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Bartónar 

Verkið Bartónar er sjálfstætt framhald af hugmynda- og úrvinnsluvinnu síðastliðinna 

ára í skólanum þar sem ég held áfram að kanna  portrett málverkið og mála það á 

nýjan, öðruvísi efnivið. 

   Samhliða skólanum hef ég stundað kórstarf með kallakór Kaffibarsins, Bartónum og 

hefur mig lengi langað til þess að flétta þessa tvo þætti, kórinn og myndlistina saman. 

Kórinn telur um 36 meðlimi sem allir hafa sín ákveðnu útlitseinkenni og persónuleika 

sem ég dróg fram í portrett málverkum í útskriftarverkefninu. 

Portrettmyndirnar eru allar í sömu raunstærð og stíl þar sem að þrátt fyrir ólíkan 

bakgrunn og stöðu meðlima utan kórsins þá eru allir meðlimir jafnir innan hans. 

Kórinn hefur aðsetur sitt á Kaffibarnum og hefur það óneitanlega mikil áhrif á kórinn 

sjálfan og ákvað ég að skoða það betur og útfæra á einhvern hátt inn í verkinu. 

Í ferlinu tók ég myndir á Kaffibarnum til þess að veita mér innblástur og skoða 

efnivið. 

 Litapalletta varð barsins mér mjög hugleikin þar sem hún er frekar sérstæð ef litið er 

til annara bara og kaffihúsa í bænum, efri hæðin þar sem við æfum er pastel bleik og 

neðri hæðin pastel græn og brún. Þessir litir urðu því að litapallettu portrett myndanna 

sem ég málaði svo á rauðmálaðar bárujárnsplötur sem vísa í ytra byrði Kaffibarsins. 

   Að mála 36 portrett myndir á bylgjandi bárujárn er á vissan hátt galin hugmynd því 

erfitt er að ná fram réttum hlutföllum eða skýrum myndum. Bárujárnið býður 

hinsvegar upp á skemmtilega bjögun þegar horft er á þær frá hlið og þegar gengið er 

framhjá verkinu. 

Bárujárnsplöturnar eru festar upp á vegginn í 60 cm hæð frá gólfi sem er þess 

valdandi að þær minna á húsvegg. Plöturnar eru festar upp á tvær spýtur, önnur við 

efri brún verksins og hina við neðri brún þess að aftan frá. Þær hafða þann tilgang að 

bárujárnið stóð 10 cm út frá veggnum og eru hátalarar á bakvið plöturnar. 

   Úr hátölurunum hljómar svo hljóðverk á þremur hljóðrásum sem tekið var upp á 

kóræfingu eitt mánudagskvöldið. Hljóðið fangaði stemninguna sem ríkir á æfingum, 

ásamt því að sýna kórinn í nýju ljósi og kanski á annan hátt en áður hefur sést. Þegar 

hljóðupptaka af stundum líkt og kóræfingu þar sem fáir taka þátt er gerð opinber 

verður ákveðinn berskjöldun meðlima gagnvart áhorfandanum. Karlakórar og ekki 

síst einmitt þessi tiltekni karlakór hafa þá ímynd af sér að vera flottir, karlmannlegir 

karlmenn og töffarar, en þegar verkið er skoðað og hlustað er á æfinguna finnur 
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maður sterklega fyrir því að meira liggur að baki. Einnig taldi ég nauðsynlegt að leyfa 

söngnum að njóta sín þar sem verkið fjallar um karlakór. 

   Verkið kom vel út út á Kjarvalstöðum og það var eitthvað sérlega áhugavert að sjá 

bárujárn sem er að öllu jafnan úti, fært inn í slíkt rými með góðri lýsingu. 

   Við opnun sýningarinnar þann 5. maí 2018 heiðraði kórinn mig svo með nærveru 

sinni og við sungum saman þrjú lög við mikin fögnuð viðstaddra. Þessi gjörningur 

fullkomnaði verkið og verður mér vafalaust ógleymanleg stund í huga mínum. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valur Hreggviðsson,Bartónar, 2018 
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                  Mynd af ferli, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          Valur Hreggviðsson, Bartónar, 2018. 
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Bartónar syngja við opnun, 5.maí 2018, á Kjarvalstöðum. Ljósmynd eftir Guðnýju S. Birgisdóttur. 
 
 
 
 
 
 

 
Nærmynd af Bartónum, 2018. Ljósmynd eftir Anne Rombach. 
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Útdráttur 

 
Í þessari ritgerð mun ég fjalla í stuttu máli um ótta minn við hvíta striga og hvernig ég fann 

mér annars konar efnivið til þess að mála á í staðinn. Einnig fjalla ég um þá undirgrein 

myndlistarinnar sem ég hef helst sótt innblástur í og er jafnframt mitt helsta viðfangsefni 

sem myndlistarmaður, portrett málverk. Ég skoða breytingar sem urðu á listforminu þegar 

listamenn á borð við Rembrandt og Frans Hals hættu að mála stíf portrett af hefðarfólki og 

fóru þess í stað að reyna að fanga viðfangsefni sín á persónulegri nótum. 

