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Við sjáum hrúgu af leir á gólfinu. Svolítið fjall fyrir miðju og síðan lekur leirinn út meðfram 

síðunum, teygir sig í allar áttir, í raun smækkuð mynd af landslagi, landris. Leirinn er staðsettur  

milli tveggja súlna úr steypu, veggurinn fyrir aftan er úr sama efni og mitt á milli súlnanna eru  

strigaklæddar dyr með voldugum festingum úr stálefni. Gólfið, sem leirinn hvílir á, eru ferhyrnings- 

laga steinhellur í sama lit og leirinn, brúngráum. Leirinn er hrár, óunninn og óbrenndur. Í honum eru 

steinar, sandur og einstaka strá. Leirinn er blautur þegar honum er komið fyrir milli súlnanna á 

Kjarvalsstöðum og á sýningartímabilinu þornar hann smám saman, sprungur myndast, liturinn lýsist 

og þar sem allra þynnsti leirinn liggur flettist hann upp og krullast. 

 Okkur skortir tenginguna við leirinn sem jarðefni. Líkt og í verki mínu, Holrúm, þá leita ég í 

jarðtenginguna og út í nærumhverfið. Ég bora tánum ofan í moldarbeðið og helli svo gifsi í holuna 

líkt og ég moka leirnum upp úr jörðinni og tek með mér á Kjarvalsstaði. Við þurfum á þessari 

jarðtengingu að halda.  

Harpa Dís Hákonardóttir, Landris, 2019, leir af Skarðsströnd, mynd tekin af Claudia Hausfeld.
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 Guðmundur frá Miðdal var einn sá fyrsti til að rannsaka íslenska leirinn.  Leir finnst ekki 1

hvar sem er á landinu og fann hann út að helst væri hægt að nota leir úr Dölunum og frá Krýsuvík 

til mótunnar, þó þyrfti að blanda hann svo hægt væri að brenna. Á Íslandi finnst ekki leiriðnaður og 

hvergi er hægt að kaupa tilbúinn, hreinsaðan leir til nota. Það tók mig því nokkur símtöl og 

tölvupósta að verða mér út um leirinn, af bóndabæ á 

Skarðsströnd í Dalabyggð.  

 Í aðdraganda sýningarinnar gerði ég ýmsar 

tilraunir með leirinn sem er í raun nýtt efni fyrir mér. Ég 

hef aldrei handfjatlað leir beint úr jörðu og því tileinkaði 

ég mér ferli við hreinsun og undirbúning leirsins fyrir 

mótagerð, fylgdist með hvernig hann þurrkaðist upp, 

hellti honum á gólf, pappír og líka yfir stöpla. Ég vildi 

gera skúlptúr og því voru hvítir stöplar lengi vel í  

ferlinu. Stöplarnir undirstrikuðu það sem ég vildi að 

leirinn segði. Það þurfti ákveðið traust til þess að sleppa 

stöpplunum og láta leirinn standa sjálfan á gólfinu, and-

dyrið á Kjarvalsstöðum er stöpullinn og skúlpltúrinn 

hvílir á honum. Með notkun stöpla hefði einnig mikil-

væg jarðtenging rofnað. 

 Ég er meðvituð um hlutverk mitt í sambandi við leirinn, um samtalið sem ég hef átt við 

hann, um ferðalagið sem á sér stað, ferðin vestur, veran á Kjarvalsstöðum og ferðalagið að skila 

leirnum. Óbrenndur leirinn er efni sem ekki er hægt að stjórna nema að takmörkuðu leyti, það 

bregst við umhverfinu, rennur, þornar og brotnar á sinn hátt en það er ég sem hef tekið allar ák-

varðanir við framsetningu leirsins. Ég hefði viljað meira magn af leir, leyfa leirnum að taka yfir allt 

anddyri safnsins, breiða úr sér. 

 Í veggtextanum sem fylgir verkinu tala ég um að verkið sé níu daga samtal. Með því á ég 

við viðbrögð leirsins og Kjarvalsstaða, samtal þeirra og að einhverju leyti mitt líka, þeirrar sem kom 

leirnum fyrir. Innanhúss fær leirinn engan raka og eðlileg viðbrögð hans í slíkum aðstæðum er að 

þorna upp. Efnið fer milli raufanna á steingólfi safnsins og dregur í sig ryk og annað sem festist í 

slímugum leirnum. Leirinn er óvarinn fyrir safngestum og ef til vill kemur fótspor í leirinn og 

 Illugi Jökulsson, Guðmundur frá Miðdal, (Ormstunga: Reykjavík, 1997), bls. 77 - 78.1

Leir sóttur af Skarðsströnd.
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örþunnt lagið á köntum verksins verður fyrir hnjaski. 

Leirinn bregst við aðstæðunum og þegar hann fer aftur 

til síns heima tekur hann ef til vill eitthvað af safninu 

með sér, rykið af gólfinu og í loftinu. Ég vinn með efnið 

beint inn í rýmið og náttúruna í anddyrinu á Kjar-

valsstöðum, arkitektúrinn, verður eitt með náttúrunni 

sem leirinn er. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð geri ég grein fyrir listsköpun minni út frá afsteypum í gifs og steypu. Ég 

geri grein fyrir aðferðafræði minni við sköpun þeirra, vali á staðsetningu í rýminu og fjalla 

um rýmið sjálft innan verksins. Líkaminn er viðvarandi í verkum mínum. Ég skoða hvernig 

líkaminn hefur áhrif á efniviðinn og hvernig skúlptúrinn er minning um gjörðina sem fram 

fór. Líkaminn fær hlutverk afsteypumótsins. Út frá eigin verkum kanna ég leirverk Gabriel 

Orozco og gjörninga Ana Mendieta, efnivið þeirra og nærveru líkamans. Ég fjalla um 

hvernig ég hef leikið mér með stöpulinn og sýningarrýmið. Á hverjum sýningarstað fyrir 

sig skiptir máli að verkið og umhverfið tali saman. Í ritgerðinni færi ég rök fyrir því að 

stöpullinn sé sýningarrýmið, að ferhyrningslaga form hans teygi sig út í veggi 

ferhyrningslaga sýningarstaðarins. Sem skúlptúristi fjalla verk mín um massa, neikvæð 

rými, sem breytt er í jákvæð. Hið innra verður ytra og saman myndast ein heild. Ég lít til 

skúlptúra Doris Salcedo, Rachel Whiteread og Magnúsar Pálssonar, notkun þeirra á 

afsteyputækninni og hvaða rými þau vinna með, ber saman þeirra vinnu við mína. Ég rýni í 

skúlptúrinn frá öllum hliðum með það markmið að komast nær eigin listsköpun og þannig 

staðsetja mig meðal annarra listamanna. Ég rannsaka þau rými sem hafa orðið að 

umfjöllunnarefni mínu og hvað veldur því að það eru akkúrat þau sem lenda í 

afsteypumótinu. Helstu niðurstöður mínar eru að verkið og rýmið myndi órjúfanlega heild 

og að nærvera líkamans skipi stóran sess í afsteypugerð. 

