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Þetta hefti er hluti af lokaverkefni til B.Ed. prófs í 
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Tilgangur þessa heftis er að mæta þörfum fyrir námsefni í myndmennt 
fyrir grunnskóla. Með því vilja höfundar auðvelda starf kennara við að 
blanda listasögu inn í kennslu sem og að bæta þekkingu nemenda á 
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Nemendur mála/teikna mynd af einhverjum með sterk einkenni eða sterkan kæk. Mögulega þekktar 
persónur úr raunveruleikanum eða teiknimyndapersónur.
Nemendur búa til mósaík verk úr steinvölum, mála og setja á MDF plötu.

Freskugerð: Notaðir eru litir 
sem oft er blandað út í kalkstein.  
Málað er með litunum á óþornaða 
gipsveggi. Gipsið drekkur í sig 
litinn og nær því liturinn langt inn 
í vegginn. Þar af leiðandi endist 
liturinn líftíma veggsins.
Mósaíkgerð: Litlum mislitum 
steinum, glerbútum eða öðru efni 
er raðað saman þannig að þau 
myndi eina heild.
Impressjónismi: Leitast við að 
fanga augnablikið. Þetta er t.d. 
gert með því að láta mannveru á 
myndinni vera í tilviljanakenndum 
stellingum.
Abstrakt: Stefnan snýst ekki 
um að líkja eftir einhverju 
raunverulegu heldur er áherslan 
lögð á form og liti.
Geómetrísk form: Hér er átt við 
einföld stærðfræðileg form eins 
og þríhyrninga og ferhyrninga

Júlíana Sveinsdóttir var fædd í Vestmannaeyjum árið 1889 og var næstelst af fimm systkinum. 
Fjölskylda hennar flutti til Reykjavíkur árið 1905 og stundaði Júlíanna nám í Kvennaskólanum í 
Reykjavík þar sem teiknihæfileikar hennar komu í ljós. Það varð til þess að hún fékk tilsögn hjá 
listmálaranum Þórarni B. Þorlákssyni.
 Árið 1909 fór Júlíana til Danmerkur og þremur árum síðar fékk hún inngöngu í 
Konunglega Listaháskólann í Kaupmannahöfn. Þar stundaði hún nám í málaradeild næstu fimm 
árin og útskrifaðist þaðan árið 1917.
 Júlíana flutti aftur heim til Íslands í tvö ár eftir að hafa búið í tuttugu ár í Danmörku, en 
fluttist síðan aftur út. Ástæðan fyrir því hvað hún stoppaði stutt á Íslandi er talin vera sú að erfitt 
var fyrir listmálara á þeim tíma að sjá fyrir sér með list sinni á Íslandi.
 Júlíana málaði aðallega landslag, mannamyndir og uppstilllingar. Elstu myndir Júlíönu 
eru uppstillingar þar sem hún málar hversdagslega hluti eins og ávexti og vasa. Einnig málaði 
hún mikið af uppstillingum þar sem hún vinnur með geómetrísk form eins og rétthyrninga og 
hnetti. Júlíana málaði einnig mikið af portrettmyndum en þá málaði hún alltaf aðeins einn eins-
takling í einu, aldrei voru fleiri á mynd. 
 Portrettmyndir hennar voru eingöngu af þeim sem voru henni nákomnir þ.e.a.s
ættingjar og vinir. Myndirnar voru svokallaðar augnabliksmyndir þar sem fólkið á myndunum 
virðist vera algerlega ómeðvitað um að verið sé að mála af því mynd. Þetta er þögult fólk sem 
er upptekið t.d. við lestur eða handavinnu. Júlíana reyndi að fanga það sem gerði hverja
manneskju að þessari manneskju sem hún var. Þannig málaði hún ákveðinn svip,                                                
handahreyfingu eða kæk sem einkenndi viðkomandi.
 Árið 1921 rakst hún á gamlan vefstól og byrjaði að vefa gluggatjöld og áklæði á húsgögn. 
Hún vann sér þannig inn peninga og áttaði sig síðar á því að hún hefði einnig í höndunum efni 
sem hún gæti notað til að tjá sig myndrænt. Textílverkin hennar voru byggð á abstrakt þar sem 
hún notaði geómertísk form, heila fleti og fáa en sterka liti. 
 Árið 1926 fór Júlíana í ferð til Rómar og Flórens og opnuðust þar augu hennar fyrir 
nýjum viðfangsefnum. Þar hreifst hún af fornaldar mósaíkverkum og freskum 
endurreisnarinnar. Hrifning hennar var svo mikil að þegar hún sneri aftur til Danmerkur fór hún 
aftur í nám við Konunglega listaháskólann og lærir þar fresku- og mósaíkgerð.
 Júlíana var sæmd heiðurspening Eckersbergs árið 1947 en það eru ein virtustu verðlaun 
sem veitt eru myndlistarmanni í Danmörku. Verðlaunin fékk hún fyrir olíumálverkið Frá                        
Vestmannaeyjum (Elliðey). Júlíana lést árið 1966 í Kaupmannahöfn.

 J ú l í a n a  S v e i n s d ó t t i r

Frá Vestmannaeyjum (Elliðaey), 1945 

Hundurinn og hrafnarnir, 1931 Kuðungur, 1963
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Nemendur búa til forsíðu á dagblaði með fyrirsögn og mynd
Nemendur skissa eigin hönnun af Afrekshugur og móta hana í pappírsmassa.

