fjörutíu 

hringlaga glerplötur í stafla á einum vír. Staflinn er þungur og manni finnst ótrúlegt að 

einn vír geti borið þungann. Ég velti því fyrir mér hvenær festingarnar gefa sig og 

tæplega sjötíu kíló af gleri falli til jarðar og brotni í þúsund mola. Þetta er áhætta sem 

ég er tilbúin til þess að taka. Endar glersins eru óslípaðir og ójafnir, þeir minna mig á 
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öldugang hafsins sem er óreglulegur en taktvís. Það er kraftur í efninu sem myndar 

spennu, hún leikur um rýmið í leit að öryggi. Vírinn gengur í gegnum miðju staflans 

en hverfur – engin leið er að sjá til botns.  

 Með þessu verki umbreyti ég þessari fallegu veðurlýsingu í táknmynd fyrir 

hverfulleikann sem við sættum okkur að lifa í krefjandi hjónabandi með. Hljóðið, 

skúlptúrinn og myndin á veggnum tala saman og mynda samhljóm hans. Samspil 

þessa þriggja þátta mynda mína upplifun á honum þar sem lokamynd er allt í senn tær, 

mjúk, oddhvöss og hrjúf. Hún er eins og líf hvers manns.  

 

 

 

 

Mynd 1. Rannveig Jónsdóttir. Hægur norðlægur vindur og lítil ölduhæð. Hljóð 11:22 mín, gler, vír, 
vírastrekkjari, prent. Reykjavík. 2017. 
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Mynd 2. Rannveig Jónsdóttir. Hægur norðlægur vindur og lítil ölduhæð. Hljóð 11:22 mín, gler, vír, 
vírastrekkjari, prent. Reykjavík. 2017. 
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Mynd 3. Rannveig Jónsdóttir. Hægur norðlægur vindur og lítil ölduhæð. Hljóð 11:22 mín, gler, vír, 
vírastrekkjari, prent. Reykjavík. 2017. 

 



 

 5 

 

 

Mynd 4. Rannveig Jónsdóttir. Hægur norðlægur vindur og lítil ölduhæð. Hljóð 11:22 mín, gler, vír, 
vírastrekkjari, prent. Reykjavík. 2017. 
 
 

 

Mynd 5. Rannveig Jónsdóttir. Hægur norðlægur vindur og lítil ölduhæð. Hljóð 11:22 mín, gler, vír, 
vírastrekkjari, prent. Reykjavík. 2017. 
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Mynd 6. Rannveig Jónsdóttir. Hægur norðlægur vindur og lítil ölduhæð. Hljóð 11:22 mín, gler, vír, 
vírastrekkjari, prent. Reykjavík. 2017. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð geri ég tilraun til að rannsaka þá þætti sem liggja á bak við listsköpun 

mína. Ég leitast við að njörva niður hvað það er sem gerir það að verkum að þessir þættir 

hljómi vel saman. Ég skoða uppruna hugmyndarinnar út frá texta Sigurðar Guðmundssonar 

í fyrstu bók hans Tabularasa. Ég fjalla um samruna ólíkra listgreina sem blómstruðu á 

sjötta áratugnum. Þar tek ég fyrir Magnús Pálsson og leyfi hugmyndum hans og verkum að 

vísa veginn. Verk hans innihalda oftar en ekki tengingar í hljóð sem hann nýtir sér til að 

efnisgera hið óefnislega. Í því samhengi fjalla ég einnig um hugmyndir John Cage um 

hljóðin sem finnast í náttúrunni. Ég tek dæmi um það hvernig ég nýti mína persónulegu 

reynslu í listsköpun, en það er einmitt það sem myndlist hefur í raun alla tíð verið að kljást 

við. Því næst fjalla ég um hugmyndir Michaels Brewster um hljóðið sem þrívíða skynjun 

og hvernig hljóð og skúlptúr geta stutt hvort annað í rými. Í gegnum ritgerðina tek ég dæmi 

um eigin verk og varpa ljósi á viðhorf mitt til eigin sköpunarferlis með því að setja mig í 

samhengi við aðra listamenn. Ég set mig sjálfa í kastljósið og velti fyrir mér hversu 

mikilvægur samruni listarinnar og lífsins sjálfs er í sköpunarferlinu.  
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Inngangur  

Svona kúlur hafði ég reynt að búa til, til að geta kallað þær myndlistarverk. Þær áttu ekki 
aðeins að hafa í sér fortíð sem náði lengra en augað eygði, heldur einnig drauma, vonir, 
áform og byrjanir. Þær áttu ekki að vera frásögn af einu eða neinu, heldur atburðurinn 
sjálfur. Ef þær voru glaðar átti að vera hægt að snerta gleðina, ganga hring í kringum hana 
og jafnvel klifra upp á hana. Væru þær sorgmæddar þá hágrétu þær, jafnvel þótt þær væru 
lokaðar inní harðlæstum skáp.1 

 

Þetta eru orð Sigurðar Guðmundssonar myndlistarmanns og rithöfundar úr fyrstu bók hans 

Tabularasa. Sigurður veltir fyrir sér hugmyndinni og uppsprettu hennar. Hann líkir 

hugmyndunum við kúlur. Þessar kúlur bera fortíð, drauma, vonir, áform og byrjanir sem 

maður kemst ekki hjá að skoða. Þær hafa tilfinningar sem mikilvægt er að velta fyrir sér, 

því oftar en ekki verða þessar tilfinningar upphaf að einhverju stærra. Jafnvel að 

myndlistarverki. Þessar kúlur eiga samastað í kollinum á manni, maður sér þær og heyrir í 

þeim, hefur tilfinningu fyrir þeim og þekkir þær. Maður þarf að kafa djúpt og halda í 

hugmyndina, þróa hana og hlúa að henni. Það er nauðsynlegt að hlusta á hugmyndirnar og 

vona að þær leiði mann á rétta braut. Það þarf að bera virðingu fyrir tilfinningum sínum og 

vera einlæg, hlusta á sjálfa sig og nema allt það sem er í kringum mann. Hafa augun opin 

fyrir tilviljunum. Sættast við sig sjálfa og þora að gera bara – af því bara.  

