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Verkið mitt á útskriftarsýningu Myndlistardeildar Listaháskólans á Kjarvalsstöðum,  

Snúrur í grasinu, samanstendur af þremur málverkum: Draugur á svölunum (150 x 

200 cm), Draugur í póstinum (50 x 20 cm) og Draugur í símanum (60 x 60 cm).  

Helsta tenging þessara þriggja málverka eru snúrur; tölvugerðar línuteikningar. 

Flata stafræna myndmálið myndar mótvægi við raunsæislega máluð viðfangsefnin 

sem eru í senn persónuleg og almenn: Panasonic heimasími, fylltar lakkrísreimar, 

endurskinsmerki í formi draugs, Nike skór, geitungur, skóreimar í Nike plastpoka, 

vatnshelt skósprey og gullhringur án steins. Bakgrunnarnir eru einlitir og misfrekir, 

ultramarine blár, neon gulur og grár. Litarefnið í bláa og gula litnum virðist ljóma líkt 

og skjár. Sá grái líkist Photoshop bakgrunni.  

Vegna stafræns uppruna snúranna sem eru teiknaðar í Photoshop, vísa þær ekki 

einungis í það stafræna heldur einnig í þráðleysi. Snúran sem tengist í heimasímann í 

verkinu Draugur í símanum er því jafn þráðlaus og síminn sjálfur. Heimasímar í dag 

eru svo gott sem úreltir, það er búið að skipta þeim út fyrir þráðlausa tækni, en 

heimasíminn sem er á málverkinu er stafrænn og þar af leiðandi þráðlaus. Áhrif 

Photoshop eru sýnileg, símtólið hefur verið fjarlægt úr heimastöð sinni en vegna þess 

að gjörðin var stafræn hefur hluti hennar fylgt með því vegna skarpra skila Photoshop 

snörunnar. Númerin og merkingarnar hafa verið fjarlægðar af tökkunum og það eru 

engar gagnlegar upplýsingar á skjánum, einungis pixlaður draugur. Draugar eru merki 

um hið úrelta og ósnertanlega og eru í rauninni hin eiginlega þráðlausa tenging.  

Með því að para saman endurskinsdrauginn sem mér barst í pósti og varð 

kveikjan að verkinu Draugur í póstinum og neongula litinn myndast sama 

litasamsetning og í vinnugöllum. Endurskinið í draugnum er málað og hreyfist því 

ekki eftir því sem ljósið fellur á hann. Hinsvegar gerir sterki blái liturinn í Draugur á 

svölunum það að verkum að svarti liturinn sem hann umlykur virðist nánast gylltur og 

þau áhrif hreyfast eftir ljósbrigðum, líkt og endurskin.  

Vinnugallar, líkt og þeir sem maður klæðist til dæmis við að mála gula 

götukanta, gefa frá sér sömu útfjólubláu geislun og blóm sem tilbúið er til frjóvgunar. 

Því laða vinnugallarnir að sér flugur, sérstaklega býflugur og geitunga. Gulur litur 

flugnanna er nátturulegur aðvörunarlitur sem hefur verið nýttur undir sömu 

formerkjum í manngerðu umhverfi, líkt og í götuköntunum. Við stöðugan flótta undan 



 

náttúrulegu litasamsetningunni: gulum og svörtum, forritast augað til að taka eftir 

henni. Því vekja strigaskór í sömu litum eftirtekt. Með skónum fylgdi vatnshelt sprey, 

í þeim tilgangi að halda þeim hreinum sem lengst. Við að spreyja skóna úti á svölum 

myndaðist vatnsheldur blettur í formi fótspora. Það stendur draugur úti á svölunum, 

við erum í sömu skóstærð.  

Limalanga föla fígúran sem klæðist skónum sem búið er að spreyja, liggur 

máttvana á snúrulegri rúmgrind, hún ber gullhring en steininn vantar líkt og dýnuna 

og fötin hennar. Það glansar á verndarhjúp skónna, þeir hafa öðlast eilíft líf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Myndaskrá 

1  

 
Helena Margrét Jónsdóttir. Draugur í símanum. 60 x 60 cm, olía og akrýlsprey á 
striga, 2019.  
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Helena Margrét Jónsdóttir. Draugur í póstinum. 50 x 20 cm, olía og akrýlsprey á 
striga, 2019.  
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Helena Margrét Jónsdóttir. Draugur á svölunum. 150 x 200 cm, olía og akrýl á striga, 
2019.  
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Helena Margrét Jónsdóttir. Snúrur í grasinu.   
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Útdráttur 

Myndrænt áreiti hefur margfaldast síðustu áratugi með tilkomu stafrænnar tækni. Hvers 

konar spennu geta málarar skapað í upplifun af málverki sem getur keppt við það myndefni 

sem birtist okkur dagsdaglega á okkar persónulegu skjáum, símum, tölvum og öðrum 

snjalltækjum? Í þessari ritgerð mun ég skoða innkomu stafrænna miðla inn í málverkið, 

orsök og afleiðingu hennar. Hvernig málarar á borð við Laura Owens, Oli Epp, Tristan 

Pigott og Brandon Lipchik nýta sér myndvinnsluforrit líkt og Photoshop í sinni 

myndsköpun og hvaða áhrif stafrænt myndmál hefur á þeirra verk. Einnig hef ég til 

hliðsjónar spjaldtölvuteikningar og -málverk David Hockney og óduldan stafrænan 

uppruna þeirra. Ég athuga grein málarans Marciu Hafif ,,Beginning Again“ frá árinu 1978 

og ber saman við stöðu málverksins í dag. Ég fjalla um málverk sem frásögn út frá grein 

rithöfundarins, sýningarstjórans, kennarans og listgagnrýnandans Mika Hannula, ,,Painting 

as narrative“ og skoða út frá verkum Robert Lucander og Niklas Engvall hvernig togstreita, 

ófyrirsjáanleiki og mörkin milli bakgrunns og forgrunns geta skapað frásögn innan 

málverksins og ber saman orð Auðar Övu Ólafsdóttur um saklausan skáldskap við 

skáldskap málverksins. Ég tek fyrir þrjú verk eftir sjálfa mig og greini myndbyggingu, stíl 

og viðfangsefni út frá nálgun áðurnefndra listamanna og set í samhengi við rök Hannula 

um frásögn, ásamt hefðbundnari merkingu frásagnarkenndrar myndsköpunar. Ég ber 

saman ,,tóma“ bakgrunna mína við skilgreiningu Hafif um móttækilegan og opinn flöt 

einlita málverksins sem veitir áhorfendum frið frá myndrænu áreiti.  
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Abstract 

Visual stimuli has multiplied in the last decades with the introduction of digital technology. 

