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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka valdar veggmyndir listamannanna Söru Riel 

og Guðmunds Guðmundssonar, eða Erró, sem staðsettar eru innan almannarýmis 

Reykjavíkur. Reynt verður að draga upp mynd af bæði fagurfræðilegum þáttum þeirra 

sem og efnislegum svo hægt sé að greina framlög þessara tveggja listamanna til 

vegglistarformsins og staðsetja verk þeirra innan almannarýmis borgarinnar. 

Til þess að þessi greining verði sem best verði á kosið verður fyrst farið stuttlega yfir 

sögu vegglistaverka frá árdögum fram til nútímans svo hægt sé að gera grein fyrir því 

hvernig veggmyndir hafa verið skilgreindar í gegnum tíðina, en einnig til að hægt sé að 

átta sig á hugsanlegum áhrifum úr listasögunni sem gætu hafa verkað á listsköpun Errós 

og Söru. Kenningar listfræðinga líkt og Miwon Kwon og Æsu Sigurjónsdóttur um list 

innan almannarýmisins verða teknar fyrir til að reyna að varpa ljósi á náttúru listar innan 

almannarýma. Hugmyndir fræðimannanna Michel de Certeau og Henri Lefebvre um vald 

og áhrif borgara innan almannarýmisins verða skoðaðar og settar í samhengi við viðhorf, 

meðal annars graffítílistamannsinns Banksy, til götulistar sem er eitt af afbrigðum 

vegglistarinnar. Stiklað verður stuttlega á sögu veggmynda innan Reykjavíkur frá 

listvæðingu borgarinnar í kringum upphaf 20. aldar fram til dagsins í dag. Veggmyndir 

Errós: Silfurþeysir/Silver Surfer (2000), Réttlætisgyðjan (2014) og 

Frumskógardrottningin (2015) og veggmyndir Söru: Fönix (2012), Mushroom/Sveppur 

(2012) og Fjöður/Feather (2014) verða síðan tekin til lauslegrar greiningar. 

Að lokum verða verk listamannanna borin saman með aðferðir, stílbrögð, efnivið og 

viðföng í huga. Einnig verður reynt að svara þeirri tilgátu hvort að myndir Söru eigi 

sterkara tilkall til þess að geta talist vera sannar veggmyndir fremur en verk Errós í ljósi 

undanfarinna þátta. 
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1 Inngangur 

Síðastliðinn áratug hafa vegglistaverk í síauknum mæli prýtt almannarými 

Reykjavíkurborgar og eru hvers kyns veggmyndir orðnar algeng sjón í höfuðborginni. 

Veggmyndaflóran samanstendur af verkum bæði minna sem og meira þekktra listamanna 

sem vinna verk sín á veggi borgarinnar, hvort sem þau eru sköpuð með leyfi 

umráðamanna veggjanna eður ei. Á meðal þeirra sem skreytt hafa veggi borgarrýmisins 

eru myndlistarkonan Sara Riel og listmálarinn þjóðkunni Guðmundur Guðmundsson, eða 

Erró. Í seinni tíð hefur Erró, sem á að baki langan myndlistarferil og verk sem prýða veggi 

velunnara víða um heim, fengið nokkur verka sinna útfærð yfir á form vegglistaverka 

innan borgarrýmis Reykjavíkur. Einkennandi teiknimynda- og ofurhetjuverk hans hafa 

því verið sýnileg víða í borgarlandslaginu, allt frá því að vera ámáluð á firnastóra 

íbúðarblokk í Breiðholtinu til þess að vera ábrennd á postulínsflísar innan 

verslunarmiðstöðvarinnar Kringlunnar. Sara hefur hrærst í götulistamenningunni bæði 

heima á Íslandi sem og erlendis til dæmis í Berlín. Í Berlín má segja að hún hafi hlotið 

nokkurs konar uppeldi í graffítí veggmyndagerð en graffítí Berlínar hafði gríðarleg áhrif 

á hana á mótunarárum hennar sem listakonu.2 Sara er nú þekkt fyrir veggmyndir sínar 

sem hægt er að finna innan miðborgar Reykjavíkur en þeir sem þangað hafa lagt leið sína 

að undanförnu hafa eflaust barið fjölmörg verka hennar augum. Oft skarta þau fyrirbærum 

úr lífríkinu sem virðast ekki síst lifna við þegar tekið er tillit til þeirrar mótsagnar sem 

myndast þegar horft er til allra þeirra köldu yfirborða sem þær nýbyggingar, sem þar 

virðast hafa sprottið upp eins og gorkúlur, skarta. 

Þó að bæði Erró og Sara eigi verk á veggjum borgarinnar eru aðferðir þeirra við 

miðlun þess efnis sem á veggjunum birtist, bæði frábrugðnar en þó að sumu leyti áþekkar. 

Verk þeirra beggja hafa í grunninn grafískan stíl eða einföldun, sem útilokar þó ekki 

nákvæmnisvinnu eða smáatriði innan verkanna sem þau leggja bæði mikinn metnað í og 

þá styðjast þau bæði við þætti fengna úr teiknimyndahefðinni. Verk Errós eru unnin í 

anda popplistarinnar og kalla frásagnir samklippimynda hans fram sjónrænan 

sprengikraft; brotakenndar og hraðar myndir sem erfitt gæti verið að fylgja eftir nema að 

hafa góða grunnþekkingu á málefnum líðandi stundar, ekki síst dægurmenningu.3 Verk 

Söru einblína hins vegar oft á mun afmarkaðra myndefni og virka því mýkri en verk Errós. 

                                                      
2 Marín Manda, „Sara Riel: Það er langt maraþon að vera listamaður“, Fréttablaðið 197. tbl. 13. árg (23. 

ágúst 2013): 28 
3 Anna Jóa, „Söguhetjur nútímans“, Lesbók Morgunblaðsins, 81. árg (7. október 2006): 15. 
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Náttúruleg og draumkennd viðfangsefni Söru kalla þannig ekki á sérstaka þekkingu á 

efninu, eða þörf á að túlka það sem fyrir augu áhorfandans ber, fremur en hann kýs sjálfur. 

Verk hennar innihalda hins vegar oft duldar merkingar, oft tengd samfélagslegum 

málefnum, sem verðlaunar þann sem staldrar við eftir fyrstu hughrif. 

Þessi ritgerð mun leitast við að greina framlög þessara tveggja listamanna til 

vegglistarformsins. Til þess verður fyrst að gera greinargóða skilgreiningu á því hvað 

felst í þessu ákveðna listformi með því að gera grein fyrir sögu þeirra og þeim kenningum 

sem komið hafa fram á sjónarsviðið í sambandi við vegglistarverk og um almannarými, 

en þar kennir ýmissa grasa. Hugtökin sjálf, almannarými og veggmynd, er hægt að túlka 

á ýmsan máta þar sem erfitt er að festa þau innan lokaðs ramma; spurning hvort telja megi 

til dæmis að safnahúsnæði tilheyri almannarými eða að almannarýmið finnist einungis 

utan stofnana? Eru veggmyndir aðeins sannar séu þær málaðar á vegg eða er náttúra þeirra 

mun fjölbreyttari en svo að þær verði að vera einskorðaðar við málningu beint á vegg? 

Eftir að hafa gert sögu og kenningum tengdum vegglistaverkum skil er unnt að 

staðsetja verk beggja listamannanna innan almannarýmis Reykjavíkur með tilliti til þeirra 

listfræðilegu þátta sem þau virðast bera með sér og hugsanlegra áhrifavalda á listsköpun 

þeirra úr listasögunni. Að lokum eru þessir þættir svo dregnir saman í samanburði á 

verkum Errós; Silfurþeysir/Silver Surfer (2000), Réttlætisgyðjan (2014) og 

Frumskógardrottningin (2015) og verkum Söru; Fönix (2012), Mushroom/Sveppur 

(2012) og Fjöður/Feather (2013). 

Við samanburðinn verður horft á þær aðferðir, stílbrögð, efnivið og viðföng sem hvor 

listamaðurinn tileinkar sér. Einnig verður varpað fram þeirri tilgátu að myndir Söru eigi 

sterkara tilkall til þess að geta talist vera sannar veggmyndir fremur en verk Errós, þegar 

athugað hefur verið hvernig vegglistaverk hafa verið skilgreind og túlkuð í gegnum tíðina.  
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1 Að pára á vegg, veggmyndir í gegnum söguna  

Listfræðingurinn Laurie S. Adams4 segir listina mikilvæga mannlegri reynslu, hún sé 

okkur meðfædd og brjótist fram strax í bernsku, börn dragi myndir í sandinn og skreyti 

að jöfnu flesta hluti í kringum sig; allt frá sínu eigin andliti til veggja heimilis síns.  Þessar 

athafnir telur hún vera frumstæðar hvatir til þess að skapa reglu úr óreglu eða form af 

formleysi. Aðra ástæðu listsköpunar mannverunnar sér hún í þránni til þess að skilja eftir 

sig spor í mannkynssögunni, að skapa eitthvað sem okkar gæti verið minnst fyrir eftir 

dauðann líkt og listaverk sem lengir líf listamannsins á táknrænan hátt.5 Listaverk standa 

oftast enn uppi eftir að skaparar þeirra eru fallnir frá og verða þannig að arfleið um feril 

þeirra á jörðinni. Minningu listamannsins er haldið lifandi í gegnum varðveislu og minni 

um listaverk hans. Listin er því álitin vera mannverunni eðlislæg og frá því í árdaga hefur 

mannfólkið notað veggi til þess að svala þessum tjáningar og arfleifðar þorsta sínum í 

von um að skilja eftir sig bitastæðar heimildir um tilveru sína á þessari jörð. Þannig taldi 

rithöfundurinn Ernst Fischer að í árdaga hafi listin í raun ekki verið byggð á fegurð, hún 

hafi fremur verið verkfæri í baráttu mannsins við tilveru sína.6 

Elstu dæmi um tjáningu mannverunnar í formi málaðra mynda eru fornsteinaldar 

hellamálverk sem fundust á Norður-Spáni í nálægð við Pyrenees fjöllin og í Périgord og 

Dordogne umdæmi Suður-Frakklands.7 [Mynd 1] Hellamálverkin eru afkvæmi 

fornsteinaldarmanna og er hægt að rekja sum verkin allt aftur til ársins 33.000 FK.8 

Myndirnar máluðu fornsteinaldarmennirnir beint á yfirborð hellanna sem hafa varðveist 

vegna efniviðar þeirra, hellarnir eru að mestu úr kalksteini, en einnig vegna þess að 

hellarnir hafa verið innsiglaðir í mörg þúsund ár.9 Merkingar myndanna eru í raun opnar 

fyrir getgátum, flest verkin sýna þó dýr og er sögusvið verkanna oft talið tengt veiðum. 

Sumir telja þau eiga að sýna frásagnir af veiðiferðum til forna eða jafnvel að þau eigi að 

vera eftirmyndir helgisiða sem færðu gæfu við veiðarnar. Aðrir telja myndirnar afrakstur 

ofskynjunarferða töfralækna og seiðgoða og enn aðrir að myndirnar sýni stjörnukort.10 

Hverjar svo sem eiginlegar merkingar myndanna eru, er nokkuð víst að þær eru afurð 

                                                      
4 Adams, History of Western Art, 1. 
5 Ibid., 1. 
6 Fischer, Um listþörfina, 39. 
7 Adams, History of Western Art, 23. 
8 Fazio, Moffett, og Wodehouse, A world history of architecture, 9. 
9 Adams, History of Western Art, 23. 
10 Fazio, Moffett, og Wodehouse, A world history of architecture, 9. 
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þarfar mannverunnar til að tjá sig. Myndirnar sýna það sem fornsteinaldarmennirnir 

þekktu og skynjuðu, þær eru lýsingar á þeim heimi sem þeir sjálfir þekktu af eigin reynslu. 

Við hvað nákvæmlega sú reynsla er bundin, eru ekki allir á einu máli um. Danski 

listfræðingurinn R. Broby-Johansen gekk svo langt að segja að hvorki vottaði fyrir 

heilabrotum né hugmyndaflugi í hellamálverkunum. Myndirnar væru aðeins 

augnabliksmyndir, myndir af því sem fornsteinaldarmenn hefðu séð með sínum eigin 

augum.11 Adams bendir hinsvegar á að þau dýr sem komi oftast fyrir í hellamálverkum 

komi ekki heim og saman við þau sem oftast voru valin til matar og veiða. Það leiðir af 

sér að myndirnar geti talist innihaldsríkari en svo að vera einungis skrásetning í formi 

veiðimynda.12 Listsköpun fornaldarmanna væri því ekki einungis bundin við 

áþreifanlegan raunheim þeirra nánasta umhverfis. 

Jonathan Harris prófessor í listfræði skilgreinir hugtakið veggmynd (e. 

mural/mutalism/mural painting) sem ástundun þess að mála mynd beint á yfirborð veggja 

bygginga af margs konar toga. Hann telur meðal elstu dæma um veggmyndir í þessum 

skilningi vera að finna á veggjum grafhvelfinga og tekur hann sem dæmi grafhvelfingar 

innan píramída forn-Egypta.13 [Mynd 2] Örðugt er þó að skilgreina einn órjúfanlegan 

flokk veggmynda og greinir menn ósjaldan á um hvað geti talist til þess að vera 

„hefðbundin vegglist“. Einn af þekktustu miðlum í sögu vegglistarinnar hlýtur að vera 

freskan eða kalkmálverkið (e. fresco) en aðferðin einkennist af því að verk eru máluð á 

nýjan eða blautan kalkvegg.14 Rómverjar voru afar hrifnir af veggmyndum og skreyttu 

bæði heimili sín og borgaraleg rými með þeim.15 Hundruð veggmynda er til dæmis að 

finna í rústum hinnar rómversku borgar Pompeii en fresku miðillinn er stór partur af 

ástæðu þess að veggmyndir borgarinnar varðveittust eftir náttúruhamfarirnar í kjölfar 

eldgossins í Vesuvius 79 e.Kr..16 Í nær öllum húsum voru veggmálverk, útsýnismyndir 

og aðrar skreytingar.17 [Mynd 3] Ítalska endurreisnin notaðist mikið við fresku tæknina 

og þá sérstaklega til þess að skreyta veggi og loft kirkna með frásagnarlegum 

helgimyndum.18 Mörg af þekktustu listaverkum háendurreisnarinnar eru máluð á veggi. 