Þar sem ég mála portrett eftir ljósmyndum þá skoða ég  muninn á þessum tveimur miðlum 

og eins hvað þeir eiga sameiginlegt. Þeir listamenn sem hafa haft hvað mest áhrif á mig 

síðastliðin ár koma einnig við sögu þar sem ég reyni að setja mig og mín verk í samhengi 

við þeirra listsköpun. Einnig fjalla ég um fyrstu einkasýninguna mína og hvernig tilviljanir 

eiga það til að setja lokapunktinn á mörg verka minna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

In this thesis, I will briefly discuss my fear of blank canvas and how I found myself a 

different kind of material to paint on instead. I also discuss the subject of the art that I have 

mostly sought inspiration from that is also my main subject as an artist, portrait painting. I 

explore changes in the art form when artists like Rembrandt and Frans Hals stopped 

painting a rigid portrait of aristocrats , instead attempting to capture their subjects 

personality. Since I paint portraits by photographs, I look at the differences between these 

two medias and what they have in common. The artists that have had the most impact on 

me in recent years are also involved with my work as I try to put myself and my work in 

the context of their artistic creations. I also describe my first solo exhibition and how 

coincidences sometimes play a major role in the final outcome of my work. 
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Inngangur  
 

Portrett málverk er grein innan málaralistarinnar sem menn hafa lagt stund á langt aftur í  

tímann. Það væri hægt að færa rök fyrir því að þessi tegund málverka hefur hægt og rólega 

misst gildi sitt sem skrásetningarmiðill og veltir því fyrir sér hvort að hún sé hreinlega að 

deyja út? Með tilkomu ljósmyndatækninnar hefur myndavélin leyst málverkið af hólmi 

sem ákjósanlegasta aðferðin við að fanga samtímann og eru fáir sem leggja portrett málun 

fyrir sig. 

Í þessari ritgerð mun ég því skoða þróun portrett málverksins í sögulegu samhengi 

og breytingarnar á listforminu frá því að vera skrásetningarmiðill yfir í persónulegri 

nálganir á fólki. Ásamt því mun ég skoða muninn á málverkinu og ljósmyndinni, en einnig 

hvað þessir miðlar eiga sameiginlegt þar sem ég nýti mér mikið ljósmyndir sem 

fyrirmyndir að mínum málverkum. 

Þegar ég fór fyrst að fikta við að mála voru það andlit sem heilluðu mig strax, það 

var eitthvað í svipbrigðum fólks og við mismunandi útlitseinkenni þeirra sem ég vildi 

fanga. Þetta varð þess valdandi að ég hef kosið, þvert á flesta samnemendur mína í 

Listaháskólanum að mála portrett málverk.  

Mín nálgun að portrett málverkinu þykir svolítið expressíonísk svo ég skoða hvað 

það er sem veldur því og hvað skilgreiningin felur í sér. 

Ég hef lent í þeirri krísu að ótti minn við að byrja að mála á hvítan striga hefur  haft 

hamlandi  áhrif á mína listsköpun og fjalla ég því um hvernig ég vann mig út úr því 

vandamáli með því að mála á annars konar efnivið líkt og aðrir listamenn sem hafa nýtt sér 

margs konar efnivið í sinni listsköpun. 
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1. Portrett 

Elsti hlutur sem fornleifafræðingar hafa fundið sem líkist tilraunum til þess að búa til 

andlitsmynd er þriggja milljóna ára gömul steinvala sem nefnd hefur verið Makapansgat 

steinninn og fannst í helli í Suður Afríku. Á steininum, sem minnir á höfuð, eru rákir sem 

líkjast augum og munni. (sjá mynd 1 í myndaskrá). Að frummennirnir sem voru uppi á 

þessum tíma hafi fundið hjá sér þörf til þess að búa til slíka andlitsmynd segir okkur hversu 

mikilvæg andlit eru fyrir okkur líffræðilega sem sjónræn framsetning og hversu aðlaðandi 

andlitsmyndir hafa verið fyrir manninum frá örófi alda. Augu okkar leitast eftir merkjum 

um að það sem við horfum á horfir til baka á okkur, meira en nokkrar aðrar upplýsingar 

sem við nemum. Nýfædd börn sýna sterkari viðbrögð við einhverju sem líkist augum og 

munni heldur en öllu öðru myndmáli. Andlit eru bókstaflega það fyrsta sem við 

uppgötvum.1 

Portrett málun er sú grein innan málaralistarinnar sem beinir athygli sinni að fólki 

og þá yfirleitt frá brjóstkassa og upp úr. Slík málverk hafa verið mikilvæg skrásetning á 

fólki fyrri tíma, útliti þeirra, klæðnaði og háttum. Rík hefð hefur því verið fyrir portrett 

málverkum gegnum aldirnar, sérstaklega fyrir tíma myndavélarinnar þegar málverkið var 

helsti skrásetningarmiðillinn. Framan af voru portrett málverk yfirleitt mjög formleg, 

málverk sem sýndu myndir af uppstilltu fólki, oft valdamenn kaþólsku kirkjunnar eða 

hefðarfólki sem virtist laust við allar tilfinningar og svipbrigði. Viðfangsefnin voru þá í 

flestum tilvikum máluð sitjandi, en allt frá tímum Raphael (1483-1520) varð það að hefð 

og venjum að mála fyrirmenni þannig uppstillt.2 

Það var ekki fyrr en eftir tímabil endurreisnarinnar að einhverjar breytingar fóru að 

sjást á því formi. Hollenski listmálarinn Frans Hals (c.1581-1666) sérhæfði sig til að 

mynda í portrett málun og á sinn þátt í að brjóta upp þessar gömlu venjur. Hvernig samspil 

ljóss og skugga féll að andliti viðfangsefnis hans, afslappaðri uppstillingar og nákvæmni í 

að fanga svibrigði sýna fram á að fáir stóðu honum jafnfætis og að portrett málun hafði upp 

á margt annað að bjóða en það sem áður hafði tíðkast.3 Dæmi um afslappað andrúmsloft 

sem ríkti á milli Hals og þess sem sat fyrir hjá honum má sjá í málverki hans af Willem 

Coymans (sjá mynd 2 í myndaskrá). Þó svo að málverkið sé af ungum manni sem 
                                                
1 Julian Bell, What is Painting?: Representation and Modern Art, (London: Thames & Hudson, 1999). 
bls. 41-42. 
2 Richard G. Tansey, Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages, 10. útgáfa, (Orlando: Harcourt Brace 
College Publishers, 1996), bls 815. 
3 Richard G. Tansey, Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages, bls.855. 
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greinilega er af hefðarættum kominn virðist Hals reyna að fanga fyrirmyndina á nokkuð 

persónulegum nótum. Ungi maðurinn hallar sér fram á annan handlegginn og hatturinn á 

höfði hans hallar einnig fram á við. Málverkið er svo raunsætt og fullt af lífi að það er líkt 

og maður standi augliti til auglitis við viðfangsefnið. 