Sjálfskeiðungur: vasahnífur
Klassískur módernismi: 
Stefna sem var ríkjandi á 
árunum 1860-1970. Þeir sem 
aðhylltust módernisma höfnuðu 
hefðbundinni list. Listaverkið átti 
að skýra sig sjálft án þess að vísa í 
bókmenntir eða sögu.
Óhlutbundin: Orð sem oft er 
notað í tengslum við abstraktlist. 
Þegar eitthvað er sagt vera 
óhlutbundið er verið að tala um 
eitthvað sem líkist engu öðru.

Nína Sæmundsson fæddist árið 1892 í Fljótshlíðinni á Suðurlandi. Hún var yngst 15 systkina og 
bjuggu þau í 34 fermetra bæ. Þegar Nína var barn vaktaði hún túnin á vorin og leitaði þar að 
ull. Fyrir peninginn sem hún vann sér þannig inn keypti hún tálguhníf og fór að skera út dýr og 
fugla úr fiskbeinum.
 Árið 1911 fór Nína til frænku sinnar í Kaupmannahöfn. Þar ákveður hún að læra                      
höggmyndalist og fljótlega innritast hún í Teknisk Skole í Kaupmannahöfn. Síðar fór hún í                 
Konunglega listaháskólann í Kaupmannahöfn árið 1916 og útskrifast þaðan árið 1920.
 Nína náði fljótt góðum árangri í náminu. Fyrsta veturinn vann hún að verkinu Sofandi 
drengur uppi á háalofti hjá frænku sinni en það verk var tekið inn á vorsýningu Charlottenborg 
í  Kaupmannahöfn árið 1918 sem þótti mikill heiður. Nína er fyrsta íslenska konan sem gerir 
höggmyndalist að ævistarfi sínu. Verk Nínu eru í anda klassísks módernisma en fljótlega þróaði 
hún með sér sinn persónulega stíl þar sem hún sameinar hið stórbrotna og hið innilega.
 Nína fór til Parísar árið 1924 með aleiguna sem voru 400 krónur. Hún leigði litla
vinnustofu með engri upphitun og þar svaf hún einnig. Þarna vann hún að verkinu Móðurást og 
eyddi síðustu krónunum í að reyna að koma því inn á sýningu í listasafninu Grand Palais. Myndin 
hennar var verið tekin inn á sýninguna og skipaði þar heiðurssess undir franska fánanum.
 Árið 1925 keypti Listvinafélagið verkið Móðurást á 9000 krónur en bauð svo seinna    
Reykjavíkurbæ að kaupa verkið á 3000 krónur. Árið 1930 var verkið afhjúpað við Lækjargötu í 
Reykjavík. Það var fyrsta listaverkið sem sett var upp eftir konu á almannafæri. Fáir mættu við 
afhjúpun verksins og einungis var getið um þennan atburð í litlum klausum í blöðunum.
 Árið 1925 fór Nína til Bandaríkjanna. Fimm árum síðar flutti hún svo til Hollywood og 
vann þar við kennslu og gerð leikmuna fyrir kvikmyndir. Hún gerði m.a andlitsmyndir af frægum 
Hollywood stjörnum eins og Greta Garbo og Hedy Lamarr. Nína lagði einnig stund á tréskurð og 
listmálun.
 Nína vann listaverkasamkeppni í New York og verðlaunaverkið hennar, Afrekshugur, var 
sett upp fyrir ofan aðalinngang Waldorf Astoria hótelsins við Park Avenue. Um 400 listamenn 
sendu inn tillögur í keppnina. Verkið var afhjúpað árið 1931 en það sýnir unga konu sem er að 
hefja sig til flugs.
 Árið 1955 fluttist Nína alfarið frá Bandaríkjunum, hélt fyrst til Suður Evrópu og lokst til 
Íslands. Eftir dvöl sína í Bandaríkjunum fjarlægðist Nína hina klassísku sýn og verkin hennar 
urðu einfaldari og óhlutbundnari. Nína lést árið 1965 í Reykjavík.

 N í n a  S æ m u n d s s o n

Afrekshugur, 1931 Rökkur, 1922

Ljósmynd af Nínu og Hedy Lamarr frá fjórða áratug 20. aldar

Móðurást, 1924
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Nemendur búa til abstrakt dúkristumynd með geómetrískum formum
Nemendur búa til grímur úr bylgjupappa í kúbískum stíl.

