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Útskriftaverkið mitt samanstóð af átta keramikkrúsum: Björn kallaður Bubbur var inn 

í sýningarrýminu; Sólberg stóð hávaxinn og grár úti í portinu á Kjarvalsstöðum þar til 

hann brotnaði á fjórða degi sýningarinnar og Siggi sperrirófa hafði stillt sér upp á þak 

til að sjást nú örugglega. Sigurborg kölluð Obba, Arnljótur, Kitti Muggs, Josephine og 

Geiri keila nutu sín í birtunni á steypta gólfinu frammi á gangi. Verkið tengist að 

miklu leiti BA ritgerð minni Róttækt handverk; Leirlist í samtíma. Þar kanna ég 

mörkin milli handverks og myndlistar og hvernig ég færi langa listhefð keramiksins 

yfir í samtímalegt samhengi. Hvernig ég breyti vösunum í persónur sem verða að hópi 

eða samfélagi og af hverju vasarnir eru frekar eftirmyndir af vasa en raunverulegir 

vasar.  

Ég færði mig úr vösum í krúsir og dreifði þeim um Kjarvalsstaði. Fyrir mér 

eru krúsir heimilislegri og hafa fleiri möguleika vegna þess að þær eru ekki aðeins ílát 

heldur fylgja þeim lok. Lokin er hægt að staðsetja hvar sem er og svo geta þau verið 

óendanlega fjölbreytt: kúpt, flöt, stór og smá. Einnig má leika sér með handföngin á 

krúsum, þau geta verið furðulega staðsett og einkennileg í laginu. Þegar ég móta 

hverja og eina krús hef ég ekki fyrirfram ákveðna hugmynd um hvernig hún eigi að 

líta út. Það er ekki fyrr en eftir að mótunarferli lýkur og krúsin er komið úr ofninum 

sem ég get gefið henni nafn og persónu. Að staðsetja krúsirnar inn í svona sögulegt og 

fallegt rými eins og Kjarvalsstaði er vandasamt en mjög áhugavert. Þar leyfði ég 

leikgleðinni að skína við val á stað eftir hentugleika hvers persónuleika . Siggi 

sperrirófa er skínandi blár og mun minni en allar hinar krúsirnar. Ég fór með hann 

upp á þak til að allir gætu séð hann og svo hann fengi verðskuldaða athygli án þess að 

vera snertanlegur. Sólberg hins vegar var stór og vinalegur og vildi vera út í porti með 

börnunum sem fá að hlaupa um á meðan foreldrarnir drekka kaffi. Með því að stilla 

krúsunum svona upp og taka þær af hinum hefðbundna stöpli urðu þær meiri 

persónuleikar,  líkjast frekar manneskjum en dauðum hlut. Það skapar líka mikla 

spennu þar sem krúsin er í mun meiri hættu á að skemmast og brotna. Josephine, ein 

þeirra sem staðsett var á ganginum fyrir utan sýningarrýmið, er með sígarettu undir 

lokinu og minnir á háa og granna franska konu með alpahúfu. Með þessum eina 

fundna hlut, sígarettunni, finnst mér ég ná að gefa henni og restinni af krúsunum líf og 

húmorinn skín í gegn. 



 
 

 

Eftir að hafa unnið með keramik jafnt og þétt í rúm tvö ár sem efnivið í 

myndlist bjóst ég við að vera komin með alveg nóg af því. Þvert á móti leirinn hefur 

endalausa möguleika og næsta skref verður líklegast að stækka skúlptúrana ennþá 

meira. Húmorinn og leikgleðin eykst með hverju verki bæði með staðsetningu verka í 

rými, furðulegum titlum og einkennilegum formum í bland við fundna hluti. 
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við 
Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með 
leyfi höfundar. 

 
 



 

Útdráttur 

Rækjur sem eru eftirmynd af frosnum pilluðum rækjum og vasar sem eru skúlptúrar að 

þykjast vera vasar. Í þessari ritgerð skoða ég verk mín sem gætu túlkast heimilisleg vegna 

notagildis þeirra og  kanna mörkin milli handverks og myndlistar. Ég horfi á mín verk út 

frá verkum annarra listamanna, til dæmis ausum Hannesar Lárussonar sem leikur sér mikið 

á þessum mörkum, og eftirmyndum Peter Fischli og David Weiss af alls kyns matvöru. Ég 

fjalla lauslega um  uppruna leirlistarinnar og jafnframt upphaf og þróun fagsins á Íslandi. 

Keramikvasar tilheyra langri listhefð en ég færi þá í samtímalegt samhengi. Ég geri þá að 

karakterum svipað og Tobias Rehberger sem gerði svipmyndir af öðrum listamönnum í 

vasaformi og Brynhildur Þorgeirsdóttir sem nefnir skúlptúrana sína eftir vinum sínum. Á 

einkasýningu minni Bara svona eins og allir eru að gera (2018) velti ég fyrir mér hvort 

notagildið sem tengir verkin mín við handverkið geri þau róttækari. Þar sýndi ég þrettán 

ólíka keramikvasa stillta upp í rými. Í ritgerðinni fer ég í gegnum ferlið hvernig vasarnir 

mínir verða til, frá hráum leirnum og til lokaútkomunnar þegar verkið er staðsett inn í 

rými. Leirinn er það sem drífur mig áfram, ófyrisjáanleikinn í honum og gjörningurinn við 

það að móta og leyfa höndunum að leiða mig áfram. Þrátt fyrir þunga hefð leirlistarinnar er 

þó enn rými fyrir ný verk, nýja karektara og nýjar sögur. 
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Abstract 

Shrimps that replicate frozen shrimps and vases that are sculptures pretending to be vases. 

