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Upphaf  

 

Harpa Másdóttir, Upphaf, tré og lím, 2018  

 

Útskriftarverkið Upphaf er í senn uppgjör við undanfarin misseri í náminu, framhald 

af fyrri verkum og hugleiðing um nýja byrjun með annarri nálgun og nýju sjónarhorni.  
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Verkið samanstendur af margs konar viðarbútum og kubbum úr mismunandi áttum 

sem ég hef raðað saman á ákveðinn hátt. Viðarbútarnir eru ósamstæðir og 

brotakenndir eins og minningarbrot í hugskoti manns. Saman mynda þeir heild sem 

þó er ekki afrit af fortíðinni heldur nokkurs konar afbygging eða úrvinnsla á liðnum 

atburðum í leit að merkingu.  

Viðarbútarnir eiga sér hver sína sögu, sögur 

sem kannski tengjast minni eigin sögu og 

renna saman á ófyrirséðan hátt. Efniviðurinn, 

aflóga timbur sem búið var að henda og hefur 

farið um margar hendur, hefur verið 

sameinaður og myndar nýja heild. Í 

afbyggingunni, þegar viðarbútarnir raðast 

saman á ný, myndast holur sem tákna 

lífskraftinn. Skúlptúrinn er gegnheil viðarkúla 

sem hefur tekið á sig óreiðukennt form sem er 

í raun merking í stöðugri verðandi. 

Á útskriftarsýningunni var skúlptúrinn     Harpa Másdóttir, Upphaf, tré og lím, 2018  

staðsettur á gólfinu í Austursal Kjarvalsstaða. Sýningarsalurinn er mjög formfastur, 

gólfið er fágað harðviðargólf, umlukið af hvítum veggjum og lofti, í þversögn við 

skúlptúrinn sem er kaótískur og óskipulagður í óreiðukenndu formi sínu. Með því að 

staðsetja skúlptúrinn á gólfinu skapast líkamlegar aðstæður þar sem áhorfandinn getur 

gengið í kringum skúlptúrinn og virt hann fyrir sér frá öllum hliðum. Sjálfur 

skúlptúrinn er frjáls (þar sem ekkert þrengir að honum) og þannig myndast 

sýndarhreyfing, næstum eins og hann sé að hefja sig á loft. Á sama tíma og 

skúlptúrinn er massi er einnig hreyfing í honum sem léttir hann. Efniviður 

skúlptúrsins myndar þéttan massa, en óskipulögð samsetningin og óreiðan myndar 

mótvægi við massann og kallar fram tilfinningu fyrir léttleika og hreyfingu.  

Ég upplifi verkið sem ákveðinn upphafspunkt þar sem að ferlið og tíminn sem tók að 

vinna verkið skiptir í raun ekki minna máli en sjálf niðurstaðan; skúlptúrinn í lok 

ferilsins, tilbúinn fyrir gagnvirkt áhorf. Verkið var tímafrekt í byggingu, en ég notaðist 

við sérvaldar spýtur sem ég límdi saman í tilraun til þess að reyna móta samfélag úr 

óreiðunni. Í ferlinu tók ég myndir af viðarbútunum og hélt framan af tölu yfir brotin 

sem fór í skúlptúrinn. Ég velti því fyrir mér hvort það skipti máli að mynda hvert 
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einasta brot og hverju það gæti bætt við. Ég komst að þeirri niðurstöðu að það væri 

ekki það sem ég væri að fjalla um. Þegar verkið fór að taka á sig form, skynjaði ég 

óreiðuna eins og frysta ferla samskipta í nútíma samfélagi. Óskipulögð, sjáanleg (og 

ósjáanleg), gagnleg og gagnslaus, allt í senn en samt til staðar. 

Fyrir mér er þetta verk persónulegt 

þó svo það geti staðið eitt og sér og 

án texta um mína persónulegu sögu. Í 

lokaritgerðinni minni er texti um 

móðurmissinn og hvernig það 

minningabrot hefur varðveist 

myndrænt í hugskoti mínu sem 

appelsína en einhver hafði látið þau 

orð falla þegar ég var lítil að æxlið í 

höfðinu á henni sem dró hana til 

dauða hefði verið á stærð við 

appelsínu. Hringformið, kúlan, er 

þarna. Hnötturinn, móðir jörð, 

sköpun, en um leið er svigrúm fyrir 

áhorfandann að upplifa verkið og 

túlka á sinn hátt. 

Verkið er líka hugleiðing um þá tíma 

Harpa Másdóttir, Upphaf, tré og lím, 2018          sem við erum að upplifa. Ég hef lengi 

unnið með fundinn við, fundið efni, en út frá umhverfissjónarmiðum þá er það mér að 

skapi að nýta afganga og rusl og endurskapa – enduruppgötva ný form úr þessari 

„einnota“ menningu sem við erum að kljást við daglega. 

Í fyrri verkum hef ég gjarnan notað einstakar spýtur og fundið þeim nýtt 

hlutverk einangrað þær og sett þær á stall. Því er það eðlilegt framhald og góður 

lokapunktur að nota margar valdar spýtur, þekktar og óþekktar sögur í bland. Ég hef 

unnið með tvennur og sögur í efnivið og hér kristallast þetta allt í einu verki, bæði sem 

lokapunktur og nýtt upphaf – Upphaf. 
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Útdráttur 

Í ritgerð þessari geri ég grein fyrir listsköpun minni í ljósi kenninga franska 

heimspekingsins Henri Bergson um drifkraft þekkingar sem felst í innsæinu, innra flæði 

sjálfssköpunar og hvernig það tengist tímanum eða verðandinni. Sköpunarferlið í list minni 

er hluti af þessu innra flæði innsæis sem hefur knúið fram umbreytingu á sjálfri mér. Fyrir 

mig er listferlið uppgötvunarferli þar sem ég vinn með fundna hluti, minnið, erfiða reynslu 

og úrvinnslu í takt við streymi tímans. Ég reyni að festa hið óstöðuga streymi vitundar í 

ólíkum verkum mínum og einnig að vinna úr flóknum tilfinningum og tilfinningalegum 

doða. Þannig rannsaka ég hið liðna með listrænum hætti og tengi það við ferðalag og 