What kind of tension can painters create in an experience of a painting that can compete 

with the imagery that we are regularly faced with on our personal screens, phones, laptops 

and other devices? In this thesis I will examine the introduction of digital mediums into 

painting, it’s cause and effect. How painters like Laura Owens, Oli Epp, Tristan Pigott and 

Brandon Lipchik use editing programs such as Photoshop in their artistic process and what 

effect digital imagery has on their works. I also refer to David Hockney’s iPad drawings 

and paintings and their unconcealable electronic origins. I will compare Marcia Hafif’s 

article ,,Beginning Again“ from 1978 to the challenges that face painting today. I will 

examine narration in painting based on Mika Hannula’s article ,,Painting as narrative“ in 

relation to the painters Robert Lucander and Niklas Engvall, how tension, unpredictability 

and the boundaries between background and foreground can create narrative within a 

painting. I will compare what the author Auður Ava Ólafsdóttir said about innocent fiction 

with the fiction of painting. I examine three of my own works, their composition, style and 

subject in relation to those artists that were previously mentioned and Hannula’s argument 

about narrative as well as a more conventional meaning of pictoral narrative. I examine my 

,,empty“ backgrounds and compare them with Hafif’s definition of the receptive and open 

monochrome painting that gives the audience relief from visual stimuli.  
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Inngangur  

Erum við að ganga í hringi? Eða hefur vegurinn ef til vill breyst á leiðinni? Af hverju hafa 

málarar snúið aftur til málarastíla og miðlunar sem var áður talin úrelt, útdauð, jafnvel 

merkingarsnauð?  

Í grein sinni ,,Beginning Again“ sem birtist fyrst í tímaritinu Artforum árið 1978 

fjallar bandaríski málarinn Marcia Hafif um stöðu málverksins: ,,Á miðjum sjöunda 

áratugnum voru sumir hissa á því að ég væri enn að nota pensil.“1 Hún minntist á að 

möguleikarnir sem eitt sinn stóðu málverkinu til boða virtust takmarkaðir. Það var ekki 

eins og allt hefði verið gert, heldur voru hvatarnir til sköpunar sem höfðu virkað í fortíðinni 

ekki lengur jafn knýjandi eða þýðingarmiklir. Að eltast við töfra myndanna, uppstillingar, 

frásagnir, fígúratívu sem endurspeglaðist í maður á mann sambandi – ekkert af þessu var 

trúverðugt á sama hátt og áður. Óhlutbundinn stíll virtist einnig úreltur. Tjáning með 

formum og litum var orðin kunnugleg og merkingarsnauð. Ferlið að fletja út strigann líkt 

og í formalisma hafði runnið sitt skeið.2 Málverkið virtist ekki eiga erindi lengur, þó ekki í 

fyrsta sinn. Franski málarinn Paul Delaroche var sá fyrsti til að lýsa yfir dauða málverksins 

svo vitað sé, þegar hann barði fyrstu ljósmynd Louis Daguerre augum árið 1838 og varð 

ljóst að það væri hægt að festa mynd beint á flöt með ljósi og þar af leiðandi gera 

málverkið óþarft.3  

Hafif lýsti því hvernig málarar hennar kynslóðar hafi leyst sig undan þessum 

dauðadómi, þar sem enn var fjöldi listamanna að mála. Margir af þeim byrjuðu að rannsaka 

og jafnvel afbyggja málverkið, taka það í sundur og skoða það sem verknað, efni og tækni. 

,,Við þóttumst á vissan hátt ekkert vita um málverk. Við rannsökuðum og 

enduruppgötvuðum það fyrir okkur sjálf.“4 Þessi rannsókn á kjarna málverksins eins og 

Hafif kallar það, málningarefnum og aðferðum, opnaði fyrir nýtt myndefni. Einlit (e. 

monochromatic) verk, óbrotinn og óskiptur myndflötur varð niðurstaðan. Hafif skrifaði 

einnig um hversu tengd athygli verkin væru. Hún taldi að flestir í samfélagi þess tíma 

                                                
1 ,,In the middle of the sixties some expressed surprise that I was still using a brush.“ (Marcia Hafif). Marcia 
Hafif, ,,Beginning Again.“ Marcia Hafif, september 1978. http://www.marciahafif.com/beginning.html 
2 Hafif, ,,Beginning Again.“ 
3 Jón B. K. Ransu, Málverkið sem slapp út úr rammanum, (Reykjavík, Jón B. K. Ransu, 2014), bls. 7.  
4 ,,We pretended in a certain way that we did not know anything about painting. We studied and rediscovered 
it for ourselves.“ (Marcia Hafif). Hafif, ,,Beginning Again.“  
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notuðu huga sína á brotakenndan hátt með því að takast á við ólík viðfangsefni samtímis. 

Við það eitt að lesa fréttirnar í blaðinu kepptust heilsíðu auglýsingar um athygli þeirra, 

vegna slíks áreitis héldu þeir huganum við eitt viðfangsefni í mjög takmarkaðan tíma, þeir 

væru sífellt truflaðir. Áhorfendur væru ekki lengur sáttir við staka mynd enda vanir 

mörgum úr kvikmyndum og sjónvarpi, málverk virtust ófullnægjandi að þessu leyti. 

Ljósmyndir væru oft sýndar í hópum eða pörum af sömu ástæðu. Einlit verk væru hins 

vegar opin, móttækileg og ,,tóm“. Þau væru víð og ónákvæm og breytileg eftir tíma, 

staðsetningu og áhorfandanum. Einlit málverk þyrftu ekki að vera stutt af öðrum verkum 

og væru í raun best upplifuð einsömul.5  

Nú eru rúmlega 40 ár liðin síðan að grein Hafif birtist í ArtForum og má þar með 

segja að myndrænt áreiti hafi margfaldast síðustu áratugi með tilkomu stafrænnar tækni. 

Hvers konar spennu geta málarar skapað í upplifun af málverki sem getur keppt við það 

myndefni sem birtist okkur dagsdaglega á okkar persónulegu skjáum, símum, tölvum og 

öðrum snjalltækjum?  