                                                      
11 Broby-Johansen, Heimslist – heimalist, 7. 
12 Adams, History of Western Art, 24. 
13 Harris, Art History, 203. 
14 Ibid., 201. 
15 Ibid., 203. 
16 Adams, History of Western Art, 147. 
17 Gombrich, Saga listarinnar, 111. 
18 Harris, Art History, 203. 
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Þar má telja Síðustu kvöldmáltíðina (1495-1498) eftir Leonardo da Vinci í Santa Maria 

delle Grazie í Mílanó19, Athenu skólinn (1509-1511) eftir Raphael í Stanza della 

Segnatura20 og verk Michelangelo Sköpun Adams (1510) ásamt öðrum verkum sem 

máluð eru í loft Sistine kapellunnar en altaristafla kapellunnar Dómsdagur (1534-1541) 

er einnig máluð beint á vegginn.21 [Mynd 4] 

1.1 Veggmyndir blómstra á ný 

Þrátt fyrir vinsældir veggmálverka í hinum ýmsu menningarkimum frá því á fornsteinöld 

fram yfir endurreisn má segja að nýtt blómaskeið veggmynda hafi hafist í Mexíkó á þriðja 

áratug síðustu aldar í kjölfar mexíkönsku byltingarinnar árið 1910. Byltingin fæddi af sér 

hina mexíkönsku veggmyndahreyfingu þar sem áhersla var lögð á að skapa stórar 

sósíalískar veggmyndir með sögulegum minnum í anda hugsjóna og sögu 

byltingarinnar.22 Framar öllu var þó lögð áhersla á að veggmyndirnar skyldu vera list sem 

væri aðgengileg almenningi en ekki aðeins tiltæk úrvalsliði þjóðarinnar eða í eigu 

einkasafnara.23 Í lok byltingarinnar voru listamenn líkt og Diego Rivera, José Celmente 

Orozco og David Alfaro Siqueiros, betur þekktir sem los tres grandes (sp. hinir þrír 

stóru), áberandi frumkvöðlar innan hreyfingarinnar en verk þeirra gáfu fordæmi um 

vinsæla þjóðfélagslega og fígúratíva list.24 [Mynd 5] Rivera var meðal annars styrktur af 

ríkisstjórn heimalandsins til þess að skapa veggmyndir sem hann hannaði undir áhrifum 

sósíalrealisma sem blönduðu saman aðkallandi sögulegum fyrirbrigðum við samtímaleg 

viðfangsefni og pólitískan ágreining.25 Rivera hafði sterkar skoðanir á listinni sem hann 

viðrar í grein sinni The Revolutionary spirit in Modern Art.26 Rivera taldi listina vera 

félagslega sköpun sem byggi yfir aðgreiningu í samræni við stéttaskiptingu samfélagsins. 

Hann vildi færa listina nær alþýðunni, en hann taldi enga almennilega verkalýðs- eða 

öreigalist (e. proletarian art) vera til staðar á þessum tíma. Hann taldi þessa nýju 

öreigalist vera listform framtíðarinnar þar sem listin ætti að tilheyra alþýðunni.27  

                                                      
19 Adams, History of Western Art, 284. 
20 Ibid., 296. 
21 Ibid., 289–93. 
22 Goldman, Contemporary Mexican Painting, XXI.; 3-4. 
23 Ibid. 
24 Dempsey, Styles, schools and movements, 166. 
25 Adams, History of Western Art, 511. 
26 Diego, „The revolutionary spirit in modern art“, 51–57. 
27 Ibid., 51–57. 
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Pólitískar veggmyndir urðu einnig algeng sjón í Belfast á Norður-Írlandi um 1969 í 

kjölfar átakanna á milli hinna írsku þjóðernissinna og þeirra sem voru drottinhollir 

Bretum. Báðar hliðar hvöttu stuðningsmenn sína til að sýna stuðning í verki með því að 

merkja hús sín með veggmyndum í anda síns flokks. Veggmyndirnar á Norður-Írlandi 

verkuðu þannig einnig sem aðgreiningarmerki á yfirráðasvæðum flokkanna þar sem 

pólitískar yfirlýsingar og  skilaboð verkanna fóru ekki á milli mála.28 [Mynd 6] 

Pólitískar veggmyndir keimlíkar þeim sem hægt er að finna í Mexíkó og Belfast hafa 

verið nokkuð algengar innan almannarýma borga síðustu árin. Veggmyndirnar eru þó jafn 

misjafnar og þær eru margar og oftar en ekki er gripið til hugtaksins graffítí. Graffítí er 

komið af ítalska orðinu graffio sem þýðir að klóra eða rispa (t.d. á vegg)29 en hugtakið 

hefur verið notað bæði til þess að lýsa veggjakroti og veggmyndum. Hugtakið hefur oftar 

hlotið neikvæða túlkun sem veggjakrot þar sem graffítí á það til að birtast oft óumbeðið 

eða jafnvel ólöglega á veggi almannarýmisins. Í kringum 1980 fór að bera á aukningu á 

svokölluðu taggi í almannarýmum en þessi tögg, sem hægt er að þýða sem merkingar, 

áttu það til að birtast á pólitískum stöðum líkt og byggingum í eigu stjórnaraðila.30 

Fjölbreytileiki og mikilvægi graffítís birtist okkur einnig í rústum Pompeii, bæði í formi 

pólitísks áróðurs eða klúrra ummæla. Á einum vegg eru varðveitt beinskeytt ummæli sem 

kannski fanga það hugarfar sem hefur löngum tengst innihaldi graffítís sem 

tjáningarmáta. Í lauslegri þýðingu segir þar: „Veggur, ég er forviða yfir því að þú hafir 

ekki fallið í tóftir miðað við vægi þinna andstyggilegu áletrana“.31  

Forveri þeirra graffítíverka sem við þekkjum í dag er það sem kallað var hip-hop-

graffiti. Hip-hop-graffítí var upprunnið í New York þar sem það þróaðist ásamt hip-hop- 

dansi og -tónlist í fátækari hverfum borgarinnar líkt og Bronx í kringum 1970.32 Félags- 

og glæpafræðingurinn Jeff Ferrell telur hip-hop-graffítí hafa þróast á þeim tíma úr því að 

ungmenni kepptust við að skrifa nafn sitt á sem flesta veggi og lestar með úðabrúsum eða 

tússpennum til að öðlast frægð (tögg), í það að keppast um það hver stílfærði eða skreytti 

nafn á sem fegurstan eða eftirtektarverðastan hátt (graffítíverk). Stílbragð verkanna varð 

að mikilvægari þætti en að ná að merkja sér sem flest rými með töggum.33 Samkvæmt 

                                                      
28 Harris, Art History, 204. 
29 Decker og Curry, „Graffiti“.  
30 Robertson og McDaniel, Themes of contemporary art, 300. 
31 Patel, „Writing on the wall“. 
32 Ferrell, Crimes of Style, 6. 
33 Ibid., 7. 
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Janice Rahn var hip-hop-graffítíið farið að ryðja sér braut um 1980 og var graffítí meðal 

annars orðið samtvinnað ríkjandi listastefnum og orðinn áhrifavaldur á listamenn líkt og 

Jean-Michel Basquiat og Keith Haring. Gallerí voru jafnvel farin að líta á graffítí sem 

„eðlilegan“ framandleika listarinnar.34 Basquiat og Haring hófu ferla sína sem graffarar 

en Basquait graffaði á útveggi gallería í New York með tússpenna og einkennandi 

bjartlitaðar fígúrur Haring lifa enn á veggjum sömu borgar.35 [Mynd 7] Graffarar hófu að 

sýna verk sín ásamt öðrum listamönnum í sýningarsölum í New York og hlutu jákvæða 

athygli frá fjölmiðlum, graffítí var jafnvel talin heitasta listastefna Bandaríkjanna á 

tímabili.36 Hip-hop-graffítí breiddist hratt út til annara landa og dreifði sér um Evrópu þar 

sem tögg og veggmyndir skreyttu fljótt fjölda opinberra bygginga, oftast í óleyfi.37 

Í dag er oft erfitt að gera greinarmun á milli þeirra graffítíverka sem gerð eru í óleyfi 

og veggmynda sem settar eru upp með leyfi viðeigandi aðila. Rahn segir graffara skiptast 

í tvo hópa, þá af gamla skólanum og þá af nýja skólanum. Graffarar af nýja skólanum 

hafi skipt hugtakinu graffítí (oftar tengt við veggjakrot) út fyrir veggmyndir eða 

vegglistaverk (e. mural) því þeir telji verk sín vera listaverk en ekki skemmdarverk líkt 

og annað viðurnefni graffítí bendir til. Graffarar af nýja skólanum telji áhugahvöt sína 

fagurfræðilega á meðan hvatning þeirra af gamla skólanum sé í ætt við að vera 

niðurrifsseggir í leit að veggjum til að merkja sjálfum sér. Nýi skólinn hafi fljótt skipt 

spreybrúsanum út fyrir pensil en spreybrúsinn hefur lengi verið merki hins ólögmæta 

eðlis graffítís. Einn viðmælenda Rahn segir jafnvel að hann væri aldrei truflaður af 

lögreglunni málaði hann með pensli, enda þá álitinn listamaður við vinnu. Mundaði hann 

hins vegar spreybrúsann hafi hann verið álitinn skemmdarvargur.38 Það hvernig menn 

bera sig að þegar þeir skapa listina skiptir því óneitanlega máli. 

  

                                                      
34 Rahn, Painting Without Permisison, 9. 
35 Dempsey, Styles, schools and movements, 272–73. 
36 Ferrell, Crimes of Style, 9. 
37 Ibid., 11. 
38 Rahn, Painting Without Permisison, 170. 



 13 

2 Listin í almannarýminu 

Ásmundur Sveinsson listmálari sagði eitt sinn að það væri hið þjóðfélagslega gildi listar 

sem gerði hana einhvers virði, það væri tilgangslaust að skapa listaverk ef þjóðin ætti ekki 

að njóta þeirra.39 Eftir að hafa flakkað í gegnum sögu vegglistaverka er nokkuð ljóst að 

Ásmundur gæti hafa haft rétt fyrir sér, listin dafnar sennilega best þar sem almenningur 

getur notið hennar og hún er sem flestum aðgengileg.  

Í breiðasta skilningi hugtaksins er almannarýmið staður eða rými sem hinn almenni 

borgari hefur lagalegan rétt til að hafa aðgang að. Þessi réttur er hins vegar aldrei algjör í 

þessum breiðasta skilningi hugtaksins þar sem margir staðir eru háðir takmörkunum.40 Í 

fyrirlestri sínum um list í almannarými í reykvísku samhengi segir Æsa Sigurjónsdóttir 

listfræðingur að hún telji að almannarýmið sé alltaf utan stofnana. Hún tekur fram að 

listasöfn teljist oftast til almannarýmis en að ákveðinn skurður skilji listastofnanir frá hinu 

opna almannarými.41 Orð hennar má skilja á þann hátt að í hefðbundnum skilningi 

hugtaksins sé listasafnið vissulega partur af almannarýminu þar sem listasöfn séu 

bókstaflega sköpuð í þágu almennings. Staðir sem tilheyra almannarými í þeim skilningi 

að þeir séu skapaðir fyrir almenning, líkt og söfn, hafa hins vegar oft ákveðinn 

lokunartíma. Almenningur getur hvorki fengið að dvelja innan safnsins fyrir né eftir 

þennan lokunartíma nema með sérstöku leyfi. Auk þess þarf oft að borga inngangseyri til 

að fá að bera safnakostina augum. Það hlýtur því að teljast þversögn að almannarými sem 

ætlað er almenningi sé lokað af og krefjist gjaldtöku.  

Listfræðingurinn Miwon Kwon hefur komið fram með sína eigin skilgreiningu á 

þeirri list sem er að finna í almannarýminu. Hún hefur skipt hugtakinu upp í þrjá flokka 

eftir því hvernig almannarýmið hefur áhrif á listaverk eða hvernig listaverk hafa áhrif á 

almannarýmið: List-í-almannarými (e. Art-in-public-places), List-sem-almannarými (e. 

Art-as-public-places) og List-í-almannaþágu (e. Art-in-the-public-interest).42 List-í-

almannarými segir Kwon ekki skilgreinda eftir því hvort hún sé innan eða utan safna. 

Listaverkin í almannarýminu séu ekki skilgreind út frá því rými sem þau fyrirfinnast 

innan heldur vegna efnislegra þátta þeirra, verkin eru ekki hluti af rýminu heldur fremur 

                                                      
39 „,Það er tilgangslaust að skapa listaverk, ef þjóðin á ekki að njóta þeirra’ Rætt við Ásmund Sveinsson 

myndhöggvara í vinnustofu hans.“, Alþýðublaðið, 152. tbl. XXXVIII. árg. (12. júlí 1957): 5 
40 Light og Smith, The Production of public space, 3. 
41 Æsa Sigurjónsdóttir, Staður, ljós og minni.  
42 Kwon, One Place After Another, 60. 
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sjálfstæðar einingar innan þess.43 List-sem-almannarými kom fram samhliða ákveðinni 

vakningu gagnvart opinberri list í kringum 1970. Listamenn hófu að nýta rýmið betur í 

listsköpun sinni og jafnvel samtvinna hana við arkítektúr bygginga, listaverk voru felld 

inn í byggingar sem mynduðu þá eina heild.44 List-í-almannaþágu snýst um að verkin 

þjóni tilgangi í samfélaginu þar sem litið er á rýmið sem pólitíska eða samfélagslega 

undirstöðu við upplifun listarinnar og einnig er litið til efnislegra þátta þess. Rýmið skapi 

forsendur fyrir hugmyndafræði verkanna og getur List-í-almannaþágu kallað á þáttöku 

áhorfenda í uppsetningu verksins, eða eftir að því er komið upp, en einnig getur það gegnt 

því hlutverki að eiga að efla samskipti milli áhorfenda og listaverka eða efla þekkingu 

áhorfenda á samhengi verksins við samfélagið.45 

Jeff Ferrell telur pólitík almannarýmisins í sambandi við list innan almannarýmis 

ádeilanlega. Hann segir að yfirvöld taki stjórn á bæði almannarýminu og listinni sem 

staðsett er innan þess, rýmin endurspegli því ekki hugmyndir almennings heldur sé þeim 

stjórnað af fagurfræði yfirvaldsins.46 

2.1 Vald og áhrif borgaranna í almannarýminu 

Í riti sínu The Practice of Everyday Life fjallar fræðimaðurinn Michel de Certeau í grófum 

dráttum um athafnasemi hversdagslífsins og í kaflanum „Walking in the City“ tekur hann 

sérstaklega fyrir tengsl borgarans við almannarými borgarinnar. Hann telur borgir háða 

valdastofnunum sem skipuleggi heildarsvip þeirra í sína eigin þágu. Yfirvöld setji 

borgurum takmörk með því að beita ráðagerðum (e. strategies) og reglum sem almenningi 

er ætlað að fylgja og þannig er þeim stjórnað af yfirvaldinu og borgarinn orðinn partur af 

heild borgarinnar. Borgararnir geta hins vegar notað kænskubrögð (e. tactics) til að 

beygja eða brjóta reglurnar. Certeau tekur sem dæmi gangandi vegfarendur sem sjaldan 

ferðist nákvæmlega eftir skipulagi borgarinnar; fólk styttir sér leið yfir götur án þess að 

nota þar til gerðar gangbrautir. Þannig hefur borgarinn snúið á kerfið og er ekki lengur 

hluti af heilagri heild borgaryfirvaldsins.47 

Í grein sinni „Excavating Lefebvre“ fjallar Mark Purcell um kenningar 

heimspekingsins Henri Lefebvre sem hann setti fram í grein sinni „The Right to the City“. 