In this thesis I examine my works that could be interpreted as domestic because of their 

functionality. I explore the boundaries between craft and fine art. I compare my works with 

those of other artists, for example Hannes Lárusson’s ladels and Peter Fischli’s and David 

Weiss’s replicas of food products. I examine the origins of pottery and its history and 

development in Iceland. Ceramic vases come from a long artistic tradition but I bring them 

into a contemporary context. I create them as characters, much like Tobias Rehberger, who 

created vase portraits of other artists and Brynhildur Þorgeirsdóttir who names her 

sculptures after her friends. In my solo exhibition Just like everybody else is doing (2018) I 

exhibited thirteen different ceramic vases where I examine if the functionality that 

connects my works to craft makes them more radical. In this thesis I go through the 

process of making the vases, beginning with the raw clay and leading up to the final 

product when the works are placed in the exhibition space. The clay is the driving force, 

it’s unpredictability as well as the act of shaping, where I can allow my hands to lead the 

way. In spite of the long tradition of pottery, there is still space for new artworks, new 

charcters and new stories.  
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Inngangur  

Löngunin til að vinna með leir hefur fylgt mér lengi og fljótlega eftir að ég hóf listnám 

fékk ég tækifæri til að prófa. Eftir það varð ekki aftur snúið. Ég hóf ferlið með að 

handmóta ógrynni af ógirnilegum mat úr leir, stillti honum svo upp á gólfinu og virti fyrir 

mér handverkið. Það sem heillaði mig við handmótaða eftirlíkingu af mat var annars vegar 

ljótleikinn og hins vegar persónuleikinn og karaktereinkennin sem sköpuðust í hverri 

einingu. Út frá þessum tilraunum byrjaði ég að móta vasa sem leiddi til þess að sú vinna 

varð inntakið í einkasýningu minni: Bara svona eins og allir eru að gera (2018). Samhliða 

ferlinu skoðaði ég sögu leirlistar á Íslandi sem er ansi stutt en fór hratt af stað þegar hjónin 

Guðmundur frá Miðdal og Lydía Pálsdóttir opnuðu fyrstu leirmunagerðina. Vasar tilheyra 

langri listhefð en á Íslandi virðist sem frekar sé horft á þá sem hversdagslega, heimilislega 

skrautmuni, ílát undir blóm eða skreytingar. Hugtökin tjáning og miðlun tilheyra 

skilgreiningu myndlistar en mörkin geta orðið afar óskýr þarna á milli. Mínir vasar eru úr 

mismunandi lituðum steinleir sem ég síðan brenni og glerja ef við á. Vasarnir eru mitt 

tjáningarform. Þegar ég byrja að móta hef ég ekki fyrir fram ákveðna hugmynd um 

endanlegt útlit verksins heldur leyfi höndunum algerlega að stjórna ferðinni. Þetta verður 

til þess að vasarnir eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Þeir eru stórir, smáir, knúsaðir, 

kramdir, langir og mjóir. Í gegnum tíðina hef ég sankað að mér skemmtilegum nöfnum og 

þegar vasi er fullmótaður úthluta ég honum nafni sem ég tel henta útliti og týpu 

viðkomandi. Allir mínir skúlptúrar hljóta að teljast eftirmyndir. Handmótaði maturinn er 

eftirmynd af raunverulegum mat og vasarnir eru skúlptúrar að þykjast vera vasar. Í gegnum 

tilraunir mínar með leirinn hef ég jafnframt kynnst sjálfri mér og verkunum mínum. Í 

ferlinu hef ég sett nöfn við tilfinningar og eiginleika sem ég hef ekki áður þurft að takast á 

við. Þannig má segja að öll verkin hafi tengingu við sjálfa mig. Fyrir utan þessa áður duldu 

eiginleika hafa verkin tengingu í sjálfa mig og upprunann, ég nota nöfn og frasa úr 

fjölskyldunni og útlit verkanna endurspegla yfirleitt líðan mína þá stundina, ýmist í formi, 

lit eða öðru missýnilegu.  
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1. Handverk eða list? 

Hvað er það sem gefur hluti tilgang; er það spurningin um það hvernig þú notar 

hann eða hvernig þú nýtur hans? Hefur sófinn frekar tilgang en málverkið og er 

nautnin tilgangslaus en notagildið það sem ljær hlutnum tilgang eða er það 

samhengið og það samspil sem hluturinn hefur í tíma og rými? Getur samband 

hlutar við það umhverfi sem hann er settur í gefið honum nýjan tilgang og getur 

hluturinn á sama hátt gefið umhverfinu merkingu sem segir meira en nokkur orð?1  

Þó nokkur samhljómur er í orðabókaskilgreiningu hugtakanna handverk og list: sú iðja sem 

krefst hæfni til að skapa eitthvað með höndunum. Það sem listskilgreiningin hefur svo 

umfram handverkið er tjáning og miðlun. Ég fór í fyrsta skipti að velta fyrir mér muninum 

á þessum tveimur hugtökum haustið 2017 þegar ég fór í skiptinám til Hollands. Skólinn 

þar opnaði fyrir mér nýja sýn og þróuðust verkin mín töluvert þar sem ég einbeitti mér að 

handverkinu. Ég byrjaði að móta í leir og gerði þar minn fyrsta vasa. Verkið Handverk 

húsmóður í Hollandi (2017) er lykilverk í minni þróun2. Mamma sendi mér afganga af 

garni í jarðlitum og skrautlegum bómullarefnum. Úr garninu óf ég búta og klippti svo efnið 

í samsvarandi stærð, þetta setti ég saman og úr varð frekar hallærislegt bútasaumsteppi. 

