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Dagur hinna lifandi hrúta 
 
 
Í BA ritgerð minni Má list ekki alveg vera fyndin? fjallaði ég um hlutverk 
myndasögunnar og skopmyndarinnar í myndlist. Viðfangsefni ritgerðarinnar er mér 
einkar huglægt þar sem myndlistarverk mín falla yfirleitt í þessa flokka. Í verkunum 
vinn ég með ýktar fígúrur og gef þeim mál með því að bæta við myndirnar texta í 
formi talblaðra. Þá velta þær fyrir sér þeirra nánasta umhverfi og eigin hugarástandi á 
skoplegan hátt.  

Í framhaldi fannst mér áhugavert að færa mig yfir í tölvuleikinn, miðill sem 
telst yfirleitt ekki til myndlistar þó að vissulega séu til undantekningar á því.1 Þar sem 
ég hafði mikið unnið með stafræna miðla eins og hreyfimyndir og stafrænar 
teikningar undanfarin ár taldi ég að þetta væri rökrétt næsta skref. Tölvuleikir hafa 
ávallt spilað stóran þátt í lífi mínu og æsku. Mér fannst áhugavert að ímynda mér 
heim þar sem að krakkar spiluðu tölvuleiki sem væru ádeila á þeirra samfélagslega 
umhverfi og fjallaði um eitthvað alvarlegt sem hrjáir þeirra samfélag. Þá langaði mig 
að tvinna inn myndasöguna og skopmyndina í leikinn þannig að yrði til blanda miðla 
sem eru mér huglægir. 

Uppsetning verksins er þannig að leikurinn spilast á sjónvarpsskjá sem er búið 
að koma fyrir á sjónvarpsskenk.2 Á skenknum er einnig tölvuleikjahulstur sem merkt 
er tölvuleiknum og leiðbeiningabæklingur með kynningu á persónunum sem þar koma 
fyrir3 og enskum þýðingum á ummælum þeirra. Andspænis sjónvarpsskenknum er 
hægindastóll  og á er stýripinninn sem stýrir leiknum. Mig langaði að hafa 
uppsetninguna kunnuglega þeim sem hafa spilað tölvuleiki á æskuárum sínum. 
 Til þess að geta búið til tölvuleik frá grunni þurfti ég að verða mér úti um 
kunnáttu sem var ekki sjálfsagt að nálgast í mínu skólaumhverfi, ég þurfti að læra á 
fjölmörg forrit og tileinka mér forritunarmál, sem ég hafði aldrei gert áður. Það varð 
til þess að stór hluti af ferlinu við undirbúnings þessa verks var einfaldlega að læra á 
nýja hluti. Sem betur fer búum við svo vel í dag að hafa aðgang að veraldarvefnum og 
með því að leita til fjölmargra heimilda þar varð ég mér úti um þessa grunnkunnáttu 
sem ég þurfti til að geta búið til tölvuleikinn.4 

Viðfangsefni tölvuleiksins er upplifun mín á hversdagslegu kvenhatri sem 
hefur í gegnum tíðina fengið svigrúm til að grassera innan ýmissa hópa karlmanna. 
Ástæðan fyrir því hversu frjóan jarðveg þetta kvenhatur hefur átt er meðal annars sú 
staðreynd að fólk eins og ég hefur leitt það framhjá sér í stað þess að láta í okkur 
heyra og mótmæla. Leikurinn er hugsaður sem leið til þess að gagnrýna hópa 
karlmanna sem leyfa sér að tjá kvenfyrirlitningu. Einnig er leikurinn gagnrýni á mig 
sjálfan, fyrir það að hafa áður fyrr ekki látið í mér heyra af ótta við að eyðileggja 
stemminguna eða gera einhvern ósáttan.  

Í tölvuleiknum getur leikmaðurinn hreyft sig í tvær áttir og hoppað.  
Leikmaðurinn getur ferðast að vild um tölvuleikjaborðið, en það er afmarkað af 
tveimur húsaveggjum. Á flakki sínu um borðið hittir leikmaðurinn fjölmarga ,hrúta’ 

                                                
1 Listamaðurinn Cory Arcangel er gott dæmi um listamann sem hefur tileinkað sér tölvuleiki í list sinni, 
t.d. í verkinu Super Mario Clouds (2002). 
2 Sjá myndir 3-5 í myndaviðauka. 
3 Sjá mynd 6 í myndaviðauka. 
4 Hjálplegar vefslóðir til að læra um tölvuleikja gerð eru til að mynda www.brackeys.com og  
www.youtube.com/user/Cercopithecan/. 
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sem láta út úr sér athugasemdir í talblöðrum sem eru dæmigerðar fyrir orðræðu 
,hrúta’.5 Athugasemdirnar birtast þegar leikmaðurinn nálgast ,hrútana’, og það er val 
leikmannsins hvort hann labbi framhjá ,hrútunum’ og hunsi þá, eða hoppi á haus 
þeirra. Þegar leikmaður hoppar á haus ,hrútanna’ detta þeir aftur fyrir sig og talblaðra 
þeirra hverfur í nokkrar sekúndur, en eftir það standa þeir upp aftur og önnur svipuð 
athugasemd birtist við hlið þeirra. Í hvert skipti sem leikmaðurinn stekkur á haus 
,hrúts’ hækkar tala í efra horni skjásins um einn. Það er hvorki hægt að sigra leikinn 
né tapa honum, þess í stað gengur leikurinn endalaust.  

Til þess að koma skilaboðunum áleiðis sem þurfti ákvað ég að vinna með þrjár 
erkitýpur, rétt eins og er algengt í skopmyndagerð.6 Erkitýpurnar eru ekki einhver ein 
ákveðin manneskja heldur eru þær gróteskar staðalímyndir. Þessar staðalímyndir nota 
ég til að túlka ákveðna hópa karlrembna. 
 Mér fannst mikilvægt að þrátt fyrir að verkið væri tölvuleikur byggi það yfir 
mínum stíleinkennum. Þá ákvað ég að teikna allar persónur í leiknum í skopmyndastíl 
og að orð þeirra birtust í talblöðrum. Leikmaðurinn segir aldrei neitt í tölvuleiknum 
heldur verður hann fyrir þessu endalausa flóði athugasemda frá ,hrútunum’, þannig 
reyndi ég að endurspegla hvernig samskipti við þessar týpur eru gjarnan mjög 
einhliða. Áhrif þess að leikmaðurinn segir ekkert en ,hrútarnir’ segja meira en nóg eru 
þau að svo virðist sem leikmaðurinn sé fastur í einhverju óþægilegu augnabliki. 
  
 
 

  

                                                
5 Sjá myndir 1-2 í myndaviðauka. 
6 Adam Gopnik, Kirk Varnedoe. High & Low: Modern Art, Popular Culture. (New York: Museum of 
Modern Art, 1990), bls. 104. 
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Myndaviðauki 
 

 
 
Mynd 1: Athugasemdir hrúta leikjarins, 2018. 
 
 

 
 
Mynd 2: Athugasemdir hrúta leikjarins, 2018. 
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Mynd 3: Uppsetning verksins, 2018. 
 
 

 
 
Mynd 4: Uppsetning verksins, 2018. 
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Mynd 5: Uppsetning verksins – tölvuleikjahulstur og bæklingur, 2018. 
 
 
 
 

 
 
Mynd 6: Kynningar á hrútum í bæklingi, 2018. 
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Útdráttur 

 

Í eftirfarandi ritgerð er fjallað um hlutverk, möguleika og einkenni skopmyndarinnar 

og myndasögunnar í myndlist. Farið er ítarlega í greiningu og fjölmargar 

skilgreiningar myndasögusérfræðinga á myndasögunni og reynt að finna sameigilegan 

grundvöll á þeim. Tekið er mið af skrifum myndasögusérfræðinganna Robert C. 