Snilld Hals felst einmitt í því að fanga augnablikið og tilfinninguna fyrir nærveru og 

nánd við einstaklinginn sem sjaldan hafði sést í málverkum fram til þessa. 4 

Þó svo að Hals hafi verið mikill frumkvöðull á sviði portrett listarinnar voru málverk hans 

yfirleitt af hefðarfólki þannig að hann náði ekki alveg að slíta sig frá hinum formföstu 

ríkjandi stefnum, en þar kemur Rembrandt sterkur til sögunnar. 

Hollendingurinn Rembrandt Van Rijn (1606-1669) beindi athygli sinni nánar að 

manneskjunni sjálfri. Með þykkum pensilstrokum sínum náði hann að glæða meira lífi og 

efniskennd í viðfangsefni sín og gefa þeim karakter. Til þess að ná fram dýpri tilfinningum 

sem Rembrandt vildi sýna fram á í málverkum sínum notaði hann tækni sem hefur verið 

nefnd chiaroscuro eða ljósbrot, en það hugtak er notað yfir samspil ljóss og skugga. 

Rembrandt notaði því chiaroscuro til þess að fanga réttu stemninguna og afhjúpa 

tilfinningar fyrirsætu sinnar með því að leggja áherslu á ákveðna hluti viðfangsefnisins á 

kostnað annara hluta sem féllu þá í skuggann.5 Í portrett málverki sínu af Jan Six (sjá mynd 

3 í myndaskrá) sem er talið eitt af hans bestu portrett málverkum nýtir Rembrandt 

chiaroscuro á mjög áhugaverðan máta. Málverkið sýnir mann í síðum hnepptum frakka 

með rauða skikkju yfir annari öxlinni. Hann er að klæða sig í hanska og horfir nokkuð 

spyrjandi á móti áhorfandanum eins og verið sé að trufla hann á leiðinni út úr húsi. 

Sjónlína málverksins er frekar lág og það, ásamt breiðleitu útliti mannsins sem skikkjan 

veldur, gefur viðfangsefninu voldugan blæ. Skugginn fellur á viðfangsefnið ofan frá sem 

skyggir á efri hluta andlitsins. Það verður þess valdandi að áhorfandinn fer ósjálfrátt að 

lesa meira í augun á viðfangsefninu sem gerir spyrjandi svipbrigði þess enn sterkari fyrir 

vikið.6 

Í dag fer minna fyrir portrettmálverkum en áður fyrr þó enn séu portrett málarar 

ráðnir til þess að mála myndir fyrir alls kyns stofnanir, fyrirtæki, ríkisstjórnir, til 

einkaeignar og fleira. Kannski er það síðasta vígi portrettmálverksins eins og Egill 

Helgason skrifar um í pistli þess efnis að Steingrímur J. Sigfússon hafi verið ráðinn forseti 

Alþingis nýverið. 

                                                
4 Richard G. Tansey, Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages, bls.855-856. 
5 Michael Kitson, Rembrandt, (Oxford: Phaidon Press, 1982), bls. 22-23. 
6 Michael Kitson, Rembrandt, bls. 32. 
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Forseti Alþingis er ekki slæmt djobb. Forsetinn nýtur fríðinda sem ráðherrar hafa, 
hefur meðal annars bíl og bílstjóra. Og eitt enn – forsetinn fær af sér málverk sem er 
hengt upp í sölum Alþingis. Til að mála eru fengnir sérstakir portrettmálarar. Eitt 
sinn tíðkaðist mjög að mála myndir af fyrirfólki, helst körlum auðvitað, en kannski 
er þetta síðasta vígi portrettmálunar? Steingrímur mun semsagt horfa af veggjum 
þingsins á þingheim framtíðarinnar – á staðnum þar sem hann hefur starfað og talað 
lengur en gengur og gerist.7 

 

Þó svo að portrett málverk séu ef til vill ekki í „tísku” lengur og færri sem leggja þau 

fyrir sig eru margir þekktir málarar í dag sem mála slík verk bæði meðfram öðrum 

viðfangsefnum og líka sem þeirra helsta viðfangsefni. Listamenn eins og Elizabeth Peyton, 

John Currin, Alex Katz, Chantal Joffe og Chuck Close. Sá síðastnefndi hefur lengi verið 

einn af mínum helstu áhrifavöldum, en líkt og ég málar Close málverk sín eftir 

ljósmyndum. 

Í viðtali sem listfræðingurinn Cindy Nemser tók við Close skýrir hann frá því hvers 

vegna hann kaus að mála eftir ljósmyndum frekar en að mála uppstillingar. 

