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Ágrip 

 

Þrándur Þórarinsson hefur um nokkurn tíma verið áberandi í íslensku listsamfélagi en            

bæði hefur hann haldið sýningar á verkum sínum reglulega frá því hann lauk námi auk þess                

sem hann er afkastamikill við iðju sína. Þá rata verk hans nokkuð oft í fjölmiðla en mörg                 

þeirra eru hlaðin pólitískum gildum. Þrándur málar myndir sínar í klassískum stíl og notast              

við þjóðlegar tengingar sem þykir nokkur nýlunda en slíkur áhugi á sögu landsins og              

þjóðsögum okkar hefur ekki verið áberandi í listum ungra manna síðustu ár og jafnvel              

áratugi. Í þessari ritgerð verður fjallað um hvað veldur þessum áhuga hjá Þrándi og hvernig               

hann nýtir sér þekkingu sína bæði áhorfandanum til yndisauka og hryllings.  

Skiptist ritgerðin í tvo hluta og verður í þeim fyrsta farið yfir aðdraganda             

vitundarvakningar á sviðum menninga- og lista við upphaf sjálfstæðisbaráttu okkar allt til            

enda hennar þegar listumhverfið umverpist í átt til nýrra stefna og skilur við okkar fornu               

gildi. Seinni hluti ritgerðarinnar er að megninu til ævisögulegur en hann byggist á viðtölum              

við Þránd Þórarinsson og Hugleik Dagsson en rætur þeirra samtvinnast í barnæskunni þó             

upp vaxi tvö tré. Einnig var rætt við Stefán Boulter sem deildi haldgóðri þekkingu sinni á                

Odd Nerdrum og hans kennslu en bæði Þrándur og Stefán voru nemar hans um árabil. Gætt                

verður að áhrifavöldum og mögulegri hugmyndafræði Þrándar og að lokum munu verk            

hans vera skoðuð við þann þjóðlega bjarma sem Þrándur ber í brjósti sér. 
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Inngangur 

Þrándur Þórarinsson er einn fárra myndlistarmanna sem valið hefur að feta veg klassískrar             

listmálunar á okkar tímum, þvert á ráðandi stefnur nútíma listheims. Þó það eitt og sér sé                

sérstakt þá vekur furðu hversu afdráttarlaus hann er að auki. Þrándur snertir á ýmsum              

málefnum með verkum sínum eins og Þórarinn Þórarinsson skrifar í grein sinni í             

Fréttablaðinu blandar hann „gömlum þjóðsagnarminnum og dægurmenningu samtímans        

oft með dökkum og demónískum undirtónum en varpar um leið kómísku ljósi á samtímann.              

Hann stendur þannig traustum fótum í fortíðinni á meðan hann sveiflar penslunum í             

hringiðu líðandi stundar og töfrar þá oftar en ekki fram hárbeitta samfélagsgagnrýni”.  1

Ritgerð þessi er unnin mikið til upp úr viðtölum við Þránd Þórarinsson sjálfan og              

listamanninn Hugleik Dagsson og er því í grunninn ævisöguleg. Þá er Hugleikur mikilvægur             

hluti af vegferð Þrándar allt frá barnæsku til fullorðinsára og öfugt en þeir eru náfrændur               

og uppeldisbræður að eigin sögn, og eiga sér nokkuð djúptstætt og náið samband sem vert               

er að skoða. Viðtölin við Þránd voru tekin ýmist yfir kaffibolla á sýningunni Kiosk er               2

Þrándur hélt í febrúar 2020 og sat yfir í litlum sal við Ingólfsstræti 6, eða símleiðis þar sem                  

Þrándur dvelur nú hjá barnsmóður sinni í Danmörku og hjálpar henni með dóttur þeirra og               

annað barn hennar sökum heimsfaraldurs. Viðtöl við Hugleik munu hafa átt sér stað yfir              

löngu morgunkaffi og hádegismat á Kaffivagninum, sem er steinsnar frá vinnustofu hans            

við Grandagarðinn en því til viðbótar var einnig spjallað símleiðis. Þetta voru allnokkur             

samtöl alls og hefðu sjálfsagt getað verið fleiri höfundi til yndisauka, en ekki þótti þurfa til.                

Einnig var tekið viðtal við Stefán Boulter í formi rafpósts þar sem hann hefur haldgóða               

þekkingu og innsýn í nám þeirra Þrándar hjá Odd Nerdrum en hjá honum lærðu þeir báðir.  

Leitast er við að bregða birtu á listsköpun Þrándar með því annars vegar að setja               

hana í sögulegt samhengi og hins vegar með því að vinna úr frásögnum þeirra þriggja               

(Þrándar, Hugleiks og Stefáns) í samhengi við íslenskar þjóðsögur og ævintýri, áhrifavalda            

og samfélagið. Rétt er þó að taka fram að þessir þættir tengjast og hafa gagnvirk áhrif og                 

raunar má segja að þegar að þjóðsögunum og ævintýrunum komi megi greina eins konar              

samruna íslenskrar listasögu og menningarhefðarinnar við þematísk og stílfræðileg         

1 Þórarinn Þórarinsson, „Forðast gryfju hallærislegheitanna”.  
2 Þórarinn Þórarinsson, „Náfrændur andspænis skoffínum og skuggaverum,” 100. 
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einkenni listamannsins og afstöðu hans til nútímans. Hugmyndin um hið fantasíska, eða            

fantasíuna, er mikilvæg í þessu samhengi, en nánar vikið að því hér að neðan. 

Í fyrri hluta mun vera farið yfir upphaf og byrjun listamannastéttar Íslands en fram              

að sjálfstæðisbaráttunni var hún svo til engin. Kannað verður hvernig brautryðjendur           

íslenskrar listar komu þjóðlegum þönkum sínum á framfæri í sínum verkum og verða þá              

jafnframt þátttakendur í sköpun menningarumhverfis sem í senn mótaði félagslegan          

veruleika þjóðarinnar og var mótað af honum. Enda þótt mikið vatn hafi runnið til sjávar               

síðan er óhætt að telja ofanverða nítjándu öldina og fyrstu áratugi þeirrar tuttugustu             

ákveðið lykilskeið ef hugað er að því hvernig rómantíska þjóðmenningarhugtakið flyst yfir í             

nútímann. Jafnframt var það á þessu skeiði sem þjóðinni tókst að hrista af sér aldalanga               

efnahagslega og menningarlega stöðnun og það er á síðari hluta tímabilsins sem fyrstu             

ummerkja þess tæknilega nútíma er umbylt hafði áratugina á undan lífheimi           

nágrannalanda okkar og vestur evrópskra iðnríkja tekur að gæta hér á landi. Hin             

umfangsmiklu nútímavæðingarferli er þannig fóru í gang og birtust mörgum sem eins            

konar mulningsvél hefða og gilda hafa auðvitað hvergi látið af hlutverki sínu. Þvert á móti,               

ferlin verða sífellt hraðari og altækari, og því er við hæfi að gefa þessum „upphafsreiti“               

íslenskrar nútímamenningar gaum enda óhjákvæmilegt að Þrándur og hans listsköpun eigi           

í samræðu við hann, meðvitað eða ómeðvitað. Enginn listamaður er sjálfsprottinn og þótt             

þunga hefðarinnar og virkni ríkjandi menningargilda kunni að vera afdráttarlaust hafnað,           

bæði í orði og verki, þá vill það stundum gleymast að í höfnuninni sjálfri felst þá framlag                 

listamannsins til menningarhefðarinnar, og menningarsamræðan sem á sér stað í gegnum           

árin og aldirnar er auðguð til jafns af þeim skapandi öndum sem inn á forsendur hennar                

gangast og uppreisnarmönnum. Þrándur gengst til að mynda ekki við beinum           

fagurfræðilegum eða hugmyndasögulegum áhrifum neins íslensks listamanns, og sama á          

við um strauma og stefnur. Þótt slík „hlutlaus“ staða sé ekki í boði – nema gengist sé inn á                  

forsendur nítjándu aldar orðræðunnar um „snillinginn“ sjálfsprottna – er sjálft viðhorf           

Þránds og afstaða í þessu máli forvitnileg og gefur ákveðna innsýn í listsköpun hans og þau                

viðhorf sem hana móta.  
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Fyrri hluti ritgerðarinnar er eins og áður segir menningarsögulegur og beinir sjónum            

að tilkomu þjóðlegrar listar og innreið nútímans. Í seinni hluta ritgerðarinnar verður fjallað             

um Þránd sjálfan og þá sérstaklega eftirfarandi atriði: 

 

a) Æska og uppvaxtarár.  

Enda þótt aldrei sé hægt að svara með vissu spurningum um áhrif æskuáranna á              

listamenn er heldur ekki nauðsynlegt að vera strangtrúaður sálgreinandi til að vera            

á þeirri skoðun að um mikilvægt mótunarskeið sé að ræða og áhrif þess ómi um               

ævina alla. Barnið er farið mannsins, eins og Wordsworth sagði. Í þessu ljósi verða              

mótunarár Þránds skoðuð með það annars vegar að markmiði að samfella skapist í             

ævisögulegri nálgun ritgerðarinnar, og svo hins vegar í von um að koma þar auga á               

og geta greint atvik eða leiðarstef sem kallast á við síðari tíma listferilinn. Þá felast               

líka ákveðnir þekkingarmöguleikar í því að skoða hvernig Þrándur segir frá sjálfum            

sér og fortíð sinni, hvað það er sem lögð er á áhersla og hvað virðist síður hafa                 

haslað sér sess í minningargeymslu vitundarinnar.  

 

b) Nám og kennsla.  

Hvað kom til þess að Þrándur hóf nám hjá Odd Nerdrum en kláraði ekki nám sitt í                 

Listháskóla Íslands? Hverskonar kennslu fékk Þrándur hjá Odd og hvernig kennari           

var hann? Hverskonar hugmyndafræði lærði hann og vinnur hann eftir einhverri           

slíkri? 

 

c) Verk Þrándar. 

Rýnt verður í verk Þrándar út frá eftirfarandi þemum þeirra og þau skoðuð með              

íslenskt sagnaminni og atburði líðandi stunda til hliðsjónar.  

1. Þjóðernisrómantík 

2. Ádeiluverk 

3. Borgarmyndir 
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Leitast verður við að varpa ljósi á þá tengingu sem liggur milli Þrándar og hins þjóðlega, og                 

er sú merking lögð í hugtakið í þessu sambandi að innan ramma þess falli saga þjóðarinnar,                

menningararfurinn og samtíminn, með meðfylgjandi virkum átakalínum. Gætt verður að          

vegferð Þrándar til þessa staðs sem hann er á í dag og hverjar mögulegar ástæður eru fyrir                 

því að hann kaus svo óvanalegt hlutverk að gerast klassískur listmálari á tímum isma og               

„póst“-hreyfinga (póstmódernisma, póststrúktúralisma, og pósthúmanisma, svo þrjú       

miðlæg dæmi séu nefnd). Hvernig er menningarlegu og listrænu svigrúmi slíks listamanns            

háttað í samtímanum og með hvaða hætti virkjar hann fortíðina og samferðamenn í             

samtímanum í samræðu?  
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Fyrsti hluti 

1.01 Sjálfstæðisbaráttan og listin 

Ekki er svo langt síðan í heimssögulegum skilningi að við Íslendingar öðluðumst sjálfstæði.             

Í aðdraganda þess og á þeim tíma þótti mikilvægt að hlúa að íslenskum sagnaarfi og               

menningu en „fyrsta skeið íslenskrar málaralistar á þessari öld helgaðist allt af            

sjálfstæðisbaráttunni, nálægð fullveldisins”.  Um þetta ritar Björn Th. Björnsson svo: 3

 

Þjóðin var að taka við landi sínu öðru sinni, og henni var söguleg nauðsyn að sjá það                 
og meta með alnýjum augum. Landslagsmálverki, svo sem og flest í ljóðlistinni, fólk í              
sér þessa endurskoðun, þetta endurnám landsins. Listamennirnir voru í senn elfdir af            
hinum nýja anda og aflgjafar hans. Þokur miðaldalegra fordóma blés úr afdölum og             
öræfum. Sóknin til andlegs fullveldis í stóru og hrikalegu landi var nábundin áræðinu             
til félagslegs sjálfræðis. Hvorugt hefði verið mögulegt án hins.  4

 

Í samspili þessa tveggja, sjálfstæðisbaráttu okkar og upphafning íslenskrar menningu          

fæðist svo hin eiginlega þjóðlega list. En þetta er löng fæðing og á sér stað í mörgum litlum                  

skrefum. T.a.m. var fyrsta listaverkið á almannafæri á Íslandi afhjúpað 19. nóvember árið             

1875 en það var bronsafsteypa (mynd 1) af sjálfsmynd myndhöggvarans Bertels           

Thorvaldsen (1770-1844). Markaði þetta tímamót en „verkið var ekki aðeins hið fyrsta á             5

almannafæri í landinu heldur gaf tóninn fyrir það sem átti eftir að koma á nýrri öld.”                6

Gerjun íslensks menningar- og listalífs átti sér ýmiss konar birtingarmyndir. Skipulögð           

söfnun þjóðsagna hófst árið 1848 af þeim Jóni Árnasyni (1819-1888) og Magnúsi Grímssyni             

(1825-1860) og kom fyrsta safn þjóðsagna hér á landi, Íslensk ævintýri, út á þeirra vegum               

árið 1852 en útgáfa þessara bóka áttu eftir að hafa mikil áhrif á menningarvitund fólks.  7

 

Það er táknlegt, að fyrstu íslenzku landslagsmálverkin voru gerð sem leiktjöld við            
fyrsta íslenzka leikritið sem byggir á innlendu, þjóðsagnalegu minni. Það voru           
Útilegumennirnir eftir skólapiltinn Matthías Jochumsson, frumsýndir í febrúar 1862,         
en leiktjaldamálarinn var Sigurður Guðmundsson, þá kominn frá myndlistarnámi í          

3 Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist á 19. og 20. öld: II. bindi, 7. 
4 Sama heimild, 7. 
5 Júlíana Gottskálksdóttir, Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar: 1 bindi - Landslag, 
rómantík og symbólismi, 14. 
6 Sama heimild, 16. 
7 Stefán Einarsson, Íslensk Bókmenntasaga 874-1960, 186.  
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Danmörku fyrir réttum fjórum árum. Það er táknlegt á þann veg, að það sýnir              
samtíma vakningu á mörgum sviðum listmenntar, sem óx upp af nýjum           
sjálfstæðisanda og breyttu viðhorfi til landsins.  8

 