Harvey og Úlfhildar Dagsdóttur við greiningu á myndasögunni. Vangaveltur verða 

um hvort myndasaga þurfi endilega að vera fleiri en einn rammi til að standa undir 

nafni og sýnt fram á möguleika einrömmunga til að skapa tilfinningu fyrir líðandi 

tíma. Skoðanir myndasöguteiknara um stöðu þeirra í myndlistarheiminum og hvort 

skopskyn sé í lagi í list eru teknar til greina. Fjallað er um möguleika og mikilvægi 

samspils texta og myndar í tengslum við bæði myndasöguna og skopmyndina. Saga 

skopmyndarinnar og birtingamyndir hennar í klassískri list listamanna eins og 

Leonardo Da Vinci og Picasso er skoðuð ásamt einkennum hennar. Tekin eru fyrir 

þrjú verk og rýnt í þau út frá skopmyndinni og myndasögunni með þeim tilgangi að 

sýna hvernig list höfundar einkennist af þeim. Tvö verkanna eru einrömmungar og eitt 

þeirra fleiri en einn rammi, þannig verður sýnt hvaða áhrif notkun á fleiri en einum 

ramma hefur á listaverk. Markmiðið með ritgerðinni er að sýna fram á að skopmyndin 

og myndasagan eigi jafn mikið heima í myndlist og önnur listform. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The subject of the following thesis is the role, potential, and characteristics of 

caricature and comics in visual art. It includes a thorough research into the various 

definitions of comics by comics experts, while trying to find common ground. The  

thesis draws upon the writings of comics experts Robert C. Harvey and Úlfhildur 

Dagsdóttir when trying to define comics. We look into whether comics need 

necessarily be more than one frame to be considered comics and the potential of 

single framed comics to create a sense of time. This thesis will look at the opinions of 

comic illustrators about their role in the art world, whether humor is allowed in art, 

and discuss the possibilities and importance of the relationship between text and 

picture in relation to both comics and caricature. The history of caricature and its 

appearance in the classical art of old masters including Leonardo Da Vinci and 

Picasso will be looked at as well as its characteristics. By studying three works by the 

author it will be shown how both caricature and comics appear in the author’s art. 

Two of the works are single framed comics while the third one has more than one 

frame, showing what the effect of having more than one frame has on the work. The 

goal with this thesis is to prove that both comics and caricature have just as much a 

role in the world of visual arts as other art forms. 
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Inngangur  

 
Hér verður skrifað um hlutverk skopmyndarinnar og myndasögunnar í list. Þá verður 

fjallað um möguleika þeirra til listrænnar tjáningar og skilgreiningar á þeim. 

Viðfangsefnin eru mér huglæg vegna þess hve stór hluti þau eru, og hafa alltaf verið, af 

mínu hversdagslega lífi. Skopmyndin er listrænn stíll sem hefur verið ráðandi í minni 

listsköpun alla tíð, þó ég gerði mér upphaflega ekki fullkomlega grein fyrir því. Verkin 

sem ég skapa eru alltaf fígúratíf og notkun skopmyndarinnar í þeim hjálpar mér við 

tjáningu mína í gegnum myndir og get ég varla ímyndað mér list mína án hennar. Með 

samspili skopmyndarinnar, myndasögunnar og samspili texta og myndar leitast ég við að 

búa til frásagnir í verkum mínum. Þannig getur fígúrum verið stillt upp í ýmsar aðstæður 

og þær látnar bregðast við þeim. Með verkum mínum reyni ég að endurspegla bæði 

breyskleika heimsins í kringum okkur og okkar eigin hugsunarhátt. Ég mun einnig fara 

ítarlega í greiningu á myndasögunni hér og fjalla um hvað telja megi vera myndasögu. 

Einnig mun ég fjalla um skopmyndina, einkenni hennar og tilgang og hvar hana megi 

finna í list klassískra meistara. 

Í verkunum sem ég fjalla hér um er hægt að sjá hvernig ég nota skopmyndina og 

myndasöguna í vinnu minni. Tvö þeirra eru einrömmungar með einni fígúru, á meðan hið 

þriðja er með þremur römmum og þremur persónum. Verkið EKKI SEGJA HA (2017) 

fjallar um minn persónulega hugsunarhátt. Verkið er einrömmungur með einni persónu. 

Þó að persónan líkist mér ekki í útliti nýti ég mér hana til að endurspegla upplifun sem er 

algeng í mínu lífi. Myndin „FRÍ DÖMUBINDI Í HÍ??“ (2017) fjallar um hugsunarhátt 

ákveðinna hópa samfélagsins. Þar nota ég eina fígúru sem erkitýpu fyrir stóran hóp fólks, 

eins og algengt er að gert sé í skopmyndum. Viðfangsefni HRAÐAR (2017) er óræðara en 

viðfangsefni hinna verkanna og leyfi ég áhorfendanum að túlka það að eigin vild. Þar 

sjáum við alla þrjá hlutina sem þessi ritgerð fjallar um koma saman í einu verki, sem er 

að auki þrír rammar, þannig að við sjáum áhrifin sem rammar hafa á verkin og innri tíma 

þeirra.  

Það var ekki fyrr en nýlega sem ég tileinkaði mér skopmyndina í sínu einfaldasta 

formi sem list á eigin verðleikum. Fram að því hafði ég sett þær myndir mínar sem mér 

þótti of fyndnar eða fáránlegar til hliðar sem hliðarverkefni. Á meðan einbeitti ég mér að 
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hinni listinni sem ég gerði, „alvöru“ listinni. Áður fyrr taldi ég skopmyndir einfaldlega 

vera krot sem ég bjó til í frítíma mínum.  Hér ætla ég að sýna fram á að skopmyndin og 

myndasagan eigi heima í myndlist rétt eins og hver annar liststíll. 
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1. Texti og mynd 

 
Samspil texta og myndar í myndasögum og skopmyndum er stór hluti þess sem gerir 

miðlana frábrugðna öðrum listmiðlum. Talblöðrurnar sem algengt er að umljúki textann 

eru einstakar fyrir miðlana eins og myndasögusérfræðingurinn Robert C. Harvey lýsir í 

ritgerð sinni „Describing, Discarding „Comics“ as an Impotent Act of Philosophical 

Rigor“. Hann segir að talblöðrurnar blási í myndasögurnar sínu einstaka lífi og að í öllum 

öðrum grafískum túlkunum, öllum myndrænum frásögnum, séu persónur dæmdar til 

orðlausra uppstillinga og látbragða. Á meðan tala þær í myndasögum. Og þær tala á sama 

hátt og þær birtast sem er túlkað á sjónrænan en ekki hljóðrænan hátt sem er einstakt.1.Þó 

að Harvey sé í raun aðallega að tala um myndasögur í þessari ritgerð sinni, álít ég sem 

svo að þetta eigi líka við um skopmyndir, þar sem talblaðran er alveg jafn mikið notuð 