 Nína fæddist á Seyðisfirði árið 1913 en flutti til Reykjavíkur árið 1920. Hún fékk snemma áhuga 
á listsköpun. Hún sannfærði foreldra sína um að hún vildi verða listamaður og aðstoðuðu þau 
hana fjárhagslega við að fara til Kaupamannahafnar í listnám við Konunglega listaháskólann árið 
1935. Nína kom síðan heim til Íslands árið 1939.  
 Fyrsta einkasýning Nínu var haldin árið 1942. Þar sýndi hún 68 olíumálverk auk teikninga 
og smámynda. Mörg þessa verka eru landslags- og húsamyndir. Á húsamyndunum eru hús í 
kúbískum anda, teiknuð án allra smáatriða eins og glugga eða hurða. Með þessari sýningu 
markaði Nína sér stöðu í íslenskri myndlist.
 Nína gerði einnig andlitsmyndir. Ekki var um að ræða hefðbundnar andlitsmyndir heldur 
mætti frekar líkja þeim við skopmyndir. Hún var ekki að fegra eða fela neitt heldur einbeitti sér 
að formi manneskjunnar og að móta línurnar í andliti þeirra og þá skugga sem féllu til.                    
 Nína skrifaði og skreytti einnig barnabækur en hún var fyrst íslenskra kvenna til að gera 
það.  Flestar myndirnar í bókunum hennar eru einfaldar og auðlesnar dúkristur. Vinsælasta 
bókin hennar var Kötturinn sem hvarf.
 Á árunum 1943-1946 fór Nína í nám til New York en til þess hafði hún fengið ferðastyrk 
frá íslenska ríkinu. Nínu var síðan boðið að sýna verkin sín á sýningu árið 1945 og fyrir hana fékk 
hún mikið lof og alþjóðlega viðurkenningu.
 Nína kom aftur til Íslands árið 1946 og gekk í hóp róttækra ungra listamanna. Hópurinn 
setti saman sýninguna Septembersýning í Listamannaskálanum. Verkin á sýningunni voru
abstraktverk og þar með var abstraktlist búin að hasla sér völl í íslenskri myndlist.
Nína fór aftur til Bandaríkjanna árið 1948 og opnaði þar aðra einkasýningu. Þar sýndi hún            
óhlutbundin olíumálverk sem öll voru máluð á Íslandi.
            Nína vann einnig við klippimyndir þar sem formin voru rifin en ekki klippt. Þetta eru sterk 
geómetrísk verk sem hún sýndi á sýningu í Reykjavík árið 1952. Hún fékkst einnig við gerð 
steindra glugga og við mósaíkverk og árið 1965 var altarismynd hennar úr mósaík sett upp í 
Skálholtskirkju.
 Árið 1967 hélt Nína sína síðustu sýningu en á henni sýndi hún þrjátíu verk sem hún hafði 
unnið síðustu þrjú ár þar á undan. Þessi verk eru ljóðræn abstraktverk. 
 Nína er einn þekktasti listamaður Íslands og meðal okkar framsæknustu og 
afkastamestu listamanna. Hún lést árið 1968.

 N í n a  Tr y g g v a d ó t t i r

Altaristafla, 1965 Halldór Kiljan Laxness, 1942 Kötturinn sem hvarf, 1947

Abstraction. 1960
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Kúbismi: Mikið um geómetrísk 
grunnform. Myndefnið er 
einfaldað og brotið upp í 
rúmfræðileg form. Oft er hér um 
að ræða hversdagslega hluti sem 
auðvelt er að þekkja.
Steind gler: Litað gler sem notað 
er til að búa til listaverk. Oft 
má sjá verk úr steindu gleri í 
kirkjugluggum.



Nemendur breyta tilgangi hluts, sem finna má innnan skólans, á skapandi hátt líkt og Róska umbreyti 
tilgangi þvottavelar í skotpall eldflaugar í verki sínu Súper-þvottavélin.
Nemendur notfæra sér úrklippur úr tímariti og teikna eða mála bakgrunn fyrir hana.

Agressíft: Ruddalegt
Fígúratíft list: Hlutbundin list. Það 
er að segja list sem er augljóslega 
eftirmynd einhvers hlutar. Hún er 
því alger andstæða við abstrakt 
list.
Erótísk: Lýsir ásthneigð eða vísar 
í kynlíf.
FÍM: Félag íslenskra 
myndlistamanna
SÚM: Hópur listamanna með 
ólíkar skoðanir og listahugmyndir. 
Þessi hópur hafnaði hugmyndum 
um fagurfræðileg gildi 
málverksins.

Ragnhildur Óskarsdóttir, betur þekkt sem Róska var fædd árið 1940 í Reykjavík. Sjálf sagðist hún 
vera fædd 1946 og átti jafnvel falsað vegabréf til að geta sýnt fram á það. Róska var mikil 
uppreisnakona og af þeirri kynslóð listamanna sem snerust gegn abstraktlistinni.  Hún stundaði 
nám í MR, Myndlista- og handíðaskólanum og síðan listnám á Ítalíu og í 
Tékkóslóvakíu á sjöunda áratugnum.
 Róska helgaði líf sitt listinni, aðallega myndlist og kvikmyndagerð. Hún notaði fjölbreytta 
miðla í sköpun sinni. Hún var listmálari, ljósmyndari, fyrirsæta og kvikmyndaleikstjóri. Sagt er að 
list hennar hafi verið fígúratíf, pólitísk og erótísk.
 Róska vakti fyrst athygli með listasýningu sinni í Casa Nova á íslandi árið 1967 og                        
verkinu Tilvonandi húsmóðir/Súper-þvottavélin. Róska sýndi Tilvonandi húsmóðir/Súper-            
þvottavélina á Skólavörðuholti á sýningu sem Myndlistaskólinn stóð fyrir. Verkið var venjuleg 
þvottavél sem hún breytti í skotpall með eldflaug. 
 Róska gerðist meðlimur listahópsins SÚM árið 1967. Sagt er að Róska hafi stigið sitt 
pólitíska skref til fulls með verkum sínum á sýningunni SÚM III. Eftir sýninguna skrifaði Kjartan 
Guðjónsson, ritari FÍM um Rósku: “hingað er komin fokill stelpa frá Róm”, en Róska bjó í Róm 
stærstan hluta ævi sinnar.
 Róska var alltaf að brjóta upp ramma listarinnar. Sem dæmi má nefna þegar tveimur     
verkum hennar var hafnað af sýningarnefnd Félags Íslenskra myndlistamanna vegna sýningar 
árið 1969. Verkunum var hafnað þar sem þau voru hvorki málverk né teikningar. Verkin voru 
unnin úr ljósmyndum. Önnur var hrein ljósmynd og hin samansett úr ljósmyndum og 
teikningum. Annarri myndinni var þó að lokum leyft að vera á sýningunni, þ.e. hreinu 
ljósmyndinni. Rökin fyrir því að hinni var hafnað voru þau að hún væri of agressíf. Róska sagði í 
viðtali við Þjóðviljann um ákvörðun nefndarinnar: ,,slík afstaða kemur þó alveg í veg fyrir frjálst 
efnisval listamannsins”. Myndin sem var hafnað bar nafnið Afturhald, kúgun og morð. Verkið er 
ljósmynd af lögregluþjónum sem halda á kylfum. Á ljósmyndina hefur Róska skrifað afturhald, 
kúgun og morð með stórum stöfum. Hægt er að túlka myndina sem ádeilu á lögregluna.
         Róska var tvígift. Hún eignaðist son með fyrri eiginmanni sínum, sem ólst upp hjá ömmu 
sinni og afa, þar sem hún flutti til Rómar þegar hann var á fyrsta ári. Róska kynnist 
seinni eiginmanni sínum í Róm, og seinna á ævinni villtust þau saman inn í heim 
vímuefnanna. 
 Árið 1996 bauð Nýlistasafnið Rósku að setja upp stóra yfirlitssýningu á verkum sínum. 
Í mars, það ár stóð hún fyrir gjörning á safninu en tveimur vikum síðar varð hún bráðkvödd.