Þó verður að halda því til haga að fyrsta íslenska landslagsverkið sem skrásett hefur              

verið var málað af Þóru Pétursdóttur Thoroddsen t.a.m. af Þingvöllum þar sem hún í einni               

mynd sinni hefur „frekar einbeitt sér að því að gera útliti húsanna skil en túlka náttúruna,                

enda hafði hún ekki fengið neina þjálfun í landslagsmálun.”  9

Þessi vakning sem um er getið, gat af sér ýmiss konar afkvæmi sem vert er að                

minnast og megum við íslenska þjóðin vera stolt af, bæði í formi lista og bókmennta. Um er                 

að ræða ýmiss konar list, allt frá landslags- og götumynda til listar sem vísar beint í                

menningararf okkar hvort sem hann er úr Íslendingasögum eða þjóðsögunum líkt og stytta             

Einars Jónssonar (1874-1954) Útlaginn (mynd 2). Þjóðin öll lagði hönd á plóg við að ýta               

þessu skipi úr höfn. T.a.m. studdi almennt „fólk Sigurð Guðmundsson til myndalistarnáms,            

eftir að efni hans sjálfs voru til þurrðar gengin” í kringum árið 1854.  10

 

Engu var líkara en frami Sigurðar væri persónuleg uppreisn þess sjálfs. Jafnvel            
fátækt fólk víðsvegar úti um land, sem hafði aldrei séð mynd á ævinni, sendi honum               
nokkra skildinga um langan póstveg; á einhvern óljósan hátt var það framlag þess til              
hins unga Íslands, sem var að rísa.   11

 

Það er því nokkuð ljóst hve lista- og menningarmál voru almenningi mikilvæg en             

hugmyndin um sameiginlega menningu reyndist vera „þjóðinni allri samtengjandi afl og           

hlutverk listanna það, að gæða hana menningarlegu inntaki”. Þá voru áhugalistamenn           12

víða hvar líkt og Benedikt Gröndal Sveinbjarnason (1826-1907) sem gaf út bækur um             

íslenska fugla og flóru, myndskreyttar af sér sjálfum og Jón Helgason (1866-1942)            

prestaskólakennari og síðar biskup sem var „óþreytandi í áhuga sínum að mála            

staðfræðilegar myndir frá gömlu Reykjavik, ýmist hús og gamlar götur sem enn voru við              

8 Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist á 19. og 20. öld: I. bindi, 7. 
9 Júlíana Gottskálksdóttir, Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar: 1 bindi - Landslag, 
rómantík og symbólismi, 27. 
10 Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist á 19. og 20. öld: I. bindi, 37. 
11 Sama heimild, 37. 
12 Sama heimild, 172. 
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lýði, eftir minni sínu og rituðum upplýsingum eða eftir myndum erlendra ferðalanga en             

málverk hans eru einhver gleggsti annáll sem til er um breytingar bæjarins úr sjávarþorpi í               

fullveðja höfuðborg landsins”. Það má því segja að þarna sé þegar búið að leggja grunn að                13

þeirri þjóðernisrómantík sem fer svo á flug eftir því sem líður nær aldamótum.  

 

1.02 Þjóðleg list í hávegum  

Alþingishátíðin árið 1930 var haldin á Þingvöllum en þar var þess minnst að þúsund ár               

voru liðin frá stofnun allsherjarþings árið 930. Þó aðeins væri um minningarathöfn að ræða              

var hún að mörgu leyti sérstök, en hún var fyrsta allsherjarhátíð Íslendinga þar sem um               

verulega þátttöku landsmanna var að ræða en talið er að um 30-40.000 manns hafi sótt               

hátíðina. Skákaði hún þar með 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar sem haldin var árið 1874              14

en fram að þessu hafði „engin svo mikilsverð og glæsileg hátíð [...] verið haldin í manna                

minni”. Fregnir af hátíðinni barst þá til annarra landa líkt og kom fram í fréttadálki               15

Morgunblaðsins, Erlendar símfregnir þann 27. júní 1930 en þar var skrifað: „Öll stærstu             

blöðin í London flytja ritstjórnargreinir sem fara mjög lofsamlegum orðum um           

hátíðarhöldin íslensku, geta um að þjóðin hafi fengið stjórnfarslegt sjálfstæði eftir           

aldralanga áþján, að íslenska þjóðin hafi rækt sína eigin sögu svo vel, að á hverjum einasta                

sveitabæ kunni menn fornsögurnar.” Þá voru fyrst notuð íslensku sýslumerkin sem voru            16

teiknuð sérstaklega fyrir hátíðarskrúðgönguna og Danir skiluðu Valþjófsstaðahurðinni í         

tilefni af Alþingishátíðinni. Menn í fornmannabúningum tóku þátt í hátíðarhöldunum og           17

héldu uppi heiðri víkinganna er settu fyrsta þingið. „Þá var efnt til ýmissa viðburða í tilefni                

af hátíðinni en margir dáðustu listamenn þjóðarinnar sýndu verk sín við þetta tækifæri, þar              

á meðal Ásmundur Sveinsson, Einar Jónsson, Jóhannes Kjarval, Júlíana Sveinsdóttir og           

margir aðrir.“ Þarna var því öllu til tjaldað og bæði þjóðlegum arfi og list gert hátt undir                 18

höfði á þessari tveggja daga hátíð en hún var sett 26. júní og slitið 28. Júní. 

13 Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist á 19. og 20. öld: I. bindi, 47-48. 
14 Vilhjálmur Þ. Gíslason, „Þjóðhátíðin 1874”, bls 56. 
15 „Stórhátíðir”. 
16 „Erlendar símfregnir,” 8. 
17 Jónas Jónsson, „Brot úr handritaannál,” 4. 
18 Gunnar Hrafn Jónsson, „Saga þjóðhátíða á Þingvöllum: Allir velkomnir nema Jón Sigurðsson”. 
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Hápunktur sjálfrar sjálfstæðisbaráttunnar er þó hið eiginlega sjálfstæði Íslands sem          

þjóðinni hlotnaðist árið 1944 en að sama skapi var þessari baráttu þar með lokið og menn                

gátu nú einbeitt sér að öðrum, nútímalegri hlutum. Ísland var sjálfstæð þjóð, laus undan              

oki Danmerkur eða annarra þjóða. Búsetuskilyrði breyttust til muna og fólk flutti í auknum              

mæli til Reykjavíkur en íbúarfjöldi Reykjavíkur fór frá því að vera 6 þúsund manns árið               

1900 í 40 þúsund manns árið 1950. Með öllum þessum breytingum breytast einnig             19

áherslur listamanna okkar. Það grettistak sem þjóðin lyfti að því er virðist öll sem eitt,               

skilaði haldgóðum grunni þjóðlegrar listar. Sú hugmyndafræði sem lá að baki einkennist af             

því að sýna land og menningu í nýju ljósi. gifögur náttúran var þar jafnan fyrir miðju ásamt                 

því að halda sagnaarfinum á lofti, en einnig gegndu ævintýralegar þjóðsögur og            

víkingaarfurinn umtalsverðu máli. Sjálfstæðisbaráttan hafði því mótandi áhrif á list,          

listamenn og fólk almennt og ljóst er að hefði þjóðin ekki knúið fram sjálfstæði jafn snemma                

og raun ber vitni hefði sögu tuttugustu aldarinnar undið fram með öðrum hætti. . 

  

19 Árni Björnsson, Úr torfbæjum inn í tækniöld: Fyrsta bindi, 36. 
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Annar hluti 

2.01 Hin þjóðlega list og fantasían 

Mikilvægt er að setja vel skorðaðann ramma utan um hugtakið „þjóðleg list” annars vegar              

og „fantasíu” hinsvegar. Þjóðleg list er sú list sem sprettur fram úr alþýðumenningu þjóðar              

og sýnir svipaða hluti sem einkenna þá menningu líkt og náttúru, búninga, byggingar, sögu              

landsins og þjóðsögur svo fátt eitt sé nefnt. Fantasíuhugtakið vísar hins vegar til áherslna              20

sem frábrugðnar eru þeim sem segja má að séu innbyggðar í þjóðarhugtakið og hið              

þjóðlega. Staðbinding síðarnefndu hugtakana í landfræðipólitískum skilningi og innleiðsla         

áþreifanlegra félagslegra sviða og menningarhátta inn í listrænt táknkerfi hins þjóðlega           

virðast við fyrstu sýn standa í beinni andstöðu við rökvísi fantasíunnar. Í ljósi miðlægrar              

stöðu hins óröklega og ómögulega innan fantasíunnar má jafnvel spyrja hvort „rökvísi“ sé             

heppilegt skýringarhugtak.  

Umtalsverður munur er á sögu og merkingarvirkni hugtaksins eftir listgreinum en           

engu að síður má greina endurtekin einkenni þvert á miðla og listgreinar, og hvort heldur               

rætt er um myndlist, bókmenntir eða tónlist er um að ræða ákveðna hefð sem þróast og er                 

afmörkuð frá öðrum hefðum er einkennast af ólíkum viðmiðum og áherslum. Það er í              

samhengi bæði við hefðir og þver-miðlaleg einkenni sem hægt er að tala um rökvísi              

fantasíunnar og það sem svo aftur grundvallar hana er að fantasían hafnar raunsæi, er              

and-raunsæisleg. Fantasían felur í sér heimsmynd eða viðhorf í garð veruleikans þar sem             

lögmál ólík þeim sem ætla má að viðtökuhópur þekki úr eigin reynsluheimi eru ríkjandi. Í               

skáldverki þyrfti framvindan t.d. ekki að vera rökrétt, né þyrfti afleiðing að fylgja orsök,              

meðan myndlistarmaður kynni að leita í auknum mæli á náðir táknsæis, og þá jafnvel sækja               

táknkerfi í annan menningarheim eða annað sögulegt tímabil en samtíma listamannsins.  

Listamenn sem skref taka inn á svið fantasíunar segja þannig oftast skilið við             

heimsmynd og framsetningarkóða eigin menningar og samtíma, sem og gildisviðmið þau er            

ákvarða ásættanlega orðræðu um það sem „raunverulegt“ er. Þá kallar fantasían gjarnan            

fram undrun í viðtökuferlinu og í henni felst ákveðin leikgleði og vilji til að brjótast undan                

oki hins röklega og áþreifanlega og hefðarþunga hins raunsæislega. Þannig er jafnframt            

20 „Hið upphafna norður”. 
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ögrandi eða gagnrýnin vídd gjarnan falin að baki fantasíunar. Þá eru ósögð tengsl             21

fantasíunar og þjóðsagna og ævintýra, en í evrópskri menningu má rekja samsláttinn þar á              

milli aftur til 17. aldar. Hér á landi eru þessi vensl sérstaklega mikilvæg og væri leitast við                 

að skilgreina orðræðusvið og ímynda- og táknsafn íslensku fantasíunar væru álfar og tröll,             

afturgöngur og undraverðar kýr þar afskaplega miðlæg. Að þessu verður vikið nánar hér að              

neðan. 

Margar af sterkustu stoðum þjóðlegrar listar okkar samanstanda af þeim          

brautryðjendum sem íslenskt listasamfélag gat af sér á tímum sjálfsæðisbaráttunnar og má            

þá helst nefna Þórarinn B. Þorláksson (1867-1924) sem efndi til fyrstu einkasýningar            

íslenskra málara í Reykjavík árið 1902, en þar var landslagið helsta viðfangsefnið. Beindi             22

hann athyglinni að hinu einstaka sem auðkennir land okkar líkt og í myndinni Sumarnótt á               

Þingvöllum (mynd 3) þar sem hann „beinir sjónum sínum að speglun gjárbarmanna í             

vatninu að næturlagi og leitast eftir því að kalla fram ákveðið loft í rökkri íslenskrar               

sumarnætur fremur en að lýsa sérstökum stað.”  23

Annar slíkur var Einar Jónsson (1874-1954) myndhöggvari sem sýndi höggmyndina          

Útlaginn á Vorsýningunni í Kaupmannahöfn árið 1901 en hann var iðinn við list af              

þjóðlegum toga. Gerði hann m.a. styttu af Þorfinni Karlsefni (mynd 4) í fullum skrúða.              24

Þorfinnur mun vera íslenskur landkönnuður sem var uppi í kringum 980, ættaður frá             

Reynistað í Skagafirði en hann nam land á Vínlandi ásamt konu sinni Guðríði             

Þorbjarnardóttur. Helstu heimildir um hann eru að finna í Grænlendinga sögu og Eiríks sögu              

rauða. Landneminn (mynd 5) er önnur stytta eftir Einar þar sem hann tekur fyrir Ingólf               

Arnarson þar sem hann sést með reistan atgeir í hönd við drekahöfuð og í fullum               

herklæðum. Þessar styttur eru bókstaflegar, hér má sjá hetjur fornra tíma. Þær bera með              

sér styrk og sjálfstæði, ævintýraþrá og leit að betra lífi.  

21 The Encyclopedia of Fantasy, 54. 
22 Kristín G. Guðnadóttir, Kjarval, 17. 
23 Júlíana Gottskálksdóttir, Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar: 1 bindi - Landslag, 
rómantík og symbólismi, 76. 
24 „Einar Jónsson”. 
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Þá var Ásgrímur Jónsson (1876-1958) einn af brautryðjendum íslenskrar listasögu          

en hann hélt sína fyrstu einkasýningu í Reykjavík árið 1903. Hann teiknaði um 1500              25

myndir sem tengjast efni íslenskra þjóðsagna og ævintýra mörg hver æði fantasísk, jafnt             

blýants- sem pennateikningar, vatnslitamyndir og olíumálverk, en þrátt fyrir þennan          

gífurlega fjölda mynda um þetta tiltekna viðfangsefni sem flokkað er í ævintýri, álfasögur,             

trölla- og draugasögur og aðrar frásagnir, voru þær aldrei í forgrunni á sýningum hans              

heldur birtust þær í Lesbók handa börnum og unglingum árið 1907 og í Nýja              

stafrófskverinu árið 1909.  26

 

Ásgrímur Jónsson vann allt frá fyrstu tíð jöfnum höndum að landslagsverkum og            
þjóðsagnamyndum. Hann var fyrsti íslenski myndlistarmaðurinn sem sótti        
innblástur í þjóðsagnaarfinn og var hann einkar afkastamikill á því sviði. Fjórtán            
árum fyrir fæðingu Ásgríms kom út fyrra bindi þjóðsagna Jóns Árnasonar, Íslenskar            
þjóðsögur og æfintýri, og var hann þeim því vel kunnugur frá barnsaldri.  27

 

Þessar sögur, Íslenskar sögur og ævintýri, höfðu þá áhrif á fleiri listamenn líkt og              

Guðmund Thorsteinsson (1891-1924), öðru nafni Muggur en hann teiknaði myndaseríu um           

þjóðsöguna Búkollu árið 1914 og fleiri myndir en hann hafði verið „alinn upp við              

þjóðsögur; Pétur faðir hans hafði meira að segja sérstaka konu á launum til þess að segja                

börnunum sögur, íslendingasögur, huldufólks og ævintýri”.   28

Brautryðjendurnir í upphafi aldarinnar sýndu verk sín reglulega í Reykjavík og tóku            

jafnframt virkan þátt í dönsku listalífi með þátttöku í opinberum listsýningum líkt og             