þar og í myndasögum. Harvey segir að ef talblöðrurnar gefa myndasögunum líf, þá gefur 

skipting þeirra í ramma þeim tilveru sem varir lengur en augnablik. Niðurskipting 

frásagnarinnar er fyrir myndasögur eins og tíminn er fyrir lífið.2 Rammarnir eru gífurlega 

mikilvægt verkfæri í myndasögum að þessu leyti en með notkun þeirra skapast 

óhjákvæmilega tilfinning fyrir líðandi tíma og þegar rammaskiptingin er notuð rétt er 

hægt að stjórna og túlka tíma. Hins vegar eru margir rammar ekki endilega nauðsynlegir 

til þess að skapa tilfinningu fyrir tíma. Þegar talblaðran, eða textinn í sínu einfaldasta 

formi, er notuð rétt, hvað varðar stærð, staðsetningu, innihald og fjarlægð milli blaðra og 

orða er hægt að skapa tilfinningu fyrir tíma í einrömmungum á frumlegan hátt. Gott dæmi 

er mynd David Shrigley, Untitled (ár óþekkt)3 þar sem við sjáum glottandi persónu undir 

orðunum „JOY“. Undir myndinni lesum við svo um eftirköst augnabliksins sem við 

sjáum á myndinni. Þetta er aðeins eitt dæmi um hvernig er hægt að nota textann til að láta 

tímann líða í einrömmungum, þrátt fyrir fjarveru talblaðra. Myndin er líka skýrt dæmi um 

frásagnarhæfileika texta og myndar. Þrátt fyrir að verkið sé einfaldur einrömmungur er 

okkur sögð saga, sem ekki væri hægt að segja án samspils textans og myndarinnar. 
                                                
1Robert C. Harvey, „Describing, Discarding „Comics“ as an Impotent Act of Philosophical Rigor“ í Comics 
as Philosophy, Jeff McLaughlin ritstýrði, 14-26, (Jackson: University Press of Mississippi, 2005), bls 21, 
þýð. höf. 
2Harvey, „Describing, Discarding „Comics“ as an Impotent Act of Philosophical Rigor“, bls 21, þýð. höf. 
3 Sjá mynd 1 í myndaviðauka. 
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2. Myndasagan 
 
Myndasagan hefur ávallt átt erfitt með að finna sér sess. Svo virðist sem 

myndasögusérfræðingar séu ekki einu sinni sammála um hvað megi kalla myndasögur. 

Þær eru flokkaðar eftir umfjöllunarefni, rétt eins og venjulegar bækur, en samt sem áður 

hikar fólk við að álíta þær jafn merkilegar og venjulegar bækur. Sögurnar þurfa helst að 

vera meistaraverk til þess að unnendur venjulegra bóka telji það verðugt að koma sér að 

því að lesa þær. Óheppilegt er hversu mikið það háir myndasögunni að hún sé flokkuð á 

sama hátt og ritverk. Svo virðist sem listþenkjandi fólk flokki myndasögur hiklaust sem 

bókmenntir á meðan ritverkamógúlar virðast gera öfugt. Það er eins og myndasögur falli í 

eitthvað millivegslimbó. Þær tilheyra einhvernveginn báðum hópum, en á sama tíma 

hvorugum. Hér á eftir mun ég leitast við að koma á hreint hvað myndasagan sé. Nokkrar 

skilgreiningar á myndasögum virðast vera til, og ekki eru þær allar samhljóma. Ég ætla 

að telja upp nokkrar þeirra og reyna að finna sameiginlegan grundvöll á þeim. 

Í bók sinni Myndasagan: Hetjur, skrímsl og skattborgarar (2014) skrifar 

Úlfhildur Dagsdóttir ítarlega um sögu og skilgreiningu myndasögunnar. Hún vitnar í 

myndasöguhöfundinn og sérfræðinginn Scott McCloud sem í bókinni Understanding 

Comics (1993) skilgreinir myndasögur sem samsíða tákn og aðrar myndir settar upp í 

ákveðna röð til þess að ná fram upplýsingum og/eða framkalla fagurfræðileg viðbrögð hjá 

lesandanum.4 McCloud heldur því síðan fram að til þess að myndasaga geti verið kölluð 

myndasaga þurfi hún að vera fleiri en einn rammi. 

Úlfhildur nefnir einnig myndasögustrípuhöfundinn Colton Waugh sem skrifar í 

bók sinni The Comics (1947) að myndasagan þurfi að búa yfir þremur eiginleikum:  

 

1. Myndasagan er röð mynda sem segja sögu eða brandara  

2. Í myndasögu eru orðin felld inn í myndina, yfirleitt í talblöðrum  

3. Sömu persónurnar birtast aftur og aftur5 

 

                                                
4Úlfhildur Dagsdóttir, Myndasagan: Hetjur, skrýmsl og skattborgarar (Reykjavík: Froskur Útgáfa, 2014), 
bls. 14. 
5 Úlfhildur Dagsdóttir, Myndasagan: Hetjur, skrýmsl og skattborgarar, bls. 15. 
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Waugh virðist vera sammála McCloud um það að myndasagan þurfi að vera margir 

rammar. Waugh bætir því hins vegar við að persónur í myndasögunni þurfi að vera 

endurteknar. Úlfhildur bendir á að þessu síðasta atriði sé  „ætlað að útiloka allt sem kom á 

undan Gula Krakkanum (The Yellow Kid), en myndarammarnir um hann sem birtust í 

bandarískum dagblöðum á síðustu árum nítjándu aldar eru af mörgum álitnir marka 

upphaf nútímamyndasögunnar.“6 

Þriðji maðurinn sem ég nefni sem reynt hefur að skilgreina myndasögur er 

Thierry Groensteen en samkvæmt honum eru myndasögur sjónræn frásögn, saga sögð 

með röð fastra mynda, saman á einum fleti. Hann heldur síðan áfram að leggja áherslu á 

mikilvægi þess að hafa fleiri en eina mynd með því að segja að hugmyndin um röð 

mynda sé grundvöllur tungumáls myndasögustrípunnar. Ekkert annað skilyrði virðist vera 

algjörlega nauðsynlegt fyrir honum.7 Merkilegt er hversu mikilvægt þykir að 

myndasögurnar séu fleiri en einn rammi. Það sem rammar myndasagnanna gera er að 

gefa lesandanum tilfinningu fyrir tíma. Einrömmunga skortir vissulega þessi „fyrir“ og 

„eftir“ áhrif sem margrömmunga myndasögur búa yfir en í staðinn virðast þeir grípa 

augnablik úr frásögn og reyna með því augnabliki að segja stærri sögu.  

Pascal Lefevre og Charles Dierick, ritstjórar ritgerðasafnsins Forging a New 

Medium (1998) (sama ritgerðasafn og birti ritgerð Groensteen), snerta á því að ekki 

virðist allir vera sammála um það hvernig skilgreina á myndasöguna. Þeirra lausn er að 

búa til eins konar frumgerð á skilgreiningu á hugtakinu ‘myndasaga’. Kosturinn við 

frumgerðina er sá að hvert hugtak og skilyrði í skilgreiningunni á við um hóp verka og 

bóka en þó eitthvert verk eða bók búi ekki yfir öllum þessum skilyrðum þá er því ekki 

útskúfað úr myndasögunum. Frumgerðin þeirra er svohljóðandi. „Samsíða myndir, sem 

eru oftast teiknaðar, með eða án texta, komið fyrir á fleti, í tilgangi tjáningar.“8 Vegna 

eðlis frumgerðarinnar eru einrömmungar teknir gildir sem myndasögur, þrátt fyrir að búa 

ekki yfir mörgum samsíða myndum, eins og kemur fyrir í skilgreiningunni.  

