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Segir fólk sem á yngri árum fór til Frakklands í nám en fretar nú í Marimekko 

sokkum 

 

Verkið Segir fólk sem á yngri árum fór til Frakklands í nám en fretar nú í 

Marimekko sokkum er hugsað sem risastórt bókverk sem fólk gengur inn í og er statt í 

sjálfri frásögninni. Verkið inniheldur 7 málverk í innsetningu sem teygir sig um 

rýmið. Til þess að skoða allt verkið þurfa þáttakendur að fara í ferðalag eða „lesa 

bókina” og fara blaðsíðna á milli. Í þessu bókverki er blaðsíðunum þó ekki flett með 

höndunum heldur þurfa þáttakendur að labba, hlaupa eða skríða á milli þeirra.  
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Sölvi Steinn Þórhallsson 

Segir fólk sem á yngri árum fór til Frakklands í nám en fretar nú í Marimekko 

sokkum. 

Lök, pappi, brú, viður, möl, plastpokar, gardínur, vatn, brauðterta, flaska, svampar, 

sokkar og olía á strigaefni, 2020.  

Farasnið, útskriftarsýning BA nema í myndlist við LHÍ, Listasafn Reykjavíkur, 

Kjarvalsstaðir, 13. – 17. júní 2020, Reykjavík. Claudia Hausfeld ljósmyndaði.  
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Ætli fuglar pissi líka?  

Tröppur, lök, vatn, 2 lítra gosflaska og olíumálning á strigaefni, 2020.  

Til vinstri við verkið má sjá inn í verkið Úthverfablús. Claudia Hausfeld ljósmyndaði.  

 

Gengið inn í bókverkið Segir fólk sem á yngri árum fór til Frakklands í nám en fretar 

nú í Marimekko sokkum. Manneskjan er þarna stödd innan í verkinu Úthverfablús. 

Claudia Hausfeld ljósmyndaði.  
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Séð inn í verkið Eftir að hafa borðað nokkra hatta stólinn ég vildi ekki fatta. 

Viðarplötur og bútar, svampar, rautt snæri, hvítir plastpokar, lök og olíumálning á 

strigaefni, 2020. Claudia Hausfeld ljósmyndaði.  
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Tvær konur sitja á bekk. Ein þeirra reykir Malboro red en hin svartan Winston. Þær 

skiptast á að nota kveikjarann og líka nokkrum orðum.  

Akrýlmálning á pappamassa, koddar og olía á strigaefni, 2020. Claudia Hausfeld 

ljósmyndaði.  
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Manstu eftir brauðtertu sem fékk að standa dögum saman úti?  

Olía á strigaefni, brauðterta á diski, stéttar og bleik lök, 2020.  

Claudia Hausfeld ljósmyndaði.  
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við Listaháskóla Íslands. Óheimilt              

er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar.  
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Úrdráttur 

Í þessari ritgerð fjalla ég um persónulegar frásagnir, hvað þær þýða fyrir mér, hvernig ég vinn úr                 

þeim og hvernig ég vil koma þeim frá mér. Ég tek minningar fyrir og skoða þær í tengslum við                   

Marcel Proust, Joe Brainard og Georges Perec og styðst ennfremur við skrif Roger Shattuck og               

Gaston Bachelard um ósjálfráðar minningar. Ég greini frá sýningunni minni Smásögur Sör Vals,             

en í henni vildi ég meðal annars stýra fólki í gegnum sýninguna líkt og í einskonar völundarhúsi.                 

Ég tek því verk Elínar Hansdóttur, PATH, fyrir sem dæmi en í því fikra áhorfendur sig áfram í                  

gegnum völundarhús myrkra ganga. Einnig velti ég fyrir mér hvernig hægt sé að búa til aðstæður                

fyrir samtal milli verks og áhorfanda og í því samhengi kanna ég innileika lítilla verka og                

hugmyndir Ilya Kabakov um altækar innsetningar. Ég skoða hversdagsleikann sem viðfangsefni           