 R ó s k a

Afturhald, kúgun, morð, 1969 Tilvonandi húsmóðir/ Súper-þvottavél, 1967

Hlandblautar löggur, 1967 Næturdrottninginn, 1988
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Nemendur gera vídeóverk af skólaumhverfi sínu þar sem notast er við tónlist og tæknibrellur. 
Nemendur mála mynd, rífa hana svo upp í búta og líma á pappa með smá bili á milli. Gera myndefni sem 
líkist brotnu vídíóverki Steinu í Violin Power

Vídeólist: List sem felur í sér 
margskonar vídeóupptökur og 
tæknibrellur.
Tæknibrellur: Tæknilegar aðferðir 
sem notaðar eru til að ná fram 
sérstökum áhrifum.
Hljóðbylgjur: Bylgjur sem 
hreyfast í gegnum efni. Verða til 
þegar mismunandi þrýstingur og 
mismunandi tími á milli lágs og 
hás þrýstings skella á efninu, hvort 
sem það er loft, vatn eða fast efni. 
Innsetning: Listaverki er komið 
fyrir í ákveðnu sýningarrými sem 
það er sérstaklega gert fyrir.
Gerjunartími: Tímabil breytinga.

Steinunn Briem Bjarnadóttir Vasulka, betur þekkt sem Steina, er fædd árið 1940. Hún er lærður 
fiðluleikari en ævistarf hennar hefur þó að mestu verið tileinkað vídeólistinni. Eiginmaður 
Steinu, Woddy Vasulka kynnti hana fyrir myndbandsupptökuvélinni. Steina kynntist Woddy 
þegar hún var í framhaldsnámi í tónlist í Prag árin 1959 til 1965. Hjónin fluttu saman til New 
York árið 1969  og bjuggu þar til ársins 1973 og síðar til Sante Fe í Nýja-Mexíkó árið 1980 þar 
sem þau búa enn og starfa
 Steina hefur unnið flest sín verk í samvinnu við eiginmann sinn. Eitt fyrsta verk þeirra 
og upphaf ferils þeirra sem vídeólistamanna var verkið Participation sem gert var á árunum 
1969 til 1971. Verkið er yfir klukkustundarlangt samansafn af mislöngum heimildamyndum um 
stjörnur þess tíma. Verkið var sýnt í fyrsta sinn sem heilt verk árið 1977. Participation er ein 
merkasta heimild sem til er um gerjunartímann í lok 7. áratugarins á sviði lista og menningar.
 Fyrsta sjálfstæða verk Steinu var gert í framhaldi af Participation, Violin Power I. Steina 
vann verkið á árunum 1971 til 1978 en verkið byggist á upptökum af henni sjálfri spila á fiðlu. 
Fyrst er hún ung að æfa á fiðlu, en eftir því sem líður á verkið sést Steina “varasyngja” og spila 
á fiðlu með upprunalegri útgáfu af “Let it be” eftir Bítlana. Eftir það taka ýmsar tæknibrellur við 
sem hafa áhrif á myndbandið. Til dæmis er upptakan brotinn upp, myndin bjöguð og
hljóðbylgjur sjást á skjá í takt við fiðluspil Steinu. Þær tæknibrellur sem koma fram í verkinu eru 
tækninýjungar sem hjónin unnu í sameiningu út frá rannsóknum þeirra á myndbandsmiðlum.
 Markmið hjónanna var að gera upptökuvélina og sendirinn að jafn þekktum miðil og 
pensill og strigi listmálarans. Þau vildu einnig ná valdi á upptöku og útsendingu þannig að allar 
breytingar á myndbandinu yrði hægt að vinna þegar á upptöku stæði, svo ekki þyrfti að klippa 
saman myndskeið og bæta tæknibrellum við að lokinni upptöku.
 Eitt merkasta verk Steinu frá 8. áratugnum var verkið Orbital obsession. Verkið var 
innsetning á vinnustofu hjónanna í Buffalo.  Þar var samansafn af sérsmíðuðum, keyptum og 
breyttum tækjum sem þau höfðu búið til, til að nota í vídeólist sinni. Í verkinu eru sýndar 
margskonar tæknibrellur, vinnustofan fer á hvolf, óljósir tónar berast um rýmið og tónlist er í 
bakgrunni.
 Annað merkt afrek hjónanna var opnunin á sýningarsalnum The Kitchen árið 1971. The 
Kitchen var tilraunastöð, leikhús og konsertsalur fyrir áhugamenn um nýju rafrænu llistirnar. 
Staðurinn hefur öðlaðist heimsfrægð og er nú goðsögn í listaheiminum. Margir listamenn 
sækjast enn eftir því að koma verkum sínum á framfæri þar.