                                                      
43 Ibid., 60-4. 
44 Ibid., 64; 67-9. 
45 Ibid., 65-7; 74-5. 
46 Ferrell, Crimes of Style, 185. 
47 De Certeau, „Walking in the City“, 126–33. 
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Kenningar Lefebvre um rétt almennings til borgarinnar eru á vissan hátt keimlíkar þeim 

sem de Certeau fjallar um í „Walking in the City“ en líkt og de Certeau telur Lefebvre að 

valdið geti færst frá yfirvöldum borgarinnar til þeirra sem búi innan hennar. Réttinn til 

borgarinnar telur Lefebvre vera tvíþættan: réttinn til að móta borgarrýmið með greiðum 

aðgangi að rýminu og réttinn til þátttöku í því að taka ákvarðanir um rýmið.48 Báðar 

greinarnar fjalla því um tilkall almennings til almannarýmisins. Með þessar kenningar í 

huga getum við litið á það sem svo að þeir sem stundi það að graffa eða mála á veggi 

borga séu að framkvæma listræna tilraun til að gera tilkall til almenningsrýmisins. Janice 

Rahn telur að það fari hins vegar eftir fagurfræðilegri hlutdrægni hver viðbrögð annarra 

séu við verkum þeirra sem graffa á veggi og að fyrir mörgum tákni veggirnir umgjarðir 

eigna og gildi þeirra. Sé graffað á þessar eignir sé litið á það sem hrörnun gildis þeirra og 

skort á yfirráðum.49  

Vegglistamaðurinn Banksy telur hins vegar afskræmingu almannarýmisins ekki 

komna frá gröffurum líkt og honum sjálfum heldur frá fyrirtækjum sem slengi slagorðum 

og auglýsingum sínum upp um alla veggi borga. Hann segir fyrirtækin ekki búast við 

andsvari við auglýsingunum og það sé því undir borgurunum komið að svara fyrir sig 

með veggina að vopni. Hann bókstaflega hvetur almenning til að fegra umhverfi sitt með 

graffítí þegar hann segir að sumt fólk gerist lögreglumenn því þau vilja gera heiminn að 

betri stað á meðan aðrir gerist „skemmdarvargar“ til að gera heiminn að betur útlítandi 

stað.50 Ferrell telur graffítí marka þéttbýlismenningu samtíðarinnar þar sem hún skreyti 

daglegt líf hins almenna borgara.51  

Þessar kenningar leiða af sér að flest list í almannarými er því miðuð að 

samfélagsþegnum borgarinnar. Hugtakaskipting Kwon er gagnleg til að staðsetja verk 

listamanna innan almannarýmisins svo hægt sé að skilja hverjum þau séu ætluð, og hver 

tilgangur þeirra sé. List í almannarými er ætlað að vera staðsett á meðal fólksins fyrir 

fólkið, þó sæluríki almannarýmisins sé ófullkomið og breytanlegt. Það er ljóst að hinn 

almenni borgari er í rauninni ekki jafn auðsýnilega við stjórnvölinn og hugtakið gefur til 

kynna með nafngiftinni: rými fyrir almúgann. Í raunveruleikanum eru almannarými ýmist 

einkarekin eða eign hins opinbera og lúta því að leikslokum þeirra reglum en ekki 

                                                      
48 Purcell, „Excavating Lefebvre“, 99–107. 
49 Rahn, Painting Without Permisison, 170. 
50 Banksy, Wall and piece, 8. 
51 Ferrell, Crimes of Style, 3. 
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almennings. Borgarar geta hins vegar beitt ýmsum aðferðum til að reyna að sneiða 

framhjá þessum reglum yfirvaldsins. 

3 Vegglist í Reykjavík 

3.1 Listvæðing Reykjavíkurborgar í kringum 20. öldina 

Árið 1875 urðu samfélagsleg tímamót í Reykjavík þegar bronsafsteypa af sjálfsmynd 

Bertels Thorvaldsen var sett upp á Austurvelli en á þessum tíma voru engin listaverk 

sýnileg á almannafæri á Íslandi.52 Reykjavík hóf að taka á sig bæjarmynd og var 

myndlistin partur af þeirri þróun.53 Listasafn Íslands var meðal annars stofnað af Birni 

Bjarnasyni í Kaupmannahöfn árið 188454 og hvatti hann samlanda sína til að fjölga 

söfnum í landinu sem hann taldi ómissandi til að vísindi og fagrar listir gætu blómstrað 

hér á landi.55 Árið 1916 var stofnað Listvinafélag Íslands sem átti að „..efla þekkingu og 

áhuga á fögrum listum...“56 Fyrsta sýning félagsins var haldin árið 191957 og meðal 

stefnumála félagsins var að kaupa erlend og innlend verk í þágu Listasafns Íslands.58 

Aðallega voru það þó minnisvarðar um merka látna menn sem hlutu sess í almannarými 

borgarinnar líkt og tíðkaðist á fyrri helmingi 20. aldar59 og það eina sem svipaði til 

vegglistar voru lágmyndir líkt og þær sem voru höggnar á stöpul Ingólfs Arnarsonar eftir 

Einar Jónsson.60  

Miðbær Reykjavíkur var í stöðugri framgöngu og í kringum 1914/1916 voru nokkur 

hús í miðbænum klædd að utan veggföstum listaverkum sem þótti nýbreytni í 

byggingalist hér á landi.61 Þegar Landsbankinn flutti í nýtt húsnæði árið 1924 var það 

skreytt að innan með ámáluðum vegglistaverkum eftir landsþekkta listamenn líkt og Jón 

Stefánsson og Kjarval.62 Þjóðlegar myndir, meðal annars af heyskap (Engjafólk, 1923) 

og salfiskverkun (Saltfiskstöflun, 1924-5) skreyta innviði Landsbankans og eru þær allar 

málaðar beint á veggi hans, hugsanlega með „al fresco“ eða „al secco“ freskumálun í anda 

                                                      
52 Júlíana Gottskálksdóttir, „Listmenntun“, 14. 
53 Ólafur Kvaran, „Formáli“, 8. 
54 Bera Nordal, „Stofngjöf Listasafns Íslands“, 67. 
55 Björn Bjarnarson, „Söfn vor“, Heimdallur, 7. tbl. 1. árg (1. júlí 1884): 110 
56 Júlíana Gottskálksdóttir, „Opinber vettvangur fyrir myndlist“, 170. 
57 Ibid., 174. 
58 Ibid., 177. 
59 Gunnar J. Árnason, „List á almannafæri“, 239. 
60 Ólafur Kvaran, „Brautryðjendur í upphafi aldar“, 70. 
61 Júlíana Gottskálksdóttir, „Myndlist sem húsprýði“, 158. 
62 Ibid., 159. 
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endurreisnar veggmyndagerðar.63 [Mynd 8] Í kjölfar endurbyggingar Landsbankans var 

umtalað hversu megnug íslenska þjóðin var að verða64 en byggingin þótti hin allra 

glæsilegasta í Reykjavík á þessum tíma.65 Viðfangsefni myndanna, sem sýna verkamenn 

að störfum, tóna við tilgang mexíkönsku vegglistamannanna sem voru einnig að byggja 

upp grunn að sjálfsmynd þjóðar. 

Mikil fólksfjöldaaukning átti sér stað á stríðsárunum í kjölfar seinni 

heimsstyrjaldarinnar.66 Á sama tíma hófu íslenskir listamenn, líkt og Þorvaldur Skúlason 

og Jón Engilbertsson, að flytjast aftur heim og báru með sér ferska strauma í listheiminn 

á Íslandi.67 Í kjölfar hersetu Breta, og síðar Bandaríkjamanna, flykktust Íslendingar úr 

sveitum landsins til höfuðborgarinnar, flestir í von um vinnu hjá hernum í 

„Bretavinnunni“. Atvinnutækifæri sem þessi breyttu andrúmsloftinu í Reykjavík sem tók 

að alþjóðavæðast68 en hernám Íslands telur Guðbergur Bergsson rithöfundur vera stærsta 

viðburð Íslandssögunnar þar sem hún: „...hratt íslensku samfélagi inn í nýja tíma og 

gerbreytti því.“69 Samhliða þessum breytingum og nýjungum sem hersetan færði í landið 

hófst en frekari uppbygging í Reykjavík. Árið 1940 var Handíðaskóli Reykjavíkur 

stofnaður70 og í janúar árið 1943 reisti Félag Ízlenskra myndlistarmanna skála þar sem 

íslensk listaverk almennings skyldu vera til sýnis.71  

Uppbygging Reykjavíkur hélt áfram eftir að stríðinu lauk og árið 1948 var Félag um 

fegrun Reykjavíkur stofnað, oftast aðeins kallað Fegrunarfélagið.72 Tilgangur félagsins 

var  meðal annars sá að mati Vilhjálms Þ. Gíslasonar þáverandi formanns félagsins að: 

„Koma upp standmyndum og öðru áþekku skrauti, sem sett geti fagran listrænan svip á 

bæinn.“73 Á árunum 1955-1970 tók við, af tímabili minnismerkja látinna karlmanna, 

tímabil listskreytinga í almenningsgörðum og á fimm ára tímabili eftir 1955 voru reist 

fleiri almenningslistaverk en á síðustu fimmtíu árum þar á undan.74  

                                                      
63 Ibid., 164. 
64 Ibid., 160. 
65  Þóroddur Bjarnason, „Táknrænar kalkmyndir í Landsbankanum“, Morgunblaðið, 148. tbl. 84. árg. (3. 

júlí 1996): 21 
66 Júlíana Gottskálksdóttir, „Opinber vettvangur fyrir myndlist“, 170. 
67 Gunnar J. Árnason, „Dreifbýli - þéttbýli“, 184. 
68 Páll Baldvin Baldvinsson, Stríðsárin 1938-1945, 346. 
69 Ibid., 1033. 
70 Ibid., 213. 
71 Ibid., 676. 
72 Gunnar J. Árnason, „Vatnsberamálið“, 240. 
73 Vilhjálmur Þ. Gíslason, „Fegrun Reykjavíkur”, Morgunblaðið, 187. tbl. 37. árg. (18. ágúst 1950): 7 
74 Gunnar J. Árnason, „List á almannafæri“, 239. 



 18 

3.2 Vegglist í Reykjavík samtímans 

Í dag eru listaverk í almannarými Reykjavíkur algeng sjón og hefur þeim fjölgað í takt 

við útþenslu byggðarinnar. Listasafn Reykjavíkur hefur til að mynda umsjón með 183 

útilistaverkum sem staðsett eru í Reykjavík sem vísa í blómaskeið íslenskar 

höggmyndalistar á 20. öld.75 Þrátt fyrir virðulegan hóp höggmynda er það hins vegar 

nýstárleg veggmyndaflóra borgarinnar sem virðist stela athygli vegfaranda í dag. Í 

miðborg Reykjavíkur á milli hinna auðkennandi og litríku íbúðarhúsa, í bland við 

yfirgnæfandi gráar nýfyrirtækjabyggingar, leynist fjöldi listaverka miðuð til almennings 

sem virðast tóna við það iðandi líf sem einkennir andrúmsloft miðbæjar Reykjavíkur. 

Gríðarstórar kostaðar veggmyndir ásamt öðrum minni, hugsanlega óvelkomnari graffítí 

mynda, hafa verið áberandi partur af borgarmyndinni og varla hægt að ferðast um 

borgarrýmið án þess að bera veggmyndaflóruna augum.  

Greinarmunur á milli vegglistar og veggjakrots er í dag skýrari en á árum áður og er 

það að hluta til Reykjavíkurborg í samvinnu við borgarbúa, listamenn og eigendur 

veggjanna að þakka.76 Á heimasíðu Reykjavíkurborgar er tekið fram að borgin geri 

skýran greinarmun á veggjakroti og vegglist (án þess að útskýra það frekar) en þar er 

einnig tekið fram að í Reykjavík sé veggjakrot alfarið bannað og að Reykjavíkurborg 

vinni gegn veggjakroti í samráði við íbúa og rekstraraðila borgarinnar.77 Viss 

vitundarvakning hefur átt sér stað í íslensku samfélagi í garð veggjalistar á undanförnum 

árum og fá verk sem áður var lagt kapp á að mála sem fyrst yfir oft að standa óáreitt.78 

Árið 2008 var átaksverkefninu „Hrein borg“ hrundið af stað á vegum Reykjavíkurborgar 

sem glöggva átti hinn almenna borgara á hinu gríðarlega umfangi veggjakrots innan 

borgarinnar. Veggjakrot borgarinnar var kortlagt og voru niðurstöður verkefnisins 

áhrifamiklar en í ljós kom að um 42.000 fermetrar veggjakrots þöktu borgina og þar af 

voru um 14.000 fermetrar veggjakrotsins í miðbænum eða um 34% af öllu veggjakroti 

innan Reykjavíkur.79 Kostnaður vegna þrifa á veggjakroti í Reykjavík náði rúmum 99 

milljónum árið 2007 en aðeins 9 milljónum árið 2013 sem var talið merki þess að almenn 

vitund væri til staðar um bæði tilvist vegglistar sem og aukna sátt á milli vegglistamanna 

                                                      
75 „Ratleikur um Breiðholt“. 
76 „Veggjalist í Reykjavík“, Monitorblaðið, 2. tbl. 5. árg. (16. janúar 2013): 19 
77 „Veggjakrot og vegglist“. 
78 „Veggjalist í Reykjavík“, Monitorblaðið: 19 
79 „Veggjakrot og vegglist“. 
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og borgaryfirvalda.80 Sáttarsambönd sem þessi hafi hjálpað graffítí inn á grátt svæði þar 

sem það sé ekki talið fullkomlega löglegt en ekki ólöglegt heldur.81  

Einn af þeim fáu stöðum í Reykjavík þar sem vegglistamenn fengu friðhelgi til að 

mála á veggi, var Hjartagarðurinn eða Hljómareitur. Garðurinn sem var í hjarta 

Reykjavíkur var í mikilli niðurníðslu áður en hópur ungs fólks tók sig til og skreytti 

svæðið meðal annars með fjölda veggmynda. [Mynd 9] Einn þeirra er Örn Tönsberg sem 

segir verkin hafa notið sín vel í garðinum sem hafi virkað eins og opið og lifandi gallerí. 

Hjartagarðurinn hafi verið líkt og stórt graffítíverk þar sem fólk gat notið listaverkanna 

án endurgjalds. Gjaldtaka sé inn á öll listasöfn borgarinnar og þannig telur Örn að listin 

sé innilokuð og aðeins sérvaldri elítu veittur aðgangur. Graffítí sé hins vegar ókeypis og 

lifandi list.82 Í dag er Hjartagarðurinn hins vegar horfinn sjónum þar sem lóðin hefur verið 

seld og graffítí skreyttar byggingarnar rifnar niður til að rýma fyrir hótelbyggingum. 