Galdrakarlinn í Oz þar sem allt er mögulegt. Leiðin heim er táknræn fyrir sköpunarferlið 

og hefur því ákveðið meðferðargildi fyrir mig sem listamann, eins konar ferðalag þar sem 

hægt er að endurheimta hughrif, skerpa skilningarvit, endurvekja tilfinningar og efla 

jákvæða orku. Listsköpunin hefur því ákveðinn umbreytingarmátt. Úrvinnslan er tvinnuð 

saman við þjáningu og söknuð, meðal annars með skírskotun til reynslu Louise Bourgeois 

og kenninga Susan Sontag um sársauka annarra. Þá tengi ég úrvinnsluna við sýndina og 

rýmið sem eru ávallt breytingum undirorpnar. Loks nefni ég hugmyndir Agnes Martin sem 

minna á kenningar Henri Bergson um skynjunina sem mikilvæga í listinni, án rökrænna 

kenninga og fræða. Meginmarkmið er að sjá hlutina í nýju, bjartara ljósi, og sættast við hið 

liðna. Endurtekningin skipar stóran sess í listferlinu sem og í umbreytingu sjálfs míns, en 

hún afhjúpar hið dulda, opnar fyrir ný sjónarmið og ótal túlkunarmöguleika. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This essay will explain my own art making in the light of Henri Bergson's theories on the 
driving force of knowledge that is contained within insight, the internal flow of self-
creation and element of time and endless becoming. The creative process in my own art 
making is a part of this flow of insight that has fueled my own transformation. For me the 
process of creating art is a part of a path of discovery where I work with found objects, 
memory, difficult experiences and processing along the lines of linear time. I try to capture 
the unsteady flow of consciousness in different art mediums, work through complicated 
feelings and emotional numbness. That is how I investigate the past with art and connect it 
to the Journey home. In the Wizard of Oz where everything is possible, it becomes a 
symbol for the creative process and therefore a kind of my own personal art therapy, a kind 
of a journey where I can reclaim impressions, sharpen my senses, awaken emotions and 
build up a positive outlook. The creation of art has a kind of transformative powers. The 
processing is paired with suffering and nostalgia referencing the experience of Louise 
Bourgeois and the theories of Susan Sontag about the pain of others. I also associate the 
processing with perception and spatial organization that are continually subject to change. 
Finally I name the ideas of Agnes Martin that remind us of Henri Bergson's theories about 
perception as an important element of art without logical theories or academic research. 
The main goal is to reconcile the past and see things in a new light. Repetition is a big part 
of the art process as well as my own transformation as it reveals the latent image hidden by 
the past, and gives way to new perspectives and various interpretations. 



 

 

 

Efnisyfirlit	

Inngangur.................................................................................................................................. 1	
1.	 Innsæisþekking og flæði tímans í ljósi Henri Bergson................................................... 2	
2.	 Arte Povera, fundnir hlutir og ummerki tímans............................................................ 4	
3.	 Leiðin heim......................................................................................................................... 5	
4.	 Erfið reynsla sem drifkraftur sköpunar.......................................................................... 6	
5.	 Þjáning, úrvinnsla og umbreyting ................................................................................... 8	
6.	 Ferðalag sem endurheimting hughrifa og skilningarvita .............................................. 9	
7.	 Leiðin heim er leiðin að bjartsýni og krafti .................................................................. 12	
Lokaorð ................................................................................................................................... 13	
Heimildaskrá........................................................................................................................... 14	
Viðaukar.................................................................................................................................. 15	

Mynd 1. Harpa Másdóttir. Tvenna III. Resín. 2016........................................................ 15	
Mynd 2. Harpa Másdóttir. Lífræn Geometría. Teikning, blönduð tækni. 2016. ......... 15	
Mynd 3. Harpa Másdóttir. Herbergi bróður míns. Sýndarveruleiki. 2016. ................. 16	
Mynd 4. Harpa Másdóttir. Herbergi bróður míns. Sýndarveruleiki. 2016. ................. 16	
Mynd 5. Harpa Másdóttir. Kaktus. Ljósmynd á Plexígleri (90x183). 2017. ................. 17	
Mynd 6. Harpa Másdóttir. Innsetning. Skúlptúr og myndbönd. 2017.......................... 17	
Mynd 7. Harpa Másdóttir. Kjálki. Límtré. 2016. ............................................................ 18	

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Oft virðist lífið vera flatt og litlaust, og maður gefur sér ekki almennilega tíma til að 

gefa því hversdagslega gaum. Daglegt ströggl við að ná endum saman yfirtekur það 

mikilvæga í lífinu og maður veitir því sem virkilega skiptir máli ekki nægilega 

athygli. En stundum þegar maður nær að staldra við er hægt að sjá betur hvað 

leynist í snævi þöktu landslaginu og finna út úr því hvað liggur í raun undir 

snjóþekjunni. 
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Inngangur 

Ætlunin er að gera grein fyrir listsköpun minni í ljósi kenninga Henri Bergson um drifkraft 

þekkingar, hið innra flæði sjálfssköpunar og innsæis tengd tímanum og verðandinni. 

Listsköpun mín er ákveðið uppgötvunarferli þar sem ég vinn með fundna hluti, minnið og 

úrvinnslu þess, en ég reyni að festa hið óstöðuga streymi vitundar í ólíkum verkum mínum. 

Meginmarkmið er að sjá hlutina í nýju og bjartara ljósi, sættast við hið liðna og skipar 

endurtekningin stóran sess í listferli mínu sem og í umbreytingu sjálfs míns. Leiðin heim er 

þannig táknræn fyrir sköpunarferlið og hefur því ákveðið meðferðargildi fyrir mig sem 

listamann, eins konar ferðalag þar sem hægt er að endurheimta hughrif og skilningarvit. Þá 

er úrvinnslan tvinnuð saman við þjáningu og söknuð, meðal annars með skírskotun til 

Louise Bourgeois og Susan Sontag og einnig við sýndina og rýmið sem eru ávallt 

breytingum undirorpnar. Loks tengist hún hugmyndum Agnes Martin um skynjunina og 

hið órökræna í takt við innsæisþekkingu Henri Bergson sem leið að umbreytingu og 

sköpun sjálfsins. 
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1. Innsæisþekking og flæði tímans í ljósi Henri Bergson 

Í gegnum námið í Listaháskólanum hef ég leynt og ljóst reynt að læra að þekkja sjálfa mig 

og útbúa landakort af því landslagi sem hefur fengið að hvíla falið undir snjónum – 

gleymskunnar – öll þessi ár. Á þeirri vegferð hef ég leitað að textum og heimspekingum 

sem fjallað hafa um þau þemu sem eru mér hugleikin. Heimspekingurinn Henri Bergson 

álítur að mannleg þekking sé tvíþætt, að hún sé annars vegar þekking innsæis og hins vegar 

eins konar skynsemisþekking. Innsæið er hið eilífa flæði innra með okkur, bein og 

milliliðalaus þekking, óháð skilningarvitum okkar og skynsemi. Innsæið er samfellt flæði, 

nánar tiltekið hið innra flæði tímans og tengist sjálfinu, sem er í raun lífsaflið sem knýr 

okkur áfram. Þekkingin sem skynsemin byggist á er síðan sú þekking sem skilningarvitin 

færa okkur; hún varðar hinn ytri heim, hlutheiminn eða heim hversdagsins – og þar er 

einnig rúmfræðin, hinn mælanlegi tími, ártöl og klukka. Við lifum því samtímis í tveimur 

heimum, í hinum ytri heimi aðgreindra hluta, sem flokkast undir skynsemina, og í hinum 

innri heimi beinnar þekkingar eða innsæis sem er ómælanlegt og eilíft tímaflæði. Það er 

einmitt þessi innsæisþekking sem ég leitast við að beita í verkum mínum. 