Þórarinn og Ásgrímur sem tóku þátt í sýningum á Charlottenborg. Minnisvarðar Einars            29

sem reistir voru í Reykjavík líkt og bronsstytta hans Ingólfur Arnarsson (mynd 6) höfðu              

sterka þjóðernislega merkingu og voru mikilvægar táknmyndir um áfanga í          

sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. Þróast svo þessi þjóðlega list okkar yfir í nýjar kynslóðir            

myndlistarmanna með menntun utan úr heimi sem vissulega lögðu stund á nýjar stefnur og              

stíla líkt og impressjónisma og abstrakt en héldu þó tryggð við Ísland og íslenska hætti þó                

25 Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist á 19. og 20. öld: I. bindi, 75. 
26 Sama heimild. 
27 Sama heimild. 
28 Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist á 19. og 20. öld: I. bindi, 135. 
29 Dr. Selma Jónsdóttir, „Þróun íslenzkrar myndlistar í 50 ár”, 25. 
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fantasían væri svo til horfin úr þeim og við tekin hversdagsleg túlkun daglegs lífs líkt og                

impressjónískts verk Gunnlaugs Scheving, Á síld (mynd 7) sem sýnir sjómenn við störf á bát               

sínum. Upp úr stríðsárunum fer þeim þó fækkandi sem leiða hugann að þjóðháttum             

landsins enda Ísland orðin sjálfstæð þjóð og þykir mönnum tími til kominn að kveðja forna               

hætti og nútímavæða samfélagið enn frekar. Þessi nútímavæðing var þó ekki öllum að skapi              

og strax árið 1934 sagði séra Jónas Jónasson m.a. í bók sinni Ízlenskir þjóðhættir á einum                

stað: 

 

Nú eru því miður þeir óðum að deyja, sem kunnu hin fornu fræði fólksins, og ekkert                
er að koma í þess stað. Unga fólkið fyrirlítur heimskuna úr körlunum og kerlingunum,              
en gætir þess ekki, að það er þá um leið að láta þjóðina týna niður efni merkra                 
vísinda, sem nú er safnað til um allan heim.  30

 

Meðal þessara „merku vísinda” eru þjóðsögur, gamlir siðir og þjóðhættir, trú á            

bannhelgi og álagabletti og fleira sem hefur mótað þessa litlu þjóð á afgerandi hátt allt frá                

því Ingólfur Arnarson og hans fólk tóku hér land.  

 

2.02  Hugmyndafræði Þrándar 

Aðspurður hvort heimfæra megi hugmyndafræði eða heimspeki einhvers tiltekins         

stórmennis úr fortíðinni, Kants til dæmis og fagurfræðikenninga hans, eða tilgátu Freud um             

hið ókennilega (sem ekki virðist endilega langsótt sé litið ókennilegra mynda sem finna má              

í höfundarverki listamannsins,) segir Þrándur það ekki hægt. „Ég vinn ekki eftir tiltekinni             

hugmyndafræði, síst af öllu Kant eða Freud. Ég vinn eftir eigin smekk og sannfæringu” segir               

Þrándur en þetta tvennt, eigin smekkur og sannfæring mun vera teygjanlegt og            

margbreytilegt fyrirbæri.  31

Ef litið er yfir myndir Þrándar þá er hægt að ímynda sér heilmikla hugmyndafræði              

sem býr þar að baki. Hann er t.a.m. óhræddur við að vekja á sér athygli og kalla fram                  

viðbrögð fólks líkt og með verki sínu Skollabuxna Bjarni (mynd 8) þar sem hann sýnir               

fjármálaráðherra landsins í gróteskustíl og eru þau allmörg slík verk hans. Hann þjónar             

30 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 157. 
31 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 15. maí 2020. 
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duttlungum sjálfs síns þegar hann breytir ásýnd borgarlandlagsins í borgarmyndum sínum           

líkt og í verkinu Hin rétta Reykjavík (mynd 9) sem einnig eru orðin allnokkur talsins. Og þá                 

leynir hann ekki andúð sinni á neyslusamfélaginu í mynd sinni Jólasveinninn (mynd 10) þar              

sem hinn ameríski og rauðklæddi Santa Claus svífur yfir Reykjavíkurtjörn með kókflösku í             

annarri hönd, sitjandi á jólasleðanum sínum með hreindýr til dráttar á meðan borgin sjálf              

er í björtu báli í bakgrunninum.  

Þrándur hikar ekki við að miðla sinni innri sýn á tvívíðan flöt, samtal hans við               

strigann er óhindrað og hann nær að vera hann sjálfur, sem listamaður og tilfinningavera              

með skoðanir hvort sem þær eru pólitískar eða fagurfræðilegar. Hann leyfir sér að gantast,              

gera grín og hlægja sem og deila áhyggjum sínum af samfélagi okkar hafi hann einhverjar.               

Má þetta vera skeytingaleysi gagnvart viðbrögðum áhorfandans við list hans sem virðist            

verpast um trú Þrándar á gildum sínum og sjónarmiðum en hann er ekki hræddur við að tjá                 

skoðanir sínar á sjónrænan hátt hverjar sem þær mega vera. Kannski er hugmyndafræði             

Þrándar sé að skapa sér sinn eigin veruleika, einskonar hliðarveruleika þar sem hlutirnir             

eru eftir hans höfði, eins og hann sér þá, og hann vill að fólk sjái þann veruleika sinn skýrt                   

og ljóst líkt og myndmál fyrri tíma var þegar ólæs pöpullinn hafði ekkert annað en myndir                

og styttur til að segja sér til um Guð og hans hætti í kirkjunum.  

Í dag hafa áherslur myndlistafólks snúist mikið til að nýrri listmiðlun svosem            

súrealisma, innsetningum, gjörninga og blandaðri tækni sem svo hafa oftar en ekki            

einhverskonar heimspekilegar merkingar og oft er ekki augljóst hver sú merkingu er. Má             

vel vera að þess konar list sé hin náttúrulega þróun á listsköpun í ljósi hinnar ógnarhröðu                

tækniframþróun sem orðið hefur á þessum árum, en engu að síður dregur það ekki úr gildi                

og áhrifum hins klassíska málverks.  

Á þeim tíma er Þrándur hóf nám í myndlist var það nokkuð óvanalegt að ungir               

listamenn leituðu aftur í þjóðarminnið og notuðust við gamlar sagnir og þjóðsögur í list              

sinni. Það er því nokkur sérstæða að þessi vafningur myndlistar og íslensk sagnaminnis er              

mikið til undirstaðan í verkum Þrándar hvort sem um ræðir nýjar eða gamlar sögur, en               

sagnir fyrri tíma eru Þrándi jafn hugleikin og atburðir líðandi stunda, þó ávallt settar fram á                
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klassískan máta. Þá er það einnig afar athyglisvert að Þrándur telur sig ekki undir áhrifum               32

íslenskra myndlistarmanna og tengir verk sín engum slíkum.   33

Ekkert byrjar af sjálfu sér, allt á sér upphaf í einhverju og er eðlilegast að rekja                

uppvöxt og æskuár Þrándar í stuttu máli hér til að byrja með. Þrándur Þórarinsson er               

fæddur árið 1978 á Akureyri og er hann annað barn foreldra sinna, þeirra Katjönu              

Edwardsen frá Noregi og Þórarni Hartarsyni frá Tjörn í Svarfaðardal. Hann flutti aðeins 3ja              

mánaða gamall með foreldrum sínum og eldri systur til Bergen í Noregi en tíðir flutningar á                

milli Noregs og Íslands reyndust Þrándi nokkuð mótandi fyrir uppvaxtarár hans. Fyrstu            34

sjö árin var hann á miklu flakki á milli Bergen, Reykjavíkur og Svarfaðardals en að lokum                

festi fjölskyldan rætur á Akureyri þar sem hann kláraði barnaskólann, þó bjó hann aldrei              

lengur en 3 ár á hverjum stað. Kannski eru það þessir flutningar og togstreita foreldra               35

hans um búsetu kveikjan að myndlistaráhuga en eins og gerist oft með ungt fólk sem á                

erfitt með að festa rætur leitar það í sköpun til að fá útrás fyrir tilfinningar sínar.  

 

2.03  Teiknast á við Hugleik 

Þrándur var mikið að teikna og dunda sér sem ungur drengur eins og flest börn gera.                

Teikning var þó meira en eingöngu dont og dund fyrir Þránd því það var einnig leikur; hann                 

fór að teiknast á við frændur sína og þegar þeir hittust á fjölskylduslóðum á Tjörn í                

Svarfaðardal eftir langan aðskilnað báru þeir saman teikningar sínar og teiknuðu saman.            

Með tímanum heltust frændurnir einn af öðrum úr lestinni, allir nema einn; Hugleikur             

Dagsson.   36

Hugleikur er vel þekktur listamaður í dag og hafa óla priks myndir hans öðlast frægð               

út fyrir landsteinana. Listheimar og menningarlegar áherslur þessara manna eru þó           

órafjarri hvor öðrum og þykir það athyglisvert hvernig þeir hafa nýtt sér hugmyndir hvors              

annars í að þróa list sína hvor á sinn hátt. Hugleikur hefur t.a.m. gert list sína að                 

fjöldaframleiddri söluvöru og þræðir við hana oft og tíðum hneykslanlegt grín með nafn sitt              

32 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020. 
33 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 28. apríl 2020. 
34 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020. 
35 Sama heimild. 
36 Hugleikur Dagsson, munnleg heimild, 5. maí 2020. 
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sem vörumerki hennar líkt og má sjá á sölusíðu hans Dagsson.com. Þá er hann einnig               

þekktur uppistandari sem hefur ferðast víða um heim til að halda slíkar skemmtanir. Þrátt              

fyrir að þeir séu líkt og andstæðir pólar snúast þeir þó um sama punktinn að vissu leyti en                  

báðir eru þeir með þjóðlegan grunn í formi fantasíu og spinna út frá þessu tvíeyki eigin                

sögur á myndformi. 

Þrándur og Hugleikur teiknuðu mikið og margt saman sem börn. Þeir bjuggu til             

ofurhetjur með ýmiss konar krafta þó aðallega á formi spýtukalla og eins voru þeir að               

teikna „cyberpönkara” í glæpastrætum í framtíðarborgum að skjóta hvern annan, einnig           

geimkúreka í sömu aðstæðum, nema þá úti í óskilgreindum hluta geimsins, þá um 12 ára               

gamlir. Þeir lásu ofurhetjublöð og horfðu á teiknimyndirnar um He-Man þó móðir Þrándar             37

væri ekki par hrifin af slíku og beinlínis bannaði allt áhorf á ofbeldisfullar teiknimyndir.              

He-Man þættirnir voru þá eingöngu sýndir á Stöð 2 á þessum tíma í kringum árið 1987 og                 

oftast í læstri dagskrá. Hvorugir voru með áskrift að þeirri sjónvarpsstöð en það kom fyrir               

að hún var send út afrugluð og gátu þeir þá notið þess að hverfa inn í heim ofurhetja annars                   

heims. Máske fæðist hugmyndin um fantasíuna þarna. Þeirri sömu og læðist oft inn í              38

myndir Þrándar, fantasían um hliðarveruleika og hetjur líkt og sjá má í myndum hans á               

borð við verndara næturinnar, ömmuna í Grjótaþorpinu, Laufeyju Jakobsdóttur í verkinu           

Krókódílamaðurinn & bjargvætturinn Laufey Jakobsdóttir (mynd 11) þar sem sjálfur          

Krókódílamaðurinn úr kvæði Megasar er sprottinn lifandi fram á strigann. Berst hann við             39

bjargvættinn Laufeyju sem kemur ungum og ofurölvi stúlkum í var eftir drykkju kvöldsins             

og ver þær gegn mönnum „með höfuð fullt af ógeðslegum hugsunum” líkt og             

Krókódílamanninum.  40

En hverfum aftur til yngri ára Þrándar. Hugleikur vildi meina að hann væri betri              

teiknari en Þrándur en blaðinu var snúið við eftir að Þrándur kom heim til Íslands eftir árs                 

dvöl í Noregi í kringum árið 1993. Þar hafði hann lagt kappkost á að bæta tækni sína og                  

vann markvisst að því að ná góðum tökum á mannslíkamanum og uppbyggingu hans.             

Þrándur verslaði meðal annars amerísku íþrótta- og kraftlyftingablöðin Flex til að teikna            

37 Hugleikur Dagsson, munnleg heimild, 5. maí 2020. 
38 Sama heimild. 
39 Þórarinn Þórarinsson, „Þrándur sleppir krókódílamanninum lausum”. 
40 Úr lagi Megasar, Krókódílamaðurinn. 
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eftir og lærði þannig að teikna mannslíkamann þótt stór væri. Þá 15 ára gamall hafði hann                

tekið stórt framfarastökk fram yfir Hugleik frænda sinn hvað teiknihæfileika varðar.   41

Bæði Þrándur og Hugleikur eru undir áhrif af teiknimyndasögum, teiknimyndum,          

kvikmyndum og bókmenntum. Þeirra unglingsár eru mótuð af „almennum nördaskap” en           

einlægur áhugi þeirra beggja á hverskyns sagnaformi fer vel við slík áhugamál er einkennir              

hinn hversdagslega „ofurhetju nörd”. Þeir eru enn að kasta hugmyndum sín á milli og              42

segja má að þessi leikur þeirra, að teiknast á, hafi þróast í eitthvað meira og stærra, þ.e. þeir                  

teiknast á með öðru sniði sbr. samsýningu þeirra Andspænis í Gallery Port árið 2019. Eftir               

að Þrándur byrjaði að mála hefur hann oft tekið hugmyndir frá Hugleiki og gert ábreiðu af                

þeim líkt og myndin Norwegian Wood (mynd 12) sem Þrándur málaði eftir samnefndri             

teikningu Hugleiks. Þar má sjá mann í miðju skíðastökki í trefli og með húfu einum klæða                

og stinnan getnaðarlim sem virðist vísa jafnt upp á við og skíðin á fótum hans, hann virðist                 

horfa til móts við áhorfandann opinmynntur með blóðnasir en myndin er máluð í eigin              

mynd Þrándar af nokkurri nákvæmni. Þrándur segist hafa sýnt „frænda sínum og norskum             

ættboga þann sóma að endurgera, með sínu lagi, mynd eftir Hulla” sem er lýsandi fyrir               

afstöðu Þrándar til listar sinnar en hann málar að mestu það sem honum býr í brjósti. Er                 43

upphafleg teikning Hugleiks byggð á lagi eftir bresku hljómsveitinni The Beatles sem ber             

einnig nafnið Norwegian Wood (mynd 13) en hún sýnir ekki mikið annað en spýtukall með               

trefil og húfu á skíðum, með holdris. Vinna með hugmyndir Hugleiks er eitt og sér góð                

kímni en slíkt myndi sennilega ekki skila sér á sama hátt ef Hugleikur tæki eitthvað frá                

Þrándi og gerði að sínu þar sem list Hugleiks er mikið til byggð á gríni en Þrándur vinnur að                   

mestu út frá sjónrænni frásagnalist.  

