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 “Amma mín sá plöntuna í fyrsta skipti fyrir mörgum áratugum síðan í bænum 

Cape Cod í Bandaríkjunum. Plantan mánasjóður óx meðfram göngustígunum um 

bæinn og þegar amma kom auga á hana var hún á lokastigi lífs síns og voru 

fræbelgirnir þá orðnir fullþroska. Amma hafði umslag í vasanum sínum sem hún 

notaði til að stinga nokkrum fræum ofan í, hún hefur ræktað frá þessum fræjum síðan 

þá.“1 

 

 
Sigrún Erna Sigurðardóttir, Uppskeran í Vesturhlíð, ljósmynd, 2018. 

 

Gamli og nýi garðurinn 

 

 Verk mitt Fjársjóðurinn í mánasjóði sem var til sýnis á Kjarvalsstöðum 

samanstendur af tveimur hlutum. Annað þeirra, Gamli garðurinn  hékk í miðu 

glugganum á gangi vesturálmu Kjarvalsstaða í 8 daga. Verkið samanstóð af 

þúsundum fræbelgja mánasjóðs sem amma mín hafði safnað fyrir mig í tvö ár til að 

nota í verk, var sá efniviður ræktaður í garði ömmu minnar. Fræbelgirnir voru raðaðir 

þétt saman og festir í stað með lífrænu lími, flöturinn úr fræbelgjunum var festur á 

viðarlista sem hékk í loftinu. Fræbelgirnir sem voru eitt sinn stakir belgir voru nú 

samansettir í stóran flöt og mynduðu saman eina heild. 

																																																								
1	Sigrún Erna Sigurðardóttir, Fjársjóðurinn í mánasjóði(ritgerð til BA í myndlist), (Reykjavík, 2019), 
bls 6.	



 

  

Nýi garðurinn var hinn hluti af verkinu sem var blómakar með 13 fræplöntum sem ég 

hafði ræktað frá fræjum ömmu minnar. Verkið var staðsett í horni á einskonar verönd 

Kjarvalsstaða sem vísar til suðurs. Plönturnar voru gróðursettar í rauðbrúnu blómakari 

sem var fengið að láni hjá Reykjavíkurborg. Plönturnar höfðu vaxið í íbúð minni í 1 

mánuð og voru þegar sýningin opnaði á bilinu 5-15 cm háar.  

 

   
 

Sigrún Erna Sigurðardóttir, Nýi garðurinn, nærmyndir af fræplöntum, 2019. 
 
Sólríkir dagar á Klambratúni 

 

 Staðsetning verksins Nýji garðurinn, gaf áhorfendum tækifæri til að horfa á 

bæði verkin í einu frá horni austurgangs Kjarvalsstaða, þar sem fræplönturnar uxu í 

horni og skjóli. Þannig var hægt að upplifa tvær hliðar af verkinu í einu og í sitt hvoru 

lagi. Gamli garðurinn, var hægt að upplifa bæði innan frá safninu og að utan, frá 

Klambratúni. 

Ýmislegt gat haft áhrif á upplifun áhorfenda á verkið, t.d. frá hvaða sjónarhól var 

horft á það, einnig hafði veðurfar og birta áhrif á upplifun verksins og hvort 

áhorfandinn stæði inni eða úti. Á sólríkum dögum skein hlý birta á verkið Gamli 

garðurinn, sem hékk í glugganum og gegnumlýsti fræbelgina. Einnig var upplifun 

áferða verksins breytileg eftir sjónarhorni. Þegar horft var á verkið innan frá safninu 

var gegnumlýsingin alltaf til staðar, hægt var að sjá hvar fræbelgirnir mættust, hvernig 

blöðin lágu ofan á hvoröðru og hvernig litirnir breytust eftir uppröðun fræbelgjanna. 

Þegar horft var á verkið í gengnum glugga safnins standandi á Klambratúni var hægt 

að greina á fræbelgjunum hvar fræin lágu eitt sinn. Þar var ekki hægt að sjá neina 



 

gegnumlýsingu og var upplifun lita og áferða allt önnur en þegar horft er á verkið með 

birtuna í bakgrunn. 

 

 Karið sem ég hafði fengið að láni var staðlað venjulegt blómakar frá 
Reykjavíkurborg og vildi ég hafa það svo til þess að það væri í samtali við umhverfið 
sem það var í sem er hluti af almenningsrými Reykjavíkurborgar. Þetta horn er 
gróðurbesti staðurinn á Klambratúni, vegna veðurs og vinds er erfitt að hafa blóm á 
túninu þar sem trén eru lág og lítið er um skjól og efitt fyrir plöntur að þrífast vel í 
beðum garðsins. Reykjavíkurborg notar blómaker fyrir smágerðar plöntur á þessu 
svæði og þegar ég vissi að fræplönturnar þyrftu að fara í þetta horn fannst mér 
viðeigandi að hafa blómakar frá Reykjavíkurborg þar sem þær falla inn í umhverfið 
en eru samt óhefðbundnar plöntur til að hafa í slíkum körum. „Í Feng Shui fræðum er 
talið að plantan muni gefa frá sér peningaorku, sé hún höfð í horni.“2 Ég vildi fylgja 
Feng Shui ráðlagningum þegar það kom að gróðursetningu en þar sem það eru engin 
horn úti á Klambratúni var blómakarið besta leiðin til að fylgja henni eftir. 

	

  
 

Sigrún Erna Sigurðardóttir, Gamli garðurinn, ljósmyndir, 2019. 

 

 Sólin var stöðugt áhyggjuefni þegar það kom að þessum viðkvæma og lífræna 

efnivið sem var í verkinu Gamli garðurinn, og var verkið í stöðugri hættu á að brotna 

í sundur og falla niður. Lífræna límið sem ég notaði í verkið þornaði meir og meir 

þegar leið á sýningunni og verkið varð stöðugt viðkæmara. Við niðurtöku á verkinu 

féllu fræbelgirnir í sundur og varð efniviðurinn aftur að stökum fræbelgjum og hætti 

að standa saman sem heild í einu verki. Ég gerði mér grein fyrir því að verkið myndi 

ekki endast að eilífu, það var þess vegna mikilvægt fyrir mér að efnið í verkinu væri 

alveg lífrænt svo það gæti farið í urðun eftir niðurtöku á sýningu. Stuðningur og 

öryggi verksins var mikilvægt fyrir mér, ég notaði tvo viðarlista úr eik til að halda 

																																																								
2	Sigrún Erna Sigurðardóttir, Fjársjóðurinn í mánasjóði, bls 8.	



 

fletinum úr fræbelgjunum hangandi uppi. Listarnir voru klemmdir saman frá bakhlið 

til framhlið verksins og setti ég króka á listann sem var aftan á verkinu til að festa það 

við loftið. Ég vildi ekki að listinn myndi ramma inn verkið heldur halda því uppí í 

sínu lífræna formi eins og það hafði mótast í ferlinu við að búa það til. Listinn var 

mjög sýnilegur, ég vildi ekki fara þá leið að fela hann vegna þess að hann var einungis 

hugsaður sem praktískur og góður stuðningur við verkið sem var mjög viðkvæmt.  

 

  
Sigrún Erna Sigurðardóttir, Gamli garðurinn, ljósmyndir: Claudia Hausfeld, 2019. 

 

Tengslanet  

Gluggar	Kjarvalsstaða	réðu	stærð	verksins,	tengingin	við	garðinn	var	mér	líka	

mikilvæg	og	að	hafa	hann	í	bakrunni	ýtti	undir	náttúrulegu	eiginleika	verksins.	

Þegar	farið	var	alveg	að	því	var	hægt	að	upplifa	þetta	mikla	magn	fræbelgja	sem	

mynduðu	saman	tengslanet	og	náðu	þúsundir	fræbelgja	að	vera	stærri	en	

manneskja.	Hver	fræbelgur	geymir	í	sér	upplýsingar	um	alla	flóknu	líffræðina	

sem	á	sér	stað	til	að	plantan	geti	þrifist,	hægt	var	að	sjá	æðar	fræbelgjanna	og	

einnig	sjá	grafískt	tengslin	milli	belgja.	Með	því	að	hafa	verkið	stærra	en	

áhorfandinn	vildi	ég	að	hann	upplifði	það	að	nánast	ganga	inn	í	frumukerfi	



 

plöntunnar	sem	á	sama	tíma	minnti	á	frumukerfi	líkama	okkar.	Áhorfandinn	

gengur	þannig	nánast	inn	í	plöntuna	og	sjálfan	sig	á	sama	tíma.		

