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Inngangur 

 

Um vísindalega nákvæmni eftir Jorge Luis Borges; 

 
 ... í keisaradæmi þessu náði kortagerðarlist slíkri fullkomnun að uppdráttur skattlands þakti 
heila borg og uppdráttur ríkisins skattland. Þegar fram liðu stundir fór mönnum að þykja 

uppdrættirnir, þó víðáttumiklir væru, tæplega nógu ítarlegir. Þar kom að kortagerðarstofnunin 
lét gera uppdrátt af ríkinu, jafn mikinn og ríkið var víðlent. Og svo nákvæmur var hann að í 
engu skeikaði. Síðari kynslóðum fannst lítið til listarinnar koma og svo ítarlegur uppdráttur 
þungur í vöfum. Þess vegna var umhirðan ekki sem skyldi og uppdrátturinn mikli látinn 
óblíðri sól og regninu eftir. Úti í eyðimörkinni í vestri má enn finna af honum fáein slitur. Þar 
veita þau stakri skepnu eða betlara svolítið skjól. Aðrar heimildir um landafræði er ekki að 
finna meðal þjóðarinnar.1 

 

Á ferðum mínum fylgi ég oft innsæi mínu til að skanna svæði eða staði og læt hugann reika á 

meðan ég upplifi umhverfið. Í vinnuferli mínu við listsköpun fer oft af stað sambærilegt 

samtal við þau rými sem ég er að vinna með. Samtalið getur ákvarðast út frá efni, stað eða 

einungis upplifun rýmisins. En samt sem áður er hugmyndavinnan áframhaldandi ferðalag 

þar sem ég tekst á við næstu viðfangsefni.  

Bakgrunnur minn liggur í fjölbreyttri hönnun og myndlist og hef ég unnið mikið með 

umhverfi í verkum mínum. Ég hef áhuga á hvernig við kortleggjum umhverfi okkar bæði sem 

upplifun og hvernig við teiknum það upp til að skilja það og setjum það upp í mælieiningar. Í 

þessu samhengi kortlagningar skoða ég oft mynstur og geometríu í umhverfinu. 

Ég vinn í mínum verkum í marglaga rannsóknum út frá upplifun minni af umhverfinu 

sem spanna oft lengri tíma.  Á ferðum mínum upplifi ég oft stað hvort sem það er manngert 

umhverfi í borgarlandslagi eða úti í náttúrunni aðeins til þess að skynja það í gegnum 

hugmyndaflæði. Ég skoða rými, stærðir og staðsetningar, og rýni inn í hið smáa sem getur 

varpað ljósi á allt annað en lagt var upp með í byrjun. Rýmin set ég í og tek úr mælikvarða og 

margfeldi þess tek ég úr og í samhengi. Ég skoða fagurferðilega þætti og persónulega 

upplifun forms og rýmis, birtu og áferðar, hlutfalla og samhengis við annað í umhverfinu. Í 

fagurferðilegri skynjun má segja að við séum að skynja bara til að skynja, til að taka inn 

                                                
1 Jorge Luis Borges, Blekspegillinn: sögur, Sigfús Bjartmarsson valdi og þýddi (Reykjavík: Mál og menning, 
1990), v. 
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heildarmerkingu alls sem við skynjum á einu augnabliki og finna fyrir tengslum okkar við 

það sem við skynjum: 
 

Hið fagurferðilega augnablik, þ.e. þegar skynræn athygli okkar er dregin að  
hinum, gerir okkur kleift að upplifa á líkamlegan hátt tengsl okkar við umhverfið  

sem við erum óaðskiljanlegur hluti af.2 

 

Það eru þessi tengls við umhverfið í gegnum fagurferðilega upplifun sem ég beini 

athygli að í verkum mínum og vinnuferli. Í þessu samhengi er hugtakið landslag gagnlegt, þar 

sem það vísar einmitt til fagurferðilegrar skynjunar á umhverfi.3 Það hvernig við kortleggjum 

umhverfi okkar og hvernig við upplifum og skynjum landslag og ekki síður rýmið í 

landslaginu verður því m.a. til umfjöllunar hér. Rýmið í landslaginu má líkja við rýmið sem 

umlykur trén sem Rilke skrifar um: 

 
Rilke skrifaði: ´Tré þessi eru stórfengleg, en það sem er jafnvel stórfenglegra er ægifegurðin í 
rýminu sem flæðir um þau, sem viðlíka vex með þeim á sömu stundu. 4 

 

Þessi tvö rými, innra rýmið og hið ytra hvetja hvort annað til vaxtar sem eykur rými þeirra 

beggja. Þannig að trén hafa til að bera þann glæsileika að deila örlögum sínum með því að 

magna upp allt það rými sem umlykja þau bæði hið innra og hiða ytra. 5 

Það hefur alltaf heillað mig hvernig við staðsetjum okkur útfrá eigin líkama en ávallt í 

tengingu við hið ytra rými sem við upplifum og kortleggjum á hverju augnabliki. Hvernig við 

byggjum upp okkar eigin sýn á mismunandi landslagi eða stað sem við metum útfrá eigin 

reynslu og þekkingu og setjum persónulega merkingu í hluti og umhverfi okkar. 

Í ritgerð þessari mun ég fjalla um landslag, kortlagningu, rými, framlengd rými og í 

framhaldi um mín eigin vinnuferli og verk. 

 

 

 

 

                                                
2 Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, „Vá! - undrun, fegurð og ægifegurð í upplifun af íslenskri náttúru“, í 
Náttúran í ljósaskiptunum, ritstj. Björn Þorsteinsson (Reykjavík: Heimspekistofnun – Háskólaútgáfan, 2016), 
164-165. 
3 Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, „Hugurinn opnast fyrir fullkominni fegurð“, í Einskismannsland: Ríkir þar 
fegurðin ein?, ritstj. Ólöf Kristín Sigurðardóttir (Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, 2018), 63.  
4 Gaston Bachelard, The Poetics of Space (Boston: Beacon Press, 1994), 201 
5 Sama rit, 201 
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1.kafli – landslag og kortlagning 

 

Landslag  hefur alltaf verið mér hugleikið og það má líklega rekja til þess að ég hef ferðast 

mikið um landið og hálendið í ferðalögum með vinum og vandamönnum frá unga aldri. 