 Öll mannleg reynsla á sér stað í tíma og rúmi. Þar af leiðandi hefur hún einhvers 

konar form, hún á sér upphaf og endi. Allri reynslu fylgja tilfinningar, sem maðurinn leitast 

gjarnan við að tákngera.2 Ég hef sjálf ávallt leitast við að tjá tilfinningar mínar og miðla 

bakgrunni og reynslu í ferli listarinnar. Ég á það til að leita í bakgrunn minn í tónlist og 

þannig ryðja sér oft hljóð inn í verk mín. Það má segja að mitt helsta áhugamál í listsköpun 

sé að bræða saman mismunandi listgreinar og reyna að mynda samhljóm milli þeirra. 

Samhljómur er það kallað þegar nokkrir tónar hljóma samtímis og niðurstaðan ætti að vera 

þannig að hljómurinn hljómi vel. Ég hef í gegnum lífið leitast við það að finna 

samhljóminn milli tilfinningaverunnar sem býr innra með mér og lífsins sjálfs. Það getur 

þó verið erfitt að einbeita sér þegar heimurinn hringsnýst allt í kringum okkur og þar af 

leiðandi er mikilvægt að reyna að finna þennan samhljóm með því að renna saman 

                                                
1 Sigurður Guðmundsson, Tabularasa (Reykjavík: Mál og Menning, 1993), bls. 40.  
2 Jón Hrólfur Sigurjónsson og Þórir Þórisson. „Af hverju getur tónlist vakið tilfinningar sem eru stundum 
framandi?“ Vísindavefurinn, 3. júlí, 2000. http://visindavefur.is/svar.php?id=608.  
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mismunandi áherslum og hugmyndum. Línur sérhæfingar einnar listgreinar eru að verða 

óskýrari og nú er eðlilegt að listamenn frá ólíkum listgreinum sameinist og hjálpi hver 

öðrum. Algengt er að dansarar og kvikmyndagerðarfólk vinni saman, og myndlistamenn 

og ljóðskáld sameina líka oft krafta sína og úr verða sjónræn ljóð eða bókverk.3 

 Ég hef reynt að finna þennan samruna í gömlum og nýjum verkum mínum. Ég tek 

píanóæfingu móður minnar og úr verður hljóðverk, ég fer til baka í heimabæinn minn og 

kynnist heimi hafsins og úr verður hljóðverk og skúlptúr, svo tek ég vögguvísu eftir ömmu 

mína og úr henni myndast eitthvað sem ég vil kalla hljóðskúlptúr. Komin er ég í kúruna 

mína (2014) get ég sagt að sé mikilvægt verk í mínum listferli og get ég skilgreint það sem 

ákveðinn upphafspunkt. Þetta var í fyrsta skipti sem ég reyndi á þennan samruna tónlistar 

og myndlistar. Verkið hefur smitað út frá sér. Í öllum verkum sem á eftir komu má finna 

leifar af því bæði á augljósan hátt og óljósan. Í verkinu læt ég vögguvísu ömmu minnar 

heitinnar ráða för. Trékassi málaður hvítur stendur á miðju gólfi og í honum er bassabox 

sem úr hljómar vögguvísan Komin er ég í kúruna mína. Þetta er upptaka þar sem móðir 

mín spilar á píanó, faðir minn á kontrabassa og vinkona syngur. Úr kassanum eru strekktir 

fjórir strengir, sem lýstir eru upp og lagið hljómar ljúft meðfram þeim. Rauði þráður 

verksins er í raun tilraun mín til að efnisgera þessa persónulegu tilfinningu sem býr í 

hljóðverkinu. Efnisgerð á hinu ósýnilega.4 

 Í köflunum hér á eftir velti ég fyrir mér þessum þáttum og hvernig þeir mynda 

samhljóm verka minna. Ég skoða samruna ólíkra listgreina hjá Magnúsi Pálssyni og John 

Cage. Fjallað verður um það hvernig ég nýti hið ósýnilega í gerð myndlistarverks. Loks 

fjalla ég um hugmyndir Michael Brewster um hljóðið sem þrívíða skynjun. Í gegnum 

ritgerðina tek ég dæmi um eigin verk og varpa ljósi á viðhorf mitt til eigin sköpunarferli 

með því að setja mig í samhengi við aðra listamenn. Ég set mig sjálfa í kastljósið og skoða 

þennan samhljóm listarinnar og tilverunnar. 

                                                
3 Peter Frank, „The sound and the Theory: A short history of the art-music interface.“ Í Sound: an exhibition 
of sound sculpture instrument building and acoustically tuned spaces, Bridget Johnson ritstýrði, 9-16, 
(California: Los Angeles Institute of Contemporary art, 1979), bls. 9.  
4 Mynd af verki nr. 1 í viðauka. 
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Samruni listgreina 

Í þessum kafla fjalla ég um verk og hugmyndir Magnúsar Pálssonar og John Cage í 

samhengi við mín eigin verk. Þeir fengust báðir við samruna listgreina og einnig 

hugmyndir um hljóðið sem efnivið. Í verkum mínum hef ég unnið með þessar hugmyndir 

um efnisgerð hins ósýnilega og hljóðið sem rýmisfyrirbæri. Það verður einnig tekið nánar 

til umfjöllunar í öðrum og þriðja kafla.  