Mér þykir þessi leið ágæt til að skilgreina formið, því um leið og hún lýsir 

myndasöguforminu, útilokar hún ekki óheðfbundnar myndasögur. Sú skilgreining sem ég 
                                                
6 Úlfhildur Dagsdóttir, Myndasagan: Hetjur, skrýmsl og skattborgarar, bls. 15-16. 
7  Thierry Groensteen, „Topffer, the Originator of the Modern Comic Strip“ í Forging a new Medium: The 
Comic Strip in the Nineteenth Century (Brussel: VUB University Press, 1998), bls. 108, þýð. höf. 
8 Pascal Lefevre and Charles Dierick, „Introduction“ í Forging a New Medium: The Comic Strip in the 
Ninetheenth Century (Brussel: VUB Universoty Press, 1998), bls. 12-13, þýð. höf. 
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nota er skilgreining sem þessi, opin en lýsandi. Í fyrrnefndri ritgerð sinni skrifar Robert 

C. Harvey um að það sem skilur myndasöguna frá öðrum myndrænum frásögnum er 

blöndun talmáls og mynda. Hann gengur m.a.s. svo langt að segja að í bestu dæmum 

listformsins nær blanda orða og mynda að koma til skila merkingu sem hvorugt næði eitt 

og sér.9 Samkvæmt honum eru myndasögur samsetning myndrænnar frásagnar þar sem 

orð (oft skrifuð inn í talblöðrur) bæta við merkingu myndarinnar, og öfugt.10 Honum 

finnst McCloud og Groensteen einblína of mikið á mikilvægi raðmyndinarinnar í 

myndasögum, en ekki nógu mikið á blöndu orða og sjónræns innihalds, en að mati 

Harvey er það sú blanda sem er kjarni virkni myndasagna.  

Úlfhildur segist vera á sama máli og Harvey hvað varðar rammana. „Það er 

undarleg árátta hjá myndasögufræðimönnum að vilja aðskilja myndasögur í einum 

ramma frá myndasögum í mörgum römmum. Ein mynd getur engu að síður innihaldið 

sögu en margar myndir (í sumum tilfellum enn frekar).“11 . Úlfhildur nefnir sem dæmi 

verk listamannanna Gary Larson og Hugleiks Dagssonar. „Skopmyndir bandaríska 

skopmyndateiknarans Gary Larson eru gott dæmi um myndasögur í einum ramma sem 

byggja á samspili orða og mynda og segja heilmiklar sögur. Einnig má nefna 

einrömmunga Hugleiks Dagssonar, sem þrátt fyrir að vera afar einfaldir í formi búa yfir 

fjölmörgum möguleikum frásagnar.“12 Myndasögur myndlistakonunnar Lóu 

Hjálmtýsdóttur, þar sem hún fæst við breyskleika hversdagslegs lífs, má einnig nefna sem 

dæmi um frásagnarríka einrömmunga. Ef marka má ofangreind dæmi er ekki að sjá að 

innihald myndasagna líði fyrir skort á römmum.13 

Máli Harvey um blöndu orða og mynda til rökstuðnings má benda á orð Rodolphe 

Topffer, eins frumkvöðla myndasögunnar. Hann segir að teikningarnar, án textans, hefðu 

aðeins óljósa merkingu á meðan textinn, án teikninganna, hefði alls enga merkingu. 

Samsetningin á þeim tveimur býr til eins konar skáldsögu, sem er einstök að því leyti að 

hún líkist ekki skáldsögu frekar en að hún líkist einhverju öðru.14 Richard Kyle 

undirstrikar hversu frábrugðin öðrum miðlum myndasagan er í bréfi sínu til Harvey þar 
                                                
9 Harvey, „Describing, Discarding „Comics“ as an Impotent Act of Philosophical Rigor“, bls. 19, þýð. höf. 
10 Harvey, „Describing, Discarding „Comics“ as an Impotent Act of Philosophical Rigor“, bls. 19-20, þýð. 
höf. 
11 Úlfhildur Dagsdóttir, Myndasagan: Hetjur, Skrýmsl og Skattborgarar, bls. 19. 
12 Úlfhildur Dagsdóttir, Myndasagan: Hetjur, skrýmsl og skattborgarar, bls. 19. 
13 Sjá mynd 2 í myndaviðauka. 
14 Harvey, „Describing. Discarding „Comics“ as an Impotent Act of Philosophical Rigor“, bls. 19, þýð. höf. 
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sem hann segir að í myndasögum séu hugmyndir, myndir, hljóð (þar á meðal tal og 

hljóðbrellur) og bendingar túlkuð á grafískan hátt sem ein heild. Hann bætir við að 

grafíkin sé ekki myndskreyting fyrir söguna, grafíkin er sagan.15 

  

                                                
15 Harvey, „Describing, Discarding „Comics“ as an Impotent Act of Philosophical Rigor“, bls. 20, þýð. höf. 
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3. Skopmyndin 
 
Skopmyndin og myndasagan hafa fylgst mikið að í gegnum tímann. Skopmyndin 

einkennist af því að þar eru andlit gerð fyndin og skrýtin, táknrænum og ýktum 

hreyfingum bætt við, og með þessari samsetningu reyna listamenn að gefa viðfangsefnum 

sínum líf. Þegar vel tekst til vakna upp meiri tilfinningar hjá horfandanum. Þær 

tilfinningar sem horfandinn skynjar geta þá verið tilfinningar listamannsins sem hann 

miðlar í gegnum myndirnar sínar, eða tilfinningar og tíðarandi samfélagsins. Þessi stíll á 

rætur sínar að rekja langt aftur í tímann, og hefur verið notaður á alla vegu en í fyrri tíð 

var hann þó sjaldnast tekinn gildur sem teiknistíll fyrir „fína“ myndlist.   

Það merkilega við skopmyndina er nefnilega að hún er ævagömul. Hún var til 

staðar á öldum áður, nema hún var aðskilin að miklu leyti frá hinni listinni sem við 

þekkjum svo vel og lærum um í listasögum skólanna í dag. Hún var sett í flokk mynda 

sem afskræmdi og gerði grín að viðfangsefni sínu, flokk skopmynda. Í sýningarskrá sinni 

fyrir sýninguna High & Low: Modern Art and Popular Culture (1990) skrifar 

rithöfundurinn Adam Gopnik að forn list sé líka full af fyndnum andlitum - en að það sé 

næstum alltaf sama fyndna andlitið. Andlitin eru gróteskar staðalímyndir, sem standa 

fyrir almenna púka frá öðrum heimi, eða fyndna þverhausa - týpur, frekar en 

einstaklinga.16 Gopnik gefur sem dæmi að finna má fjölmargar skopmyndir í skissum 

Leonardo Da Vinci frá 16.öld. Svo virðist samt sem að myndir hans séu algjör uppspuni, 

hann er ekki að teikna neina ákveðna einstaklinga heldur eru teikningar hans eins konar 

túlkun á hinum almenna ljótleika. 

Seinna í sama riti skrifar Gopnik að hægt sé að sjá vísbendingar um hvert 

listsköpun Picasso stefndi, séu skopmyndaskissur hans sem hann teiknaði í stílabækur 

sínar snemma á ferlinum skoðaðar. Að mati Gopnik var það ekki fyrr en Picasso gat sett á 

skopmyndir sínar grímu prímitívisma sem við fengum að sjá skopmyndir stílabóka hans 

sleppa út í heiminn í formi fullgerðra portrettmynda. Málinu til rökstuðnings notar hann 

orð William Rubin um að það komi ekki óvart að „láglist“ Picasso sameinast við 

„hálistina“ hans á nákvæmlega sama tíma og prímitívisminn hans byrjar, við málun 

                                                
16 Adam Gopnik, Kirk Varnedoe. High & Low: Modern Art, Popular Culture. (New York: Museum of 
Modern Art, 1990), bls. 104. 
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andlits Gertrude Stein á íberískan hátt, eftir heimkomu hans frá Gósol.17 Málverk Picasso 

af Gertrude Stein er eitt merkasta verka hans, sem og eitt af helstu verkum móderníska 

málverksins.18 Sé málverkið skoðað út frá grundvelli skopmyndarinnar, ásamt 

prímitívismanum sem Picasso tileinkaði sér, er mjög skiljanlegt að Gopnik og Rubin 