 S t e i n a

Of the North, 2001

Urban Episodes, 1980

Orbital Obsession, 1977

Violin Power I, 1970-78
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Nemendur vinna í hópum við að búa til umhverfisverk á skólalóðinni eða nánasta umhverfi með efni sem 
þeir finna í náttúrunni, taka síðan ljósmyndir og sýna samnemendum sínum.
Nemendur búa saman til stóran regnboga úr litlum blaðaúrklippum, nemendur fylgja sex tóna 
litahringnum

Forgengill: Sá sem hefur 
forgöngu, sá sem fer á undan, er 
brautryðjandi.
Umhverfisverk: List í opinberu 
rými, skúlptúrlist sem er komið 
fyrir á almannafæri, í þéttbýli, 
við útivistarsvæði og óskipulögð 
jarðsvæði sem almenningur hefur 
aðgang að. List sem tekur mið af 
tilteknu umhverfi og á heima þar.
Gjörningur:  Listform sem 
kom fram í kringum árið 1960. 
Venjulega stutt atriði sem túlka 
ákveðna hugmynd með samspili 
leiklistar, myndlistar og stundum 
tónlistar. 

Rúrí, sem heitir fullu nafni Þuríður Rúrí Fannberg, var fædd árið 1951 í Reykjavík. Rúrí stundaði 
nám við Myndlista- og handíðaskólann árin 1971-74. Ári seinna fór hún í málmsmíði við 
Tækniskóla Reykjavíkur í eitt ár og fór ári seinna í nám til Hollands við De Brije Acadamie 
Pyschopolis til ársins 1978, þar sem hún lærði ný miðlun. Verk hennar eru hugmyndafræðilegs 
eðlis, sett fram með fjölbreyttum miðlum og tækni, svo sem gjörninga, skúlptúra, teikningar, 
ljósmyndaverk, hljóðverk og vídeóverk.               
 Rúrí er ein af merkustu núlifandi listakonum Íslands og starfar í anda alþjóðlegrar 
kvennalistar með pólitískum formerkjum. Hún notar margskonar miðla í list sinni og velur þá 
eftir því hvert markmið verksins er hverju sinni. Íslensk náttúra og varðveisla hennar er mikilvæg 
að mati Rúríar og er oft innblástur af verkum hennar. Markmið þeirra að vekja samfélagið til 
umhugsunar gagnvart varðveislu náttúru okkar. Rúrí er þekkt fyrir gjörninga, útilista- og 
umhverfisverk sín. Verk Rúríar hafa verð sýnd á alþjóðlegum vettvangi. 
 Flestir Íslendingar hafa keyrt fram hjá Keflavíkurflugvelli og séð stórgerðan, litríkan 
regnboga við flugstöðina en Regnbogi er eitt verka Rúríar. Regnboginn lítur út fyrir að vera 
ókláraður og er hugsun Rúríar sú að kannski eftir 100 eða 1000 ár mun einhver halda áfram með 
verkið og fullklára regnbogann. Regnboginn hefur birst í öðrum verkum Rúríar svo sem 
Regnbogi I-IV. Regnbogi I var sett upp árið 1983 þar sem Rúrí reisti upp þriggja metra háan 
regnboga sem hún kveikti svo í. 
 Gullinn bíll var gjörningur sem Rúrí setti upp árið 1974 á sýningu Myndhöggvarafélagsins
í Austurstræti. Gjörningurinn þótti hneykslandi og áhrifamikill. Gylltur Mercdes Benz með 
númeraplötunum „Konungur” að framan og “Dýranna” að aftan stóð á Lækjartorgi. Rúrí gekk 
í kringum bílinn og kastaði smápeningum yfir hann, kraup framan við hann, stóð svo upp og 
hrópaði hátt „Þú þræll, ég vil ekki þjóna þér!”. Eftir að hún sleppti orðunum réðst hún á bílinn 
með sleggju ásamt félögum sínum. Með þessum gjörningi skráði Rúrí sig inn í íslenska listasögu.
             Árið 2003 setti hún upp verkið Archive- Endangered Waters. Verkið var sett upp eins og 
risastór skjalaskápur úr stáli. Í skjalaskápnum var að finna 52 fög sem hægt var að draga út. Í 
hverju fagi var risastór litskyggna af fossi milli tveggja glerja og þegar myndin var dreginn út 
heyrðist duna í vatnsfallinu. Ljósmyndirnar og hljóðupptökurnar voru unnar af Rúrí sjálfri. 
Verkið var gert á þeim tíma sem virkjun hálendisvatna á Austurlandi var mikið í umræðu 
samfélagsins. Rúrí hefur sett upp fjölda gjörninga af þessu tagi. Þetta á sérstaklega við um 
kvennabaráttu, náttúru okkar og varðveislu hennar. 