 Magnús Pálsson gegndi mikilvægu hlutverki í umskiptum listalífs á Íslandi á 

sjöunda áratugnum. Þá komu fram á sjónarsviðið framsæknir listamenn sem höfnuðu 

ráðandi hugmyndum fyrri kynslóða um listina. 5  Þessir listamenn tengdu sig við 

alþjóðahreyfingu sem gekk undir nafninu Flúxus. Í orðabók merkir orðið flúx: flæði, 

stanslaus hreyfing, straumur, stöðug röð breytinga.6 Nafnið er mjög lýsandi fyrir stefnuna 

er listamenn hennar fóru að flæða á milli listgreina. Þeirra helsta markmið var að þurrka út 

skilin milli listarinnar og lífsins sjálfs. Magnús ruddi brautina við þennan samruna 

listgreina á Íslandi og lagði mikla áherslu á samstarf listamanna milli greinanna.7 Sjálfur 

kemur Magnús úr leikhúsinu og er þar strax settur í ákveðna stöðu sem fólst í því að bræða 

saman leikhús og myndlist. Hann fór snemma að efnisgera hljóð og gera það sem mætti 

kalla hljóðhluti þar sem hljóðið fyllir út í afmarkað rými. Verk Magnúsar, Lúðurhljómur í 

skókassa frá árinu 1976 samanstendur af þremur gifshlutum. Hugmyndin að verkinu spratt 

úr einni sögunni af baróninum Munchausen. Sagan segir frá því þegar Munchausen var eitt 

sinn á veiðum út í skógi. Frostið var svo mikið að þegar hann gerði tilraun til að blása í 

veiðihornið fraus hljómurinn í horninu og ekkert heyrðist í því. Þegar fór að kvölda og 

Munchausen kom í veiðikofann hengdi hann hornið upp fyrir ofan arininn og skömmu 

síðar þiðnaði hljómurinn og barst úr horninu.8 Í DV frá því í maí, 2013 er verkinu lýst 

þannig Magnús hafi búið til skúlptúr sem samanstóð af innra rými lúðurs og skókassa. 

Hann vildi hlutgera þennan hljóm og úr varð Lúðurhljómur í skókassa.9 Magnús heillaðist 

af þeirri hugmynd að hljóðið byggi yfir sömu eiginleikum og efnislegir hlutir. Hann fór að 
                                                
5 Magnús Pálsson (Rolfstorp: Hong Kong Press, 1994), bls. 10. 
6 Jacquelynn Baas, Fluxus and the Essential Quiestions of Life (Hanover: New Hampshire, Dartmouth 
Collage, 2011), bls. 6. 
7 Gunnar Árnason, „Á mörkum hins sýnilega: Um viðhorf Magnúsar Pálssonar til listiðkunar.“ Í Magnús 
Pálsson, 57-64, (Rolfstorp: Hong Kong Press, 1994), bls. 58. 
8 Magnús Pálsson, bls. 32. 
9 Símon Birgisson, „Síðasta stuna listamanns,“ DV, 17.maí 2013, bls. 40-41.  
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líta á hljóðið sem rýmisfyrirbæri, með sérstaka rýmiseiginleika. 10  Hann varð sífellt 

uppteknari af hljóðinu sem varð þar af leiðandi æ rúmfrekara í verkum hans.11 

 Annar þráður, sem hægt er að rekja í verkum Magnúsar, er tilviljunin. Sjálf reyni ég 

oft að innleiða tilviljanir í ferlið. Ég get átt erfitt með að láta af stjórn og þar af leiðandi 

finnst mér heillandi að gangast undir að sleppa takinu öðru hverju og sjá hvað gerist. Þó að 

ég kalli þetta tilviljun, á ég það til að skipuleggja hana af mikilli stjórnsemi. Fyrir 

einkasýningu mína Endurvarp (2016) heillaðist ég af hljóði sem kemur úr fiskleitartækjum 

uppsjávarskipa. Út frá þessu hljóði varð til skúlptúr og hljóðverk. Skjámynd sem tekin er 

úr sama fiskleitartæki umbreyti ég í nótnaskrift fyrir einleikssaxófónleikara. Tilviljunin í 

þessu verki kemur fram í hljóðinu úr fiskleitartækinu. Ég fékk engu ráðið um hvað ég fengi 

í hendurnar frá sjómanninum sem tók upp hljóðið fyrir mig úti á ballarhafi. Á upptökunni 

má jafnvel heyra skvaldur í sjómönnunum sem ég hefði fyrirfram viljað sleppa. Þar að auki 

leyfði ég saxófónleikaranum að mestu leyti að túlka nótnaskriftina sjálfur og þannig gat ég 

ómögulega stjórnað því hver lokaniðurstaða hljóðverksins yrði. Hann stappar fótunum 

iðulega í takt við hljóðfæraleikinn sem seinna kom svo í ljós að það hljómaði skemmtilega 

með hljóðupptökunni úr skipinu, skvaldrinu í körlunum og ískrinu í skipstjórastólnum.12 

 Ævistarf brautryðjandans John Cage (1912-1992) einkenndist að miklu leyti af 

tilraunum hans til að virkja hljóðin sem eru í kringum okkur og við erum mörg hver hætt 

að taka eftir. Í nálgun hans gætti áhrifa frá asískri heimspeki þar sem hann einblíndi á 

hljóma sem eru til staðar í umhverfi okkar. Cage velti fyrir sér möguleikanum á að brjóta 

niður skilrúmið milli ólíkra listgreina og tilverunnar sjálfrar. Líkt og Magnús Pálsson og 

Flúxushópurinn gerðu. Cage vann til að mynda með listamönnum eins og dansaranum 

Merce Cunningham og málaranum Robert Rauchenberg.  