haldi þessu fram. Hægt er að finna eiginleika skopmyndarinnar í verkinu, eins og til 

dæmis stóru augun og ýktu brúnirnar. Picasso tókst að nota teiknistíl skopmyndarinnar en 

sleppti út þeirri þörf að vera fyndinn. Hann máði út mörkin milli venjulegrar 

portrettmálunar og skopmyndagerðar með því að blanda teiknistíl skopmyndarinnar í 

málverk sem málað var á annars alvarlegan og klassískan máta. Gopnik orðar það þannig 

að hið lága hafi farið hátt í dulargervi þess framandi.19  

Þegar velt er fyrir sér hlutverki skopmynda og myndasagna í listheiminum er gott 

að skoða hvað listamönnunum sjálfum finnst. Þeir sem nýta sér skopmyndina, skopskyn, 

og samspil texta og myndar í list sinni hafa greinilega margir fundið fyrir óöryggi 

gagnvart annarri list. Í viðtölum við listamenn sem birt voru í sýningarskrá fyrir 

sýninguna Cult Fiction (2007) eru listamenn spurðir hver mörkin eru milli listamanna og 

skopmyndateiknara/myndasöguteiknara. Svar Melinda Gebbie við spurningunni er í 

formi teikningar, en gefur ágæta mynd um viðhorf teiknaranna.20 Robert Crumb er einn 

þeirra sem svöruðu, en hann er talinn einn af feðrum „neðanjarðar“ myndasagna.  

Í svörum hans í viðtalinu spyr hann hvernig maður ætti eiginlega að skilgreina 

listamann. Hann nefnir að oft séu leikarar, tónlistarmenn og dansarar kallaðir listamenn 

og að samkvæmt þeirri breiðu skilgreiningu á listamönnum mætti segja að teiknarar væru 

líka listamenn. Hann segir gagnrýnendur hafa áður gert greinarmun á listamönnum og 

myndskreyturum og sett þannig myndskreytara í lægri stöðu. Samkvæmt því viðhorfi var 

teiknarinn álitinn aumkunarverður skemmtikraftur.21 Þó finnst honum viðhorfið í dag 

gagnvart teiknurum vera að skána og segir að kannski munu verk sem unnin eru fyrir 

                                                
17 Gopnik, Varnedoe. High & Low: Modern Art, Popular Culture, bls. 128, þýð. höf. 
18 Sjá mynd 3 í myndaviðauka. 
19 Gopnik, Varnedoe. High & Low: Modern Art, Popular Culture, bls. 128, þýð. höf. 
20 Sjá mynd 4 í myndaviðauka. 
21 Gravett, Paul. Viðtal við Robert Crumb. Cult Fiction: Art and Comics. (London: Hayward Gallery, 
2007), bls. 84, þýð. höf. 
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prent og fjöldaneyslu vera dæmd á eigin forsendum og ekki vera öll sett í síðri flokk en 

verk sem unnin eru fyrir listagallerí, ríkt fólk og listasöfn.22 

Í sömu sýningarskrá segir Julie Doucet muninn vera í væntingum til annars vegar 

listamanna og hins vegar skopmyndateiknara. Hún segir að sem teiknari eigi maður að 

gera sama hlutinn aftur og aftur en sem listamaður ætlast fólk til þess að þú prófir nýja 

hluti.23 Með þessu er Julie að bera saman vinnu skopmynda- og myndasöguteiknaranna 

þar sem þeir teikna sömu persónurnar og sama umhverfið aftur og aftur, ramma eftir 

ramma á meðan aðrir listamenn eru gagnrýndir ef þeir eru ekki nógu tilraunagjarnir og 

framúrstefnulegir. Þó má ekki gera lítið úr hlutverki myndasögustrípunnar. Adam Gopnik 

kemst vel að orði þegar hann fjallar um hlutverk hennar í myndlist. Hann segir 

myndasögustrípuna vera spegil samfélags, frosinn í stað, sem sýnir fullkomlega tíðaranda 

þess samfélags sem er til staðar á þeim stað og tíma sem myndasagan er gerð.24 

 Svo virðist sem að listamennirnir hafi ekki miklar áhyggjur af áliti samfélagsins á 

þeim, og séu um leið fullkomlega meðvitaðir um þá óljósu stöðu sem þeir eru í. Joe 

Sacco telur sig heppinn að þurfa ekki að keppast við að komast inn á listasöfn. Hann 

segist vita að það sem hann gerir geti verið talin list, að því leyti að hann notar penna og 

blek á pappír. En hann skilgreinir sína eigin list sem notkun á orðum og myndum í 

tilgangi frásagnar. Ef sagan er sögð og lesandinn hrífst með, þá telur hann sína vinnu sem 

listamaður hafa tekist. Hann segist finna til með þeim listamönnum sem gera ekki 

teikningar og þurfa að keppast við að komast inn á listasöfn. Hann væri miklu frekar til í 

að listin hans væri dæmd af „markaðnum“.25  Önnur spurning sem listamennirnir voru 

spurðir að var hvort mikilvægt væri að listin þeirra væri fyndin. Svörin voru á alla vegu, 

ýmist jákvæð eða neikvæð, en listamaðurinn Chad McCail hittir, að mínu áliti, naglann á 

höfuðið hvað varðar skopmyndir í list. Hann segist ekki setja sér það markmið að vera 

fyndinn. En ef hann er heppinn skapar alvarleikinn í verkunum nógu mikla spennu svo að 

til verði augnablik sjálfsmeðvitundar og fáránleika, þangað til að spennan verður svo 

                                                
22 Gravett, Paul. Viðtal við Robert Crumb. Cult Fiction: Art and Comics, bls. 84, þýð. höf. 
23 Gravett, Paul. Viðtal við Julie Doucet. Cult Fiction: Art and Comics, bls. 85, þýð. höf. 
24 Gopnik, Varnedoe. High & Low: Modern Art, Popular Culture, bls. 153, þýð. höf. 
25 Gravett, Paul. Viðtal við Joe Sacco. Cult Fiction: Art and Comics, bls. 93, þýð. höf. 
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mikil að hún springur.26 Þetta svar lýsir vel hvernig, þegar vel heppnast til, list getur verið 

alvarleg, en nær samt að vera fyndin og fáránleg.  

Að áliti Gopnik hefur listformið sem við þekkjum sem skopmynd unnið sér sess í 

módernískri list sem tungumál alvarlegrar sjónrænnar tjáningar í dag. Því er meðal annars 

að þakka meisturunum sem tileinkuðu sér þennan stíl. Og rétt eins og munurinn á milli 

skopmynda og ‘hárrar’ listar Picasso var orðinn óljós er orðið erfitt að greina á milli 

módernískrar listar sem notaði skopmyndastílinn og annarrar módernískrar listar sem leit 

út bara út eins og módernísk list.27 

  

                                                
26 Gravett, Paul. Viðtal við Chad McCail. Cult Fiction: Art and Comics, bls. 89, þýð. höf. 
27 Gopnik, Varnedoe. High & Low: Modern Art, Popular Culture, bls. 128, þýð. höf. 
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4. Greining á eigin verkum 

EKKI SEGJA HA (2017) 

 
Verkið EKKI SEGJA HA (sjá mynd 5 í viðauka) sýnir blýantsteiknaða fígúru í myrku 

umhverfi sem er óttaslegin á svip. Ekki er hægt að greina neina áþreifanlega hluti í 

umhverfinu en með því reyni ég að láta áhorfandanum líða eins og hann sé að sjá inn í 

hugarrými fígúrunnar. Hún er hokin og heldur utan um sjálfa sig og gefur líkamsstaðan 

hennar öll frá sér mjög mikið óöryggi. Fígúran er ágætlega óheilbrigð í útliti. Bjórvömbin 

er áberandi og undirhökurnar fjölmargar. Fölleitur líkamslitur hennar bætir enn á 

veiklulegt útlit hennar og í heildina fáum við tilfinningu fyrir því að þetta sé ekki 

hraustlegasta manneskjan sem fyrirfinnst. Erfitt er að segja til um aldur viðfangsefnis 

þessarar myndar. Við sjáum að manneskjan er að mestu leyti búin að missa hárið, hún er 

komin með öfluga bumbu og lafandi húð hennar er ekki eitthvað sem fólk fær á 

svipstundu á æskuárunum. En þrátt fyrir öll þessi líkamseinkenni virðast augun vera full 

æsku og sakleysis.  