Efnisbútarnir voru í skrautlegri kantinum með æpandi litum og formum sem ég reyndi að 

tóna niður með ofnu bútunum. Teppinu kom ég síðan fyrir á hvítri þvottagrind eins og því 

hafi verið hent yfir grindina í flýti. Í innsetninguna bætti ég við hvítum vasa með bláum 

flekkjum sem ég hafði mótað. Ég staðsetti hann við op í gólfinu sem var fyrir tilviljun í 

nákvæmlega sömu stærð og opið á vasanum sem myndaði skemmtilegt samspil rýmisins 

og verksins. Teppið var mín útfærsla af þessu flókna handverki sem bútasaumur er og 

snerist um aðdáun mína á konunum í fjölskyldunni minni. Þær hafa alla tíð sinnt 

handavinnu ásamt því að vinna úti og sinna húsmóðurstörfum. Ég undirstrikaði það með 

þvottagrindinni sem hélt teppinu uppi. Vasinn sem ég paraði við bútasaumsteppið var sá 

allra fyrsti sem ég gerði og kveikti áhuga sem ég vissi ekki að væri til staðar, bæði á 

vasanum sem listaverki og nytjahlut. Síðan þá hafa keramikvasar verið stór partur af 

listsköpun minni.  

Í framhaldi af þessari innsetningu fór ég að velta fyrir mér muninum á handverki og 

list. Einn kennarinn lýsti því nefnilega yfir, án frekari útskýringa, að bæði ég og verkin mín 

                                                   
1 Anna Jóhannsdóttir og Elísabet V. Ingvarsdóttir. Nautn og notagildi: myndlist og hönnunn á Íslandi. 
Hveragerði: Listasafn Árnesinga, 2012, bls. 10. 
2 Sjá mynd 1. 
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væru húsmæðraleg. Yfirlætistónninn sem fylgdi athugasemd hans gaf til kynna að honum 

þætti ekki mikið til þeirrar stéttar koma og að handavinna hennar ætti síst erindi í 

listheiminn. Viðbrögð hollensku karlanna staðfestu þeirra eigin fordóma gagnvart 

handverkinu, að það eða eitthvað sem svipar til þess sé ekki hægt að skilgreina sem 

listsköpun. Það er tengt konum, og það konum sem dúlla sér, konum sem skapa án 

hugsunar, án fræðilegrar þekkingar og nokkuð sem þeir geta ekki samþykkt sem list. 

Óhjákvæmilega fór ég að velta því fyrir mér hvort viðbrögð þeirra hefðu verið önnur ef ég 

hefði verið ungur karlmaður. 
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2. Frummyndir og eftirmyndir 

Mínar fyrstu tilraunir tengdust áhuga mínum á mat. Mig langaði að taka matvöru með 

langan endingartíma og gera hana ódauðlega, matvöru eins og ólífur, alls kyns baunir og 

niðursoðnar pulsur í dós.3 Ég hreifst af fjöldaframleiðslunni og að móta hvern einasta hlut 

þannig að enginn yrði eins en að þeir tilheyrðu sama flokki, visst samfélag. Maturinn sem 

ég valdi telst mjög óaðlaðandi og ógirnilegur. Þessi matur, óbreyttur, býr yfir vissum 

útlitseinkennum og megnar þar af leiðandi að vekja upp vissar tilfinningar svo sem 

vorkunn, berskjöldun og einmanaleika. Ætlun mín er að dansa á mörkum handverks og 

fjöldaframleiðslu þar sem ég sýni hverri einustu einingu af ljótum og ómerkilegum mat 

svona mikla persónulega alúð. Stærsta leirmatarframleiðslan voru rækjur sem urðu 465 

talsins.4 Mér finnst form rækjunnar gera hana áhugaverða en um leið aumkunarverða – hún 

er hokin, bleik og nakin eins og ungbarn. Í rækjunum greini ég tvo sterka þætti í sjálfri 

mér: upprunann og óöryggið. Uppruni minn er vestfirskur og rækjur eru veiddar á 

Vestfjarðamiðum svo ég tengi þær við fjölskylduna mína og aðra Vestfirðinga þar sem 

mikil hefð er fyrir rækjuáti, rækjuvinnslu og veiðum. Rækjur eru bornar á borð við hvert 

tækifæri sem fjölskyldan kemur saman og liggja þarna bleikar og berskjaldaðar á diskunum 

fyrir framan okkur. Óöryggið er ekki meðfætt eins og uppruninn, það er einn af þessum 

óþarfa hlutum sem maður nælir sér í á lífsleiðinni. Rækjan minnti mig á sjálfa mig. Hún er 

hokin í baki eins og hún hefur geymt allar sínar áhyggjur í öxlunum, feimin og lítil í sér. 

Þegar það kom að því að stilla matnum upp í rými gerði ég ýmsar misvel lukkaðar 

tilraunir. Að endingu kom best út í rýminu að raða matnum línulega á gólfinu. Það sem 

heillaði mig mest við að hafa matinn á gólfinu var að aftengja hann venjulegri matvöru, 

setja hann í aðstæður sem eru gjörólíkar þeim sem matur er venjulega í. Þannig þurfa 

áhorfendur líka að beygja sig til þess að skoða hann betur og mynda því nána og einstaka 

upplifun með verkinu. Þegar matnum er stillt  svona línulega upp er hægt að taka eftir 

öllum misfellum í hverjum hlut og sjá hvað hver og einn er í rauninni sérstakur. Eftir allt 

þetta matarferli komst ég að því að eftirmyndin er það sem heillaði mig mest við að móta 

matinn. Að búa til mat sem er ekki matur en lítur samt út eins og matur og að geta mótað 

hann með höndunum.   