Einnig hef ég ferðast og búið langdvölum erlendis. Manngerð kortlagning á landslagi og 

landháttum hefur einnig alltaf hrifið mig og á tímabili vann ég mikið uppúr kortum og braut 

þau upp í mismunandi samhengi. Eitt af þeim verkum er frá árinu 2008 þar sem ég vann með 

vatnakort og mismunandi uppsetningu að myndmáli sem samanstóð af ólíkum tengingum 

sem voru settar í nýtt samhengi. Þetta var á tímamótum hrunsins og voru samtökin 

„Vatnavinir“ að þróa sitt samstarf í sama húsnæði og ég hafði vinnuaðstöðu í. Samtökin 

vinna að málefnum tengdum sjálfbærri ferðamennsku í gegnum uppbyggingu náttúrulauga og 

leiðakerfa þar sem inngrip í náttúru eru sem minnst.6 Vatnakort Íslands og Yggdrasillinn sem 

ég vann uppúr vatnakortinu gerðu Vatnavinir svo að táknrænum myndum fyrir hugmynda- og 

aðferðafræði þeirra. 

 

 

 
Mynd 1 og 2   Yggdrasill og Vatnalandið María Sjöfn, 2008 

 

Ég vann með kort í margvíslegri hönnun á þessum árum, en bakgrunnur minn er í 

hönnun og gerði ég lýsingar og innsetningar sem og allskonar grafísk myndverk og aðra 

hönnun. Dæmi um slík verk eru Fjallaljós sem  ég vann uppúr kortum inn í þrívíðan 

hugbúnað og svo þaðan í vektorteikningar sem voru fræstar í efni og sett upp í þrívíð form.  

 

                                                
6 Sjá nánar á vefsíðu samtakanna: https://www.vatnavinir.is/home.html  
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Mynd 3   Fjallaljós, María Sjöfn,  2012 

 

Á samsýningunni „Flóð“ á hönnunarmars 2016 sýndi ég eina útfærslu Jöklaljósa en ég hafði 

verið að þróa þau um nokkurn tíma. Útfærslan réðst af sýningarrýminu í 

Lækningaminjasafninu þar sem unnið var með það að leiðarljósi að láta rýmið og ljósverkin 

styðja við hvert annað. 

 

 
Mynd 4   Jöklaljós, María Sjöfn,  2016 

 

Innsetningin samanstóð af ljósum með hæðarlínum jökla á ljóskúplum, sem köstuðu niður 

grafík af umgjörð nokkurra jökla frá fyrstu mælingum frá því um 1890 til síðustu mælinga í 
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byrjun þessarar aldar. Ljósin eru unnin í seríum eins og í fyrri verkum, til dæmis 

Fjallaljósum. Jöklarnir eru að hverfa og vildi ég vekja athygli á því í öðru samhengi en á 

hefðbundnu korti eða á ljósmyndum til að hægt væri að skynja og upplifa þessa staðreynd 

sem við stöndum frammi fyrir í dag. Þannig má segja að ég kortleggi skynjun mína af 

fyrirbærinu hverfandi jökull frekar en að kortleggja jökulinn sjálfan. Að þessu leiti er ég að 

kortleggja einskonar innra landslag skynjunar á hinu ytra jöklalandslagi.  

 

 
Mynd 5   Jöklaljós, María Sjöfn, 2016                

 

Reynsla mín og upplifun úti í náttúrunni var mér einskonar innblástur til að velta mælingum 

fyrr og nú á umfangi jökla fram á þennan hátt í manngerðu rými. Uppdráttum fyrstu og 

síðustu mælinga á nokkrum jöklum var velt fram í formi ljóss og skugga. Ljósverkin voru 

upplýst með dagsbirtuperum og mynduðu bláan bjarma með skuggavörpun korta í þrívíðu 

rými. Gestir sýningarinnar komust sumir í uppnám við þessa vörpun og ófáir létu í ljós leiða 

og depurð. Ég tel að ef ég myndi halda þessa sömu sýningu í dag myndu viðbrögðin vera 

önnur þar sem umræðan og meðvitundin um loftlagsvá og bráðnun jökla var ekki jafn langt á 

veg komin á þeim tíma eins og í dag. Einnig má benda á það að jöklarnir hafa verið stærri og 

minni í gegnum tíðina og eru síbreytilegir eins og vatnið sem er alltaf í hringrás jarðarinnar 

eða heimsins í sinni síbreytilegu mynd. 

Í greininni „Understanding Our Place in the Natural World: Coming to Our 

Senses Through Embodied Experiences of Ecophilosophical and Posthumanist Art“ eftir 

Guðbjörgu R. Jóhannesdóttur og Sigríði Þorgeirsdóttur fjalla þær um hvernig listaverk geta  

hreyft við fólki á mun dýpri hátt en orð og tölur í formi vísindalegra upplýsinga.  

Verkið  Árfarvegur eftir Ólaf Elíasson sem sýnt var í Lousiana nýlistasafninu í Humlebæk í 

Danmörku árið 2014 er dæmi um slíkt verk. Þar stefnir hann saman því náttúrulega og hinu  

manngerða með því að líkja eftir og bókstaflega færa stórbrotna náttúru inn á listasafn.  
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Listamaðurinn er þarna að benda á að við tökum náttúruna sem sjálfsögðum hlut, en með því 

að færa hana inná safnið er fólk frekar tilbúið til að líta öðrum augum á hnattræna hlýnun 

jarðar og þá stöðu sem við stöndum frammi fyrir í dag í loftlagsmálum. Fólk getur verið 

opnara fyrir því að taka inn skilaboð eða upplýsingar varðandi náttúruna þegar það skynjar 

hlutina í öðru samhengi eins og á listasöfnum. 7 

Annað dæmi um þetta er nýlegt verk eftir Ólaf Elíasson, Bráðnun Jökla 1999/2019, 

sem var sýnt fyrir skömmu síðan í Listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu. Þar sýndi hann 

ljósmyndaröð sem hann hafði tekið af nokkrum tugum jökla árið 1999. Tuttugu árum síðar 

fór hann aftur á sömu staðina og ljósmyndaði jöklana aftur frá sama sjónarhorni og úr sömu 

fjarlægð. 8 Á ljósmyndunum má glögglega sjá hvernig jöklarnir hafa hopað. Þarna er 

listamaðurinn að vekja athygli á stöðu jöklana í dag og kemur því til skila á annan hátt og 

jafnvel dýpri heldur en með hefðbundum tölfræðilegum upplýsingum.  