  



Abstract 

In this essay I explain my art practice based on castings in plaster and concrete. I explain 

the methodology I have acquired in the creation of them follow in the creation of them, 

how I place them in the exhibition space and the space itself within the work. The body is 

continual in my works. In this essay I look into how the body affects the material and how 

the sculpture is a memory of the act that took place. From the view of my own works I 

explore the clay works of Gabriel Orozco and performances of Ana Mendieta, their choice 

of material and the presence of their body. I talk about how I have played with the pillar 

and the exhibition space. In every space it is important that the work and surroundings 

make conversation. I give arguments for that the pillar is the exhibition space, his square 

form pushes itself to the square walls of the space. I discuss about mass and negative 

space, that becomes positive. I look into the sculptures of Doris Salcedo, Rachel Whiteread 

and Magnús Pálsson, how they use the casting technique and their choice of space to work 

with, I compare their work with mine. I look at the sculpture from different viewpoints in 

order to understand my own creation and by doing that placing myself among other artists. 

I research the spaces that have become a part of my practice and what makes them fall into 

the mould. 
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Inngangur 

Skúlptúrinn er þrívítt form sem hægt er að nálgast á marga vegu. Hann er margbreytilegur 

og hægt er að skoða hann frá öllum hliðum. Hann hefur yfirborð sem hefur sína ákveðnu 

ásýnd, áferð og snið. Skúlptúrinn getur verið þéttur, hann er massi. Efnið steypa er þétt, 

hún er byggingarefni og með því að efnisgera til dæmis minningu í skúlptúr, færi ég hana 

úr því huglæga í fast form. Í ritgerðinni fjalla ég um aðrar listakonur sem hafa unnið af 

svipuðum toga, Doris Salcedo og Rachel Whiteread og skoða verk eftir þær. 

 Í þessari ritgerð er afsteypan, sem skúlptúrtækni, í fyrirrúmi, jákvætt og neikvætt 

rými sem vega hvort annað upp og mynda saman svokallaða heild. Ég skoða þetta út frá 

verkum mínum, unnum úr gifsi og steypu. Verk Magnúsar Pálssonar og Bruce Neuman 

verða tekin fyrir til hliðsjónar.   

 Innsetningin og skúlptúrinn hafa verið mér hugleikin og mun ég taka fyrir dæmi um 

notkun mína á sýningarrýminu, það þema sem myndast hefur og hvernig ég hef leikið mér 

með stöpulinn sem sýningarform fyrir skúlptúrinn. Ég tala fyrir því að sýningarrýmið sé 

stöpull og fjalla um hvernig það kemur fram í uppsetningarferli mínu. Út frá því skoða ég 

verk Doris Salcedo, Sillas vacías del Palacio de Justicia (2002) og verk Ebba Bohlin, 1.5 x 

2.1573733…. (2008) og hvernig þær nýta sér sýningarrýmið.  

 Líkaminn og þáttur hans við mótun skúptúrsins skapar stóran þátt í listsköpun 

minni. Ég mun rýna í verk Jenny Norberg, Ana Mendieta og Gabriel Orozco og hvernig 

líkami þeirra er til staðar í verkunum, þau eru niðurstaða eftir samtal við efnið. Ég segi 

einnig frá samstarfi mínu við annan listamann, verkefni þar sem skúlptúr og gjörningur 

vinna saman og hvernig það hafði áhrif á verk mín og ýtti undir að þáttur gjörningsins í 

mínum verkum varð veigameiri. 

 Í þessari ritgerð er skúlptúrinn í forgrunni og geri ég grein fyrir afstöðu minni til 

hans í listrænu samhengi. Hér verður stöpullinn brotinn niður, afsteypuformið leyst upp og 

þáttur líkamans í listsköpun kannaður. 
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1. Kálgarðurinn er sköpunarsviðið, rýmið stöpullinn minn 

Á árum mínum í bakkalárnámi myndlistardeildarinnar hef ég unnið nær eingöngu með 

þrívíð form. Þau eru í stærð sem nemur fleti handar á fullorðinni manneskju. Skúlptúrarnir 

eru þess eðlis að ég sækist eftir einhvers konar umgjörð utan um þá, eitthvað sem færir þá 

til áhorfandans, lyftir þeim upp á hærra plan. Stöpullinn hefur lengi tilheyrt skúlptúrnum 

og þótt sjálfsagður við framsetningu, mætti líkja honum við ramma utan um málverkið. 

Þessi stólpi skúlptúrsins rammar inn sýningarsvið hans og lyftir honum upp frá gólfi. Hann 

er fylgihlutur, hjálpartæki en engu að síður partur af verkinu og framsetningu þess. Á 

sýningum hefur stöpullinn alltaf komið við sögu með einum eða öðrum hætti hjá mér og 

hef ég mótað mér stefnu og viðhorf gagnvart honum. Í ársbyrjun 2017 sýndi ég á ráðstefnu 

sem nefnist Hugarflug og er haldin árlega í Listaháskóla Íslands. Sýningin Auðmýkt var 

mín fyrsta innsetning sem slík en ég sýndi þar tvö verk, Fótspor (2017) og Handafar 

(2016). Hvort verk um sig samanstóð af um 20 afsteipum, leirverk sem ég tók mót af og 

steypti í steypu.  Skúlptúrarnir voru sýndir á sitthvorum stöplinum, verkið Handafar á 1

ferköntuðum stöpli, í þægilegri hæð fyrir áhorfendur að skoða. Skúlptúrunum var raðað 

yfir stöpulinn, með jöfnu millibili. Verkinu Fótspor var raðað í hrúgu á lágan og ílangan 

pall. Stöplarnir voru málaðir í sama lit og gólfið, sægrænum, og lék ég þannig með 

sögulegt samhengi stöpulsins að lyfta skúlptúrnum upp frá jörðu og setja hann á ákveðinn 

stall. Með því að hafa hann í sama lit og gólfið gerði ég stöpulinn að mínum, framlengingu 

á gólfinu, sem hækkaði verkin upp. Þessi innsetning var upphafið á rýmispælingum í 

listsköpun minni og leik með staðsetningu stöpulsins í framsetningu á skúlptúrum.   2

 Á sýningum hef ég sett verkið Handafar ýmist fram sem einn hlut, marga í einni 

hrúgu eða raðað upp í snyrtilegum röðum með jöfnu millibili. Með því að hafa eitt 

handafar, skapast eitt andartak og einn líkami eða eitt par handa. Margir skúlptúrar saman í 

hrúgu líta út eins og bein. Formið er mjög líkamlegt en í einni bendu verður það órætt, 

abstrakt form, sem minnir á líkama en hvaða hluta hans verður ógreinilegra enda er formið 

ekki líkamshluti heldur hið neikvæða svæði milli tveggja handa. Þegar skúlptúrunum er 

raðað upp í beinum röðum, með jöfnu millibili er einsog um sé að ræða ákveðna 

 Sjá mynd 1 - 2.1

 Sjá mynd 3.2
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niðurstöðu rannsóknar. Skúlptúrarnir líta út eins og steingervingar á náttúruminjasafni, 

öllum er gefið álíka mikið vægi. Í þremur uppsetningum á verkinu hef ég notast við stöpul 

til þess að sýna verkið á og hafa skúlptúrarnir því verið í þægilegri hæð fyrir áhorfandann, 

úti á miðju gólfi svo hægt sé að ganga í kringum verkið. Verkið býður upp á enn fleiri 

möguleika með uppsetningu þess sem ég myndi vilja leika mér með; leysa upp stöpulinn 

og raða skúlptúrunum á vegg og skoða hvernig lestur verksins breyttist við það. Verkið 

Fótspor hefur ýmist verið sett upp á stöpli eða á gólf, sem fótspor sem ganga hvert fram 

fyrir annað eða raðað í ferhyrning á gólfi í miðju sýningarrýminu.  

