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Útdráttur 
Í ritgerðinni fjalla ég um ferlið sem leiðir mig frá einu verki til annars. Ég fjalla um 

mína myndlist í samhengi við listamennina Richard Artschwager, Rose Eken, Tony 

Oursler, Thomas Hirschhorn, Helga Þórsson og Jean Dubuffet. Auk þess fjalla ég um 

innri tengingar verka minna sín á milli. Ég fjalla um nálganir á notagildi hluta, samtal 

rýmis og flatar, yfirtöku rýma og að glæða skúlptúr lífi. Ég fjalla um notkun hljóðs og 

texta í samtali við rými og rýmishluti. Einnig skoða ég verk ofangreindra listamanna 

sjónrænt í samhengi við mína myndlist. Ég geri tilraun til þess að greina það sem liggur 

að baki þeirra verkum og ber það saman við mín verk. Ég geri atlögu að því að skoða 

ferli þeirra og bera saman við mitt sköpunarferli, efnisnotkun þeirra og framsetningu. 

Ég fjalla um notagildi, ofgnótt og yfirgang. Ég fjalla um notkun hljóðs til þess að glæða 

skúlptúra lífi í heildarinnsetningum sem taka yfir heilu rýmin. Ég fjalla um ferlið sem 

leiðir mig frá einu verki til annars. Ég fjalla um mína myndlistarsköpun í samanburði 

og samtali innbyrðis og í samhengi við myndlist annarra listamanna.  
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Inngangur 
Í grunninn eru verkin mín málverk sem þekja rýmið, verða að veggjum og gólfi og út 

úr málverkinu rísa skúlptúrar. Hversdagslegir nytjahlutir, dýr, plöntur og menn sem fá 

rödd. Röddin kallar á athygli og kemur fram með góðum hug. Röddin verður að röddum 

sem halda áfram að miðla vinalegum skilaboðum sem yfirgnæfa hver aðra allt þar til 

þær hafa fyllt upp í hvern krók og kima rýmisins. Myndin stækkar og yfirtekur helstu 

skynfæri áhorfandans. 

Þau þemu sem ég hef verið að vinna með í mínum verkum eru þörf fyrir athygli 

og yfirgengileg samskipti. Ég nýti mér textaskrif til þess að undirbúa hljóðverk sem 

gefa skúlptúrum rödd. Þessa rödd nota þeir til þess að tala við áhorfendur en í stað þess 

að bíða eftir svari tala þeir viðstöðulaust. Röddin verður yfirþyrmandi og tekur yfir allar 

samræður. Þó að meiningin sé falleg verður gjörðin það ekki.  

Verkin mín eiga það oft sameiginlegt að hafa húmorískt yfirbragð. 

Myndheimurinn er einfölduð og ýktari útgáfa af raunveruleikanum. Litirnir eru skærir 

og er heildarmyndin nokkuð barnaleg. Skúlptúrar eru bjagaðir og málverk eru 

einfaldaðar myndir fyrirmyndanna sneiddar öllu notagildi. Samtalið sem hljóðin mynda 

eru oft við fyrstu kynni fyndin og hversdagsleg. Þegar lengur er dvalið, fara þau að 

verða yfirgengilegri, frekari og valda meira áreiti. Skæru litirnir verða óþægilegir og 

hljóðið tekur yfir heyrnarskyn áhorfenda. 

Í minni myndlist fer ég þvert á miðla og reyni að nýta mér þann efnivið sem ég 

hef aðgang að hverju sinni. Pappír og pappamassi hefur verið stór hluti af skúlptúrvinnu 

hjá mér. Efnið er aðgengilegt og er mjög heppilegt til þess að koma myndheimi mínum 

fljótt úr hugsun í form. Málverkið fær sinn sess, bæði utan á skúlptúrnum og í 

bakgrunni. Loks umlykja textar og hljóð allt og fylla upp í rými sem annars stæðu auð.  

Hér fjalla ég um mína myndlist í samhengi við Richard Artschwager, Rose 

Eken, Tony Oursler, Thomas Hirschhorn, Helga Þórsson og Jean Dubuffet. Auk þess 

fjalla ég um innri tengingar verka minna sín á milli. Ég fjalla sem dæmi um nálganir á 

notagildi hluta, samtal rýmis og flatar, yfirtöku rýma og að glæða skúlptúr lífi. Ég mun 

gera grein fyrir því hverju ég er að reyna að ná fram með minni myndlist. Rýmið, 

hluturinn, textinn og hljóðið.  
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Yfirgengileg gestrisni: viltu kaffi 
Á sýningunni viltu kaffi (2019) vann ég með þemað „yfirgengileg gestrisni“. Verkið 

samanstóð af þremur pappaveggjum, sem málaðir voru köflóttir, gulur og bleikur og 

pappagólf sem málað var svart.1 Á víð og dreif um gólfið eru 55 bollar úr pappamassa, 

gulir, bleikir og svartir. Loks er tveggja rása hljóðverk sem er upptaka af minni eigin 

rödd sífellt að bjóða fólki kaffi. Hljóðverkið samanstendur bæði af stuttum boðum og 

lengra ljóði sem á köflum verður mjög ágengt og yfirgengilegt. Textinn er svona: 

 

viltu kaffi fáðu þér sopa ég var að hella upp á viltu kaffi fáðu þér kaffi fáðu þér kaffi 

ég helli upp á meira viltu ekki kaffi fáðu þér ábót viltu ekki kaffi drekkur þú ekki kaffi 

fáðu þér einn bolla eða tvo fáum okkur kaffi saman ég var að hella upp á fyrir þig náðu 

í bolla og fáðu þér kaffi viltu ekki kaffi fáðu þér einn sopa til að smakka fáðu þér einn 

sopa til að smakka ertu viss um að vilja ekki kaffi viltu ekki fá þér kaffi fáðu þér kaffi 

bara tíu dropa fáðu þér að smakka viltu kaffi 2 

 

Í ferlinu kviknuðu margar hugmyndir um það hvernig best væri að útfæra rými 

verksins og var niðurstaðan sú að gera þrjá veggi og gólf, sem hægt væri að ganga inn 

í. Sú ákvörðun olli því að verkið líktist sviði. Sviðið var í helmingi rýmisins en hinn 

hlutinn  var tómur, fyrir utan tvo hátalara á gólfinu.  