 

 
Mynd 6   Bráðnun Jökla 1999/2019, Ólafur Elíasson, 2019 

 

 

 

 

2.kafli – rými og landslag 

 

Með tíma og rými staðar tengi ég eins og áður sagði við hvernig Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir hefur fjallað um hugtakið landslag, m.a. í greininni „Hugleiðing um 

landslag“ þar sem hún fjallar um hvernig við skynjum og upplifum landslag. Hugtakið 

                                                
7 Sigridur Thorgeirsdottir og Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, „Understanding Our Place in the Natural 
World-Coming to Our Senses Through Embodied Experiences of Ecophilosophical and Posthumanist Art“, í 
Nature and Education, ritstj. Peter Kemp og Sune Frolund (Berlin: LIT Verlag, 2015), 109-119.  
8 Áslaug Guðrúnardóttir, „Ólafur Elíasson: Bráðnun jökla 1999/2019“, sótt 16.feb.2020, 
https://listasafnreykjavikur.is/syningar/olafur-eliasson-bradnun-jokla-19992019  
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landslag er marglaga og hefur verið viðfangsefni ólíkra fræðagreina í gegnum söguna. Það er 

ekki bara notað yfir náttúrulegt landslag þar sem ekki er mannabyggð heldur hefur það verið 

notað í mörgum öðrum tilvikum, sem dæmi borgarlandslag eða jafnvel sem tilfinningalegt 

landslag eða pólitískt landslag. Orðið landslag vísar í raun í samtvinnun þess huglæga og 

hlutlæga, það vísar í senn til hins hlutbundna umhverfis og til hugans sem skynjar 

það fagurferðilega sem margþætta heild.9  Við erum alltaf að skynja umhverfi okkar og á 

hverju augnabliki kortleggjum við hvernig rými, hlutlægt og huglægt, hefur áhrif á okkur.  

Landslagið varð mér innblástur í fyrsta verkið mitt sem ég vann í MA í myndlist. Á 

fyrstu önninni við Listaháskólann fórum við til Hjalteyrar og settum upp sýningu í gömlu 

síldarverksmiðjunni.  Landslag Hjalteyrar er stórbrotið, fjöllin, fjörðurinn og hafið. Við 

vorum þarna í byrjun september þessa önn og voru sólarupprásirnar og sólsetrin mögnuð í 

lita- og ljósadýrð sinni. Hafið og fjörðurinn sem eru í raun tvö lífbelti (e. biomes); einskonar 

náttúrulegt samfélag eða umhverfi sem lifa saman í flóru og dýralífi.  

 

 
Mynd 7   Hliðstæður, María Sjöfn, 2018                

 

Í kjölfarið setti ég svo upp verkið Hliðstæður? sem var vidjó - innsetning af sólarupprás 

Hjalteyrar.  Því var varpað á vegg í myrku rými með hangandi hringlaga speglum sem 

endurköstuðu lífbelti lands og sjávar um rýmið. Þarna er ég að vinna með tengingu hins 

manngerða við náttúru og sögu verksmiðjunnar á Hjalteyri, hvernig húsið sjálft er tengt 

umhverfinu þar sem byggingin var byggð með efnivið úr nærumhverfinu af fólkinu á 

                                                
9 Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, „Hugleiðing um landslag“, HA - rit um íslenska hönnun og arkitektúr, nr. 
6 (2017), sótt 25.feb. 2019, https://hadesignmag.is/2017/11/16/hugleiding-um-landslag/  
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staðnum. Sjór, sandur og fjörusteinar úr firðinum voru nýtt sem efniviður til að steypa upp 

verksmiðjuna. Í verkinu mætast þessi efni verksmiðjunnar og stafrænt efni sem er þá 

vidjóverkið sjálft sem var endurkastað inn í verksmiðjuna og endurspeglar landslagið aftur á 

efnivið sem er úr nærumhverfinu. Speglunin og endurkastið magnast svo upp og varpar aftur 

vidjóverkinu um rýmið í mismunandi mælikvarða. Landslagið er á vissan hátt framlengt 

áfram inn í Verksmiðju Hjalteyrar með vidjó - innsetningunni sem er tekin í nærumhverfi 

byggðarinnar. 

 

 

 

3. kafli – framlengd rými 

 

Í þessum kafla fjalla ég um hvernig ég tengi saman upplifun í náttúrunni og færi efnið úr einu 

umhverfi í annað, og ég framlengi þannig á vissan hátt rýmið. Til dæmis getur þetta falist í að 

taka efni  úr samhengi í rými og skanna það og setja upp í öðru rými og í mismunandi 

mælikvarða.  

 

 
Mynd 8   Leifar, María Sjöfn, 2018      

 

Fyrir samsýningu okkar í lok fyrstu annar þá vann ég verkin Leifar. Ég gerði verkin á 

stöðum sem ég ferðast um og sæki oft heim. Verkin eru gerð í fjöruborðinu, samsett af sjó, 

þara, sandi og öðrum leifum sem eftir verða á vatnslitapappír. Verkin voru svo mynduð með 

macro linsu í mismunandi skala og frá mismunandi sjónarhorni, þannig að leifarnar urðu 