 Það má segja að ég hafi uppgötvað stöpulinn, séð kosti hans og galla, hlut sem er 

mjög gildishlaðinn í listasögunni og hægt að leika sér með það form og gera það að sínu 

eins og ég gerði með því að mála stöplana í sama lit og gólfið. Á hinn bóginn er svo 

spurning um hvað sé stöpull yfir höfuð og eftir þetta hef ég nýtt mér rýmið meira sem  

framsetningarsvið og litið á það sem hinn eiginlega stöpul. 

 Kólumbíska listakonan Doris Salcedo gerði verk í almenningsrými sem nefnist 

Sillas vacías del Palacio de Justicia (2002).  Verkið er utan á byggingu, stólar sem hanga 3

neðan úr þakskegginu, mislangt frá jörðu og mynda þannig nokkurs konar lágmynd á 

veggjum byggingarinnar. Hver og einn stóll stendur fyrir einstakling, sem látist hafði í 

óeirðum sem áttu sér stað í höfuðborg Kólimbíu. Með þessu er stóllinn líkamsgerður. Þegar 

horft er á verkið má sjá bygginguna, Höll réttlætis, sem risastóran stöpul, hvítan og 

ferhyrningslaga. Byggingin er sýningarumgjörð verksins, stöpullinn sem lyftir upp 

stólunum, minningu hvers og eins sem lét lífið í óeirðunum. 

Sýningarrýmið er ílangt eins og kálgarðurinn, öllu hefur verið snúið við og áhorfandinn 

gengur um milli steyptrar negatífunnar sem nú er uppfyllt. Verkið Holrúm (2018) var sett 

upp í löngu og mjóu rými. Þar er tiltölulega lágt til lofts miðað við staðlað sýningarrými. 

Við fyrstu sýn virtist það tómt en við nánari athugun koma í ljós skúlptúrar sem festir voru 

á víð og dreif um loftið, 19 talsins. Skúlptúrarnir eru afsteypur í gifs, sem einnig bera með 

sér jarðvegsleifar líkt og þeir komi úr náttúrunni og falla vel að plötum loftsins, hvítir með 

penum munsturrákum. Engir tveir skúlptúrar voru eins, þó allir virtust vera gerðir með 

 Titilinn mætti þýða sem Auðir stólar Hallar réttlætis. (þýð. höf.) Sjá mynd 4.3
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sömu aðferð. Skúlptúrunum var raðað í loftið á tilviljanakenndan hátt. Lýsingin var eilítið 

dempuð, nokkrar flúorperur skrúfaðar úr. Rýminu var annars ekkert breytt fyrir sýninguna 

heldur voru skúlptúrarnir og uppsetning þeirra látnir tala og umbreyta rýminu með 

staðsetningu sinni.  4

 Verkið 1.5 x 2.1573733…. (2008) eftir sænsku listakonuna Ebbu Bohlin gerir mikla 

breytingu með lítilli aðgerð á sýningarrýminu þar sem hún pólerar ferhyrning á gólf þess.  5

Verkinu er lýst á þessa leið: 

 Það hefur ekki miklu verið breytt í rýminu; póleraður rétthyrningurinn er í mesta lagi einn millimetri 
 að þykkt. Ummál yfirborðsins er í samræmi við ummál líkama listakonunnar, í samhengi við Gullna 
 hlutfallið, sem, vísar til mannslíkamans. Ummálið af ferningnum vekur líkamlega vitund hjá á 
 horfandanum. Frá sumum hliðum er yfirborðið mjög sýnilegt; frá öðrum virðist það hverfa.  6

 Líkamsvitund áhorfandans er vakin með þessari lítilvægu breytingu á 

sýningarrýminu. Áhorfandinn horfir niður og sér ef til vill sjálfan sig speglast í póleruðum 

ferhyrningnum á gólfinu eða tekur hreinlega ekki eftir neinu. Aðgerðin er ekki meira en 

einn millimetri að þykkt en gerir þó jafn mikla breytingu og raun ber vitni.  

Bækur (2017) er skúlptúrinnsetning sem sýnd var í yfirgefnu skrifstofuhúsnæði í 

Brautarholti. Rýmið var samhverft og málað í ferskjulit og gerði ég aðeins nokkrar 

lítilvægar lagfæringar svo miðlæg skipting rýmisins fengi að njóta sín til fulls. Yfir 

gluggunum inni í herberginu var sver járnstöng, notuð til að hengja upp gluggatjöld. Það er 

mér mikilvægt að kynnast staðnum sem verkin mín eru sett upp í og reyna að nýta það sem 

rýmið hefur upp á að bjóða, eiga samtal við það. Þetta er einhvers konar vinnuregla sem ég 

hef sett mér, áskorun sem er alltaf til staðar þegar komið er í nýtt rými, að láta þetta tvennt, 

verkið og rýmið, tala saman. Ég tók járnstöngina niður og setti upp í miðju rýminu og 

smíðaði úr henni hillu. Á hilluna lagði ég 13 afsteypur af bókum. Vegna staðsetningar 

 Sjá mynd 5 - 7.4

 Sjá mynd 8.5

 “Not much has been changed in the space; the polished rectangle is approximately one millimetre thick. 6

The dimensions of the surface correspond to the measurements of the artist’s body in relation to the Golden 
ratio, which, in its turn, refers to the human body. The dimensions of the square provoke physical recognition 
in the viewer. From some angles the surface appears highly visible; from others it looks as if it is about to 
dissolve.” (þýð. höf.) 
Bohlin, Ebba, „1.5 x 2.1573733…” Ebba Bohlin, 1. október, 2018. 
http://www.ebbabohlin.se/.
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hillunnar, lentu bækurnar í augnhæð við áhorfandann og skiptu rýminu í tvennt, bæði hvað 

varðar hæð þess og dýpt. Þar sem hillan náði alveg frá öðrum enda herbergisins yfir í hinn 

leit hún út eins og færiband og jafnvel hilla sem héldi áfram inn í næstu herbergi. 

Áhorfandinn varð að beygja sig undir hilluna til þess að komast yfir í hinn helming 

rýmisins. Með þessari einföldu aðgerð tók verkið yfir rýmið og stjórnaði því hvernig fólk 

hreyfði sig. Dempuð lýsingin og þögnin skapaði kyrrlátt andrúmsloft.  Verk mín þurfa tíma 7

og nærgætni. Áhorfandinn er meðvitaður um veru sína og samhengi við sýningarrýmið. Í 

samtali mínu við rýmið taka skúlptúrarnir yfir. Með aðeins smávægilegri breytingu getur 

skapast eitthvað nýtt fyrir listunnandann þegar hann stígur inn á sýningarrýmið. Hvort sem 

það er stöngin í miðjunni eða skúlptúrarnir sem hanga neðan úr loftinu, áhorfandinn beygir 

sig undir stöngina eða sveigir hálsinn og virðir fyrir sér afseypurnar í loftinu. 

 Sjá mynd 9 - 10.7
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2. Samspil þess uppfyllta og þess tóma, sem sjaldnast er veitt eftirtekt 

Ég nota steypu og gifs í verk mín, hvort tveggja er byggingarefni sem notað er í hús og 

aðrar framkvæmdir í samfélagi okkar. Allsstaðar umhverfis okkur eru rými. Rými sem við 

tökum eftir eða tökum alls ekki eftir. Ég hef laðast að þessum ósýnilegu stöðum, stöðum 

sem þurfa ekki endilega að vera til. Þeir geta verið huglægir og það er það sem gerir þá svo 

áhugaverða að koma í fast form. 