Verk Cage 4´33´´ (1947-48) hefst á því að einleikspíanóleikari tekur sér stöðu við 

flygil og gerir sig líklegan til að hefja píanóleik. Hann flettir nótnablöðunum nokkrum 

sinnum og hugleiðir hljóma umhverfisins á milli þess sem flett er. Loks stendur hann upp 

og hneigir sig. Í gegnum verkið, í fjórar mínútur og þrjátíu sekúndur slær flytjandinn ekki 

eina nótu á flygilinn.13 Þögnin leyfir hljóðum umhverfisins að verða að tónlistinni. Cage 

uppgötvaði það að tilviljun getur verið jafn mikilvægur hluti af tónsmíðum og ákvarðanir 
                                                
10 Magnús Pálsson, bls. 50. 
11 Gunnar Árnason, „Á mörkum hins sýnilega: Um viðhorf Magnúsar Pálssonar til listiðkunar,“ bls 60. 
Sjá einnig mynd af verki nr. 2 í viðauka.  
12 Myndir af verki nr. 3 í viðauka. 
13 Alan Rich, American pioneers: Ives to Cage and Beyond (London: Phaidon Press Limited, 1995), bls. 142. 
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listamannsins. Hann leyfði henni þar af leiðandi að gegna lykilhlutverki í öllum sínum 

verkum. Þessi gjörningur hafði mikil áhrif á listamenn sem á eftir komu og allt til dauða 

fór Cage iðulega aftur í upprunalegu hugmynd sína og þróaði hana. Hann talaði um að 

verkið væri á engan máta hljótt og að þögnin yrði ekki alger fyrr en dauðinn kveddi dyra. 

Verkið inniheldur hljóð sem hann hafði ekki hugsað né ákveðið fyrirfram, hljóð sem hann 

upplifir jafnt og áhorfandinn í fyrsta skipti.14  

 

Tómt rými eða tómur tími er ekki til. Það er alltaf eitthvað sem hægt er að sjá eða heyra. Ef 
þú reyndir að ná fram fullkominni þögn, kemstu að því að það er ómögulegt. Hljóðin finna 
sér ávallt leið, þó að það sé fyrir tilviljun eða ákveðið fyrirfram. Hver og einn þarf að átta 
sig á því að mannkynið og náttúran ganga þennan heim saman, og að ekkert fór forgörðum 
þegar allt var gefið.15 

 

Í verki mínu Millispil (2016) er leikur hendingarinnar allsráðandi og má auðsjáanlega finna 

tengsl við hugmyndir John Cage um hina óraunhæfu þögn. Verkið snýst í raun um hljóðin 

sem við teljum vera þögn í okkar daglega lífi. Þetta er tveggja mínútna og þrjátíu sekúndna 

hljóðverk af móður minni setjast við flygilinn og æfa sig fyrir páskamessu á Suðureyri. 

Texti hangir á vegg sem unninn er í háþrykk, heyrnatól hanga á tveimur krókum við 

textann. Þegar þú lest textann kemur í ljós að hann er lýsing á því sem þú heyrir þegar þú 

setur upp heyrnatólin. Textinn leiðir þig í gegnum hljóðið og hjálpar þér að kynnast 

manneskjunni sem um ræðir. Þetta eru lýsingar á hreyfingum og hljóðum flytjandans jafnt 

sem og öðrum hljóðum í umhverfinu. Þú verður að hlusta vel því hljóðið er ekki mikið. 

Það eina sem þú heyrir er þegar flytjandinn gerir hlé á píanóleiknum og flæðið í tónlistinni 

stoppar. Flytjandinn tekur sér stund þar sem hann flettir nótnablöðunum og undirbýr sig 

fyrir næsta verk. Lögð er áhersla á æfinguna og tímann sem fer í undirbúning á því sem 

hann tekur sér fyrir hendur. Alltaf er maður að leitast við það að gera betur, í leit að 

einhverju mikilfenglegra. Verkið leggur einnig áherslu á karakter flytjandans. Þetta er 

lýsing á móður og sterku sambandi hennar við mig sjálfa. Samband hennar við föður minn 

og við flygilinn sjálfan kemur einnig sterkt fram sem og virðingin sem hún gefur vinnunni 
                                                
14 Dieter Daniels, „Your Silence Is Not My Silence,“ Í Sounds like Silence: John Cage, 4'33'': Silence Today: 
1912, 1952, 2012, Dieter Daniels og Inke Arns ritstýrðu, 20-38, (Leipzig: Spector, 2012), bls. 21.  
Sjá einnig mynd af verki nr. 4 í viðauka. 
15 Rich, American pioneers: Ives to Cage and Beyond, bls. 139. 
„There is no such thing as an empty space or an empty time. There is always something to see, something to 
hear. In fact, try as we may to make a silence, we cannot. Sounds occur whether intended or not. One must 
see that humanity and nature, not separate, are in this world together, that nothing was lost when everything 
was given away.“ (þýtt úr ensku af höf. ritgerðar). 
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og ástríðan sem hún hefur fyrir því sem hún hefur tekið sér fyrir hendur í lífinu. Það má 

segja að með textanum efnisgeri ég hljóðin. Á veggnum hangir skúlptúr. Með því að setja 

upp heyrnatólin kemur í ljós huglægt rými. Mikið traust er lagt á áhorfandann þar sem 

hann fær að ferðast í persónulegt rými mitt og upplifa þennan hljóðskúlptúr á varkáran 

hátt.16 Magnús Pálsson skrifaði skemmtilega lýsingu á framtíð myndlistarinnar sem styður 

þessa lýsingu á verkinu Millispil.   