Rýmið verður til í ferlinu. Hönnunin á því, varðandi litaval og köflótta fleti, á 

upphaf sitt að rekja til málverka minna sem máluð voru árið 2018. Í þeim málverkum 

er þessi köflótti, bleiki og guli, bakgrunnur og svarta gólfið. Málverkin eru af baðkari, 

klósetti og fæti.3 Ég vinn áfram með þetta rými í verkinu Hello (2019)4. Þar er rýminu 

komið fyrir innan veggja pappakassa. Með því að hafa rýmið nú í yfirstærð, miðað við 

fyrri verk, verður áhorfandinn hluti af þeim heimi sem verkið tilheyrir. Áhorfandinn 

verður leikmaður í óræðum leik kaffiboðsins.  

Veggirnir og gólfið voru festir upp með brúnu pakkalímbandi. Uppsetningin fór 

að minna á verk Thomas Hirschhorn þar sem hann notar pappa og límband til þess að 

gera stórar innsetningar. Á sýningunni In-Between (2015)5 er hægt að sjá vel hvernig 

 
1 Sjá myndir 1 – 3 í myndaskrá. 
2 Atli Pálsson, „viltu kaffi,“ myndband, 29:30, 12. nóvember 2019, https://youtu.be/UQ5F4ZxOw9s 
3 Sjá mynd 4 í myndaskrá. 
4 Sjá mynd 6 í myndaskrá. 
5 Thomas Hirschhorn, „In-Between,“ Thomas Hirschhorn website, sótt 3. janúar 2019. 
http://www.thomashirschhorn.com/in-between-south-london-gallery-london/. 
 



 

 3 

Hirschhorn notar límband til þess að búa til aðstæður. Límbandið þekur súlur og festir 

veggi og fleiri hluti saman. Límbandið er aldrei falið. Það sama á við hjá mér. Ég tók 

ákvörðun um að fela ekki límbandið og leyfa þannig aðferðinni sem ég nýtti mér að 

vera sjáanleg. Það er að mínu mati heiðarleg afstaða að leyfa límbandinu að sjást og 

verða hluti af innsetningunni, og þar með ekki reyna að fela það fyrir áhorfendanum að 

aðstæðurnar séu í raun og veru tilbúningur listamannsins. 

Það sem einkennir rýmisverk Hirschhorn er hversu langt hann gengur. Hann 

þekur hvern einasta krók og kima rýmisins þar til lítið er sjánlegt af því sem var þar 

fyrir. Yfirflæði listamannsins verður í forgrunni og gerir hann rýmið að sínu. 

Listamaðurinn stjórnar hverju einasta smáatriði þegar hann felur það sem var fyrir. 

Þessi tilfinning var eitt af því sem ég var að reyna að ná fram með viltu kaffi. Mig 

langaði til þess að breyta rýminu á þann hátt að ég gæti stjórnað hverju einasta 

smáatriði. Ég vildi ekki vera bundinn við sýningarrýmið í þeirri mynd sem það var, 

heldur skapa nýjan heim innan þess. 

 Bollarnir koma til í ferlinu þegar ég skoðaði það hvað einkennir gestrisni. Fyrir 

mér er algengast að vera boðið kaffi ef ég kem í heimsókn. Við þá ákvörðun að einblína 

á þennan eina hlut gestrisninnar, kaffi, varð verkið einfaldara og skilaboðin komust 

frekar til skila. Magn bollanna, 55 talsins, hjálpaði mikið til þess að ýta undir 

yfirgengileikann í gestrisninni. Bollunum var raðað á frekar óreglulegan hátt í rýminu 

sem gaf merki um að gestrisnin hafi farið úr böndunum. 

 Textinn og hljóðið tóku á sig hlutverk gestgjafans. Tvær ótengdar hljóðrásir 

buðu áhorfendum kaffi aftur og aftur og áður en áhorfandanum var gefið tækifæri til 

þess að bregðast við kom boðið aftur. Stemningin var yfirþyrmandi á sýningunni, þar 

sem þögn á milli hljóða var þrúgandi. Yfirgengilegi gestgjafinn kemur svo fram aftur 

með langa ræðu um það hvort þú viljir ekki örugglega kaffi er ekki eitthvað sem hægt 

er að bjóða. Hátalarnir mynduðu ósýnilegan vegg sem stóð fyrir þeim hluta rýmisins 

sem var tómt. Þeim var stillt upp á móti hver öðrum upp við vegg. Hljóðrásirnar tvær 

áttu í samtali sín á milli þar sem þær kepptust við að bjóða kaffi.  

Litavalið, áferðin og handverkið gefa til kynna einhvern leik. Verkið dansar á 

mörkum þess að vera leikur hinna fullorðnu og leikur barna. Fullorðnir bregða sér í 

hlutverk gestgjafa með því að hafa alltaf eitthvað á boðstólnum og leika þannig ákveðin 

leik. Sá leikur speglast yfir á börn sem fara í „fullorðinsleik“ þar sem þau bregða sér í 

hlutverk þeirra fullorðnu og herma eftir þeim, t.d. með því að þykjast drekka kaffi. 