	

Fræplöntur	framtíðar	

Eftir	að	hafa	velt	verkinu	á	Kjarvalsstöðum	fyrir	mér	þá	stendur	líka	eftir	

tilfinning	fyrir	tengslum	og	tengslaneti	í	jafnvel	víðari	skilningi	en	ég	lagði	upp	

með.	Tilfinning	sem	tengist	samfélaginu,	fjölskyldutengslum	og	vinaböndum,	og	

jafnvel	öllu	lífinu	á	jörðinni	í	gegnum	okkar	flókna	vistkerfi	sem	á	undir	högg	að	

sækja.	Mér	þykir	áhugavert	að	vinna	inn	í	almenningsrými	með	lifandi	plöntur	

þar	sem	gróður	er	eitthvað	sem	umkringir	okkur	í	okkar	daglega	lífi	en	við	erum	

ekki	endilega	meðvituð	um	alla	eiginleika	náttúrunnar	og	áhrif	hennar	á	okkur.		

Með	því	að	kynna	áhorfendum	fyrir	einni	plöntu	með	ítarlegum	hætti	er	þá	

hugsanlega	hægt	að	vekja	forvitni	fyrir	fleiri	plöntutegundir	sem	vaxa	í	umhverfi	

okkar.	

	
	
	
	



 

	
	

Sigrún Erna Sigurðardóttir, Gamli garðurinn, ljósmynd: Claudia Hausfeld, 2019. 
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Útdráttur 

Í garðinum okkar ömmu vex efniviður minn í verkum mínum, plantan er kölluð 

mánasjóður. Þessi planta hefur verið viðfangsefni mitt í myndlistinni frá því vorið 2017. 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er umfjöllun á verkferli mínum og verkum mínum 

tengdum plöntunni mánasjóð. Ég mun ræða samband ömmu minnar við plöntuna og hvaða 

merkingu hennar samband við plöntuna skiptir í innihaldi verka minna. Getur verið að 

plantan muni eftir og þekki ömmu mína? Í ritgerðinni velti ég fyrir mér þessum atriðum 

ásamt því hvaða hlutverki miðillinn skiptir í framsetningu og miðlun á hugmyndum.  

Í ritgerðinni er rætt um mismunandi nálgun á mínu viðfangsefni og um lista- og fræðimenn 

sem eru að fást við svipaðar hugmyndir. Allir eiga þessir listamenn það sameiginlegt að 

vinna með náttúruna og lífræn efni í verkum sínum eins og herman de vries, Andy 

Goldsworthy og Simon Starling. Einnig fjalla ég um verk íslensku listamannanna Sigurðar 

Guðjónssonar og Hildar Bjarnadóttur. Ritgerðinni er skipt upp í stutta kafla þar sem ég er 

að fjalla um sérstök verk og nálgun mína á efniviðinum. 

Í kaflanum „Miðlar” er ég að skoða sýninguna Málverk ekki miðill og hugmyndir 

Jóhannesar Dagssonar, heimspekings og sýningarstjóra sýningarinnar. Ég velti fyrir mér 

hvort að málverk, ljósmyndir og prentverk eigi sér samnefnara sem geri það að verkum að 

verk sem unnið væri í öllum miðlunum gæti einnig flokkast undir hvern flokk í lokin. Ég 

fjalla einnig stutt um frumkvöðlakonuna Önnu Atkins og cyanotype ljósmyndir hennar og 

ber hennar vinnuferli saman við mitt, við gerð cyanotype ljósmynda þar sem ég vann 

einungis með cyanotype ljósmyndir við gerð einkasýningar minnar Garðurinn okkar. 
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Abstract 

The material I use in my artwork grows in the the garden that I and my grandmother 

shared, the plant is called annual honesty. This plant has been the topic in my artwork since 

spring 2017. The subject of this theses is a discussion about my creative process and the 

artwork I’ve done with the plant annual honesty. I will talk about my grandmothers 

relationship with this plant and the importance of that relationship in my work. Could it be 

that the plant knows and remembers my grandmother? In this theses I will wonder about 

the role that the medium has in the presentation of work and to express ideas. 

In this essay I will discuss my different approaches on the subject and about artist and 

theorists that are dealing with similar ideas. All these artists work with the nature and bio 

material in their work, for example herman de vries, Andy Goldsworthy and Simon 

Starling. I will also talk about work from the Icelandic artists Sigurður Guðjónsson and 

Hildur Bjarnadóttir. This essay is divided into short chapters where I will address specific  

art pieces and my approach on my material. 

In the chapter „Media“ I am looking into the exhibition Painting not a medium and the 

ideas from Jóhannes Dagsson, philosopher and curator of the exhibition. I speculate wether 

fine arts, photos and print art have a common ground in witch an artwork, when finished, 

can be considered to belong to each type of medium. 

I will also talk about the pioneer Anna Atkins and her cyanotypes and compare our work 

process together where I only worked with cyanotypes for the making of my solo show 

Garðurinn okkar. 
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Inngangur 

Plantan mánasjóður hefur alla tíð verið partur af lífi mínu og frá því að amma mín 

kynnti hana fyrir mér hef ég tengt plöntuna við hana. Hún ræktar plöntuna í garðinum 

sínum sem eitt sinn var garðurinn okkar. Plantan vex beint fyrir utan gluggann á vinnustofu 

hennar og ár hvert, við uppskeru, safnar hún saman nýjum fræjum og kastar þeim út um 

gluggann á vinnustofu sinni og tryggir sér nýja uppskeru. Þessi sérstaka staðsetning í 

garðinum hennar er í skjóli og í horni og er bæði mikilvægt fyrir velgengni plöntunnar við 

að vaxa.  

Amma mín sá plöntuna í fyrsta skipti fyrir mörgum áratugum síðan í bænum Cape Cod í 

Bandaríkjunum. Plantan mánasjóður óx meðfram göngustígunum um bæinn og þegar 

amma kom auga á hana var hún á lokastigi lífs síns og voru fræbelgirnir þá orðnir 

fullþroska. Amma hafði umslag í vasanum sínum sem hún notaði til að stinga nokkrum 

fræum ofan í, hún hefur ræktað frá þessum fræjum síðan þá. 

 „Allar plöntur þurfa að færa sig úr stað. Í augum þeirra sem komast hratt yfir eins og við 
mennirnir eru þær óhreyfanlegar, staðbundnar og fastar á sinni rót. En markmið plantna í 
lífinu er það sama og okkar og allra annarra dýra: að fjölga sér, svo æ fleiri einstaklingar 
geti helgað sér umráðasvæði og tegundir náð sem mestri útbreiðslu. Og til þess verða 
plöntur að hreyfa sig- einhverntíma á ævinni.”1 

Mér þykir áhugavert að rýna í þessi orð David Attenborough í tengslum við efniviðinn í 

verkum mínum þar sem ég vinn með plöntu sem hefur ferðast langa leið frá heimkynni 

hennar. Amma var í þessu augnabliki í Cape Cod að hjálpa þessarri plöntu að hreyfa sig og 

fermdi afkvæmi hennar alla leið til Íslands. 

Í þessarri ritgerð mun ég fjalla um nokkur af verkum mínum sem gerð voru úr 

fræbelgjunum af plöntunni mánasjóð. Verkin eru gerð í mismunandi miðlum þar sem ég 

hef verið að rannsaka ýmsar leiðir til að nota mánasjóð sem efnivið. Ég mun fyrst tala um 

sögu efniviðarins og þá tengingu sem ég hef við plöntuna og hvernig verkin mín hafa 

þróast frá upphafi rannsóknarinnar. 