Í þessari ritgerð mun ég skoða innkomu stafrænna miðla inn í málverkið, orsök og 

afleiðingu hennar. Hvernig málarar á borð við Laura Owens, Oli Epp, Tristan Pigott og 

Brandon Lipchik nýta sér myndvinnsluforrit líkt og Photoshop í sinni myndsköpun og 

hvaða áhrif stafrænt myndmál hefur á þeirra verk. Einnig hef ég til hliðsjónar 

spjaldtölvuteikningar og -málverk David Hockney og óduldan stafrænan uppruna þeirra. 

Ég athuga einnig nálganir sem ég notast við í minni listsköpun sem Hafif minntist á sem 

úreltar. Ég fjalla um málverk sem frásögn út frá grein rithöfundarins, sýningarstjórans, 

kennarans og listgagnrýnandans Mika Hannula, ,,Painting as narrative“ og skoða út frá 

verkum Robert Lucander og Niklas Engvall hvernig togstreita, ófyrirsjáanleiki og mörkin 

milli bakgrunns og forgrunns geta skapað frásögn innan málverksins og ber saman orð 

Auðar Övu Ólafsdóttur um saklausan skáldskap við skáldskap málverksins. Ég tek fyrir 

þrjú verk eftir sjálfa mig og greini myndbyggingu, stíl og viðfangsefni út frá nálgun þeirra 

listamanna sem nefndir voru og set í samhengi við rök Hannula um frásögn, ásamt 

hefðbundnari merkingu frásagnarkenndrar myndsköpunar. Ég ber saman ,,tóma“ 

bakgrunna mína við skilgreiningu Hafif um móttækilegan og opinn flöt einlita málverksins 

sem veitir áhorfendum frið frá myndrænu áreiti.  

                                                
5 Hafif, ,,Beginning Again.“ 
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1. Innkoma stafrænna miðla í málverkið   

Fólk les og túlkar málverk á allt annan hátt en það gerði fyrir nokkrum árum, hvað þá 

áratugum eða öldum. Dauða málverksins hefur oft verið spáð í gegnum sögu málverksins 

en aldrei með jafn sannfærandi rökum og fyrst með tilkomu ljósmyndarinnar og nú 

nýlegast stafrænna miðla. En í stað þess að gera málverkið óþarft hafa slíkir miðlar opnað 

nýtt myndmál og aðferðir til að vinna með tvívíðan flöt og þar með ljáð málverkinu nýtt 

líf.6 Segja má að hið svonefnda eftir-miðla umhverfi sem einkennir listmenningu 

samtímans og ætti að vera málverkinu fjötur um fót virðist hins vegar vera frjósamur 

jarðvegur fyrir vöxt þess og viðgang.7  

Á vissan hátt hefur sambandið milli málverksins og tækninnar alltaf verið til staðar ef 

við lítum á hugtakið í víðum skilningi: pensillinn, áttavitinn, camera obscura, myndavélin 

og prentarinn.8 Tækni hefur ljáð málurum nýjar aðferðir og ýtt undir framþróun og nýjar 

stefnur. Það þarf ekki að líta til flóknari uppfinninga en málningartúba, sem gerðu 

málurum kleift að færa aðstöðu sína frá verkstæðinu og út í náttúruna. Án þeirra hefði 

impressionismi ekki átt sér stað.9 Þetta nána samband málverks og tækni hefur samtvinnast 

enn frekar á síðastliðnum áratugum og það er fyrst nú, sem málverkið er svo nátengt 

stafrænni tækni, fagurfræðilega, formlega og hugmyndafræðilega. Áður var tæknin 

sérhæfð þekking málarans en í dag deila bæði listamaðurinn og áhorfandinn sömu 

reynslunni af stafrænni tækni. Nýtt myndmál stendur málurum til boða og margt af því er 

hægt að færa beint frá skjánum yfir á strigann.10 Þessar nýju tilvísanir opna einnig fyrir 

nýjan og breiðari áhorfendahóp þar sem unnið er úr myndmáli sem fleiri kannast við úr 

daglegri notkun snjalltækja. Sá áhorfendahópur er einnig opnari fyrir óhlutbundnu 

myndmáli, einkum vegna þeirra tákna, bakgrunna og fleiri auðþekkjanlegra þátta 

stafrænnar tækni.11  

                                                
6 Alex Bacon, ,,Surface, Image, Reception: Painting in a Digital Age.“ Rhizome, 24. maí, 2016. 
http://rhizome.org/editorial/2016/may/24/surface-image-reception-painting-in-a-digital-age/ 
7 Jóhannes Dagsson, Málverk: ekki miðill, (Hafnarfjörður: Hafnarborg, 2017), bls. 20. 
8 Bacon, ,,Surface, Image, Reception: Painting in a Digital Age.“ 
9 Randy Rieland, ,,7 Ways Technology is Changing the Way Art is Made.“ Smithsonian, 27. ágúst 2015. 
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-ways-technology-is-changing-how-art-is-made-180952472/ 
10 Bacon, ,,Surface, Image, Reception: Painting in a Digital Age.“ 
11 Bacon, ,,Surface, Image, Reception: Painting in a Digital Age.“ 
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En hversu víðfeðmur er heimurinn í dag þegar myndir birtast víðar, í meira magni, á 

meiri hraða en nokkurn tíma áður? Ofan á það bætist algorithmi, vafrakökur og 

skyndiminni (e. cache): ósýnilegu verðirnir sem sjá til þess að við sjáum mun meira en við 

getum meðtekið, en jafnframt af mun minni fjölbreytni.12 Verulegt hlutfall þess sem við 

sjáum, sjáum við á skjá. Okkar persónulegu skjáir fylgja okkur í gegnum daginn, símar og 

fartölvur, sem þýðir að sú mögulega hætta sem stafar af tækni gæti verið skilgreind eftir 

því hvernig hún hefur áhrif á næmni okkar gagnvart sjónrænum upplýsingum og getu 

okkar til að einbeita okkur, dæma skala og skynja efni.13  

Hvernig takast málarar á við heim þar sem skjáir eru svo stór hluti af lífi okkar, veita 

okkur stöðugt nýjar upplýsingar, trufla okkur þar sem þeir eru hannaðir til að vera sem 

mest ávanabindandi og hvernig geta málarar nýtt þessar óteljandi upplýsingar og tilvísanir í 

myndrænt efni sem berst okkur bæði í raunveruleikanum og á skjánum? Á sýningunni 

Painting After Technology (2015) í Tate Modern safninu í London voru til sýnis ellefu verk 

eftir níu málara sem vinna með málverk í kjölfar tækni. Margir af þeim málurum sem tóku 