Þannig fer verkið inn á svið þessara tveggja heima, veruleika barna og fullorðinna. 
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 Hugmyndin að baki yfirgengilegrar gestrisni kviknaði út frá minningum um 

heimsóknir til ömmu. Ég kem í heimsókn og það fyrsta sem hún spyr er hvað hún geti 

boðið mér. Ef það er ekkert sem mig langar í býður hún áfram, kaffi, nammi, kökur, 

ristað brauð, ávexti og bara allt sem hún á þangað til að ég fæ mér eitthvað. Þessi 

gestrisni er mjög vel meint, en á sama tíma er ekkert hlustað á vilja gestsins. Það þarf 

að bjóða upp á eitthvað. Þessi sami leikur er endurtekinn við hverja heimsókn og á 

meðan að hugsunin er falleg verður gjörðin yfirgengileg. 

  Ekki var boðið upp á kaffi við opnun sýningarinnar. 
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Um sambandið á milli málverka og rýmishluta 
Í upphafi fæ ég óljósa hugmynd. Ég vinn áfram með þá hugmynd og þróa hana í 

verkferlinu. Þannig tengi ég saman huga og hönd. Með því að vinna hugmyndina áfram 

verklega næ ég að þróa hana mun raunsærri en annars, þ.e. hugmyndin er oftast mun 

óraunhæfari í höfðinu á mér og er í raun frekar ólík lokaniðurstöðunni. Hugmyndin 

tekur yfir allar hugsanir og losna ég ekki við hana fyrr en verkið er tilbúið. 

 Þegar ég vinn að minni myndlist reyni ég að gera sem mest í höndunum. Ég 

reyni að vinna á stöðugu tempói og þannig ná að vinna hugmyndir áfram með því að 

meðhöndla efnið. Í þessu breytist margt frá því sem ég hugsaði mér upphaflega. 

Ákvarðanir eru teknar út frá því hvernig efnið bregst við handverki mínu og þannig færi 

ég hugmyndina áfram þar til hún er fullmótuð.  

Í verkum mínum nota ég helst það efni sem ég kem höndum yfir hverju sinni. 

Ég leitast mikið við að nota efni sem hefði annars endað í endurvinnslu, þar ber helst 

að nefna pappír. Ég móta skúlptúra annars vegar úr dagblaðapappír sem er heimsendur 

á hverjum morgni, en hins vegar nota ég pappakassa sem ég sæki í pappírsgáma. Þessi 

efniviður er kjörinn til þess að móta skúlptúra, sem hægt er að styrkja með því að húða 

þá hveitilími. Í einkasýningunni minni, viltu kaffi, nota ég pappakassa til þess að smíða 

veggi og gólf með það að markmiði að skapa ákveðinn myndheim.   

Við skúlptúrgerð hefur reynst mér vel að nota pappamassa sem minn helsta 

efnivið. Pappamassi er mjög ódýr og aðgengilegur efniviður. Þetta er efni sem bíður 

upp á það að nýta eitthvað sem annars hefði verið sent til endurvinnslu. Með því að 

móta skúlptúrana mína úr pappamassa næ ég að koma hugmyndum í form hratt og 

verður niðurstaðan oftar en ekki eins og þrívítt málverk. Myndheimurinn flæðir milli 

hins þrívíða og tvívíða með því að nota blandaða miðla. Skúlptúrinn er búinn til úr sama 

efni og mynd af honum gæti verið teiknuð á. Flöturinn er tekinn, mótaður og loks 

málaður. Þannig verða pappírsskúlptúrarnir að þrívíðu málverki.  

Oft vinn ég mikið í einu, líkt og á færibandi. Sem dæmi þegar ég gerði 55 bolla 

fyrir sýninguna viltu kaffi var grindin af öllum 55 bollunum gerð fyrst, og svo voru þeir 

límdir með hveitilími og loks voru þeir málaðir. Þessi færibandavinna er mjög 

afkastamikil þó hún sé ekki það skemmtilegasta. 

 Pappír er tvívíður flötur. Með því að mynda skúlptúra úr pappír verður til 

áhugaverð umbreyting á tvívíðu efni í þrívítt. Málverk af þrívíðum hlut er tvívítt. 

Hluturinn er flattur niður, aðeins eitt sjónarhorn er valið og til þess að gefa til kynna að 



 

 6 

fleiri hliðar séu til staðar er skyggingu bætt ofan á. Málverkið er í grunninn tvívíður 

miðill. Með því að móta hlut en koma fram við hann á sama hátt og málverk þá verður 

hluturinn að marghliða málverki. Skyggingin verður óþörf þar sem hægt er að stjórna 

lýsingu sem beint er á hlutinn og þannig búa til „raunverulega“ skyggingu. Skúlptúrinn 

er málverk og málverkið er skúlptúr og efnið er allt það sama. 

 Með því að skoða málverkin mín og teikningar í sambandi við rými og 

rýmishluti sést að þau eru náskyld. Skúlptúrinn má rekja til eldra málverks eða öfugt. 

Hið tvívíða og hið þrívíða er unnið samtímis og verður þá tenging þar á milli. Verkin 

eiga sitt innra samtal sín á milli sem veldur því að þau verða öll hluti af sama 

myndheimi, þrátt fyrir ólíka efniskennd. Þetta er líka hægt að sjá í verkum Jean 

Dubuffet. Með því að skoða annars vegar teikningarnar hans og málverk og hins vegar 

skúlptúra sést að þau verk eru nátengd og af sama heimi.6 

 Jean Dubuffet gerði verk sem voru línuteikningar af fígúrum, í ýmsum 

aðstæðum. Verkin hans eru teikningar, sem virðast vera gerðar fyrst á blaði, en svo rísa 

teikningarnar upp af blaðinu og inn í hinn þrívíða heim. Þá verður niðurstaðan skúlptúr 

sem erfitt er að átta sig á hvort sé flötur eða þrívíður hlutur. Skúlptúrinn og teikningin 

verða svo náskyld að erfitt er að greina á milli þeirra. Þannig skapa verk Jean Dubuffet 

heildar myndheim sem teygir sig á milli margra vídda. 