Báðir voru þeir hrifnir af þjóðsögum og fornum ritum, þó Þrándur hafi kafað dýpra              

ofan í slíkar hugmyndir. Og það voru ekki eingöngu ofurhetjublöð og He-Man sem höfðu              

áhrif á Þránd í barnæsku heldur einnig fantasíur líkt og bókverk Tolkien og spilið Dungeons               

& Dragons sem buðu upp á að hverfa í undraverðan hugarheim ævintýra, óvætta og hetja,               

vondra manna, drauga, dulrænna mátta og yfirnáttúrulegra vera. Allt þetta myndi flokkast            44

41 Hugleikur Dagsson, munnleg heimild, 5. maí 2020. 
42 Sama heimild. 
43 Þórarinn Þórarinsson, „Þrándur málaði ábreiðu af Hulla”. 
44 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020. 
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undir svokallaðann nerd culture sem á þó heilmikið sameiginlegt með sagnaminni forna            

sagna líkt og sjá má í bókverkum Tolkien. Í þeim menningarheimi er mikil fantasía sem               

einkennist af tímaleysi og öðrum víddum eða hliðarveruleikum sem oft er sett fram á vel               

myndskreyttu formi. Fátt í íslenskri menningu á sér hliðstæðu við slíka heima nema þá              

kannski íslensku þjóðsögurnar fanga vel hið dulræna yfirbragð sem fylgir hinum           

yfirnáttúrulegu og óútskýranlegu atburðum fantasíusagna. Þessi hugmyndafræði skilar sér         

einkar vel í fyrrnefndri samsýningu þeirra frænda Andspænis. Þar etja þeir saman hinum             

ýmsu þjóðsagnarverum hvor á sinn hátt á myndum sem eru 60 x 60 sm að stærð, allar                 

nema ein. Líkt og í barnslegum leikjum sínum frá yngri árum setja þeir fram hverskonar               

bardaga og framkalla þar með hliðstæður verka sinna, Þrándur með olíumálverkum og            

Hugleikur með blekteikningar. Á einni hliðstæðu má t.d. sjá ólíka túlkun þeirra tveggja á              

útburði andspænis jólakettinum í verkinu Útburður andspænis Jólakettinum (mynd 14). Þar           

stendur útburðurinn með krepta hnefa í fjarlægð undir rafmögnuðum himni sem ljómar af             

norðurljósum, tilbúinn til orustu. Í forgrunni sjáum við svartan jólaköttin, en þó aðeins             

höfuð hans. Vegna þess hve ógnarstór jólakötturinn mun hafa verið á þessi framsetning             

Þrándar sérstaklega vel við þar sem ekki er hægt að greina með röklegum hætti              

stærðarmun kattarins og útburðarins. Við hlið myndar Þrándar má sjá samnefnt verk            

Hugleiks sem sýnir teiknimyndasögu (mynd 15). Rammar hennar virðast vera          

sundurklipptir með svarta ketti í hinum ýmsu stellingu á bak við hvern ramma. Þeir segja               

sömu söguna en á svo mjög ólíkan hátt að nánast er varla hægt að ímynda sér að þeir hafi                   

byrjað á sama stað og vaxið í sundur sem listamenn hvað varðar stíl og framsetningu.  

 

2.04 Hetjuminnið 

Faðir Þrándar, Þórarinn Hjartarson (1950-) mun hafa haft mikinn áhuga á þjóðlegri list og              

menningu en hann er sagnfræðingur að mennt. Ekki er hægt að útiloka að Þrándur hafi               

orðið fyrir einhverskonar áhrifum af slíkum áhuga föður síns en hann mun hafa lesið fyrir               

barnungan Þránd oft og tíðum upp úr bæði íslenskum þjóðsögum og íslendingasögunum. 
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Upp úr þesskonar sögum og þar sem slíkar sögur áttu vel heima í mengi ofurhetja og                

fantasíu hlustaði Þrándur af mikilli einbeitingu og drakk í sig fróðleik sagnanna. Þegar             45

fljótt er á litið eru slíkar sögur ekki svo frábrugnar hinum amerísku ofurhetjusögum.             

Yfirleitt er einhver í vanda og þarf á hjálp að halda eða hið illa lætur á sér kræla í formi                    

ófreskju eða draugs og gerir usla meðal mannfólksins. Þetta sagnaminni er ævafornt og             

mun seint deyja drottni sínum líkt og rannsóknir Joseph Campell sýna fram á í bók sinni                

The Hero’s Journey en þar rekur hann saman söguframvindu þjóð- og fornsagna frá hinum              

ýmsu löndum og tímum og ber þær við hetjusögur samtímans. Allar eiga þær sameiginlegt              

að fylgja ákveðinni formúlu þar sem hetjan neyðist til að snúa frá sínu hefðbundna lífi til að                 

takast á við nauðsynleg verkefni, granda skrímslum og bjarga sínu eigin lífi og eða annarra.               

Hetjan þarf að takast á við hættur og ógnvekjandi aðstæður, allt til þess að geta horfið aftur                 

til fyrra lífs, þó ávallt sem breyttur maður. Í grunninn má segja að þetta sé þroskasaga                

manneskju og hvernig hún tekst á við lífið og þær hindranir sem á veginum verður.  46

Mun það vera skemmtilegur vinkill að barátta Þrándar til að verða listamaður er             

einmitt þyrnum stráður vegur. Hann hefur þurft að mæta hindrunum og mótlæti sem hann              

hefur sigrast á með elju og vinnusemi. Þrándur stendur að vissu leyti utan við íslenskt               

listasamfélag þó hann vilji ekki kannast við það sjálfur. Hann hefur til að mynda ekki verið                47

sýndur á neinni opinberri stofnun utan við sýningu hans í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri              

í febrúar 2019 og þá á engin íslensk stofnun verk eftir hann í sínu safni en miðað við                  

vinsældir Þrándar undanfarin tólf ár hlýtur það að skjóta skökku við. Þrándur vill þó ekki               

meina að það trufli hann að neinu leyti.   48

Það er þá mögulegt að þessi staðreynd ýti undir ímynd hans sem utangarðsmaður             

sem þykir, ef eitthvað er, styrkja hans stöðu gagnvart almenningi sem alþýðlegur            

listamaður. Aldrei hefur hann fengið listamannalaun þó svo hann hafi margoft sótt um þau              

en ekki ber á vott af öfund eða afbrýði til þeirra sem þau fá og styður hann listamannalaun                  

heilshugar. Þó örlar á vonbrigðum eins og hann sagði sjálfur frá í blaðaviðtali: „Það eru nú                49

45 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020. 
46 Joseph Campell, The Hero's Journey: Joseph Campbell on His Life and Work, 42. 
47 Kristinn H. Guðnason, „Þrándur hefur varla undan að mála”. 
48 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020. 
49 Sama heimild. 
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alltaf stöðug vonbrigði þegar ég sæki um listamannalaun. Árleg vonbrigði. Eins þegar ég             

sæki um að halda sýningar á opinberum vettvangi. Þá kemur alltaf synjun.“ Einnig varð              50

það fréttamál þegar Þrándi var hafnað af Sambandi Íslenskra Myndlistarmanna (SÍM) en            

það var gert með þeim rökum að hann uppfyllti ekki þau skilyrði sem þurfa til að vera                 

meðlimur í því félagi sem er og rétt, en erfitt þykir honum að amast yfir slíku                

skrifstofuveldi. Það virðist því vera svo að hvar sem Þrándur finni til mótstöðu eigi hann               51

auðvelt með að breyta henni í meðbyr.  

 

2.05  Árið í Listháskóla Íslands 

Þrándur leggur leið sína í Menntaskólann á Akureyri árið 1997 og nemur þar nám á               

myndlistarbraut sem hann útskrifast af árið 2001 en að hausti sama árs er hann sestur á                

skólabekk í Listháskóla Íslands. Sú seta entist ekki lengi þar sem hugmyndir hans um              

málverk og myndefni samræmdust ekki hugmyndum kennaranna. „Það var engin stemning           

fyrir því sem ég var að gera. Kennararnir sýndu þessu lítinn skilning og sögðu mér að ég                 

yrði að læra þennan fígúratífa stíl heima. Eina myndlistin sem var kennd þar var              

hugmyndalist, konseptlist. Það sem ég vildi gera var alveg á skjön við það sem var verið að                 

kenna. Ég vildi mála eins og gömlu meistararnir.“ Þeir vildu sjá hann gera eitthvað              52

nútímalegra og frumlegra. Það er kannski ekki að sakast við þá kennarana, þeir einfaldlega              

vissu ekki hvað átti að gera við Þránd og mögulega ekki með þá hæfni eða þekkingu til að                  

kenna honum það sem hann vildi læra. Auk þess var myndlistarnám LHÍ með áherslu á               

nútímalega list og féllu hugmyndir Þrándar bersýnilega ekki svo glatt að þeirri stefnu. 

Hélt Þrándur þó eina sýningu á sínu tæpa ári í Listháskóla Íslands og hugsast getur               

að sú sýning hafi markast af uppreisn gegn kennurum sínum. Hann var hvattur til að hverfa                

frá figúratífum og klassískum hugmyndum sínum um málverkið og sagt að hugsa út fyrir              

strigann, bókstaflega. En hann hafði fyrir margt löngu fundið sína stefnu og ekki hafði              53

50 Kristinn H. Guðnason, „Þrándur hefur varla undan að mála”. 
51 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020. 
52 Kristinn H. Guðnason, „Þrándur hefur varla undan að mála”. 
53 Hugleikur Dagsson, munnleg heimild, 5. maí 2020. 
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hann áhuga á öðru. Sýningin fæddist út frá svekkelsi hans yfir því að þurfa að gera                

hugmyndalist, hún var uppreisn gegn kennurum hans.   54

Segja má að þar hafi Þrándur í sitt fyrsta og eina skipti verið með hugmyndalist að                

sjónarmiðum. Pantaði hann nemendagallerí Listháskóla Íslands, Gallerí Nema Hvað fram í           

tímann en þegar að sýningunni kom hafði hann engin verk til að setja upp. Engin sem hann                 

var ánægður með í það minnsta. Tók hann þá stærðar striga og krotaði á hann stórum                

svörtum stöfum „FARIÐ HEIM, ENGIN LIST HÉR” og hengdi þá mynd í glugga gallerísins.              55

Salurinn var þá tómur. Það sem merkilegast er, er að sýningin varð einstaklega vel heppnuð               

hugmyndalistasýning þar sem hún kallast á við DADAisma og hugmyndar þeirra liststefnu            

að leysa af hólmi hvers kyns vit- og rökhyggjukerfi með upplausn. Einhverjir vinir mættu              56

á opnunina og rauðvínsbeljan sem keypt var fyrir hana kláruð en annars var lítið mætt. Sat                

Þrándur þó samviskusamlega yfir sýningunni þá vikuna sem hún var uppi. Stuttu eftir             

þessa uppákomu hætti Þrándur í skólanum. Hann sætti sig ekki við þá kennslu sem hann               

fékk og er þessi sýning hans einna helst lýsandi fyrir álit hans á gæðum og fjölbreytileika                

kennslunar.   57

Hann gafst þó ekki upp. Gífurlegur áhugi hans á klassískri listmálun rak hann áfram í               

þeirri viðleitni sinni að bæta sig. Þetta var fyrir tíma internetsins eins og við þekkjum það í                 

dag og las hann sér til í bókum til að öðlast innsýn í verkvinnslu slíkra verka en fékk ekki                   

neina formlega kennslu á þeim tíma. Til að byrja með reyndi hann að lesa sig til um                 

tæknilegar aðferðir endurreisnarmálarana. Þá spáði hann mikið í ítalskann mannerisma,          

svo fékk hann dellu fyrir rókókó að eigin sögn. Þá kynnti hann sér listasöguna af meiri                58

dýpt en áður og lítur á hana sem hlaðborð sem gaman er að „pikka út það bitastæðasta” og                  

má þar helst nefna Peter Paul Rubens (1577-1640) og Francisco Goya (1746-1828) sem             

höfðu mikil áhrif á Þránd með framsetningu sinni, myndvali, litum og tækni.  59

 

54 Hugleikur Dagsson, munnleg heimild, 5. maí 2020. 
55 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020. 
56 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements - The Essential Encyclopedia Guide to Modern Art, 115. 
57 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 29. apríl 2020. 
58 Sama heimild. 
59 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 28. apríl 2020. 
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2.06  Í læri hjá meistara 

Kemur það til að Odd Nerdrum (1944), norskur og nokkuð frægur listmálari fær sér bústað               

hér á landi í gamla borgarbókarsafninu í Þingholtsstræti 29 A. Hann kom oft til Íslands og                

átti vini hér á landi m.a Hrafn Gunnlaugson, Gunnar Dungal og Georg Guðna. En Ísland               

hefur ávallt verið áhrifavaldur í málverkum hans. Það var á vormánuðum ársins 2003 sem              60

Þrándur frétti af þeim mikla meistara og þegar Þrándur sá hann úti á götu elti hann Odd inn                  

í Mál & Menningu og upp á Súfistann, kaffihús sem var þar inn af og tók hann tali. Odd var í                     

fyrstu ansi skelkaður og hélt að Þrándur væri norskur blaðamaður. En þegar Odd komst að               

því sanna bauð hann Þrándi að koma daginn eftir með myndir til að sýna sér. Þrándur varð                 

við þessari bón og mætti til Odd með verk sín. Þá bauð Odd Þrándi á sveitasetur Odd í                  

Stavern, Noregi sem Þrándur þáði með þökkum og þar með hófst kennsla Þrándar undir              

handleiðslu Odd Nerdrum.  61

 

2.07 Meistarinn og áhrif hans 

Þrándur var í rúm þrjú ár í gamla borgarbókasafninu þar sem Odd starfaði og kynntist hann                

þar öðrum listmálara, Stefán Boulter (1970-) sem einnig var í læri hjá Odd en þó á annan                 

hátt. Segja má að Stefán hafi verið hans aðal aðstoðarmaður. „Ég kallaði mig eiginlega ekki               

lærling á þeim tíma, vegna þess að hlutverk mitt var miklu meira, þeir skiptast eiginlega í                

tvo hópa sem eru hjá Odd, það eru lærlingarnir sem koma og fara og hinir sem eru fast hjá                   

honum í lengri tíma, jafnvel mörg ár og taka meiri ábyrgð, verða nánast hluti af fjölskyldu                

hans.” Þetta var vinna frá morgni til kvölds alla daga og einnig komu aðrir í sömu                62

erindagjörðum, Þrándur og fleiri, jafnvel þekktir íslenskir listamenn sem vildu fræða sig,            

„enda ekki á hverjum degi sem maður fær að umgangast raunverulegan snilling, flestir lesa              

um þá í bókum”.   63

 

60 Stefán Boulter, munnleg heimild, 15. maí 2020. 
61 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020. 
62 Stefán Boulter, munnleg heimild, 15. maí 2020. 
63 Sama heimild. 
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Lengst af voru aðeins þeir tveir í læri, en aðrir nemendur komu og fóru. Fór kennslan                

þannig fram að nemendur fengu lítinn krók til að mála sjálfir en aðal kennslan fólst í að                 

fylgjast með Odd mála auk annarra hluta. Þetta var þó ekki hefðbundin kennsla, segja má að                

þetta hafi verið sjálfsnám undir handleiðslu. „Það lang mikilvægasta að mínu mati var             

áherslan á sjálfstæða hugsun, rökhugsun, vinnusiðferði, lestur bókmennta og heimspeki og           

finna þannig svörin sjálfur, láta ekki mata sig heldur draga eigin ályktanir, segja sína              

skoðun og skoða hlutina hlutlægt” segir Stefán Boulter þegar hann er beðinn um að lýsa               

námi sínu hjá Odd. Einnig hefur Stefán það á orði að það að læra aðferðir hjá Odd hafi                  

vissulega verið mjög mikilvægt og gagnlegt“, en sumt er ekki hægt að kenna, vegna þess að                

við erum öll ólík og það sem gerir einn listmálara ólíkum öðrum er skapgerðin og karakter.                