                                                   
3 Sjá mynd 2-4. 
4 Sjá mynd 5. 
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 Félagarnir Peter Fischli og David Weiss hafa mikið unnið með hversdagsleikann og 

mat líkt og ég. Þeirra fyrsta listasamstarf var verkefnið Wurstserie (1979), þar sem þeir 

sýndu ýmsar tegundir af pylsum og kjöti sem stillt var upp á óvenjulegan hátt og breyttu 

tilgangi hlutarins í eitthvað allt annað. Í verkinu In the carpet shop (1979) notuðu þeir til 

dæmis ýmsar unnar kjötvörur og breyttu þeim í mottur á gólfinu. Þannig urðu 

skinkumotturnar að eftirmyndum af mat. Einnig bjuggu þeir til bíla úr pylsum og ýmislegt 

fleira í þá áttina. Verkin eru ekki einungis kynnt sem heimilislegir hlutir sem eru notaðir í 

öðru samhengi heldur sýna þau líka ferlið sem þeir fara í gegnum. Það einkennist af notkun 

á hlutum frá heimilinu, þá aðallega búsáhöldum, sem er lykilatriði í fagurfræði 

listamannanna. Stór partur af verkunum er einnig leikgleðin og húmorinn sem sprettur í 

gegn og verður nánast barnsleg.5 Ég sæki húmorinn mest í ljótleika viðfangsefnisins með 

því að ýkja það og nánast persónugera hvern og einn hlut og hafa þá eins marga og 

mögulegt er. 

Ég hef fundið samhljóm í þessum tilraunum mínum og verkum Hannesar 

Lárussonar en hann hefur unnið með handverkið og fjöldaframleiðsluna í nokkrum verkum 

sínum. Hann fer jafnframt oftar en ekki inn á þjóðlega sviðið sem ég geri einnig með 

rækjurnar mínar. Hannes hefur mikið fjallað um samhengi samtímalistar og þjóðlegs 

menningararfs, hlutverkið og stöðu listamannsins í þjóðfélaginu og tengslin milli 

handverks og hugmyndafræðinnar. Hann notast við hugmyndina um listamanninn sem 

hagleiksmann, sem er frekar metinn fyrir handverkið en hugmyndaflugið. Í einu verki 

Hannesar var hann með ausur sem hann hafði smíðað og vann þar með mörkin milli 

handverks, hönnunar og listar. Ausurnar báru öll merki handverkmannsins og hönnunar 

innan vissra marka en einnig einkenni listaverks með tjáningu á listrænum hugmyndum 

listamannsins.6 

 

                                                   
5 Jenkins, Janet og Kathleen McLean ritstýrðu. Peter Fischli and David Weiss: In a restless world. 
Minneapolis: Wallace Carlson Company, 1996, bls. 100-104. 
6 Hannes Sigurðsson, Sigvaldi Júlíusson og Hannes Lárusson. Hannes Lárusson. Reykjavík: 
Menningarmiðstöðin Gerðuberg, 1998, bls. 18. 
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3. Upphaf leirlistar 

Í árþúsund hefur leirinn verið hráefni í ýmis konar hagnýta hluti og listaverk. Oftar en ekki 

eru gömul leirlistaverk mikilvægur vitnisburður um horfna samfélagshætti og listrænan 

sköpunarmátt forfeðra og formæðra. Árið 9000 fyrir Krist varð leir sem keramik vinsæll í 

Asíu. Úr keramikinu voru búnir til listmunir en einnig nauðsynjar eins og ílát fyrir vatn og 

mat auk flísa og múrsteina. Fljótlega breiddist tæknin út til Miðausturlanda og Evrópu. 

Þessir fyrstu keramikmunir voru ýmist látnir þorna í sólinni eða brenndir ofan í holu á 

lágum hita. Leirmunirnir voru einlitir, með einfaldri línuteikningu eða geómetrísku 

munstri. Í kringum 3000 fyrir Krist var glerungurinn fundin upp í Mesópótamíu. Leirlistin 

þróaðist út í að fólk fór að mála vönduð málverk á vasana og þá varð keramik loksins 

viðurkennt myndlistarform. Fornvasar í Grikklandi urðu hápunktur keramikbyltingarinnar.7 

Leirlistaverk eru í mörgum löndum talin meðal helstu þjóðargersema og varðveitt af mikilli 

kostgæfni. 

Á Íslandi er saga leirlistar furðu stutt eða innan við mannsævi. Sagan hófst fyrir 

tilstilli hjónanna Guðmundar frá Miðdal og Lydíu Pálsdóttur sem settu fyrstu 

leirmunagerðina á fót hér á landi og héldu á lofti merki íslenskar leirlistar frá 1929 og fram 

á sjötta áratug aldarinnar. Í rúmlega hálfan annan áratug var leirmunagerðin sú eina hér á 

landi og framleiðslan náði fljótt miklum vinsældum. Renndir vasar voru gjarnan skreyttir 

með útskurði eða öðrum hætti, sem þótti mikilvægur þáttur. Lydía kona Guðmundar var án 

efa mikilvægasti starfsmaður leirmunagerðarinnar alla tíð. Eftir stríðsárin komu Gestur 

Þorgrímsson, Sigrún Guðjónsdóttir og Ragnar Kjartansson síðan á tengslum leirlistarinnar 

við aðrar sjónlistir sjötta áratugarins. Þau Gestur og Sigrún opnuðu leirmunagerð sem hlaut 

nafnið Laugarnesleir og stuttu seinna, eða árið 1957, stofnaði Ragnar Glit hf. Árið 1969 

var sett á fót keramikdeild við Myndlista- og handíðaskólann og varð hún með óbeinum 

hætti afleiðing þeirrar miklu gerjunar sem hafði átt sér stað í leirlistinni undangengin ár. 