Örn Tönsberg telur að í kjölfar upprisu hip-hop-menningarinnar hafi graffítí 

menningin komið til Íslands um 199583 en annar griðastaður graffara og vegglistamanna 

eru undirgöngin við Klambratún. Í Hlíðargöngunum vann Jóhann Jónmundsson á árunum 

1993-2005 við varðveislu undirganganna sem voru þekkt sem einn vinsælasti staður 

graffara á þeim tíma.84 [Mynd 10] Jóhann, eða Jói í göngunum eins og hann var kallaður, 

fékk leyfi yfirmanna sinna til að leyfa „krökkunum“ sem sóttust í að skreyta veggi 

ganganna að halda því áfram gegn því að hann yrði nokkurs konar listráðunautur þeirra 

og gætti þess að göngin héldust sem snyrtilegust. Jóhann hóf fljótlega að taka ljósmyndir 

af myndunum sem málaðar voru á veggina og safna þeim saman í möppu og er um 500 

mynda ljósmyndasafn hans því jafnvel með betri heimildum um graffítílist Reykjavíkur 

á þessum árum.85 

Það eru hins vegar ekki aðeins íslenskir vegglistamenn sem hafa skreytt borgina upp 

á síðkastið, heldur hefur tónlistarhátíðin Iceland Airwaves í samráði við hið þýska 

samtímalistafélag Urban Nation staðið fyrir árlegum viðburði sem þau kalla Wall Poetry 

eða Veggljóð. Samstarfið hófst árið 2015 í tengslum við Airwaves hátíðina sama ár og 

                                                      
80 „Veggjalist í Reykjavík“: 19 
81 O’Brien, Kirsten, „Reykjavík’s War On Graffiti“, Reykjavík Grapevine, 11. tbl. 11. árg (2. ágúst 2013): 

26. 
82 Kristín Heiða Kristinsdóttir, „Hjartagarðurinn er eitt stórt graffítíverk“, Monitorblaðið 239. tbl. 100. 

árg (12. október 2012): 10–11 
83 Kristín Heiða Kristinsdóttir, „Hjartagarðurinn er eitt stórt graffítíverk“: 10–11 
84 „Jói í göngunum: Heimildamynd um graffiti“. 
85 Ibid. 
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var síðan haldið áfram árið 2016.86 Samstarfið gengur út á það að listamenn á vegum 

Urban Nation fá brot úr lögum eða textum hljómsveita sem troða upp á Airwaves 

hátíðinni og skapa í kringum brotið stórt vegglistaverk innblásið af því á valda veggi 

innan Reykjavíkurborgar.87 Veggmyndirnar hafa vakið mikla lukku, enda nýstárleg 

viðbót í veggmyndaflóru Reykjavíkur. Það vakti því mikla reiði þegar málað var yfir eina 

af þekktari veggmyndunum sem sat á húsgafli Sjávarútvegshússins við Skúlagötu þar sem 

nú stendur eftir hvítur veggur.88 [Mynd 11] Sú athöfn undirstrikar þó þann hverfulleika 

sem vegglistaverk eða graffítí fela í sér, verandi sérlega upp á miskun pólitískra hvata eða 

geðþóttaákvarðana ráðamanna komin. 

Vegglistaverk innan Reykjavíkur eru þó ekki aðeins staðsett innan iðandi og líflegs 

miðborgarsvæðisins heldur hefur útbreiðsla listarinnar elt útþenslu borgarbyggðarinnar. 

Nýlega hafa kostaðar veggmyndir skotið upp kollinum í úthverfinu Breiðholti en þau eru 

partur af ákvörðun borgarráðs til að fjölga listaverkum í opinberu rými hverfisins. 

Borgarstjóri Reykjavíkur, Dagur B. Eggertsson, taldi hverfið meðal annars hafa verið 

valið til listvæðingarinnar vegna þess hve oft hverfið hafi þurft að mæta afgangi þegar 

komið hafi að listum og menningu.89 Hann taldi að með því að fá nokkra af fremstu 

listamönnum þjóðarinnar til að skreyta einkennandi stóra veggi Breiðholtsins sé engu 

líkara en að Reykjavík hafi eignast stærsta listasafn landsins.90 Lagðar voru rúmlega 51 

milljón króna í verkefnið sem varð til þess að upp spruttu deilur í samfélaginu um 

fjárveitingar borgarinnar.91 Sara Riel og Erró voru meðal þeirra listamanna sem fengnir 

voru til að skreyta veggi Breiðholtsins en Erró á tvö verk í hverfinu og er annað þeirra 

málað á íbúðarblokk að Álftahólum og hefur hitt verið sett upp á vegg við íþróttahúsið í 

Austurbergi. Ekki langt frá þessum verkum er að finna verk Söru sem hún hefur málað á 

vegg íbúðarblokkar við Asparfell.   

                                                      
86 Gunnar Leó Pálsson, „Menn geta gengið af göflunum í miðborginni “, Vísir, birt þann 4. nóvember 

2015, http://www.visir.is/g/2015151109655 
87 Gyða Lóa Ólafsdóttir, „Vígaleg vegglistaverk spretta upp um borgina “, Vísir, birt þann 30. september 

2015. http://www.visir.is/g/2015150939986 
88 Stefán Ó. Jónsson, „Búið að mála yfir sjómanninn á Sjávarútvegshúsinu “, Vísir, birt þann 14. ágúst 

2017. http://www.visir.is/g/2017170819516 
89 Hjörtur Hjartarson, „Breiðholt er stærsta listasafn Íslands“, Vísir, birt þann 6. september 2014. 

http://www.visir.is/g/2014140909303  
90 Ibid. 
91 „Veggmyndir í Breiðholti kosta 51 milljón“, Ríkisútvarpið, birt þann 12. ágúst 2014. 

http://www.ruv.is/frett/veggmyndir-i-breidholti-kosta-51-milljon 
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4 Veggmyndir Errós  

Guðmundur Guðmundsson er fæddur árið 1932 og á hann ekki langt að sækja listfengni 

sína þar sem faðir hans var hinn landsþekkti listmálari Guðmundur Einarsson frá 

Miðdal.92 Listin virðist ávallt hafa verið Guðmundi í blóð borin og sagði Bragi Ásgeirsson 

listmálari eitt sinn að Erró hafi jafnvel teiknað myndir á vegginn eftir að hann væri 

kominn í rúmið á kvöldin og hefði blýantinn á milli tánna.93  

Fyrstu veggmyndir Errós á Íslandi eru tvær stórar mósaíkmyndir úr grjóti. Verkin eru 

bæði frá árinu 1957 og er að finna á vegg Iðnskólans í Reykjavík og í turni dómkirkjunnar 

á Hólum. Einnig eru fjórar minni veggmyndir úr mósaík eftir hann á predikunarstól 

Patreksfjarðarkirkju.94 Mósaíkverkin voru oft hans vinsælustu verk hér heima við á sínum 

tíma á meðan framúrstefnulegri verk hans fóru halloka. Allt síðan hann kynntist freskum 

Aage Storsteins í Ráðhúsi Osló 1953 blundaði í honum löngunin til að skapa stórar 

veggmyndir.95 Auk þess höfðu mósaíkverkin í kirkjuhvelfingum Ravenna vakið áhuga 

hans til þess að ná valdi yfir stórum myndflötum og í kjölfarið hafi vaknað forvitni hans 

á mexíkönsku veggmyndahreyfingunni. 96  

Mexíkönsku vegglistamennirnir Rivera, Orozco og Siqueiros ásamt samlanda þeirra 

Rufino Tamayo segir Erró að hafi einnig haft mikil áhrif á listsköpun sína. Litanotkun 

Tamayo með heita liti hafi jafnvel haft bein áhrif á nokkur stór málverk Errós en einkum 

voru áhrifin sem hann varð fyrir bundin hæfni mexíkönsku vegglistamannanna til 

kröftugrar sviðsetningar á miklum atburðum, sem voru meðal aðal einkenna veggmynda 

þeirra.97 [Sjá mynd 5] Skýr líkindi eru á verkum Errós og mexíkönsku 

veggmyndamálaranna í þeim skilningi að verk Errós eru oft há-pólitísk ásamt því að vera 

fígúratísk og þjóðfélagsleg.  

Erró er talinn vera fyrstur íslenskra listamanna til að mála verk í popplistastíl árið 

1958 og undirbjó þannig sviðið fyrir komandi samklippiverk sín sem einkenna nýlegri 

veggmyndir hans á Íslandi.98 Árið 1962 hélt Erró til Bandaríkjanna og hafnaði í holskeflu 

popplistarinnar í New York þar sem myndlistin var orðin hluti af þjóðfélagsumræðunni, 

                                                      
92 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró: Margfalt líf, 9. 
93 Bragi Ásgeirsson og Matthías Johannessen, Erró, 3. 
94 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró: Margfalt líf, 117. 
95 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró: Margfalt líf, 331–32. 
96 Ibid., 85. 
97 Ibid. 
98 Dagný Heiðdal, „Gagnrýni á neysluþjóðfélagið“, 94. 
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ekki aðeins tileinkuð útvöldum listspekingum.99 Erró taldi viðfangsefni sín ólík verkum 

popplistamanna Ameríku þrátt fyrir að styðjast við sama efnivið. Hann taldi verk 

popplistamanna Ameríku yfirborðsleg og kyrrstæð  á meðan sín eigin verk væru mun 

flóknari: „... yfirleitt margbrotin, lágu ekki ljós fyrr en áhorfandinn var búinn að tengja 

brotin saman í huganum.“100 Þrátt fyrir að meiri tíma þurfi að eyða í lestur mynda hans 

en margra annarra hefur listsköpun hans tilhneigingu til að höfða til almennings því verk 

hans innihalda stef sem hinn almenni borgari getur tengt við líkt og úrklippur kvikmynda, 

tímarita, teiknimynda og sögubóka. 

Erró á langan feril að baki í myndlist og hefur rúmlega 40 ára dvöl hans erlendis haft 

mikil áhrif á stíl hans. Hann hefur lifað og hrærst á bæði umbrotatímum í myndlist og átt 

í kynnum við fjölmarga listamenn með ólíkan þjóðernislegan uppruna sem hafa kryddað  

myndlist hans. Erró hefur átt vegglistaverk víða um heim sem einkennast oft af vel 

þekktum teiknimynda- og grafíkstíl hans, en ekki síður vegna þess að mörg þeirra eru 

gríðarstór. Á hann meðal annars veggmyndir í Ráðhúsinu í Lille í Frakklandi,101 á 

vísindasafninu La Villette í Frakklandi102, í neðanjarðarlesarstöð og þjóðgarði í Lissabon 

í Portúgal103 og á fjölbýlishúsi í Angoulême í Frakklandi.104 [Mynd 12] Var honum 

sérstaklega úthlutaður veggurinn í Angoulême vegna þess að borgin er þekkt fyrir 

alþjóðlega listhátíð skopmyndateiknara, auk þess að búa að safni helgað skop- og 

teiknimyndum sem tónar vel við teiknimyndastíl Errós. Neðri hluti veggmyndarinnar þar 

var þakinn þekktum vestrænum teiknimyndafígúrum og upp frá þeim herskara risu, í átt 

að efri parti myndarinnar, ofurhetjur og stjörnustríðsmenn líkt og við sprengingu.105 

Veggmyndirnar í ráðhúsinu í Lille málaði hann með flatari og bjartari litum en hann hafði 

áður gert en myndirnar sýndu aragrúa sögulegra persóna tengdum borginni.106 Sama gilti 

um þær myndir sem hann málaði til að skreyta vísindasafn Frakka, La Villette, þar sem 

viðfangsefnin voru franskir vísindamenn og verkfræðingar sem þóttu einkenna sögu 

landsins.107 Veggmyndirnar í jarðlestarstöðinni og í þjóðgarðinum í Lissabon eru hins 

                                                      
99 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró: Margfalt líf, 178–82. 
100 Ibid., 218. 
101 Ibid., 333. 
102 Ibid., 338. 
103 Kvaran, Erró í tímaröð, 396. 
104 „Frumskógardrottningin eftir Erró í Breiðholti“. 
105 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró: Margfalt líf, 332–34. 
106 Ibid., 337-38. 
107 Ibid., 338. 
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vegar samblönduð teiknimyndapersónum og þekktum persónum úr sögu Portúgals.108 Í 

verkinu í jarðlestarstöðinni blandar hann til dæmis valinkunnum landkönnuði frá 

Portúgal, Vasco da Gama, og litlu frændum Andrésar Andar inn í sömu myndina.109 

Nú í síðari tíð hafa endurhönnuð eldri málverk hans birst í formi vegglistaverka innan 

borgarrýmis Reykjavíkur; allt frá gríðarstórri ámálaðri mynd á íbúðarblokk í Breiðholti 

til keramikflísa í Kringlunni. 

4.1 Silfurþeysir/Silver Surfer (2000) [Mynd 13]  

Keramikflísa-verkið Silfurþeysir var afhjúpað í Kringlunni 5. desember árið 2000 og var 

þá fyrst sinnar tegundar á landinu þó Erró hafi sett upp verk með svipuðum hætti utan 

landssteinanna.110 Verkið var pantað af Listasjóði atvinnulífsins árið 1998 og er gert úr 

2.475 keramikflísum sem voru framleiddar af portúgalska verkstæðinu Viúva Lamego 

sem Erró hefur notað sér til aðstoðar við framleiðslu annarra keramikflísa verka sinna.111 

Verkið sjálft er samblanda af tveimur eldri málverkum listamannsins: Facescape (1992) 

og The Saga of the Silver Surfer (1999).112 [Myndir 14 og 15] Efri partur verksins er 

hlaðinn teiknimyndafígúrum úr Silver Surfer og sá neðri þakinn andlitum úr Facescape. 

Facescape er málað í hinum einkennandi „scape“ stíl Errós en Gunnar B. Kvaran hefur 

lýst „scape“ myndum listamannsins þannig að samhrúgun myndanna væri oft 

yfirgengileg.113 Verkið er unnið í hinum einkennandi samklippistíl Errós og inniheldur 

aragrúa af teiknimyndafígúrum sem virðast samsvara því iðandi lífi sem skapast í 

verslunarmiðstöðvum, líkt og Kringlunni, en þekktustu „scape“ myndir Errós innihalda 

flestar fígúrur í anda teiknimynda og popplistahefðarinnar.  

Silfurþeysir býr yfir bókstaflegum sprengikrafti þar sem atriði úr teiknimyndasögunni 

um Marvel ofurhetjuna Silver Surfer eru í aðalhlutverki. Efri hluti verksins sem byggt er 

á Silver Surfer er tileinkaður ofurhetjunni sjálfri sem sést þar í fjölbreyttum 

bardagaathöfnum sem klipptar hafa verið saman í eina heild. Gráir og silfraðir tónar 

virðast ríkja yfir þessum hluta myndarinnar og stendur svo Silfurþeysir sjálfur hægra 

megin fyrir miðju, með silfurlitað brimbretti sér við hönd, í áberandi hvítum og silfruðum 

                                                      
108 Kvaran, Erró í tímaröð, 356–58; 396. 
109 „Erró gerir veggmynd í nýja brautarstöð í Lissabon“, Lesbók Morgunblaðsins (29. Júní 1996): 2 
110 „50 Fermetra veggverk sett upp í Kringlunni”, Lesbók Morgunblaðsins, 44. tbl. 75. árg (11. nóv. 