 

Næsta stigið er að myndlistin verður bara hljóð eða lykt, fyrirbæri sem eru samt sýnileg 
eða sjónræn inni í höfðinu. Á þann máta hefur hljóðið form og er mynd. Í þessum 
skilningi er enginn munur á listgreinum. Þær eru allar eitt. Tónlistin jafnt sem hinn 
skrifaði texti á sér mynd, og myndlistin hefur hljóð, og þegar öllu er á botninn hvolft er 
þetta allt einn og sami hluturinn og lýtur sömu leikreglum.17 

 

Magnús lýsir því að myndlistin hefur ávallt form og mynd. Sama hvaða miðill er fyrir 

valinu. Myndin er í huga mannsins sem skapar og mannsins sem horfir. Allar listgreinar 

renna saman í eitt. Hljóð, mynd, hreyfing og lykt geta þannig leikið sama huglæga og frjóa 

leikinn. 

                                                
16 Myndir af verki nr. 5 í viðauka. 
17 Ólafur Gíslason, „Minningin um myndlistina.“ Í Magnús Pálsson, 69-79, (Rolfstorp: Hong Kong Press, 
1994), bls. 69. 
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Efnisgerð hins ósýnilega 

Með efni fylgir ávallt bæði mynd og þýðing. Þegar við hlustum á fuglana syngja þá sjáum 

við lóuna fljúga um loftin. Þegar við sjáum þungan hlut í nálægð við brothætt gler fer 

eitthvað af stað í huga okkar sem gerir það að verkum að við sjáum fyrir okkur glerið tapa 

stríðinu við málminn. Þar af leiðandi þarf að vanda valið á öllum efnivið en Magnús 

Pálsson skrifaði: „Allan efnivið verður eftir sem áður að nota af mikilli útsjónarsemi. Því 

efnið býr ávallt yfir táknrænni aukamerkingu, sem getur skipt miklu máli fyrir túlkun 

verksins.“18 Í þessum kafla fjalla ég um tengingar okkar milli hljóða, hluta, tákna og rýmis. 

Ég skoða hvernig efni eða táknmynd er látin standa fyrir eitthvað óefnislegt og stendur þá á 

sama tíma fyrir stærri heild.  

 Þegar listamaðurinn Marcel Duchamp uppgötvaði notkun tilbúins efniviðar (ready-

made) í gerð myndlistarverks setti hann fram þá yfirlýsingu að tilurð myndlistarverks liggi 

einungis í því að listamaðurinn setji það fram sem hugmynd og er þá hluturinn þannig 

skilgreindur sem myndlistarverk. Segja má að verk Duchamp frá árinu 1913 Erratum 

Musical sé einhvers konar „ready-made“ fyrir heyrnina. Verkið er skrifað fyrir þrjár raddir, 

upphaflega var það skrifað fyrir sjálfan Duchamp og tvær systur hans, Yvonne og 

Magdalaine. Duchamp útbjó þrjú sett af spilum með 25 spilum í hverjum bunka. Á hverju 

spili voru leiðbeiningar og var spilunum komið fyrir í þremur höttum. Dregið var svo af 

tilviljun og skrifað niður í þeirri röð sem það var dregið, fyrir hverja rödd. Þannig er verkið 

aldrei eins í þau skipti sem það er flutt.19 Eins og í verkum John Cage er ákveðin tilviljun 

leidd í verkið. Duchamp velur efnið en tekur því eins og það er og treystir þar af leiðandi 

allri aukamerkingu þess.20 

 Ég nýti mér oft tilbúinn efnivið og þá táknrænu aukamerkinguna sem býr að baki. 

Ég læt hana standa sem táknmynd fyrir eitthvað stærra, fyrir hugmyndina eða tilfinninguna 

sem ég vil tjá. Þegar ég tala um tilbúinn efnivið er ég ekki einungis að tala um efnislega 

hluti heldur getur það einnig verið tilbúin hljóð í umhverfi okkar. Ég sæki mér efni og leyfi 

því að standa óbreytt. Ég breyti merkingu þess með því að færa það í annað umhverfi og 

                                                
18 Magnús Pálsson. Bls. 59. 
19 Petr Kotik, The music of Marcel Duchamp (Edition Block og Paula Cooper Gallery, 1991), Sótt 6. 
desember 2016 á http://www.ubu.com/papers/kotik.html. 
20 Mynd af verki nr. 6 í viðauka. 
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annað samhengi. Oft í ferli mínu reyni ég að finna hjá mér tilfinningu og efnisgeri hana 

með því að finna efni sem gæti þjónað sem staðgengill tilfinningarinnar. Ég get farið aftur 

til baka í Komin er ég í kúruna mína þar sem ég færi tilfinninguna sem liggur að baki 

vögguvísu ömmu minnar í form hljóðskúlptúrs.21 

 Með verki mínu Óður til skafrennings (2016) geri ég tilraun til þess að efnisgera 

tilfinningar mínar. Á þessum tíma var ég stödd í Belgíu í skiptinámi. Ég var að velta fyrir 

mér mótsetningu borgarlandslagsins og náttúrunnar sem ég er vön heima fyrir. Ég tók upp 

myndskeið út um svefnherbergisgluggann minn í Antwerpen og bað bróður minn um að 

gera hið sama, heima á Íslandi. Næst fór ég að rannsaka myndskeiðin og reyndi að finna 

jafnvægi á milli þessara tveggja heima. Að lokum gerði ég tilraun til þess að færa þessar 

rannsóknir í þrívítt form. Ég valdi mér efni sem mér fannst geta þjónað sem táknmynd fyrir 

allar þær tilfinningar sem lágu að baki. Niðurstaðan lá í samsetningu þriggja efna: Sands, 

málms og pappírs. Ég valdi málminn sem táknmynd yfir kalt borgarlandslag 

Antwerpenborgar, sandurinn sem flæðir út úr málminum átti að tákna náttúruna heima fyrir 

og pappírinn voru hraðar skissur sem ég gerði út frá myndskeiðunum tveimur. Ásamt 

skúlptúrnum sýndi ég vídeó-verk sem sýndi út um svefnherbergisglugga minn á Íslandi, 