út frá sjónarmiðum Jean Dubuffet og kanna hvað það var við „art brut” sem heillaði hann. Í                 

tengslum við það fjalla ég um Stefán frá Mörðudal sem sagði sögur með myndum sínum. Einnig                

velti ég því fyrir mér hvernig má skapa spennu milli myndar og áhorfanda. Að lokum kanna ég                 

titla og texta og skoða hvernig Kristinn G. Harðarson og Hulda Hákon nýta sér þá til að                 

undirstrika eða bæta við frásögn verka.  
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Inngangur 

Í listsköpun minni hef ég verið að fást við persónulegar frásagnir. Frásagnirnar eru einlægar og               

byggjast flest verkin á minningum, tilfinningum og augnablikum. Ég hef notast við mismunandi             

miðla til að segja frá, eins og í gegnum myndbönd, hljóðverk, teikningar og texta en undanfarið                

hef ég aðallega verið að mála. Nýlega vaknaði áhugi minn á innsetningum og rými og er það                 

eitthvað sem ég hef verið að kafa dýpra ofan í. 

Ég mun fjalla um persónulegar frásagnir og lýsa því hvað þær þýða fyrir mig. Farið               

verður inn á vinnuferli hugmynda minna og hvernig ég vil koma þeim frá mér. Mér finnst gott að                  

skissa, því með þeim hætti næ ég að koma hugmyndum mínum hratt fram. Í teikningu er einnig                 

frásögn sem er bundin við leik og hráa tjáningu. Einnig mun ég fjalla um það hvað gerist við að                   

sækja aftur í gömul augnablik og staldra við þau.  

Síðan fjalla ég um minningar og tengi þær við rithöfunda eins og Perec, Brainard og               

Proust. Ég mun fjalla um ósjálfráðar minningar, af hverju þær standa ekki einar heldur eru ávallt                

tengdar eða samliggjandi öðrum þáttum og styðst þar við hugmyndir Bachelard og Shattuck.             

Bachelard líkir minningum við æskuheimilið og að þeim þurfi að endurraða í bútum til þess að fá                 

heildstæða mynd. Ég fer svo inn á það afhverju ég sæki í minningar og hvernig ég nálgast þær.  

Sýningin mín Smásögur Sör Vals verður tekin fyrir en í henni sýndi ég málverk innan í                

innsetningu og vildi búa til aðstæður þar sem áhorfendur gætu átt samtal við verkin og tekið þátt                 

í að móta frásögnina. Ég vildi að innsetningin væri svolítið eins og völundarhús sem ætti að leiða                 

áhorfendur áfram. Þess vegna mun ég fjalla um verk Elínar Hansdóttur, Path, sem svipar til               

sýningarinnar að því leyti. Í frekari tengslum við sýninguna mun ég fjalla um áhrif lítilla verka                

og innsetninga. Hugmyndir Ilya Kabakov um altækar innsetningar verða skoðaðar, þar sem að             

áhorfandinn er staddur inni í verkinu og neyðist til þess að beygja sig undan því.  

Ég fer inn á hversdagsleg viðfangsefni og óvanalega nálgun Jean Dubuffet á þeim.             

Listamenn sem voru gjarnan á jaðri samfélagsins heilluðu Dubuffet, meðal annars vegna þess að              

þeir sköpuðu fyrst og fremst fyrir sjálfa sig. Ég mun skoða einlægni í tengslum við Stefán frá                 

Möðrudal og að lokum verður fjallað um titla og texta og möguleika þeirra til frásagnar. Ég fjalla                 

um Kristin G Harðarson og Huldu Hákon í því sambandi.  
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1. Persónulegar frásagnir 

Ég tjái mig um augnablik sem standa mér nærri og vil leyfa öðrum að upplifa þau og skynja. Þó                   

að ég vinni stundum út frá gömlum augnablikum þá er mest af efniviðnum nýlegar minningar               

sem ég vinn hratt úr í skissuformi og kem síðan frá mér í málverki eða með öðrum hætti, eins og                    

til dæmis myndböndum. Út frá skissunni byggi ég minninguna aftur upp, dvel lengur við hana og                

púsla saman bútum sem verða að heilstæðari mynd. Uppspretta augnablikanna kemur frá            

mismunandi stöðum en stundum getur titill orðið kveikjan að málverki eða skissa innblástur fyrir              

texta. Það er mér ekkert endilega mikilvægt að áhorfandinn viti söguna á bak við verkin, hún                

stendur mér nærri en ég vil að sagan geti líka tilheyrt öðrum.  