óþekkjanlegar frá uppruna sínum. Ljósmyndirnar voru unnar áfram stafrænt, bæði í 

samhengi, rammaðar útúr samhengi, teknar úr mælikvarða, ljósi, litum og í upplausn. Á 
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sýninguna okkar Kveikjuþræðir fóru aðeins upp verkin sem voru algjörlega tekin út úr 

samhengi og mælikvarða og þannig orðin óþekkjanleg frá uppruna sínum. Gestir 

sýningarinnar áttuðu sig ekkert á því hvað þetta væri og héldu að þetta væru einhversskonar 

matarleifar sem má draga af titli verksins á íslensku. Ég sjálf túlkaði myndirnar ekki sem 

matarleifar sjónrænt séð, enda hafði ég haft sjónræna nálægð við upprunalega efnið frá 

byrjun ferlisins. Susan Sontag fjallar um hvernig túlkun getur staðsett efni mismunandi eftir 

aðstæðum, það er að segja að sá sem túlkar efnið metur það út frá sjálfum sér: 

 
Tilfellið er að túlkanir af þessum toga benda alltaf til ófullnægju (meðvitaðrar eða 

ómeðvitaðrar) gagnvart verkinu, þörf fyrir að skipta því út fyrir eitthvað annað.  
Túlkunin sem byggir á þeirri afar vafasömu kenningu að listaverk sé samsett úr 
innihaldseiningum, misþyrmir listinni. Hún gerir hana að hlut til brúks, hlut sem 

hæglega má finna stað í huglægri efnisaðgreiningu. 10 

 

 

 
Mynd 9   Án titils, María Sjöfn, 2018      

 

Í framhaldi af verkinu Leifar vann ég vidjóverk sem er án titils og fólst í tilraunum til 

að sjá hvernig við getum í raun túlkað og rangtúlkað það sem fyrir augu ber og einnig í hvaða 

samhengi við setjum myndefnið.  Marglaga myndflöturinn var unnin í stafrænum miðli og 

með margvíslegum aðferðum, bæði í stillimyndum og í vidjóum sem voru svo samsett í einn 

myndflöt. Þarna er ég að gera tilraunir með skynjun myndarinnar og rýmið sem myndast og 

er breytilegt með hreyfimyndinni. Myndbygging ljós- og hreyfimynda er að mínu mati alltaf 

alfarið unnin útfrá þeim sem tekur ljósmyndina eða staðsetur myndavélina í þeim aðstæðum 

sem myndin er tekin í. Bæði fyrir og eftir vinnslu, hvort sem myndverkið verður sem ein 

                                                
10 Susan Sontag, Að sjá meira (Reykjavík: ReykjavíkurAkademían, 2005), 28. 
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eining eða að seríum sem skoðaðar eru í samhengi við umhverfi sitt og staðsetningu hverju 

sinni. Þannig að myndramminn er alltaf tekinn eða valinn af þeim sem tekur myndina og þar 

með er myndbyggingin alltaf að lokum ákvarðanataka þess sem býr hana til. Túlkunin er svo 

annað mál þar sem skiptir máli í hvaða samhengi myndin er sett og hver túlkar og setur sinn 

skilning í verkið.  

Ég tel að það sem Susan Sontag skrifaði um í kaflanum „Hellir Platóns“ eigi vel við í 

dag, þar sem  allir eða næstum því allir nota ljósmyndir nú á dögum. Sontag skrifar um að 

þrátt fyrir að ljósmyndin sé oftast notuð til staðfestingar á einhverskonar upplýsingum getur 

hún verið eintómur skáldskapur hvort sem hún er sett í eða tekin úr samhengi. Ljósmyndin 

getur tekið eitt augnablik í tíma í einn ramma frá einu sjónarhorni í rými og getur þar með 

ekki sýnt veruleikann þar sem myndarammarnir hljóta að verða óteljandi ef svo á að vera. 

Ljósmyndin getur sett fram heiminn eins og hann sé samansettur úr ótengdum litlum 

einingum. Þar með tel ég að það skipti máli í hvaða rými eða samhengi við setjum 

myndrammann.11 Í rými getum við upplifað heildina og notum skilningarvitin til að meta 

rúmmál, fjarlægðir og höft sem við skynjum. Rými geta einnig verið huglæg eins og andlegt 

rými. 

 

 
Mynd 10   Landsleg, María Sjöfn, 2019 

                                                
11 Susan Sontag, Að sjá meira (Reykjavík: ReykjavíkurAkademían, 2005). 
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Um túlkun og myndbyggingu mætti taka sem dæmi verkið Landsleg sem er unnið úr 

ljósmynd sem ég tók á Kverkjökli í Vatnajökli og með útsýni til norðurs þar sem Herðubreið 

er miðjusett sem myndefni. Í verkinu vann ég með tilvísun í orðin landslag og landsleg, en 

eins og Guðbjörg R. Jóhannesdóttir nefnir í pistli sínum í Víðsjá var orðið landslag skrifað 

landsleg í elstu dæmum um orðið í Íslendingasögunum. Í pistlinum fjallar hún um hvernig 

orðið landsleg vísar til  tengsla landslags og líkama.12  

 

 

 

 

4. kafli – ferlið 

 

Í vinnuferlinu byrja ég oftast í rannsóknarvinnu, tilraunavinnu og svo að endingu 

niðurstöðum ef af þeim verður. Þegar ég fjalla um rými þá greini ég þau í mismunandi hluta, 

sem dæmi stafrænt – arkitektónísk- og eða náttúrulegt rými sem ég nálgast þó á svipaðan hátt 

í rannsóknarferlinu. Þó að útkoma sé misjöfn þá er ferlið mjög keimlíkt þegar ég vinn 

verkefnin. 

 

Þegar ég vinn að verkum greini ég yfirleitt vinnuferlið í þrjá hluta; 

 

A – rannsóknarvinna – staður – rými 

Ég legg oft áherslu á rannsóknarferlið sem hluta af listsköpun í bæði tvívíð og þrívíð 

verk. Nálgunin tekur mið af þeim rannsóknum sem að þeim leiða og mögulegum 

birtingarmyndum í verkum sem geta verið mismunandi.  

 

B – tilraunir – hugmyndavinna – rýmiskennd og upplifun  

Ég skoða persónulega upplifun forms og rýmis, birtu og áferðar, hlutfalla og 

samhengi við annað í umhverfinu. Með þessum tilraunum í form tvívíðra og þrívíðra 

verka opnar stundum fyrir nýjan skilning og túlkanir eða upplifanir þvert á viðtekna 

nálgun.  