því myndskeiði var komið fyrir á þremur mismunandi stöðum Antwerpenborgar og tekið 

annað vídeó af því. Það má segja að verkið sé einhvers konar saknaðarkveðja heim til 

Íslands og staðfesting þess að umhverfið sem mótar mann sem mest mun ætíð finna sér 

leið og fylgja manni um ókomnar slóðir, hafa áhrif á mann og styðja mann.22  

 Magnús Pálsson vann einnig mikið með það að efnisgera hið ósýnilega og leyfa 

hluta að standa fyrir heild. Hugmyndin sem hinni efnislegu útfærslu er ætlað að miðla 

verður þannig þungamiðja verkanna. Þungamiðja verks Magnúsar frá árinu 1978, 

Sekúndurnar þar til Sikorskyþyrlan snertir er í raun sú hugmynd að hlutgera það augnablik 

þegar þyrlan er að lenda. Við sjáum fyrir okkur nákvæmlega formið á því sem skilur hjólin 

frá jörðunni nokkrum sekúndum áður en þyrlan lendir. Með þessu er Magnús að hlutgera 

þennan stóra viðburð þegar íslenska þjóðin fékk sína fyrstu þyrlu til landsins, 

Sikorskyþyrluna. Hann gerir gifsafsteypu af engu, einungis loftinu milli þyrlunnar og 

landsins og leyfir því að standa fyrir heildina.23 

                                                
21 Mynd af verki nr. 1 í viðauka.  
22 Myndir af verki nr. 7 í viðauka.  
23 Ólafur Gíslason, „Minningin um myndlistina,“ bls. 72.  
Sjá einnig myndir af verki nr. 8 í viðauka.  
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 Það má segja að með verki mínu Einræða (2015) sé ég einnig að reyna að efnisgera 

hið óefnislega. Með verkinu kafa ég í hugarheim einstaklings sem leitar að svörum við 

hinum stóru spurningum lífsins. Spurningum sem mannkynið hefur velt fyrir sér frá 

upphafi. Spurningum eins og hver er ég og hvað er ég? Er ég afleiðing taugaboða í 

heilanum eða er ég einungis tilfinningarnar sem ég finn fyrir? Ég geri tilraun til þess að 

efnisgera hugarástand þessa einstaklings. Verkið er byggt upp á tveimur stoðsúlum sem 

strengdar eru á milli tveggja brothættra spegla í lofti og gólfi. Í miðjunni er nokkrum 

heimspekibókum komið fyrir sem kremjast þar á milli. Súlurnar og bækurnar mynda 

saman endalausa speglun, sem speglast í hugarheimi þessa einstaklings. Hann spyr en fær 

engin svör. Hann endar alltaf á sama stað og í verkinu myndast spenna sem auðveldlega er 

hægt að ímynda sér að búi í höfðinu á þessari manneskju.24 

 Með verkum af þessu tagi er efni eða táknmynd látin standa fyrir hið ósýnilega, 

tilfinningu eða augnablik. Myndlist hefur lengi fengist við þessar hugmyndir að láta efni, 

myndir og tákn standa fyrir tilfinningar, upplifanir eða ástand. Ég hef velt fyrir mér þessari 

tengingu milli myndar, hlutar og hljóðs. Í þessum kafla hef ég skýrt að þessi hlutgerð á 

hljóðheimi og skúlptúr er í raun ekki svo nýtt viðfangsefni, því við höfum ávallt verið að 

fanga hið óefnislega í listsköpun og pakkað öllu inn í stóra táknmynd. Samruni þessa þátta 

er í rauninni bara eitt skref í viðbót við það sem myndlist hefur alla tíð fjallað um, að 

efnisgera tilfinningar eða eitthvað óefnislegt.  

                                                
24 Myndir af verki nr. 9 í viðauka. 



 

 

 

14 

Hljóð sem skúlptúr 

Þegar maður kemur inn í rými þar sem hljóð fyllir það og listhlutur stendur á miðju gólfi 

hlýtur maður að upplifa rýmið á allt annan hátt en ef hljóðið væri tekið út. Með hljóðinu 

finnur maður skyndilega fyrir þrívíðri skynjun í öllum skúmaskotum rýmisins. Skynjun 

sem ekki er hægt að flýja. Hljóð hefur líkamlega eiginleika. Þegar við upplifum hljóð í 

rými getur það framkallað upplifun innra með okkur, við upplifum hljóðið með öllum 

líkamanum í stað þess eins að horfa á það sem hið ytra.25 Hvernig getur skynjun hljóðsins 

hjálpað okkur að upplifa skúlptúrinn sem stendur með því í rýminu? Maður hlýtur að reyna 

að tengja þessa tvo þætti saman í stað þess að þeir standi einir og sér.  

 Það má segja að hljóð búi yfir alveg jafn miklum efnislegum eiginleikum og 

skúlptúr. Skynjun beggja eru líkamleg. Hvoru tveggja eru þetta þrívíð efni sem standa í 

tíma og rúmi, hér og nú.26 Eiginleikar hljóðsins geta búið yfir þykkt, hljóðið getur verið 

flatt eða búið yfir fyllingu, mýkt og svo mætti lengi telja, jafnt um hið efnislega.27 Er þá 

hægt að kalla hljóð skúlptúr? Hljóðhlut? Hljóð er eitthvað sem umlykur mann, eitthvað 

sem maður upplifir allt í kring um sig. Hugmyndir þess að hljóð búi yfir þessum þrívíðu 

eiginleikum, er áhugavert að ræða í sambandi við mín eigin verk og þá sérstaklega í því 

samhengi að hljóðið hafi áhrif og styðji efnislegan skúlptúr á sama tíma. Michael Brewster, 

listamaður, byrjaði að nota hljóð sem efnivið í kringum 1969 með þeirri hugljómun að sú 

skynjun „að heyra“ væri nákvæmasta leiðin til að kalla fram þrívíða skynjun. Ólíkt 

sjóninni, sem liggur augum uppi, skynjum við með heyrninni umhverfið allt í kring 

samtímis. Heyrnin er fær um að miðla þrívíðri skynjun ósnortinni til áhorfandans. Ljóst er 

að skynjun er ekki einungis bundin við hið sjónræna og þar af leiðandi útilokar það ekki að 

heyrnin eigi rétt á sér á borði myndlistar.28 Dæmigerður hljóðskúlptúr samkvæmt Michael 