Það er fyndið hversu margir halda að þetta gangi allt út á læra aðferðir, þetta er nefnilega í                  

raun hugmyndalist, hin eina og sanna, það er hugurinn sem stjórnar hendinni og það er               

ekkert vélrænt í því ferli”. Einnig lærðu þeir hagkvæma hluti líkt og að strekkja striga,               64

ýmiss konar handverk og gerð portrettmynda hver af öðrum eða sjálfsmyndir með ýmsum             

svipbrigðum.   65

Báðir bera þeir Þrándur og Stefán Odd góða sögu og segja hann hafa verið góðan               

kennara en Odd er annars hvað þekktastur fyrir að hafa „skilgreint sig við Kitsch-málara,              

frekar en listmálara, og verður einn forvígsmaður Kitsch-hreyfingarinnar í myndlist.”          66

Þegar Þrándur er inntur eftir því hvort hann sjálfur máli eftir þessari hugmyndafræði             

svarar hann: „Ég get ekki alveg lagt mið að þessari stefnu. Ég skil þessa hugmyndafræði og                

styð hana að einhverju leyti. Mér finnst hún samt sníða fólki örlítið of þröngan stakk.”               67

Áður en Odd gekk hugtakinu Kitsch á hönd var sú stefna þekkt sem einskonar bjögun eða                

ýkjur á hverskyns þegar tilbúnum listverkum, eða gervilist.   68

Odd hefur haft lag á því að koma sér á framfæri með drungalegum og stundum               

hneykslanlegum myndum líkt og Shit Rock (mynd 16) þar sem þrjár konur krjúpa með              

bakið að áhorfandanum og bæði pissa og kúka. Önnur mynd er sjálfsmynd af honum              

64 Stefán Boulter, munnleg heimild, 15. maí 2020. 
65 Friðrik Sólnes. „Sígildur samtímamálari : Þrándur Þórarinsson”, 547. 
66 Sama heimild. 
67 Kristinn H. Guðnason, „Þrándur hefur varla undan að mála”. 
68 Patrizia C. McBride, „The Value of Kitsch“, 286. 
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sjálfum, Self Portrait in Golden Cape (mynd 17) í kufli sem hann lyftir upp yfir mitti og mun                  

hann vera með fulla reisn. Vísan í þá mynd má sjá í ádeiluverki Þrándar um klaustursmálið                

svokallaða en á mynd Þrándar Klausturfokk (mynd 18) má sjá nokkra þingmenn            

Miðflokksins með Sigmund Davíð Gunnlaugsson, einn stofnanda og þingmann flokksins í           

forgrunni. Hann er íklæddur gulum kufli rétt eins og Odd í mynd sinni. Þá er hann með fulla                  

reisn en þó er það ekki limur sem teygir sig upp líkt og blóm til sólar heldur einhverskonar                  

margfætla með höfuð Sigmundar Davíðs. Má vera að þetta sé einnig ádeila á hans gamla               

meistara Odd, en látum það liggja milli hluta og lítum aftur til Odd. 

Í stuttu máli þá höfðu gagnrýnendur Odd notað þetta orð, kitsch, myndum hans til              

háðungar en árið 1998 greip hann hugtakið á lofti og „skilgreindi Kitsch sem heimspekikerfi              

og lífsstíl sem skildi sig frá módernisma og nútímalist í meginatriðum, ekki síst í því að                

stefnan kýs tilfinningalega einlægni framyfir kaldhæðni og intellektúalisma. Áhersla skyldi          

lögð á að gera fallegar myndir sem hefðu hið sam-mannlega og eilífa viðfangsefni þannig að               

verkin gætu höfðað til allra óháð bakgrunni eða menntun.”   69

 

Odd Nerdrum hefur mikla sérstöðu innan samtímalistarinnar. Allt frá því hann kom            
fyrst fram á listvettvangi í Noregi árið 1964 hefur hann látið í ljós miklar efasemdir               
um módernismann, og hafnað því að fylgja þeim vinnuaðferðum sem samtímalistin           
hefur lagt áherslu á. Í staðinn hefur hann sótt fyrirmyndir sínar til tækni Rembrandts              
og tjáningar Carvaggio frá 17. öld til að skapa tilfinningaþrungna veröld, þar sem             
goðsagnakenndar mannverur reika um eyðilegt landslag mikilla örlaga.        
Vinnuaðferðir hans, tilvísun til verka hans og myrkviða tilfinningalífsins og ögrandi           
yfirlýsingar hans í fjölmiðlum um samtímalist hafa gert listamanninn að mjög           
umdeildri persónu; um leið er hann örugglega einn þekktasti listamaður Norðurlanda           
á heimsvísu við upphaf 21. aldarinnar, og verk hans er að finna í söfnum víða um                
heim.  70

 
Myndmál Odds er annarskonar en myndmál Þrándar þegar rýnt er í verkin. Vissulega             

er stíll þeirra svipaður í uppistöðuatriðum. Þeir notast báðir við milda og tempraða liti þó               

það komi fyrir að myndir Þrándar eru bjartari. Sömuleiðis eru myndir Þrándar yfirleitt             

frásagnalegri að því leitinu til að titill myndarinnar og sagan bak við hana er nokkuð               

lýsandi. En sömuleiðis er myndmál Stefáns sem einnig var í læri hjá Odd annarskonar og               

69 Friðrik Sólnes. „Sígildur samtímamálari : Þrándur Þórarinsson”, 547. 
70 Eiríkur Þorláksson, Endurnýjun íslenska málverksins, engar síður tölusettar. 
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má því færa fyrir því rök að um sterka og sjálfstæða listamenn er að ræða en ekki                 

villuráfandi listnema sem ekki geta unnið nema eftir fyrirframgefinni hugmyndafræði          

annarra.  

Sem dæmi tekur Stefán fram að hans hugmyndafræði er einfaldlega sú að myndgera             

hans innri sýn. „Ég notast við táknmyndir, hugleiðingar um náttúruna og tilvist okkar í              

henni og mysteríuna, erkitýpur ofl. Stundum kalla ég það sem ég geri ljóðrænt raunsæi,              

þetta er svolítið eins og leikhús eða leikmynd. Ég finn mjög lítið í hugmyndafræði og               

fagurfræði nútímans sem á erindi við mig og ég held að ég sé ekki einn um það” segir Stefán                   

að lokum en mun það rýma vel við hugmyndafræði Þrándar þó hún sé ekki nákvæmlega hin                

sama.  71

Með nokkurri vissu er hægt að segja að Odd hafi haft mikil áhrif á Þránd. Odd málar                 

vissulega í sama tæknilega stíl sem Þrándi hugnast en Odd bar með sér ýmiss konar önnur                

áhrif sem hafa fylgt Þrándi. Það var því ekki eingöngu markmið Þrándar að ná upp tækni og                 

geta í raun unnið myndir sínar á klassískan máta heldur vann hann hörðum höndum við að                

tileinka sér vinnubrögð og siði Odd á vinnustofunni, en ekki má vanmeta þá kennslu Odd.               72

Hann sat oft lengi við á vinnustofunni og var iðinn en slíkur sjálfsagi er eitthvað sem Odd                 

hafði og gat miðlað til nemenda sinna. Það er jú gríðarlega mikilvægt þegar verið er að                73

vinna að olíumálverkum að nýta tímann vel og vera ekki að slóra. Þær flennistóru myndir               

sem Þrándur málar eru oft nokkrar vikur í vinnslu. Þrándur er afkastamikill málari líkt og               

sést á fjölda sýninga undanfarin ár og á því að þakka sjálfsaga og elju. Það er einnig                 

mikilvægur eiginleiki að tileinka sér þegar lifibrauð fólks er eigin handverk. En einnig er              

athyglisvert að rýna í verk Þrándar með verk Stefáns til hliðsjónar þar sem þeir voru jú                

báðir undir handleiðslu Odd á svipuðum tíma og kynntust nokkuð vel. Sú þróun sem verður               

á þeim sem listamönnum liggur kannski einna helst í afstöðu þeirra til listar sinnar líkt og                

fram hefur komið í hugleiðingum um hugmyndafræði þeirra. Þeir eru einfaldlega tveir            

ólíkir einstaklingar og innra með þeim eru tveir mismunandi heimar. Vissulega svipar            

einstaka atriðum til hvors annars líkt og litaval en í undirstöðuatriðum er list þeirra              

71 Stefán Boulter, munnleg heimild, 15. maí 2020. 
72 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 28. apríl 2020. 
73 Sama heimild. 
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gjörólík. Stefán hefur lagt lag sitt við póstmódernískan stíl og leikur sér að ljósi í               

framsetningu sinni á bæði fígúratífum- og landslagsverkum sem og uppstillingum. Lítið fer            

fyrir ádeilu eða átökum í myndum hans, ólíkt Þrándi og Odd heldur má þar líta tímalausar                

hugleiðingar. 

Að lokinni þjálfun hjá Odd Nerdrum árið 2006 leigði Þrándur sér stúdíó á             

Njálsgötunni og hóf þar að vinna að stærri verkum. Það var kærkomin þróun frá náminu hjá                

Odd þar sem hann sat fyrir framan spegil og málaði sjálfan sig „endalaust” eins og hann                

kemst sjálfur að orði, eða aðra nemendur. Þá kynntist hann barnsmóður sinni, Unu             74

Gunnarsdóttur árið 2011 og fylgir henni til Kaupmannahafnar þar sem hún nam listnám en              

sambandið varð ekki langlíft. “Þar bjó ég í þrjú, fjögur ár. Það gekk illa að selja úti því                  

enginn þekkti mig. Þá fór ég í nám, kláraði master í heimspeki og á lítið eftir í master í                   

listfræði. Þá kem ég heim árið 2015 og held sýningu í Gallery Port sem gengur mjög vel.                 

Þetta hefur verið samfelld sigurganga síðan þá” segir Þrándur líkt og ekkert sé sjálfsagðara.             

„Ég hélt fjórar stórar einkasýningar áður en ég fór út og ég hafði áhyggjur af því að ég                   75

væri kannski gleymdur þegar ég kom heim, en það var ég ekki” segir hann og brosir.  76

 

2.08  Þrándur eignar sér fantasíuna 

Ef til vill má Þrándur einnig vera undir áhrifum af lífsstíl Odd. Allt líf Odd er litað af list hans                    

og sker hann sig úr fjöldanum þegar til hans sést. Vakti það athygli þegar hann og eiginkona                 

hans spásseruðu um miðbæ Reykjavíkur íklædd fatnaði í stíl miðalda, í síðum kuflum með              

verðmæti sín í pyngju reyrða um mittið. Þá lýsir hann list sinni sem draumkenndum og               77

tímalausum veruleika: „Það sem við sjáum í draumum okkar er það sem listmálara langar              

að fanga: tímalausar upplifanir sem allar manneskjur heims tengja við”.  78

 

74 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 28. apríl 2020.  
75 Sama heimild. 
76 Sama heimild. 
77 Friðrik Sólnes, „Sígildur samtímamálari : Þrándur Þórarinsson”, 546. 
78 „Odd Nerdrum, a world of Kitsch”, „What we see in our dreams is what a painter wants to capture: timeless 
scenes of universal human feelings”. 
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Þegar við sjáum Þránd í dag er líkt og hann sé fæddur á rangri öld. Hann er gömul sál,                   

hlustar á gamaldags tónlist, er rólegur mjög og með mikið jafnaðargerð. Tíminn líður hægt í               

hans úri og klæðir hann sig að gamalla bænda sið einna helst í ullarklæðnaði. Hann klæðist                

þá hnébuxum og vesti, gjarnar með hatt eða húfu og þykir honum nokkuð eðlilegt að               

samsvara sér í myndum sínum í þessum klæðnaði. Hann finnur fyrir fortíðarþrá og hefur              

kosið að taka siði fyrri tíma upp hjá sjálfum sér líkt og sérstæðan fatasmekk sinn. Þó er                 

margt móðins í hans farteski líkt og pólitískar skoðanir hans gefa til kynna. Hann er               

jafnaðarsinni og femínisti, rauður mjög og tók virkan þátt í Marxískri vakningu ungs fólk í               

kringum aldamótin síðustu. Svo virðist sem Þrándur viti nákvæmlega hver hann er og             79

hann kærir sig kollóttan hvort sú persóna er á skjön við ráðandi áherslur nútíma samfélags.               

Hann var þó ekki alltaf þessi maður sem við sjáum í dag, eðlilega. Hann var barn, klæddur af                  

foreldrum sínum, þá unglingur undir áhrifum umhverfis síns líkt og langflestir unglingar            

eru og klæddist joggingpeysum og strigaskóm. Þrátt fyrir fataval í anda tísku þessa ára var               

Þrándur þó alltaf örlítið öðruvísi en aðrir, í hugsun og gjörðum. Með þessari sjálfsköpuðu              80

umgjörð um sinn persónuleika hefur Þrándi tekist að skapa sér sinn eigin heim. Það má               

jafnvel orða það svo að Þrándur sjálfur er hans stærsti og mesti gjörningur. Það er líkt og                 

hann og verk hans líði saman í eitt. Hvar Þrándur staðsetur sig í tíma er óræðið en hann                  

getur flakkað á milli fortíðar og nútíðar án fyrirhafnar þegar honum hentar. Hann, líkt og               

meistari sinn, er að vissu leyti utangarðsmaður og má lesa það úr verkum hans líkt og Odds. 