 Á þennan hátt hugsa ég um samtalið á milli málverka minna og skúlptúra. 

Skúlptúrinn verður til út frá málverkinu og öfugt. Málverkið getur bæði skriðið út í hinn 

þrívíða heim og orðið sjálfstæður hlutur og farið svo aftur til baka inn í öryggi flatarins 

sem umlykur hann. Samtalið á milli hins tvívíða og þrívíða hlutar er eitthvað sem ég 

leitast við að skoða með minni myndlist og hvaða áhrif það hefur að blanda þeim saman 

í einu og sama listaverkinu. 

 Samband rýmishluta og málverka er áberandi í verkunum mínum. Skúlptúrar 

eiga sér oft hliðstæðu í málverki og öfugt. Í nýrri verkum hefur málverkið þó horfið frá 

því að vera afmarkaður flötur innan verksins yfir í það að skapa rýmið sem skúlptúrinn 

á heima í. Málverkið verður bakgrunnurinn á meðan skúlptúrinn verður forgrunnur. 

Áður stóðu málverkin, á striga eða plötu, inn á milli skúlptúra. Með þeirri uppsetningu 

voru skúlptúrar og málverk jafnvíg, oft með sama myndefni, sem gaf tilfinninguna um 

að skúlptúrinn gæti stokkið fram og til baka úr heimi málverks yfir í raunheiminn. 

 
6 Sjá mynd 13 og 14 í myndaskrá. 
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Samband málverka og skúlptúra í minni vinnu sést vel í innsetningu sem ég setti 

upp á sýningunni Víddir (2018).7 Fyrir þá sýningu langaði mig til þess að gera stærri 

skúlptúra en áður, úr pappamassa. Ég gerði sem dæmi mann, plöntu og kött en samhliða 

skúlptúr vinnunni var ég að mála málverk. Val myndefnisins á þessari sýningu kom til 

mín úr ýmsum áttum.  

Fyrir tilviljun fór ég að taka myndir af trampólínum sem urðu til þess að ég fór 

að sjá þau út um allt og losnaði þ.a.l. ekki við þau úr heilanum. Kötturinn kom úr 

málverki sem ég hafði gert fyrr um árið og er lauslega byggður á mínum eigin ketti. 

Rauðklædda boltafígúran, Bauni, er eftirmynd lítillar brúðu sem ég keypti í Palermo. 

Maðurinn kom úr ferlinu þar sem mig langaði einfaldlega að gera mannlegan skúlptúr 

í raunstærð, maðurinn varð aumkunarverður og bjagaður. Sá skúlptúr, maðurinn, varð 

innblástur að frekari vinnu og hélt ég áfram að vinna með hann í fleiri verkum. 

Skúlptúrinn virtist hafa hoppað út úr málverkinu. Þröngvað sér út úr hinum flata 

heimi og yfir í þrívíða heiminn. Í innsetningunni myndaðist samtal milli málverka og 

rýmishluta sem ég tengdi saman með narratívum ljóðum og bjó þannig til einhvers 

konar söguþráð sem hægt var að fylgja með því að skoða útprentaða texta og teikningar 

af nokkrum hlutum innsetningarinnar.8  

  

  

 
7 Sjá myndir 4 og 5 í myndaskrá. 
8 Sjá viðauka 2. 
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Um hljóðið sem gefur skúlptúrnum líf 
Sumarið 2019 dvaldi ég í Berlín. Þar ákveð ég að taka aftur fyrir sömu 

pappamassaskúlptúra og ég hafði gert áður, nema nú í mun minni skala. Mig langaði til 

þess að skapa umgjörð verksins frá grunni og þannig stjórna öllum hlutum og umhverfi 

þess sjálfur.  

Ég geri þrjá menn í blárri brók og hvítum sokkum, kisu, plöntu, Bauna og 

sígarettu. Ég bý til rými úr pappakassa sem ég pappamassa og mála. Að utan er kassinn 

pappakassabrúnn en að innan málaður svartur í botninn og veggirnir köflóttir með 

bleikum og gulum litum. Ég geri tilraunir með uppsetningu í þessu litla þrönga rými og 

hugsa svo um hvernig ég get nýtt mér textaskrifin í þessum aðstæðum.  

Niðurstaðan verður sú að verkið verður hljóðskúlptúr. Þar tek ég upp rödd mína 

og set verkið þannig upp að hljóðið berst innan úr kassanum. Þar kallar röddin sífellt á 

athygli með orðum eins og „halló“ og „júúhúú“. Á u.þ.b. 20 mínútna fresti fer röddin 

með texta þar sem hún biður áhorfendur um að veita sér athygli. Verkið fær titilinn 

Hello 910   

Með verkinu Hello verður ákveðinn vendipunktur í minni listsköpun sem 

markar upphaf notkunar á hljóði í verkunum mínum. Hljóðið nota ég til þess að glæða 

skúlptúra, sem annars eru hreyfingalausir, lífi. Þeir fá raddir sem gerir það að verkum 

að þeir hafa áhrif á fleiri skynfæri áhorfenda og ná að kalla til sín frekari athygli. Hljóðið 

fyllir upp í auða rýmið í kring um skúlptúrinn og skapar þannig „ósýnilega“ 

innsetningu. 