Þó svo að öll frásögnin sé ekki ljós má finna fyrir því að verkin eru mis persónuleg. Sum                  

innihalda meiri húmor en önnur eru tilfinningaþrungnari og/eða rómantískari. 

Ég vil ná hugmyndum og myndum sem ég sé fyrir mér, hratt fram. Til þess að koma                 

augnablikum og tilfinningum frá mér, finnst mér best að teikna því mér finnst teikningin ná               

hrárri tjáningu og stendur mér nærri. Þar að auki er enginn sía eða ritskoðun í gangi heldur                 

aðalatriðið að grípa myndina og koma henni frá sér. Við það myndast svo skemmtilegir leikir               

myndmáls, sjónarhorna, tíma og rúms. 

Myndmálið þarf ekki að vera „lógískt” eða rökrétt innan hins raunverulega heims en býr              

hins vegar til nýjar reglur sem gildir innan hugarheimsins. Að einhverju leyti er hægt að segja að                 

fyrir mér snúist teikning um að létta af sér, eins og brjálaður vísindamaður sem reynir að leysa                 

formúlu lífsins á krítartöflu vil ég koma mínum minningum og hugmyndum í myndmál. Að              

koma þeim á blað er því viss staðfesting á tilvist þeirra, sem hefðu ef til vill annars fjarað út og                    

gleymst. Ég vil síðan halda áfram að vinna úr þeim, og oft verða teikningarnar að málverkum.                

Þegar ég mála þá staldra ég lengur við minningarnar en vinn samt sem áður málverkin hratt, því                 

mér finnst ég þurfa að klára þau áður en ég fæ leið á hugmyndinni. 

Við það að sækja aftur í augnablikin finnst mér áhugaverðir hlutir gerast. Túlkunin hefur              

breyst, minningin sömuleiðis og afstaðan mín líka. Ég næ að melta hluti sem ég hafði gubbað út,                 

endurmeta tilfinningar og þar af leiðandi breytist teikningin. Í málverkunum koma litir líka inn í               

myndina. Fyrir mér eru þeir mikilvægir því ég nota þá til þess að kalla fram tilfinningar tengdar                 

augnablikunum og jafnframt til þess að ná því fram hjá áhorfendum. Með litum get ég tjáð                
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tilfinningar, tíma og rými og frásögnin lifnar við með öðrum hætti. 

Myndirnar mínar eru „fígúrutívar” og í þeim er frásögn. Oft nota ég titla eða texta til þess                 

að undirstrika hana eða þá til þess að bæta við. Efniviðinn sæki ég í hluti og atburði úr mínu                   

eigin lífi, hversdagslegir eða sérstæðari, minningar og hugleiðingar sem blandast oft í eitt, ganga              

þvers og kruss á hvort annað. Mér finnst þó ekki skipta máli að þetta sé ég og mín persónuleg                   

reynsla sem ég er að fást við, heldur vil ég frekar hafa þær almennari, þar sem fólk mun                  

óhjákvæmilega yfirfæra verkin á sinn eigin reynsluheim. 

Á samsýningunni „The Comeback Show,” sýndi ég málverkið Minning um piss,           

fullkominn hring og auglýsingu. Sýningin var samsýning 3. árs myndlistanema Listaháskóla           1

Íslands og var hún haldin í Naflanum í lok ágústsmánaðar 2019. Á málverkinu sést ljóshærður               

strákur liggja kylliflatur í eigin pissupolli, með hendur út og lokuð augun. Pissupollurinn er              

hringlaga og er hann markaður af strikum sem koma frá nærbuxum hans sem síðan mynda               

hringrás í kringum strákinn. Fyrir ofan hann er skrifað „I pee in my Calvins.” Minningin er                

einlæg og stendur mér nærri og er óður til vináttu, samveru og ferðalags en þó með smá kímnu                  

yfirbragði. Textann nota ég til þess að vitna í auglýsingaherferð Calvin Klein. Í henni fékk               

fyrirtækið frægt fólk til þess að tala um hvað þau gerðu í Calvin Klein nærbuxum. Dæmi: I                 2

excel in my Calvins, I dream in my Calvins. Með textanum hæðist ég að auglýsingaherferðinni               

en um leið nota ég hann til þess að lýsa því hvað er að gerast á myndinni og hvernig má lesa                     

hana. 