 
Mikilvægasta viðfangsefni Odd Nerdrum í list sinni hefur alla tíð að segja sögur af              
þeim sem stendur einn og sér - utangarðsmanninum sem samfélagið hefur hafnað -             
og mörg verka hans vísa þannig með vissum hætti til hans sjálfs og afhjúpa hans eigið                
tilfinningalíf.  81

 
 

2.09  Fyrsta einkasýningin 

Strax í sinni fyrstu einkasýningu, Málverkasýning, var ljóst hver stefna Þrándar yrði. Var             

hún haldin í febrúar árið 2008 í Jónsson og Kaaber húsinu við Sæbraut og segja má að hún                  

79 Hugleikur Dagsson, munnleg heimild, 5. maí 2020. 
80 Sama heimild. 
81 Eiríkur Þorláksson, Endurnýjun íslenska málverksins, engar síður tölusettar. 
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hafi slegið í gegn. Svo vildi til að þetta var rétt fyrir bankakreppuna miklu og enn átti fólk                  

talsverða peninga. Svili Þrándar, Svavar Pétur Eysteinsson, betur þekktur sem Prins Póló,            

bauðst til að vera sýningarstjóri og gekk vel að bæði auglýsa og kynna sýninguna. Þrándur               

var hissa á þeim fjölda sem mætti á sýninguna, hann taldi sjálfan sig vera óþekktan               

listamann en fljótt kom í ljós að í raun var hann vel þekktur meðal listunnenda. Þrándur                

seldi vel á sýningunni og „eftir hana opnuðust honum allar dyr”, hann sagði upp vinnu sinni                

sem næturvörður á sambýli og hefur ekki unnið “heiðarlega vinnu eftir það”. Það mun hafa               

verið einstaklega hátíðleg stund í lífi hans.  82

Vísanir til Miklabæjarsögu, Galdra-Lofts, Egils Skallagrímssonar og aftöku Jóns         

Arasonar og sona hans svo eitthvað sé nefnt blöstu við áhorfendum í stórum og              

átakanlegum myndum en slík verk kallast óneitanlega á við þjóðleg verk Einars Jónssonar             

þó þau séu með öðru formi. Meiningin var þó ekki að málast á við Einar eða nokkurn annan.                  

Hugmynd Þrándar að þessum verkum er fyrst og fremst hægt að rekja til áhuga hans á                

þessum sögum úr íslenskum sagnaarfi. Þau augnablik sem hann valdi og sýnir í verkum              

sínum eru þó lýsandi fyrir hugarástand Þrándar á þessum tíma en hann velur ögurstundir              

og merka menn til að sýna á striga sínum. Þetta var mikilvæg og stór stund í lífi hans, þessi                   

fyrsta einkasýning og kemur það fram í myndum hans. Nokkuð einkennandi fyrir þessa             

sýningu er stærð myndanna en þær eru flestar flennistórar má með sanni segja að hér hafi                

verið stórhuga maður á ferð. Þó þemað hafi vissulega verið nokkuð dreift var það þó nánast                

allt hluti af íslenskri menningu og sagnaminni fyrir utan nokkrar sjálfsmyndir og málverki             

af umboðsmanni hans. 

 

2.10 Málverkin 

Málverk Þrándar eru vel þekkt í íslensku listasamfélagi þó hann standi að vissu leyti utan               

við það opinberlega sbr. SÍM deiluna. Þau virðast ná til fólks á öllum aldri og er hann vel                  

metinn bæði meðal ungra sem aldinna en fólk á öllum aldri kaupi verk Þrándar. Notkun lita                

er nokkuð sérstök en hann notast nær eingöngu við mjúka og tempraða jarðliti utan við               

stöku blóðrauðan til að merkja blóð sem fyrir vikið er í andstöðu ljúfra lita hans og skera                 

82 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020. 
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sig þannig úr. Í sumarlegum borgarmyndum hans notast hann einnig við mjúkan og bjartan              

gulan lit sem einnig kallar fram augnlit áhorfandans vegna andstöðu sinnar við bláu tónana              

sem svo oft má finna í verkum hans. Kannski er það hugmyndafræði Þrándar, eða öllu               

heldur smekkur og eigin sannæring hans sem gera verk hans aðgengileg jafn breiðum hópi              

fólks og raun ber vitni en vísanir hans til þjóðsagna, Íslendingasagna, málefna líðandi             

stunda og poppmenningar bera með sér breitt áhugasvið og fær fólk til að tengja enn frekar                

við verkin en lesa má heilmikla einlægni úr verkum hans. Hann segir sögur sínar með eigin                

hætti. 

 

2.11 Þjóðernisrómantíkin  

Hiklaust er hægt að lesa mikla þjóðernisrómantík úr verkum Þrándar en hann hefur gott              

vald á pensli sínum og framkallar hann oft og tíðum táknmyndir íslenskrar menningar líkt              

og fjallkonuna, fólk í íslenskum búning og þjóðsagnarverur í fallegu íslensku landslagi en             

framsetning sumra þeirra er ekki lík neinu öðru sem hefur sést hér á landi áður líkt og í                  

verkinu Fjallkonan andspænis Bergrisanum (mynd 19) sem sem þessi tákngervingur lands           

okkar sést búa sig undir bardaga við gríðarstóran þurs er sést í fjarska, enda vill Þrándur                

ekki kannast við að áhrifavaldar hans megi finna í íslenskri listasögu og kennir sig frekar               

við gamla meistara Evrópskrar listasögu og mögulega norska málarann Teodor Kittelsen           

(1857-1914), einn af ástsælustu listmálurum Noregs sem málaði norskar þjóðsagnaverur          

og tröll. Stíll og efnistök Þrándar er vissulega klassískur og fátt við fyrstu sýn sem bendir                83

til þess að þetta séu í raun kornung verk sem má vera að sé tilgangurinn. Kannski finnst                 84

Þrándi íslenska listasagan gloppótt. Getur það verið að það sé „verkefni hans að gera fyrir               

íslenskar þjóðsögur það sama og hinir miklu endurreisnarmálarar gerðu fyrir gríska og            

rómverska goðafræði” veltir Orla Schantz, danskur listgagnrýnandi á blaðinu Kunstavisen          

fyrir sér. „Mér fannst það góð hugmynd að gera Rubens-líkar myndir með myndum úr              85

83 Þórarinn Þórarinsson, „Forðast gryfju hallærislegheitanna”. 
84 Friðrik Sólnes, „Sígildur samtímamálari : Þrándur Þórarinsson”, 548. 
85 Orla Schantz, „Thrándur Thórarinsson maler mesterligt på Nordatlantes Brygge”, „Hans projekt er også at 
gøre for islandsk folklore, hvad de store renæssancemalere gjorde for den græske og romerske mytologi, når 
de billedliggjorde de antikke fortællinger.” 
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Íslendingasögunum. Ég taldi það góða samstæðu að skiptast grísku goðafræðinni út fyrir            

hina norrænu,” segir þá Þrándur sjálfur.  86

Við val sitt á myndefni hefur Þrándur að mestu farið eftir því hversu sjónrænt efnið               

er. Af mörgu er að taka í Íslendinga og þjóðsögum vegna fjölda ögurstunda sem auðvelt er                

að koma frá sér á fallegan og skiljanlegan hátt. Lengst af bjuggum við Íslendingar í sveitum                

landsins og erum því tengd náttúrunni sterkum böndum. Við urðum því að skapa okkur              

táknmyndir til að útskýra náttúruleg fyrirbæri sem fólk annars átti erfitt með að útskýra og               

tók það til að túlka sérkennilegt umhverfi sitt með mjög myndrænum hætti. Það þróaði með               

sér þjóðtrú sem barst manna á milli og reyndist lífsseig. Þjóðfræðingurinn Árni Björnsson             

greinir frá myndun þjóðtrúar í grein sinni Hvað merkir þjóðtrú?: 

Þar er oft leitað skýringa á náttúrulegum en torskildum fyrirbærum. Íshræring í            
sumum vötnum geta til dæmis framkallað hljóð sem líkjast gauli eða skerandi veini             
og vöktu hugmyndir um sænaut. Hraunmyndir og klettar í landslagi geta með ljósi             
og skuggum tekið á sig ótal kynjamyndir í augum hugmyndaríks ferðalangs og hann             
samið tröllasögur til skýringar og skemmtunar.  87

Svokölluð sögumenning myndaðist og þegar fólk vann handavinnu á kvöldin á baðstofunni            

voru lesnar sögur og kvæði til afþreyingar og skemmtunar. Við kertaljós og lýsislampa unni              

fólk þessu vel og hafði gaman af þó eflaust hafi þeim skotið hrollur niður eftir baki við                 

óhugnalegustu sögurnar. Þetta var ein helsta afþreying fólks á vetrarkvöldum þegar ekki            

var unnt að gera nokkuð annað sökum dimmu, hverfulli náttúru og fátæktar. Heilmiklan             

boðskap má einnig greina í sögunum er snertir ýmist á siðferði eða lífsreynslu. Börnum var               

haldið á mottunni með nokkrum þeirra t.a.m. með sögunni um Grýlu sem át börn sem ekki                

höguðu sér eða huldufólki sem lokkaði fólk inn í steina og hleypti því ekki út að nýju. Ýmiss                  

skrímsli voru sögð í nálægð við vatn svosem marbendill og nykur til að forða börnum frá                

drukknun og ekki má gleyma tröllunum sem ráfuðu um í myrkrinu í leit að mannakjöti.               

Sumar þessara sagna voru dimmar og andstyggilegar - eitthvað sem við þekkjum í ríkara              

86 Sama heimild. „Jeg tænkte, at det ville være en god ide at lave Rubens-agtige billeder med figurer fra 
sagaerne. Jeg synes, det ville være en fin kombination at bytte græsk mytologi ud med nordisk.” 
87 Árni Björnsson, „Hvað merkir þjóðtrú?: 95-96. 
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mæli í dag frá hryllingsmyndum og glæpasögum. Munurinn er þó að hryllingsmyndir og             

glæpasögur hafa yfirleitt ekki það augljósa forvarnargildi sem þjóðsögur okkar höfðu.  

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan við sátum á baðstofunni og hlustuðum á              

þjóðsögur en þær hafa lifað með okkur og eru nú sveipaðar rómantík og sjarma fyrri og                

einfaldari tíma. Í dag erum við ekki jafn nátengd náttúrunni og við vorum, við höfum               

sjónvarp og kvikmyndahús til að stytta okkur stundir með misjafnlega gáfulega efni,            

aukinheldur tengjum ekki við ekki svo glatt við skort og vosbúð en þrátt fyrir allt þetta lifa                 

sögurnar. Þrándi er það í lófa lagt að nýta sér þennan sagnaarf enda eru þær í hans anda.                  

Uppfullar af ofbeldi, rómantík, forboðinni ást, sorg og söknuði. Einnig er þar að finna dulúð,               

galdra og djöfullinn líkt og sögurnar um Sæmund Fróða og atrennur hans að skolla. Eins og                

fram hefur komið er hetju minnið ríkjandi í verkum Þrándar og munu þjóðsögurnar og              

Íslendingasögurnar rýma vel við þá hugmyndafræði hans. Þrándi er annt um þessar sögur             

og sér heilmikið tækifæri á að vekja þær af djúpum svefni á striga sínum.   88

 

2.12 Andspænis 

Samýning Þrándar og Hugleiks, Andspænis er gott dæmi um hvernig þessir náfrændur leika             

sér að hinu þjóðlega minni og aðlagað hetjur og andhetjur þeirra við eigin hugmyndir um               

framsetningu og atburði. Þrándur hafði orð á því að nú létu þeir loksins verða af því að                 

standa hvor andspænis öðrum á samsýningu umkringdir fornum fjendum sem skemmtu           

sér við að beita sínum ólíku brögðum.  89

 

„Frumpælingin var að taka bara Íslandssöguna fyrir og Hulli þá í teiknimyndasögum            
og ég í málverkum en síðan breyttist það bara í einhverja sögu um Sæmund fróða og                
Kölska og að gera bara teiknimyndasögu um þá félaga að lenda í ævintýrum,“ heldur              
Þrándur áfram. „En lendingin var síðan að lokum að sækja þessar forynjur, fordæður             
og furðuskepnur úr hugarfylgsnum okkar í þetta óguðlega samstarfsverkefni okkar          
frændanna.“ Hugleikur segir þá einfaldlega hafa sótt „okkar uppáhalds skúrka og           
skrímsli úr íslenskum þjóðsagnaarfi“ og att þeim saman þannig að málverk og            
myndasaga mynda 22 tvennur sem hver um sig telst eitt verk og selst sem slíkt.  90

88 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 28. apríl 2020. 
89 Þórarinn Þórarinsson, „Náfrændur andspænis skoffínum og skuggaverum”. 
90 Sama heimild. 
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Hér er komið skýrt dæmi um hugmyndafræði Þrándar, hvernig hann nýtir sér persónur úr              

sögum til að aðlaga að eigin sögum, svokölluð aukaafurð (spinoff) ef líta má á þetta sem                

nýjar sögur sem færa má rök fyrir að verkin séu. Heilmikil hugsun er þar að baki um hverjir                  

eru verðugir andstæðingar, líkt og í bardaga en hver og ein persóna þarf að geta mætt                

jafnoka sínum til að gæta jafnréttis. Mikil spenna einkennir myndirnar líkt og í verkinu              

Sæmundur Fróði andspænis Kölska (mynd 20) þar sem verk Þrándar sýnir Kölska standa í              

hans eigin mynd í yfirburðastöðu yfir Sæmundi Fróða sem er í líki Hugleiks. Kölski er               

alvarlegur á svip, heldur uppi heygafli og otar að andliti Sæmundar sem hlær og kreppir               

hnefana, tilbúinn til átaka. Í bakgrunninum umlykur hjartaform Kölska og innan þess er             

bjart og fallegt, en utan þess er grámi, þar eru kynjaverur og vondir vættir. Er þetta                

bardaginn sem Kölski sigrar loks Sæmund Fróða spyr maður sig. Að auki þykir athyglisvert              

af hverju Kölski er sýndur í björtu og fallegu hjartanu en Sæmundur stendur utan þess í                

grámanum með öllum skrímslunum. Er Kölski að meina Sæmundi aðgang að þessari            

paradís sem stendur að baki honum? Eða má þetta vera ádeila á Sæmund sjálfan og               

undirferli hans í samningum sínum við Kölska líkt og fram hefur komið í ævintýrunum um               

Sæmund Fróða og viðureignar hans við Kölska. Verki Þrándar til hliðstæðu er verk             

Hugleiks sem samanstendur af fjögurtíu og einum ímynduðum bardögum þeirra tveggja,           

Sæmundar og Kölska. Allt frá því að Kölski kippir undan Sæmundi stól, eftir að hafa boðið                

honum sæti yfir í Sæmund að hakka Kölska í hakkavél. Mun Þrándur hafa unnið að               

myndum sínum í París á slóðum Sæmundar Fróða sjálfs og sótti hann innblástur í Louvre               

safnið. Segir hann sjálfur: „Það er eiginlega bara það skemmtilegasta sem ég geri að fara á                

þessi söfn og skoða málverk fyrri alda og ég gíraðist alveg gríðarlega í Louvre og dreif mig                 

svo bara á vinnustofuna að mála.” Fleiri myndir af svipuðum toga er að sjá á sýningunni                91

líkt og Miklabæjar-Sólveig andspænis Djáknanum (mynd 21) er þar má sjá Sólveigu í             

hnefaleikum við Djáknann úr þjóðsögunni Djákninn á Myrká. Umhverfis þau er falleg            

náttúran og kindur á beit sólskininu en svo virðist sem þessi átök hafi ekki fælandi áhrif á                 

féð. Ætli kindurnar sjái ekki slagsmálin?  