 R ú r í

Regnbogi I, 1983 Glerregn, 1984 Regnbogi, 1991

Gullinn Bíll, 1975 Endangered Waters, 2003
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Nemendur taka Ópið fyrir. Teikna mynd út frá sjónarhorni mannverunnar. Vinna með eitthvað sem nemen-
dum finnst hræðilegt. Nota bakgrunn Ópsins og litina sem fyrirmynd.
Nemendur búa til skúlptúra úr vír af manneskju

Expressjónismi: Stefna þar sem 
listamaðurinn leitast við að tjá 
innri tilfinningaheim fremur en 
utanaðkomandi raunveruleika.

Jóhanna Kristín Yngvadóttir fæddist í Reykjavík árið 1953. Jóhanna Kristín fór í nám við                             
Myndlista- og handíðaskóla Íslands og að því loknu til Hollands í áframhaldandi nám. Eftir það 
kom Jóhanna Kristín fram á sjónarsviðið sem fullmótaður listamaður.
 Jóhanna Kristín var mjög hrifin af expressjónisma og tileinkaði sér fígúratívan                                     
expressjónisma í ætt við Edvard Munch. Hún hélt sína fyrstu einkasýningu árið 1983 í  
Nýlistasafninu og fékk afar góðar viðtökur. Viðfangsefni hennar á sýningunni voru 
manneskjur, oftast konur og börn. Mannverurnar í myndum hennar voru frekar flatar og 
oft stórskornar. Oftar en ekki voru þær bognar eins og plássið á rammanum hefði ekki verið                     
nægjanlegt. Fyrirmyndir hennar voru fólkið í kringum hana og oft hún sjálf.
 Stærstu einkasýningu sína hélt hún árið 1984 í Listmunahúsinu. Það sýndi hún lífsglöð 
verk í bland við þung og myrk verk. Þarna höfðu mannverurnar hennar þróast frá því að vera 
flatar og stórskornar yfir í að vera þrívíðari. Verurnar voru teygðar og liðamótalausar með smáa 
og lítið formaða útlimi.
 Í viðtali sem birtist í Morgunblaðinu segir Jóhanna Kristín:  
 Líf mannsins heillar mig mikið, örlög mannsins. Ég þarf alltaf að vita hvernig fólk deyr,   
 hvort það hefur þjáðst. Um ævi þessa og hins, hvort hann hafi lent í ástarsorg, hvort   
 hann hafi þjáðst mikið í ástarsorginni. Ævilöng ástarsorg er mjög heillandi. Ætli líf 
 foreldra minna sé ekki samtengt þessum mannamyndum, uppruni minn, eins og með svo  
 marga málara. Maður losnar aldrei við það. 
 Jóhanna Kristín málaði endurtekið sitjandi konur og dansara. Hún málaði oft ballerínur 
í tjullpilsum en alltaf voru þær í hvíld, annað hvort sitjandi eða standandi í myrku umhverfi.           
Aldrei voru þær dansandi.
 Listakonan málaði af mikilli staðfestu og krafti. Mikla sorg og örvæntingu er að finna í 
verkum hennar en listferill hennar spannaði einungis áratug þar sem Jóhanna átti við erfiðan 
öndunarfærasjúkdóm að etja og hafði heilsuleysi hennar mikil áhrif á líf hennar og sköpun. 
Jóhanna Kristín lést aðeins 37 ára að aldri árið 1991.

 J ó h a n n a  K r i s t í n

Ballerína hvílir sig, 1982 Án titils, 1991

Sjálfsmynd, 1987 Messalína, 1984
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Nemendur teikna mynd af hári, svo sem fléttu, en stækka hana og gera í framhaldinu munstur á blað.
Nemendur nota gervihár eða þykkan tvinna til að búa til myndverk, líma niður tvinna úr mismunandi litum 
á blað og búa til myndverk.

Groddalegt: Grófgert, stórgert
Vöndull: Samanvafið, samansnúið.

Hrafnhildur Arnardóttir er fædd árið 1969. Hún er þekkt í listaheiminum undir nafninu                      
Shoplifter (Búðarþjófur). Listamannsnafnið Shoplifter varð til þegar hún bjó erlendis en þar lenti 
hún ítrekað í því að nafnið hennar var borið vitlaust fram. Oft hljómaði það eins og “shoplifter” 
og með tímanum varð það að listamannsnafni hennar. 
 Hrafnhildur útskrifaðist árið 1998 úr Myndlista- og handíðaskóla íslands. Hún hélt síðan 
til New York í School of visual arts og tók þar mastersgráðu sína. Hún starfar enn og býr í New 
York og hefur notið mikllar velgengni þar.
 Meginviðfangsefni Shoplifter í sköpun sinni hefur verið hár. Hún vinnur bæði með gervi 
og ekta hár í verkum sínum. Hún segist fyrst hafa orðið heltekin af hári eftir að hafa séð 
Viktoríusorgarblóm en á Viktoríu-tímabilinu var hefð fyrir því að klippa hárbút úr hári látins    
einstaklings og móta það í form blóms til minningar. Verk hennar innihalda þrívíddar 
veggjaskúlptúra úr hári, veggmyndir, búninga, hárkollur, skúlptúra og innsetningar. 
 Shoplifter sagði í viðtali við Vísir árið 2017 um vinnuferli sitt:
 uppsetningarferlið stjórnar útkomu verksins, ég teikna og mála í lausu lofti þegar ég er    
 að setja saman vöndla af hári og festa upp inn í rýmið hverju sinni. Ég á í áráttu við    
 þyngdarlögmálið. Þetta er fyrst og fremst groddaleg og litrík teikning. 