2000): 2 
111 Ibid., 2 
112 Kvaran, Erró í tímaröð, 378. 
113 Gunnar B. Kvaran, Erró: Hringferðin og línan, 6. 
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tónum sem skera hann frá fjölda eftirmynda hans sem fylla bakgrunninn. Við fætur hans 

er síðan aragrúi andlita úr Facescape sem hvert og eitt býr yfir mismunandi svipbrigðum 

eða tilfinningu. Það virðist sem sum þeirra horfi í átt að áhorfanda líkt og í mikilli lotningu 

eða óstjórnlegum ótta í tengslum við bardagasenurnar sem eiga sér stað við höfðamót 

þeirra. Rauð- og brúntóna andlitin virðast stjórna litrófi neðri helmings myndarinnar sem 

samsvara sér svo í rauðgylltum tónum sprenginganna á efri helmingnum. Litirnir stangast 

á og gefa brotakenndri frásögninni líf, myndin hlýtur sterkan heildarsvip fyrir vikið þrátt 

fyrir að vera samsett úr tveimur ólíkum verkum. 

Kristinn E. Hrafnsson myndlistarmaður hafði umsjón með verkinu en verkið þurfti 

að setja saman áður en það var síðan flutt í Kringluna.114 Verkið var síðar tekið niður 

vegna stækkunar á byggingu Kringlunnar árið 2006 og var verkið í raun hannað með 

hugsanlegan flutning í huga.115 

4.2 Réttlætisgyðjan (2014) og Frumskógardrottningin (2015) [Myndir 16-17]  

Næstu tveim veggmyndum Erró á Íslandi var komið fyrir með árs millibili í Breiðholtinu 

á árunum 2014-2015 og voru þær partur af áðurnefndu listvæðingarátaki í hverfinu. Erró 

útfærði, í samráði við Listasafn Reykjavíkur, teikningar sína sérstaklega fyrir blokkina í 

Álftahólum og vegginn við Austurberg.116 Myndirnar tvær hafa hlotið viðurnefnin 

Réttlætisgyðjan og Frumskógardrottningin vegna tveggja einkennandi fígúra sem virðast 

gnæfa yfir eða skyggja á aðra karaktera myndanna. Verkin eru í raun ein og sama myndin 

því Frumskógardrottningin inniheldur sömu fígúrur og Réttlætisgyðjan aðeins í 

stækkuðum hlutföllum og mynda verkin því saman eina heild. 

Réttlætisgyðjan (2014) er máluð á 24 metra háan húsgafl íbúðarblokkar við 

Álftahóla117 en við uppsetningu myndarinnar var notuð um 500 ára gömul aðferð þar sem 

útlínur myndarinnar voru fyrst kolaðar á pappírsarkir sem síðan voru færðar yfir á vegg 

blokkarinnar og málað eftir þeim af málarameisturum.118 Verkið sést langt að og virðist 

gnæfa yfir borginni ofan úr Breiðholtinu. Það er hins vegar aðeins efri hluti myndarinnar 

sem sést greinilega úr mikilli fjarlægð því neðri partur myndarinnar er falinn í húsasundi 

og í skugga næstu blokkar. Það er engu líkara en að verkið kalli til almennings að koma 

                                                      
114 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró: Margfalt líf, 94. 
115 „Mósaík-verk Errós í Kringlunni flutt”, Morgunblaðið, birt þann 21. febrúar 2006, 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2006/02/21/mosaik_verk_erros_i_kringlunni_flutt/ 
116 „Veggmyndir eftir Erró í efra Breiðholti“. 
117 Ibid. 
118 Listasafn Reykjavíkur, Erró veggmynd 2014. 
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nær og rannsaka verkið í heild, sem þýðir pílagrímsferð upp í Breiðholtið, þar sem aðeins 

er hægt að skoða verkið í heild sé komið alveg upp að veggnum sem það er málað á. Það 

gæti talist óþarfa basl að þurfa að gera sér sérstaka ferð í Breiðholtið til að bera 

heildarmyndina augum en það taldi Erró fásinnu. Hann sagði skoðun listaverka vera líkt 

og að keyra bíl: „Þú ert í þriðja gír og þá er farið mjög hratt yfir allt saman, í öðrum gír 

er allt aðeins rólegra og í fyrsta gír sér maður smáatriðin.“119  

Réttlætisgyðjan samanstendur af nokkrum mismunandi fígúrum sem erfitt er að átta 

sig á hvort að eigi yfir höfuð eitthvað sameiginlegt og jafnvel hvers vegna þær birtist 

saman á myndinni. Meðal persóna myndarinnar eru: trúður, kanína, eðla, skjaldbaka, 

andsetinn Andrés Önd, krókódíll, vörtusvín og svo mætti áfram telja. Réttlætisgyðjan sjálf 

hefur komið fyrir í öðrum verkum Errós líkt og Le Golf frá 1991120 og Desert Storm frá 

1991.121 Gulir og gylltir tónar gyðjunnar draga augað strax að henni þar sem hún virðist 

vaka yfir verkinu og teygir þá hendi sem ber vogarskálar réttlætisins upp í ris húsgaflsins. 

Litbrigði myndarinnar eru tilfundin úr öllum litaskalanum þar sem enginn sérstakur litur 

virðist ríkjandi yfir öðrum þó að gulir tónar gyðjunnar sjálfrar líkt og sprengi út frá sér 

gyllta tóna yfir í aðrar fígúrur verksins. Úr fjarlægð er engu líkara en að Réttlætisgyðjan 

sjálf sé að vaka yfir Breiðholtinu á meðan nokkrar fígúrur á efri part verksins virðast ögra 

gyðjunni með vopnum sem þær beina í átt að henni. Það gæti því hugsast að á myndinni 

sé Réttlætisgyðjan að reyna að verja réttlætið sjálft fyrir ásóknum furðuveranna og haldi 

þar með verndarhendi sinni yfir Breiðholtinu. 

Frumskógardrottningin (2015) er líkt og Silfurþeysir gert úr keramikflísum og var 

sett upp á bogadreginn vegg stuttan spöl frá Réttlætisgyðjunni hjá íþróttahúsinu við 

Austurberg. Verkið er í raun hið sama og stendur við Álfhóla en nú hefur fígúrunum 

fækkað og þær sem eftir standa stækkaðar upp til að njóta sín á veggnum. Amasónan sem 

kom fyrir neðst á Réttlætisgyðjunni er nú í aðalhlutverki og dregur því verkið nafn sitt af 

henni: Frumskógardrottningin. Ólíkt Réttlætisgyðjunni er Frumskógardrottningin á afar 

fjölförnu svæði í Breiðholtinu í námunda við íþróttahús, sundlaug, framhalds- og 

grunnskóla hverfisins, frístundamiðstöðina Miðberg, bókasafn og Menningarmiðstöðina 

                                                      
119 Hjörtur Hjartarson, „Breiðholt er stærsta listasafn Íslands“ 
120 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró: Margfalt líf, XXIX. 
121 Kvaran, Erró í tímaröð, 326. 
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Gerðuberg.122 Verkið er staðsett miðsvæðis og því stöðugt í augsýn þeirra sem leggja leið 

sína framhjá svæðinu.  

Verkin voru bæði skotspónn neikvæðrar umræðu, líkt og áður hefur komið fram, 

vegna kostnaðar við uppsetningu þeirra. Þótt Erró hafi gefið höfundarverk sín, kostaði 

Réttlætisgyðjan tæpar 10 milljónir króna í uppsetningu á meðan Frumskógardrottningin 

var dýrasta verkið sem sett var upp í Breiðholtinu og kostnaðurinn við uppsetningu og 

framleiðslu hennar rúmar 24 milljónir króna.123 Íbúar í Breiðholti töldu margir að 

peningunum hefði verið betur varið til þess að: „... bæta aðstöðu nemenda í skólunum, 

uppbyggingu íþróttahúss...“ og jafnvel að framkvæmdirnar væru hrein hræsni.124 Aukin 

óánægja fylgdi einnig í kjölfar þess hversu falin Réttlætisgyðjan væri á milli blokkanna 

og er hægt að ímynda sér að enn hafi aukið á reiðina þegar upp komst að ein flís 

Frumskógardrottningarinnar hafði endað öfug í verkinu þrátt fyrir þá upphæð sem var 

varið í uppsetningu og framleiðslu verkanna.125  

                                                      
122 „Veggmyndir eftir Erró í efra Breiðholti“. 
123 „Veggmyndir í Breiðholti kosta 51 milljón“, Ríkisútvarpið, birt þann 12. ágúst 2014, 

http://www.ruv.is/frett/veggmyndir-i-breidholti-kosta-51-milljon 
124 Kolbeinn Tumi Daðason, „Verk Erró í Álftahólum tekur á sig mynd“, Vísir, birt þann 8. ágúst 2014, 

http://www.visir.is/g/2014140809318 
125 Bjarki Ármannsson, „Öfug flís í verki Errós í Breiðholti“, Vísir, birt þann 21. september 2015, 

http://www.visir.is/g/2015150929802 
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5 Veggmyndir Söru Riel 

Sara er fædd 1980 og stýrði uppeldi móður hennar, sem var myndlistakona og kennari, 

henni ómeðvitað á listabrautina.126 Sara lærði við Listaháskóla Íslands áður en útþráin 

lokkaði hana til Berlínar þar sem hún stundaði nám við Listaháskólann Kunsthochschule-

Berlin Weissensee í Austur- Berlín. Sara bjó í Berlín í sex ár og lauk þar mastersprófi 

sínu frá Weissensee árið 2006.127  

Á meðan hún bjó í Berlín kynntist Sara götu- eða strætislist (e. street art) og graffítí 

fyrst af nokkurri alvöru en hún telur að götulist frá árunum 2002-2005 hafi haft mikil 

áhrif á þróun stíls hennar. 128 Þar hóf hún feril sinn líkt og margir aðrir graffarar með því 

að stunda ólöglegt tagg og þannig byrjaði veggmynda boltinn að rúlla.129 Sara hefur 

skapað bæði lögleg sem og ólögleg verk og hefur sagt að hún einsetji sér að ferðast sem 

mest: „...með það í huga að fegra heiminn.“130 Hún hefur verið partur af 

„götulistagengjum“ líkt og Gata og Big Geezers og hefur ásamt því fyrrnefnda meðal 

annars haldið listahátíð götulistamanna þar sem sköpuð voru verk með það í huga að: 

„...gera hversdagslegt umhverfi hlýlegra og fá fólk til að hugsa.“131 Sara telur það vera 

aðalsmerki strætislistarinnar að hún verði fyrst til á götunni og sem möguleg afleiðing 

geti hún endað inni í sýningarrýminu.132 Hún hafi aðhyllst götulist áður fyrr vegna þess 

fyrirvara sem hún hafði á liststofnunum en í dag velti hún sér hins vegar ekki lengur upp 

úr þessum hugsunum. Ákveðinn munur sé þó á því að sýna verk inni á safni og úti á 

götunni, það sé fremur tilgangslaust að ætla að mála á veggi listasafns undir merkjum 

götulistar.133 Það hlýtur að teljast eðli götulistarinnar að hún sé gerð á meðal fólksins í 

almannarýminu og á götum borgarinnar, ekki innan veggja safnsins. Sé götulist færð inn 

í sýningarrýmið verður náttúra hennar varla sú sama og henni var upphaflega ætlað að 

vera. Sara telur einnig að sé götulistin færð inn í sýningarrýmið gæti glatast það samband 

sem hún telur vegglistina geta gefið sér við áhorfendur. Raunveruleg og milliliðalaus 

samtöl skapist á milli hennar og áhorfenda þegar hún vinni við vegglistaverk sín í 

                                                      
126 Marín Manda, „Sara Riel: Það er langt maraþon að vera listamaður“: 28 
127 Sara Riel, „About/CV“. 
128 Marín Manda, „Sara Riel: Það er langt maraþon að vera listamaður“: 28 
129 O’Brien, Kirsten, „Reykjavík’s War On Graffiti“: 26. 
130 Berglind Häsler, „Sara Riel: Riddari götunnar“, Málið 36. tbl. 2. útg. (16. febrúar 2006): 6 
131 Ibid., 6 
132 Sara Riel, Strætislist: Saga, þróun og listafólkið. 
133 Bergsteinn Sigurðsson, „Óður til leiksins og forvitninnar“, Fréttablaðið, 156. tbl. 13. árg (5. júlí 

2013): 34 
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almannarýminu en að á safninu hafi fólk varann á og verði óvirkara. Áhorfendur telji sig 

hugsanlega ekki hafa nægar forsendur til að spyrja út í verkin vegna óöryggis eða 

þekkingarleysis.134 Mörk hafi tilhneigingu til að skapast á milli áhorfenda og þeirrar listar 

sem sé til sýnis innan safna þar sem áhorfandi telji sig jafnvel ekki nægilega menntaðan 

til að spyrja listamanninn spurninga sem veki forvitni hans um verkin. Þvert á þessa 

hugsun skapar vegglist á götum borgarinnar bókstaflega þörfina fyrir samræður við 

listamanninn og gæti það verið vegna þess að verkið er statt í hlutlausu almannarýminu 

en ekki á stofnun sem sé helguð listinni. Möguleikar götunnar eru endalausir og þar 

skapist ólík stemming eftir stöðum sem endurspeglast í verkum hennar. Verkin segir Sara 

að verði hvatvísari þegar hún vinni í skjóli nætur en þar talar hún um ólögleg verk sem 

öruggara sé að vinna í afdrepum náttmyrkursins.135  

Þrátt fyrir ást sína á götulist hefur Sara hins vegar sýnt verk sín bæði í galleríum og á 

söfnum og eiga meðal annars mörg þekktari götuverka hennar á Íslandi uppruna sinn að 

sækja í sýningu hennar Memento-Mori, eða þann tíma sem hún tók í undirbúning hennar, 

sem sett var upp í Listasafni Íslands árið 2013. [Mynd 18] Þema sýningarinnar var 

nokkurs konar náttúrugripasafn sem innihélt: plönturíkið, dýraríkið, svepparíkið, 

fjölfrumunga, einfrumunga og steinaríkið en Memento-Mori þýðir einfaldlega; mundu að 

þú ert dauðlegur.136 Tvær af ástríðum Söru, náttúran og listin, komu saman á 

sýningunni137 en eiginmaður Söru er bæði skógfræðingur og skógarvörður og því stutt 

fyrir hana að sækja í sérfræðing á náttúrusviðinu.138 Á sýningunni deildi hún á eðli 

náttúrugripasafna þar sem áður lifandi verur verði að lífvana sýningargripum.139 Sara 

varpaði fram viðeigandi spurningu í viðtali við fréttasofu RÚV: „Hvað er 

náttúrugripasafn annað en einhvers konar grafhýsi dauðra dýra og hluta sem minna hins 

vegar á hið iðandi líf úti? “140 Tilvitnun þessi virðist koma heim og saman við þá kenningu 

að götulist sæmi sér ekki innan veggja safna meðan hún geti lifað á meðal fólksins. 