þátt í sýningunni vinna með brellur til að láta áhorfendur virkilega einbeita sér. Oft snúast 

þær aðferðir um lagskiptingu. Þegar við horfum á tölvuskjá erum við að sjá hluti sem 

virðast vera á ólíkum lögum, ólíkum gluggum, en eru í raun öll á sama laginu.14 Laura 

Owens, einn af listamönnunum á sýningunni, vinnur mikið með slíkar brellur. Þegar við 

horfum á verk hennar, sjáum við strokur, silkiþrykk og ristar (e. grids) en þær eru 

áþreifanlega á sitthvoru laginu. Sem dæmi geta þykkar pensilstrokur varpað skugga á 

annan hluta málverksins.15 Hún bætir inn fallskugga (e. dropshadow) til að villa um fyrir 

áhorfandanum, um hvað sé alvöru skuggi og hvað sé blekking, dregin úr stafrænu 

myndmáli.16 Verk Owens eru gott dæmi um samspil og áhrif tækni á málverk á stafrænu 

öldinni.17 Hún notar myndvinnsluforritið Photoshop mikið við gerð verka sinna, bæði fyrir 

og í miðju ferlinu: ,,Ég tek myndir af málverkunum sem ég er að vinna í og færi þau í 

                                                
12 Harry Thorne, ,,A new visual code.“ Tristan Pigott. http://www.tristanpigott.com/info 
13 Alaena Turner, ,,Painting after technology.“ Passatge. 1. júlí 2015. http://www.passatge.cat/new/painting-
after-technology/ 
14 Frieze, ,,Painting After Technology.“ Myndband, 2:08, sótt 24. nóvember 2018 af 
https://vimeo.com/128379297 
15 Sjá mynd 1 – 2  
16 Frieze, Painting After Technology, 2:25.  
17 David Salle, ,,Art in Free Fall.“ New York Review of Books, 8. febrúar 2018. 
https://nybooks.com/articles/2018/02/08/laura-owens-art-free-fall/ 
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tölvuna til að mála ofan á þau. Ég nota síðan skjávarpa til að varpa mínu málverki aftur á 

strigann svo ég geti hugsað um það.“18  

Málarar eru ítrekað farnir að nýta sér Photoshop eða önnur myndvinnsluforrit við 

gerð verka sinna. Bæði er það vegna þess að forritið einfaldar ferlið eins og í tilfelli 

Owens. Með því getur hún prófað mismunandi útkomu málverksins með skjótfengnum 

niðurstöðum, en einnig vegna þess að forritið hefur sína eiginleika og myndmál sem 

smitast yfir í verkin. Með Photoshop er auðvelt að klippa saman ljósmyndir og teikningar 

og eiga við þær með þeim ótal möguleikum sem forritið býður upp á. Annar málari sem 

nýtir sér Photoshop sem leið til þess að skapa myndbygginguna áður en hann færir hana á 

striga er Oli Epp. Verk hans eru sambland af einlitum flötum og raunsæjum smáatriðum 

sem mynda fígúrur og aðstæður sem við könnumst við úr hversdagsleikanum.19  

Ég byrja að punkta niður hluti sem ég sé eða man eftir, í einfaldri línuteikningu. 
Svo færi ég teikningarnar yfir í símann minn eða Photoshop til að prófa mig áfram 
með liti, myndbyggingu osfrv. Þannig nálgast ég strigann með uppsetningu í huga 
en það verður ekki hrein og bein útfærsla af hönnunni.20 

 

Lykilatriði Photoshop er lagskiptingin. Frank Lisser kennari í málun í Konunglega 

Listaháskólanum í Haag í Hollandi hefur nefnt að Photoshop sé forrit sem höfðar 

náttúrulega til málara. Hann segist einfaldlega vera góður í Photoshop vegna þess að hann 

sé góður málari. Hann skilji forritið og geti unnið auðveldlega með það, vegna þess að það 

byggi á sömu lagsskiptingaraðferðum og málverk gera.21 

Enn einn málari sem nýtir sér Photoshop og stafrænar teikningar sem grunn að 

verkum sínum er Brandon Lipchick.22 Málverk hans byggja mikið á stafrænum teikningum 

sem hann endurgerir á striganum. 

                                                
18 ,,I take pictures of the paintings that I’m working on and bring them back in the computer to paint on top. I 
use a digital projector to project my painting on the canvas so that I can think about it.“ (Laura Owens). 
Geoff Mak, ,,Laura Owens.“ The Brooklyn Rail, 3. júní 2015. https://brooklynrail.org/2015/06/artseen/laura-
owens  
19 Sjá mynd 3 – 4  
20 ,,I begin by recording things I see or remember, in simple line drawing. I then render the drawings on my 
iPhone or Photoshop to play around with colour, composition etc. So I approach the painting with a design in 
hand but it’s not a straightforward execution of the design.“ (Oli Epp). Yannis Kostarias, ,,Oli Epp’s Humor 
Embedded in the Post-digital Culture.“ Art Verge, 26. maí, 2017. https://art-verge.com/2017/05/26/oli-epps-
humor-embedded-in-the-post-pop-culture/ 
21 Frank Lisser (munnleg heimild, 2017) 
22 Sjá mynd 5 – 6  
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Ég hef nýlega hafið ferlið aftur með teikningu á pappír. Svo færi ég hana yfir í 
Photoshop eða þrívíddarvinnsluforrit. Ég vinn hana áfram þar og sé hvernig ég get 
skapað mynd sem er þess virði að kanna frekar á áþreifanlegu yfirborði.23 

 
Lipchik varpar henni þá á striga. ,,Ég einangra hana með margs konar límbanda-

aðferðum og reyni að viðhalda stafrænu fagurfræðinni sem tölvan skapar.“24 

Hugmyndirnar kvikna á netinu af síðum líkt og Instagram og Tumblr. Hann skissar einnig 

eftir minni eða tilfinningu í bland. Síðan snýst framhaldið um samruna, endurgerð eða 

afmyndun. ,,Innan myndefnisins sem ég vinn með vil ég samræma það stafræna mikilli 

efniskennd.“25  

Sem dæmi um hvernig efniskennd getur skipt sköpum má nefna 

spjaldtölvuteikningar og -málverk David Hockney, sem undanfarin ár hefur notast við 

forritið Brushes sem gerir honum kleift að velja ólíkar áferðir á rafrænum pensilstrokum.26 

Oftast eru verkin sýnd útprentuð en einnig eru mörg þeirra aðgengileg á netinu. 