Ég mun fjalla um aðra listamenn sem vinna með eða fjalla um náttúru og lífrænt efni í 

verkum sínum, þá rýni ég í verkferla og hugmyndir myndlistarmannanna Andy 

Goldswothy, herman de vries og Simon Starling. Einnig mun ég tala um íslensku 

                                                
1 Attenborough, David. Einkalíf plantna: Gróður jarðar. Óskar Ingimarsson þýddi. (Reykjavík: Bókaútgáfan 
Skjaldborg hf, 1995). 



 

 

7 

listamennina Sigurð Guðjónsson og Hildi Bjarnadóttur og þeirra verk og hugmyndir. Í 

kaflanum „Miðlar“ fjalla ég um sýninguna Málverk ekki miðill sem sýnd var í Hafnarborg 

haustið 2017 og áhrifin sem hún hafði á hugmyndir mínar um hvað skilgreinir málverk sem 

slíkt. Í þeim kafla nefni ég hugmyndir Jóhannesar Dagssonar sýningastjóra sýningarinnar á 

þessu umræðusefni, einnig er ég að skoða grein John Berger, Understanding a Photograph 

þar sem hann rökræðir hvort að ljósmyndamiðillinn tilheyri myndlist.  

Þar næst mun ég tala um cyanotype ljósmyndir og rekja sögu þessa ljósmyndamiðils, þar 

ræði ég um frumkvöðlakonuna Önnu Atkins og bók hennar Photographs of British Algae: 

Cyanotype Impressions sem kom út árið 1843. Kynni mín á þessari aðferð leiddi til þess að 

ég gerði innsetningu fyrir einkasýningu mína Garðurinn Okkar, 2018, einungis með 

cyanotype ljósmyndum og mun ég fjalla einnig um hana. 

Þessi ritgerð er ætluð til að gefa innsýn inn í ferlið mitt við að vinna með mánasjóð og sögu 

hennar (persónulega og menningarlega) og setja verkin mín í samhengi við listamenn, 

ljósmynda- og listasögu. 
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Fjársjóðurinn í mánasjóði  
Fyrir rúmlega tveimur árum síðan gaf amma mér tvo bréfpoka fulla af gulleitum, 

grænleitum og fjólubláum laufblöðum af fræbelgjum mánasjóðs. Hún sá eitthvað 

spennandi í þessum efnivið og datt í hug að ég hefði áhuga á að nýta þessa fræbelgi fyrir 

listsköpun sem reyndist rétt. Það gerðist um vorið 2017. Ég man eftir að hafa horft á 

fræbelgina í bréfpokunum og hugsaði með mér að nú skyldi ég nýta þennan efnivið. Það 

var byrjunin á meira en árs langri rannsókn minni á að nota Mánasjóð sem viðfangsefni og 

efnivið.  

 

Á latínu heitir plantan Lunaria annua og á ensku er hún kölluð silver dollar eða 

annual honesty. Plantan er oft tengd við peninga, hún er einnig kölluð peningablóm á 

íslensku eða júdasarsjóður. 2 Á þýsku heitir plantan Judassilberblatt og einnig Mondviole, 

bæði heitin líkjast íslenska heiti plöntunnar en tengingin er mismunandi. Þar er bæði vísað 

í fjársjóðin frá Júdasi og einnig í fjólubláu mánalaga blöðin af blómi plöntunnar. Í Feng 

Shui fræðum er talið að plantan muni gefa frá sér peningaorku, sé hún höfð í horni. Þá 

annað hvort í horni í garðinum eða í horni inni í rými. Í gegnum líf mitt hef ég séð 

þurrkaða silkibeinagrind mánasjóðs standa í stórum vösum inni á heimili fjölskyldu 

minnar. Amma hefur fært ótal mörgum í fjölskyldunni svona plöntu til að deila orkunni 

svo þau fái líka fjársjóðinn. Fjársjóðurinn er ekki endilega peningur en það er mikil 

umhyggja sem fer í að fá uppskeru úr hverri plöntu.  Hún skiptir reglulega um þurrkaðar 

plöntur, sem hún hefur inni í húsinu, til að bæta við nýrri orku. Mánasjóður er tvíær planta 

og er því tveggja ára bið eftir hverri uppskeru og er hver og ein uppskera afar dýrmæt. Á 

lokastigi plöntunnar verða laufblöð af fræbelgjum hennar gulleit og nokkuð laus á 

beinagrindinni, það er svo plantan geti sáð sér sjálf. Hún á hinsvegar erfitt með að sjá um 

sjálfsáningu á Íslandi þar sem hún þarf gott skjól til að vaxa. Til að þurrka plöntuna þarf 

því að klippa hana niður og hengja til þerris.3 Þegar flett er gulleitu laufblöðunum af 

fræbelgjunum frá, detta fræin niður og eftir stendur glæsileg silki beinagrind plöntunnar. 

Amma trúir á mánasjóð og orkuna sem plantan hefur og velgengnina sem henni fylgir, 

þetta er fjársjóðurinn hennar sem hún vill deila með öðrum.  

                                                
2 „Plöntuheiti“. Orðabanki íslenskrar málstöðvar, 8. Janúar 2019. 
http://ordabanki.hi.is/wordbank/terminfo?idTerm=720973&mainlanguage=IS 
3 Sigrún Erna Sigurðardóttir, Uppskeran í Vesturhlíð, ljósmynd, 2018. Sjá viðauka, mynd 1. 
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The Harvest 

Í lok vorannar 2017, sýndi ég innsetningu í rými þar sem ég notaði mismunandi 

miðla við gerð verkanna sem öll fjölluðu um mánasjóð og áhuga ömmu minnar á honum. Í 

öðru horni rýmissins var myndbandsverk sem sýnir hendur ömmu minnar fletta gulleitum 

fræbelgjunum varlega  af plöntunni þangað til að eftir stendur silkibeinagrind plöntunnar. 

Verkið heitir The Harvest/Uppskeran, 2017. Í verkinu má sjá samband ömmu við 

efniviðinn og leika hendurnar hennar um plöntuna líkt og þær dansi um flötinn.4 Áralöng 

reynsla hennar með mánasjóði hefur kennt henni rétta aðferð til að fletta laufblöðunum af 

fræbelgjunum frá beinagrindinni. Laufblöðin eru afar stökk og viðkvæm og þarf því mikla 

þolinmæði og nákvæmni í ferlinu. Fræ plöntunnar detta niður á borðið þegar amma 

fjarlægir laufblöðin en hún varðveitir þau fyrir mig til að nota sem efnivið í verkum mínum 

og sáir fræjunum í garðinum sínum. Myndbandsverkið er fyrir mér er nokkurskonar 

leiðbeiningar ömmu minnar á meðhöndlun efniviðarins. Skrásetning á sambandi hennar 

við plöntuna og einnig leiðarvísir fyrir framtíðaruppskerur. Amma hefur ræktað þessa 

plöntu í mörg ár og nú er komið að mér að halda við hefðinni og deila plöntunni. Þetta er 

okkar eigin fjölskylduhefð. 

 Innsetningin var sýnd á gangi Listaháskólans en þar voru veggir sem skiptu 

ganginum upp í misstór sýningarrými. Rýmið sem ég sýndi í var lítið en ég hafði til 

umráða þrjá veggi fyrir innsetninguna. Myndbandsverkinu var varpað á miðjan vegginn 

þannig að verkið nam við vinstri horn rýmisins.5 Ég kaus að varpa verkinu við hornið 

vegna þess að plantan þarf að vera höfð í horni til þess að hún gefi frá sér peningaorkuna 

samkvæmt Feng Shui fræðum og einnig þarf hún að vera í skjóli og horni til að vaxa. 

Ætlunin var að færa þessa peningaorku mánasjóðs inn í sýningarrýmið á ganginum með 

því að nýta hornin til að sýna verkin.  