Bergson álítur að skilningarvitin séu til þess gerð að gagnast manninum í lífsbaráttunni, 

í hinum praktíska veruleika, en ekki til að veita honum hlutlæga mynd af veruleikanum, 

sannleikann. Skynfærin þróast fyrst og síðan hugurinn, en hann er aðeins verkfæri 

mannsins í lífsbaráttunni. Athygli okkar stjórnast fyrst og fremst af því sem skiptir okkur 

sjálf máli og þannig verður hugmynd okkar um heiminn til. Bergson telur ennfremur að hið 

sanna eðli mannlegrar þekkingar sé linnulaus drifkraftur (fr. élan vital) sem hefur verið 

þýtt sem „lífsafl“.1 Þá telur hann að allt sé breytingum undirorpið og að hið innra flæði 

tímans, streymið, og hið eiginlega sjálf sé grundvallaratriði veruleikans. Bergson fléttar 

þannig manninn saman við tímahugtakið. „Með því að skilgreina tímann sem líður eða 

„líðandina“ sem streymi vildi Bergson sýna fram á að til væri annar tími en hinn mælanlegi 

tími vísindanna“.2 Streymið er sem sagt verðandin, tími sem líður hjá og kemur ekki aftur. 

Streymið er hverfult eða óstöðugt því það hverfur jafnharðan og það birtist. Listamaðurinn 

reynir að breyta þessu óstöðuga streymi í ástand og festa það í list sinni. Streyminu má 

líkja við óstöðvandi flæði vitundar, rennandi fljót, en hugtakið streymi er heimspekilegt 

                                                
1  Magee, Saga heimspekinnar, 214. 
2  Margrét Elísabet Ólafsdóttir, „Listin í heimspeki Henri Bergson“, 101. 
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hugtak og jafnframt tilraun til þess að ná utan um lífið sjálft, tilraun til að kalla fram ýmsar 

myndir minninga. Minnið tengist þannig streyminu eða líðandinni.  

Að mínu mati er minnið ákveðin endurvinnsla sjálfsins og jafnframt uppgötvunarferli 

listamannsins, en sköpunarferlið tengist þessu innra flæði innsæis sem Bergson talar um í 

heimspeki sinni. Í verkum mínum leitast ég við að fanga þetta streymi eða flæði án þess að 

beita rökhugsun eða úthugsa hlutina endanlega fyrirfram. Ég reyni þannig að fanga atvik 

og atburði í streyminu og ég finn hvernig hugrenningatengsl myndast við tímann – við hið 

liðna, núið og hið ókomna. Það getur vitaskuld verið erfitt að horfast í augu við 

einmanaleikann, sorgina og söknuðinn, en ég finn þó að streymið vinnur með mér. Hvernig 

er síðan hægt að lifa ótal spurningar, endurvekja minningar, endurlifa og uppgötva óvæntar 

hugsanir sem leiða loks til umbreytinga og nýrra tilfinninga? Í verðandinni getur hið 

ómeðvitaða einnig skotið upp kollinum, það sem er hulið, dulið, bældar tilfinningar og svo 

framvegis. Listin hefur þannig haft ákveðið meðferðargildi. Í gegnum sköpunina leitast ég 

við að ná sambandi við allt tilfinningarófið, vekja mismunandi viðbrögð og þá ekki síst 

húmor, því hlátur getur oft létt á tilfinningalegum þunga og doða og fangað hið spaugilega 

í streyminu. Það er bæði hægt að heillast, hlæja og gráta í senn. Ég tel almennt að listin, 

myndlist og myndbönd, leitist við að skrá flæði vitundar, gefa færi á að endurlifa, 

endurtaka og vinna þannig úr hlutunum, bældum tilfinningum og draugum fortíðar. 

Myndbandið er til að mynda tækni sem gerir kleift að hægja á tímanum með því að spila 

„tímann“ aftur og aftur og „frysta“ tímann. Listin er í hnotskurn bæði tæki og leið til að 

virkja innsæið eins og Bergson bendir á og skapar um leið tilfinningu tengda frelsi 

mannsins.  

Innsæið er hluti af náttúrunni eða sálarlífinu og er andstæða skynsemi 

hversdagsleikans. Ég leitast við sem listakona að svipta hulunni af yfirborði 

hversdagsleikans, orðræðunnar og stöðluðum hugmyndum, lyfta hversdagsblæjunni í leit 

að hinu hreina og fagra, hinu ómengaða, eða eins og Bergson orðar það: „Milli náttúrunnar 

og vor, já, meira að segja, milli sjálfra vor og meðvitundar vorrar er blæja, þykk blæja hjá 

fólki flestu, þunn blæja, nálega gagnsæ, hjá listamönnum og skáldum.“ 3 

                                                
3 Bergson, „Um listir“, 237. 
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2. Arte Povera, fundnir hlutir og ummerki tímans 

Þegar minnst er á listhreyfinguna Arte Povera kemur strax fram í hugann umbreyting efnis 

og efnisnotkun almennt. Listhreyfingin var stofnuð á Ítalíu 1967 og var efnisnotkunin ein 

af mikilvægum þáttum hreyfingarinnar.4 Arte Povera lagði áherslu á að nota hversdagsleg 

efni, fundna hluti, sem finna má nánast hvar sem er í umhverfinu og fól hreyfingin í sér 

byltingarkenndar hugmyndir um flæðið á milli áhorfanda og listaverksins ásamt 

fátæktarsjónarmiði listarinnar og einföldu sýningarrými. Þetta þýðir að skapa má list úr 

nánast hverju sem er, setja hana upp hvar sem er og kunnugleg tengsl áhorfenda geta 

skapast við verkin. Að nota fundna hluti í listsköpun er að mínu mati afar áhugavert því 

hlutirnir hafa sína sögu og sína fortíð rétt eins og maðurinn. Fundnir hlutir geta líka 

umbreyst og fengið nýja merkingu hér og nú, allt eftir því hvernig listamaðurinn 

meðhöndlar þá. Þannig má setja gamla hluti í nýtt samhengi, efla skilningarvitin og dýpka 

innsæið. Þá er áhrifaríkt að skoða umhverfið með röntgenaugum, virkri hlustun og leyfa 

sér að fljóta með streymi tímans á órökrænan máta með því sjónarmiði að athuga hvað 

fangar skynjunina.  