Ég set texta myndarinnar þannig upp að talblöðrur myndarinnar eru í laginu eins 

og ský, í myndmáli myndasögunnar eru þessar skýlaga blöðrur þekktar sem 

hugsunarblöðrur. Í blöðrunum er fígúran að tala við sjálfa sig, hughreysta sig jafnvel. 

Hún skipar sjálfri sér að „kinka bara kolli og brosa“ og hvað sem hún gerir „ekki segja ha 

aftur!“. Svo virðist sem fígúran hafi komið sér í óþægilegar aðstæður. Hún skilur 

einhverra hluta vegna ekki alveg hvað er í gangi í kringum hana. Það má vera að einhver 

hafi sagt eitthvað óljóst sem hún hefur ekki heyrt og þess vegna verið búin að segja „ha“ 

svona oft. Ástæðan gæti líka verið sú að einhverjar samræður séu í gangi sem fígúran 

einfaldlega skilur ekkert í. Þær samræður gætu verið um eitthvað málefni í öðrum 

menningarheimi en hún tilheyrir. Ef umræðan er um íþróttir gæti einhver verið nýbúinn 

að spyrja hana hvort hún hafi horft á leikinn, hver skoraði, hvað henni finnist um 

leikmannaskiptin. Eitthvað sem fígúran tengir ekki við.  

Tilfinningin sem ég reyni að vekja með þessari mynd er sú tilfinning að skilja 

ekki umhverfið sitt, tilheyra ekki einhverjum hópi. Þessari tilfinningu mætti bæði lýsa 
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sem uppgjafartilfinningu og sem einhverskonar sætti við það vera eins og maður er og 

leyfa öðrum að halda sínu striki meðan maður einbeitir sér að sér og sínu. Með því að 

hafa svip fígúrunnar tiltölulega hlutlausan leyfi ég áhorfendanum að túlka tilfinningar 

fígúrunnar gagnvart þessum aðstæðum. 

Myndina má túlka á nokkra vegu. Fígúran getur verið í einum af þessum 

ofantöldu aðstæðum þar sem hún skilur ekki alveg hvað er að gerast, en vill samt ekki að 

það sjáist. Hún þráir félagslegt samþykki og vill virðast vera „ein af hópnum“. Einnig er 

hægt að túlka myndina þannig að fígúran þráir ekki þetta félagslega samþykki heldur vill 

einfaldlega losna úr einhverjum aðstæðum sem hún er í, losna við fólkið sem hún er að 

tala við. Sé túlkunin þannig má draga þá ályktun að fígúran sé sátt við það að hún sé ekki 

eins og hinir í kringum hana og að hún tilheyrir ekki þeirra hópi. 

Hvað ef textinn væri ekki til staðar, heldur bara myndefnið sjálft? Myndum við fá 

fram sömu sögu/frásögn og tilfinningu? Án textans sjáum við bara einmana, eymdarlega 

fígúru sem stendur ein og við fáum ekki sama samhengið eða sömu frásögnina og með 

honum. Einnig má líta á málið frá hinni hliðinni, hvað ef ekkert myndefni væri? Þá 

hefðum við textabrot sem segði okkur ákveðna sögu eða ákveðna hugsun. Án 

myndefnisins fáum við samt ekki alla söguna og ekki tilfinninguna sem fylgir. Stæði 

textinn einn væri hægt að skilja þetta sem samtal tveggja aðila, þar sem annar skipar 

hinum fyrir. Þetta er einmitt skýrt dæmi um það sem Rodolphe Topffer er að skrifa um, 

sem ég minntist á fyrr. Textinn er nauðsynlegur fyrir verkið til að ganga upp. 

Þriðji þátturinn í myndefninu sem ekki má gleyma er formið á talblöðrunum sem 

innihalda textann. Vegna formsins lesum við textann sem hugsun fígúrunnar, ekki öskur, 

ekki hvísl og ekki venjulegt tal. Viðfangsefni myndarinnar breytist töluvert við að hafa 

þennan texta sem hugsun, áhorfandinn fær það á tilfinninguna að fígúran sem stendur 

fyrir framan hann sé taugaóstyrk og jafnvel frekar innhverf. 

 Ég nýti mér hugsunarblöðrurnar til að skapa tíma í myndinni. Í staðinn fyrir að 

koma öllum textanum fyrir í einni blöðru skipti ég honum niður í þrjár blöðrur. Þannig 

reyni ég að láta augnablikið sem fígúran á myndinni er að upplifa líða hægt, til að 

undirstrika í hversu óþægilegum aðstæðum fígúran er. Önnur leið til að ná fram þessari 

upplifun á tíma hefði getað verið að skipta myndinni niður í nokkra ramma, en ég taldi 
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sem svo að með því að gera myndina að einrömmungi myndi ég gefa áhorfendum meiri 

tilfinningu fyrir því að vera fastur í þessu óþægilega augnabliki.  
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„FRÍ DÖMUBINDI Í HÍ??“ (2017) 

 

Í einrömmungnum „FRÍ DÖMUBINDI Í HÍ??“ (sjá mynd 6 í viðauka) sjáum við fígúru 

og við hlið hennar textabrot. Andlit fígúrunnar er hrjúft og krumpað, en óljóst er hvaða 

hlutar andlits hennar eru skuggar og hverjir hrukkur, þannig reyni ég að gera aldur hennar 

tiltölulega óræðan. Hér reyni ég að vekja sterkari tillfinningar hjá áhorfandum og blása 

lífi í fígúruna með því að gera andlitsföll hennar ýktari. 

Þó aldur fígúrunnar sé ekki auðvelt að áætla, er óhætt að gera ráð fyrir því að 

fígúran sé karlkyns, bæði út af útliti hennar og textabrotinu sem stendur við hlið hennar. Í 

textabrotinu sjáum við að viðfangsefnið er að tjá sig um þá staðreynd að kvenkyns 

nemendum Háskóla Íslands eru boðin dömubindi og túrtappa á salernum skólans. Hann 

virðist að öllu leyti ósáttur við þessi fríðindi kvenna skólans (eins og hann lætur það 

hljóma).  

Með talmáli textans reyni ég að ýta undir þá einfeldningslegu mynd sem við 

höfum af manneskjunni sem fyrir okkur stendur. Sum orðin eru slettur í ensku sem 

algengt er að unglingar nota eða einhver sem er að reyna að vera nýmóðins með 

unglingunum. Einnig eru orð sem eru samsett úr tveimur orðum með þeim afleiðingum 

að tilfinning gefst fyrir talsmáta fígúrunnar, eins og hann nenni beinlínis ekki að klára 

orðin sín. Þetta verk er annað gott dæmi um mikilvægis samspils texta og myndar í 

verkum mínum. Því án textans er myndin merkingarlaus, og öfugt. 