 „Að traðka á einhverjum,” 
 „Að vaða yfir á skítugum skónum,” 
 „Að láta ekki troða sig niður,” 
 „Að vera undir hælnum á einhverjum,” 
  

 Með þessi orðatiltæki í huga formaði ég verkið Fótspor, 20 afsteypur gerðar eftir 

sama mótinu, unnar eftir sama fótsporinu. Ég vinn oftast með leir í mótunarferlinu og tek 

svo alla jafnan sílíkonmót. Sílíkon endist að eilífu og gerir mér kleift að endurtaka 

afsteypuferlið út í hið óendanlega. Hugmyndin að verkinu kemur frá frösum í tungumálinu 

sem líkja yfirgangi í talsmáta eða í garð fólks, við yfirgang í göngu. Með þessu móti 

leitaðist ég við að efnisgera þessa myndrænu frasa sem tungumálið teiknar upp.  

 Verk Magnúsar Pálsonar Sekúndurnar þar til Síkorskyþyrlan snertir (1980) sýnir 

augnablikið áður en þyrla landhelgisgæslunnar lendir, það eru aðeins förin eftir dekkin í 

loftinu sem sjást.  Magnús Pálsson, „fæst við það rými sem afmarkast af formi hluta, 8

umfang hlutarins, og svo það rými sem er fyrir utan hlutinn, sem hluturinn formar og 

afmarkar líka; formið afmarkar bæði það rými sem tilheyrir hlut og það rými sem tilheyrir 

honum ekki og bæði tilheyra þau einu samfelldu rými.”  Í verkinu Sekúndurnar þar til 9

Síkorskyþyrlan snertir, er ákveðið augnablik sett myndrænt í form. Þetta er augnablik sem 

er ekki til nema í huga okkar, sekúndan áður en þyrlan lendir en birtist í verkinu í formi 

skúlpturs. Gifsið stendur fyrir loftið sem dekkin munu fara í gegnum áður en þau lenda 

 Magnús Pálsson, (Rolfstorp: Hong Kong Press, 1994), bls. 31.8

 Gunnar Árnason, „Á mörkum hins sýnilega: Um viðhorf Magnúsar Pálssonar til listiðkunnar”, Í Magnús 9

Pálsson: Listasafn Reykjavíkur, sept. - okt. 1994, 57 - 61, (Rolfstorp: Hong Kong Press, 1994), bls. 57.
$  11



síðan á jörðu niðri.  Þetta er gott dæmi um þessi földu augnablik sem er áhugavert að 10

draga fram, skoða og gefa vægi.  

 Verkin Fótspor og Sekúndurnar þar til Síkorskyþyrlan snertir vinna bæði með 

augnablik áður en eitthvað snertir jörðu. Massinn er rýmið milli jarðar og þess sem er um 

það bil að snerta jörðu, skórinn og dekk þyrlunnar. Magnús Pálsson vinnur með ákveðið 

augnablik, ástand og fangar það í massann. Hann eltist við hið óefniskennda og gerir það 

efniskennt meðan ég eltist við tilfinningu, minningu og líkamsvitund. Í verkinu Fótspor er  

tilfinning þess sem finnst vaðið yfir sig efnisgerð. 

Skúlptúrinn er þrívíður og vinnur með þrívítt rými. Meðferð rýmisins og mótun þess getur 

tekið á sig mismunandi myndir, hvar massinn liggur og hvar ekki, hvar mótið er og hvar 

ekki. Ég geri tilraunir með þessi rými eða rýmisleysur, því þetta er í raun hugrænt. 

 „Allt getur fallið úr faðminum þó maður haldi svo fast að hnúarnir hvítni.”  Verkið 11

Handafar er mótað af rýminu milli handanna sem halda fast um hvor aðra, sér til halds og 

trausts. Með hverri afsteypu verður til nýr skúlptúr sem er eins og fyrirrennarar hans en þó 

er hver eftirmynd einstök. Með því að breyta þessu neikvæða rými milli handanna í jákvætt 

lyftist það fram og verður að einhverju meira en loftinu milli tveggja handa. Ég set það 

fram sem eitthvað nýtt, hendurnar eru ekki lengur með þó ummerki þeirra séu augljós. 

Verkið er rannsókn á andartaki sem átti sér stað þegar hendurnar héldu um hvor aðra.  

 Breska listakonan Rachel Whiteread vinnur með að gera hið ósýnilega sýnilegt. Í 

hennar verkum er það massinn sem stendur einn eftir, mótið sjálft er ekki lengur til staðar. 

Hún gerir hið innra ytra, ranghverfan verður rétthverfan.  Verkið House (1993) sýnir þetta 12

vel, verkið var opinber skúlptúr sem gerður var í Austur London, hús sem fyllt var í með 

steypu.  Þegar veggirnir voru teknir stóð aðeins massinn eftir, húsið var uppfyllt og  13

 Sjá mynd 18.10

 Harpa Dís Hákonardóttir, Við erum manneskjur, ljóð, (í einkaeign, 2016).11

 Townsend, Chris, The Art of Rachel Whiteread, (London: Thames and Hudson, 2004), bls. 74 - 5.12

 Sjá mynd 11.13
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massinn var fulltrúi alls þess sem nokkurn tíman hafði verið inni í húsinu og átt sér þar 

stað.  14

 Bæði verkið House og Handafar gera hið ósýnilega sýnilegt og veggirnir eða 

hendurnar sem formuðu massann eru ekki til staðar, skipta í raun ekki máli lengur. Í hugum 

okkar tökum við ekki eftir þessu rými fyrr en sjónum okkar er beint að því, það hefur 

öðlast massa.  Whiteread vinnur með arkitektúr og föst form, steypa er viðeigandi fyrir 15

verkið, hús er fyllt með efni sem hús eru byggð úr. Það er meðvituð ákvörðun mín að 

steypa handafarið, þetta lífræna form, með byggingarsteypu. Andartakið þegar hendur 

mínar héldu um hvor aðra er steypt með efni sem er gert til að endast. Með þessu vil ég 

ögra bæði lífræna forminu og byggingarefninu. 

 Handafar reynir að koma ákveðinni tilfinningu til skila líkt og Doris Salcedo gerir í 

verki sínu Untitled (1996).  Hún fyllti fataskápa með steypu og stillti upp í sýningarrými. 16

Hún hafði hitt aðstandendur einstaklinga sem farist höfðu í óeirðum í heimalandi hennar. 

Það bjó í kringum hlutina sem tilheyrðu þeim látnu og minntu stöðugt á fjarveru þeirra. 

Hlutirnir, tómleikinn og þögnin var það eina sem eftir var.  Salcedo kom þessum 17

tilfinningum í sjónrænt form með því að fylla upp í tómarúmið, skapaði því ákveðinn sess. 

Bæði hluturinn eða formið og tómarúmið eða massinn fá vægi með þessari aðgerð. Salcedo 

notast við húsgögn, manngerða hluti með skýr form og línur, þó líkaminn sé ekki til staðar 

nema hugsanlega einhvers staðar inni í massanum, samanber föt sem sjást í steypunni í 

uppfylltum fataskápum hennar. Það sem helst aðgreinir aðferðafræði okkar er að ég hef 

notast við form þar sem líkaminn hefur haft bein áhrif á mótun afsteypunnar, hún mótast af 

líkamanum. Með þessu skapa ég form sem verða meira abstrakt en þó líkamleg, þó formið 

sjálft sé ekki til staðar lengur. 