Listgagnrýnandinn Adrian Searle sagði um þessi stafrænu verk Hockney: ,,Myndirnar hafa 

enga áferð, yfirborð eða gljáa. Þau líta nánast út fyrir að hægt sé að þurrka þau út. Þau geta 

aldrei falið stafræna uppruna sinn, hversu lík málverki sem þau virðast. Það er eitthvað 

óumflýjanlega dautt og tilþrifalaust og kjarklaust við þau.“27   

Afgerandi eiginleiki stafrænna upplýsinga er þyngdarleysið. Myndir, litir, merki og 

textar eru tákn í víddarlausu rafrænu rými. Þau eru til, en aðeins upp að vissu marki, þar 

sem þau eru ekki bundin í efni og eru í raun óáþreifanleg. Þyngdarleysistilfinningin er enn 

til staðar jafnvel þegar þau eru færð yfir á áþreifanlegt yfirborð málverks.28 Það virðist sem 

þörfin fyrir efniskennd skipti því lykilmáli í kjölfar tækni eins og við sjáum í verkum 

                                                
23 ,,I recently went back to starting with drawing on paper. Then I bring the work into Photoshop or a 3D-
rendering program. I work from there and see how I can make an image that’s worth investigating further on 
a physical surface.“ (Brandon Lipchik). ,,Brandon Lipchik.“ Greenpoint Open Studios. 
https://www.greenpointopenstudios.com/brandon-lipchik/ 
24 ,,With various taping techniques, I mask it out and let the transfer speak to the digital aesthetic that the 
computer can deliver.“ (Brandon Lipchik). David Graver, ,,Studio visit: Artist Brandon Lipchik.“ Cool 
Hunting, 3. apríl, 2018. https://coolhunting.com/culture/studio-visit-brandon-lipchik/ 
25 ,,Within my subject matter I want to juxtapose the digital with something that is super-material.“ (Brandon 
Lipchik). Graver, ,,Studio visit: Artist Brandon Lipchik.“  
26 Sjá mynd 7 
27 ,,The images have no texture, surface or sheen. They look almost wipeable. They can never hide their 
electronic origins, no matter how painterly they appear. There’s something inescapably dead and bland and 
gutless about them.“ (Adrian Searle). Adrian Searle, ,,David Hockney landscapes: The world is not enough.“ 
The Guardian, 16. janúar, 2012. https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/jan/16/david-hockney-
landscapes 
28 Graver, ,,Studio visit: Artist Brandon Lipchik.“ 
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Hockney, Owens og Lipchik. Verk Lipchik, sem dæmi, ná lengra en tölvuskissurnar hans 

komast á skjánum, með því að mála þær með mismunandi aðferðum og áferðum nær hann 

að efnisgera stafræna myndmálið.29 Málverkin verða því eins og hæg framköllun á 

fljótteknu skoti, sem er stafræna myndvinnslan.  

 

                                                
29 ,,Brandon Lipchik.“  
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2. Hið óánægjulega, ómerkilega og ósmekklega  

Robert Storr, málari og listgagnrýnandi segir um kyrrstæðan eiginleika málverksins: 

Sú staðreynd að myndin er kyrrstæð er eitt af helstu einkennum hennar – og meðal 
helstu dyggða – í menningu þar sem flestar aðrar myndir hreyfast. Það er formið 
sem veitir áhorfandanum mesta sjálfræðið, formið þar sem áhorfandinn stjórnar 
tímanum frekar en listamaðurinn. Þegar þú hefur fengið nóg af að horfa á 
kyrrstæðar myndir farðu þá í bíó eða horfðu á sjónvarpið. Þegar þú hefur fengið 
nóg af því horfðu þá á málverk. Það er pláss fyrir bæði, lyst fyrir bæði, þörf fyrir 
bæði.30  

 

Málarar þurfa að spyrja sig hvaða spennu þeir geta skapað í upplifun af málverki og 

hvernig er hægt að gera það augnablik sérstakt og ólíkt upplifun okkar af myndum á 

skjánum eða annarri truflun.31 Listamenn í dag verða sjálfkrafa fyrir áhrifum stafræna 

heimsins þó þeir fáist ekki við hann í verkum sínum með beinum hætti.32 Áhrif þessi geta 

verið ólík, líkt og að notast við Photoshop til að skissa upp myndbyggingu í tilfelli Epp og 

Lipchik eða einfaldlega myndefnið sem við sjáum daglega á samfélagsmiðlum. Málverkið 

verður afurð umhverfisins sem það er skapað í, myndmálið dregið frá því sem umkringir 

okkur. Sem dæmi má nefna málverk Tristan Pigott, í orðum Harry Thorne: 

Það er eitthvað óneitanlega ,,Instagram“ við þessi verk ... Myndefnið samræmist 
háum stöðlum samfélagsmiðla. Í sýningunni Juicy Bits finnum við skynörvandi 
kyrralífsmyndir, uppstilltar og hannaðar til að laða að sér athygli á netinu ... Þessu 
ófrumlega og hversdagslega myndefni er dreift með látum um málverk Pigott.33  
 

                                                
30 ,,The fact that the image is static is among its defining characteristics – and its prime virtues – in a culture 
where most other images move. It is the form that grants the viewer the greatest autonomy, the form in which 
the viewer controls time rather than the artist. When you’ve had enough of looking at static images go to the 
movies or watch TV. When you’ve had enough of those go look at a painting. There’s room for both, appetite 
for both, need for both.“ (Robert Storr). Robert Storr. ,,On Painting.“ M’ARS, 1 – 2, (2001): 15, hér tekið upp 
úr Kari Immonen, Stop for a Moment: Painting as Presence. (Helsinki: The Nordic Institute for 
Contemporary Art, 2002), bls. 5. 
31 Frieze, Painting After Technology, 1:56. 
32 Bacon, ,,Surface, Image, Reception: Painting in a Digital Age.“ 
33 ,,There is something undeniably ‘Instagram’ about these works ... The accoutrement encercling these 
figures also conforms to social media’s silver standards. In Juicy Bits, we find psychedilic still life, curated to 
cultivate online attention ... These thematic banalities are spewed riotously across Pigott’s paintngs.“ (Harry 
Thorne). Thorne, ,,A new visual code.“  
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Hann raðar þessum hversdagslegu myndefnum upp á óvæntan hátt sem ljáir 

verkunum sérkennilegheit sín. Í málverkinu Hold the Line (2016)34 sést ung kona í 