Með fjölgun leirlistamanna var Félag íslenskra leirlistamanna stofnað árið 1980. Þannig 

skipaði leirlistin sér á bekk með öðrum greinum myndlistarinnar eftir að hafa lengi staðið í 

skugganum. Þar sem saga leirlistar er svo miklu lengri hef ég, eins og greinilega fleiri, velt 

fyrir mér ástæðunni fyrir að leirlist á Íslandi féll í skuggann af annarri list. Ein ástæðan, eða 

                                                   
7 „A Brief History of Ceramics and Glass.” The American Ceramic Society. Sótt 28. nóvember 2018 á 
https://ceramics.org/about/what-are-engineered-ceramics-and-glass/brief-history-of-ceramics-and-glass 
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sú eina, virðist vera fordómar. Eiríkur Þorláksson skrifaði um að leirmunir hafa ekki notið 

sömu virðingar og gripir úr eðalmálmum eða olíumálverk. Fólk greinir oft með áberandi 

hætti milli þess sem mætti kalla gerð nytjahluta og sköpun listmuna í leir. Nytjahlutirnir 

verða því óæðri en hið síðarnefnda.8 Það er þó að breytast og á síðastliðnum áratugum 

hefur komið fram fjöldi íslenskra listamanna sem hafa lagt sig fram við að sprengja af sér 

gamlar skilgreiningar og skapa listaverk sem fela í sér raunverulega endurnýjun og 

framlengingu á hugtakinu list. Sem dæmi má nefna listakonuna G. Erlu eða Guðrúnu Erlu 

Geirsdóttur sem sýndi ofna gólftusku í yfirstærð á sýningunni Normið er ný framúrstefna 

(2017) í Gerðarsafni. Sýningin snerist um birtingamyndir hversdagsleikans í íslenskri 

samtímalist. G. Erla og fleiri listamenn frá ólíkum kynslóðum vísuðu þar í og unnu úr víðu 

merkingarsviði hversdagsins.9 

 

                                                   
8 Aðalsteinn Ingólfsson, Inga Elín Kristinsdóttir, Kristín Ísleifsdóttir og Ólöf Erla Bjarnadóttir. Íslenskt 
keramik. Reykjavík: Leirlistafélagið, 2002, bls. 3. 
9 Kastljós, Menningin. „Flíspeysan verður að efni listamannsins.” Myndband, 3:46. Sótt 6. janúar 2019 á 
http://www.ruv.is/frett/flispeysan-verdur-ad-efni-listamannsins 
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4. Vasar sem list 

Vasar eru hluti af langri listhefð þar sem myndefnið liggur utan við raunveruleikann en 

slítur þó ekki öll tengsl við hann. Ég hef verið með vasa á heilanum í þó nokkurn tíma og 

út frá því kynnt mér fjölda áhugaverðra listamanna á því sviði. 

Verk Tobias Rehberger, One (1995), samanstendur af níu vösum sem hann vann 

sem svipmyndir af öðrum listamönnum og nefndi verkin eftir þeim.10 Fyrir opnun 

sýningarinnar voru listamennirnir beðnir um að senda galleríinu uppáhalds blómin sín án 

þess að vita í hvaða tilgangi. Hverjum blómvendi var svo stillt ofan í vasa þess listamanns 

sem vasinn vísaði til. Rehberger kallaði vasana Porträtgefäße eða Svipmyndavasa – og eru 

þeir gúlpandi, hyrndir, glerjaðir, yfirgengilegir, bersýnilegir, glannalegir og/eða einlitir. 

Upphafleg uppsetning verksins fól sem sagt í sér níu vasa en svo fjölgaði þeim með 

tímanum. Titill seríunnar, One eða Einn, er þversagnakenndur vegna fjölda vasanna en 

benda má á að hver og einn ber sinn einstaka svip. Svipmyndirnar þróast á milli þess 

kunnuglega og þess framandi. Það er ekki alls ólíkt málaðri eða ljósmyndaðri andlitsmynd, 

en Rehberger nýtir sér ekki hefðbundnar aðferðir túlkunar við að myndgera viðfangsefni 

sín. Svipmyndir Rehberger verða því heillandi, varhugaverðar og spaugsamar. Þær 

sveiflast á milli þessa að vera heilagar eða hversdagslegur hlutur, á milli listar og 

hversdagslegrar hönnunar. Hann vinnur með spennuna milli reglnanna og vísar í klassískar 

kyrralífsmyndir. Það er augljóst gagnvart áhorfendum að vasarnir eru myndlist, einkum 

vegna staðsetningar þeirra í galleríi. Vasi sem slíkur er nú þegar afbrigði skrautmunar 

vegna heimilislegra og hversdagslegra tenginga. Rehberger túlkar notagildi þeirra með að 

setja þá í samhengi sitt sem svipmyndir.11 Listakonan Brynhildur Þorgeirsdóttir hefur 

einnig gert eftirmyndir af fólki í gegnum verkin sín sem er mikið atriði í minni listsköpun. 