Rekaviður fangar gjarnan athygli mína, en timbrið getur tekið hamskiptum í 

umbreytingu sinni. Veðraður viður, gegnsýrður af salti sjávar af volkinu í sjónum sem 

rekur á land, er tilvalinn efniviður fyrir listamann. Hægt er að spinna sögu um hvaðan 

viðurinn kom og hversu lengi hann var á ferðalagi, eða taka afsteypu af honum og fanga 

aðra sögu sem endar svo í nokkurs konar samtali við drumbinn. Stundum nota ég fundið 

efni, til dæmis trédrumb og læt hann standa einan og óbreyttan í rýminu. Þannig kalla ég 

fram liðinn tíma með áþreifanlegum og sjónrænum hætti. Áleitin mynd birtist þá 

áhorfandanum af tíma sem er horfinn og kemur ekki aftur. Þannig reyni ég að fanga 

ummerki um tímann og söguna sem býr í efninu. Þá má færa timbrið inn í nýtt rými sem 

þýðir að samhengið breytist og nýir túlkunarmöguleikar opnast. Sem dæmi nefni ég verk 

mitt Tvenna III (sjá viðauka, mynd 1) þar sem ég bjó til mót af rekaviði og gerði í 

framhaldi þess afrit af rekaviðinum í „resín“-plasti. Þá bætti ég við lagi af annarri sögu, 

með ilmvatnsglösum og fígúratífum styttum látinnar konu, en í gegnum „resín“-plastið 

glittir í þessa gömlu notuðu hluti. Lögun verksins og hinir fornu munir fanga þannig 

tímann og varpa fram spurningum um liðna tíð, hvernig tíminn er jafnvel hrifsaður frá 

okkur. Tíminn er þannig miskunnarlaust fyrirbæri sem enginn hefur stjórn á, en alltaf 

heldur hann þó áfram í einhverri mynd, líkt og afritið af rekaviðinum er dæmi um.   
                                                
4 Tate Modern, „From Zero to Infinity: Arte Povera 1962–1972“. 



 

 

5 

Rekaviðurinn hefur tíma og sögu rétt eins og maðurinn. Hið upphaflega rótfasta tré 

umbreytist í tíma sem líður í skilningi Bergson. Rætur trésins eru eins konar uppruni þess, 

forsenda þess að tréð lifi og dafni. Maðurinn hefur einnig „rætur“ sem þýðir að hann hefur 

uppruna sinn í fjölskyldu, jafnan afsprengi tveggja einstaklinga, karls og konu. Þá hef ég 

velt fyrir mér hvort naflastrengurinn sé meginrót mannsins, en í gegnum naflastrenginn fær 

fóstrið í móðurkviði sína fyrstu næringu. Í öllu falli tel ég að það sé manninum eðlislægt að 

spyrja spurninga og leita að uppruna sínum. Viðurinn getur líka verið sagaður frá rótum 

sínum, farið sitt ferðalag sem og „meðhöndlaður“ á ýmsa vegu, reikað stefnulaust á sama 

hátt og maðurinn gerir í sínum vægðarlausa og ófyrirsjáanlega veruleika. Eitt er víst,  lífið 

snýr ekki aftur, hvorki fyrir manninn né tréð, en það er hægt að athuga það og skoða með 

listrænum hætti sem leið að þróun og umbreytingu. Ég tengi þannig fundna hluti, og þá 

sérstaklega ferðalag trédrumbsins við ferðalag mannsins sem tilfinningaveru í leit að 

sjálfum sér í heimi umbreytinga þar sem allt getur gerst. Ósjálfrátt tengi ég fundna hluti og 

sögu þeirra við sögu mína og tilfinningar. 

3. Leiðin heim 

Nú þegar ég hef verið að gefa mér tíma til þess að hugleiða hver ég er og hvert ég stefni, 

sækja að mér margvíslegar hugsanir. Ég minnist sérstaklega gamallar barnasögu sem ég las 

í æsku og endurnýjaði síðan kynni mín við á fullorðinsárum, Galdrakarlinn í Oz frá árinu 

1900 eftir L. Frank Baum. Bókin var kannski aldrei í neinu sérstöku uppáhaldi hjá mér sem 

barn en kvikmyndin, gerð 1939, var hins vegar þeim mun áhugaverðari með Judy Garland í 

aðalhlutverki. Ég hreifst af persónu Dóróteu og gat strax sett mig í spor hennar og 

samsamað mig lífshlaupi hennar og líðan, en báðar lendum við í hvirfilbyl sem hreif okkur 

fyrirvaralaust á óþekktar slóðir;5 og lífsgátan fjallar um að „komast heim“. Mín leið til að 

„komast heim” felst meðal annars í því að ég lét gamlan draum rætast, eftir 17 ára starf í 

öðru umhverfi, um að einbeita mér að listnámi í Myndlistarskóla Reykjavíkur og síðar í 

Listaháskóla Íslands, grundvallað á ástríðu minni og þörf fyrir að skapa sjónrænt landslag. 

Þá hefur námið og vegferð þess að sumu leyti verið mér hjálp í leit að sjálfri mér. 

Mismunandi verkefni hafa neytt mig til þess að horfast í augu við þjáningafullar 

staðreyndir og hafa því haft ákveðið meðferðargildi. Verkefnin hafa knúið fram 

umbreytingu á sjálfri mér, afhjúpað bældar hugsanir og leyft mér að fljóta með streymi 

                                                
5 Baum, Galdrakarlinn í Oz, 12. 
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tímans í átt að nýjum skilningi og bjartari viðhorfum. Þannig hefur námið að hluta til verið 

ferli að „leiðinni heim“.  

Allar sögur eru áhugaverðar en núna ætla ég að dvelja við mína eigin. Fólk er jafnan 

fyrst og fremst mótað af uppvextinum og þeirri reynslu sem það gengur í gegnum í æsku. 