íþróttafatnaði sitja á klappstól. Hún hallar höfðinu í átt að öxlinni til að styðja við símann 

sem hún talar í, á meðan hún greiðir úr Apple heyrnatólum. Hún er stödd í rauðu herbergi, 

fyrir aftan hana má sjá pottaplöntu og málverk sem hallar upp að veggnum, málað í stíl 

sem Pigott hefur áður tileinkað sér. Út um glerlausan glugga sjást grænir teiknimyndalegir 

hólar og á þeim hvíla tvær gúrkusneiðar, sem einnig koma fram í mörgum öðrum verkum 

Pigotts. Í gluggakistunni eru pilluspjöld, planta og innrammað plagg með orðunum ,,paint 

by number“. Fyrir framan konuna hvílir blautur stækkunarspegill á hvítu borði. Þessar 

undarlegu en jafnframt kunnuglegu senur skapar Pigott með því að velja og myndgera 

hversdagslega hluti, sem við þekkjum úr daglegu lífi, bæði í raunheiminum og á 

samfélagsmiðlum, og sameinar þá. Þessi blanda af persónulegum og almennum 

viðfangsefnum er algeng á samfélagsmiðlum og hefur aukist með persónulegri 

myndbirtingu og mynddreifingu. Við erum vön að sjá myndir af ungum grönnum konum í 

flottum íþróttafatnaði, en ekki á þennan hátt. Það vantar upphafninguna, hátíðleikann, 

brosið og uppstilltu líkamsstöðuna. Innkoma hversdagsleikans inn í slík kunnugleg 

myndefni ásamt hinu undarlega og ófyrirsjáanlega, verður eins og mótefni við því 

yfirþyrmandi magni af fyrirsjáanlegum og stöðluðum myndum sem fólk birtir af sjálfu sér 

og nærumhverfi sínu. Við erum þreytt á vandlega framsettum bestu hliðum lífsins, eins og 

Thorne segir: ,,Og með því varpar hann [Pigott] fram þarfri áminningu um að við getum 

ennþá fundið ánægju í því óánægjulega – ómerkilega – ósmekklega.“35  

 

                                                
34 Sjá mynd 8  
35 ,,And in doing so offers a much-needed reminder that we can still mine pleasure in the unpleasurable – 
unremarkable – unfashionable.“ (Harry Thorne). Thorne, ,,A new visual code.“  
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3. Málverk sem frásögn  

Í grein sinni ,,Painting as narrative“ fjallar Mika Hannula um frásögn innan málverksins. 

Líkt og í verkum Tristan Pigott er mikilvægi þess sambland af fyrirsjáanleika og þess að 

koma á óvart. Hannula nefnir að við höfum öll ákveðnar væntingar til hvers konar 

aðstæðna. Þær eru ólíkar á milli manna en eru þó innan ákveðinna sameiginlegra ramma. 

Væntingar eru tengdar fortíðinni, þekkingu og reynslu af því sem hefur gerst og eru 

nauðsynlegar til að hægt sé að tengja við nokkuð, hvort sem það er manneskja, bók eða 

málverk. Án þeirra verður engin tenging, ekkert samband. Væntingar hafa einnig áhrif á 

hvort eitthvað komi okkur á óvart eða sé fyrirsjáanlegt. Ef það sem maður horfir á er 

jafngilt væntingum manns til þess, framkallar það ekki frásögn. Við höfum öll einhvers 

konar forsendur um hvað sé að fara eiga sér stað þegar við göngum inn á safn, eða tökum 

upp bók, en á sama tíma og við þekkjum almennan ramma og stefnu söguþráðarins, vitum 

við ekki fyrir víst hvað mun gerast næst. Hannula metur það sem kjarna frásagna.36  

Annar þáttur málverka Pigotts eru víðir, sjónarhornslausir og einlitir bakgrunnar sem 

fjarlægja okkur frá annars raunsæum málarastíl hans og skapa spennu á milli viðfangsefna 

og bakgrunna.37 Innbyggð togstreita á milli forgrunns og bakgrunns er einn þeirra 

eiginleika sem Hannula nefnir sem skapar frásögn í málverki. Hann tekur málarann Robert 

Lucander sem dæmi. Lucander leikur sér að mörkum og eiginleikum forgrunns og 

bakgrunns með því að ráðskast með munstur, áferðir, fleti og smáatriði. Sem dæmi má 

nefna verkið Immer hautnah dabei (2006)38. Lucander málar tvær bláhærðar konur í 

mynstruðum prjónapeysum bak við sitthvort tréð að gægjast fram. Hann ýkir svart-hvítt 

mynstur trjánna og einfaldar litríkt mynstur prjónapeysanna. Hárið verður að tveimur 

bláum flötum og hann teiknar andlitsdrættina, augun og munninn, með blýanti en leyfir 

annars náttúrulegri áferð viðarplötunnar sem hann málar á að skína í gegn. ,,Ég færi 

bakgrunninn og tengda spennu fram í forgrunninn og gef því sama gildi og viðburðurinn í 

                                                
36 Mika Hannula, Stop for a Moment: Painting as Narrative. (Helsinki: The Nordic Institute for 
Contemporary Art, 2002), bls. 26. 
37 Thorne, ,,A new visual code.“  
38 Sjá mynd 9 
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forgrunninum.“39 Með þessu skapar Lucander nægilega spennu til að skapa frásögn, 

væntingar okkar til bakgrunns og forgrunns verða óljósar. Þegar við lítum á verk hans 

erum við ekki viss um hvað sé bakgrunnur og hvað sé forgrunnur. ,,Þannig skapa ég 

mynstur sem greinir það sem við veitum í raun athygli þegar við horfum á mynd.“40  

Málverk sem frásögn veitir ferska sýn á hið almenna/persónulega. Hér merkir ,,hið 

almenna“ það sem flest okkar þekkjum og deilum. Það getur mögulega undirbúið aðstæður 

til að tengja við myndverkið, en hið persónulega er það sem getur skapað það samband.41 

Þegar vel tekst til getur málverk sem frásögn veitt áhorfandanum tækifæri til að vera hluti 

af þessum frásögnum. Hannula tekur málverk Niklas Engvall sem dæmi, sem sýna 

hversdagslegar byggingar og staði í norður Svíþjóð, oft snemma morguns. 