Það var að hluta til vegna þess að þegar Close málaði eftir uppstillingu fór hann að taka 

eftir því að auga hans hafði alltaf ákveðinn áherslupunkt. Hann tók eftir því að einungis sá 

hluti uppstillingarinnar sem að hann horfði á var í fókus og allt annað í kring varð 

þokukennt. Á því augnabliki áttaði hann sig á því að best væri fyrir hann að vinna sín 

málverk eftir ljósmyndum þar sem að myndavélin hefur öðruvísi linsu en augað og getur 

náð trúverðugri fókus. Með því að mála eftir ljósmyndum gæti hann horft á 

heildarmyndina í fókus og valið svo hvaða upplýsingar hann tæki fyrir.8 

Ég hef ekki mikið stundað það að mála málverk af fólki sem situr fyrir hjá mér og hef 

mest megnis  kosið að mála eftir ljósmyndum vegna þægindanna við að geta byrjað og 

hætt þegar mér hentar, án þess að þurfa að hafa áhyggjur af tímanum sem manneskjan 

hefur sem situr fyrir framan mig. Í þau fáu skipti sem ég hef prufað að mála lifandi módel 

hef ég einmitt rekist á þessi vandamál sem Close talar um. Heildarmyndin verður ef til vill 

meira lifandi við það að mála módel, en að sama skapi verður hún ólíkari fyrirmyndinni í 

mínu tilfelli þar sem ég get bara einbeitt mér að einum hluta andlitsins í einu. 

Það sem mér finnst einna mest heillandi við málverk Close er stærð málverkanna hans. 

Hann er einna þekktastur fyrir að mála portrett myndir í yfirstærð, þær líkjast 
                                                
7 Egill Helgason, „Steingrímur fær forsetann — og málverk af sér.“ Eyjan, 28. nóvember 2017. 
http://eyjan.pressan.is/silfuregils/2017/11/28/steingrimur-faer-forsetnn-og-malverk/. 
8 Cindy Nemser, "Chuck Close: Interview with Cindy Nemser," Artforum 8, no. 5 (January 1970): 51-55. 
https://users.wfu.edu/~laugh/painting2/close.pdf  
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hefðbundnum passamyndum en yfirstærðin dregur fram tiltekin óraunveruleika í þeim. Í 

nálægð við myndirnar nær áhorfandinn ekki að horfa á alla myndina í einu og dregst þar af 

leiðandi að flatneskjunni.9 Það hlýtur að vera tilkomið vegna þess að augu okkar eru svo 

vön andlitum í raunstærð í daglegu lífi, eða í smærri mynd á sjónvarpsskjám og af 

ljósmyndum. 

 

2. Málverkið og ljósmyndin 

Með iðnvæðingunni kom ljósmyndatæknin til sögunnar og margir málarar skiptu út 

penslinum fyrir myndavél. Myndavélin varð helsti skrásetningarmiðillinn þar sem hún gaf 

nákvæmustu eftirmyndina af fyrirmyndinni og gerir enn þann dag í dag10. 

Þýddi þetta að tími málverksins hefði runnið sitt skeið? Nei, en ljósmyndir tóku þó 

mjög stórt pláss á markaðnum á kostnað málverksins. Ljósmyndir er hægt að fjölfalda og 

þær eru mun ódýrari kostur en málverk. Hins vegar varð málverkið um leið ákveðið 

stöðutákn í Evrópu á 19. öld. Nú höfðu hinir efnaminni tök á því að eignast myndir af sér 

og fjölskyldu sinni sem áður hafði verið of kostnaðarsamt fyrir flesta, en um leið áttu 

portrett málarar enn mikla möguleika á að halda sinni vinnu þar sem efri stéttir héldu áfram 

að láta mála af sér portrett myndir.11 

Að nota ljósmyndir sem fyrirmyndir að hluta til eða heild í málverkum er 

aðferðafræði sem listamenn hafa notað frá upphafsárum ljósmyndatækninnar. 

Með því að taka ljósmynd af manneskju nærðu að fanga nákvæma eftirmynd af henni eins 

og hún er í raun og veru, en þegar þú málar málverk af manneskjunni sjálfri eru 

möguleikarnir svo miklu fleiri. Hægt er að mála eins nákvæmlega og raunsætt og maður 

vill, en einnig er hægt að fara aðrar leiðir til dæmis með djarfari  litanotkun og 

óhefðbundari litapalettu en hina týpísku andlitsliti. Einnig er hægt að ýkja svipbrigði og 

breyta hlutföllum eins og hver kýs svo nokkur dæmi séu tekin. 

En líkt og með málara leita ljósmyndarar oftar en ekki að einhverju sérstöku í fari 

manneskjunnar sem þeir vilja leggja áherslu á að komi fram á ljósmyndinni. Breski 

ljósmyndarinn Platon er á meðal færtustu portrett ljósmyndara heims og hefur tekið portrett 

myndir af mörgum heimsþekktum einstaklingum, svo sem þjóðarleiðtogum, leikurum og 

tónlistarmönnum. Platon hefur sagt að þegar hann nálgast viðfangsefni sitt í myndatökum 

sé hann að reyna að ná fram sannleikanum. Í upphafi ferlisins ræðir hann við viðfangsefni 

                                                
9 Jón B. K. Ransu, Málverkið sem slapp út úr rammanum, (Reykjavík: Jón B. K. Ransu, 2014), bls. 29-30. 
10 Julian Bell, What is Painting?, bls. 57. 
11 Julian Bell, What is Painting?, bls. 58. 
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sín á persónulegu nótunum til þess að fá manneskjuna til að slaka á og þannig finnst 

honum hann ná sannleikanum betur fram, eða ná að draga fram rétta mynd af persónunni 

hverju sinni.12 

Það sem mér finnst áhugvert við vinnuferli Platon er að hann vinnur svolítið eins og 

málari. Hann er ekki eingöngu að reyna að smella af góðri mynd af viðfangsefni sínu 

heldur nær það lengra. Eins og ég og margir aðrir málarar reynir Platon að ná fram 

persónueinkennum eða einhvers konar sannleika í sínum verkum þó svo að hann sé 

kannski sá eini sem tekur eftir því við fyrstu sýn. Ljósmyndarinn og portrett málarinn eru 

því báðir eins konar leikstjórar hvor í sínum miðli. 