 Shoplifter hefur tekið þátt í fjölda samsýninga, uppákomum og haldið nokkrar 
einkasýningar. Verk hennar hafa verið sýnd í Moss í Noregi, í MoMa í New York með                               
listahópnum A.V.A.F, í Queensland Art Gallery of Modern Art í Brisbane í Ástralíu og í 
Fílaharmóníunni í LA. Einnig hannaði Shoplifter árið 2004 búninga og hárskraut fyrir                                    
plötuumslag Bjarkar,Medúlla, sem vakti mikla athygli. Shoplifter hannaði einnig fatalínu með 
Sænksa fatamerkinu Other Stories árið 2017.
            Árið 2011 sýndi hún með listahópnum A.V.A.F, Assume Vivid Astro Focus erkið bar                      
nafnið Aimez Vous Avec Ferveur. Verkið var sýnt í gluggum listasafnsins MoMa í New York.                
Verkið minnti því á málverk unnið í abstrakt expressionisma.
             Shoplifter tók þátt í lista- og tónlistarhátíðinni Day for Night í Huston Texas árið 2017. Þar 
sem hún setti upp innsetningu sem bar nafnið Ghostbeast. Myndbandsverki var varpað ofan 
á viðfangsmikla hárskúlptúra sem hægt var að ganga um. Verkið var unnið í samstarfi við þær 
Ragnheiði Káradóttur, Lilju Hrönn og Elísabetu Davíðsdóttur. Myndbandsverkið skapaði
hreyfingu og vakti tilfinningu fyrir því að skúlptúrinn væri lifandi vera. Hún hefur átt mikin og 
litríkan feril og átt velgengi að fagna í hinum alþjóðlega listaheimi

 S h o p l i f t e r

Medúlla,2004 Ghostbeast, 2017

Aimez Vous Avec Ferveur, 2011
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Nemendur nota úrklippur við að búa til myndverk af skrímsli/trölli og vinna í sameiningu að stórum 
bakgrunni sem er málaður. Nemendur líma svo öll sín tröll á bakgrunnin. 
Nemendur gera pennateikningu af fantasíuheimi.

Súrrealismi: Stefna í myndlist og 
bókmenntum sem kom fram um 
1920 þar sem leitast er við að 
túlka dulvitund og drauma með 
auðugu mynd- og táknmáli.
Höfundareinkenni: Einkenni 
sem tengjast höfundi verks. Slík 
einkenni oft þekkt og greinanleg í 
mörgum verkum listamannsins.
Hljóðskúlptúr: Verk sem unnið er 
úr skúlptúr og hljóðverki
Naturalismi: Alþjóðleg stefna sem 
fram kom á seinni hluta 19. aldar 
þar sem áhersla er lögð á að gera 
hversdagslegum veruleika skil, 
oft með félagslegar umbætur að 
markmiði.
Tarot-spil: Spádómaspilastokkur 
fólk notar til að lesa úr spádóma 
um framtíð, daglegt líf og ástir.
Flygill: Píanó með láréttum 
strengjum.

Gabríela Friðriksdóttir er fædd árið 1971.  Gabríela stundaði nám við myndlistaskólann Rými árin 
1993-94 og fór síðar í skúlptúrdeild Myndlista- og handíðaskóla Íslands og útskrifaðist þaðan 
árið 1997. Ári síðar fór Gabríela til Parg og stundaði nám við Academie Vytvarnich Umenie.
 Verkum Gabríelu er ætlað að ýta undir fagurfræðilega hugsun hjá áhorfanda, með það 
að markmiði að finna það fallega í því ljóta. Gabríela endurnýjar sig í hvert sinn sem hún 
setur upp sýningu. Hún notar marga miðla í sköpun sinni, svo sem ljósmyndir, pennateikningar, 
skúlptúra, innsetningar, gjörninga, tónverk og hljóðskúlptúra. Gabríela velur miðla verka sinna 
hverju sinni eftir því hvað þjónar best þeirri hugmynd sem hún er að vinna með. Sterk
höfundareinkenni eru í verkum Gabríelu. Eitt sem einkennir listsköpun hennar er hvernig 
hún gefur hryllingi í verkum sínum sætleika og fegurð í ljótleikanum. Hún fjallar oft um                                        
mannlegt eðli í “hráleika” sínum og hvernig það kemur fram í grunnhvötum mannsins, svo sem  
tilfinningum og kynhvöt.
 Gabríela leitar til dulinna hefða hins vestræna heims eftir innblæstri í verk sín. Má þar 
sem dæmi nefna þema fyrstu einkasýningar hennar sem var haldin árið 1997. Þema þeirrar 
sýningar var ferð mennska andans og heimskingjans, sem kemur fram á fyrsta spili hefðbundins 
Tarot spilastokks.
 Hægt er að tengja fyrstu verk Gabríelu við súrrealisma, þá einkum teikningar hennar 
af furðuverum, sem virðast vera á einhvern hátt sannar en þó ekki endilega mennskar. Verk                   
hennar svo sem teikningar og skúlptúrar virðast forðast naturalisma og tilvísanir í 
raunveruleikann. Teikningar hennar segja fantasíufullar frásagnir á myndfletinum með 
furðufígúrum sem tengjast teiknimyndasögum. Öll verk Gabríelu hvort sem þau eru skúlptúrar, 
myndverk eða teikningar eru á ystu mörkum fagurfræðarinnar.
 Árið 2001 flutti Gabríela gjörninginn Anima animalae, sem þýðir sál dýranna, með        
Margréti Vilhjálmsdóttur. Gjörningurinn var sýndur við opnun sýningarinnar „Dýr inni, dýr úti” 
í Galleríi Sævars Karls. Þar voru nótnablöð skreytt dýramyndum og fluttu þær tónlistargjörning 
þar sem spilað var á fiðlu, flygil og vekjaraklukku.
 Gabríela hefur átt farsælan alþjóðlegan feril og var fljótt að skipa sér í hóp fremstu 
samtímalistamanna Íslands. Hún var fulltrúi Íslands árið 2005 á Feneyjatvíæringnum, þar sem 
hún sýndi verk sitt Versations Teralogia.