Verslunarmiðstöðvar, einbýlishús úr bæklingum og bensínstöðvar að vetrarlagi.42 Hannula 

nefnir hvernig verkin geta minnt á týnda útgáfu af sjónvarpsþáttunum Twin Peaks, eða 

kaldhæðnislega túlkun á ringulreið sem er við það að eiga sér stað, eins og í kvikmyndinni 

Fargo. Eða einfaldlega ótrúlega venjulegan, leiðinlegan, kaldan dag sem er við það að 

hefjast, þar sem allt stendur í stað en jafnframt breytist – eftir því hvernig þú horfir og 

hvernig þú bregst við. Innan óendanlega ferlisins af því að segja og endurupplifa sögur.43  

Það er því nærtækt að draga þá ályktun að frásögnin innan málverksins sé ekki 

frábrugðin því að segja sögur. Auður Ava Ólafsdóttir, rithöfundur, segir að hún skrifi gegn 

merkingarleysi, að skrif séu tilraun til þess að reyna að skipuleggja óreiðuna sem við 

köllum raunveruleika og gefa henni merkingu. ,,Að skrifa skáldsögu felur í sér að búa til 

eins konar útdrátt úr raunveruleika, tilbúinn heim þar sem allt sem höfundur setur í sögu 

hefur merkingu. Innan þessarar heildar. Það er ekki til saklaus skáldskapur.“44 Sömu 

skilgreiningu má færa yfir á að mála málverk, innan ramma strigans er útdráttur málarans, 

merking verksins og myndmál þar sem allt skiptir máli innan þess samhengis.   

                                                
39 ,,I bring the background and the related tension to the fore, and at the same time give it the same value as 
the actual event in the foreground.“ (Robert Lucander). Hannula, Stop for a Moment: Painting as Narrative, 
bls. 7. 
40 ,,I thus create a pattern that analyses what we actually pay attention to when we look at a picture.“ (Robert 
Lucander). Hannula, Stop for a Moment: Painting as Narrative, bls. 7. 
41 Hannula, Stop for a Moment: Painting as Narrative, bls. 8.  
42 Sjá mynd 10 
43 Hannula, Stop for a Moment: Painting as Narrative, bls. 9.  
44 Kristjana Björg Guðbrandsdóttir, ,,Það er ekki til saklaus skáldskapur.“ Vísir, 3. nóvember, 2018. 
http://www.visir.is/g/2018181109665 
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4. Tásur, Maliestraat 9 og Stunga  

Líkt og Auður Ava segir um sakleysi skáldskapar má draga þá ályktun að saklaus málverk 

séu heldur ekki til. Hér að neðan mun ég fjalla um verk mín í ljósi þess sem að framan 

segir. Um er að ræða þrjú verk, Tásur (2017)45, Maliestraat 9 (2018)46 og Stunga (2018)47. 

Í þeim öllum er myndefnið fengið úr mínum eigin hversdagsleika og parað saman með 

sjónrænum og hugrænum tengslum þess. Líkt og Owens, Pigott, Epp og Lipchik notast ég 

við Photoshop. Ég ljósmynda myndefnið og klippi, púsla og hagræði því í 

myndvinnsluforritinu, áður en ég varpa því á strigann. Bakgrunnarnir eru flatir, ýmist 

einlitir eða grá-hvít köflóttir, líkt og í Photoshop þegar enginn bakgrunnur er valinn. 

Myndefnið er málað í raunsæjum stíl og ýkir því mismun forgrunns og bakgrunns. 

Viðfangsefnin í forgrunni vísa í þrívítt og áþreifanlegt rými en bakgrunnurinn er andstæða 

þess og skapar því svipaða spennu og má finna í verkum Pigotts og Lucander. Ég klippi út 

alla skugga til að leggja áherslu á rýmisleysið sem umlykur viðfangsefnin. Þau tilheyra 

hvorki umhverfi né lúta sama þyngdarlögmáli sín á milli og eru þannig vísun í stafræna 

miðilinn sem þau eru sköpuð í. Ekki er skýrt hvort þau standi, fjóti, detti eða liggi á þessum 

víðu flötum. Því líkt og kom fram hér að framan er afgerandi eiginleiki stafrænna 

upplýsinga þyngdarleysið; víddarlaust rafrænt rými.  

Spennan sem myndast á milli viðfangsefnis og bakgrunns er þó ekki auðrekjanleg til 

stafrænnar tækni þegar hún er komin yfir á strigann sökum efniskenndar málningarinnar og 

raunsæs stíls verkanna. Einnig er hægt að horfa á verkin út frá sambandi hins óhlutbundna 

og hins fígúratíva eða þess raunsæislega á móti því flata. Samkvæmt rökum Hannula er 

það meðal annars slík togstreita á milli forgrunns og bakgrunns sem skapar frásögn innan 

málverksins. Einnig eru verkin frásagnarkennd í hefðbundinni merkingu þar sem þau eru 

unnin út frá atvikum sem mér finnast óþægileg eða hafa valdið mér hugarangri og tengjast 

því raunverulegum frásögnum.  

Á málverkinu Tásur sjást fætur frá miðjum kálfum, sem teygja sig upp strigann. Á 

ljósum bakgrunni sjást útlínur glenntra og skakkra tánna greinilega í gegnum þunna 
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sokkana. Fyrir ofan þær virðast fíngerð heyrnatæki sveima um eða falla. Bakgrunnurinn er 

gráblár, liturinn streymir niður strigann svo það myndast fíngerðir taumar sem líkjast 

mjóum þráðum eða sprungum. Verkið tengist líkamlegum göllum okkar mömmu sem við 

erum báðar óöruggar með og höfum reynt að fela. 

Á verkinu Maliestraat 9 liggja eða fljóta leifar af súkkulaðihúðuðum jarðarberjum í 

kringum dauða könguló á köflóttum bakgrunni sem er sá sami og ,,gagnsær“ bakgrunnur í 

Photoshop. Angar beggja viðfangsefna eru útbreiddir og skakkir, í sumum tilfellum dottnir 

af. Hugmyndin að verkinu kemur frá sjónrænni tengingu á milli köngulóar sem ég drap og 

jarðaberja sem ég fékk mér eftirá. 

Í Stungu sjást fótleggir sem klæddir eru í sokka með myndum af býflugum og 

Reebok strigaskó. Utan um þá eru bláar plasthlífar og ofan á þeim er geitungur. Við hlið 

fótanna eru bláir eyrnapinnar með miklum eyrnamerg. Verkið er afleiðing fælni gagnvart 

geitungum og gulum lit eftir að ég var stungin í vinnu við að mála gula götukanta.  