Sumir eru heppnir og æskan geymir ljúfar minningar og ástríkt uppeldi, aðrir fá annan 

spilastokk og draga önnur spil sem ekki þykja eftirsóknarverð. Í Galdrakarlinum í Oz 

lendir Dórótea í því að húsið hennar er rifið upp af hvirfilbyl og það endar í heilu lagi í 

Smjattalandi, töfralandinu í Oz, langt frá heimabæ hennar. Þar er hún vegalaus og vill 

komast aftur heim. Minn hvirfilbylur er sú ömurlega lífsreynsla að missa foreldri, en móðir 

mín dó þegar ég var aðeins tveggja ára gömul. Andlát móður minnar umturnaði lífi mínu 

og markar allt mitt lífshlaup þó svo ég muni ekki eftir mér frá þessum tíma sökum ungs 

aldurs. Ég samsama mig Dóróteu að því leyti að ég var hrifsuð úr ástríku og öruggu 

umhverfi sem móðir jafnan gefur barni sínu og lenti í óvæntum aðstæðum sem sumar 

hverjar voru ekki tilvaldar fyrir litla manneskju. Ég geri mér ljóst að ég á engar minningar 

um okkur mæðgur saman, enda upplifi ég sjálfa mig einfaldlega á nýjum stað í nýrri 

umgjörð nánast alla mína æsku. Þannig þvælist ég einhvern veginn áfram í einlægri von 

um að „komast heim“. Þó svo að ýmis ást hafi komið í staðinn fyrir umhyggju móður, 

skynja ég að stór hluti af tilfinningalífi mínu hefur ávallt verið undirorpinn 

tilfinningalegum doða eða tilfinningaleysi. Þegar ég lít tilbaka og horfi yfir snævi þakta 

jörð bernsku minnar sé ég móta fyrir svipdimmu landslagi undir snjóbreiðunni sem 

samanstendur af bældu og hlykkjóttu tilfinningaflóði. Hið óljósa landslag knýr mig áfram 

til að leita skýringa og svara í listinni og upplifun annarra. 

4. Erfið reynsla sem drifkraftur sköpunar 

Mikilvægi bernskuupplifana kemur glöggt fram í listsköpun Louise Bourgeois. 

Öryggisleysi og áföll í æsku höfðu mikil áhrif á hana og henni tókst að nota þessa erfiðu 

upplifun sem efnivið í list sinni. Louise Bourgeois vann með allar hugsanir og tilfinningar 

sem hrjáðu hana; sem dæmi má nefna sálarangist, höfnun, sundrungu og reiði. Þá notaði 

hún einnig aðferðir sálgreiningar í listsköpun sinni til þess að fá útrás fyrir neikvæðar og 

vondar tilfinningar. Hún sagði eitt sinn: „Listin tryggir góða geðheilsu.“6 Í listsköpun 

minni tengi ég við þessi orð hennar sem er einfaldlega þörfin til að skapa til þess eins að 

                                                
6 Morris, ritstj., Louise Bourgeois, 49. 
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halda sönsum. Ég finn hvernig atburðir sem ég upplifði í æsku og áföll síðar eiga stóran 

þátt í mótun persónu minnar sem og myndlistarmanns.
 
Það að alast upp án móður spilar 

þar stórt hlutverk. Ekki er óþekkt að móðurmissir eða söknuður eftir móður hafi áhrif í 

listsköpun samanber verk Nínu Sæmundsson myndhöggvara: „Móðurást“ er 

Listvinafélagið keypti árið 1925 og lét flytja til Íslands frá Danmörku.7 

Rétt er að nefna að skúlptúr Louise Bourgeois sem nefnist „Mamman“ (e. Maman) frá 

1999 er ógnarstór kónguló gerð úr stáli og marmara, en kóngulóin er eitt af 

einkennismerkjum hennar og jafnframt óður til móður hennar. Samkvæmt Louise 

Bourgeois veita kóngulær öruggt skjól ásamt því að vera klókar, hjálpsamar og 

fyrirhyggjusamir verndarar. Þær spinna vef sinn og fanga síðan af öryggi fæðu sína. Verk 

Louise Bourgeois um kóngulóna skírskotar til móður hennar, sem var alla tíð iðin og 

útsjónarsöm, spann og saumaði og tryggði þannig lífsafkomu barna sinna, en fjölskyldan 

rak vefnaðarfyrirtæki sem fleytti henni áfram. Nokkrar af uppáhaldsteikningum mínum eru 

til dæmis fígúratífar teikningar af kóngulóm með geómetrískum bakgrunni (sjá viðauka, 

mynd 2). Litirnir eru glaðlegir og kvenlegir og hinn geómetríski bakgrunnur er eins konar 

tákn fyrir öryggi og festu. Ég hef mikinn hug á að smíða kónguló, viðarskúlptúr, sem á að 

vera skírskotun til móður sem hikar hvergi við að vernda afkvæmi sín og tryggja þeim 

öryggi. Í mínum huga er kóngulóin einnig tákn um (kvenlegt) innsæi, hún spinnur vef sinn 

af útsjónarsemi með tilfinningu fyrir umhverfinu; hún rökhugsar ekki, enda gera skordýr 

það ekki. Þannig mun ég reyna að útsetja verkið sem tákn um innsæi. 

Móðurleysið hefur vissulega leitt af sér ákveðið rótleysi og óöryggi, en hluti persónu 

minnar leitar ávallt eftir staðfestingu umhverfisins og reyni ég að láta það knýja mig áfram 

í listsköpuninni. Andleg áhrif frá æskuárum fylgja mér eins og skuggi og banka upp á 

fyrirvaralaust. Í verkum mínum vinn ég talsvert með lífsins áföll samanber til dæmis 

sviplegt sjálfsmorð bróður míns í þeim tilgangi að leita svara, sættast við sorgina og 

komast yfir áfallið, eins og fram kemur í næsta kafla. Þá hef ég skoðað uppeldið úr 

fjarlægð og gerði til að mynda stuttmynd um fyrrverandi stjúpu mína, móður hans. Louise 

Bourgeois saumaði eitt sinn í vasaklút: „Ég hef farið niður til heljar og tilbaka. Og ég skal 

segja ykkur, það var yndislegt.“8 Ég hef þessi orð Louise Bourgeois í huga er ég leitast við 

að nýta erfiða reynslu æskuára í listsköpun minni í þeim tilgangi að snúa tilfinningalegum 

drunga til hins betra í von um að sættast við fortíðina.  