Tony Oursler er listamaður sem notar myndbandsvarpanir og hljóð til þess að 

glæða skúlptúra lífi og persónugera þá. Mörg verka hans sem nýta þessa tækni eru verk 

þar sem listamaðurinn varpar andliti á höfuð dúkku. Þessar dúkkur eru þá settar í 

aðstæður þar sem þær liggja hreyfingarlausar undir þungu fargi og geta ekki komið sér 

undan. Það eina sem hreyfist er andlitið og röddin. Dæmi um þessi verk er t.d. verkið 

MMPI (self-portrait in yellow) (1996). Þar varpar listamaðurinn sínu eigin andliti á 

dúkku sem hefur fest höfuðið undir gulum fellistól.11 

 
9 Sjá mynd 6 í myndaskrá. 
10 Atli Pálsson, „Halló.“ Myndband, 20:06, 30. júní 2019, https://youtu.be/NLCSBpirJ0U 
11 Mark J. Berg, „Self-Portrait in Yellow – Tony Oursler,“ Myndband, 3:38, 29. janúar 2016, 
https://youtu.be/OkSOLlmTFoc 
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Þessi aðferð, að nota hljóð og mynd, til þess að glæða skúlptúrinn lífi og stækka 

rýmið sem hann tekur rímar ágætlega við það sem ég er að fást við með því að 

hljóðvæða skúlptúrana mína. Verkin ná í báðum tilfellum að lifna við og kalla betur á 

athygli áhorfandans. Húmor er áberandi hjá okkur báðum. Hjá Oursler kemur það helst 

fram í aðstæðunum sem skúlptúrarnir eru settir í, einhverskonar sjálfheldu og 

hreyfingarleysi, þar sem öll áherslan er á andlitsdrætti sem óhjákvæmilega verður 

kómískt. Hjá mér eru það köllin sem berast frá hreyfingarlausum aðstæðum, aftur og 

aftur. 

Við Tony Oursler erum báðir að fást við það að hreyfa dauða hluti. Til þess 

notum við ólíkar aðferðir, einnig eru hlutirnir sem við ætlum okkur að hreyfa mjög 

ólíkir. Ég nýti mér gjörnings ljóð á hljóðupptöku til þess að hreyfa rýmið og skapa heim 

sem nær utan um hreyfingarlausa skúlptúrana og málverkin og gefur þeim líf. Oursler 

notar myndbönd til þess að varpa og bjaga andlit þannig að þau falli að skúlptúrnum, 

verða hluti af honum og persónugera hann.  

  



 

 10 

Um texta og hljóð sem fyllir upp í rými sem annars stæði 

autt 
Textaskrif eru alltaf að verða stærri hluti af vinnuferlinu mínu. Í skrifunum vinn ég 

mikið með endurtekningar og notast ekki við greinarmerki. Greinamerki gefa lesendum 

leiðbeiningar um hvar þeir eigi að staldra við og á hvaða hraða textinn er lesinn. Með 

því að taka þau í burtu gef ég lesendanum valdið til þess að stjórna ferðinni. Á sama 

tíma gef ég til kynna að óþarfi er að stoppa og að textann ætti helst að lesa allan á sama 

andardrætti.  

 

Hér má lesa nokkur dæmi um texta: 

 

 Texti sem var hluti af hljóði í sýningunni Mikið er gaman að sjá þig: 

halló halló viltu horfá mig halló má ég fá athygli viltu horfá mig halló halló halló horfá 
mig takk horfá mig horfá mig núna halló halló horfá mig takk horfá mig horfá mig 
horfá mig horfá mig halló halló horfá mig takk takk horfá mig horfá mig núna ég vil 
fá athygli núna má ég fá athygli halló halló halló horfá mig horfá mig halló halló halló 
halló  
 
Texti sem var hluti af hljóði í verkinu Hello textinn var á ensku þar sem 

verkið var sýnt á samsýningu í Berlín: 

Hello I need some attention but I'm not getting any attention I just need some attention 
please give me attention please just give me attention is someone here who can give 
me some attention hello I need attention I am looking for someone I need some 
attention are you hiding can you give me attention I need some attention I really need 
some attention hello hello hi hi hello hi hi please give me attention hello hello  
 
Annar texti sem hefur ekki orðið hluti af verki: 

Viltu muna eftir því að setja í lás áður en þú ferð og viltu muna líka að loka gluggunum 
og gefa kettinum að borða og viltu muna að vökva blómin og viltu muna eftir því að 
loka ísskápnum og viltu muna eftir því að vaska upp og búa um rúmið og viltu muna 
eftir því að gefa blómunum köttinn og vökva sturtubotninn og viltu muna eftir því að 
taka matinn úr frystinum og setja þvottavélina út í glugga og viltu muna eftir því að 
borða matinn áður en þú kyngir og setja blandarann í samband og viltu muna eftir því 
að slökkva á kertunum og setja fötin í sturtuna og ganga frá skónum þínum í vaskinn 
og vaska upp köttinn og búa um skrifborðstólinn og setja niður lauka fyrir næsta ár og 
viltu muna eftir því að klára afgangana og setja ísinn í frystinn og viltu muna eftir því 
að borða ekki fyrr en eftir hádegi og viltu muna eftir því að vökva parketið og sá fræum 
á milli gólfflísanna og viltu muna eftir því að taka glösin úr sambandi og hringja í 
ömmu og viltu muna að læsa hurðinni áður en þú ferð út. 

 

Textana les ég á upptöku og flyt þá í einni bunu, án pásu og helst með stöðugum hröðum 

hraða. Hljóðið gefur hlustandanum ekkert rými til þess að svara og kemur textinn þá 

eins og höggbylgja að eyrum hlustandans.  
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Með því að koma hljóðheim inn sem hluta af minni myndlist tekst mér að stækka 

verkið. Hljóðið fyllir upp í rými sem annars stæði autt. Hljóðið er á hreyfingu á meðan 

innsetningin er kyrr, og þannig breytist rýmið sem verkið tekur. Með því að blanda 

saman hljóði og kyrrum innsetningum gef ég áhorfendum tækifæri til þess að fylla upp 

í rýmið með sinni hreyfingu. Þannig virkjast áhorfandinn til þáttöku í verkinu og verður 

hluti af innsetningunni.  