Aðspurð um hvort hún teldi sýninguna vera fráhvarf frá götulistinni taldi hún svo ekki 

                                                      
134 Bergsteinn Sigurðsson, „Óður til leiksins og forvitninnar“: 34 
135 Berglind Häsler, „Sara Riel: Riddari götunnar“: 6 
136 Bergsteinn Sigurðsson, „Óður til leiksins og forvitninnar“: 34 
137 Yamasaki, Parker, „The Writing On The Wall: It’s actually quite nice“, Reykjavík Grapevine, 11. tbl. 

11. árg (2. ágúst 2013): 24 
138 Marín Manda, „Sara Riel: Það er langt maraþon að vera listamaður“: 29 
139 Sara Riel, „Memento Mori“. 
140 „Sýning Söru Riel um náttúru og dauða “, Ríkisútvarpið, birt þann 8. júlí 2013, 

http://www.ruv.is/frett/syning-soru-riel-um-natturu-og-dauda 
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vera141 heldur teldi hún fremur að sýningin hafi verið viss virðingarvottur við viðhorf 

götulistar sem hún hafi þróað með sér í gegnum árin.142  

Önnur sýning hennar frá árinu 2013 Slangur(-y) gæti virst að stangaðist á við 

skoðanir hennar um að götulistin eigi heima á götunni en ekki innan sýningarrýmisins. 

Sýningin var yfirlitssýning með ljósmyndum af graffítíverkum sem hún skapaði á víð og 

dreif um sveitir Íslands árið 2006, en vegna þess að verkin voru ljósmyndir en ekki 

málaðar á veggi safnsins voru verkin ekki frummyndir götulistaverkanna og því ekki hægt 

að tala um brot á safnakenningu Söru. Verkin voru í anda hip-hop-graffítísins en Sara 

merkti veggi víða um landið með slanguryrðum líkt og: easy, spooky, heavy og lousy sem 

gegndu þeim tilgangi að vera lýsingarorð fyrir ástand bygginganna eða staðanna sem hún 

merkti.143 [Mynd 19] Líkt og hip-hop-graffítíið voru verk hennar tilraunakennd með tilliti 

til lita og lögunar orðanna. Í umsögn um sýninguna kom fram að tvíbentur skilningur 

fælist í verkunum því: „..þrátt fyrir að Sara hafi graffað á verðlausa hluti, sem jafnvel lýta 

umhverfið og náttúruna, þá eru það verkin sjálf sem álitin eru skemmdarverk. Í formi 

ljósmynda á sýningu í listasafni gefa verkin síðan tilefni til enn frekari umræðu um 

margslungin ferli listsköpunar.“144 Þannig er Slangur(-y) í raun ádeila líkt og Memento-

Mori en að þessu sinni á skort á skilningi í garð götulistar. Flestir staðirnir sem Sara 

graffaði á voru staðir innan náttúrunnar sem gegndu engum raunverulegum tilgangi og 

því reyndi hún að velja orð sem gætu framkallað þær tilfinningar sem fylgdu stöðunum.145 

Er það skemmdarverk að mála á byggingar eða staði sem í sjálfu sér eru nú þegar í 

niðurníðslu? 

Sara hefur verið að vinna í götulistaverkum sínum síðan árið 2002 og hefur eignað 

sér marga veggi innan og utan Reykjavíkur undir veggmyndir sínar, sem má áætla að sé 

bein afleiðing þess að hafa lifað og hrærst innan um þá götu- og graffítílist sem vakti 

áhuga hennar í Berlín. Eigi vegfarendur leið um miðborgina hafa þeir sennilega barið 

bróðurpart verka hennar þar augum, þar sem þau eru á víð og dreif um borgina sjálfa og 

eru jafnvel talin meðal þekktustu götulistaverkum höfuðborgarinnar.146 

                                                      
141 Bergsteinn Sigurðsson, „Óður til leiksins og forvitninnar“: 34 
142 Yamasaki, Parker, „The Writing On The Wall: It’s actually quite nice“: 24 
143 Inga Jónsdóttir, „Til sjávar og sveita“. 
144 Ibid. 
145 Sara Riel, „Slang(-Y)“. 
146 Karen Kjartansdóttir, „Framþróun í veggjalistaverkum borgarinnar“, Vísir, birt þann 1. júlí 2013, 

http://www.visir.is/g/2013130709922/framthroun-i-veggjalistaverkum-borgarinnar 
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5.1 Fönix (2012) [Mynd 20]  

Verkið Fönix er að finna á vegg á Nýlendugötu nærri hafnarsvæðinu í Reykjavík. 

Veggmyndin er unnin út frá röð veggmynda í aðdraganda sýningar hennar Memento Mori 

og er Fönix, unnin út frá dýraríkinu.147 Fönixfuglinn verður þó að teljast fremur 

ævintýraleg túlkun sem viðfangsefni úr dýraríkinu þar sem tilvist fuglsins er ekki 

raunveruleg heldur goðsögn. Veggmyndin er máluð á hvítan vegg sem undirstrikar 

eldrauðan búk fönixfuglsins sem dregur auga vegfarenda í nágrenninu rakleitt að verkinu. 

Gylltir og grátóna vængir teygja sig upp og út eftir sporöskjulaga búknum beggja vegna 

og virðast geisla út frá honum. Andlit fuglsins minnir svo fremur á ójarðneskan kalkún 

eða uglu en þann tignarlega fugl sem Igor Stravinsky hefur hugsanlega ímyndað sér þegar 

hann orti mikilfenglega Firebird tónsvítu sína um fönixfuglinn. Þvert á hinn tignarlega 

fönix minnir Fönix Söru fremur á furðudýr sem gæti átt heima innan teiknimyndar þar 

sem leikið er með óraunveruleg hlutföll og geómetrísk form sem virðast einkenna 

andlitsdrætti fuglsins sem líkt og brosir góðlega í átt að hafinu. Verkið er því einhvers 

konar furðuvera sem hefur verið sleppt út úr ímyndunarafli listamannsins og þenur nú 

vængi sína við Reykjavíkurhöfn líkt og hann vilji bókstaflega vefja vegfarendur hlýju 

faðmlagi. 

Vegna goðsagnakennds uppruna verksins inniheldur það táknræn minni fremur en 

náttúruleg sannindi; fönixfuglinn hefur verið notaður sem táknmynd endurfæðingarinnar 

þar hann brennur til ösku og deyr til þess eins að rísa upp úr öskunni endurfæddur.148 Sara 

telur merkingu fönixfuglsins eiga tengingu í íslensku samfélagi  þó að hún gefi ekki upp 

hvað það sé nákvæmlega sem tengir fuglinn við samfélagið.149 Það má þó vel ímynda sér 

að skilaboð verksins séu tengd stjórnarfars erfiðleikum og efnahagshruni innan íslenska 

þjóðfélagsins á síðustu árum; þegar allt virðist brenna til kaldra kola í samfélaginu rísa 

Íslendingar þó alltaf upp úr öskunni og hefja endurbyggingu þess, jafnvel þó það sé aðeins 

til þess að fuðra aftur upp. 

5.2 Mushroom/Sveppur (2012) [Mynd 21] 

Verkið var málað á vegg við Hverfisgötu og er Mushroom líkt og Fönix unninn í 

aðdraganda sýningarinnar Memento-Mori og á rætur að rekja til svepparíkisins.150 Verkið 

                                                      
147 Bergsteinn Sigurðsson, „Óður til leiksins og forvitninnar“: 34 
148 Sara Riel, „Fönix“. 
149 Karen Kjartansdóttir, „Framþróun í veggjalistaverkum borgarinnar“ 
150 Bergsteinn Sigurðsson, „Óður til leiksins og forvitninnar“: 34 
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virðist samanstanda af einni stórri fígúru sem er sveppurinn sjálfur. Hins vegar er hattur 

sveppsins morandi í öðrum minni sveppategundum sem virðast vaxa út frá þeim stærri, 

verkið er síðan undirstrikað með einum gildum staf sem ber hina sveppina með bol sínum 

og mynda þessir þættir heildarmynd Mushroom, sem er því líkt og konungur sveppanna 

sem ber þegna sína á höfði sér. Sveppirnir sem spretta út úr stóra sveppahattinum eru 

bæði af ólíkum tegundum og skarta einnig ólíkum litbrigðum. Litróf verksins er fjölbreytt 

og nær allt í róandi pastellitum og ljá þessir þættir verkinu skrautlegt yfirbragð líkt og 

skynörvandi áhrif sem gætu hugsanlega talist eðlileg aukaverkun einhverra sveppa 

náttúrunnar. 

Verkið var staðsett í porti Kaffistofunnar, nemendagallerís myndlistardeildar 

Listaháskóla Íslands, á Hverfisgötu. Árið 2016 var hinsvegar galleríinu og nágranna þess, 

listamannsrekna galleríinu Kling & Bang, lokað vegna framkvæmda á svokölluðum 

Brynjureit þar sem áætlað er að byggja nýtt íbúða- og verslunarhúsnæði innan skamms. 

Lokunin felur í sér niðurskurð á listamannsreknum sýningarrýmum í miðbæ Reykjavíkur 

sem er orðinn af skornum skammti.151 Í dag er búið að rífa niður byggingarnar og 

staðurinn orðinn að afgirtu vinnusvæði. Verkið er líkt og byggingarnar horfið sjónum og 

er það lýsandi dæmi um hvernig líftími götulistaverka getur endað snarlega. Sara telur að 

fegurð borgarlistaverka sé einmitt hverfulleiki þeirra og eftir að listamaðurinn gangi frá 

verkinu sé það ekki lengur hans. Hún er því ekki hrædd við að verk hennar séu eyðilögð 

eða skemmd, það sé partur af því ferli að skapa borgarlistarverk.152 

5.3 Fjöður/Feather (2014) [Mynd 22] 

Fjöður er fyrsta verk Söru sem hún hlaut almennileg laun fyrir.153 Verkið er málað á 19 

metra háan vegg íbúðarblokkar að Asparfelli í Breiðholtinu154 og er hluti af 

listvæðingarátaki borgarráðs í hverfinu.155 Úr fjarlægð virðist fjöðrin vera með hinum 

eðlilegasta máta, sé hins vegar farið nær verkinu kemur brátt í ljós að hún er ekki samsett 

úr fjaðurgeislum líkt og hefðbundnar fjaðrir heldur er í stað hverrar fanar íslenskur 

fuglshamur sem saman mynda eina heildstæða fjöður. Verkið á rætur sínar að rekja í 

                                                      
151 Kristján Guðjónsson, „Sjálfstæð sýningarrými að hverfa úr miðbænum“, Dagblaðið Vísir, 68. tbl. 105. 

árg (8. september 2015): 97–98. 
152 Marín Manda, „Sara Riel: Það er langt maraþon að vera listamaður“: 28 
153 Ibid., 29 
154 „Skrautfjöður í Breiðholti“, Ríkisútvarpið, birt þann 20. ágúst 2013, 

http://www.ruv.is/frett/skrautfjodur-i-breidholti 
155 „Málar stóra fjöður á vegg Asparfells 12“, Ríkisútvarpið, birt þann 14. júní 2013, 

http://www.ruv.is/frett/malar-stora-fjodur-a-vegg-asparfells-12 
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umstang sýningar Söru Memento-Mori líkt og Mushroom og Fönix. Fjöður var 

upprunalega vatnslitamynd sem sýnd var á sýningunni og er innblásin af ferðum Söru í 

náttúrugripasöfn þar sem hún rannsakaði meðal annars fuglshami.156 Fjöðrin hélst nánast 

eins í tilfærslu af blaði yfir á vegg og hélt Sara sig við það að mála verkið með pensli. 

Verkið gnæfir yfir Reykjavík bæði vegna staðsetningar sinnar uppi í Breiðholtinu en 

einnig vegna stærðar sinnar því verkið er um 17 metrar á hæð. Fuglategundirnar sem 

málaðar eru í fjaðurlíkinu eru af 23 tegundum en eru 43 í heildina.157 Tegundirnar eru 

samblanda af farfuglum og staðfuglum Íslands sem mynda líkt og áður var getið eina 

heild. Með því að taka ólíkar fuglategundir og blanda þeim saman í sjálfstætt verk fær 

það áhorfanda til þess að hugsa um ólíkan og fjölbreyttan hóp fólks sem býr í blokkinni 

sjálfri. Sara segir jafnvel að það sé fjölbreytt fuglalíf í húsinu eða fjölbreytileiki tegunda 

og á þá við íbúana sjálfa sem oft hafa mismunandi menningarlegan bakgrunn en mynda 

þó eina samfélagslega heild. 158 Fjöður er því eins konar tákn fyrir fjölbreytilegt mannlíf 

Breiðholtsins; blokkirnar geyma mismunandi íbúa sína og sameina, líkt og Fjöður  

sameinar fuglategundirnar.  

                                                      
156 Ásdís Spanó og Hugrún Þorsteinsdóttir, Ratleikur Breiðholt, 10. 
157 Ibid. 
158 „Skrautfjöður í Breiðholti“, Ríkisútvarpið. 
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6 Samanburður á verkum Errós og Söru 

Eftir að hafa skoðað verk Errós og Söru með tilliti til listsköpunar og aðferðafræði er hægt 

að finna hjá þeim bæði andstæður og sameiginlega þætti. Fyrst er rétt að benda á að Erró 

hefur augljóslega átt töluvert lengri feril en Sara og um hann liggja ógrynni heimilda í 

formi bóka, kvikmynda, sýningarbæklinga, frétta- og tímaritagreina. Honum er tileinkuð 

heil deild í Listasafni Íslands, Erró safnið, þar sem gríðarlegt magn verka hans er 

varðveitt. Um Söru eru hins vegar heimildir aðallega að finna í tímarita- og blaðagreinum, 

á vefsíðum og í sýningarskrám. Sara hefur jafnvel hlotið styrk úr Listasjóði Guðmundu 

S. Kristinsdóttur sem stofnaður var af Erró sjálfum ætlaður til þess að ganga til ungra 

íslenskra listamanna árlega og hún því bókstaflega styrkt af Erró í listsköpun sinni.159 

Það fyrsta sem kemur upp í hugann við samanburð listamannanna tveggja er hvernig 

flökkueðli þeirra hefur sett greinilegt mark á mótun aðferðanna sem þau beita við 

veggmyndagerð; Erró kynntist freskugerð í Osló og mósaíkverkum í Ravenna á meðan 

Sara fann sig í graffítí menningunni í Berlín. Bæði hafa þau ferðast mikið í þágu 

listsköpunar sinnar og eiga fjölda veggmynda úti í hinum stóra heimi. Sé aðferðafræði 

þeirra við verkin borin saman er auðsjáanlegur munur á bæði aðferðum og 

framkvæmdum. Öll veggverk Errós eru samklippiverk í hinum einkennandi popplista- og 

teiknimyndastíl hans, enda telur hann að tungumál teiknimynda sé alþjóðlegt og fyrir alla 

að skilja, ekki aðeins listáhugamenn.160 Erró hefur byggt sínar eigin myndir á myndum 

annarra síðan seint á sjötta áratugnum og segir það tilheyra undantekningum máli hann 

„upp úr sér“, hann telur sig jafnvel vera frjálsari með samklippiverk sín heldur en að 

teikna fríhendis.161 Eftir að Erró fór að nota samklippur í verk sín urðu breytingar í 

undirstöðu listsköpunar hans og: „Hin beina tjáning hvarf fyrir þekktar myndir... “.162 

Ferlið við samklippiverk hans byrjar á því að hann safnar saman úrklippum, sem hann á 

töluvert safn af. Hann málar síðan sína eigin útgáfu af myndunum fremur en að mála 

nákvæmar eftirmyndir þeirra og getur hann þannig hagrætt þeim eftir sínum eigin þörfum. 