Verk Brynhildar Þorgeirsdóttur tala mjög mikið til mín, sérstaklega þau eldri, enda 

hef ég séð nokkurn samhljóm í verkum okkar og hvernig við nálgumst viðfangsefnið.12 

Brynhildur vinnur út frá tilraunum í efni og uppgötvar þannig form sem eiga síðan eftir að 

verða grunnurinn að hennar persónulega formheimi. Úr verða skúlptúrar sem taka á sig 

sjálfstæða mynd og eiga sér nafn og kyn. Verurnar eru með búk og alls kyns útlimi. Þegar 

verurnar koma saman mynda þær enn sterkari heild og þannig framkallar hún þessar 

                                                   
10 Sjá mynd 6. 
11 „Oh, how nice!” Shrirnmag, 28. febrúar 2014. Sótt 27. nóvember 2018 á 
https://www.schirn.de/en/magazine/context/oh_how_nice/ 
12 Sjá mynd 7. 
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óskilgreindu merkingar og virkjar rýmið enn betur. Verkin hafa oft beinar skírskotanir í 

fólk eða atburði sem listamaðurinn þekkir og Brynhildur tekur líkindin alla leið og nefnir 

verkin eftir viðkomandi.13  

 

Bara svona eins og allir eru að gera 
Keramik og textíll er oftar en ekki aðskilið frá myndlist og flokkað sem handverk. Það er 

eins og tengingin við það heimilislega minnki virði hlutarins. Kannski er það notagildi 

vasans sem tengir hann við handverkið og gerir hann því róttækari í senn.14 Á 

einkasýningunni minni í Kubbnum í Listaháskólanum velti ég þessari spurningu fyrir mér. 

Sýningin hlaut nafnið Bara svona eins og allir eru að gera (2018) og innihélt þrettán 

keramikvasa sem var dreift um rýmið.15 Titillinn á sýningunni er þekktur frasi úr 

fjölskyldunni minni. Hann kemur frá fjarskyldri frænku sem notar setninguna óspart þegar 

fólk til dæmis sýnir henni nýju vegghillurnar í stofunni. Þá segir hún: „Já einmitt, þetta er 

bara svona eins og allir eru að gera!” Titillinn heillaði mig vegna þess að maður getur tekið 

hann í svo margar áttir. Það er húmor í honum bæði fyrir fólkið sem þekkir frasann og aðra 

þar sem það er svolítill hroki í honum. Við framsetningu á sýningunni í salnum var ég með 

vasana ýmist á brúnum viðarborðum sem ég smíðaði eða á steyptu gólfinu. Með því að 

smíða undir þá borð og leyfa þeim að vera á gólfinu tek ég þá af stallinum og færa vasana 

nær raunveruleikanum. Hver vasi er ákveðin persóna og hver og einn þeirra ber sín ólíku 

karaktereinkenni sem ég hef úthlutað þeim, saman mynda þeir svo eina sterka heild eða 

samfélag. Með vösunum fylgdi bókverk með teikningum af hverjum vasa og nöfnum 

þeirra. Textinn er settur í „munn“ Barajóns en í ferlinu hlotnaðist honum hlutverkið 

sögumaður.   

Ég heiti Barajón, eða eiginlega bara Jón en alltaf kallaður Barajón því ég heiti bara 

Jón. Ég er stór, mjög stór, en líka feiminn. Ég þekki alla en enginn þekkir mig - 

nema Geigei. Hún passar upp á mig og gefur mér stundum ólífur. Hún á vinkonu 

sem heitir Sumarlína en er alltaf kölluð amma Sumarlína. Sumarlína elskar 

rækjukokteila og á svo mikið af rækjum að þær flækjast allar í henni. Sumarlína á 

tvo kvikindislega syni, þá Sigtrygg og Þormóð. Þeir eru miklir hrekkjalómar og eiga 

                                                   
13 Brynhildur Þorgeirsdóttir og Gunnar B. Kvaran. Brynhildur Þorgeirsdóttir. Reykjavík: Kjarvalsstaðir, 
1990, bls. 8-9. 
14 Andrew Bonacina ritstýrði, Disobidient bodies. London: Push Print, 2017. 
15 Sjá mynd 8. 
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það til að nota mig sem skotmark. Þá kasta þeir rækjum móður sinnar ofan í opið 

mitt sem verður til þess að ég slefa. Sigtryggur er alltaf í appelsínugulu vesti sem 

Langijón prjónaði á hann því hann er svo spéhræddur. Ketill hjartaknúsari er þessi 

kramdi, hann var einusinni knúsaður svo fast að hann beyglaðist allur. Hann er 

mikill sjarmör, núna er hann að slá sér upp með Lolla eða Lelló eða hvað hann aftur 

heitir. Lelló er bróðir Muggs, þeir eru af landsbyggðinni, báðir stórbeinóttir og með 

ístru. Muggur er þónokkrum árum eldri en Lelló og farin að hokna örlítið. Það er 

nýr meðlimur hérna með tær, mér skilst að hann heiti Samúel. Markmiðið mitt í dag 

er að heilsa Samúel, hann lítur út fyrir að vera viðkunnanlegur. Hann er með svo 

fínar tær.16  

 

Í bókverkinu voru myndir og nöfn af öllum vösunum en í inngangstextanum voru nokkrir 

þeirra dregnir fram til að gefa áhorfendum tilfinningu fyrir stemningunni. Hlutverk 

bókarinnar var að kynna hvern vasa til leiks, tengja  þá saman, leggja áherslu á sérstöðu 

hvers og eins og jafnframt að leyfa ímyndunaraflinu að leiða áhorfandann áfram. Vasarnir 

eru mis fígúratífir þar sem sumir eru einfaldlega form og litir en aðrir með tær, í prjónuðu 

vesti eða með rækjur utan á sér. Vasarnir bera allir nöfn en eru þó ekki endilega eitt 

ákveðið kyn. Mörg nafnanna koma úr mínu nánasta umhverfi. Þetta er ýmist fólk með 

skemmtileg viðurnefni sem amma talar mikið um eða fólk sem minnir mig einfaldlega á 

verkið eins og til dæmis heimilislæknirinn minn, Lárus.  