 Hljóðið verður yfirgengilegt með því að hafa rödd sem endurtekur sig aftur og 

aftur og talar ofan í sjálfa sig. Áreitið sem hljóðið veldur gerir það að verkum að 

stemningin verður yfirþyrmandi og þótt að textinn sem röddin les er oftar en ekki 

byggður á fallegri hugsun, verður hann þrúgandi með endurtekningunum. Hljóðið 

áreitir skynfæri áhorfandans í sífellu og skapar þrúgandi andrúmsloft. Ekkert rými er til 

að bregðast við áreitinu þar sem hljóðið er á einstefnurás.  

 Með því að hafa margar ótengdar rásir af hljóði, þar sem lengd hljóðs á hverri 

rás er ólíkt, tekst mér að búa til handahófskenndan hljóðheim. Hljóðin grípa fram í hvert 

fyrir öðru og blandast saman. Þeim tekst að eiga í samtali innan þessa heims sem verkið 

lifir í. Hreyfingarlausir skúlptúrarnir tala saman og ná þá á einhvern hátt að öðlast 

sjálfstætt líf. Um leið og slökkt er á hljóðinu tekur við þögn sem frystir aðstæður sem 

voru í fullum skrúða fyrir örskammri stund.  
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Um notagildi og tilgangsleysi hlutarins 
Verkið Atli og Gréta fylla upp í rými var sett upp á samsýningu vorið 2018. Þar unnum 

við Gréta Jónsdóttir saman að innsetningu þar sem Gréta kom inn með samsetta hluti 

og ýmsa stöpla en ég kom með litla skúlptúra úr gipsi. Í því verki tókumst við á við 

myndbyggingu og uppsetningu í rými með ólíkum hlutum. Ferillinn varð þannig að við 

Gréta fórum að vinna sem ein manneskja. Niðurstaðan var lítill heimur sem hægt var 

að ganga inn í og upplifa sig sem einhvers konar risa. Við lékum okkur með 

stærðarhlutföll og samspil og samtal hluta og efna.12 

 Þeir skúlptúrar, sem ég gerði fyrir verk okkar Grétu, voru unnir sem 

hliðarmyndir raunveruleikans. Þarna var að finna sem dæmi hlaupahjól, stóla, baðkar, 

kisur og pulsu. Með því að nota gips sem efnivið, og móta það í höndunum, náði ég 

fram bjagaðri mynd af þessum hlutum. Ég notaðist ekki við beinar fyrirmyndir við 

skúlptúrgerðina, heldur kom niðurstaðan fram í ferlinu. Þarna urðu skúlptúrarnir bjöguð 

eftirmynd hugmynda um hluti sem til voru í raun og veru. Þessir skúlptúrar, ásamt 

reyndar málverkum sem ég vann á sama tíma, urðu þannig upphafið af þeim myndheimi 

sem ég er að kljást við í dag. 

Þegar ég fór að gera skúlptúra úr gifsi var það fyrsta sem ég gerði nokkrir litlir 

stólar sem stillt var upp við lítið borð.13 Þar var ég að vinna með hugmyndina um 

hönnun og nytjahluti. Þá ákveð ég að taka fyrir stólinn sem tákn nytjahlutar. Ég geri í 

framhaldi af þessum litlu stólum, stærri stól. Hann er ekki í raunstærð, en er nálægt því. 

Það sem einkennir minn stól, er að ég tók burt allt notagildi sem venjulegir stólar hafa. 

Það er ekki hægt að sitja í honum, því þá myndi sá sem situr brjóta stólinn og falla í 

gólfið. Með þessu verki gerði ég stólinn, þennan vel þekkta nytjahlut, að skúlptúr án 

frekara notagildis en að vera listmunur.  

 Richard Artschwager hefur unnið með álíka hugmyndir. Í verkinu Table and 

Chair (1964) 14-15gerir Artschwager borð og stól. Það sem einkennir þessi húsgögn er 

að í stað þess að hafa neikvæða rýmið autt, eins og vanalegt er til þess að hægt sé að 

sitja við borðið, fyllir hann upp í það. Verkið er þá í raun tveir kassar, sem búið er að 

teikna á útlínur borðs og stóls. Þarna er ekki gert ráð fyrir að hægt sé að sitja við borðið 

 
12 Sjá mynd 9 og 10 í myndaskrá. 
13 Sjá mynd 11 í myndaskrá. 
14 Alex J. Taylor, „Richard Artschwager – Table and Chair,“ Tate, sótt 3. janúar 2019, 
https://www.tate.org.uk/research/publications/performance-at-tate/perspectives/richard-artschwager 
15 Sjá mynd 15 í myndaskrá. 
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þar sem ekkert pláss er fyrir fætur þess sem situr. Hægt er að tala um þetta verk sem 

þrívítt málverk, þar sem sjónblekking er í stóru hlutverki.  

 Þessi hugmynd um notagildi hluta kemur endurtekið fram í mínum verkum. 

Skúlptúrarnir mínir eru endurgerðir af þekktum hlutum, en með því að gera þá úr 

pappamassa tek ég notagildið í burtu. Sem dæmi eru allir 55 bollarnir á sýningunni viltu 

kaffi algjörlega ónothæfir til drykkjar. Ég skoða með þessu hvar mörkin liggja á milli 

þess að vera nytjahlutur og að vera einfaldlega hlutur. Þegar notagildið er tekið í burtu 

eru hlutirnir eingöngu til staðar til þess að auka á sjónræna upplifun verksins. Hluturinn 

verður að tákni um fyrirmyndina án þess að taka á sig hlutverk hennar. 