 

                                                
12 Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, „Úr legi móður í leg landslags“, sótt 9.nóv. 2019, 
https://www.ruv.is/frett/ur-legi-modur-i-leg-landslags.  
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C – niðurstöður – tvívíð eða þrívíð form í rými eða stafrænt rými.             

Niðurstöður geta verið mismunandi eftir því hvort er unnið með innsetningar, 

teikningar, skúlptúrverk, ljósmyndaverk, stafræn verk og eða videoverk. 

 

 

Mynd 11   Manora Fields Notes, Naiza Khan, 2019      

 

 Sambærilegum vinnuferlum hef ég kynnst hjá öðrum listamönnum sem hafa vakið 

áhuga minn. Sumarið 2019 vann ég á Feneyjartvíæringnum, Megir þú lifa á áhugaverðum 

tímum, í íslenska þjóðarskálanum  þar sem Hrafnhildur Arnardóttir sýndi verkið 

Chromosapiens. Þetta vor og sumar kynntist ég ógrynni af samtíma myndlist og ein af þeim 

sýningum sem ég sá var eftir Naiza Khan. Sýning hennar vakti strax athygli mína vegna 

framsetningar í mismunandi miðla þar sem hún sýndi þrívíddarprentuð kort, kort sem 

rannsóknarvinnu á pappír og vidjóverk. Hún var fulltrúi fyrir Pakistanska þjóðarskálann sem 

tók þátt í fyrsta sinn og sýndi verkið Manora dagbækurnar. Naiza Khan býr og starfar í 

myndlist sinni á milli London og Karachi. Hún útskrifaðist frá Oxford háskólanum með 

B.F.A. árið 1990.  Hún starfar sem ráðgjafi við sjónlistadeild við háskólann í Karachi og situr 

í stjórn myndlistar- og arkitektúrskólans í Valley í Karachi.  

Naiza Khan hefur undanfarinn áratug rannsakað umbreytingu Karachi-hafnarinnar. 

Hún byggir myndlist sína á kortlagningu og gagnrýnu rannsóknarferli á þróun hafnarinnar í 
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tíma og rými, sögu og menningu. Khan vinnur myndlist sína í marglaga mismunandi miðla 

og nýtir til þess listræna nálgun sína í til dæmis myndum, ljósmyndum, videoverkum og í 

þrívíðum formum. 

Verkið sem hún sýndi á Feneyjartvíæringnum er í þremur hlutum og byggir á 

staðbundnum rannsóknum á Manora-eyju sem er í Karachi, stærstu borg Pakistans. Þar 

rannsakaði hún staðhætti, sögu eyjarinnar, samtíma og umbreytingu hennar í gegnum tíðina 

sem samanstendur af flóknu landslagi fortíðar og nútíðar sem fyrrverandi nýlenda þar sem 

áhrifa ferðamannaiðnaðar og loftlagsbreytinga gætir í dag. 

 

 
Mynd 12   Manora Fields Notes, Naiza Khan, 2019 

 

Í viðtali við Art News Pakistan segir Naiza Khan verkefnið hafa hafist á göngutúrum. Á 

miðjum 10. áratugnum var Karachi hættuleg borg, mikið um glæpi og ekki var öruggt að vera 

ein á ferð sem kona. Af þeim sökum fór Khan að fara til Manora í göngutúra þar sem hún gat 

verið ein á ferð sem kona. Þessir göngutúrar voru ekki í upphafi ætlaðir til að byrja á verkefni 

en næsta áratuginn þróuðust þessir göngutúrar í rannsóknarvinnu sem leiddi að verkum. 
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Mynd 13   Building a Terrain III, Naiza Khan, 2013 

 

Yfirleitt fór hún fór í þessar gönguferðir aðeins með myndavél og dagbók í mesta lagi. Með 

rannsóknavinnunni áttaði hún sig á áhugaverðum staðreyndum varðandi eyjuna og 

hugmyndvinnan fór af stað sem var að hennar sögn svolítið út um allt. Hún tók viðtöl, 

myndskeiðsupptökur, ljósmyndir og meðfram því teikningar og vatnslitamyndir. Manora varð 

einskonar staður þar sem hún fylgdi innsæinu og fékk hugmyndir.13 

Ég tengi vel við ferlið sem Khan lýsir og sé í því samsvörun við mitt eigið ferli. Þrátt 

fyrir að útkoma og verk séu mismunandi og ólík þá fylgi ég oft innsæinu á gönguferðum 

mínum aðeins með myndavélina og skissubókina meðferðis. Ég rannsaka einnig staðhætti á 

þeim stöðum sem ég fer um og er slík rannsókn mikilvægur þáttur í hugmyndavinnu og 

vinnuaðferðum. Þegar ég vinn í mínu ferli fer ég oft af stað með margar hugmyndir í 

einskonar samtali við það rými sem ég er að vinna með og ráðast þá oft niðurstöður útfrá því 

samtali. En samt sem áður er hugmyndavinnan jafnframt því áframhaldandi ferðalag sem 

tekst svo á við næstu viðfangsefni þar sem óunnar fyrri hugmyndir eru á stundum unnar 

áfram í verk. Í næstu tveimur köflum mun ég fjalla um ferlið að tveimur verkum sem ég vann 

                                                
13 Nimra Khan, „The Anatomy of a City – In Conversation with Naiza Khan“, sótt 17.08.2019, 
http://www.artnowpakistan.com/the-anatomy-of-a-city-in-conversation-with-naiza-khan/.  
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að í MA námi mínu í myndlist og um listamanninn James Turrell sem vinnur með rými og 

ljós. 

 

 

 

 

5.kafli – Í framhaldi af... 

 

Sýningin Afsakið Ónæðið vorið 2019 var samsýning okkar MA nema á fyrsta ári í Listasafni 

Einars Jónssonar. Þegar ég vann rannsóknarvinnuna sem leiddi að verkinu Í framhaldi af...  

vann ég með rýmin innan safnsins og líf og list listamannsins. Þegar ég byrjaði í 

rannsóknarvinnu fyrir samsýninguna  fannst mér tilvísun í táknheiminn og lífspekina sem 

Einar Jónsson tileinkaði sér þegar leið á feril hans koma sterkt fram sem gegnumgangandi 

stef í uppbyggingu á verkum hans.  