1.1 Ég man 

Verkin mín eiga það flest öll sameiginlegt að koma úr heimi minninga. Þetta eru þó ekki                

upphafðar minningar heldur oftar en ekki hversdagslegar og látlausar. Mér þykir vænt um þær og               

þær vekja hjá mér hlýju sem er ástæðan fyrir því afhverju ég ákveð að taka þær fyrir. Í                  

vinnuferlinu nálgast ég minningar með svipuðum hætti og Joe Brainard og Georges Perec í              

bókum sínum sem báðar kallast I Remember. Þar rifja þeir upp og skrásetja niður allt sem þeir                 3

muna eftir með því að byrja allar sögurnar með orðunum „Ég man…” Það gaf þeim               

1 Sjá myndaskrá, mynd 1. 
2 „Calvin Klein,” PVH Corporation, síðast uppfært 9. maí, 2019, https://www.calvinklein.com.au/mycalvins.  
3 Georges Perec, I Remember (New Hampshire: David R. Godine, 2014) og Joe Brainard, I Remember (London: 
Notting Hill Editions Ltd, 2017). 
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byrjunarpunkt sem þeir unnu minningarnar út frá, hvort sem þær komu til þeirra eða að þeir                

þurftu að sækja í þær. Minningarnar gátu verið úr æsku eða ný liðinni tíð, stuttar eða langar.                 4

Einnig hafði Perec til dæmis sér til leiks og reglu að fara og skrifa um götur Parísar með tvennum                   

hætti. Ein lýsingin var skrifuð á staðnum og átti að vera eins nákvæm og hlutlaus og hægt var. Af                   

húsum, fólki og búðum, öllu því sem auganu mætti. Hin lýsingin var hins vegar skrifuð á öðrum                 

stað og þá reyndi hann að lýsa sem best eftir minni og kalla fram allar minningarnar sem komu                  

til hans varðandi staðinn, hvort sem það voru atburðir sem þar gerðust eða af fólki sem hann                 

hitti.   5

1.2 Æskuheimilið og magðalenukakan 

Í bókinni The Poetics of Space fjallar Gaston Bachelard um þær minningar sem koma til okkar                

ósjálfrátt og líkir þeim við æskuheimili manns. Það eru þær minningar sem „við gerum ekkert til                

þess að endurraða og með nánd endurheimta þær kjarna sinn, í hógværð og ónákvæmni innra               

lífsins. Það er eins og eitthvað fljótandi hafi safnað saman minningum okkar og við sjálf höfum                

verið leyst upp í þessum vökva fortíðarinnar.” Minningar sem maður hefur gleymt að séu til               6

staðar en þegar þær koma á yfirborðið „leysumst” við upp og erum stödd inni í þeim, þ.e.a.s. í                  

tíma þeirra og rúmi. Það sem er fjarri virðist nálægt og öfugt, fortíðin verður núna og nútíð                 

verður þá.  7

Ósjálfráðar minningar eru þær sem vakna við mjög ákveðnar og sérstæðar aðstæður.            

Bachelard tekur æskuheimilið fyrir sem dæmi, þar sem minningar okkar úr æsku geta virst              

draumi líkastar. Við munum eftir þeim í bútum og hann yfirfærir það á heimilið. Við munum                

eftir einu herbergi hér, öðru þar og með bútunum er hægt að endurraða og byggja heildstæðari                

mynd.  8

Í umfjöllun Shattuck um Marcel Proust kemur hann inn á það að minningar standa ekki               

einar heldur ávallt með öðrum og dýpt þeirra finnst ekki í gegnum eina mynd heldur margar. Rétt                 

eins og málari þarf að hafa séð margar kirkjur áður en hann getur málað eina. Hið sjónræna nær                  

4 Brainard, I Remember, 72. 
5 Georges Perec, Species of Space and Other Pieces, þýð. John Sturrock (London: Penguin Books, 1999), 55-6. 
6 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, þýð. Maria Jolas (Boston: Beacon Press, 1969), 57-9. 
7 Bachelard, The Poetics of Space, 57-9 
8 Bachelard, The Poetics of Space, 57-9. 
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til okkar í gegnum tvöfalda sýn, tvær örlítið mismunandi útgáfur af sama „hlutnum” sem frá               

tveimur augum okkar sameinast og þannig getum við skynjað rými. Samkvæmt Shattuck sýnir             