Vegna uppsetningar Ketils féll hann undir hefðbundnari skilgreiningu á hlutverki 

vasa sem nytjahlutar, vegna notagildis og tengingar okkar við hversdagleikann vegna 

blómanna sem prýddu hann. Hann var staðsettur í einu horni rýmisins til að undirstrika 

einmanaleika og einhvers konar þrá um snertingu.17 Blómin komu til vegna karaktersins, 

hann er huglítill en heillandi hjartaknúsari sem sást ekki nægilega vel í einsamalli nærveru 

hans á gráu steyptu gólfinu. Með því að setja blóm í vasann vitna ég í það heimilislega og 

breyti honum því í nytjahlut. Með handverkinu og áhuga á að vinna með ákveðið efni dreg 

ég leirinn eins langt út úr samhengi og mögulegt er. 

  

                                                   
16 Katla Rúnarsdóttir. Bara Svona eins og allir eru að gera. Bókverk. Í einkaeign. 2018. 
17 Sjá mynd 9. 
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Hendurnar eru gluggi hugans 
Við mótun vasanna leyfi ég höndunum og efninu að stjórna ferðinni. Eina viðmiðið og 

takmörkin sem ég set ferlinu er að vasinn verði holur að innan og með op, hvort sem opið 

hefur tilgang eða ekki. Að móta vasana með höndunum gerir þá líkamlegri og 

gjörningurinn sem myndast við mótunina ljáir yfirborði þeirra mín fingraför og gerir öll 

mistök sýnileg. Tæknin við að gera hluti í höndunum hefur stundum verið sögð sálarlaus 

en ég tel það mikinn misskilning þar sem tæknin er nátengd tjáningu. Mér finnst eiga betur 

við að tala um að hendurnar hafi sterka tengingu við hugann. Af öllum útlimum 

mannslíkamans eru hendurnar með flesta möguleika til hreyfingar sem maður hefur 

fullkomlega stjórn á. Vísindin hafa sýnt að hreyfingar og möguleikar handarinnar til að 

halda um hluti og hafa tilfinningu fyrir snertingu hafa áhrif á það hvernig við hugsum.18  

Mitt aðalefni er mismunandi steinleir sem ég brenni síðan og glerja þegar mér 

finnst það eiga við. Ég brenni hlutina hráa og leyfi þeim að njóta sín án glerungsins sem 

hylur allar misfellur. Leirinn þarf að fara tvisvar í brennsluofninn þar sem hann getur tekið 

miklum breytingum í ferlinu. Fyrst fer hitastigið upp í 900 gráður og þar losar leirinn sig 

við mestallt vatn og breytir um lit og tónninn dökknar. Eftir þá brennslu er hægt að ákveða 

hvort vasinn njóti sín betur glerjaður eða ekki. Seinni brennslan er við 1250 gráður og þar 

getur hann auðveldlega brotnað eða lekið. Vasinn minnkar um 15% og ef eitthvað hefur 

farið úrskeiðis geta myndast sprungur í leirnum. Eftir þetta er hægt er að gefa vasanum 

nafn því þar með er umbreytingarferlinu lokið, hann fer ekki í gegnum fleiri breytingar og 

persónuleikinn er fullþroskaður.  

Efni og áferð eru mikilvægur hluti verksins þar sem vasarnir eru stórir og grófir og 

stundum bæti ég við þá fínlega glerjuðum teikningum eftir því sem karakter þeirra kallar á. 

Í gegnum tíðina hef ég sankað að mér skemmtilegum og skrítnum nöfnum. Þegar karakter 

vasans er fullmótaður fær hann úthlutað nafni sem minnir mig á ákveðna manneskju, týpu 

eða úr sögum af Íslendingum sem hefur áskotnast áhugaverð viðurnefni um ævina. 

Vasarnir verða eins ólíkir og þeir eru margir; suma þeirra hef ég knúsað meðan leirinn er 

enn mjúkur og þá sést kraftur knússins í verkinu en aðra hef ég vanrækt þar sem ég er 

fljótfær og þá geta þeir lekið niður af sorg. Sumir eru kramdir vegna þess að ég hef kastað 

                                                   
18 Sennett, Richard. The Craftsman, London: Penguin Books, 2009, bls. 149. 



 
 

 

 

17 

þeim af ofsa í steinvegg. Gjörningurinn við að móta verkið eftir tilfinningum eða líðan 

minni þann daginn hefur lengi heillað mig.  

Gjörningalistakonan Melodie Mousset frá Abu Dhabi hefur unnið nokkur verk þar 

sem hún tengir líkama sinn við leirinn, líkt og ég gerði þegar ég knúsaði Ketil svo hann 

beyglaðist allur eftir forminu af faðmlagi mínu. Verkið Impulsive Control (2012) eru 

skúlptúrar sem leirlistamaður renndi á höfði Melodie. Gjörningurinn flettir ofan af flóknu 

sambandi milli höfundar, leikara, hlutar, rennibekksins og áhorfanda. Melodie situr á 

rennibekknum miðjum með fæturna vafða saman svo sem minnst fari fyrir henni þannig að 

leirlistamaðurinn komist sem best að höfði hennar til að renna á. Afurðin sem verður til á 

höfði listakonunnar sýnir líkamlega áreynslu frá báðum aðilum. Hvernig vasinn eða ílátið 

kemur út snýst um samhæfinguna og hversu lengi hún endist. Öll orka leirlistamannsins fer 