 Annar listamaður sem vinnur með lífrænt form, mótar það sem við annars veitum 

ekki eftirtekt og notast ekki við fast mót er ítalski listamaðurinn Giuseppe Penone, með 

 Mullins, Charlotte, Rachel Whiteread, (London: Tate Publishing, 2004.) bls. 53 - 4.14

 Plagens, Peter, The True Artist, (New York: Phaidon, 2014), bls. 69.15

 Sjá mynd 12.16

 Harvard Art Museum, „Lecture – Doris Salcedo and The Materiality of Mourning”, myndband, 1:14, sótt 17

13. september 2018 á https://www.youtube.com/watch?v=yFe5oRC4Dms.
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vasana sína.  Lífrænt formaðir vasarnir í leir eru mannhæða háir. Vasar Penone hafa stút, 18

líkt og varir einstaklings, opið á vasa sem síðan gildnar þegar neðar dregur líkt og 

gufustrókurinn sem myndast fyrir framan vit okkar þegar kalt er. Hrábrenndur leirinn hefur 

óreglulegt yfirborð og gefur verkinu lífræna áferð. Verkið heitir Breath (1978) eða 

Andardráttur og undirstrikar andardrátt manneskjunnar í umhverfinu, ósýnileg ummerki 

verða þannig sýnileg. Það gerist eitthvað nýtt þegar loftið sem manneskjan lætur frá sér fer 

út í andrúmsloftið og blandast saman við það.  19

 Í skúlptúrgerð er mismunandi aðferðum beitt, hvort sem notað er mót eða ekki. Ég 

kýs að notfæra mér mót, hvort sem það er líkami minn, moldin úti í kálgarði eða 

sílíkonform. 

  

  

 Sjá mynd 23.18

 Bradley, Jessica, Giuseppe Penone, (Ottawa: National Gallery of Canada, 1983), bls. 14.19
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3. Öllu er snúið við, hægri fótur, pósitífur, setur negatíft mark í pósitífa 
moldina 

Ég vil meina að sýningarrýmið og skúlptúrinn myndi eina heild. Líkaminn og formið sem 

hann myndar, skapar eina heild. Hendurnar sem taka um leirinn, kálgarðurinn og fótspor 

mitt og að sama skapi sýningarrýmið og gifsafsteypurnar af fótspori mínu í verkinu 

Holrúm. Allt eru þetta pósitífur og negatífur sem saman mynda heild. Holrúmið eða 

sýningarrýmið, er mikilvægt fyrir verkið. Allt fer fram fyrir ofan áhorfandann og jafnvel 

þar fyrir ofan. Fólk er meðvitað um þessa tilfinningu að vera ofan í jörðinni. Það verður til 

ákveðinn leikur með þessu og rými fyrir ímyndunnaraflið. Þótt fótsporið hafi upphaflega 

verið hola í jörðinni og sé nú massi í tómu sýningarrými þá er þetta allt hluti af sömu heild. 

Ég blanda gifsið og helli því í holrúmið sem myndaðist, „til samans mynda hlutirnir eina 

órofa heild, þar sem hið pósitífa og negatífa vega hvort annað upp.”  20

 Afsteypan er jafn gömul og náttúran sjálf. Steingerð eftirmynd skelja, fiska og plantna eru afleiðing 
 náttúruafla á frummyndina, efni eins og sandur og leðja mynda form. Frummyndin, eftir milljónir  
 ára, verður steingerð og leðjan verður að steini. Með því að skipta steininum, opna steingervinginn, 
 sést að annar hluti hans hefur negatífu og hinn pósitífu. Afsteypuna eða eftirmyndina er hægt að  
 gera með því að hella öðru efni ofan í negatífan helming steinsins.  21

 Í þessari málsgrein er farið aftur til upphafs afsteypunnar, í náttúruna. Ef litið er til 

verka Magnúsar Pálssonar, þá hefur hann notað afsteypuna í mörgum verkum sínum. Þau 

verk svipa til myndunnar steingervinga. Heildin er innan skúlptúrsins sjálfs. Má þar nefna 

verkið Flæðarmál (1976), þrír gifsklumpar sem saman mynda eina heild. Klumparnir 

mynda afsteypu af flæðarmáli, hafi og himni, hver hlutur hefur jákvætt gildi gagnvart 

öðrum hlutum og umhverfi sínu en einnig neikvætt. Saman jafnast þessi gildi út.  Önnur 22

aðferð sem hann notar er að skipta um hlutverk og sjá má í verki hans Dalalæða (1975). 

Verkið er gifsafsteypa, þar sem dalalæða er jákvætt form en landslagið neikvætt. Verkið er 

 Gunnar Árnason, „Á mörkum hins sýnilega,” bls. 60.20

 “The principle of casting is as old as nature. The fossilized replicas of shells, fish, and plants are the esult 21

of natural forces incasting an original with a material such as sand or mud which becomes a mold. The 
original, after millions of years, becomes fossilized and the mud turns to rock. By splittig the rock open the 
fossil is revealed, one side of the rock having a negative impression, the other positive. A casting or 
reproduction can then be made by pouring another material into the negative half of the stone.” (þýð. höf.) 
Kowal, Dennis og Meilach, Dona Z., Sculpture casting, (London: Geroge Allen & Unwin Ltd., 1972), bls. 3.

 Magnús Pálsson, bls. 33.22
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smækkuð mynd af því hvernig dalalæða lítur út og landslagið sem teygja sig upp í gegnum 

mistrið sést ekki einu sinni, það er í formi lofts í verkinu en dalalæðan fast efni.  Í þessum  23

tveimur verkum skiptir rýmið innan verksins höfuðmáli. Þó svo að verkið Dalalæða sýni 

það ekki eins vel og Flæðarmál gerir, þá rammar rými dalalæðunnar inn fjallatindana, sem 

við sjáum ekki. Sýningarstaður verkanna spilar ekki sama hlutverk og í verki mínu Holrúm 

þar sem sýningarrýmið og skúlptúrarnir eru það sem mynda saman heildina. Ég þen verkið 

út að veggjum, gólfi og lofti sýningarrýmisins. Saman mynda skúlptúrarnir og rýmið 

jákvæða og neikvæða formið á steingervingnum.  

 Aðra rýmisnálgun má fá á verkið Holrúm og ef það er skoðað til hliðsjónar við verk 

Bruce Nauman, Wax Impressions of the Knees of Five Famous Artists (1966).  Um er að 24

ræða rúmlega tveggja metra langa lágmynd úr trefjaplasti og pólýester.  Bruce nefnir vax í 25

titlinum og fimm listamenn en hvorugt er í verkinu, sem er ekki búið til úr vaxi og notaði 

Bruce sín eigin hné sem viðmið við gerð verksins.  Titillinn Nauman er ákveðinn leikur, 26

beinir áhorfandanum inn í hugarheim verksins sem annars gæti virst alveg abstrakt form. 

Verkið er form sem listamaðurinn hefur búið til og mótað í það fimm dældir í laginu eins 

og hné hafi verið pressað ofan í formið. Það er dældin og ummerkin eftir hnén sem 

áhorfandinn sér, líkaminn er ekki lengur til staðar. Verk mitt Holrúm er frábrugðið að því 

leiti að það eru fótspor sem setja mark sitt á jörðina sem þegar er til staðar og uppfyllt 

sporin enda í sýningarrýminu meðan hnén setja mark sitt á tilbúinn hlut, sérstaklega gerðan 

fyrir verkið og ummerki þeirra sjást aðeins sem dæld í forminu. Bæði verkin vinna með 

abstrakt form og aðra líkamshluta en til dæmis andlit eða hendur. Verkin vinna með 

líkamshluta sem oft eru ekki sýnilegir og því ekki endilega persónueinkenni sem við 

þekkjum hjá fólkinu í kringum okkur. 