Þó svo að í eðli sínu séu bæði ljósmyndir og málverk flöt býður málverkið upp á 

fleiri möguleika á efniskennd og áferð með því að mála með þykku og þunnu lagi af 

málningu og móta efnið með margs konar pensilskrift. Breski listmálarinn Lucian Freud 

(1922-2011), einn fremsti portrett málari sinnar kynslóðar, málaði öll sín verk eftir lifandi 

módelum sem að hann hafði fyrir framan sig. Á fyrri hluta ferils síns málaði hann frekar 

flatar myndir með þunnu lagi af málningu og varð nokkuð vinsæll fyrir þær. Það var hins 

vegar ekki fyrr en á seinni hluta ferils Freud sem að hann breytti algjörlega um stíl og fór 

að mála málverk með meiri efniskennd að verk hans hlutu jafn mikla hylli og raun ber 

vitni. Freud stóð tímunum saman og málaði lag ofan á lag af málningu þar til að hann varð 

fyllilega sáttur með verkið, en það tók hann stundum marga mánuði að full vinna það. 

Þegar að Freud breytti um stíl snéru margir af hans fyrri fylgjendum baki við honum, en 

aðrir komu í staðinn og hann varð einn þekktasti portrett listamaður heims.13 

 

3. Málverkið og ég 
Lucian Freud er sennilega minn uppáhalds málari og þó svo að mig langi til þess að 

skoða tækni hans betur og prófa mig áfram í henni, þá hef ég hingað til kosið að mála 

portrett myndir eftir ljósmyndum. þá er ekki ætlunin að reyna að líkja nákvæmlega eftir 

fyrirmyndinni heldur reyni ég að draga fram einhver sérstök persónueinkenni 

viðfangsefnanna. Það geri ég með því að skoða nokkrar myndir af manneskjunni sem ég 

hef kosið að mála, þegar ég er búinn að velja fyrirmyndina fer ég í gegnum enn fleiri 

myndir af viðfangsefninu. Þá skoða ég hvort það sé eitthvað við þær til dæmis svipbrigði, 

                                                
12 PBS Newshour, „How Photographer Platon gets up close to capture a person’s truth.“ Myndband, 4:14, 
sótt 26. desember 2017 á https://www.youtube.com/watch?v=xBcVIqCx3fY. 
13 BBC Two. „Lucian Freud: Painted Life.“ Myndband, 1:29:05. Sótt 14. nóvember 2017 á 
https://www.youtube.com/watch?v=VA6yGLydWtc.  
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föt og fleira sem einkennir persónuna betur að mínu mati. Ég blanda því svo oft saman í 

eitt málverk svo úr verði útkoma sem mér finnst fanga persónuna. Ekkert er hins vegar 

heilagt og ég á það til að skálda inn í eyðurnar. Ég teikna yfirleitt fríhendis upp 

viðfangsefnið á flötinn og byrja síðan að mála. Ef svo lokaútkoman líkist persónunni eða 

fyrirmyndinni, þó svo að hlutföll og annað sé ekkert endilega nákvæmt, er ég sáttur.  

Ég er stundum sagður expressíonískur í mínum portrett verkum sem ég get að vissu 

leiti tekið undir. Verk mín eru oft gróflega unnin og hrá ásamt því að litirnir sem ég nota 

eru oft á tíðum öðruvísi en gengur og gerist þegar málaðar eru myndir af fólki, með 

kröftuglegum pensilstrokum þar sem smáatriði eru stundum lítil sem engin. Í grunninn var 

stefna expressíonismans einmitt á þá leið að vinna á móti fyrir fram gefnum reglum um rétt 

hlutföll, og litanotkun, það er tilfinning listamannsins sem fær að taka völdin.14 Austurríski 

expressíonistinn Egon Schiele (1890-1918) stjórnaðist mikið af tilfinningum í sínum 

verkum, en hans helstu viðfangsefni voru portrett málverk og líkaminn. Það voru ekki 

einungis andlitin sjálf í verkum Schiele sem höfðu sterk svipbrigði og tjáningu heldur oft á 

tíðum líkaminn allur eins og sjá má í sjálfsmyndinni Standing male nude (self-portrait) 

.(Sjá mynd 4 í myndskrá) Á myndinni sést nakinn líkami listamannsins standandi lóðrétt á 

myndfletinum og minnir helst á tré, bæði í uppstillingu og í áferð, hendurnar eru kræklóttar 

eins og greinar út frá líkamanum. Andlit mannsins herpist saman eins og hann sé um það 

bil að fara að gefa frá sér öskur og maður skynjar einhvern sársauka við það að horfa á 

verkið.15 Þetta verk er gott dæmi um það hvernig ýkt hlutföll, óhefðbundnir litir og form 

geta haft áhrif á skynjun manns á málverki og getur aðstoðað listamanninn í að koma 

sínum túlkunum á framfæri. 

Nýverið málaði ég stóra mynd af pabba mínum. Fyrirmyndin sem ég notaði fyrir 

málverkið var mynd sem ég hafði tekið af honum á símann minn. Vinnuferlið var eins og 

svo margoft áður, ég teiknaði myndina gróflega upp án þess að hengja mig of mikið í 

smáatriðin og svo byrjaði ég að mála. Ég sá strax að hlutföllin voru ekki alveg rétt, en 

karakterinn skein í gegn svo ég hélt verkinu áfram. Þegar ég var búinn að eyða þó nokkrum 

tíma í svarthvítt málverkið af pabba áttaði ég mig á því að það vantaði eitthvað upp á, ég 

var ekki fyllilega sáttur. Ég greip fötu af gulri málningu og málaði yfir myndina í flýti. Þar 

sem gráa málningin var ekki orðin þurr á öllum stöðum fékk myndin á sig bæði gulan og 

mosagrænan blæ. Græni liturinn varð því hluti af verkinu fyrir algera tilviljun en hæfði 

pabba vel þar sem að hann sést ósjaldan í mosagrænu flíspeysunni sinni sem hann notar í 