                                                
7 Hrafnhildur Schram, Nína S., 81. 
8 Storr, Herkenhoff og Schwartzman, Louise Bourgeois. 
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5. Þjáning, úrvinnsla og umbreyting 

Susan Sontag er sá heimspekingur og rithöfundur sem hefur haft hvað mest áhrif á mig. 

Mörg verka hennar eru ótrúlega frjó og afhjúpa sjónrænan veruleika í nútíma samfélagi. 

Susan Sontag var einn áhrifamesti hugsuður Bandaríkjanna,9 en hún skrifaði meðal annars 

um fagurfræði, bókmenntir, kvikmyndir, ljósmyndir og pólitík. Ég tel mig að einhverju 

leyti vera undir áhrifum af skrifum hennar. Síðasta bók hennar Um sársauka annarra er til 

að mynda afar merkilegt verk að mínu mati, en það fjallar í hnotskurn um hvernig 

síendurteknar myndbirtingar af þjáningu í fjölmiðlum auka ekki á samúð eða skilning 

áhorfenda heldur stuðla frekar að almennum doða gagnvart þeirri þjáningu sem myndirnar 

sýna. Susan Sontag taldi að fólk liti á atburði eins og þjáningu með ólíkum hætti, allt eftir 

tengslum við þá sem eru að þjást og staðinn sem þeir þjást á.  

Í ljósi kenninga Susan Sontag langar mig að skírskota til eins af verkum mínum (sjá 

viðauka, myndir 3 og 4), sem er tölvugerður sýndarveruleiki úr herbergi litla bróður míns 

sáluga eins og það var daginn sem hann tók líf sitt. Verkið byggir á 360° ljósmynd af 

herberginu sem er sett upp í tölvu. Inn í 360° umhverfið setti ég „heita punkta“ eða „hluti“ 

sem áhorfandinn getur skoðað nánar og opnað. Þetta eru hlutir eða atburðir sem geta verið 

mögulegar ástæður örþrifaráðs bróður míns, að svipta sig lífi á gólfinu í herberginu. 

Áhorfandinn getur þannig grandskoðað herbergið og upplifað ýmsar birtingarmyndir af 

þjáningu, allt eftir því hver bakgrunnur og þekking hvers og eins er. Herbergið er ólíkt 

ljósmyndum Susan Sontag af þjáningu. Það er ósköp sakleysislegt að sjá en fyrir mig er 

myndgerðin markviss tilraun til að mæta sorginni og sættast við hana. Endurgerðin af 

herberginu í tölvutæku formi er eins konar framlenging af reynsluheimi bróður míns, 

þjáningum hans og síðan mínum – heimur sem ég get spilað aftur og aftur til þess að 

endurupplifa, kalla fram ný viðbrögð, leita skýringa og svara og ekki síst kalla fram bældar 

tilfinningar. Verkið er í hnotskurn tilraun til þess að frelsa herbergið úr því grafhýsi sem 

það var greypt í huga mér þá. Endurupplifunin af herberginu sex árum eftir voðaverkið er 

mín leið til þess að horfast í augu við raunveruleikann í þeirri von um að losa mig úr 

viðjum sársaukans. Endurtekningin hafði í för með sér tilfinningalegan ávinning, það 

gerðist eitthvað óvænt í takt við streymi tímans og innsæið. Endurupplifunin losaði þannig 

á undraverðan hátt um fjötra hugans. 

                                                
9 Hjálmar Sveinsson, „Formáli“, í Sontag, Að sjá meira, 8. 
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Myndgerðin og hin listræna nálgun var vissulega tilfinningagöfgandi ferli fyrir mig þar 

sem það opnaði leið að duldum tilfinningum og sálardrepi. Áhorfandi sem er hins vegar 

ekki tilfinningalega tengdur herberginu eða atburðinum hefur vitaskuld enga leið til þess að 

skilja eða upplifa þjáningar mínar. Eða eins og Susan Sontag skrifar: Þeir sem hafa ekki 

upplifað tiltekna þjáningu „geta ekki skilið, geta ekki ímyndað sér“10 reynsluna sem liggur 

að baki henni. Vissulega á hún við um ljósmyndir sem eru mun ofbeldisfyllri en þetta litla 

360° myndverk. En orð hennar tala samt til mín, því í huga mínum er sársauki afstæður í 

þeim skilningi að það er ekki hægt að mæla hann. Þú þarft að hafa ímyndunarafl og 

þolinmæði til þess að skynja sársaukann undir sakleysislegu yfirborði ljósmyndanna sem 

sýna hversdagslega hluti. Þannig getur áhorfandi með þrautseigju og innsæi og með því að 

setja sig í spor annarra, ímyndað sér skelfinguna sem fylgir sjálfsvígi. Það sem mestu skipti 

fyrir mig er að ég gat verið í stöðugu samtali við herbergið í leit að úrvinnslu tilfinninga 

minna. Með því að endurspila myndbandið gat ég smám saman linað sársaukann og fengið 

útrás fyrir angistina, óttann og skömmina sem fylgdi í kjölfar sjálfsmorðsins. 

Endurtekningin kallast þannig á við umbreytingar á jákvæðan hátt.  

Að mínu mati er engan veginn hægt að lýsa sársaukatilfinningu og örvæntingunni sem 

henni fylgir með orðum. Orð og hugtök eru mun fátækari en listaverkið, en það sem 

einkennir listaverkið er að það „talar“ milliliðalaust (án tungumáls) til áhorfanda. Það sem 

mestu skiptir fyrir þann sem þjáist er að endurvekja og virkja skilningarvitin á ný. Áföll 

sljóvga jafnan skilningarvitin, sem þýðir að þau loka einhvern veginn á ytra sem innra 

áreiti. Doðinn verður eins konar hlíf eða skjól og undankomuleið sálarinnar. Það er því 

brýnt að endurheimta skilningarvitin, reyna að sjá meira, heyra meira, skynja meira,11 leyfa 

hinu órökrétta að ráða för og vera opin fyrir mögulegum afleiðingum skynhrifa, úrvinnslu 

og umbreytingu.  