 Magnús Pálsson, bls. 36.23

 Sjá mynd 13.24

 The True Artist, bls. 60 - 61.25

 SFMOMAS, Mark Jensen on Bruce Nauman’s Wax Impressions of the Knees of Five Famous Artists, 26

Myndband, 7:47, sótt 26. nóvember 2018 á 
https://www.sfmoma.org/watch/75-reasons-to-live-mark-jensen-on-bruce-naumans-wax-impressions-of-the-
knees-of-five-famous-artists/.
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4. Minning sem átti sér stað, eitt skref, aftur og aftur, fast í tíma 
Það felst eitthvað í því að endurtaka, nýtt sjónarhorn, upplifun, reynsla. Með 

endurtekningu læri ég betur á verkin, sé eitthvað nýtt í þeim og með marga massa get ég 

haft öðruvísi áhrif en með einum. Endurtekning er rannsókn og með henni næ ég að dýpka 

skilning minn á rannsóknarefninu. Oftar en ekki er ég ekki sátt fyrr en ég hef endurtekið 

ákveðið ferli oftar en 10 sinnum, jafnvel tvöfalt oftar. Þá er eins og birti til og verkið sé 

tilbúið á næsta stig. Endurtekningin hefur orðið hluti að aðferðarfræði minni. 

 Ég skil eftir mig eitt fótspor, sama skrefið, aftur og aftur. Ný minning og nýtt spor 

en alltaf sama aðferðin. Hvort sem það voru þessi 19 skipti sem ég steig í mjúka moldina 

og tók afsteypu af fótspori mínu eða málaði og teiknaði sama liljuvöndinn 10 sinnum til 

þess að sýna á sem fjölbreytilegastan hátt hvaða merkingu hvítar liljur hafa í samfélagi 

okkar.  Með endurtekningunni leystust gildishlaðin blómin upp og urður hlutur, 27

rannsóknarefni sem ég gat skoðað og túlkað og fengið niðurstöðu í með 

málningapenslinum. Skiptin 19 sem ég tók afsteypu af fótspori mínu voru einnig orðin að 

rannsókn á fótsporinu, moldinni og hvernig gifsinu var hellt í, dýpkun á því einfalda 

andartaki að fara út í kálgarð og stíga í moldina.  

 Verk Roni Horn Still Water (The River Thames, For Example) (1999) skoðar 

samskonar ítrekun.  Verkið samanstendur af 15 ljósmyndum af Thames ánni og sýnir hver 28

ljósmynd nærmynd af yfirborði árinnar. Er þetta dæmi um verk með ákveðna 

endurtekningu en þó er hver endurtekning einstök, nýtt sjónarhorn á ána.  Áin sjálf skiptir 29

ekki höfuðmáli lengur heldur veðurskilyrði við ána þann dag sem hver ljósmynd er tekin, 

dagsbirta og yfirborð á mismunandi stöðum árinnar.  Með þessu er áin ekki lengur aðeins 30

á sem rennur, heldur síbreytilegt yfirboð vatns sem rennur eftir ákveðnum farvegi í 

gegnum ákveðna borg.  

 Sjá mynd 14.27

 Sjá mynd 15.28

 Tate, Still Water (The River Thames, for Example), sótt 5. október 2018 á 29

https://www.tate.org.uk/art/artworks/horn-no-title-p13057

 Whitney Museum of American Art, Roni Horn: Still Water (The River Thames for Example), Myndband, 30

2:08, sótt 26. nóvember 2018 á https://vimeo.com/64165737.
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Bókin hefur verið mér hugleikin lengi og vann ég mitt fyrsta verk með bók sem skúlptúr í 

fornámi í Svíþjóð árið 2015, það var stór opin bók sem ég tók mót af og steypti í steypu, 

þetta var fyrsta afsteypan sem ég gerði. Verkið var virðingarvottur til Halldórs Laxness.  

 Í starfi mínu á almenningsbókasafni á höfuðborgarsvæðinu hef ég séð á eftir 

mörgum bókum í ruslið. Bækur hafa sinn líftíma eins og annað en mér þótti það 

einkennilegt í fyrstu að sjá bækur í ruslinu og fór ég að safna bókum þaðan. Ég valdi úr 

þeim hópi fjórar bækur sem gætu staðið fyrir algengar gerðir af bókum. Þó ég hafi bjargað 

þeim úr ruslinu þá eyðilögðust þær eftir að ég lakkaði þær og hellti sílíkoni yfir. Í 

framhaldinu steypti ég nákvæmar eftirmyndir þeirra í upplagi.  Með því að gera 31

sílíkonmót eftir bókunum fékk ég þau smáatriði sem ég vildi í eftirmyndirnar, tilfinningin 

fyrir blaðsíðunum kom fram og áferð kápunnar líka. Við þekkjum bækur í dag ekki 

öðruvísi en í upplagi og því fannst mér það tala til verksins að hafa það í upplagi. 

Steypubækurnar mínar munu endast lengur en hinar eiginlegu bækur og á annan hátt. 

Bókin geymir á einum stað ákveðnar upplýsingar, bókin er byggingarefni vitneskju. Því 

fannst mér viðeigandi að gera eftirmyndirnar í steypu, breyta þeim úr líki bókar í líki 

múrsteins. Verkið skoðar hlutverk bókarinnar í nútímasamfélagi þegar upplýsingar má í 

auknu mæli finna í netheimum. Með aðgerð minni öðlast bækurnar ákveðna endurnýjun 

lífdaga eða hreinlega snöggan endi, að vera steyptar í stein. Það má rökræða um það en ég 

hef kosið að kalla steypubækurnar mínar steingervinga.  

 Whiteread hefur líka unnið með hlutverk bókarinnar eða bókahilluna, geymslustað 

þeirra. Verk Whiteread er veggur með bókahillum sem steyptar eru í gifs. Það er þó ljóst að 

það eru engar bækur í hillunum heldur negatífan af endum þeirra og tóma rýmið milli 

þeirra, veggjarins og hillunnar fyrir ofan, það er bókahillan sem skiptir máli fyrir verkið en 

ekki bókin ein og sér sem hlutur.  Bækurnar sem notaðar voru við gerð verksins 32

eyðilögðust í ferlinu. Með staðsetningu og útfærslu verksins, hátt uppi á óaðgengilegum 

svölum veltir Whiteread upp táknrænu hlutverki bókarinnar sem geymslustað vitneskju 

sem drottnar að einhverju leyti yfir okkur. Það er áhugavert að bækurnar sjálfar eru ekki til 

 Sjá mynd 16.31

 Sjá mynd 17.32
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staðar í verkinu, ekki einu sinni sem massi, heldur aðeins huglægt þar sem mótar fyrir 

neikvæðu fari af endum þeirra í hillunni. Verk Whiteread, Untitled (Books) (1997), tekur 

bæði á táknrænu gildi bóka, sem massa og sem tæki í samfélagi okkar.  Endurtekning í 33

verkum Whiteread kom fram snemma á ferli hennar og hefur bókahillan til að mynda 

komið fram í mörgum útgáfum hjá henni, sama aðferð við gerð afsteypunnar en 

mismunandi hilla og áhersla í hverju verki.  Þannig getur uppröðun bókahillunnar sem 34

slíkrar gert nýtt verk, líkt og verkin Unitled (Book corridors) (1997), Untitled (Library) 

(1990) og Untitled (Paperbacks) (1997). 