                                                
14 Norbert Wolf, Expressionism, (Köln: Taschen, 2004), bls. 9. 
15 Norbert Wolf, Expressionism, bls. 88. 
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vinnunni. Ennþá fannst mér þó eitthvað vanta upp á svo ég ýkti skuggana á vinstri hlið 

andlitsins til muna svo að hún varð nánast svört. Nú var málverkið loksins tilbúið og ég 

sáttur. (sjá mynd 5 í myndaskrá). Þessar lýsingar á ferlinu eru mjög lýsandi fyrir það 

hvernig málverkin mín verða oft til, helmingurinn úthugsaður, en hinn helmingurinn hrein 

tilviljun og tilraunamennska 

Ég nota mikið liti í portrett myndum mínum sem teljast ekki til venjulegra húðlita 

og ég blanda saman andstæðum litum og/eða litum sem við fyrstu sýn virðast ekki endilega 

passa saman. Ég er því ekki að reyna að ná hverju einasta smáatriði fyrirmyndarinnar 

vegna þess að það er eitthvað sem maður getur gert með því að taka ljósmynd. Mín nálgun 

hefur alltaf fyrst og fremst verið sú að ná fram karakter persónunnar eins og fram hefur 

komið. Fyrir fyrstu einkasýninguna mína málaði ég stórt málverk af vini mínum Ásbirni. 

Eftir að hafa teiknað mynd af honum gróflega upp á flötinn velti ég fyrir mér um stund 

hvernig grunnlitur húðarinnar ætti að vera og varð grænn fyrir valinu. 

Ég veit ekki alveg hvers vegna það fór svo, kannski var það vegna þess að það var sá litur 

sem var næst mér einmitt þá stundina eða bara af því mér fannst hann fallegur. Þegar 

málverkinu var lokið sást greinilega hver fyrirmyndin var þrátt fyrir að hlutföllin væru ekki 

alveg rétt og hann minnti óneitanlega á teiknimynda ofurhetjuna Hulk (sjá mynd 6 í 

myndaskrá). Svona skyndiákvarðanir eru mjög ríkjandi í minni listsköpun, engin dýpri 

merking liggur endilega á bakvið en svo að mér líkaði við þennan lit eða þetta viðfangsefni 

einmitt þá stundina. Vissulega kemur það fyrir að ég er með ákveðna liti í huga þegar ég 

byrja að hugsa út í verkið, en oftar en ekki tekur það breytingum þegar ég er byrjaður á 

vinnuferlinu. 

Þegar ég leita eftir innblæstri eða viðfangsefnum fyrir málverk nota ég mikið 

samfélagsmiðla, eins renni ég í gegnum myndir sem ég hef tekið á símann minn. 

Þegar ég finn þörfina til að skapa án þess að vita endilega hvað eða hvern mig langar til 

þess að mála fletti ég í gegnum Facebook síður fólks sem ég þekki. 

Ég afmarka mig yfirleitt við fólk sem ég þekki mjög vel því að mér finnst eitthvað 

undarlegt við að mála fólk sem ég þekki lítið og eru til dæmis bara kunningjar eða fólk sem 

ég á í litlum samskiptum við. Eins og áður hefur komið fram eru það yfirleitt svipbrigði 

fólks á myndum sem fanga athygli mína eða einhver sérstök útlitseinkenni sem fanga 

athygli mína og vekja löngun til þess að mála eftir þeirri ljósmynd sem ég skoða hverju 

sinni. 
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4. Góði hirðirinn 

Allir listamenn þekkja krísur, skrifar hann, mismunandi djúpar og skæðar enda eru 
þær jafn margvíslegar og listamennirnir sjálfir. Samt er eitthvað til sem þær eiga 
sameiginlegt. Til dæmis liggur það í eðli krísanna að gera eiganda sínum lífið leitt, 
svo vægt sé tekið til orða. Einnig virðast þær hafa sérstakt dálæti á skapandi fólki. 
Þær geta líka brugðið sér í allra kvikindalíki sem gerir varnir gegn þeim ennþá 
erfiðari. Allt skapandi fólk gengur í gegnum krísur. Viðbjóðslegar,andstyggilegar 
og forheimskandi krísur.16 

 

Ég lendi oft í krísum, hvort sem það er þegar ég á að skrifa texta sem er lengri en 500 orð 

eða þegar ég ætla mér að byrja á nýju málverki. Listrænu krísurnar eru raunverulegt 

vandamál. Ófáar stundirnar hef ég staðið fyrir framan auðan striga og reynt að vinna bug á 

krísunum með misgóðum árangri. Það þýðir hins vegar ekki að hætta eða gefast upp, 

maður verður bara að finna leiðir til þess að bægja þeim frá sér eins og til dæmis með því 

að nálgast listsköpunina á nýjan hátt. 

Þegar við tölum um málverk þá er algengt að fólk hugsi um myndir málaðar á 

striga. Striginn hefur hins vegar oft reynst mér erfitt efni til að mála á. Sérstaklega hvítur 

strigi Hann er eitthvað svo nýr og fullkominn að ég fæ mig ekki til þess að setja niður 

fyrstu pensilstrokuna og með því skemma þessa fullkomnun. Allt þarf að vera fullkomið og 

ekki er pláss fyrir nein mistök. Þessi einkennilega árátta hefur leitt mig út í það að mála á 

annars konar efnivið, efni sem ég finn í nærumhverfinu, en einnig hafa staðir eins og Góði 

hirðirinn verið mér uppspretta af dóti sem ég nýti til þess að mála á. 