Á verkunum sjást því hversdagslegir, auðþekkjanlegir hlutir líkt og í verkum Pigotts 

sem dreift er um flata, óhlutbundna bakgrunna, jafnvel ,,tóma“, líkt og í skilgreiningu 

Hafif. Hvort sem ,,tómt“ er túlkað á hennar hátt sem móttækilegur og opinn flötur sem 

veitir áhorfandanum frið frá myndrænu áreiti eða tómt augnaráð stafræna veruleikans, tómi 

Photoshop bakgrunnurinn, víddarlausa rafræna rýmið, yfirfært í efnisheiminn með 

málningu.  

Viðfangsefnin eru óþægileg, oftast ómerkileg en með því að setja þau fram á þennan 

hátt þannig að þau myndi bæði sjónrænar og huglægar tengingar myndast einhverskonar 

sérkennilegur frásagnarkenndur heimur sem er þó túlkaður í rýmisleysi. Rýmisleysið er þó 

ekki algilt, málningunni fylgir að sjálfsögðu efniskennd og skapar þar með bil á milli 

stafræna veruleikans og efnisheimsins. Þar með mætti segja að verkin Tásur, Maliestraat 9 

og Stunga nái að fela stafræna uppruna sinn vegna efniskenndarinnar sem Searle saknaði í 

verkum Hockney, eins og áður var lýst. Áhrifin frá stafræna heiminum eru ekki 

auðsjáanleg en þó til staðar, í ferlinu sem þau eru sköpuð og í  myndbyggingunni. Verkin 

hefðu ekki orðið eins og þau eru án tilstilli Photoshop eða ljósmyndunar. Tólið hefur ávallt 

áhrif á afurðina.  
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Lokaorð 

Í grein sinni ,,Beginning Again“ minntist Marcia Hafif á stöðu málverksins árið 1978, í 

aðdraganda stafrænu byltingarinnar. Á þeim tíma voru tölvur aðallega í eigu stofnanna og 

það var ekki fyrr en í kringum 1990 sem þær urðu algengari inni á heimilum ásamt 

stafrænum farsímum og internetið varð aðgengilegt almenningi.48 Hafif fjallaði um 

brotakennda huga samfélagsins með öllum þeim truflunum sem fylgdi nútímalífi þess tíma. 

Sjónvarp, kvikmyndir og auglýsingar virtust grípa athygli fólks á þann hátt sem málverk 

gátu ekki keppt við og urðu því ófullnægjandi. Hún talaði um einlit verk sem mótsögn við 

þessu áreiti sem herjaði á huga hennar og samfélagsins í daglegu lífi. Með stafræna 

heiminum sem við búum við í dag hefur sú truflun margfaldast með allri þeirri 

mynddreifingu, tilkynningum, auglýsingum, táknum, myndvinnsluforritum, skjálitanotkun, 

samfélagsmiðlum, fegurðarstöðlum, sítengingu og þráhyggju sem honum fylgir. Í kjölfarið 

hefur opnast fyrir nýtt myndmál og nýtt sköpunarferli.  

Málarar verða að viðurkenna tilvist skjánna sem keppa stöðugt um athygli okkar með 

auðmeltanlegum upplýsingum og myndefni, hvort sem þeir ákveða að snúast gegn þeim 

hraða og fegurðarmiðaða samfélagsmiðlaheimi líkt og Tristan Pigott eða nýta sér rafræn 

tákn og myndmál og flytja það beint yfir á strigann líkt og Laura Owens og Brandon 

Lipchik.  

Opnast hefur fyrir aðrar leiðir til að tjá frásögn í málverki sem Hafif minntist á að 

hafi verið úrelt, auk þeirrar hefðbundnu að myndgera atburð, með togstreitu mismunandi 

flata og ófyrirsjáanleika. Hið almenna og hið persónulega veitir áhorfendum tækifæri til að 

vera hluti af frásögnunum, með sínar upplifanir og væntingar tilkomnar bæði úr raunheimi 

og þeim stafræna þegar þeir ganga að tvívíðum fleti – að hunsa vægi annars hvors sem 

málari skapar ójafnvægi, óraunsæi og fyrst og fremst enga tengingu, enga frásögn, 

samkvæmt rökum Hannula.  

Við lifum á tímum fljóttekinna skota, fljótfenginna niðurstaðna, hraðs niðurhals, 

milljóna niðurstaðna úr leitarvélum við öllum okkar spurningum, órum, vangaveltum og 

ótta. Að skapa, deila og fjöldaframleiða mynd hefur aldrei verið auðveldara, aðgengilegra 
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og þægilegra. Hægt er að skissa, teikna og mála í ýmsum forritum í símum, spjaldtölvum, 

myndvinnsluforritum, líkt og Hockney nýtir sér, og deila þeim með öllum okkar 

fylgjendum á ýmsum samfélagsmiðlum án nokkurrar áþreifanlegrar tengingar við 

raunheiminn. Án nokkurrar efniskenndar, tímaskyns eða rýmistilfinningar.  

Með tilkomu stafrænnar tækni er því ljóst að vegurinn hefur breyst töluvert frá því 

þegar Hafif og kollegar hennar samtíma byrjuðu aftur og endurskilgreindu hvað málverk 

væri. Þeir málarastílar og þær miðlanir sem málarar þess tíma töldu úrelta og 

merkingarsnauða hafa öðlast nýtt líf, nýja merkingu, nýtt upphaf.   

Gera má ráð fyrir að stafrænu byltingunni sé fjarri því lokið. Þær breytingar sem 

henni hafa fylgt munu halda áfram að hafa áhrif á daglegt líf fólks og eftir því sem fleiri 

tækninýjungar koma fram á sjónarsviðið gætu opnast fleiri tækifæri fyrir málverkið. 

Líklegt er að spjaldtölvu-málverk Hockney muni eldast illa líkt og skanna- og faxvéla-

verkin hans49, líklegast þó vegna skorts á efniskennd. Sá kjarni málverksins sem þeir 

málarar á tímum Hafif uppgötvuðu var einfaldlega efni og tækni. Efni, málningin sjálf, 

virðist því vera lykilatriði þess að málverkið lifir af alla dauðadóma, líkt og nú þegar 

málverkið stendur andspænis stafrænu tækninni, með því að efnisgera efnis- og 

rýmislausan stafræna veruleikann.  
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