í að einblína á að halda verkinu í miðjunni á höfði listamanns meðan listamaðurinn þarf 

nánast að vera í hugleiðslu til þess að halda höfðinu á sér á sama stað allan tímann svo 

spennan verður gríðarlega mikil milli aðila.19 

Þegar kemur að því að stilla vösunum upp í rými hugsa ég til listakonunnar Bettyar 

Woodman. Hennar verk staðfesta aldrei það sem við höldum um vasa – ekki einu sinni það 

besta. Þeir eru öllu heldur ýkt tilbrigði við vasa – til hins betra. Þetta er staðreynd hvort 

sem við rekumst á þá í eldhúsi eða á listasafni. Burtséð frá því þá eru þessar ýkjur 

lykilþáttur í fagurfræðilegri upplifun sem er í ætt við leikhúsupplifun. Það sem ýtir undir 

það ferli eru einnig slitrótt mótívin.20  

Ég leyfi persónuleika vasanna að stjórna ferðinni. Ég lít á þá sem einn hóp eða 

samfélag og raða þeim eins og þeim hentar best. Sumir hafa stórt op og geta spjallað mikið 

og fá því að vera hlið við hlið en aðrir eru feimnari og fá að vera meira út af fyrir sig. 

Nokkrir eru á borðum, það eru þeir sem njóta sín ekki nógu vel á gólfinu. Borðin eru úr við 

og eru völt og náttúruleg eins og verkin sjálf. Ljóskastarar lýsa á þá svo athyglin fari 

einungis á vasana. Undir einu borðinu er Muggur hinn hokni sem lítur út fyrir að vilja 

fylgjast með gangi mála úr öruggri fjarlægð. Óþekku bræðurnir eiga eitt borðið en sá stolti 

fær að vera uppi á því með sjálfu bókverkinu en sá spéhræddi stendur á gólfinu fyrir 

                                                   
19 Steffen, Patrick. „Melodie Mousset.” Flash Art, janúar 2013. Sótt 14. nóvember 2018 á 
https://www.flashartonline.com/article/melodie-mousset/ 
20 De Bellis, Vincenzo ritstýrði, Betty Woodman, Theatre of the Domestic. (Milan: Mousse Publishing, 2016), 
bls. 17. 
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framan. Með því að setja verkið svona upp fæ ég áhorfendur til þess að tengja sig við 

karakterana. Fólk vorkennir eða finnur til með Barajóni sem er greyið í hópnum, hlær að 

uppátækjasömu bræðrunum eða hefur jafnvel hlýjan hug til Ketils. Þegar litið er á 

heildarmyndina gæti uppsetningin minnt á leikmynd í leikhúsi þar sem vasarnir eru 

leikararnir og mannfólkið eru áhorfendur sem fylgjast með.  

  



 
 

 

 

19 

Niðurlag 

Persónuleg tenging við hvert verk fyrir sig er það sem skiptir mig mestu máli, að horfa á 

það og hugsa um leið til manneskjunnar sem ég var með í huga þegar ég mótaði. Eflaust á 

þetta við um fleiri listamenn en ég tengi mig sérstaklega hvað þetta varðar við Tobias 

Rehberger, sem bjó til vasa eftir svipmyndum annarra listamanna, og Brynhildi 

Þorgeirsdóttur sem persónugerir alla sína skúlptúra. Vasar sem slíkir eru merkingarþrungið 

fyrirbæri, enda saga þeirra ansi löng. Vasar sem voru búnir til sem nytjahlutir hafa orðið að 

dýrum listmunum mörg hundruð árum síðar. Mínir vasar eru innblásnir af ýmsum vösum 

úr listasögunni en eru einungis eftirmyndir af þeim. Þessir sem ég móta eru listaverk sem 

líta út eins og vasar en þeim er ekki ætlað að vera notaðir sem slíkir. Þegar ég stilli verkum 

mínum upp í myndlistartengdu rými leikur ekki nokkur vafi á að vasi sé listaverk – þegar 

verkið er komið út af sýningunni og jafnvel inn á heimili fólks lýtur hlutverk hans 

duttlungum viðkomandi. Mín listræna áskorun hefst þegar kemur að því að setja vasa, 

rækjur, pulsur eða aðrar eftirmyndir inn í rýmið. Hver eining þarf að vera á nákvæmlega 

réttum stað svo sérstaða hennar fái notið sín en hún þarf jafnframt að geta átt í samtali við 

hinar einingarnar. Þarna þarf ég að horfa til persónuleika hvers fyrir sig. Sem dæmi má 

taka vasann Sigtrygg sem er óöruggur og kýs að vera í nálægð við Þormóð bróður sinn en 

er þó of stoltur til þess að klessa sér alveg upp við hann. Rækjurnar virðast úr fjarlægð allar 

eins, allar jafnljótar en samt heillandi, hver á sinn hátt. Engu að síður þarf hver rækja sitt 

rými og sína athygli, líkt og barn úr stórum systkinahópi. Þeim þarf að raða á þann hátt að 

áhorfanda gefist kostur á að skoða ólík útlitseinkenni, skoða sérkenni hverrar fyrir sig. Við 

uppröðun hef ég horft til listakonunnar Bettyar Woodman sem er að mínu mati mjög fær í 

að virkja rými með verkunum sínum. Að móta úr leir er ótrúlega ófyrirsjánlegt ferli þar 

sem allt getur gerst. Leirinn er það sem drífur mig áfram, ófyrisjáanleikinn í honum og 

gjörningurinn við það að móta og leyfa höndunum að leiða mig áfram. Það sem þó hefur 

komið mér mest á óvart er að samhliða því að kynnast leirnum hef ég kynnst sjálfri mér.  
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