Þegar ég fór að mála á óhefðbundinn efnivið var eins og það  losnaði um einhverjar 

hömlur sem ég hafði sett sjálfum mér. Ég bar ekki þessa óttablöndnu virðingu fyrir efninu 

og mistök sem gætu orðið skiptu mig minna máli því ég gæti alltaf losað mig við hlutinn 

og byrjað upp á nýtt. Þessi nálgun mín að málverkinu varð svo að viðfangsefni fyrstu 

einkasýningar minnar sem fékk titilinn Góði hirðirinn. Með titlinum var ég að vísa til þess 

hvaðan hlutirnir kæmu, en þetta vísar líka í mig sjálfan þegar ég sanka að mér dóti til þess 

að mála á.  

Sýningin samanstóð af málverkum af vinum og vandamönnum, máluðum á hluti 

sem ég hafði fengið gefins, keypt í Góða hirðinum eða hirt einhverstaðar upp. 

Málverkin voru máluð eftir ljósmyndum og viðfangsefnin valin út frá andlitum og/eða 

svipbrigðum sem fönguðu athygli mína á einhvern hátt. 

                                                
16 Sigurður Guðmundsson, Musa: Kvöld, (Reykjavík: Crymogea, 2017), bls. 8.  
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Jafnframt því að mála á „rusl” var öll málningin sem ég notaði afgangsmálning frá 

fyrirtækjum sem listaháskólinn hafði fengið gefins og nemendur mega ganga í. Það 

skorðaði mig við ákveðna litapalletu sem spennandi var að vinna út frá. Manneskjurnar á 

málverkunum fengu óhefðbundna liti sem ég valdi eftir tilfinningu og verkin urðu í 

kjölfarið frekar expressionísk og litrík.  

Ég mála á það sem flestir telja „rusl”, en það er líka margt í listasögunni sem hefur 

fengið á sig þann stimpil að vera „rusl” þegar það kom fyrst fram á sjónarsviðið en síðar 

hlotið viðurkenningu. Nærtækasta dæmið fyrir mig og mína listsköpun er sennilega 

Fávisminn. Hann kom fram á sjónarsviðið í París árið 1905 þegar ungir listamenn með 

Henry Matisse (1869-1954) í fararbroddi sýndu verk þar sem viðfangsefnin voru sett fram í 

einfaldaðri mynd í mjög skærum litum sem vöktu mikla hneykslun meðal gagnrýnenda og 

almennings. Verkin þóttu svo glötuð að einn gagnrýnandinn lýsti þeim sem villtum 

skepnum (fauves), en af því er orðið Fávismi dregið.17 Í verkum sem falla undir Fávisma 

má einnig sjá mikla hvatvísi, kraft, ríka efniskennd í áferð og líflegrar línur, 18 en það er 

eitthvað sem ég myndi sjálfur nota til að lýsa eigin verkum. 

Efniviðurinn sem ég málaði á fyrir sýninguna Góði hirðirinn voru meðal annars 

viðarplötur af ýmsum stærðum og gerðum, klappstólar úr tré og plasti, hægindastóll og 

klósettseta. Í ferlinu við gerð sýningarinnar færði ég vinnustofuna mína inn í 

sýningarrýmið til þess að fá meira næði til þess að mála og til þess að fá einhverjar 

hugmyndir að því hvernig best væri að haga uppsetningunni. Þar sem efniviðurinn var 

svolítið annars flokks og málverkin máluð gróflega og hratt ákvað ég að leyfa 

vinnustofunni minni að standa á sýningunni sjálfri þar sem mér fannst hún passa vel við 

eðli málverkanna. Verkin gáfu frá sér tilfinningu skissuvinnu og þegar áhorfandinn kom 

inn í sýningarsalinn blasti við honum vinnustofa með tilheyrandi óreiðu og 

málningarslettum. Hann sá svo verkin röðuð í hring í rýminu og í kringum vinnuborðið líkt 

og listamaðurinn hafi klárað málverk, skellt því inn í rýmið og byrjað strax á því næsta. 

Að mála á eitthvað annað en striga er svo sem ekkert nýtt af nálinni og hafa margir 

listamenn nýtt sér alls konar efnivið til þess að skapa málverk. Svissneski listamaðurinn 

John Armleder blandar til að mynda oft málverkinu og húsgögnum saman á áhugaverðan 

hátt. Í upphafi valdi Armleder notuð húsgögn af flóamörkuðum og gerði úr þeim listaverk, 

þeirra á meðal var verkið Furniture Sculpture 60, sem samanstóð af þremur grænleitum 

stólum sem Armleder málaði marglitar doppur á og sýndi svo á heimili gallerí eigandans 

                                                
17 Richard G. Tansey, Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages, bls.1033. 
18 Richard G. Tansey, Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages, bls.1033-1034. 
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John Gibsons í New York (sjá mynd 6 í myndaskrá). Ástæðuna að baki því að sýna 

heimilislega hluti inn á heimili einhvers sagði Armleder að það hefði vantað húsgögn inn á 

heimili Gibons og hann hefði einfaldlega komið með þau til hans.19  Ástæðurnar fyrir því 

að listamenn kjósa annnars konar efniðvið eru jafn mismunandi og þær eru margar, hvort 

sem það er vegna skorts á peningum, erfiðleikum við að mála á striga eins og mínu tilfelli 

eða eitthvað allt annað. Út frá því hefur líka til dæmis veggja- og götulistin sprottið upp, en 

listamenn finna sér alltaf einhverjar leiðir til þess að koma frá sér sinni listrænu tjáningu. 