 Rose Eken er listamaður sem unnið hefur út frá hinum ýmsu nytjahlutum. Sem 

dæmi gerði hún eftirmyndir af öllu sem fyrirfinnst á dæmigerðri vinnustofu listamanns 

í verkinu Tableu (2015)16-17. Í ferlinu fékk hún sendar ljósmyndir af vinnustofum fjölda 

listamanna sem hún nýtti sem innblástur til þess að fjöldaframleiða hluti úr keramik. 

Þarna mátti finna sem dæmi penna, pensla, banana, striga og mörg hundruð fleiri staka 

skúlptúra sem saman skapa stóra innsetningu af samsettu stúdíó fjölda listamanna.  

 Með skúlptúrunum sínum tekur Rose vel þekkta nytjahluti og kunnulegar 

aðstæður og umbreytir þeim þannig að úr verður einhvers konar stillimynd af 

aðstæðum. Notagildið er farið úr hlutunum en eftir standa hugmyndir og minningar. 

Innsetningar Rose eru oft yfirflæðandi af hlutum og virðist vera að fjöldi skúlptúra sé 

oft óteljanlegur. Það er á ákveðinn hátt svipað og ég geri með bollunum 55 í viltu kaffi 

og mönnunum 13 í Mikið er gaman að sjá þig (2019). Fjöldaframleiðslan er stór hluti 

af hennar verkum og kemur upp í hugann orðatiltækið „magn umfram gæði“. 

Skúlptúrarnir eru bjagaðir og þó þeir séu kunnulegir þá eru þeir í raun gjörólíkir 

fyrirmyndinni og gjörsamlega sniðnir öllu notagildi, utan þess auðvitað að vera 

listaverk. 

  

 

 

 
  

  

 
16 Rose Eken, „Tableu,“ Rose Eken, sótt 3. janúar 2019, http://roseeken.dk/?page_id=202  
17 Sjá mynd 16 í myndaskrá. 
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Mikið er gaman að sjá þig  
Vinalegt áreiti. Fígúrur sem sífellt sækja að með vinalegum orðum, huggulegri rödd en 

líka kalli á athygli. Þessar fígúrur tala allar ofan í hver aðra og áhorfendum er ekki boðið 

að vera með í samtalinu. Fígúrur grípa bæði fram í fyrir hver annarri og áhorfendum. 

Áreitið magnast upp og skyndilega verða þessi vinalegu orð að yfirgengilegu áreiti. 

Einkasýningin mín Mikið er gaman að sjá þig18 opnaði í september 2019 í Rýmd 

í Breiðholti. Mannlegir skúlptúrar úr pappamassa fengu raddir og reyndu með henni að 

kalla á athygli sýningargesta. Þeir fylltu upp í ónotað rými og töluðu hver ofan í annan. 

Skilaboðin sem þeir gáfu frá sér voru allt frá vinalegri kveðju að örvæntingarfullu kalli 

á athygli. 19 

 Skúlptúrunum var skipulega dreift um rýmið. Þeim var stillt upp á gólfi til þess 

að gefa það í skyn að þeir væru jafningjar áhorfenda. Fimm hátalarar gáfu flestum þeirra 

rödd og var þeim stillt upp ýmist undir eða fyrir aftan þá skúlptúra sem raddirnar fengu. 

Flestir þeirra beindu rödd sinni að áhorfendunum fyrir utan einn sem horfði á og 

dásamaði málverk af sjálfum sér. Samtalið sem skúlptúrarnir og áhorfendur áttu varð 

þannig einhliða, frá skúlptúrnum, þar sem erfitt var að koma sinni rödd að og ef hún 

fékk rými, þá var enginn sem hlustaði. 

 Fyrir þessa sýningu ákvað ég að breyta rýminu ekki. Gólfið í Rýmd er köflótt 

og rímaði það vel við köflóttu veggina úr kassanum í Hello þar sem ég notaði skúlptúra 

í sömu mynd og núna. Það var eins og mannarnir hefðu stokkið upp úr kassanum, 

fjölgað sér og í leiðinni sullað veggjunum út um allt gólfið. Verkin tvö, Hello og Mikið 

er gaman að sjá þig eru nátengd og byggð á þeirri sömu vinnu sem leiddi mig loks að 

viltu kaffi. Verkin tvö fjalla bæði um kallið eftir athygli og yfirgengileg samskipti. 

Verkið tekur ekki tillit til áhorfandans en á sama tíma þarf það á honum að halda. 

Athyglin er það sem verkið kallar á og athygli er það sem það þarf á að halda. 

 Skúlptúrinn, Manni, kemur upphaflega fram þegar mig langaði til þess að gera 

mann í fullri stærð úr pappamassa. Í ferlinu voru gerð mörg mistök sem urðu til þess að 

skúlptúrinn var óstöðugur og fór að falla saman. Þetta leiddi til þess að maðurinn varð 

aumkunarverður og til þess að ýta undir það fékk hann einungis að klæðast brók og 

 
18 Atli Pálsson, “Mikið er gaman að sjá þig,” myndband, 7:24, 28. september 2019, 
https://youtu.be/QNroKgXPILo  
19 Sjá viðauka 1: Skrifleg lýsing á sýningunni „Mikið er gaman að sjá þig.“. 
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sokkum. Ég notaði sömu fyrirmynd af manni í framhaldinu og á endanum urðu þeir 13 

sem voru saman komnir í Rýmd í september 2019. 

Það var með þessum skúlptúr, Manna, sem ég uppgötvaði hversu mikil áhrif 

verk Helga Þórssonar hafa haft á mig. Ég rakst á mynd á instagram síðu Helga frá árinu 

2016. Á þeirri mynd mátti sjá skúlptúr af manni í blárri brók20 liggjandi á tveimur 

stöplum. Þegar ég skoða skúlptúra Helga sé ég ýmislegt sem ég tengi við mína myndlist. 