6. Ferðalag sem endurheimting hughrifa og skilningarvita 

Umbreyting kallar oft á nýtt umhverfi. Margir listamenn hafa til dæmis heillast af Santa Fe 

og berangurslegri lágsléttu Nýju Mexíkó. Þeirra á meðal er Agnes Martin. Hún á það 

sameiginlegt með Henri Bergson að hún álítur alla sanna list eiga rætur sínar að rekja til 

                                                
10 Sontag, Regarding the Pain of Others, 126. 
11 Sontag, Against Interpretation, 10. 
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hughrifa en ekki til rökrænna hugmynda og fræða. Öll mannleg þekking er að hennar sögn 

gagnslaus við gerð listaverka og „[a]ð lifa í þekkingu – eftir samanburði, útreikningum, 

plönum, hugmyndafræði, pælingum er allt form af stolti sem á ekkert skylt við fegurð eða 

hamingju – það er ekkert líf. Þekkingarlífið er í raun dauði“.12 Ég er sammála hugmyndum 

Agnes Martin um þekkinguna sem getur auðveldlega storknað í niðurnjörvuðum 

kenningum um lífið. Það gefur augaleið að slík þekking hefur í för með sér staðlaðan 

hugsunarhátt sem slævir skilningarvitin og fjötrar manninn sem innsæisveru. Skynjunin er 

mikilvæg í listinni og kemur á undan allri þekkingu. Við leitumst dags daglega við að orða 

skynjanir okkar en tungumálið er takmarkað, sérstaklega er lýsa á tilfinningum eins og 

þjáningu og gleði. Skynjunin er tæki mannsins í lífsbaráttunni og forsenda eiginlegrar 

þekkingar, sjálft lífsaflið sem fleytir okkur áfram eins og Henri Bergson orðar það.13 Við 

notum skynfærin til þess taka við áreiti umheimsins og upplifum það milliliðalaust með 

tilfinningalegu innsæi. Í huga listamannsins teiknum við þannig stöðugt með augunum og 

túlkum með eyrunum.  

Ég heillast ósjálfrátt af Agnes Martin sem listamanni og þá sérstaklega af þeim verkum 

sem einkennast af mínímalisma og einfaldleika (formfestu og reglu). Agnes Martin taldi 

sig þó eiga meira sameiginlegt með expressjónistum eða svokölluðum „tjástíl“ því hún 

málaði myndir sínar sem viðbrögð við utanaðkomandi áreiti.14 Hins vegar hefur Agnes 

Martin átt ýmislegt sameiginlegt með mínímalistum, meðal annars í leitinni að einfaldleika 

og fullkomnun í listsköpuninni. Í framhaldi hef ég velt vöngum yfir því hvort þessi 

einfaldleiki og mínímalismi sé kannski ein leið í átt að þessari fullkomnum. Þó tel ég að 

listin geti aldrei verið fullkomin því að mínu mati er fullkomnunin það sama og endanleiki 

eða dauðinn sjálfur. Fullkomnun sem slík hlýtur ávallt að vera afstæð, háð sjónarmiði og 

samhengi hverju sinni. Þá heldur tíminn áfram og færir okkur stöðugt ný blæbrigði og 

skynhrif. Skilningarvitin eru þannig (eða ættu að vera) í eilífu flæði tímans í skilningi 

Henri Bergson. Það er alltaf hægt að uppgötva eitthvað nýtt við listsköpun. Í mínu tilfelli 

uppgötva ég oft eitthvað óvænt í „mistökunum“ sem ég geri og vinn síðan áfram með. 

Þannig er ég leitandi í listinni líkt og Agnes Martin (og væntanlega margir listamenn). Ég 

finn einnig hvernig utanaðkomandi áreiti og upplifanir frá umhverfinu verða mér 

innblástur hverju sinni. 

Agnes Martin fluttist frá New York þegar hún var á hápunkti frægðarinnar í næstum 
                                                
12 Haskell, Agnes Martin, 135. 
13 Bergson, Um listir, 237 
14 Haskell, Agnes Martin, 108. 
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algjöra einangrun í eyðimörk Nýju Mexíkó. Hún hætti að stunda myndlist um nokkurt 

skeið og skipti sér lítið af umheiminum.15 Ég held að það sé öllum hollt að komast í burtu 

frá ströggli hversdagsleikans í því skyni að endurnýja hughrifin. Ferðalagið sem slíkt er 

góð leið til að endurvekja skilningarvitin og endurheimta þau úr viðjum vanans og 

sálarstreitu. Ég hef sjálf nokkrum sinnum leitað í eyðimörkina þar sem Agnes Martin 

einangraði sig og heimsótti meðal annars listamennina Steinu og Woody Vasulka vorið 

2017, en þau hjónin eru frumkvöðlar í myndbandslist (e. video art) og ein af 

„mikilvægustu listamönnum síðari endurreisnartímabils í listum“.16 Það er eins og að stíga 

inn í annan heim að koma á þessar framandi slóðir og maður uppgötvar mikilvægi þess að 

breyta um umhverfi og efla þannig hugvit og innsæi. Skynhrifin endurnýjast við 

stórbrotnar upplifanir af náttúrulegu umhverfi og víðáttu þess.  

Ég varð fyrir miklum hughrifum í heimsókn minni til Steinu og Woody Vasulka, 

kaótísku heimili þeirra og ekki síst af verkum þeirra sem eru að mestu gerð úr endurunnum 

tækjum og tólum frá bandaríska hernum sem komu frá herstöðinni Los Alamos (þar sem 

atómsprengjan var smíðuð) og öðrum ruslahaugum (e. junk yards), til dæmis frá 

Albuqurque. Í framhaldi af dvöl mín í Santa Fe ferðaðist ég til miðhluta New Mexico til 

Very Large Array og suðurhluta Arizona þar sem Steina hafði á sínum tíma myndað 

landslagið og varð uppspretta að verkum mínum um kaktusa. Í Arizona hafði ég upp á 

stærstu kaktusum sem til eru og heita seguro, en þeir geta orðið tólf metra háir og allt að 

150 ára. Ég vann með þessar ljósmyndir17 í tölvu og festi loks á plötur ýmist á mdf eða 

plexígler. (sjá viðauka, mynd 5). 