Bandaríski listamaðurinn Jean Michel Basquiat, vakti fyrst athygli mjög ungur 

þegar hann hóf að skrifa stutt og hnyttin heimspekileg ljóð á veggi Soho hverfis New York 

borgar undir nafninu SAMO (same old shit). Samtímis málaði hann á alla þá hluti sem 

hann komst yfir, svo sem ísskápa, pappakassa og hurðar svo fátt eitt sé nefnt.20Á sínum 

stutta ferli varð Basquiat engu að síður mjög mikilvægur listamaður innan Neo 

expressionismans með sínum sérstaka stíl sem ég hef bæði meðvitað og ómeðvitað sótt 

innblástur í.  

Í samhengi við skrif þessarar málsgreinar hér að ofan hugsa ég strax til eins af 

verkum mínum sem var hluti af einkasýningunni minni og ég sýndi svo aftur á 

samsýningunni Það er allt svolítið bleikt í SÍM húsinu í desember síðastliðnum. Þar sýndi 

ég sjálfsmynd sem ég hafði málað á klósettsetu, og kallaði verkið S(h)it on my face. Þetta 

verk varð til með heldur óvenjulegum hætti miðað við mitt hefðbundna verkferli þó svo að 

vissulega hafi tilviljanir komið þar við sögu. Ég málaði upphaflega nokkuð nákvæma 

mynd af sjálfum mér á klósettsetuna á skömmum tíma, en það var eitthvað sem vantaði 

upp á. Myndin líktist mér en ég var ekki sáttur við hana og karakterinn sem ég leitast alltaf 

eftir að fanga var ekki til staðar sem gæti verið að hluta til vegna þess að ég var að mála 

mynd af sjálfum mér. Í stundar pirringi tók ég því hvíta málningu og málaði fremur þunnt 

lag yfir alla setuna, svo greip ég raka tusku við hliðina á mér og þurrkaði yfir myndina 

niður á við. Við það rann andlitið aðeins til með hvítu málningunni, nú var eitthvað farið 

að gerast. Sömu aðferðum beitti ég þegar ég fór ofan í útlínur og skugga með dökkblárri 

málningu og kórónaði svo allt saman með gulum slettum og kroppaði í útlínurnar með 

nagla. (Sjá mynd 8 í myndaskrá). 

                                                
19 Aimee Walleston, „Fine Furniture: John Armleder at Swiss Institude.“ Art in America, 1. október 2012. 
http://www.artinamericamagazine.com/news-features/news/john-armleder-swiss-institute/ 

20 „The Artist,“ Jean-Michel Basquait, 4. janúar 2018.  
http://www.basquiat.com/artist.htm. 
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Þetta er sennilega það verk sem er hvað ólíkast mínum stíl hingað til, en þetta stutta 

pirrings kast leiddi mig inn á einhvern nýjan stað sem ég held að eigi eftir að koma meira 

við sögu í mínum verkum í náinni framtíð. 

Ég hef oft fundið fyrir mikilli þörf fyrir að eyðileggja verkin mín með einhverjum 

hætti. Ég sit kannski fyrir framan verk sem ég hef eytt þó nokkrum tíma í en ekki verið 

fyllilega sáttur og fundist eitthvað vanta, það vantar einhverja hvatvísa ákvörðun sem 

skemmir fyrirmyndina og veitir mér einhvers konar listræna fullnægingu. Þessi þörf hefur 

örugglega eitthvað með það að gera að ég er ennþá að móta minn stíl sem myndlistarmaður 

og  finna út hvað mér finnst virka og hvað ekki í minni listsköpun. 

Svo lengi lærir sem lifir stóð einhverstaðar skrifað og mér finnst það alltaf eiga við. 

Að ljúka myndlistarnámi þýðir ekki að maður sé fullmótaður myndlistarmaður, að minnsta 

kosti ekki í mínu tilfelli svo ég hlakka til að takast á við allar þær áskoranir sem málverkið 

býður upp á. Listamaður er aldrei fullmótaður eins og sagan sýnir og þegar maður hættir að 

þróast eða efast um sig sem listamann, þá staðnar maður. 

Og hver veit? Kannski enda ég bara á að mála portrett af eftirmanni Steingríms J. 

Sigfússonar einn daginn.  
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég fjallað um mitt helsta viðfangsefni innan myndlistarinnar, portrett 

málverk. Þá hef ég farið í gegnum það hvernig portrett málverk þróuðust frá því að vera 

eingöngu stíf málverk af aðalsfólki yfir í persónulegar nálganir á fólki af öllum stéttum. 

Ég hef skrifað um vinnuferlið mitt og hvernig mér þykir best að vinna að listssköpun þó 

auðvitað séu undantekningar á því. Einnig hef ég komið inn á hvað tilviljanir geta skipt 

sköpum þegar ég mála málverk.  

Þeir listamenn sem hafa haft hvað mest áhrif á mig komu við sögu og ég reyni að 

sjá hvað ég á sameiginlegt með þeim og hvernig þeirra list hefur hjálpað mér að skapa 

mína eigin, bæði með beinum og óbeinum hætti. Bæði hvað varðar vinnuferli en eins í 

málverkunum sjálfum 

Ég skrifa um það hvernig ég hef nýtt mér ljósmyndir sem innblástur að verkum 

mínum, en grunnþættir minnar listsköpunar eru einmitt portrett málverk af fólki sem er mér 

nákomið og þær mála ég eftir ljósmyndum sem ég tek sjálfur eða finn á samfélagsmiðlum. 

Ásamt því kem ég inn á það hvernig tilkoma ljósmyndarinnar hafði áhrif á málverkið í 

upphafi. 

Þó svo að portrett listin hafi lengi átt undir höggi að sækja, hefur þessi ritgerð ásamt 

rannsóknum og hugsunum um mín eigin verk aukið staðfestu mína á að hún eigi ennþá rétt 

á sér og sé það sem ég vill helst mála, að minnsta kosti þangað til tilviljanirnar fara með 

mig inn á einhverjar aðrar brautir. 
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