Verk Hildar Bjarnadóttur Transfer/Yfirfærsla frá árinu 2009 er að fást við svipaðar 

hugmyndir. Verkið samanstendur af tveimur ljósmyndum af höndum Hildar og ömmu 

hennar þar sem yfirfærsla við prjónaskapinn er að eiga sér stað. Fyrsta ljósmyndin sýnir 

hendurnar á ömmu Hildar leiðbeina henni við prjónaskapinn með því að leggja þær yfir 

                                                
4 Sigrún Erna Sigurðardóttir, The Harvest/Uppskeran, myndbandsverk. 2017, Sjá viðauka, mynd 2. 
5 Sigrún Erna Sigurðardóttir, The Harvest/Uppskeran, myndbandsverk og innsetning. 2017, Sjá viðauka, 
mynd 3. 
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hendur Hildar og síðari myndin sýnir hlutverkaskipti við kennsluna þar sem Hildur stýrir 

höndum ömmu sinnar. 6 Í verkinu er verið að gefa í gjöf kunnáttu og menningararfleifð í 

gegnum þá gjörð að prjóna. 

Í verkinu mínu The Harvest/Uppskeran, 2017 er ég einnig að fást við ákveðna hefð sem 

gengur á milli kynslóða. Það er ekki jafn algeng menningarhefð og prjónaskapur er, en nú 

er þetta hefð okkar ömmu. Efniviðurinn fer í gegnum ákveðna hringrás þar sem það er 

uppskorið plöntum, fræbelgirnir opnaðir og laufblöðin tekin af og geymd fyrir efnivið og 

fræin sett í jörðina og beðið eftir næstu uppskeru, nýjum laufblöðum og nýjum fræjum. 

Einskonar helgiathöfn okkar ömmu sem fylgir hringrás árstíðarinnar, hún hefur ræktað og 

verkað mánasjóð ár hvert vegna þess að hún skilar alltaf fræunum aftur ofan í jörðina. 

Af öðrum myndlistarmönnum sem notast við hringrás í verkum sínum vil ég nefna 

Simon Starling. Í verkinu Shedboatshed (Mobile Architecture No 2) 2005 tók Starling í 

sundur gamalt bátaskýli og notaði efniviðinn úr skýlinu til að smíða bát.7 Hann fermdi svo 

bátinn með restinni af efniviðinum úr bátaskýlinu niður ánna Rhine og að safni í Basel þar 

sem hann tók bátinn aftur í sundur og byggði skýlið aftur í upprunarlegri mynd inni í 

safninu.8 Þessi umbreytingin frá því að vera bátaskýli yfir í bát og svo aftur í bátaskýli 

nema í öðru umhverfi, fær mig til að hugsa um verkin mín og umbreytinguna sem 

efniviðurinn tekur. Starling talar um verkið sitt í fyrirlestri sem hann hélt um verkin sín í 

Pérez Art Museum í Miami en þar nefnir hann að áin hafi verið mikilvægur þáttur í 

verkinu, að allt tengdist ánni. Bátaskýlið var við ánna og áin flutti það í burtu. Hann talar 

um hringrásina þar sem þú endar á að gera aftur það sama og þú byrjaðir á, hluturinn sem 

þú endar með er sá sem þú byrjaðir með en það er búið að bæta í sögu efniviðarins í 

ferlinu.9  

Í innsetningunni minni með verkunum The Harvest og Luanria annua frá vorönninni 2017, 

er ég að sýna hringrás og nýtingu efniviðarins þar sem annað horn rýmisins sýnir 

uppskeruna og hitt hornið sýnir verk úr unnum efniviðinum. Efniviðurinn hefur gengið í 

gegnum ákveðið ferli, þar sem hann var verkaður og meðhöndlaður, nýttur og settur í 

annað umhverfi. Verkið samanstendur af fræbelgjum plöntunnar en er ekki lengur planta. 
                                                
6 Hildur Bjarnadóttir, Transfer/Yfirfærsla, ljósmyndir. 2009. Sjá viðauka, myndir 4. 
7 Simon Starling, Sheadboatshead (Mobile Architecture No 2), innsetning/gjörningur. 2005. Sjá viðauka, 
myndir 5. 
8„Simon Starling: Sheadboatshead (Mobile Architecture No 2)“.The Modern Institute, 8 janúar 2019. 
https://www.themoderninstitute.com/artists/simon-starling/works/shedboatshed-mobile-architecture-no-2-
2005/88/. 
9 Pérez Art Museum Miami. „Artist Simon Starling Discusses His Work ar PAMM.“ Myndband, 1:26:11. 
Sótt 10 janúar 2019 á https://www.youtube.com/watch?v=LavmZOwdgOU. 
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Líkt og í verkinu Shedboatshed (Mobile Architecture No 2) 2005, þar sem verkið endar 

sem bátaskýli aftur en í öðru umhverfi og bátaskýlið hefur tekið umbreytingum og er því 

ekki lengur sama bátaskýlið. 

 

Lunaria annua 

Lunaria annua er titillinn á innsetningu sem var í öðru horni rýmisins í 

innsetningunni The Harvest. Þar voru mismunandi útfærslur af verkum gerð úr 

laufblöðunum, þar var skúlptúr búinn til úr fræbelgjunum af laufblöðum af mánasjóði og 

einnig tveir stórir fletir þar sem slétt var úr blöðunum, verkin voru unnin úr nokkur 

hundruð blöðum úr plöntunni.10 Í innsetningu Lunaria annua, 2017, langaði mig að sýna 

samspil birtu og efniviðarins, en þar sem verkið var sýnt innandyra útbjó ég ljósaborð fyrir 

skúlptúrinn svo hann væri gegnumlýstur. Laufblöðin eru svo þunn að birta skín vel í 

gegnum blöðin og þá sést á sérstakan hátt form fræbelgjanna og skúlptúrsins. Skúlptúrinn 

gerði ég með því að nota trélím og blöðru til að móta hálfmána. Blaðran féll saman sem 

varð til þess að það myndaðist lífrænt form sem minnti á fjall. Fletirnir tveir voru gerðir 

með svipuðum hætti en þar notaði ég tvo ramma þar sem bakhliðin var tekin út og ljós sett 

fyrir aftan til þess að myndin skíni í gegn. Erfitt var að slétta úr blöðunum, ég bjó til fletina 

með því að mála blöðin með trélími og pressa þau svo niður á plast. Þar sem trélím festist 

ekki við plast var hægt að pressa mjög vel og þjappa blöðunum þétt upp við hvort annað. 

Ég notaði tvo stöpla og stillti þeim upp við hornið og var með ljóskastara fyrir aftan svo 

litir laufblaðanna og náttúrulega form þeirra nytu sín.  

Myndlistarmaðurinn Andy Goldsworthy vinnur einnig mikið með hringlaga form 

sem útgangspunkt og þá hugmyndafræði að þannig sé hægt að upplifa verkið frá fleiri 

sjónarhornum. Verk Andy Goldsworthy Sycamore leaves stitched together with stalks 

hung from a tree frá sýningunni Perspectives: Glasgow- A New Look frá árinu 1986 sýnir 

laufblöð af garðahlyn eða sycamore trjám þar sem laufblöðin eru fest saman með stilkum 

laufblaðanna og myndar verkið kassalaga flöt sem hann hengdi í tré.11 Laufblöðin eru 

einnig gulleit og hafa þau þann eiginleika, eins og mánasjóður, að vera þunn og hleypa því 

mjúkri birtu í gegn. Hægt var að sjá verkið frá báðum hliðum flatarins og staðsetja sig 

                                                
10 Sigrún Erna Sigurðardóttir, Lunaria annua, innsetning. 2017. Sjá viðauka, mynd 5. 
11 Andy Goldsworthy, Sycamore leaves stitched together with stalks hung from a tree, ljósmynd. 1986. Sjá 
viðauka, mynd 6. 