Í verkum Einars má víða lesa úr hugtök sem unnin eru út frá lífspeki sem hann 

ástundaði seinna á lífsleiðinni.  Þannig koma hugtökin fæðing, líf, dauði, gleði, sorg, nótt, 

dagur og endurfæðing oft fyrir í verkum hans. Þessi hugtök eru einnig titlar að fjölda verka 

hans. Hann vann einnig mikið út frá frumefnunum vatn, eldur, loft og jörð og þeirri 

umbreytingu sem verður til í andstæðum efnis og anda, lífs og dauða, og auk þess er 

endurfæðinguna  einnig að finna í fjölda verkanna.  

Í hugmynda- og rannsóknarvinnu minni á safninu og listamanninum urðu til 

hugmyndir um hvernig hægt væri að vinna með safnið. Í ferlinu kom meðal annars upp sú 

hugmynd að hanna grafískt táknmál fyrir úrlestur verkanna. Einskonar nútímavæðingu á  

táknheiminum í einföld geometrísk grafísk form. Hugmyndir urðu margvíslegar þar sem ég 

vann með hugmyndafræði listamannsins til dæmis í stafrænum miðlum, skjávörpunum og 

vidjóverkum þar sem ég vann til dæmis með spegilverk og  með frumefnin og táknfræðina. Í 

verkum Einars hafði formfræði mikla merkingu, sem dæmi hringurinn sem hringrás lífsins og 

einingin, ferningurinn og þríhyrningurinn í efni sem dæmi basalt- / hraun- og marmara-

skúlptúra. Eftir hugmynda- og rannsóknar vinnu varð lokaniðurstaðan vidjó - innsetningin Í 

framhaldi af... sem er dregið af táknrænni formfræði lífspekinnar sem Einar vann mikið eftir í 

listsköpun sinni á sínum seinni árum. Verkið er einskonar áframhald á upplifun hringforms 

stigans í formi óendanlegs spírals upp í himinhvolfið. 
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Mynd 14   Í framhaldi af...  María Sjöfn, 2019 

 

Í verkinu Í framhaldi af... er tekist á við táknheiminn og lífspekina sem er 

gegnumgangandi stef í verkum Einars Jónssonar. Innblástur verksins er arkitektúr 

hringstigans sem rís í gegnum bygginguna líkt og hryggjarsúla. Stiginn leiðir okkur ekki 

aðeins í gegnum húsið, heldur einnig í gegnum verk og ævi listamannsins sjálfs. Stofur og 

svefnherbergi listamannsins og konu hans voru á efstu hæð hússins. Á fyrstu hæð 

sýningarsalur og á jarðhæð vinnustofa og eldhús. Spíralformi hringstigans er varpað upp í loft 

sem framhaldi af hinum táknræna óendanleika spíralsins.  

 

 
 

Mynd 15   Í framhaldi af...  María Sjöfn, 2019      
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James Turrell er bandarískur myndlistamaður. Hann hefur unnið með rými og 

einkonar framlengd rými í gegnum tíðina. Hann vinnur með innsetningar í rými með 

mismunandi lýsingum. Ég tengi við verk hans sem eru oft unnin inn í staðbundið rými og 

fjallar um ljóðræna nálgun með ljósi og ljósbroti.  

 

 
Myndir 16 -18   Sky Spaces, James Turrell, 1992 

 

Verkið Space That Sees  eftir James Turrell er hluti af seríunni Skyspaces, sem hann 

byrjaði á seint á sjöunda áratug og í byrjun áttunda áratugar síðustu aldar. Verkin eru 

einskonar gjörningaverk sem eru í samtali við rýmin sjálf og bregðast við 

umhverfisaðstæðum með tímanum. Áhorfendur upplifa mismunandi birtuskilyrði sem er 

kastað frá himninum í loftinu í ferhyrndu rýminu. Hin Space That Sees Turrells geta boðið 

uppá einskonar hugleiðsluupplifun. Þar sem birtuskilyrðin breytast eins og í ljósaskiptunum í 

rýminu og herbergið fyllist litabrigðum í ljóslitum sólsetursins og yfir í myrkur verður 

upplifunin næstum trúarleg á stundum. Turrell sá fyrir sér þessar innsetningar sem ljóðræna 

nálgun á ljósi bæði hið innra og ytra. 14 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 WIKIART, „Space That Sees, 1992 - James Turrell“, sótt 2.mar. 2020, https://www.wikiart.org/en/james-
turrell/space-that-sees-1992.  
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6. kafli - rýmd – spatium 

 

Hér í þessum kafla fjalla ég um verkið rýmd - spatium sem sýnt var í Gallerí Rýmd í 

Breiðholti í febrúar árið 2020. Vatn hefur verið sterkt efni í verkum mínum bæði fyrr og nú 

og hefur verið að koma hægt en sterkt inn í námi mínu í MA í myndlist. Rétt eins og blái 

hnötturinn okkar erum við líka að mestu gerð af vatni þar sem um ⅔ líkama okkar eru úr 

vatni. En ekki er almenn vitneskja um að í rauninni eru 99% allra frumna í líkama okkar 

gerðar úr vatni. Það mótar þannig meirihluta heimsins bæði innan okkar og utan. Vatn er eitt 

helsta efni jarðar en jafnframt það dularfyllsta sem gerir það nokkuð þversagnarkennt. Nú í 

dag hafa vísindin ekki alveg skilgreint þetta helsta efni lifandi lífvera hér á jörð. Við 

mannfólkið erum óendanlega heilluð af vatni þótt ekki sé vitað afhverju.15 Vatnið er eina 

efnið svo vitað sé til um að vera gert úr efnsamböndum sem fyrirfinnst í öllum þremur 

grunnefna - formum sem eru fast efni, fljótandi efni og gas. Form þess breytist ótrúlega 

auðveldlega í þessi grunn- efnaform og innheldur gríðalega orku.16 Ef vatns - atómið væri um 