Hægt er að sjá marga nytjahluti, eins og vasa, tekatla og lampa sem eru gerðir að 

skúlptúrum. Handbragðið er greinilegt og virðast skúlptúrarnir vera unnir hratt og 

tilviljanakennt. Bjagaður frágangurinn er kannski það sem ég tengi mest við mína 

vinnu. Það skiptir engu máli fyrir lokaniðurstöðuna hvort verkið sé skakkt og fjarlægt 

raunverulegri fyrirmynd.  

Hljóðverkið var í raun stærsti hluti sýningarinnar Mikið er gaman að sjá þig. 

Það varð til þess að verkið tók yfir allt sýningarrýmið. Skúlptúrarnir fá raddir og fara 

að tala saman, eða frekar ofan í hvern annan. Hljóðverkið var á fimm ótengdum rásum 

sem olli því að tilviljun réði samtalinu. Stundum greip einn fram í fyrir öðrum og 

stundum svaraði einn kalli annars. Hljóðið umlék skúlptúrana og gerði það að verkum 

að sýningin varð innsetning sem fyllti upp í allt það auða rými sem hægt var að nýta.   
Verkið varð allsherjar innsetning inn í rýmið, en þó á huglægan hátt. 

Innsetningin var ósýnileg þar sem hún var í formi hljóðs sem yfirtók rýmið. Þessi 

innsetning er ólík viltu kaffi á þann hátt að rýmið er fundið en ekki búið til. Unnið er 

með það sem er til staðar í stað þess að setja upp veggi og gólf, þarna fær hljóðið og 

samtalið sem skúlptúrarnir eiga meira vægi og er mikilvægasti hluti verksins. 

  

 
20 Sjá mynd 12 í myndaskrá. 
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Lokaorð 
Málverkið þekur rýmið, fer út úr fletinum, verður skúlptúr, öðlast rödd og kallar á 

athygli. Verkið verður heildarinnsetning, sem með samtali hluta í rýminu og fletinum í 

bakgrunni skapar heildræna upplifun og samstæðan heim. Verkin fá raddir sem fylla 

upp í það rými sem annars stæði autt og ónotað. Verkið tekur yfir helstu skynfæri 

áhorfandans og öðlast líf.  

 Heildarinnsetning með yfirflæðandi magni af þekktum en ónothæfum 

nytjahlutum. Yfirgengilegar raddir sem sífellt herja á með boði um hitt og þetta. 

Kunnulegar aðstæður í bjagaðri mynd. Þannig er hægt að tala um mína myndlist. Verkin 

sækja innblástur í kunnuglegar aðstæður. Unnin út frá hugmyndinni frekar en beint frá 

fyrirmynd. Orð verða hljóð sem fyllir í ónotað rými.  

Verkin halda áfram að þróast frá einni sýningu yfir í aðra, þar sem ákveðnir 

hlutar eins verks fara yfir í það næsta. Þannig heldur myndheimurinn minn áfram að 

þróast svo lengi sem ég held áfram að skapa. Sköpunin og vinnuferlið er mér mjög 

mikilvægt. Fyrir mína myndlist er mikilvægast að vera sífellt að verki og þróa áfram 

hugmyndir þvert á miðla. Myndheimurinn minn mun þannig halda áfram að stækka og 

taka völdin með yfirgangi.  

Sköpunin er í ferlinu. Ferlið fer með mig á nýjar slóðir. Þó margt sé svipað með 

mínu sköpunarferli og ferli þeirra listamanna sem ég nefni í ritgerðinni, verður 

niðurstaðan okkar ólík. Við erum öll að skapa á okkar eigin forsendum og þó leiðir 

okkar liggi saman, endum við á ólíkum stað. Það eina sem hægt er að gera er að halda 

áfram. 
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Viðauki 
 
Viðauki 1: Atli Pálsson. Skrifleg lýsing á sýningunni Mikið er gaman að sjá þig. 

2019. 

 

Verkið samanstendur af 13 skúlptúrum, 5 rása hljóðverki og einu málverki.  
Skúlptúrarnir eru mannlegar fígúrur úr pappamassa. Þeir eru allir eftirmynd af hver 
öðrum og eru þeir ýmist látnir sitja eða standa, stærðin er breytileg. Hér eftir verða þeir 
kallaðir Mannar. Þegar gengið er inn í rýmið standa 3 Mannar og bjóða gesti velkomna. 
Þeir segja setningarnar „mikið er gaman að sjá þig“ „velkomin, velkomin“ og „halló“. 
Ef snúið er til hægri, þá blasir við málverk af Manna á veggnum og fyrir framan 
málverkið situr annar Manni, fyrirmynd málverksins, og dáist að þessari mynd sem 
máluð hefur verið að honum. „vá flott“ segir hann aftur og aftur. Þegar horft er inn í 
rýmið sjást 8 mannar á víð og dreif. Í öðru horninu situr einn í stærra laginu sem kallar 
á eftir athygli með langri ræðu á nokkurra mínútna fresti. Hann biður gesti um að horfa 
á sig og horfa á sig og gefa sér alla athyglina. Í hinu horninu, stendur smár manni, og 
biður gesti um að tala við sig, mun lágstemmdara en sá sem situr og heimtar alla 
athyglina. Tveir mannar standa við vegginn og haldast í hendur á meðan 4 mannar sitja 
á víð og dreif um gólfið, og snúa allir í sína hvora áttina. Síðasti Manninn í rýminu 
situr í horni sem sést ekki nema horft sé til baka innan úr rýminu. Hann gerir tilraun til 
þess að bregða gestum reglulega með því að kalla „BÖ!“ með ákveðnu millibili, loks 
spyr hann, „brá þér?“ 

 

Viðauki 2: Atli Pálsson. Texti með myndum sem fylgdi verki á sýningunni Víddir. 

2018. 

 