 

 

12 

þannig að birtan annað hvort lagðist á laufblöðin eða skein í gegnum þau. Í bók hans Hand 

To Earth frá 1993 er hann að tala um verkferli sitt við gerð verka sinna og að verk hans séu 

skilin eftir úti í náttúrunni þaðan sem efniviðurinn kemur. Hann talar um hugmyndir  

sínar um að vera á réttum stað og á réttum tíma, í þessu tilviki var það árstíðin og 

staðsetningin sem gerði það að verkum að hann gat hann nálgast réttan efnivið. Verkið setti 

hann upp í almenningsgarðinum Pollok Park í Glasgow en hann talar um í bókinni að 

„þetta verk sé eitt hans besta og að það hafi verið kveikjan fyrir mörgum komandi 

verkum.“12 

Mér þykir áhugavert að skoða verk mín í samanburði við verkin hans, þar sem hann hefur 

sín verk úti í náttúrunni og ég hef mín verk inni. Það myndast öðruvísi tengingar við 

efniviðinn þegar hann er tekinn úr náttúrulega umhverfi sínu en ég reyni að móta og breyta 

náttúruleg form fræbelgjanna eða sýna formin með nýjum hætti og á nýjum stað á meðan 

Goldsworthy leggur áherslu á að taka efniviðinn ekki úr sínu upprunalega samhengi og 

skilur hann eftir til að verða aftur að jörðu. Með því að færa efniviðinn frá sínum 

upprunalega stað verður allt ferðalag mánasjóðsins, s.s. staðurinn sem hann kemur frá og 

meðhöndlun ömmu minnar á honum, að hugmyndalegum efnivið verksins sem hefur mikla 

þýðingu við lestur verksins í sýningarrýminu. Ferðalag og saga plöntunnar verður 

mikilvægt andstætt verkum Goldsworthy sem fara ekki í ferðalag frá staðnum sem þau 

koma frá og engin umbreyting er til staðar nema að forminu til.   

 

Það er áhugavert að vinna með laufblöð sem efnivið því það er ennþá hægt að geyma form 

og áferð blaðanna við þurrkun. Þegar ég vann að verkinu Lunaria annua, 2017, kynntist ég 

efniviðinum á nýjan máta. Ég notaði sólarljósabirtu mikið til að rannsaka þessar æðar í 

plöntunni og litinn sem eftir var í laufblöðunum með því að máta laufblöðin upp við 

glugga vinnustofu minnar. Mig langaði að varðveita blöðin, festa minningar plöntunnar á 

flöt og leyfa áhorfendum að upplifa þessa lífrænu eiginleika plöntunnar. Með því að lýsa í 

gegnum myndflötinn var hægt að leggja áherslur á æðarnar, litina og formin. 

 

 

                                                
12 Andy Goldsworthy og Terry Friedman, „Projects 1984-1989“ í Hand to Earth: Andy Goldsworthy 
sculpture (London: Thames & Hudson, 2004), bls 65. 
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Miðlar 

Lunaria annua, 2017 varð seinna að nýju verki, rýmisinnsetningu sem ég kalla 

Þrívíð málverk/Three-dimensional paintings og var sýnd í nemendagalleríi Listaháskólans, 

RÝMD í Breiðholti, haustið 2017.13 Ég klippti fletina út í nokkur hringform sem líktust 

forminu á fræbelgjunum og festi þau á plexiplötur sem héngu úr loftinu á sýningarrýminu. 

Það varð til mismunandi áferð eftir því hvar var horft á verkið, skugginn af hringlaga 

formunum sást á veggnum við verkin og leit skugginn út eins og formið á fræbelgjunum. 

Verkið sjálft var samansett af mörgum blöðum af fræbelgjunum. Einnig myndaði ég 

hringlaga fleti beint á plexiplötur með bókbandslími og blöðum af plöntunni. Ég hef áhuga 

á að gera málverk með óhefðbundnum hætti og ögra þannig hugmyndinni um hvað sé talið 

vera málverk. Þrívíð málverk/Three-dimensional paintings, 2017 er gert með því að mála 

laufblöðin og festa þau saman. Í ferlinu er ég að velja sérstaka litasamsetningu og ég 

stjórna hversu þétt laufblöðin liggja saman. Myndflöturinn verður að málverki sem hægt er 

að sjá frá ólíkum sjónarhornum, með eða á móti birtu. Í texta Jonatan Habib Engqvist í bók 

um verk Hildar Bjarnadóttur, Litir Tengsla, segir hann að “mynd er eitthvað sem maður sér 

en málverk á hinn bóginn er eitthvað sem maður upplifir. Myndin er þá framsetning á ytra 

formi hlutar en málverkið er hlutur.”14 Ég byrjaði að spyrja mig þessara spurninga um hvað 

væri talið málverk þegar ég notaði haustönnina 2017 til að rannsaka miðilinn. Sýningin 

Málverk ekki miðill sem sýnd var í Hafnarborg haustið 2017 talaði mikið til mín. Jóhannes 

Dagsson, heimspekingur og sýningarstjóri sýningarinnar, talar um þessar vangaveltur um 

miðilinn í bók sinni sem gefin var út í tilefni sýningarinnar.  

„Það eftir - miðla umhverfi sem einkennir listmenningu samtímans gæti við fyrstu 

 sýn virst ólífvænt fyrir málverkið en málverkið blómstrar og breiðir úr sér. 

 Sýningin er tilraun til að fjalla um nokkrar, en ekki nærri allar, ástæður þess.“15  

Sýningin sýndi margar útfærslur af málverki, þar sem unnið var með marga miðla eins og 

málverk, myndbandsverk, skúlptúr og textílverk. Myndlistarmaðurinn Sigurður 

                                                
13 Sigrún Erna Sigurðardóttir, Þrívíð málverk/Three-dimentional paintings, innsetning. 2017. Sjá viðauka, 
mynd 7. 
14 Jonatan Habib Engqvist, “Mynd sem Vefnaður” í Colors of Belonging/Litir tengsla (Reykjavík: Listasafn 
Reykjavíkur, 2016), 23-25. 
15 Ágústa Kristófersdóttir, Jóhannes Dagsson ritskýrðu. Málverk - ekki miðill/Painting - not a medium. Max 
Naylor þýddi. (Hafnarfjörður: Hafnarborg, 2017) bls 20. 



 

 

14 

Guðjónsson sýndi á sýningunni myndbandsverkið Veil, 2012, sem sýnir brúðarslör, 

náttúrulegt fyrirbæri þar sem vindur þeytir sandi yfir strönd og í átt að sjó16. Í viðtali sem er 

í bók Jóhannesar um sýninguna, talar Sigurður um hvað miðlar séu fyrir honum. Hann telur 

þá vera „farvegur fyrir ferli og tækifæri til úrvinnslu á hugmyndum. Miðill getur líka verið 

tjáskiptatæki eða millistykki milli höfunda og áhorfenda.“17 

 

Brúðarslör Sigurðar er í þessu samhengi orðið að málverki og þar átti uppsetning verksins 

einnig stóran þátt í upplifun áhorfenda. Verkinu var varpað á vegg inni í hálflokuðu og 

dökku rými. Þegar áhorfandi gekk inn í rýmið upplifði hann ekkert annað á meðan. Þegar 

ég stóð fyrir framan verkið var upplifunin eins ég hefði verið dregin út í náttúruna og að ég 

væri að upplifa vindinn þeytast fram hjá mér. 

  Ég man eftir stóru verkum Eggerts Péturrsonar, Án titils frá árunum 2004-2005 í 

afgreiðslusalnum hjá Landsbankanum við Austurstræti. Þar var sería af þremur stórum 

málverkum af hálendisgróðri á mismunandi tímum sumars. Ég fór eingöngu í þessa 

byggingu til þess að horfa á málverkin, leyfa þeim að draga mig að sér líkt og verk 

Sigurðar hafði gert. Í bók Eggerts Péturssonar, Painting, Málverk líkir hann málverki við 

kvikmyndir frekar heldur en ljósmyndun og segir að það sé framvinda í málverki. Upplifun 

á verki getur verið síbreytileg eftir rými og birtuskili þess. Hann segir „smáatriði í 

myndinni tala til áhorfandans á mismunandi hátt og hver mynd er eins og lestur. Augað fer 

frá vinstri til hægri og upp og niður eftir myndfletinum. Málverk er aldrei eins. Í hvert 

skipti sem litið er á það hefur það breyst.“18 

 

Upp úr þessum vangaveltum um miðla og málverk fór ég að horfa á skúlptúrinn minn, sem 

ég hafði gert hálfu ári áður, sem málverk. Ég málaði hann að innan með akrílmálningu og 

setti hann svo ofan á mjög skært ljós í myrkvu rými, þá var hægt að sjá áferð laufblaðana 

og skæra liti skína í gegnum þau. Ég ljósmyndaði svo verkið og sýndi það sem málverk 

sem ég kalla Mánasjóð, 2017.19 Litirnir, myndbyggingin og áferðin voru ekki ólík 

hefðbundnu málverki. Þarna var einnig pappírs val mitt í miklu aðalhlutverki, mattur 

pappír gefur sterkari dýpt í litunum og gaf myrkrinu í myndunum betra hlutverk. 