Hann tekur fram að aðrir gætu hæglega unnið þessa vinnu með hans forskrift, sem er 

einmitt raunin við veggmyndir hans innan Reykjavíkur.163 Popplistin hefur oft verið 

                                                      
159 Kvaran, Erró í tímaröð, 348. 
160 Gunnar B. Kvaran, Erró, 8. 
161 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró: Margfalt líf, 259. 
162 Gunnar B. Kvaran, Erró: Hringferðin og línan, 6. 
163 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró: Margfalt líf, 259. 
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umdeild vegna höfundarréttar en Erró telur að með því að vitna í verk annarra sé hann 

einungis að nota samskonar aðferðir og gömlu málarameistarar fortíðarinnar notuðu sem 

höfðu fjölda aðstoðarmanna sér innan handar. Hann líkir þannig þeim verkum sem hann 

notar til að byggja upp sín eigin verk við sína eigin aðstoðarmenn. Hann telur 

ívitnunarstefnu sína fremur hyllingu en misnotkun þó hann skilji að sumum gæti orðið 

gramt í geði telji þeir verk sín vera misnotuð: „Með því að nota myndefni annarra sigrast 

maður á eigin takmörkunum, ósveigjanlegu munstrinu innra með manni sjálfum, og getur 

spilað á munstur annarra eins og hljómborð.“164 Hann hikar ekki við að taka þekktar 

myndir til skrumskælingar til að minna á yfirborðsmennsku og hræsni.165 Erró telur 

sjálfan sig annálaritara og hamrar á því að á okkar tímum hafi allt nú þegar verið 

ljósmyndað, teiknað eða kvikmyndað. Það liggi því: „...beint við fyrir kynslóð listamanna 

að nota þetta efni sem snertir svo samtíð okkar frá öllum hliðum. “166 

Ekki aðeins notar Erró efnivið annarra heldur hefur hann einnig notað utanaðkomandi 

aðila sér til aðstoðar við framleiðslu verka sinna. Þeir taki þá að sér að mála fyrir hann 

bakgrunn eða smáatriði verkanna en það telur hann aðeins auka á fjölbreytileika í stíl 

verkanna. Hann telur það ekki guðlast að ráða sér aðstoðarmenn enda hafi það þekkst hjá 

listmálurum öldum saman. Listmálarinn Rubens gerði meðal annars litlar fyrirmyndir 

sem aðstoðarmenn hans hafi síðan yfirfært á striga í hans stíl. Rubens seldi þau síðan sem 

sína eigin sköpun líkt og tíðkaðist í sambandi lærimeistara og undirmanna á þeim tíma.167 

Erró hefur sagt um eðli frummynda að eftir að hafa verið viðstaddur mikla 

málverkabrennu í París hafi hann: „ ...allar götur síðar verið fylgjandi því að draga úr 

vægi frummyndarinnar í nútímalist, meðal annars með því að taka ýmisleg stef upp úr 

málverkum mínum og vinna úr þeim grafísk verk sem dreifa má víða og flestir hafa efni 

á að eignast.“168 Í anda þessara grafísku verka sem hann talar um er einmitt hægt að telja 

með verk hans hér á Íslandi: Silfurþeysir, Réttlætisgyðjan, Frumskógardrottningin og 

Silver Sabler en þau eru öll grafískar einfaldanir, eftirmyndir eða sambræðingar fyrri 

verka hans. Verkin setti hann hvorki sjálfur upp, framleiddi né málaði heldur naut hann 

aðstoðar við að miðla frummyndum sínum í eftirmyndir sem síðan voru falin öðrum 

aðilum til að setja upp í hans stað. Því eru frummyndirnar hans eigin sköpun en verkin í 

                                                      
164 Ibid., 260. 
165 Bragi Ásgeirsson og Matthías Johannessen, Erró, 11. 
166 Gunnar B. Kvaran, Erró, 9. 
167 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró: Margfalt líf, 301. 
168 Ibid., 194. 
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borgarrými Reykjavíkur eru eftirmyndir þeirra. Erró telur sig fremur hugmyndafangara 

en hreinræktaðan málara þar sem fólk kaupi af honum hugmyndir en ekki pensildrætti.169 

Ólíkt Erró sér Sara um framkvæmd og uppsetningu allra sinna veggmynda sjálf. Þar 

spilar óneitanlega graffítí uppeldi hennar inn í þar sem mikilvægt er að miðla verkum 

sínum með eigin hendi. Veggmyndagerðir snúast ekki aðeins um útlit verkanna heldur 

leikur umstangið í kringum framkvæmd þeirra stóran þátt í ferlinu, graffarar læra með því 

að gera. Þegar hún málaði Fjöður stóð hún löngum stundum á toppi lyftara og málaði fugl 

eftir fugl með litlum pensli: „...alveg eins og ég myndi gera á striga, bara aðeins stærri.“170 

Veggirnir eru fyrir henni risastór blöð og vinnubrögðin því ekkert ólíkari þó myndirnar 

endi á vegg en ekki pappírsörk. Sara notar þó, ólíkt gröffurum, fremur málningu en 

spreybrúsa þar sem litbrigði og áferð málningarinnar heilli hana meira.171 Í verkum Söru 

er því fín lína á milli þess að þau séu klassískt máluð eða stílfærð yfir í grafíska einföldun 

og lýsir hún verkum sínum sjálf sem samblöndu af grafískri hönnun, teiknimyndahefð og 

klassískri listasögu.172 Hún telur það ekki síður mikilvægt að verk hennar grípi augað með 

sterkum dráttum en að þeim fylgi dýpri merking en þeirri sem sjáist á yfirborðinu, eða að 

verkin hafi tengingu við borgina sjálfa.173 Þessi stílbrigði sjást greinilega í verkum hennar 

innan Reykjavíkur þar sem þau blanda saman ólíkum áhrifum og þáttum úr listasögunni 

líkt og er eðli götulistar. Með innblæstri úr umhverfinu eru verk hennar frjálslegar túlkanir 

á viðfangsefnum hennar þar sem ímyndunaraflið skipar mikilvægan þátt innan 

miðlunarferlisins. Verkin telur hún fremur líkjast málverkum sem máluð eru á götum 

borgarinnar sem gegni þannig hlutverki safnarýmis utan um verkin. Þessi verk séu alls 

ólík þeim sem hún hafi oft gert áður fyrr í fljótu bragði í skjóli nætur, meiri hugsun liggi 

að baki verkanna sem prýði götugalleríi Reykjavíkurborgar sem hún líkir við 

listasýningu. Flest verka hennar hafa fengið að standa óáreitt af stjórnvöldum jafnvel þótt 

þau séu mörg hver ólögleg, enda graffítíverk flokkuð undir ólögmæta praxís af 

yfirvöldum. Verk hennar hafa því nánast fengið grænt ljós frá stjórnvöldum vegna 

afskiptaleysis þeirra.174 Það snýst næstum upp í andstæðu sína að verk hennar geti talist 

tilheyra graffítí hefðinni, þar sem verk hennar hljóta á endanum samþykki þess sama 

                                                      
169 Ibid., 301. 
170 „Skrautfjöður í Breiðholti“, Ríkisútvarpið. 
171 Ibid. 
172 Marín Manda, „Sara Riel: Það er langt maraþon að vera listamaður“: 28 
173 O’Brien, Kirsten, „Reykjavík’s War On Graffiti“.  
174 Ibid.  
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yfirvalds og áður hefur lagt kapp á að fjarlægja verk sem unnin eru með sömu 

hugmyndafræði og verk hennar. Þannig eru verk hennar í rauninni orðin hluti af 

samþykktu borgarskipulagi, líkt og verk Errós sem hafa verið sett upp í samráði við 

borgaryfirvöld, og þau ekki lengur bundin jafn sterkum böndum við þá andmenningu sem 

fylgir graffítílistinni. Veggmyndir beggja listamannanna eru skipulega staðsettar innan 

almannarýmisins með það í huga að þær geti náð til áhorfanda, þó þær geri það á ólíkan 

hátt.  

Á meðan Erró fær lánuð stef úr dægurmenningunni skapar Sara sín eigin 

frásagnarkenndu viðfangsefni sem, ef vel er að gáð, eiga sér oft samsvörun í 

samfélagslegum málefnum hinnar líðandi stundar sem hægt er að sjá í verkum hennar 

Fönix, Mushroom og Fjöður en öll hafa þau undirliggjandi merkingu. Það er Söru mjög 

kært að skapa: „...frambærileg listaverk sem eru samtímaleg, að innihaldið hafi kjöt á 

beinunum og að framkvæmdin sé vandvirk og vel frágengin því það sem kemur eftir það, 

gerist bara.“175 Ólíkt Erró miðlar hún síðan verkum sínum á vegginn milliliðalaust og 

með beinni tjáningu; líkt og fornsteinaldarmennirnir máluðu beint á yfirborð 

hellaveggjanna málar Sara beint á yfirborð steinsteypunnar. Stíl sinn telur hún vera líkt 

og söngrödd sína, hann sé ekki eitthvað sem hægt sé að búa til heldur búi hann innra með 

henni. Hún telur það erfiðasta við myndlist sé að finna sinn eigin stíl, að honum hafi hún 

leitað lengi en sé nú kominn á þann stað að þekkja sjálfa sig. Hún noti alla þá tækni sem 

hún geti komist í til að fara: „...inn og út um gluggann til að komast að einhverri 

niðurstöðu.“176 Erró telur sig ekki vita hver sinn stíll sé sem veiti honum svigrúm til að 

halda áfram stöðugum tilraunum: „Til að geta haft það á tilfinningunni að „allt geti skeð“ 

neyði ég mig til þess að vera algerlega opinn, tæknilega og andlega.“177 Erró telur einnig 

að tæknileg mistök við gerð verka geti oft borið betri árangur en upprunaleg og vel 

ígrunduð hugmynd. Sem dæmi getur bakhlið úrklippu innihaldið betra efni en upprunaleg 

framhliðin.178 Þessu samsinnir Sara sem telur sig hafa lært að taka mistökum léttúðlega 

eftir að hafa hrærst innan götulistarmenningarinnar í Berlín þar sem hún hafi þróað með 

sér „gerðu það bara“ viðhorf sem hafi gagnast henni vel í listsköpun sinni.179 

                                                      
175 Marín Manda, „Sara Riel: Það er langt maraþon að vera listamaður“: 30 
176 Ibid., 28 
177 Gunnar B. Kvaran, Erró: Hringferðin og línan, 10. 
178 Gunnar B. Kvaran, Erró, 10. 
179 Yamasaki, Parker, „The Writing On The Wall: It’s actually quite nice“: 24 
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Sé gerður samanburður á þeim vegglistaverkum þeirra sem sérstaklega voru tekin til 

greiningar kemur strax upp í hugann hversu ólík verkin eru útlitslega séð. 

Sprengjukrafturinn sem fylgir tifandi og oft yfirþyrmandi verkum Errós stangast á við þá 

kyrrstæðu ró sem virðist ríkja yfir verkum Söru. Viðfangsefnin eru augljóslega 

afmarkaðri í verkum hennar þar sem hún einbeitir sér fremur að einu heildstæðu 

viðfangsefni sem staðsetur myndefnið líkt og innan þægilegs ramma þar sem auðséð er 

hvar brennidepill verksins er. Verk Errós eru hins vegar svo yfirfull af efniviði að þau 

virðast næstum bæta við sig viðfangsefnum í hvert sinn sem litið er á þau og hefur verkum 

hans jafnvel verið líkt við verk listmálarans Bosch sem Erró hefur sagt að hann hafi lengi 

haldið í hávegum.180 Verk Bosch, líkt og verk Errós, eru þekkt fyrir yfirþyrmandi klasa 

efniviðar þar sem auðvelt er að týna hugsunarþræði sínum sé rýnt í þau of lengi. 

Popplistaeðli verka Errós gefur þeim líkt og harða umgjörð og virðast einfölduð 

viðfangsefnin steypast yfir rammann á meðan verk Söru eru mýkri og færa áhorfanda inn 

í draumkenndan heim þar sem náttúruöflin virðast hafa hliðrað sinni eigin sköpun sér til 

skemmtunar með ónáttúrulegum fyrirbærum. 

Veggmyndir Errós og Söru gætu haldist í hendur við þá skilgreiningu Miwon Kwon 

um að List-í-almannaþágu geti eflt þekkingu áhorfanda á samhengi verksins við 

samfélagið.181 Bæði reyna þau að virkja áhorfendur með samfélagslegum minnum og 

fagurfræðilegum þáttum í verkum sínum innan almannarýmis Reykjavíkur, en það telur 

Kwon vera þá meginþætti sem umlykja listaverk sem sköpuð séu í þágu almennings.182 

  

                                                      
180 Aðalsteinn Ingólfsson, Erró: Margfalt líf, 111; Gunnar B. Kvaran, Erró, 8–9. 
181 Kwon, One Place After Another, 65-7; 74-5. 
182 Ibid., 74-5 
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7 Lokaorð 

Það virðist sem að löngunin til að skreyta nærumhverfi sitt gegnumsýri alla tilveru 

mannsins og hafa veggmyndir verið órjúfanlegur partur af vegferð hans. Eðli listaverka 

er að hafa áhrif á umhverfi sitt og að skapa umræðu innan þess rýmis þar sem þau eru 

sýnd hverju sinni. Veggmyndir virðast hins vegar færast sífellt lengra út úr einkarýmum 

og út í almannarýmið. Veggmyndir í almannarýminu búa því yfir þeim eiginleikum að 

geta skapað óvæntar samræður við gangandi vegfarendur sem annars hefðu þurft að leita 

inn á safnastofnanir til að geta svalað listþorsta sínum. Verk Errós og Söru skapa ólíkar 

samræður og vekja afar ólík hughrif meðal borgarbúa þar sem þær draga augað að 

verkunum með ólíkum hætti; sprengjukraftur Errós gæti verið áreiti fyrir augað en vekur 

hugsanlega upp ánægju hjá áhorfanda með notkun á þekktum viðfangsefnum úr 

dægurmenningunni á meðan myndir Söru falla hugsanlega betur inn í umhverfið með 

mjúkri umgjörð sinni og draumkenndum viðfangsefnum. Veggmyndir þeirra ljá 

borgarmyndinni líkt og alþjóðlegan blæ með fjölbreytilegum viðfangsefnum og 

framsetningum sínum. Með þessa þætti í huga stangast verk Erró og Söru á innan 

almannarýmisins og skapa sér sérstöðu meðal þeirra fjölda veggmynda sem birst hafa á 

veggjum Reykjavíkurborgar vegna einkennandi fagurfræðilegra hátta þeirra. 