91 Þórarinn Þórarinsson, „Náfrændur andspænis skoffínum og skuggaverum”. 
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2.13 Sagan, myndmálið og ljóðið 

Íslenska þjóðin á sér margar sögur um ýmiss sakamál sem sum hver eru svo óhugnanleg að                

þau skáka jafnvel hinum bestu glæpa og eða hryllingsskáldsögum. Það er fátt sem fær fólk               

til að sperra eyrun jafn vel og harmleikur er gerist í námunda við það sjálft, enda hafa                 

þessar sögur lifað í tugi, jafnvel hundruð ára. Hvort þessar sögur séu sögulega nákvæmar              

eða hvort það hafi verið spunnið við þær vitum við ekki en grunnurinn er til staðar og eitt                  

sannleikskorn er oft nóg til að kynda bál sögusagna.  

Ein slíkra sagna er Miklabæjarsaga en hún er Þrándi mikilvægt sagnarefni að eigin             

sögn, einkum vegna þess hve myndræn sagan sjálf er en hún er hinn mest harmleikur með                

ást, sorg, dauða, dulúð og fé innan sögunnar. Það skiptir Þránd máli hversu mikill              92

sannleikur er í sögunum en það vekur áhuga hans enn frekar að fást við raunverulega               

atburði sem hægt er að staðsetja í tíma og rúmi. Ekki skemmir fyrir óhugnanlegar lýsingar á                

Sólveigu í ljóði Einars Benediktssonar Hvarf sér Odds á Miklabæ. Hér sjáum við eitt erindi af                

átján:  

 

En reimt er þá nótt og menn dreymir dátt; 

djöflast er uppi á þaki, 

en Solveig heitin í hverri gátt 

með höfuðið aftur á baki. 

„Nú sofðu sem fastast, maður minn, 

á morgun er nýtt að heyra.“ – 

Svo hallar hún sér að hálfu inn 

og hlær frá eyra til eyra.  93

 

Sagan segir frá samnefndum bæ og ungri vinnukona að nafni Sólveig. Verður hún             

ástfangin af húsbónda sínum, séra Oddi Gíslasyni presti, en þegar hann kvænist verður hún              

92 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020. 
93 Einar Benediktsson, „Hvarf séra Odds frá Miklabæ”, 18. 
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sinnisveik og reynir ítrekað að fyrirfara sér sem henni svo tekst ári síðar með því að skera                 

sig á háls. Sökum þess hvernig andlát hennar bar að garði reyndist ekki unnt að jarða hana                 

á helgum stað, heldur var henni útbúin gröf norðan við kirkjugarðinn. Fljótlega bárust             

sögur af því að Sólveig lægi ekki kyrr í gröf sinni og gengi aftur. Átta árum síðar hverfur þá                   

Oddur með á undarlegan hátt en hann sást síðast á næsta bæ, á Víðivöllum sem var ekki                 

meira en einn kílómeter í burtu. Lagði Oddur af stað heim á leið drukkinn á hest sínum                 

seint um kvöld í myrkri. Aldrei skilaði hann sér heim en hestur hans fannst við Miklabæ að                 

morgni. Talið er að Oddur hafi framið sjálfsmorð líkt og Sólveig, en lík hans fannst að vori                 

og fór hljótt um það, en þeir sem skilja við á slíkan máta áttu ekki tilkall til legsstaðar í                   

kirkjugarði sem þótti skammarlegt fyrir prestinn. Aukinheldur féllu allar hans eigur til            

konungs sem ekki þótti ákjósanlegt. Þótti hentugt að halda því fram að Sólveig hafi tekið               

hann til sín til að forða aðstandendum hans frá slíkri skömm. Er þetta þá m.a. táknræn saga                 

fyrir frumsyndina og hvernig konum er ævinlega gert að taka á sig skömmina, en Þrándur               

er femínisti mikill og má því lesa heilmikla ádeilu úr verkum hans er taka á þessari sögu.  94

Þrándur notast við Miklabæjarsögu oftar en einusinni á ferli sínum en hér skal rýna í               

það málverk er birtist á hans fyrstu einkasýningu, Málverkasýning. Verkið          

Miklabæjar-Sólveig (mynd 22) sýnir okkur Séra Odd á hesti sínum og Sólveigu. Athygli             

vekur hvernig Þrándur málar Sólveigu sjálfa en höfuð hennar virðist hanga aftur á bak, líkt               

og hún hafi skorið sig frá eyra til eyra og nánast afhöfðað sig. Oddi er brugðið þegar Sólveig                  

birtist honum í ljósaskiptunum og tekur í taum hestsins. Þrátt fyrir að við sjáum ekki nema                

hliðarsvip Odds má ráða úr honum vissa hræðslu sem speglast í augum hestins því jú,               

„maður og hestur, þeir eru eitt” líkt og Einar Benediktsson orti í kvæði sínu Fákar.  

Þrándur hefur leitað til ljóða Einars Benediktssonar til að öðlast innblástur. Ljóðin            

eru sjónræn og lifandi, vel ort og hrynjandinn er fallegur en vel ort ljóð geta falið í sér                  

heilmikla sögu í fáum en lýsandi orðum. Ljóðlist mun þá vera örlítið flóknara fyrirbæri en               

saga. Yrkjandinn þarf að hafa gott vald á samspil orða, hrynjanda þeirra og marglaga              

meiningar. Oft eru hlutirnir sagðir undir rós og krefst skilningur setninga oft hugsunar. Það              

blasir því ekki við hverju sinni hver hin raunverulega meining er, nokkuð eins og              

94 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020. 

38 



málverkið. Þetta tengir Þrándur vel við og kann sér vel að nýta. Þó Einar hafi samið ljóð og                  

gefið þau út á bók var hans atvinna lögfræði en hann lauk lögfræðiprófi frá Hafnarháskóla               

vorið 1892 og hið sama ár tekur hann við sýslumannsembætti Þingeyjarsýslu. Orti hann             95

þá ljóð um svipleg örlög hálfsystkinanna, Sólborgar og Sigurjóns, á Svalbarði í Þistilfirði í              

lok síðustu aldar en hann hélt hendi um örlagasprotann; í hlut hans kom að rannsaka málið                

og kveða upp dóm í héraði.   96

Fylgdi þetta mál Einari ævilangt og var það hjátrú margra að draugur Sólborgar             

fylgdi honum þétt á hæla ævina á enda. Einar mun hafa lagt trúnað á þessar sögur, var                 

sagður myrkfælinn og draughræddur frá unga aldri og magnaðist sá ótti um allan helming              

eftir skelfilega reynslu hans af Sólborgarmálinu í janúar 1893. Máske hafi þetta mál verið              

Einari innblástur að ljóði sínu um Miklabæjar Sólveigu og sér Odd, en það orti hann árið                

1900. Þrándur málaði myndina Einar Ben og Sólborg (mynd 23) með þessa vitneskju í huga               

en á henni má sjá Einar Ben sitja við skrifborð sitt að kvöldi hugsi á svip. Andspænis honum                  

situr Sólborg, náhvítur og nakinn draugur. Tvö kerti standa á borðinu en þau loga ekki, það                

er tunglskinið sem skín inn um gluggann og lýsir upp herbergið. Tóm apótek flaska stendur               

á borðinu Einars megin ásamt bókum og blöðum. Þrándur leikur sér hér að forsögu og sögu                

líkt og við séum komin í meta ljóðsins um sér Odd. Mögulegt er að hér sýni Þrándur kvöldið                  

sem Einar orti ljóðið góða sem hefur svo haft áhrif á Þránd og málverk hans oftar en                 

einusinni.  

 

2.14 Íslenska paradísin 

Önnur saga úr íslenska þjóðsagnararfinum sem heillar Þránd mun vera um hið sér íslenska              

fyrirbæri útilegumenn en ef maður gerðist brotlegur við lög hér á landi greip hann oftar en                

ekki til þess ráðs að flýja upp á hálendið og halda sig fjarri bústöðum manna. Talar                97

Þrándur um að slíkar sögur séu ekki að heyra frá Evrópu þar sem auðvelt var fyrir sökóttan                 

mann að flýja til annars lands en vegna þess að Íslands er eyja mun það hafa verið                 

ógeranlegt hér á landi. Þá ímyndað fólk sér að það væri til einhverskonar paradís, falin á                

95 Hávar Sigurjónsson, „Sólborgarmál: Sagan og skáldskapurinn”, 24-25. 
96 Hávar Sigurjónsson, „Sólborgarmál: Sagan og skáldskapurinn”, 24-25. 
97 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020. 
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milli fjalla þar sem útilegumenn höfðust við og höfðu það gott. Málverkið Þórisdalur             98

(mynd 24) er dæmi um slíkan ímyndaðan sælureit útilegmanna en verkið sjálft er málað              

upp úr Grettissögu og vísar til þess þegar Grettir Ásmundarson fer yfir jökul og tekur sér                

bústað í Þórisdal með hálftröllinu Þóri og dætrum hans. Málverkið er sjálft stórt og fagurt,               99

og vísar til lýsinga hans í Grettissögu en þar segir:  

Hann sá þá fagrar hlíðir grasi vaxnar og smákjörr. Þar voru hverar og þótti honum               
sem jarðhitar mundu valda er eigi luktust saman jöklarnir yfir dalnum. Á lítil féll              
eftir dalnum og sléttar eyrar báðum megin. Lítill var þar sólargangur en það þótti              
honum ótal hve margur sauður var þar í dalnum. Það fé var miklu betra og feitrara                
en hann hefði þvílíkt séð.  100

 
Þó er þessi dalur sem sést á þessu verki ekki raunverulega til. Sá Þórisdalur sem               

staðsettur er milli Geitlandsjökuls í Langjökli og Þórisjökuls í dag er bæði „gróðurvana og              

fjarri sauðaslóðum” samkvæmt Ómari Ragnarssyni sem flaug yfir dalinn í því skyni að virða              

fyrir sér mögulegan bústað Grettis forðum daga. „Fyrir þann sem ætlar að hafast við þar               101

til frambúðar, þá hlýtur hann að valda miklum vonbrigðum” heldur hann áfram.   102

 

2.15 Ádeiluverk  

Þrándur er pólitískt þenkjandi maður og lætur það í ljós sumstaðar í myndum sínum en               

allmörg ádeiluverk liggja eftir Þránd. Eru þessi verk hans undir áhrifum fantasíu og sum              

þeirra þjóðlegum arfi sem hann fléttar svo við skýrskotanir í málefni líðandi stunda svo              

útkoman verður oft einhverskonar hliðarveruleiki samtímans. Hann deilir á eitt og annað á             

myndrænan og frásagnarlegan hátt en yfirleitt er það nokkuð borðleggjandi hvað myndir            

hans eru að segja, þær eru það afgerandi. Það er ekki meiningin að það sé erfitt að ráða í                   

þær. „Þó hef ég ávallt einhvern húmor í þeim” segir Þrándur þegar hann er inntur eftir                

nánari skilgreiningu. „Ef það er bara biturð þá getur það fljótt orðið banalt.” Á sýningu               103

Þrándar “Gustukaverk” í Gallerí Port árið 2017 sýndi hann nokkur hápólitísk ádeiluverk.  

98 Sama heimild. 
99 Íslendinga sögur og aðrir þættir: Annað bindi, bls. 1049. 
100 Sama heimild, bls. 1050. 
101 Ómar Ragnarsson, „Á slóðum Fjalla Eyvindar”. 
102 Sama heimild. 
103 Þrándur Þórarinsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020. 
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Á sýningunni var meðal annars myndin Lundafár á Laugavegi sem er undir áhrifum             
frá kvikmynd Alfred’s Hitchcock, The Birds. Myndirnar sem vöktu mesta athygli voru            
þó tvær myndir sem beindu spjótum sínum að fjármálafyrirtækjunum Arion Banka           
og Gamma. Á málverki Þrándar hefur Arion Banka verið breytt í Aryan Bank og sýnir               
myndin þrjá menn ganga frá einkaflugvél og að bíl þar sem einhver sem líkist              
athafnamanninum Ólafi Ólafssyni situr fyrir, en bíllinn hefur íslenska fánann fyrir           
númeraplötu. Á myndinni eru ýmis nasísk minni, mest áberandi í því samhengi er             
klæðaburður og atgervi mannanna þriggja en það er nærtækast að túlka þessi atriði             
sem vísun í hina oft á tíðum rasísku orðræðu útrásarinnar sem oft var farin að snúast                
um yfirburði íslendinga og því hvernig aðstæður á Íslandi hefðu með tíð og tíma              
skapað afburðafólk sem væri eðlisólíkt öðrum áhættufælnari þjóðum.  104

 

Ekki má túlka það svo að Þrándur hafi ætlað að taka Arion Banka og Gamma fyrir ein og sér.                   

Þessi fjármálafyrirtæki lágu eingöngu vel við höggi nafni þeirra vegna. Auðvelt reyndist að             

breyta Arion Banka í Aryan Bank og sömuleiðis reyndist auðvelt að snúa nafni Gamma upp               

í hrægamma sem mun vera sú fuglategund er nærist á þeim dauðu. Með því fæddist               

ákveðinn botn í brandara, en öllu gríni fylgir alvara. Með þessum verkum gefur hann              105

bankamenningu íslands langt nef og vísar til bankakreppunnar miklu á Íslandi árið 2008 en              

Arion banki hét áður Nýi Kaupþing banki og er reistur upp úr hinum örlagaríka Kaupþing               106

banka sem fór flatt í hruninu. Gamma er fjármálafyrirtæki sem stofnað var m.a. af Gísla               

Haukssyni, fyrrum starfsmanns Kaupþings banka. Þá hefur Gamma verið harðlega          107

gagnrýnt í fjölmiðlum vegna sterkrar stöðu sinnar á íslenskum leigumarkaði en fyrirtækið            

hefur verið sakað um að ýta undir hækkun leiguverðs.   108

Færa má rök fyrir því að flestar myndir Þrándar feli í sér ádeilu af einhverju tagi                

t.a.m. fela borgarmyndir hans flest allar í sér ýmiss konar útlitsbreytingar á húsum og              

götum þar sem hann fegrar og betrumbætir borgina eftir eigin höfði og hafnar þar með               

núverandi mynd hennar. Ádeilumyndir hans hafa verið nokkuð áberandi í íslensku           

samfélagi þá sér í lagi þær pólitísku og er staða Þrándar á því sviði nokkuð einstök.                