                                                
16 Sigurður Guðjónsson, Veil, myndbandsverk. 2012. Sjá viðauka, mynd 8. 
17 Ágústa Kristófersdóttir, Jóhannes Dagsson ritskýrðu. Málverk - ekki miðill/Painting - not a medium. 
18 Eggert Pétursson. Paintings/Málverk. Reykjavík: Crymogea. 2012 
19 Sigrún Erna Sigurðardóttir, Mánasjóður, ljósmynd. 2017. Sjá viðauka, mynd 9. 
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Í grein John Berger, Understanding a Photograph rökræðir hann hvort að 

ljósmyndamiðillinn tilheyri myndlist. Hann færir rök fyrir því að listaverk hafi annað gildi 

heldur en ljósmynd, þar sem ljósmyndir sé hægt að framkalla aftur og aftur og eru því ekki 

einstakar. Hann segir einnig í greininni að „ljósmyndir bera vitni þeirra ákvarðana sem 

manneskja tekur í ákveðinni aðstæðu.“20 Ljósmynd er skrásetning á atburðum, hún er 

einnig bara að skrásetja það sem hefur verið séð og gefur til kynna það sem ekki sést,  

ljósmynd einangrar ákveðið augnablik. Berger talar um málaralist í greininni sem list 

uppstillinga, að allt sé uppstillt eftir ætlun málarans en að það gerir það að málverki. Hann 

telur þessa uppstillingargjörð ekki vera viðeigandi fyrir ljósmyndun og að þær ljósmyndir 

sem innihalda samsetta uppbyggingu, tilheyri ekki þeirri ljósmyndahefð að grípa 

augnablikið. Í verki mínu Mánasjóður, 2017, nota ég myndavélina sem verkfæri. Ég vildi 

fanga alla eiginleika skúlptúrsins, æðar laufblaðanna og form þeirra. Í verkferlinu var ég að 

velja, rétt eins og málarar gera samkvæmt hugmyndum Berger. Ég var að velja ákveðið 

sjónarhorn, uppstillingu, birtuskil og fleira sem hafði áhrif á liti og dýpt.  

„Málaralistin hefur sýnt merkilega þrautseigju í sístækkandi sviði samtímalistar og 

til hliðar við vistkerfi stafrænnar myndmiðlunar. Raunar getur vel verið að 

málaralistin sé máttugri nú en nokkru sinni fyrr. Hún takmarkast ekki lengur við að 

vera nákvæmlega eins og slétti myndflöturinn sem hangir upp á vegg og þykist vera 

eitthvað sem hann ekki er.“21 

Framsetning verka er mikilvæg til þess að ögra hugmyndinni um málverk. Flötur getur 

verið málverk hvernig sem hann er gerður og málverk getur verið úr hvaða efniviði sem er. 

Titill, framsetning og skilgreining listamanns á verkum er mikilvægt fyrir lestur áhorfenda 

á verkinu og hjálpar áhorfenda að ná dýpri skilning á hugmyndum listamannsins. 

 

Sólarljósaprent - Cyanotype  

Ég heillast af sólarljósaprenti eða cyanotype sem aðferð til að nálgast mánasjóð en 

aðferðinni kynntist ég fyrst haustið 2017 og ég hef unnið með hana síðan. Cyanotype er 

ljósmyndarmiðill, þar sem myndin er framkölluð með sérstökum járnvökva á mislöngum 

tíma í beinu sólarljósi. Til þess að undirbúa pappírinn, þarf að mála hann með ljósnæmri 
                                                
20 „Photographs bear witness to a human choice being exercised in a given situation.“(þýð.höf). John Berger. 
„Understanding a Photograph.“ Í Classic Essays on Photography, ritstýrt af Alan Trachtenberg, 291-297, 
(New Haven, Conn: Leete’s Island Books, 1980), bls 292.  
21 Hildur Bjarnadóttir. Colors of Belonging/Litir tengsla. Bls 24. 
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efnablöndu, þurrka pappírinn og framkalla svo myndina með sólarljósi. Ég upplifi þennan 

miðil sem samblöndu af málverki og prenti, gjörningurinn við að mála flötin þétt og vel og 

svo leggja efniviðinn á hann. Bíða á meðan sólarljósið festir formið á blaðið, þvo svo í 

burtu efnið og sjá myndefnið taka dramatískum breytingum frá grænum tónum yfir í 

kóngabláa. Er það þá málverk, prent eða ljósmynd eða tilheyrir verkið öllum þessum 

miðlum?  

Breski grasafræðingurinn Anna Atkins gaf út fyrstu ljósmyndabókina árið 1843, 

bókin sem heitir Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions var einungis með 

cyanotype ljósmyndum. Cyanotype ljósmynd er form af einþrykki og er ekki hægt að afrita 

nákvæmlega sömu mynd. Hver og ein ljósmynd er einstök og er það tíminn, uppstillingin, 

pappírinn og skolunin sem stjórnar útkomunni. Atkins sá að þessi nýja tækni í ljósmyndum 

myndi gera nákvæmari skrásetningu á grasafræðilegum myndum, þar sem teikningar náðu 

ekki sömu upplýsingum.22  

„Atkins lagði plönturnar á blaðið með nákvæmri uppsetningu í huga og reyndi oft 

 að ná samhverfu í myndinni pör af sýnum eru röðuð saman eins og eineggja 

 tvíburar; þykkari þarar gáfu útkomu sem sýndi óljósa, abstrakt þræði þarans.“23 

 

Eins og Atkins, hef ég einnig í huga uppsetningu efniviðarins áður en framköllun hefst. Ég 

er einnig að reyna að fanga eitthvað ákveðið með myndunum mínum, ég hef gaman að því 

að hafa tvennur saman og einnig að leggja blöðin af silkibeinagrind plöntunnar þétt saman 

og nýta gagnsæi blaðanna. 24 Með cyanotype aðferðinni er hægt að safna betri upplýsingum 

en í teikningum, sérstaklega þegar efniviðurinn er jafn þunnur og mánasjóður eða þari og 

þang sem Anna Atkins vann með. Það þarf að hafa í huga hversu þétt laufblöðin liggja á 

pappírnum, pressa þau svo niður með glerplötu og passa að pappírinn og efniviðurinn 

                                                
22 Anna Atkins, Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions, cyanotype ljósmyndir. 1843. Sjá 
viðauka, myndir 11. 
23 „Atkins laid down the plants on the page with a careful eye to composition, often with an attempt at 

symmetry. Pairs of specimens are arrayed like nearly identical siblings; thicker seaweed results in more 
indistinct, abstract skeins.“ Jason Farago. „She Needed no camera to make the First Book of Photographs.“ 
The New York Times, (15 nóvember 2018): sótt 10. Janúar á 
https://www.nytimes.com/2018/11/15/arts/design/she-needed-no-camera-to-make-the-first-book-of-
photographs.html 
24 Sigrún Erna Sigurðardóttir, The Core/Kjarninn, cyanotype ljósmynd. 2017. Sjá viðauka, mynd 12. 
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hreyfist ekki í ferlinu. Þar sem laufblöðin af mánasjóði eru fislétt er erfitt að ná að raða 

þeim á nákvæman máta. Þau þyrlast upp við ofurlitlar hreyfingar.  