Þessi mynd er gerð í kjölfar umræðu sem hófst þegar Háskóli Íslands tók upp á 

því að bjóða upp á dömubindi og túrtappa á salernum sínum, nemendum að 

kostnaðarlausu. Sumir karlkyns nemendur hneyksluðust á þessu og furðuðu sig á því að 

fyrst að skólinn hefði efni á að bjóða upp á munaðarvöru eins og dömubindi, af hverju 

lækkaði hann ekki skólagjöldin líka? Annað kvörtunarefni var að sumum fannst fásinna 

að þeirra skólagjöld færu í útgjöldin fyrir þessu, og stungu jafnvel upp á því að annað 

hvort yrði boðið upp á smokka á salernum karlmanna, eða þá að þeir myndu borga lægri 

skólagjöld, enda færu þeir ekki á túr. Þessi fáránlegi samanburður hóps veruleikafirrtra 

karlmanna á þeirri líffræðilegu „pligt“ kvenmanna að þurfa að fara á blæðingar einu sinni 

í mánuði, og „þörf“ karlmanna til að kaupa smokka svo þeir geti stundað öruggt kynlíf er 
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áhugavert viðfangsefni. Þetta endurspeglar brenglað viðhorf margra til hlutverka 

kynjanna. 

Á myndinni hef ég suma hluta textans þykkari og stærri en aðrir til að sýna hvar 

áherslurnar í því sem hann er að segja eru. Áherslurnar eru í þeim hlutum þar sem fígúran 

er eins ýkt og hún getur. Hún hrópar fyrst af öllu „Gaur!“ til að ná athygli viðmælandans 

á þessari fásinnu sem er að eiga sér stað og þarf að gera eitthvað í sem allra fyrst. Fígúran 

segist vera að fara á hausinn, sem eru væntanlega ýkjur og örlítil dramatík í myndefninu, 

en hvernig á hún annars að ná sínum punkti fram?  

Svona ýktar fullyrðingar eru einmitt eitt af einkennum ómálefnalegar umræðu 

sem við rekumst á aftur og aftur í samfélaginu, sérstaklega með tilkomu ummælakerfis 

fréttamiðla á netinu. Næsta áhersla er slanguryrðið „chicks“ en þá talar hann um 

kvenkyns samnemendur sína. Eins saklaust og fígúrunni þykir kannski orðið þá hefur það 

yfir sér niðrandi blæ eins og hann sé að tala niður til þeirra sem þurfa að nota dömubindi. 

Reynslan kennir okkur það að flestir sem reyna að gera lítið úr öðrum með talmáli eiga 

sjálfir við mikið óöryggi að stríða og eru að reyna að virðast vera stærri og flottari 

manneskjur fyrir þeim sem þeir tala við. Síðasta áherslan er sennilega sú sterkasta en þá 

er fígúran að hneyksla sig á þeim lúxus sem samnemendur hans lifa við, að fá að fara frítt 

á túr!  

Vegna meira umtals um svona málefni í kjölfar meiri grundvallar fyrir fólk til að 

tjá sig á opinberum vettvangi, vekja svona athugasemdir meiri athygli og fara meira á 

milli manna. Þeir sem láta svona ummæli frá sér gera það ekki lengur einungis í þeim 

einangraða hóp sem þeir eru vanir að tilheyra. Þess í stað eru ummælin gripin á lofti og 

þeim deilt víðsvegar um og mikið furðað sig á þeim, hneykslast á þeim og hlegið að 

þeim. Afleiðingar hatursorðræðunnar sem margir stunda á netinu eru því miður ekki 

alvarlegri en svo að gert sé grín að þeim. Í kjölfar þessara þróunar samfélaga víðs vegar 

um heiminn er auðveldara að vekja athygli á þessari hversdagslegu mismunum sem 

kvenmenn, í þessu tilfelli, verða fyrir. 

Með því að teikna myndina í skopmyndastíl, mætti segja að ég geri verkinu það 

erfiðara fyrir að vera talið meðal annarrar hálistar. Hugmyndir samfélagsins um 

skopmyndir eru svo sterkt innbyggðar að fólk er fljótt til að flokka svona verk með 

annarri lágmenningarafþreyingu. Ekki er nóg með það að útlit persónunnar sé hlægilegt, 



 

 17 

heldur er textinn sem henni fylgir það líka. Skopskyn í listaverkum á það til að draga 

verkið niður í svaðið með fimmaurabröndurum, en má list ekki alveg vera fyndin? List 

hefur lengi verið notuð til að greina og deila á samfélög og eru myndasagan og 

skopmyndin í sérlega góðri stöðu til þess. Skopskynið sem þessum miðlum fylgir eru að 

mínu mati mikilvæg verkfæri til að benda á fáránleika ríkjandi gilda og ástand 

samfélagsins. 
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HRAÐAR ( 2017 ) 

 

Í myndasögunni Hraðar (sjá mynd 7 í viðauka) sjáum við hlut úr frægu málverki eftir 

listmálarann Edward Hopper, Nighthawks (1942).28 Senan sem við sjáum er bandarískur 

veitingastaður seint um kvöld, þar sitja tvær manneskjur, maður og kona, við barborðið 

og starfsmaður stendur hinum megin við borðið. Málverkið sjálft, áður en því er breytt, 

útskýrir sig ekki of mikið. Listamaðurinn leyfir horfandanum að lesa í málverkið að vild 

en tekst þó að gefa skýra mynd af andrúmsloftinu. Andrúmsloftið á staðnum, og 

umhverfinu í kring, er rólegt eins og var líklega á svona stöðum á þessum tíma 

sólarhrings á þeim tíma sem verkið var málað. 

Á efstu og neðstu myndinni fylgir með stutt textabrot . Á tveimur neðstu 

myndunum hefur andlitum persónanna þriggja verið breytt þannig að það líti út eins og 

gríðarmikill vindur blási framan í þau. Andlitin teygjast þannig að persónurnar líta frekar 

fáránlega út. Þó eru það aðeins andlitin sem sýna það, svo virðist sem hár konunnar, 

hattar karlmannanna, og allir hlutir í kring sitji sem fastast og verði ekki fyrir neinum 

áhrifum frá þessum óljósa vindi. 

Maðurinn sem situr við hlið konunnar kemur með óljósa kröfu í fyrsta ramma. 

Hann segir: „Hraðar, takk.“ Hægt er að skilja þessa kröfu á ýmsa vegu. Er hann að biðja 

þjóninn um að afgreiða sig hraðar? Tala hraðar? En það eru þær kröfur sem við myndum 

kannski helst búast við að sjá viðskiptavini krefjast af starfsfólki í dag.  

Á myndinni í miðjunni er enginn texti en við sjáum að myndin hefur breyst frá 

þeirri efstu. Andlit allra á myndinni eru afskræmd og minna helst á andlit herflugmanna 

þegar þeir undirgangast þyngdaraflspróf sem fylgir námi þeirra. Andlitsbreytingin er ýkt 

og grótesk og hefur málverkið allt í einu farið úr því að vera klassískt málverk af rólegri 

senu með þremur látlausum manneskjum yfir í það að vera mynd af þremur persónum 

sem líkjast helst skrímslum. Á neðstu myndinni haldast andlitin óbreytt frá 

miðjumyndinni en nú þakkar maðurinn fyrir sig því hann hefur fengið sínu framgengt. 

Með því að ýkja andlitin þannig að þau svipi til andlita skopmyndarinnar reyni ég að 

                                                
28 Sjá mynd 8 í myndaviðauka. 
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vekja ákveðnar tilfinningar í verkinu, tilfinningar sem eru af allt öðrum toga en þær sem 

voru til staðar í verkinu fyrir breytingar. Rólega myndin Nighthawks breytist í mynd þar 

sem einhver furðuleg spenna ræður ríkjum og eins margar spurningar og maður hafði 

kannski við verkið óbreytt, vakna enn fleiri við breytingarnar.  