það bil eins og körfubolti að stærð væri rýmið á  milli næsta vatns – atóms um það bil fjórir 

kílómetrar. Rýmið í vatninu er mikið miðað við atómin og það er kannski birtingamyndin 

sem við sjáum í margbreytilegu formi þess. Öll náttúran er samhverf en á ófullkominn hátt og 

er vatnið þar ekki undanskilið. Það er til dæmis  ekkert sem er okkur sýnilegt sem heitir 

fullkomlega bein lína, hringur eða kúla.17 Gullinsniðið er grunnhlutfall í geómetríu sem 

vatnið leitar í en formúlan að gullinsniðinu er upprunnin frá grikkjum til forna og styðst við 

pí formúluna. Náttúran leitar í sína eigin stærðfræði og skipuleggur endurtekningar, uppröðun 

og uppbrot en aldrei nákvæmlega eftir þeim reglum sem við setjum upp í stærðfræði og býr 

til alla sína óendanlegu algórythma. Á ferðum mínum hefur vatn mikið aðdráttarafl, ég 

mynda það og tek stundum með mér sýni vatnsins í mörgum formum, til dæmisi á pappír, 

sem einskonar minningu til að taka með mér, eða afrit af því rými og tíma sem ég upplifði 

vatnið í. Sjór hefur verið aðalefnið sem ég tek með mér og þegar hann þornar á pappír situr 

eftir saltið sem skilur eftir sig myndræn form. Einnig hef ég gert tilraunir með teikningu yfir 

saltið sem situr eftir en þá verður teikningin sem einskonar framlenging á áferð saltsins sem 

situr eftir og línan stjórnast af því mynstri. Þessi verk voru í vinnslu og voru á byrjunarstigi 

þegar ég byrjaði að vinna hugmyndavinnuna inn í Gallerí Rýmd.  

 

                                                
15 Paolo Consigli, The Hidden Secrets of Water (London: Watkins media Ltd, 2017), xii-xv. 
16 Sama rit, 8. 
17 Sama rit, 26. 
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Mynd 19   Vatnaverk, María Sjöfn, 2020 

 

Þegar ég vann að verkinu rýmd – spatium sem var fyrir einkasýningu mína í Gallerí Rýmd fór 

ég strax í byrjun ferlisins að vinna með rýmið sjalft. Rýmið er fremur ráðandi þar sem það er 

nokkuð sérstök flísalögn á gólfinu sem þekur nær allt innra rýmið og hluta að fremra rýminu. 

Fremra rýmið þar sem gengið er inn er með stórum gluggum og sést inn í innra rýmið frá 

göngugötunni. Ég ákvað að vinna með rýmið sjálft í Rýmd og vinna verk sem átti að fjalla 

um rýmiskennd og upplifun. Í framhaldi fór ég að vinna myndverk og vidjóverk  sem 

innsetningu inn í rýmið, en hugmyndin var að vinna inn einskonar framlengingu á rýminu 

sjálfu. Ég sjálf vann áfram með upplifunina af vatni í fjölbreyttum formum og myndaði vatn 

á ferðalögum mínum bæði hér á landi og erlendis.  

          Í hugmynda- og rannsóknarferlinu komu upp ýmsar hugmyndir en leiðandi hugmyndin 

var alltaf að vinna með rýmið sjálft og í vidjó - miðilinn. Skúlptúrar og tenging við 

vatnaverkin sem ég hafði verið að vinna að í stúdíóinu komu einnig til greina. Ég vann mikið 

af tilraunavinnu með skjávarpa og blöndun þeirra í stúdíóinu, litróf, ljósliti og 

þrívíddarmöguleika þeirra í mismunandi geometríu í samsetningum og uppsetningum. Þessar 

tilraunir taldi ég geta kallað á einskonar leik milli verksins og rýmisins og gæti verið eins 

konar táknræn tenging við hvernig við skynjum og upplifum rými sem við erum alltaf í 

samtali við, bæði hið innra og ytra. Einnig vann ég teikningar unnar út frá hljóði sem ég tók 

upp úr vidjóverkunum af vatnsniðnum. Teikningarnar eru gerðar í þrívíddarforriti til þrívíðrar 

prentunar í leir, en það verk er í vinnslu núna fyrir útskriftarsýningu okkar í Nýlistasafninu.   

Þegar ég var komin inn í sjálft rýmið í Rýmd Gallerí og var að setja upp sýninguna varð  

upplifunin af rýminu ráðandi þar sem geometría rýmisins er mjög sterk með flísalögninni á 

gólfinu. Þá fór mikil vinna af stað við að finna rétta uppsetningu.  

Ég hafði gert margar tilraunir í uppsetningar í stúdíóinu og í vinnurými í Listaháskólanum.  

Það eru rými sem eru mjög ólík Gallerí Rýmd og ég sé það núna að það hefði verið betra fyrir

 verkið að fá meiri tíma í Rýmd til þess að vinna áfram með rýminu. En eftir margar 



 

 24 

mismunandi tilraunir með rýmið og mismunandi uppsetningar með ljósi skjávarpanna komst 

verkið í góðan farveg sem vidjó - innsetning.   

 

 
Mynd 20   rýmd – spatium, María Sjöfn, 2020 

 

Innsetningin samastóð af vidjóverkum sem voru sett upp í rýminu og vörpuðu rýminu inn í 

rýmið sjálft með yfirlögum af ferðalagi vatns í ýmsum formum. Innsetningin var sett upp sem 

þrívíð innsetning sem samanstóð af fjórum skjávörpunum. Fjórum vidjóverkum var varpað 

saman inn í rýmið ásamt hljóðverki sem samanstóð af vatnsnið úr myndböndunum. Vörpunin 

varð að einskonar formi sem virkaði eins og framlenging eða mögnun skynjunar.  

Uppsetningin getur virkjað aukna skynvitund og rýmiskennd, þar sem sýningargesturinn er í 

rýminu og upplifir sjálfan sig sem hluta af vörpuninni með skuggafallinu. Sjónhverfingin 

með yfirlögunum gat orðið allt að dáleiðandi og skapað tilfinningu fyrir umbreytanlegu rými.  