Að öllu jöfnu virðast verk Söru sannari náttúru sinni sem eiginlegar veggmyndir þó 

það dragi ekki úr gildi verka Errós sem slíkra. Verk Söru málar hún beint á steinsteypta 

veggi almannarýmis borgarinnar sem tengir verkin órjúfanlegum böndum við bæði 

veggina og staðsetningu þeirra. Auk þess heldur hún götulistaverkum sínum ávallt utan 

safnarýmisins og heldur sig við það almannarými sem allir hafa aðgang að gjaldfrjálst. 

Veggmyndir Errós eru hins vegar oft eftirmyndir fyrri verka hans sem útfærð eru 

sérstaklega fyrir veggina sem þau standa á, þau eru sjaldan máluð beint á yfirborð 

veggjanna og ekki sett upp af honum sjálfum og jafnvel er oft möguleiki á að færa verkin 

úr stað vegna efniviðar þeirra. Verk hans eru því ekki alltaf bundin við þá veggi þar sem 

þau er upprunalega að finna, sem skýtur stoðum undir þá hugmynd að verk Söru geti talist 

nær eðli sannra veggmynda. 

  



 39 

 

8 Heimildaskrá 

Adams, Laurie Schneider. History of Western Art. 4. útg. New York: McGraw Hill, 

2008. 

Aðalsteinn Ingólfsson. Erró: Margfalt líf. Reykjavík: Mál og menning, 1991. 

Ásdís Spanó, og Hugrún Þorsteinsdóttir. Ratleikur Breiðholt. Reykjavík: Listasafn 

Reykjavíkur, 2015. 

Banksy. Wall and piece. London: Century, 2006. 

Bera Nordal. „Stofngjöf Listasafns Íslands“. Í Stofngjöf Listasafns Íslands, ritstj. Bera 

Nordal, 7–30. Reykjavík: Listasafn Íslands, 1994. 

Bragi Ásgeirsson, og Matthías Johannessen. Erró: Greinar um listamanninn eftir Braga 

Ásgeirsson og Matthías Johannessen. Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1978. 

Broby-Johansen, Rudolf. Heimslist – heimalist. Þýð. Björn Th. Björnsson. Reykjavík: 

Mál og menning, 2006. 

Dagný Heiðdal. „Listin sem loftvog mannlegra hræringa: Gagnrýni á 

neysluþjóðfélagið“. Í Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. 

aldar, IV bindi, Popplist, raunsæi og hugmyndalist, ristj. Ólafur Kvaran. 87–

165. Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011. 

De Certeau, Michel. „Walking in the City“. Í The Cultural Studies Reader, ritstj. Simon 

During, 2. útg. London: Routledge, 1990. 

Decker, Scott H., og Glen D. Curry. „Graffiti“. Encyclopædia Britannica. 

Encyclopædia Britannica, inc., október 2006. 

https://www.britannica.com/art/graffiti-art. 

Dempsey, Amy. Styles, schools and movements: the essential encyclopaedic guide to 

modern art. London: Thames & Hudson Ltd, 2010. 

Diego, Rivera. „The revolutionary spirit in modern art“. The Modern Quarterly 

(Baltimore) 6, tbl. 3 (1932): 51–57. 

Fazio, Michael W., Marian Moffett, og Lawrence Wodehouse. A world history of 

architecture. 3. útg. London: Laurence King Publishing, 2014. 

Ferrell, Jeff. Crimes of Style: Urban Graffiti and the Politics of Criminality. Boston: 

Northern University Press, 1996. 

Fischer, Ernst. Um Listþörfina. Þýð. Þorgeir Þorgeirsson. Reykjavík: Mál og menning, 

1973. 

Goldman, Shifra M. Contemporary Mexican Painting in a Time of Change. 1. útg. The 

Texas Pan American series. Austin: University of Texas Press, 1981. 

Gombrich, E.H. Saga listarinnar. Þýð. Halldór Björn Runólfsson. Reykjavík: 

Bókaútgáfan Opna, 2008. 

Gunnar B. Kvaran. Erró. Reykjavík: Listafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir, 1994. 

Sýningarskrá 



 40 

———. Erró: Hringferðin og línan. Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir, 

1989. Sýningarskrá 

Gunnar J. Árnason. „Áskoranir nútímans: Dreifbýli - þéttbýli“. Í Íslensk listasaga frá 

síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar, II bindi, Þjóðerni, náttúra og 

raunveruleiki, ristj. Ólafur Kvaran.163–244. Reykjavík: Forlagið og Listasafn 

Íslands, 2011. 

———. „Áskoranir nútímans: List á almannafæri“. Í Íslensk listasaga frá síðari hluta 

19. aldar til upphafs 21. aldar, II bindi, Þjóðerni, náttúra og raunveruleiki, ristj. 

Ólafur Kvaran. 163–244. Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011. 

———. „Áskoranir nútímans: Vatnsberamálið“. Í Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. 

aldar til upphafs 21. aldar, II bindi, Þjóðerni, náttúra og raunveruleiki, ristj. 

Ólafur Kvaran. 163–244. Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011. 

Harris, Jonathan. Art History: the key concepts. London: Routledge, 2008. 

Inga Jónsdóttir. „Til sjávar og sveita í Listasafni Árnesinga“. Hveragerðisbær. 3. júní 

2013. 

http://www.hveragerdi.is/Mannlif/Frettir/Til_sjavar_og_sveita_i_Listasafni_Arn

esinga/. 

„Jói í göngunum: Heimildamynd um graffiti“. Karolina Fund. Sótt 6. júní 2017. 

https://www.karolinafund.com/project/view/1052. 

Júlíana Gottskálksdóttir. „Húsprýði og sýningarhald: Myndlist sem húsprýði“. Í Íslensk 

listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar, I. bindi, Landslag, 

rómantík og symbólismi, ritstj. Ólafur Kvaran. 157–80. Reykjavík: Forlagið og 

Listasafn Íslands, 2011. 

———. „Húsprýði og sýningarhald: Opinber vettvangur fyrir myndlist“. Í Íslensk 

listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar, I. bindi, Landslag, 

rómantík og symbólismi, ritstj. Ólafur Kvaran. 157–80. Reykjavík: Forlagið og 

Listasafn Íslands, 2011. 

———. „Listvakning á 19. Öld: Listmenntun - leið til nýrra áfanga“. Í Íslensk listasaga 

frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. Aldar, I. bindi, Landslag, rómantík og 

symbólismi, ritstj. Ólafur Kvaran. 13–44. Reykjavík: Forlagið og Listasafn 

Íslands, 2011. 

Kvaran, Danielle. Erró í tímaröð: líf hans og list. Þýð. Sigurður Pálsson. Reykjavík: 

Mál og menning og Listasafn Reykjavíkur, 2007. 

Kwon, Miwon. One Place After Another: Site Specidic Art and Locational Identity. 

Cambridge MA: MIT Press, 2004. 

Light, Andrew, og Jonathan M. Smith. Philosophy and Geography II: The Production 

of public space. New York: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1998. 

Listasafn Reykjavíkur. Erró veggmynd 2014, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=mmwhldVK3ZM&list=UUpfscnAxEct9jdQ

ZDNQ9jOQ . 

Listasafn Reykjavíkur. „Frumskógardrottningin eftir Erró í Breiðholti - Afhjúpun á 

vegglistaverki“. 4. september 2015. 



 41 

http://listasafnreykjavikur.is/vi%C3%B0burdir/frumskogardrottningin-eftir-erro-

i-breidholti-afhjupun-vegglistaverki.  

———. „Ratleikur um Breiðholt“. Sótt 10. júní 2017. 

http://listasafnreykjavikur.is/fraedsla/ratleikur-um-breidholt.  

Ólafur Kvaran. „Brautryðjendur í upphafi aldar: Einar Jónsson“. Í Íslensk listasaga frá 

síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar, I. bindi, Landslag, rómantík og 

symbólismi, ritstj. Ólafur Kvaran. 45–75. Reykjavík: Forlagið og Listasafn 

Íslands, 2011. 

———. „Formáli“. Í Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar, I. 

bindi, Landslag, rómantík og symbólismi, ritstj. Ólafur Kvaran. 7–11. 

Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011. 

Patel, Samir S. „Writing on the wall“. Archaeology Magazine Archive, 2007. 

http://archive.archaeology.org/0707/etc/graffiti.html. 

Páll Baldvin Baldvinsson. Stríðsárin 1938-1945. Reykjavík: JPV útgáfa, 2015. 

Purcell, Mark. „Excavating Lefebvre: The Right to the City and its Urban Politics of the 

Inhabitant“. GeoJournal, september 2002. 

Rahn, Janice. Painting Without Permission: Hip-Hop Graffiti Subculture. Westport: 

Bergin & Gravey, 2002. 

Reykjavíkurborg. „Veggmyndir eftir Erró í efra Breiðholti“. 3. júlí 2014. 

http://reykjavik.is/frettir/veggmyndir-eftir-erro-i-efra-breidholti.  

———. „Veggjakrot og vegglist“. Sótt 26. febrúar 2017. 

http://reykjavik.is/thjonusta/veggjakrot-og-vegglist.  

Robertson, Jean, og Craig McDaniel. Themes of contemporary art: visual art after 

1980. 4. útg. New York: Oxford University Press, 2016. 

Sara Riel. „About/CV”. Sótt 20. júlí 2017. http://sarariel.com/About-CV.  

———. „Fönix“. Sótt 20. júlí 2017. http://sarariel.com/filter/street-art/Fonix. 

———. „Memento Mori“. Sótt 20. júlí 2017. http://www.sarariel.com/Memento-Mori. 

———. „Slang(-Y)“. Sótt 20. júlí 2017. http://sarariel.com/Slang-y. 

Sara Riel. Strætislist: Saga, þróun og listafólkið. 2013. Sótt af YouTube. 44:40 mín. 

Birt þann 22. apríl 2013. https://www.youtube.com/watch?v=GOaXokhCRHc. 

Æsa Sigurjónsdóttir. Staður, ljós og minni. List í almannarými í reykvísku samhengi. 

2013. Sótt af YouTube. 35:33 mín. Birt þann 22. apríl 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=3kLyKEZ3u8U. 
  



 42 

9 Viðauki 

Mynd 1 Chinese Horse, ca. 15.000-13.000 F.K. 

Málning á kalkstein, 1,42 m. á lengd, Lascaux, Dordogne, Frakklandi. 

Mynd 2 Presentation of Nubian tribute to Tutankhamon, ca. 1353-1327 F.K. 

Tempera á pappír (veggmynd), 1,82x5,24 m., Metropolitian Museum of Art, New York, 

Bandaríkjunum. 
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Mynd 3 Veggmyndir innan Villa of Mysteries, ca. 65-80 F.K. 

Freskur á vegg, innan Villa of Mysteries í úthverfi Pompeii, Ítalíu. 
 

Mynd 4 Michelangelo di Ludovico, Loft Sistine kapellunnar, 1508-12. 

Freskur á vegg, 538m, Sistine kapellan, Vatíkaninu, Róm, Ítalíu. 
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Mynd 5 Diego Rivera, The Aztec World, 1929. 

(Myndbrot: Quetzalcóatl kennir fylgjendum sínum) Freska á vegg,  

Palacio Nacional, Mexico City, Mexíkó. 

 

Mynd 6 Bobby Sands, 1981. 

Málning á vegg, Falls Road, Belfast, Írlandi. 
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Mynd 7 Keith Haring, Crack is wack, 1986. 

Málning á vegg, 128th Street og 2nd Avenue, New York, Bandaríkjunum.  

Mynd 8 Kjarval, Sjómaður á skinnklæðum, 1924. 

Kalkmálverk, 143x90, Landsbanki Íslands, Reykjavík, Íslandi. 
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Mynd 9 Hjartagarðurinn, 2013. 

Ljósmynd: Rósa Braga, Reykjavík, Íslandi. 

Mynd 10 Hlíðargöngin, 2015. 

Ljósmynd: Steinar Fjeldsted, Reykjavík, Íslandi. 
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Mynd 11 Evoca1, 2015. 

Málning á vegg, Sjávarútvegshúsið Skúlagötu 4, Reykjavík, Íslandi. 

Mynd 12 Erró, Veggmynd í Angoulême, 1982. 

Málning á vegg, 190m2, Angoulême, Frakklandi. 
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Mynd 13 Erró, Silfurþeysir/Silver Surfer, 2000. 

Málaðar keramikflísar á vegg, 639x781 cm, Kringlan, Reykjavík, Íslandi. 
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Mynd 14 Erró, Facescape, 1992. 

Lakkmálverk á striga, 220x490 cm, Listasafn Reykjavíkur, Reykjavík, 

Íslandi. 

Mynd 15 Erró, The Saga of the Silver Surfer, 1999. 

Olía á striga, 220x500 cm. 
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Mynd 16 Erró, Réttlætisgyðjan, 2014. 

Málning á vegg, ca. 24m á hæð, Álftahólar, Reykjavík, Íslandi. 
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Mynd 17 Erró, Frumskógardrottningin, 2015. 
Málaðar keramikflísar á vegg, íþróttahúsið Austurberg, Reykjavík, Íslandi. 
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Mynd 18 Sara Riel og Davíð Örn Halldórsson, Cultivate your garden, 2012. 

Málning á vegg, Seljavegur 42, Reykjavík, Íslandi. 

Mynd 19 Sara Riel, verk af sýningunni Slangur(-Y), 2013. 

Málning á vegg, Seyðisfjörður, Íslandi. 
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Mynd 20 Sara Riel, Fönix, 2012. 

Málning á vegg, Nýlendugötu, Reykjavík, Íslandi. 
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Mynd 21 Sara Riel, Sveppur/Mushroom, 2012. 

Málning á vegg, Hverfisgötu, Reykjavík, Íslandi.   
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Mynd 22 Sara Riel, Fjöður/Feather, 2014. 

Málning á vegg, ca. 17m á hæð, Asparfell, Reykjavík, Íslandi. 
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