Spennan sem myndast við breytingarnar getur tengst innbyrðis spennu 

listamannsins eða einhverju stærra, tíðaranda sem listamaðurinn vill miðla til horfandans. 

Vegna þess hve ýktar breytingarnar eru á andliti persónanna er auðveldara að lesa í þær 

en hefðu breytingarnar verið látlausari hefði það kannski verið erfiðara. Samspil notkunar 

á skopmyndastílnum og texta á myndinni hjálpar að setja hluti í samhengi. Vegna þess að 

við sjáum að maðurinn krefst hröðunar skiljum við að breytingin sem verður á honum er 

vegna þess hve hratt hann, eða allt í kringum hann, fer. Stæði textinn einn og sér kæmist 

sennilega enginn þessara hluta til skila og svipað stæði myndin ein og sér. Þetta samband 

textans og myndarinnar er nauðsynlegt. 

Til viðbótar við notkun á texta til að koma samhengi verksins til skila nota ég 

ramma til að skapa tilfinningu fyrir tíma sem er að líða. Í EKKI SEGJA HA (2017), sem 

er einrömmungur, notaði ég talblöðrurnar til að ná fram sömu tilfinningu. Ég nota marga 

ramma í þessu verki til að sýna að eitthvað gerist sem breytir ástandinu á myndinni. Þegar 

einrömmungar eru notaðir nást ekki þau ,fyrir’ og ,eftir’ áhrif sem mig langaði að ná fram 

hér. 

Hver er merkingin í myndinni? Hvað er maðurinn að biðja um að fari hraðar og 

hvers vegna? Hægt er að skilja myndina einfaldlega þannig að maðurinn sé að biðja 

þjóninn að vinna hraðar, en hver er þá ástæðan fyrir breytingunni á næstu tveimur 

myndum? Öllu heldur er eins og beiðnin sé um að eitthvað óáþreifanlegt fari hraðar þar 

sem engin önnur merking er um hröðun en andlit þeirra. Hröðunin sem á sér stað getur 

verið lesin sem það að heimurinn í kringum þau sé kominn á miklu meiri ferð og að 

persónurnar á myndinni ráði varla við það. Þessi heimur í kringum þau gæti verið 

samfélagið sem maðurinn vildi að gengi hraðar en þróunin undanfarnar tvær aldir hefur 

einmitt verið þannig að allt í kringum okkur gerist hraðar og hraðar, sama hversu 

undirbúin við erum að takast á við það. Samt sem áður lifum við lífinu og reynum að láta 

eins og öll ringulreiðin í kringum okkur sé ekki yfirgnæfandi, rétt eins og maðurinn á 

síðustu myndinni lætur eins og allt sé eins og það á að vera, þakkandi fyrir sig. Ekki tekst 
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honum þó að koma þökkinni algjörlega frá sér, heldur kemur bjöguð út sem „hanks“ þar 

sem hann nær ekki fullri stjórn á tali sínu, enda munnurinn hans út um allt vegna 

hröðunarinnar.  

Ég hafði bæði kröfu mannsins og afleiðingu hennar óljósa til þess að leyfa 

horfandanum að túlka verkið á sinn hátt. Þá gæti túlkunin verið svo einföld að þetta sé 

einhver súrrealískur heimur þar sem fólk stundar það að fara á kaffihús til að láta teygja á 

andlitinu sínu, eða þá að viðfangsefnið sé mannfólkið að fást við hraða þróun 

samfélagsins og reyna að láta hana ekki verða sér ofviða.  
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Lokaorð 
 

Hér hef ég fjallað um hlutverk myndasögunnar og skopmyndarinnnar í 

listheiminum. Þá hef ég rætt að skopmyndin hefur lengi verið hluti af myndlist og á enn 

fullan rétt á sér í myndlist dagsins í dag. Ég sýndi hvernig ég nota skopmyndina og 

myndasöguna í mínum eigin verkum til að miðla þeirri frásögn sem koma þarf til skila 

hverju sinni.  

 Að álíta myndasöguna sem eitthvað lægra form skáld- og listaverks er 

úreltur hugsunarháttur sem tilheyrir ekki þeim framúrstefnulega listheimi sem við búum 

við í dag. Þess í stað ber okkur að nýta okkur möguleika listformsins til fulls, frekar en að 

sópa því til hliðar eins og einhverri sorpmenningu. Með því að blanda texta og mynd 

saman opnast fjölmargar dyr í möguleikum frásagnar. Þegar skopmyndinni er bætt við, 

með sínum ýktu tilfinningum og miklu tjáningu, verður til tilfinningarík saga sem erfitt 

væri að segja öðruvísi. 

 Sú uppgötvun að skopmyndin ætti alveg jafn mikið heima í listheiminum 

og aðrar „alvarlegri“ myndir hefur verið gífurlegur léttir fyrir mig og ég finn að síðan ég 

sætti mig við skopmyndina hafa möguleikar listsköpunar fyrir mér orðið mun fleiri fyrir 

vikið. Við það að kynna mér langa sögu skopmyndarinnar er ég orðinn óhræddur við að 

nýta mér hana í mínum listaverkum, í stað þess að skilja hana eftir afsíðis sem meinlaust 

og ómerkilegt áhugamál. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

Heimildaskrá 

 
Prentaðar heimildir:  

Gopnik, Adam, Kirk Varnedoe. High & Low: Modern Art, Popular Culture. New York: 

Museum of Modern Art, 1990. 

Gravett, Paul. Cult Fiction: Art and Comics. London: Hayward Gallery, 2007. 

Groensteen, Thierry. „Topffer, the Originator of the Modern Comic Strip“ í Forging a 

new Medium: The Comic Strip in the Nineteenth Century (Brussel: VUB 

University Press, 1998), bls. 108. 

Harvey, Robert C. „Describing, Discarding „Comics“ as an Impotent Act of 

Philosophical Rigor“ í Comics as Philosophy, Jeff McLaughlin ritstýrði, 14-26. 

Jacksin: University Press of Mississippi, 2005. 

Lefevre, Pascal, Charles Dierick, „Introduction“ í Forging a New Medium: The Comic 

Strip in the Ninetheenth Century. Brussel: VUB University Press, 1998.  

Úlfhildur Dagsdóttir. Myndasagan: Hetjur, skrýmsl og skattborgarar. Reykjavík: Froskur 

Útgáfa, 2014. 

 

 

  



 

 23 

Myndaskrá 
 
Ásbjörn Erlingsson, EKKI SEGJA HA, 2017 
Ásbjörn Erlingsson, „FRÍ DÖMUBINDI Í HÍ?“, 2017 
Ásbjörn Erlingsson, HRAÐAR, 2017 
Gebbie, Melinda, Án titils, 2007 
Hopper, Edward, Nighthawks, 1942 
Lóa Hjálmtýsdóttir, Án titils, 2009 
Picasso, Portrett af Gertrude Stein, 1906 
Shrigley, David, Untitled, ár óþekkt 
 
  



 

 24 

 Myndaviðauki 

 

Mynd 1: David Shrigley, Untitled, ár óþekkt. 

Mynd 2: Lóa Hjálmtýsdóttir, Án titils, 2009. 



 

 25 

 

Mynd 3: Picasso, Portrett af Gertrude Stein, 1906. 
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Mynd 5: Ásbjörn Erlingsson, EKKI SEGJA HA, 2017. 



 

 27 

 

Mynd 6:  „FRÍ DÖMUBINDI Í HÍ??“, Ásbjörn Erlingsson, 2017. 
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Mynd 7: Ásbjörn Erlingsson, Hraðar, 2017. 
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Mynd 8: Edward Hopper, Nighthawks, 1942. 