 Ég hef ekki skoðað bókina niður í kjölinn. Það væri áhugavert að beina athyglinni 

að einu bókverki, steypa ákveðna bók eftir ákveðinn höfund í steypu í stað þess að horfa 

vítt á bókina sem hlut og menningararf, með því mætti beina sjónum að gleymdum verkum 

og gleymdum höfunum, svo ófáanlegum að verk þeirra gætu allt eins verið steypuklumpur. 

Ég vinn enn þá bókasafni og safna bókum úr ruslinu. Útfærslur á mótagerð, lögun bóka og 

staðsetning er eitthvað sem ég hef séð fyrir mér að vinna frekar með. Ef til vill væri ekki 

vitlaust að koma steingervingunum aftur heim, í hilluna á bókasafninu og til almennings. 

 Skulptur Projekte Münster 2017. (Münster, 2017), bls. 451.33

 Gallagher, Ann, „Material Culture,” í Rachel Whiteread, Farquharson, Alex og Powell III, Earl A. ritstýrðu, 34

8 - 37, (London: Tate Publishing, 2017), bls. 16 - 17.
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5. Gjörðin er miðpunkturinn, ég og hluturinn hringsólum í kring 
„Ég hef áhuga á þyngd handa minna á leirnum … ”  segir Gabriel Orozco í viðtalinu 35

Thinking with Clay þar sem hann lýsir vinnuferli sínu með leir.  Líkaminn verður að eins 36

konar vél og verkið mótast af hreyfingum handanna jafnframt því sem hreyfingarnar 

mótast af leirnum sjálfum.  Orozco vann verk í múrsteinsverksmiðju í Frakklandi þar sem 37

hann mótaði hvern hlut í flæði við eigin hreyfingar, hluturinn var ekki tilbúinn fyrr en 

athöfnin kom skýrt fram í formi hans.  

 Mótið hefur leystst upp. Samstarf mitt við finnska listamanninn Oskari Ruuska 

kom til þegar við lögðum stund á keramikgerð. Sameiginlegur áhugi fyrir leirnum og 

mótun hans varð upphaf að samstarfinu. Hreyfingin þegar verið er að undirbúa leirinn áður 

en hann er notaður. Snerting, tenging og íhugun er mikilvæg í heimi tækninnar. Hugleiðing 

um samband jarðar og manneskjunnar, samband milli huga og líkama. Okkur fannst 

undirbúningurinn fyrir keramikgerð róandi og úr varð gjörningur sem líkti slíkri ró við 

heilsukúltúr eins og nudd og spa. Í tvo tíma, á sýningu í Amsterdam, nudduðum við 

leirklumpa svo úr urðu form sem líktust fótum sem við nudduðum þar til þeir afskræmdust. 

Við afmörkuðum gjörninginn með skærgrænum plastdúk á gólfinu, tveimur kösturum og 

róandi tónlist. Litla leiksviðið okkar var á miðju gólfi svo áhorfendur gátu fylgst með frá 

öllum hliðum. Við höfðum fært vinnustofuna, heilsulindina, út í sýningarrýmið. Vatnið er 

mikilvægt, bæði fyrir okkur sem manneskjur og fyrir leirinn sem efni úr jörðinni. 

Náttúruleg hringrás leirsins sem sífellt tekur við og mótast af áreiti og harðnar og mýkist á 

vígsl eftir hversu mikill rakinn er. Brenndur leir er sama og dauður leir, hann er ekki 

mótanlegur lengur, hann er fastur í formi. Hvít klæði geta táknað traust og hreinlæti, litur 

sem heilbrigðisstarfsfólk og fólk á nuddstofum klæðist. Hvítur dregur frekar í sig ummerki 

sem leirinn skilur eftir í fötunum eftir átökin. Því lengur sem við áttum við leirinn því meiri 

voru ummerki hans í fötum okkar.  Við höfum mismunandi áherslur í eigin listsköpun og 38

 “I am interested in the wight of my hands in this clay … “ (þýð. höf.) 35

„Gabriel Orozco: Thinking with Clay,“ Art 21, 2003, sótt 5. nóvember 2018 á 
http://www.art21.org/texts/gabriel-orozco/interview-gabriel-orozco-thinking-with-clay.

 Sjá mynd 19.36

 „Gabriel Orozco: Thinking with Clay.“37

 Sjá mynd 20.38
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getur það bæði verið ögrandi og gefið nýja sýn að vinna saman. Með því að bæta inn 

gjörningnum í skúlptúrgerð sé ég nýja hlið á vinnuferli mínu. Ég, skúlptúrgerðarkonan, er 

komin út úr vinnustofunni og fyrir framan áhorfendur. Lokaútkoma hlutarins skiptir ekki 

megin máli lengur, gjörðin er miðpunkturinn, ég og hluturinn hringsólum í kring, 

áhorfendur hringsóla þar fyrir utan. 

„Hlutir geta haft áhrif á aðgerðir … ”  skrifar Jane Bannett í bók sinni Vibrant Matter 39

(2009). Samspil hlutar og aðgerðar er óaðskiljanlegt, ein heild og hvort tveggja skiptir jafn 

miklu máli. Gjörningurinn, hreyfingin og ummerkin eru veigamiklir þættir í listsköpun 

minni. Traðkið sem ég gerði á leirklumpinn, í skónum sem ég hafði gert svo mikla leit að 

og höfðu rétta mynstrið undir skósólanum, var lykillinn að því að koma því myndrænt fram 

að traðka á einhverju. Það sást í mjúkum leirnum hvernig skórinn hafði runnið til þegar 

hann lenti harkalega á leirnum. Leirklumpurinn sem ég mótaði í abstrakt sívalning og skar 

síðan í tvennt með hníf sýndi aðskilnað tveggja einstaklinga. Farið eftir hnífinn, sem rann 

svo létt gegnum mjúkan leirinn gaf þá andstæðu sem þurfti í verkið.  Leirinn sem ég krem 40

milli handanna, sting fingrunum í, mynstrið á innanverðum lófanum sést greinilega og 

sílíkonmótið nær öllum þessum smáatriðum. 

 Sænska listakonan Jenny Norberg notar mismunandi aðferðir til að sýna tilvist sína, 

,,listin getur talað til líkamans á ákveðinn hátt sem mörg önnur svið gera ekki.”  Taktil 41

studie (2015) er rúmlega 5 mínútna gjörningur þar sem listakonan stendur fyrir framan 

langa glerplötu.  Önnur hendi hennar er mökuð svartri málningu, hún hefur lokuð augun 42

og með lausu hendinni snertir hún líkama sinn og notar hendina, með málningunni á, til 

þess að gera grein fyrir því sem hún finnur, á glerplötuna. Þarna er það gjörningurinn sem 

er verkið, upptakan af gjörð Jenny og túlkun hennar á líkama sínum á glerplötunni.  

 “Objects possess a certain power of action … ” (þýð. höf.) 39

Bannett, Jane, „Vibrant Matter,” í The Object, Hudek, Antony ritstýrði, 40 - 41, (Whitechapel Gallery: US, 
2014), bls. 40.