Í þessum tilraunum hef ég mest verið að nota silkibeinagrindina af mánasjóð. Plantan getur 

náð allt að 100 sm hæð og er því stöngull hennar mjög stinnur. „Í honum myndast þá hart 

og sterkt efni, tréni. Þar er ekkert vökvastreymi lengur, því frumurnar eru orðnar að 

dauðum vef sem kallast viður. Hlutverk þeirra er nú það eitt að styrkja líkama 

plöntunnar.“25 Þegar stöngull plöntunnar er mjög stinnur er ekki hægt að pressa hana 

almennilega niður án þess að brjóta hana. Það gerir það að verkum að efniviðurinn náði oft 

ekki að liggja nógu þétt að pappírnum og hleypti því birtu undir sig. Það verður til þess að 

útkoman verður í veikari upplausn sem hefur oft draugkennd áhrif á myndefnið. 

Öll mín verk sem ég vinn með þessari tækni og mánasjóð kalla ég The 

Core/Kjarninn. Þau eru enn í vinnslu og ég mun eflaust halda áfram með þessa seríu eftir 

útskrift. Mér finnst áhugavert að sjá hvernig formin á silkibeinagrindinni birtast í gegnum 

sólarljósaprent, silkibeinagrindin er svo þunn og næstum gegnsæ að allir eiginleikar hennar 

festast á blaðinu í hvítu prenti umvafið djúpum bláum tónum. Plantan tekur á sig ýmsar 

myndir sem áhorfandinn á stundum erfitt með að staðsetja. Viðbrögðin hafa oft verið á þá 

leið að áhorfandinn tengi myndina við eitthvað lífrænt, svo sem frumur, sæðisfrumur, 

röntgen mynd og eitthvað sem aðeins er hægt að greina með smásjá.  

Í texta Jason Farago um Önnu Atkins talar hann um áhrif cyanotype ljósmynda hennar á 

skynjun á myndefninu. Hann lýsir plöntunum sem draugalegri áru sem flýtur um túnið. Það 

sem mér þykir áhugavert við cyanotype er hvernig skynjun á myndefninu breytist þegar 

horft er á negatívu af myndefninu. Efniviðurinn virðist fljóta í tómarúmi sem tekur engan 

enda, blái liturinn minnir því óhjákvæmilega oft á hafið eða himininn.  

. 

Garðurinn okkar  

Ég vildi rannsaka betur cyanotype aðferðina fyrir einkasýningu mína Garðurinn 

Okkar, 2018 sem var sýnd í Naflanum, sýningarrými Listaháskólans.26 Ég hafði fundið út 

áhrif cyanotype aðferðarinnar á mismunandi efnivið, mig langaði að taka þessa rannsókn 

ennþá lengra og framleiða mikið af ljósmyndum til að sjá mismunandi styrkleika á útlínum 

                                                
25 Attenborough, David. Einkalíf plantna: Gróður jarðar. Bls 51. 
26 Sigrún Erna Sigurðardóttir, Garðurinn Okkar, innsetning. 2017. Sjá viðauka, mynd 13. 
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plöntunnar. Pappírinn sem ég notaði dró mismikið af ljósnæmu efni í sig og gefur þess 

vegna breytilegar niðurstöður. Í ferlinu hafði ég tækifæri til að velta fyrir mér af hverju ég 

væri að þessu, ég hafði séð fyrir mér að fylla heilan gólfflöt af bláum ljósmyndum á 

gólfinu sem væru allar af plöntunni. Ég fór aftur á staðinn þar sem efniviðurinn varð til, í 

garðinn hennar ömmu, sem eitt sinn var garðurinn okkar. Hún þurrkar plönturnar í horninu 

í kjallara sínum, inni í þvottahúsi. Hornið í sýningarrýminu var mikilvægt fyrir mér vegna 

þess að plantan þarf alltaf að vera höfð í horni, hún er einnig ræktuð í horni blómabeðsins 

og ég vildi einnig hafa verkin sem sköpuð voru með plöntunni í horninu. Ég sá fyrir mér að 

endurskapa blómabeðin í garðinum og fylla gólfið að mestu leyti með ljósmyndum af 

plöntunni, cyanotype í mismunandi bláum tónum. Í ferlinu fannst mér cyanotype aðferðin 

minna mig meira á að gera prent heldur en ljósmynd. Ég framleiddi mjög mikið af prentum 

í rúma tvo mánuði, bæði með sólarljósi sem tók um tvo sólarhringa upp við glugga og með 

útfjólubláum ljósaperum sem tók allt frá 15 mínútum upp í 2 klukkustundir. Þegar það kom 

að uppsetningu var ég samt ekki með nóg til að fylla allan gólfflötinn í Naflanum. Naflinn 

er ca 25fm,  gluggalaust sýningarrými í hjarta skólans. Ég þurfti að endurhugsa uppsetningu 

verksins, ég mátaði efnið upp við hornið á gólffletinum. Ég sá að það virkaði ekki í rýminu 

að nota bara hornið á sýningarsalnum, það skildi eftir of mikið af auðum gólffleti. Ég tók 

því ákvörðun um að hafa blómabeðið í miðju rýminu, verkið var þá 6,5 metrar á lengd og 

1,56 metrar á breidd.  Það virkaði að hafa verkið í miðjunni, það skipti rýminu í tvennt og 

varð til þess að það var betri nýting á rýminu, frekar en að hafa blómabeðið upp við 

vegginn. Innsetning sem leyfði ekki áhorfendum að komast hinum megin í sýningarsalinn. 

Ég vildi gera texta til að fylgja með sýningunni, sem myndi gefa til kynna að innsetningin 

væri blómabeð, og hinum megin í salnum væri húsið við garðinn. Stilkarnir á mánasjóð 

snerta línuna sem er fjarri áhorfendum, því þar vex plantan, fyrir utan gluggann á 

vinnustofu ömmu. 

 

Með verkunum flyt ég birtu inn í gluggalaust rými  

„Það er haust úti og veturinn kallar. Lauf falla og kúra í kaldri jörðinni, sólin kíkir í styttri 

heimsóknir. Silkiskínandi mánasjóður sýnir þokka sinn í dansspori með vindinum. 

Himininn er stöðugt að breytast úr einum bláum tón yfir í annan, dökkblá nóttin heilsar.“27 

                                                
27 Sigrún Erna Sigurðardóttir, Garðurinn okkar: sýningarskrá. (Reykjavík: án útgefanda, 2018). 
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Svo hljóma fyrstu setningarnar í sýningatexta mínum fyrir sýninguna Garðurinn okkar, 

2018. Með textanum langaði mig að gefa áhorfenda innsýn inn í persónulegu tengingu 

mína við bæði cyanotype miðilinn og við efniviðinn mánasjóð. Mig langaði að setja 

áherslu á gegnsæi laufblaðanna, laufblöðin sem þurfa sólarljós til þess að lifa, eru festar 

með sólarljósi á pappírinn sem geymir útlínur þeirra. „Verkin skapast með sólarljósi, með 

verkunum flyt ég birtu inn í gluggalaust rými en þar er gott skjól fyrir veðri og vindum.“28 

Ég tala um samband okkar ömmu við mánasjóð í texta mínum og nefni þar hvaðan allur 

efniviðurinn kemur, úr þessu langa blómabeði í garðinum hennar, sem eitt sinn var 

garðurinn okkar. Ég vildi að textinn myndi undirstrika tengingu verka minna við náttúruna, 

garðinn sem er úti, sem ég vildi flytja inn.  

Í bókinni The secret Life of Plants, sem kom upphaflega út árið 1973, er fjallað um 

rannsóknir Cleve Backster lygamælingasérfræðings á plöntum og viðbrögðum þeirra við 

lygamælaprófi. Í bókinni setur hann fram kenningar um að plöntur hafi minni, að þær 

þekki jafnvel eigendur sína. Lestur þessarar bókar fékk mig til að hugsa um efnivið verka 

minna á nýjan hátt. Getur verið að plönturnar sem amma hefur verið að rækta hafi þekkt 

hana?  Annað sem mér fannst athyglisvert í bókinni eru kenningar um að grænmeti kunni 

að meta það að verða að öðru lífrænu efni, frekar en að rotna í jörðinni. Rétt eins og 

mannfólk getur fundið fyrir létti rétt fyrir andlát. Í ástríkri athöfn við að uppskera og borða 

ávöxtinn myndast tenging milli þess sem er að borða ávöxtinn og ávaxtarins. Þá hugsa ég 

um lokastig plöntunnar, þegar fræbelgirnir eru fullþroskaðir, plantan er búin að lifa í tvö ár 

og næsta kynslóð tekur við. Amma mín klippir stilka plöntunnar og hengir hana til þerris, 

hún gerir þetta þegar plantan er næstum því alveg dáin. Þá eru laufblöðin af fræbelgjunum 

gulleit og þurr og allur grænn litur og vökvi úr plöntunni næstum því farinn. Þar sem 

plantan skynjar umhverfi sitt og er meðvituð um lífverur í kringum sig, ætli plantan skynji 

að amma er í raun og veru að hjálpa þeim að dreifa fræjum sínum og varðveitir í leiðinni 

hræið. 