Uppsetningin var unnin sem geómetrísk fjarvídd sem skapar einskonar samspil í 

þrívíða vörpun. Fjarvíddin var unnin með rýminu sjálfu, flísalögn á gólfinu er mjög ráðandi í 

rýminu og skapar fjarvídd, og væri mjög gott dæmi til að læra fjarvíddarteikningu 

og tækniteiknun. Geometrían var ekki alveg rétt uppsett, en er með tilvísun í gullinsniðið í 

hlutföllum vörpunarinnar. Leikið er með vörpunina til að skapa upplifun sem sýnir inn í 
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einskonar áframhaldandi víddir eða heim, sem svo fer í nærmynd efnisins í rýminu og skapar 

þá aðra rýmiskennd í efninu sjálfu. Yfirlög af vatni í mismunandi myndum voru lögð yfir 

vörpunina af rýminu og mynduðu eins konar ferðalag um hringrás vatnsins og undir hljómaði 

hljóðverk vatnsniðsins. Vidjóverkin eru öll með mismunandi tímalengd. Þegar þau eru 

virkjuð á mismunandi tímaskeiðum þá fóru þau að skarast í óteljandi myndum sem 

eru síbreytileg lög af myndbandsverkunum sjálfum þar sem lúpurnar fara yfir hvor aðra á 

mismunandi tímum. Þar með er vörpunin sjálf að skapa mismunandi myndefni sem varpast 

saman á mismunandi tímaskeiðum en það mætti segja að verkið sjálft væri þannig að 

framkalla óteljandi myndir. Litabrigðin eru síbreytileg þar sem litaljósblöndunin er aldrei eins 

á marglaga vörpuninni og myndast margir tónar lita í yfirlögunum sem ekki eru 

á vidjóverkunum sjálfum en framkallast í rýminu.  Þarna er að skapast sjálfstætt verk 

sem stendur sem ein heild í rýminu sjálfu.  

Verkið kallaði fram marga liti með yfirlögunum á myndverkunum þar sem litrófið 

blandaði ljóslitina og framkallaði allskonar  liti sem ég hafði ekki séð fyrir sem spiluðu með 

tímasetningu myndbandsverkanna. Á stundum varð yfirgnæfandi í vörpuninni hvíti liturinn í 

yfirlögunum með ögnum annara lita sem framkallaðist í ljóslita - blönduninni. Hvíti 

ljósliturinn myndast þegar öllum ljóslitunum er blandað saman og inniheldur hann alla 

regnbogans liti sem verður hvítur. Skuggafall áhorfandans fellur stundum marglaga inn í 

verkið sjálft, þannig að áhorfandinn greinir skugga sinn inní verkinu sjálfu. Ljósbrot og 

skuggafall verður að einskonar leik, áhorfandinn á hlut í myndinni sjálfri og getur átt hlut í að 

forma verkið. Þessi leikur milli áhorfanda og rýmisins innan verksins og rýmisins í húsnæði 

Rýmdar gæti verið eins konar táknræn tenging við það hvernig við skynjum og upplifum 

rými sem við erum alltaf í samtali við, bæði hið innra og ytra. 

 

 
 

Myndir 21 - 22   rýmd – spatium, María Sjöfn, 2020 
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Myndir 23 - 24   rýmd – spatium,  María Sjöfn, 2020 
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Myndir 25 - 26   rýmd – spatium,  María Sjöfn, 2020 
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Lokaorð 

 

Ég hef skoðað hvernig ég greini mismunandi rými, til dæmis arkitektónísk, stafræn, 

náttúruleg eða jafnvel ímynduð rými. Þar sem bakgrunnur minn liggur í fjölbreyttri hönnun 

og myndlist þá greini ég geómetríu og mynstur í umhverfinu, bæði í því manngerða og úti í 

náttúrunni. Ég hef áhuga á hvernig við kortleggjum umhverfi okkar bæði sem upplifun og 

hvernig við teiknum það upp til að skilja það og setjum það upp í mælieiningar. Í verkum 

mínum fjalla ég þannig um fjölþætta skynjun umhverfisins með innsýn í innra og ytra 

samhengi rýmis og efnis. Ég hef skoðað í því samhengi innsetningar  í staðbundnum 

rýmum og hvernig ég vinn ferlið með mögulegum tengingum. Ég hef skoðað vinnuferli mitt 

og greini það betur eftir þessi skrif og hvernig ég nota mögulega tilvísanir í umhverfið.  

Margir listamenn vinna staðbundið inn í umhverfi og eða rými í óteljandi formum.  

Ég impraði hérna aðeins á þremur listamönnum sem ég sé tengingu við í mínum verkum og 

vinnuferli. Nazia Khan byggir myndlist sína á kortlagningu afmarkaðs svæðis og rýnir í sögu 

og menningu. Hún vinnur í mörgum miðlum sem dæmi ljósmyndum, kortagerð, vidjóverkum  

og þrívíðum formum. Ólafur Elíasson vinnur einnig með mismunandi miðla og notar mikið 

frumefnin sem dæmi ljós og vatn í stórar innsetningar. James Turrell vinnur verk sín í 

innsetningar og oft í staðbundin rými þar sem hann vinnur ljóðrænt með ljósi, ljósbroti og 

ljóslitum.  Ég hef einnig skoðað skrif og hugmyndir Susan Sontag, þar sem ég rýni í þátt 

ljósmyndunar í vinnuferlum mínum og svo skrif Guðbjargar R. Jóhannesdóttur um landslag 

og líkama til að rýna í samspil innra og ytra rýmis. 

Ég hef skoðað hvernig ég vinn með umhverfi og kortlagningu í verkum mínum. Það 

getur verið einungis í gegnum upplifun og eða með kortlagningu staðhátta og tilvísun í sögu 

eða fortíð staðar. Umhverfi og náttúra hafa verið sterkur þráður í verkum mínum og hefur 

vatn verið vaxandi efni sem ég hef unnið með. Ég tel að ferðalagið sé ekki að taka endi hér 

heldur mun ég halda áfram ferðinni um rými, skynjun, upplifun og tilveru. 
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