 Sjá mynd 21.40

 “Konst kan tala till kroppen på ett sätt sommåga andra områden inte gör.” (þýð. höf.) 41

Jenny Norberg, „About Jenny Norberg,” Jenny Norberg, 28. desember 2018. https://cargocollective.com/
jennynorberg/About-Jenny-Norberg.

 Sjá mynd 22.42

$  21

https://cargocollective.com/jennynorberg/About-Jenny-Norberg


 Ummerki eða slóð eru að sama skapi lykilhugtök í verkum kúbansk - bandarísku 

listakonunnar Ana Mendieta. Það eru ummerki eftir líkamann sem er fjarverandi. Verk 

hennar birtust í mismunandi miðlum, sem ljósmyndir af gjörningum, skúlptúrar eða 

kvikmyndir, allt úti í náttúrunni á þannig hátt að með tíð og tíma hafa ummerki 

gjörningsins horfið. Má þar nefna einn hluta Skyggamyndanna (1976) þegar Ana skilur 

eftir ummerki liggjandi líkama síns í sandinum við flæðarmálið.  Það er svo hafið sem 43

með tíma máir í burtu útlínurnar. Ana átti í samtali við líkamann og náttúruna, þessa tvo 

hlekki í vistkerfi okkar. Hún var kona sem skildi eftir sig slóð, sem síðan hvarf.  44

 Mér finnst áhugavert að bera saman þessar ólíku listakonur sem vinna með líkama 

sinn og ummerki konu en á jafn ólíkan hátt og raun ber vitni. Ana og Jenny nota allan 

líkama sinn og gera ummerki sem síðan hverfa en lifa í formi heimilda um verkið, 

ljósmynd eða myndupptöku. Ég notast við skúlptúrinn, þrívíða formið sem hefur myndast 

þegar ég átti við efnið. Efnið er hart og hefur mikinn endingamátt, heimild gjörðarinnar er í 

hlutnum. Hvernig ég notaði kálgarðinn sem mót fyrir gifsafsteypur af fótspori mínu, mótið 

er löngu týnt, fallið saman, kálgarðurinn er eins og hver önnur moldarbreiða líkt og 

flæðarmálið þar sem Ana Mendieta lagðist. Ana skoðaði suður - amerísk trúarbrögð, 

fæðinguna, dauðann og upprisuna, heim sem stóð henni nærri og nota ég hversdagslegt 

umhverfi, sem stendur mér nærri til að sá fræjum að nýjum skúlptúrum.  Hluturinn er það 45

sem kom út úr rannsóknarvinnunni í kálgarðinum. Áhorfandinn hefur ekki hugmynd um 

hvernig afsteypan varð til, hvað átti sér stað í kálgarðinum og hvernig skúlptúrarnir enduðu 

í lofti sýningarrýmisins. Mig langar að rýna betur í gjörðina, það sem átti sér stað í 

kálgarðinum, þessi augnablik sem ég staldraði við þar og skapaði. Samtali mínu við 

kálgarðinn er ekki lokið. 

 Sjá mynd 24.43

 Roulet, Laura, „Between Two Worlds,” í Ana Mendieta: Body Tracks, Fischer, Peter ritstýrði, 35 - 56, 44

(Luzern: Kunstmuseum Luzern, 2002), bls. 43.

 Roulet, „Between Two Worlds,” bls. 40.45
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég fjallað um skúlptúrinn frá mismunandi hliðum. Ég hef skoðað 

sköpun hans, hugmyndafræði og uppsetningu í sýningarformi. Ég hef upphafið stöpulinn, 

afneitað honum og fært rök fyrir því að sýningarstaðurinn sjálfur sé stöpull.  

 Rýmum sem ekki hefur áður verið veitt eftirtekt fengu umfjöllun í ritgerðinni. 

Massinn verður mikilvægt tæki til þess að draga þessi rými fram í dagsljósið. Massinn 

getur verið staðfesting, minnisvarði um eitthvað sem liðið er, það sem stendur eftir þegar 

hið upphaflega er horfið. Í tengslum við massann hef ég skoðað mismunandi aðferðir 

afsteypu og hvernig gifsformið með sílíkonmótinu er hægt að útfæra. Það er komið út í 

moldarbeð eða einfaldlega milli handanna á mér. Skúlptúrinn er jafnvel ekki í föstu formi 

lengur, heldur mótanlegur eins og blautur leir. Ég hef farið yfir það hvernig líkami minn er 

til staðar í verkum mínum og skoðað gjörninga Ana Mendieta og leirverk Gabriel Orozco.  

 Afstaða mín til sýningarrýmisins hefur styrkst í rannsóknarvinnu fyrir þessa ritgerð 

og mun ég halda áfram að kanna mörk þess, hvernig það talar til hlutarins og öfugt. 

Hvernig, með aðeins lítilli aðgerð, sé hægt að finna flöt fyrir nýtt rými og skúlptúr að verða 

eitt. Gjörðin við mótun hlutarins hefur meira vægi í verkum mínum en áður. Þó gifs og 

steypa séu föst efni, þá er mótun þeirra nokkuð sem ég horfi meira til, vil útfæra og með 

því færa vinnustofuna nær áhorfandanum.  
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Mynd 16. Harpa Dís Hákonardóttir Bækur. Steypa. Reykjavík 2017. 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/horn-no-title-p13057
https://www.tate.org.uk/art/artworks/horn-no-title-p13057


 

 
$  34

Mynd 17. Rachel Whiteread. Untitled (Books). Gifs, 316 x 870 x 31.5 cm. Münster 1997.

Mynd 18. Magnús Pálsson. Sekúndurnar þar til sikorskyþyrlan snertir. Gifs. 1978. 
Sótt 4. janúar 2019 á http://www.e-flux.com/announcements/33689/play-along-recast/.



 

 

 

$  35

Mynd 19. Gabriel Orozco. Thinking with Clay. Leir. 
Sótt 29. nóvember 2018 á https://art21.org/read/
gabriel-orozco-thinking-with-clay/.

Mynd 20. Harpa Dís Hákonardóttir og Oskari Ruuska. Massage Piece. Gjörningur með leir,  
2 klst. Amsterdam 2018.

https://art21.org/read/gabriel-orozco-thinking-with-clay/
https://art21.org/read/gabriel-orozco-thinking-with-clay/


 

 

 

$  36

Mynd 21. Harpa Dís Hákonardóttir. Break up Piece. 
Leir. Reykjavík 2017.

Mynd 22. Jenny Norberg. Taktil studie. Gjörningur, 5:35 
mín. Stokkhólmur 2015. Sótt 28. desember 2018 á https://
cargocollective.com/jennynorberg/Taktil-studie-
performance.

https://cargocollective.com/jennynorberg/Taktil-studie-performance
https://cargocollective.com/jennynorberg/Taktil-studie-performance


 

$  37

Mynd 23. Giuseppe Penone. Breath 5. Leir, 154 x 83 
x 84 cm, 1982. Í eigu Tate. Sótt 4. janúar 2019 á 
https://www.tate.org.uk/art/artworks/penone-
breath-5-t03420.

Mynd 24. Ana Mendieta. Nine Works: Untitled (from the Silueta Series). 1976. Sótt  29. 
nóvember 2018 á https://www.mutualart.com/Artwork/Nine-Works--Untitled--from-the-Silueta-
S/F7517E8BA0160F16.

https://www.mutualart.com/Artwork/Nine-Works--Untitled--from-the-Silueta-S/F7517E8BA0160F16
https://www.mutualart.com/Artwork/Nine-Works--Untitled--from-the-Silueta-S/F7517E8BA0160F16