Brewster væri blanda af hljóðum sem varpað er í autt herbergi úr einum hátalara. Hljóðin 

óma og mynda ferðalag í rýminu, þau rekast á hvort annað og framkvæma breytt hljóðsvið 

með mismunandi hljóðstyrk og tónum. Til að upplifa og „sjá“ hljóðskúlptúr verðum við að 

                                                
25 Michael Brewster, „Where, There or Here: an essay about sound as sculpture.“ Í Site of Sound: 
Architecture and the Ear, Brandon Labelle og Steve Roden ritstýrðu, (Los Angeles: Errant Bodies Pr., 1999). 
26 Michael Brewster, „Michael Brewster.“ Í Sound: an exhibition of sound sculpture instrument building and 
acoustically tuned spaces, Bridget Johnson ritstýrði, 24 (California: Los Angeles Institute of Contemporary 
art, 1979), bls. 24.  
27 Michael Brewster, „Where, there or here, An essay about sound as sculpture.“ 
28 Michael Brewster, „Michael Brewster,“ bls. 24. 
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hverfa frá okkar gömlu venjum, að standa og horfa og venja okkur á að hreyfa og hlusta. 

Við verðum að hreyfa eyrun og hlusta í staðinn fyrir að hreyfa augun, í gegnum rými 

herbergisins. Dæmi um verk eftir Michael Brewster má nefna psst frá árinu 1994 en þar 

sjáum við autt rými og í rýminu heyrum við og sjáum tvær manneskjur hvísla hvor til 

annarrar.29 

 Í einkasýningu minni Endurvarp (2016) notast ég við þessar hugmyndir til að leyfa 

hljóði og skúlptúr að styðja hvort annað í rými. Markmið mitt er að reyna að skapa þrívíða 

upplifun einstaklings í rýminu. Ég reyni að fanga ákveðið hugarástand sem ég varpa yfir á 

áhorfandann með því að finna samhljóm milli þessara tveggja þátta. Ég geri tilraun til að 

efnisfesta þennan túlkunarheim minn af viðfangsefninu en vil einnig að áhorfandinn geti 

sjálfur túlkað verkið á eigin máta og fundið með sjálfum sér einhverja upplifun svo hann 

geti tekið eitthvað í burtu frá verkinu. Breski heimspekingurinn David Hume sagði: 

„Fegurð er ekki eigind hlutanna sjálfra, hún býr eingöngu í huga þess manns sem skoðar 

þá.“30 

Í fiskleitartækjum uppsjávarfiskiskipa er búnaður sem kallaður er ASDIC. Þetta 

tæki nemur endurvarp frá þéttum fiskitorfum eða stórhveli í allt að einnar sjómílu fjarlægð 

frá skipi. Á vegg í sýningarrýminu hangir radarskjámyndin sem ég vann í silkiþrykk og í 

hljóðupptöku hefur saxófónleikari túlkað þessa mynd sem nótnaskrift og leikur hans 

myndar samhljóm með hljóðinu úr fiskleitartækinu. Í miðju rýminu staðsetti ég skúlptúr 

sem ætlað var að eiga í samtali við hljóðmyndina. Efnið talar fyrir sig sjálft. Skúlptúrinn er 

byggður upp af stöfluðu gleri. Glerið er sægrænt og tært en þrátt fyrir það er ekki hægt að 

horfa í gegnum glerið og sjá í botninn líkt og þegar maður reynir að sjá niður á hafsbotn. 

Glerið verður einhvers konar táknmynd fyrir djúpa leyndardóma hafsins. Fyrir ofan glerið 

hangir stór veiðarfæralás úr loftinu í strekktum vír. Lásinn leikur yfir glerinu og hangir rétt 

fyrir ofan yfirborð glersins. Þyngslin í lásnum virðast ætla skera vírinn sem hann hangir í, 

en þrátt fyrir það er ákveðið traust fólgið í festingunni.  

Hljóðið á að gefa þá tilfinningu að þetta sé ein heild. Rytmi fyllir tómið og ætti 

þannig að virkja öll skúmaskot rýmisins. Ég fékk saxófónleikara til að hitta mig í upptöku 

og túlka radarskjámyndina í samtali við ASDIC hljóðið. Við áttum stutt samtal þar sem við 

ákváðum í sameiningu hvernig lesturinn færi fram. Niðurstaðan lá í því að hann myndi lesa 

                                                
29 Michael Brewster, „Michael Brewster,“ bls. 24.  
30 Jón Bergmann Kjartansson Ransu, Listgildi samtímans: Handbók um samtímalist á Íslandi (Reykjavík: Jón 
B.K. Ransu, 2012), bls. 57. 
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fiskitorfurnar í hring út frá hins ysta til hins innsta. Einn hringur var um tvær mínútur og 

þegar engar torfur voru í lestrinum framkallaði hann blásturshljóð. Hann fékk í rauninni 

algjört frelsi til túlkunar, eina skilyrðið var að huga að hafinu. Niðurstaða hljóðverksins var 

skemmtilegt samtal milli ASDIC hljóðsins, skúlptúrsins og tónlistarinnar. Þetta var 

svokallaður hljóðskúlptúr. Sýninguna virtust flestir upplifa sem dáleiðandi og róandi. 