Saga Arizona-kaktusanna veitti mér innblástur og ég ákvað að vinna með skýin í 

ljósmyndunum sem innsetningu á sýningunni minni „Fallin spýta“, en hún var fyrsta 

einkasýning mín í Listaháskólanum. Skýin eru skemmtilegur efniviður vegna hreyfanleika 

þeirra og ófyrirsjáanleika. Þau mynda skemmtilegt samspil og eru í raun andstæða við hinn 

harðgera kaktus sem þrífst óhagganlegur við mikinn þurrk undir heiðum himni. Að taka 

„kaktusinn“ úr sínu náttúrulega umhverfi og setja hann í aðrar aðstæður dró fram 

margvísleg hughrif þeirra sem komu á sýninguna. Heitið „Fallin spýta“ bendir til leiksins 

sem ber sama heiti. Það er alltaf hægt að hefja leikinn að nýju og skírskotar hann til 

endurtekningarinnar, hreyfanleikans og tímans sem líður. Á sýningunni notaði ég einnig 

hringlaga skúlptúr, kjálka, sem ég lét standa einan og óskiptan (sjá viðauka, mynd 6). 
                                                
15 Princenthal, Agnes Martin: Her Life and Art, 179. 
16 LOOP Talks, „Steina and Woody Vasulka in Conversation with Kristin Schving and Don Foresta“.  
17 Í gegnum tíðina hef ég unnið talsvert með ljósmyndir en ég útskrifaðist úr ljósmyndaskóla Sissu árið 2005. 
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Skúlptúrinn er þó ekki heill hringur því „endar“ hans vísa í gagnstæðar áttir út í hið 

óendanlega. Þá hafði ég áður sett kjálkann milli bókarekka á bókasafni (sjá viðauka, mynd 

7), en þar mynduðust öðruvísi hughrif, kannski meira tengd sögu kjálkans. Rýmið skiptir 

þannig miklu máli við framsetningu verka minna. Túlkun áhorfanda byggist þó ávallt á 

samtali áhorfandans við umhverfi sitt og einnig á fyrirfram mótaðri þekkingu hans og því 

hverju hann kýs að trúa hverju sinni. Ótal túlkunarmöguleikar geta því opnast.  

7. Leiðin heim er leiðin að bjartsýni og krafti 

Víkjum aftur að Galdrakarlinum í Oz, en kvikmyndin var sem áður sagði með Judy 

Garland í hlutverki Dóróteu, sem dreymdi um ævintýralandið handan regnbogans. Framlag 

leikkonunnar í myndinni gerði hana að stjörnu og einnig hefur hún verið eftirlæti 

samkynhneigðra og transfólks. Þá er álitið að tragískt andlát hennar 22. júní 1969 hafi átt 

þátt í Stonewall-uppreisninni sama ár, en það var upphafið að réttindabaráttu homma, 

lesbía og transfólks á Vesturlöndum. Hvort það var hin yndisfagra Judy Garland, 

töfralandið þar sem allt er mögulegt, huglausa ljónið sem leitar að hugrekki, tinkarlinn sem 

leitar að hjarta eða fuglahræðan sem leitar að heila, þá samsama margir samkynhneigðir sig 

þessum fígúrum í leit þeirra að sjálfum sér. Fyrir mig eru þessar persónur táknrænar fyrir 

mína eigin persónu í leitinni að sjálfri mér á leið minni heim. Ég hef þurft á hugrekki að 

halda til þess að þurfa ekki stöðugt samþykki umhverfisins líkt og huglausa ljónið. Ég hef 

einnig leitað að hjartanu sem grófst undir í mínum eigin hvirfilbyl á unga aldri. Heilann hef 

ég þurft að finna til þess að geta haft trú á sjálfri mér í erfiðum aðstæðum − og loks trú á að 

ég geti stundað listnám og sett fram efni á akademískan máta.  

Þá má ekki gleyma sjálfum galdrakarlinum sem hjálpar þessum persónum að komast 

heim. Galdrakarlinn stendur fyrir máttinn og sjálft undrið sem maður uppgötvar í listferlinu 

þegar maður leitar af ákafa. Í gegnum listsköpunina er unnt að horfast í augu við 

sársaukann og umbreyta honum í kraft og bjartsýni. Þannig kemst maður (nokkurn veginn) 

heim. Segja má að ég hafi endurheimt sjálfa mig, eflt sjálfstraustið og innsæið, skerpt 

árveknina og leyft tímanum að vinna með mér. Tíminn er því ekki aðeins óvæginn, heldur 

einnig hjálpsamur er hann skapar svigrúm fyrir úrvinnslu tilfinninga og betri líðan. Listin 

hefur gefið mér innsýn í það sem skiptir mestu máli í lífinu, eins og Henri Bergson og 

Agnes Martin minnast á og nefnt er hér að framan, að njóta lífsins án íþyngjandi 

skynsemishyggju og treysta innsæinu. Innsæið eða hin hreina, milliliðalausa skynjun, er 
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hið innra ferðalag hugans sem fær að flæða stefnulaust og frjálst í samspili við umhverfi 

sitt.  

Þá er rétt að nefna að guli múrsteinsvegurinn – (e. the yellow brick road)18 minnir mig 

líka á samband mitt við appelsínugulan lit. Appelsínur sem tengjast aftur móður minni. 

Sem barn hélt ég að hún hefði verið með appelsínu í höfðinu. Jú, Harpa litla heyrði 

einhvern hvísla að móðirin hefði verið með æxli í höfðinu á stærð við appelsínu. Síðan gat 

ég strax notað appelsínuna sem tákn eða vopn til þess að takast á við sorgina. Hin sára 

reynsla hefur greinilega hvatt mig á unga aldri til þess að takast á við missinn á skapandi 

hátt. Mér tókst að hugsa meinið myndrænt og breyta því í ávöxt. Appelsínuguli liturinn 

sameinar orku rauðs og hamingju guls og stendur meðal annars fyrir sköpunargleði, örvun 

og hvatningu. Þegar ég mála er appelsínuguli liturinn ríkjandi, en ég hef alltaf tengt hann 

við móðurmissinn og í raun við þá lífsorku sem móðir gefur barni sínu. Appelsínuguli 

liturinn tengist þannig leiðinni heim, leiðinni áfram að krafti og lífsorku.  

Lokaorð 

Að mínu áliti er listsköpun og það ferli sem henni fylgir vænleg leið til þess að sætta sig 

við fortíðardrauga sem hafa sett mark sitt á sálartetrið með því sjónarmiði að draga fram 

bjartar hliðar lífsins. Listin hefur þannig ákveðið meðferðargildi og umbreytingarmátt, sem 

skapar rými fyrir nýjar minningar og nýjar upplifanir. Meðferðargildið felst í að umbreyta 

neikvæðum tilfinningum, sorg og söknuði í jákvæðan lífskraft og umbreytingu sjálfs síns − 

og ekki síst að endurheimta skilningarvitin og ýmis hughrif í amstri hversdagsleikans. 

Sköpunin verður einfaldlega lyftistöng sálar sem liður í þeirri viðleitni að komast nokkurn 

veginn klakklaust í gegnum lífið og njóta andartaksins í ófyrirsjáanlegri verðandi 

veruleikans.  

 

                                                
18 Baum, Galdrakarlinn í Oz, 29. 
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