Vissulega hafa birst ádeilumyndir í formi skopmynda í dagblöðum líkt og myndir Halldórs             

Baldurssonar (1965-) í Viðskiptablaðinu, Morgunblaðinu og nú síðast í Fréttablaðinu þar           

104 Friðrik Sólnes, „Sígildur samtímamálari: Þrándur Þórarinsson”, 556. 
105 Hugleikur Dagsson, munnleg heimild, 10. maí 2020. 
106 „Kaupþing verður Arion banki”. 
107 „Nýr Kaupþing banki hf. hefur verið stofnaður um innlenda bankastarfsemi Kaupþings banka hf.”. 
108 Þórunn Elísabet Bogadóttir, „Gamma með allt að 10 prósent leigumarkaðar á höfuðborgarsvæðinu”. 
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sem hann er fastráðinn í dag. Og ekki má þá gleyma Hugleiki sjálfum en verk hans bera oft                  

með sér ansi beitta ádeilu á hin ýmsu mál hvort sem það mun vera kapitalisminn, pólitík,                

trúarmál eða hverju því sem brennur á honum hverju sinni. En það eru fáir listamenn sem                

mála málverk af pólitískum þönkum sínum nema kannski þau snerti á þegar viðurkenndum             

pólitískum ádeilum líkt og loftlagsmálum og réttindum kvenna svo fátt eitt sé nefnt.             

Hugsast getur að vegna smæðar samfélagsins skorti þá kjark til að takast á við málefni sem                

oft snerta efnameira fólk og ráðamenn landsins. Það er ekki raunin með Þránd. Álit annarra               

er honum ekki ofarlega í huga.  

Annað dæmi um ádeiluverk Þrándar er Skollabuxna Bjarni (mynd 8) eða Nábrókar            

Bjarni eins og flestir kalla þá mynd og er verkið gott dæmi um málverk sem byggt er á                  

íslenskum þjóðsögum en heimfært á nútíma vísu. Á myndinni sést þáverandi           

fjármálaráðherra, Bjarni Benediktson, klæða sig í nábrækur af látnum manni sem liggur á             

borði fyrir aftan hann með fæturnar upphengdar. Hann er nýfleginn. Svipurinn á andliti             

Bjarna er óræðinn, líkt og honum hafi verið komið að óvörum en honum sé sama,               

hversdagslega truflun við hefðbundin störf. Sagan af nábrókinni er gömul íslensk           

galdrasaga sem fer svo:  

Sumir sem hafa viljað vera sífellt peningabirgir hafa búið sér til svonefndar            
skollabuxur; þær eru kenndar við kölska því hann er oft kallaður “skollinn” í daglegu              
tali. Þær eru líka nefndar Papeyjarbuxur (máske þær hafi fyrst komið upp í Papey).              
Sá sem vill gjöra þær flær belg af dauðum manni upp að mitti og færir sig þar í                  
beran, gjörir þar á vasa, stelur síðan peningi, stærri eða minni, og lætur í vasann, og                
eru þeir orðnir tveir, og tekur hann annan en skilur hinn eftir. Þegar hann fer í                
vasann aftur eru þeir orðnir tveir peningarnir aftur. Þetta gengur hvurt sinn sem             
hann fer í vasann, en aldrei má hann taka nema annan peninginn. Sá sem einu sinni                
er kominn í þessar buxur kemst aldrei úr þeim aftur nema annar vilji taka við af                
honum, og fer sá þá í fyrri skálminga áður en hinn fer úr þeirri seinni, annars gengur                 
hún ekki af. En ef maðurinn deyr í þessum buxum þá þarf ekki að spurja að hvað um                  
sál hans mun verða.  109

Aðrar keimlíkar útgáfur má finna um þetta fyrirbæri, skollabuxur, en bera þær þá             

önnur nöfn líkt og finnabuxur, gjaldbuxur og papeyjarbuxur. Þó er samheiti þeirra allra             

nábrækur. Allar eru þær um húð dauðs manns í formi buxna og mikið magns fés og allar                 

109 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri: III, 456. 
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enda þær á að djöfullinn hirðir sál þess sem deyr í slíkum buxum. Sagan sjálf er mjög                 

ógeðfelld og bíður upp á ýmiss konar útfærslur á mjög sjónrænan hátt. Auðvelt er að kalla                

fram hneykslistilfinningar fólks með því að sýna fjármálaráðherra okkar, mann sem að öllu             

jafna er virtur og kemur vel fyrir, við slíkan óhugsandi gjörning að flá mann og klæðast húð                 

hans. Þegar myndin átti þá að vera sýnd á afmælissýningu Þrándar í Hannesarholti var              

Þrándi meinað að setja hana upp, þrátt fyrir að hann bauðst til að hengja hana upp inni á                  

salerni staðarins. Hún seldist þó, mögulega sökum umfjallana þessa máls í blöðum.   110

2.16 Borgarmyndir 

“Ég er alltaf að vonast til þess að þeir fari að gera mig að borgarlistamanni. Ef ég mála bara                   

nógu mikið af Reykjavíkurmyndum hlýtur að koma að því“ lét Þrándur hafa eftir sér þó               

sennilega meira í gríni en alvöru en margar slíkar myndir hefur hann málað í gegnum               

tíðina. Þær eru þó aldrei raunsannar því það sem Þrándi líkar ekki við borgarlandslagið              111

hverju sinni ýmist sleppir hann, setur annað í staðin eða hreinlega gjörbreytir eftir eigin              

höfði líkt og sjá má í mynd hans Lækjartorg (mynd 25) þar sem hann fjarlægir öll þau hús                  

sem ekki samræmast stíl myndarinnar og málar þá læk í stað götunnar sjálfrar og færir þar                

með borgarlandslagið nær smekk sínum. Er slíkur gjörningur þekktur sem capriccio og er             

hefð fyrir honum í gegnum listsöguna en slíkar myndir málaði m.a. feneyski listmálarinn             

Giovanni Antonio Canal (1697 – 1768) betur þekktur undir listamannanafninu Canaletto,           

seldi til ferðamanna.   112

Þrándur hefur sýnt borgarmyndir sínar á nokkuð mörgum sýningum en það mun            

vera til marks um hversu hugleikið þetta myndefni er honum. Helstu sýningar munu vera              

Duttlungar á Laugavegi 26 (ágúst 2010), Stræti í Gallery Port (ágúst 2016), Gustukaverk í              

Gallery Port (júní 2017), Kaprice í Nordatlantens Brygge (júní 2018) og Afmælissýning í             

Hannesarholti (október 2018) svo einhverjar séu upptaldar en ekki er ólíklegt að fleiri             

borgarmyndir hafi slæðst með öðrum sýningum.  

 

110 „Hannesarholt meinar Þrándi að sýna Nábrókar-Bjarna”. 
111 Kristján Guðjónsson, „Umdeild fjármálafyrirtæki fá það óþvegið í nýjum málverkum”. 
112 The Magical Light of Venice: Eighteenth Century View Paintings, 16. 
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Sumar borgarmyndanna bera með sér pólitískan blæ líkt og myndin Mótmæli á Austurvelli             

(mynd 26) en „myndin tengist búsáhaldabyltingunni, en ég vildi ekki gera uppstækkaða            

ljósmynd af þeim atburðum, heldur setti þá í tímaleysi. Þannig hefur myndin víðari             

skírskotun“ segir Þrándur um myndina. Þar er að líta útifund á Austurvelli en svo virðist               113

sem hann sé haldinn einhverntíman á ofanverðri 19. öld eða snemma á 20. öld.              

Lögreglumenn í gamalkenndum einkennisbúningum standa á verði hjá þvögu fólks          

íklæddum gamaldags fatnaði og þjóðbúningum, standa þau og hlýða á mann halda ræðu             

uppi á viðarborði eða litlu sviði. Konur og maður bera trommur og þröngt er á þingi en                 

fólkið virðist hlusta af athygli á ræðumanninn. Er þetta all friðsamlegri mótmælafundur en             

búsáhaldabyltingin raunverulega var en í bókinni Búsáhaldarbyltingin eftir Stefán Gunnar          

Sveinsson er vel farið yfir gang mála. Ritar þá Börkur Gunnarsson stutta lýsingu á þönkum               

sínum eftir lestur bókarinnar: 

 

Hver sem fer í gegnum þessa bók mun eiga erfitt með að hlusta á fólk kalla þetta                 
búsáhaldabyltingu eftir lesturinn. Enda var ekki notast við sleifar eða teskeiðar til að             
brjótast inná lögreglustöð Reykjavíkur en innrásin í hana var meira í ætt við árásir á               
kastala á miðöldum. Né flokkast það grjót og steinar sem lögreglumenn voru grýttir             
með undir venjuleg áhöld eldhússins á mínu heimili. Grjót voru aðalvopn einu            
íslensku borgarastyrjaldarinnar og mun seint flokkast undir búsáhöld. Þetta eru          
stórhættuleg vopn sem kastað úr styrkum höndum svipta þá lífi sem fyrir því verða.              
Enda var þessi bylting ólík flestum sem þekkjast í sögunni að því leyti að aðeins voru                
lögreglumenn slasaðir en ekki mótmælendur.  114

  

Á öðrum stöðum er ádeilan ekki jafn bersýnileg líkt og í myndinni Hljómskálinn              

(mynd 27) þar sem bökkum tjarnarinnar í Reykjavík hefur verið fundinn nýr (eða gamall)              

staður og horft er yfir til Vonarstrætis og Tjarnargötu þar sem ætti að vera ráðhús en í stað                  

þess er komin hvít moska með gulllitaðar turnspírur. Vissulega stingur þessi ýmindaða            

nýbygging í stúf við umhverfi sitt en einhver kyrrð fylgir verkinu þar sem fólk liggur               

makindalega við Hljómskálann og hlýðir á tónlistarmenn innan hans flytja lög á            

strengjahljóðfæri. Þá munu myndir Þrándar frá sýningunni Kaprice í Nordatlantens Brygge           

113Kolbrún Bergþórsdóttir, „Duttlungar Þrándar”. 
114Börkur Gunnarsson, „Þegar steinar og grjót eru kölluð búsáhöld”. 

44 



frá því í júní 2018 hafa verið bæði frá íslensku og dönsku borgarlandslagi. Fékk Þrándur               

góða dóma í danska listaritinu KunstAvisen vegna hennar og honum gert hátt undir höfði.  

 

 

Lokaorð 

Bersýnt er að verk Þrándar eru oftar en ekki þjóðleg en flest byggjast þau á sögu Íslands,                 

þjóðsögum og ævintýrum, borgarlandslagi og ádeilu á málefnum líðandi stundar. Sú           

staðreynd að hann hafi ákveðið fyrir langtum löngu hvers kyns listamaður hann vildi verða              

sýnir þá kannski einna helst staðfestu og þrjósku Þrándar en hann lætur sér ekki segjast og                

hagar hlutunum eftir eigin höfði. Þá er sá sagna arfur sem hann fékk að gjöf frá föður sínum                  

í gegnum uppeldi sitt skín í gegnum olíuna á striganum og má samsvara sér af sæmd í safni                  

íslenskrar listasögu.  

Þó svo að stílfræðilegar fyrirmyndir hans séu fengnar frá klassískum evrópskum           

listmálurum sem uppi voru allt frá ofanverðri 18. öld til fyrri áratuga 19. aldar, þá er ekki                 

síður innihald mynda Þrándar sem gera hann athyglisverðan en stíll hans, því efni tengt              

þjóð og landi ekki verið sýnt í slíku ljósi fyrr. Einnig er það nýlunda að samfélagslegum                

ádeilum sé varpað fram í formi klassískra olíumálverka hér á landi en pólitískir vindar              

sveipa myndir hans í og með en þó ávallt með örlítilli kímni, svona til að milda höggið.  
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Myndaskrá 

 

Mynd 1 

 

Bertel Thorvaldsen (1770-1884) 

Sjálfsmynd Thorvaldsens með Vonargyðjuna, 1839 

250 x 90 cm 

Málmskúlptúr 
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Mynd 2 

 

Einar Jónsson, (1874-1954) 

Útlaginn, 1898-1901 

218 x 93 cm 

Málmskúlptúr  
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Mynd 3 

 

Þórarinn B. Þorláksson 

Sumarnótt á Þingvöllum, 1900 

58 x 81 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 4 

 

Einar Jónsson (1874-1954) 

Þorfinnur karlsefni, 1945 

200 x 100 cm 

Málmskúlptúr 
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Mynd 5 

 

Einar Jónsson (1874-1954) 

Landneminn, 1908-1917 

84 x 49 cm 

Skúlptúr 
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Mynd 6 

 

Einar Jónsson (1874-1954) 

Ingólfur Arnarsson, 1923 

430 x 90 cm 

Málmskúlptúr 
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Mynd 7 

 

Gunnlaugur Scheving (1904-1972) 

Á síld, XXXX 

170 x 270 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 8 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Skollnabuxna Bjarni, 2018 

110 x 70 cm 

Olíumálverk  
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Mynd 9 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Hin rétta Reykjavík, 2010 

85 x 105 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 10 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Jólasveinninn, 2019 

60 x 120 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 11 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Krókódílamaðurinn og bjargvætturinn Laufey Jakobsdóttir, 2018 

160 x 100 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 12 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Norwegian wood, 2018 

60 x 40 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 13 

 

Hugleikur Dagsson (1977-) 

Norwegian wood, 2012 

15 x 15 cm 

Blekteikning 
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Mynd 14 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Útburður andspænis Jólakettinum, 2019 

60 x 60 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 15 

 

Hugleikur Dagsson (1977-) 

Útburður andspænis Jólakettinum, 2019 

60 x 60 cm 

Blekteikning 
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Mynd 16 

 

Odd Nerdrum (1944-) 

Shit Rock,  2001 

190 x 180 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 17 

 

Odd Nerdrum (1944-) 

Self portrait in golden cape, 1997 

167 x 144 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 18 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Klausturfokk, 2018 

85 x 120 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 19 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Fjallkonan andspænis Bergrisanum, 2019 

60 x 60 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 20 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Sæmundur Fróði andspænis Kölska, 2019 

60 x 60 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 21 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Miklabæjar-Sólveig andspænis Djáknanum, 2019 

60 x 60 cm 

Olíumálverk  
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Mynd 23 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Miklabæjar-Sólveig, 2008 

200 x 230 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 23 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Einar Ben og Sólborg, 2013 

90 x 150 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 24 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Þórisdalur, 2011 

150 x 180 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 25 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Lækjartorg, 2018 

100 x 180 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 26 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Mótmæli á Austurvelli, 2011 

200 x 230 cm 

Olíumálverk 
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Mynd 27 

 

Þrándur Þórarinsson (1978-) 

Hljómskálinn, 2011 

120 x 180 cm 

Olíumálverk 
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