Hljóðinu var líkt við hljóð hvala eða kafara í undirdjúpunum en einnig minnti rytmi 

ASDIC tækisins á andardrátt. Andardráttur hefur líffræðilega róandi áhrif á upplifun 

einstaklings, þótt rytminn sé tæknihljóð býr tækið til hljóð sem við þekkjum. Þannig virtist 

dáleiðslan liggja í hljóðinu en einnig töluðu einhverjir um það að rytminn kæmi einnig 

fram í skúlptúrnum sjálfum, þegar örlítil hreyfing myndast á lásinn. Heildarupplifun 

sýningarinnar virtist liggja í ferðalagi undir yfirborðið í gegnum ókunnugt rými 

undirdjúpanna.31 

Þetta er hljóðskúlptúr með tilvísanir út fyrir sjálft sig. Þetta er skúlptúr og hljóð en á 

sama tíma sýnir verkið fiskitorfur og hafið. Ég nýti bæði eiginleika hljóðsins og 

sjónarinnar til að framkalla sterkari upplifun með því að efnisgera þætti sem erfitt er að 

festa hönd á. Með verkinu stendur hluti sem heild, líkt og fjallað var um í öðrum kafla. 

Eins og Magnús Pálsson sem lætur sínar afsteypur standa fyrir eitthvað stærra, gerir hið 

ósýnilega sýnilegt. Með hjálp hljóðsins næ ég að efnisgera samband mitt við hafið, það 

getur einnig staðið fyrir samband mannsins við hafið og jafnvel samband íslensku 

þjóðarinnar við fiskitorfuna.  

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Mynd af verki nr. 3 í viðauka. 
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Niðurlag 

Í þessari ritgerð hef ég gert tilraun til að velta fyrir mér þeim grundvallarþáttum sem liggja 

að baki listsköpun minni og hvernig ég finn samhljóminn í verkum mínum. Ég hef komist 

að því að þessi samhljómur fáist einungis með því að virða tilfinningarnar innra með mér. 

Ég verð að hlusta á þessar kúlur sem eiga sér hina miklu fortíð, drauma, vonir, áform og 

byrjanir. Þegar vel tekst til hef ég hlustað á sjálfa mig og leyft öllum þessum þáttum að 

leiða mig áfram. Ég hef rannsakað hið óefnislega sem útgangspunkt að verki. Það sem er 

handan hins efnislega býr yfir þeim eiginleika að það kemst næst því sem býr innra með 

okkur. Myndlist hefur í raun ætíð fengist við einmitt þetta, að láta efni, myndir, og tákn 

standa fyrir tilfinningar, upplifanir eða ástand. Ég hef fjallað um Magnús Pálsson og John 

Cage, hugmyndir þeirra um samruna listgreina og hvernig þeir nýta hljóð sem efnivið. 

Hljóð er handan hins efnislega og er þannig ein leið tjáningar sem stendur hvað næst því að 

tjá okkar innri tilfinningar. Þar af leiðandi getur hljóð haft meiri áhrif á upplifun 

einstaklingsins en það sem hann sér eða les. Samruni listgreina getur þannig hjálpað okkur 

að tjá allt það sem við viljum, á sem skýrasta hátt. Ég hef fjallað um hugmyndir Michael 

Brewster um hljóminn sem rýmisfyrirbæri í samhengi við einkasýningu mína Endurvarp. 

Með hjálp hljóðsins tekst mér að efnisgera samband okkar við hafið, ég næ að gera hið 

ósýnilega, sýnilegt. Ritgerðarskrifin hafa fengið mig til að skoða mig sjálfa og velta því 

fyrir mér hvað það er sem knýr mig áfram í listsköpun. Í sýningarskrá Sigurðar 

Guðmundssonar frá árinu 1969 skrifar hann um samruna listarinnar og lífsins. 

  

Nokkur orð um myndlist 

Myndlist er ekki til að sýna þér hversu hæfur myndlistarmaðurinn er.  

Myndlist er ekki til að afla myndlistarmanninum fjár eða frama.  

Myndlist túlkar ekki umhverfi myndlistarmannsins.  

Myndlist túlkar ekki einkavandamál myndlistarmannsins.  

Myndlist er ekki á móti stríðinu í Viet-Nam. 

Myndlist er ekki með stríðinu í Viet-Nam.  

Myndlist er ekki kommonistísk og ekki kapítalistísk. 

Myndlist er ekki sosíal-demokratísk.  

Myndlist er ekki leikur með liti og form.  

Myndlist er ekki til að gleðja auga þitt.  

Myndlist er ekki andlegt sælgæti.  
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Myndlist er ekki til að hneyksla þig.  

Myndlist er ekki sniðug.   

Myndlist er ekki afleiðing skynsamlegra hugsana.  

Myndlist er ekki það, sem mennirnir vilja að hún sé.  

Myndlist er náttúrulegt fyrirbrigði einsog maðurinn.  

Myndlist er upphaf nýs veruleika.  

Myndlist er leið til að lifa lífinu.32  

 

Myndlistin er einmitt leið til að lifa lífinu og kemur ósjálfrátt ef maður treystir því sem 

kemur, ef maður fylgir hjartanu og lifir lífinu í samruna með myndlistinni. Niðurstaðan 

liggur beint við. Þegar lífið og listin renna saman í eitt, þá finnst samhljómurinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
32 Sigurður Guðmundsson, Myndlistarsýning Sigurðar Guðmundssonar, 3 (Reykjavík, Galerie Súm, 1969), 
bls. 3. 
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