 Hollenski listamaðurinn herman de vries telur náttúruna vera sína vinnustofu og að 

verkin verði til þar, hann býr þau ekki til heldur náttúran.29 Hann talar um verkin sín og 

verkferli sitt í myndbandi sem gefið var út í tilefni sýningarinnar chance & change sem 

sýnd var í MUSAC safninu í León sem lauk í febrúar 2018. Hann talar um hvernig hann 

                                                
28 Sigrún Erna Sigurðardóttir, Garðurinn okkar: sýningarskrá. (Reykjavík: án útgefanda, 2018). 
29 Vince de vries. „EN- chance & change – herman de vries in MUSAC, León (English version).“ myndband, 
10:05, sótt 10.09.2019 á https://www.youtube.com/watch?v=MRfl1-J_8Cw. 
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vinnur með kerfisbundna flokkun í verkum sínum, hann hefur bakgrunn í garðyrkjufræði 

og hefur einnig unnið á vísindastofnunum sem kenndu honum að flokka og skrásetja sýni á 

kerfisbundinn hátt. Hann nýtir þessa kunnáttu í verkum sínum en þau einkennast af 

lífrænum hlutum í kerfisbundni flokkun og skrásetningu. „Þetta er vinnan mín sem ég geri 

hér, ég horfi í kring um mig, ég upplifi, og vinnan mín sem listamaður er að tjá þessa 

upplifun.“30 Verk hans from earth, sem hann byrjaði að vinna að árið 1983, sýnir 

mismunandi litbrigði á mold og grjóti. Jarðefnin eru nudduð á pappír til að fá náttúrulega 

litinn og eru svo flokkuð á kerfisbundin máta.31 Fyrir mér er flokkun efniviðar hluti af 

ferlinu sem fylgir því að nota náttrulega hluti við gerð verka. 

Ég man eftir að horfa ofan í fullan bréfpoka af laufblöðum af mánasjóð. Mér þótti hvert eitt 

og einasta þeirra vera einstakt, lauflöðin höfðu einhver persónuleikaeinkenni í sér. 

Ég flokkaði þau eftir litum, stærðum, skemmdum, þykkleika og fleira. Það hjálpaði mér að 

skilja efniviðinn, að finna fyrir styrkleika blaðanna og heyra hljóðið sem þau gáfu frá sér 

og hugleiða í leiðinni leiðir til að vinna með efnið. 

 

Lokaorð 

Í þessarri ritgerð hef ég skoðað þróun verka minna og hugmynda tengdum efniviðinum 

mánasjóð, auk þess að greina og tengja verk mín við aðra fræði- og listamenn. Ég hef rakið 

upp verkferli mitt frá upphafi þess að vinna með mánasjóð sem efnivið, talað um 

persónulegu tengingu mína við plöntuna og hvernig það varð til þess að ég hef unnið svo 

lengi með hana. Ég hugsa þá um þetta örlagaríka augnablik sem leiddi til þess að amma 

greip þessi fræ á göngustígnum í bænum Cape Cod í Bandaríkjunum. Ákvörðun hennar 

leiddi að áralögnu sambandi hennar og fjölskyldu hennar við plöntuna. Ég væri hugsanlega 

ekki að vinna með þessa sérstöku plöntu sem efnivið ef mánasjóður væri ekki plantan 

hennar ömmu og sagan sem fylgir sambandi þeirra. 

Eftir að hafa skoðað verkin mín í gegnum skrif og lestur á greinum og tengdu efni, er 

ýmislegt sem hefur skýrst en á sama tíma myndast fleiri spennandi spurningar að elta í 

verklegri vinnu. Ég er sammála Sigurði Guðjónssyni um að miðill geti verið tjáskiptatæki 

                                                
30 Vince de vries. „EN- chance & change – herman de vries in MUSAC, León (English version).“ 
31 herman de vries, from earth, 140 sýni af jarðefni, nuddað á pappír, 1983. Sjá viðauka, mynd 14. 
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eða millistykki milli höfunda og áhorfenda. Miðill fyrir mér er verkfæri sem hjálpar mér að 

koma áfram hugmyndum og kynnast efnivið mínum og viðfangsefnum betur.  

Við undirbúning þessarar ritgerðar las ég bókina The secret Life of Plants, eins og áður 

hefur komið fram. Kenningar Cleve Bakster‘s halda því fram að plöntur muni eftir fólkinu 

sem umgengst þær. Þessar kenningar vekja áhuga minn og ég spyr mig hvort mánasjóður 

muni eftir ömmu minni? Veit plantan að amma er að hjálpa henni að dreifa fræjum og að 

lifa af íslenska veðráttu? Saknar mánasjóður æskuslóðanna á Cape Cod? Hversu langt aftur 

nær minni plöntunnar? Er plantan farin að þekkja mig? Líður henni vel? Þó kenningar 

Cleve Backster séu frá því 1973 þá eru ýmsar bókmenntir eftir fræðimenn að koma núna 

fram á sjónarsviðið með svipaðar kenningar um að plöntur og tré hafi samskipti sín á milli 

og búi yfir þekkingu og greind sem mannfólkið nær varla að skilja. Þessar hugmyndir eru 

mér mikill innblástur í gerð næstu verka. Ég mun halda áfram að vinna með Canotype 

aðferðina þar sem mér finnst hún fanga vel hugmyndir um minni plöntunnar, gegnsæið 

virkar eins og röntgen mynd sem kemst undir yfirborðið og það er akkúrat það sem ég vil 

rannsaka í næstu verkum.  
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Mynd 1. Sigrún Erna Sigurðardóttir, Uppskeran í Vesturhlíð, ljósmynd, 2018. 

Mynd 2. Sigrún Erna Sigurðardóttir, The Harvest/Uppskeran, myndbandsverk, 

04:44 mín. 2017. 
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Mynd 3. Sigrún Erna Sigurðardóttir,The Harvest/Uppskeran  og Lunaria Annua, 
innsetning, 2017.  

Mynd 6. Sigrún Erna Sigurðardóttir, Lunaria annua, innsetning, 2017. 
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Myndir 4. Hildur Bjarnadóttir, Transfer/yfirfærsla, Ljósmyndir , 31 x 21 cm hvor mynd. 

2009. 
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Myndir 5. Simon Starling, Sheadboatshead(Mobile Architecture No. 2), 

innsetning/gjörningur, 2005. 
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Mynd 7. Andy Goldsworthy, Sycamore leaves stitched together with stalks hung from a 
tree, ljósmynd, Pollok Park, Glasgow, 31.10.1986. 
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Mynd 8. Sigrún Erna Sigurðardóttir, Þrívíð málverk/Three-dimensional paintings, 

innsetning, 2017. 
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Mynd 9. Sigurður Guðjónsson, Veil, myndbandsverk, 2012. 

Mynd 10. Sigrún Erna Sigurðardóttir, Mánasjóður, ljósmynd, 2017. 
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Myndir 11. Anna Atkins, Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions, 

cyanotype ljósmyndir, 1843-1844.  
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Mynd 12. Sigrún Erna Sigurðardóttir, The Core/Kjarninn, cyanotype ljósmynd, 2017. 
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Myndir 13. Sigrún Erna Sigurðardóttir, Garðurinn Okkar, innsetning, 2018. 
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Myndir 14. herman de vries, from earth, 140 sýni af jarðefni, nuddað á pappír, 1983.  

herman de vries, earth rubbings, 15 sýni af jarðefni nuddað á pappír, 2018. 
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