 G a b r í e l a  F r i ð r i k s d ó t t i r

Án titils , 2016

Án titils, 2016 Anima Animalae. 2001
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 S a r a  R i e l

Graff/strætislist: Skrif eða 
teikningar sem eru krotaðar, 
rispaðar eða spreyjaðar á vegg 
eða önnur yfirborð á almannafæri.
Götulist: Verk sem eru sköpuð í 
almenningsrými
Popplist: Byggð á auglýsingum 
og teiknimyndasögum þar 
sem myndefnið er tekið úr 
sínu vanalega umhverfi og 
endurskapað.
Hugmyndalist: Lögð er áhersla á 
hugmyndina á bak við listaverkið. 
Mínimalismi: Áhersla er lögð 
á einfaldleikann með notkun 
einfaldra lita og forma.
Að tagga: Að krota, rispa eða 
spreyja einkennismerki sitt á vegg 
eða aðra sjáanlega staði.

Nemendur búa til sitt eigið einkennismerki í anda strætislistar.
Nemendur fá leyfi til að skreyta ákveðið svæði í skólanum t.d. klósett, vegg eða lyftu. Þeir nota til þess sínar 
eigin teikningar eða límmiða og úr verður eitt stórt samvinnuverkefni.

Sara fæddist árið 1980. Hún fór í Fjölbrautaskólann í Breiðholti og síðan í Listaháskóla Íslands. 
Þaðan hélt hún til Þýskalands til áframhaldandi listnám. Í Þýskalandi var hún mjög virk í gerð 
graffití verka og var partur af alþjóðlegu götulistagengi sem nefnist Big Geezers. List hennar er 
hægt að sjá á götum stórborga eins og Berlín, Barcelona, Tókýó og Reykjavík.
 Verk Söru eiga rætur að rekja til götulistar, popplistar, teiknimyndarhefðar, 
hugmynda- og mínimalisma auk grafískrar hönnunar. Verkin hennar eru af ýmsum stærðum og 
gerðum. Í verkunum koma allir miðlar til greina og öll efni, enda er hún sífellt að prófa sig áfram 
með list sína og sköpun. Hún vinnur í fjölbreyttu umhverfi og sýnir verk sín bæði á söfnum og á 
götunni. Sara hefur einnig fengist við gerð plötuumslaga, bókakápa og tónlistarmyndbanda auk 
þess sem hún hefur samið upphafsstef fyrir sjónvarpsþætti. Hún teiknaði einnig allar 
skýringarmyndir fyrir smáforritið Plöntulykil sem er hannað fyrir farsíma og spjaldtölvur.
 Meðal listaverka eftir Söru má nefna verkefnið Slang (-Y). Þegar Sara kom heim eftir nám 
sitt erlendis hélt hún áfram að þróa list sína og sótti þá í náttúru Íslands. Þá hafði hún tekið eftir 
ákveðnum orðum á ferðum sínum um heiminn sem notuð voru sem slangur í íslensku og öðrum 
tungumálum. Hún leit svo á að slangurorðin væru orðin að sameiningartáknum og leið til að 
gera sig skiljanlegan. Þetta var ákveðin mótsögn við það sem margir halda fram, þ.e. að slangur 
sé ógn við tungumálið okkar. Sara valdi gjarnan staði sem voru í niðurníðslu og hluti sem höfðu 
engan tilgang lengur og graffaði á þá þessi slanguryrði í stað nafns síns eins og algengt er meðal 
strætislistamanna.
 Eitt að verkum Söru nefnist Vélarkostur eða Machinery. Lyftur og almenningsklósett 
verða mikið fyrir því að vera „tögguð” og ákvað Sara því að fá virka umhverfislistamenn með sér 
í að skreyta eina lyftu. Sara notaði til þess sína eigin límmiða og hinir listamennirnir sína. Þá bjó 
Sara einnig til glugga á lyftuna þar sem lyftur eru upplifunartæki og margir fá innilokunarkennd 
í  þeim.                                                                                                                                                              
 Sara hefur verið mjög virk í sýningarhaldi. Hún hefur sýnt verk sín um allan heim á 
einkasýningum og samsýningum. Þá hefur hún hlotið ýmsa styrki og fjölda viðurkenninga og  
sannað sig sem einn efnilegasti íslenski listamaður sinnar kynslóðar.

Machinery, 2007 Slang (y), 2013

Mengi: Saumur, 2016
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