Proust fram á að við getum líka skynjað dýpt tíma með áþreifanlegum hætti. Minningar eru               

tengdar og fastar við aðra hluti sem hjálpa okkur að stækka og setja þær í samhengi. Það er að                   

segja, við skiljum þær þegar við setjum þær samliggjandi eða hliðstætt við aðra hluti eða               

upplifanir. Minningar verða því, rétt eins og augun okkar, að „sjá” tvöfalt. Til þess að þær séu                 

lifandi þarf að vera eitthvað í núinu sem við vitum eða sjáum sem vitnar í eitthvað sem gerðist                  

eða við vissum. Eins og Bachelard tekur æskuheimilið sem dæmi talar Proust hinsvegar um              9

magðalenukökuna, þegar hann fær sér te sopa með bita af kökunni vaknar upp þessi ósjálfráða               

minning sem frelsar sig frá tíma og kemur til hans.   Fortíðin virðist nærri en nútíðin fjarri. 10

 

1.3 Hvernig ég nálgast minningar 

Fyrir mér eru minningar ekki ein eining heldur margar. Þær standa ekki einar og sér heldur eru                 

ávalt tengdar við aðra hluti, upplifanir eða atburði. Ég byggi verkin mín upp þannig að ég staldra                 

lengur við minningarnar og fer að ná þeim fram. Hringrás fer af stað þar sem ímyndunaraflið,                

minningar og skynjun skipta um hlutverk sín á milli. Þá gerist það að eitthvað óraunverulegt               

seytlast inn í raunveruleika endurminninganna, þeirra sem eru á mörkum þess að vera okkar              

eigin og þess sem gerðist á undan okkur, þær afbakast og taka á sig breytingar. Þannig byggist                 

myndin upp og verður til fyrir tilstilli og samvinnu þess raunverulega og óraunverulega.  

Myndefni mitt er þó ekki endilega sprottið upp út frá ósjálfráðum minningum sem koma              

til mín við aðstæður sem vekja þær upp né heldur heilabrotsleik í anda Perec og Brainard. Það                 

má segja að ég sé einhvers staðar þar mitt á milli, því flestar hugmyndir mínar koma til mín                  

þegar ég ligg uppi í rúmi á leiðinni í draumaland eða á göngu minni staða á milli, þar sem ég                    

leyfi mér að sökkva ofan í hugsanir í spjalli við sjálfan mig. Ég hugsa um liðna tíð eða það sem                    

framundan er og til mín kemur annaðhvort handahófskennd minning um atburð sem tengist eða              

tengist ekki því sem ég var að hugsa um. 

9  Roger Shattuck, Proust’s Binoculars: A Study of Memory, Time and Recognition in Á la recherche du temps perdu 
(London: Chatto & Windus, 1964) 43-46. 
10 Marcel Proust, Í Leit Að Glötuðum Tíma, Leiðin til Swann I, þýð. Pétur Gunnarsson (Reykjavík: Bjartur, 1997), 
59. 
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2. Samtal við sögunar 

2.1 Smásögur Sör Vals 

Á sýningunni Smásögur Sör Vals sýndi ég níu málverk innan í innsetningu. Með innsetningunni              

vildi ég búa til einhverskonar völundarhús fyrir heim minninga minna. Sýningin var haldin í              

Naflanum 10.október 2019. Ég vildi nota rýmið til þess að virkja áhorfendur, fá þá til þess að                 

upplifa það og vera staddir innan í því. Einnig vildi ég nýta innsetninguna til þess að tengja                 

saman málverkin, búa til nýja frásögn og þá stýra fólki í gegnum hana. 

Ég hafði verið með þá hugmynd um að skapa völundarhús minninga minna í dágóðan              

tíma en sú hugmynd svipar svolítið til verks Elínar Hansdóttur, PATH. Í því verki gengu               11

áhorfendur inn um hurð, en þegar inn um hana var komið tóku við myrkir gangar þar sem                 

skuggar tóku á sig mynd veggja, veggir urðu ósýnilegir og áhorfendur þurftu bókstaflega að fikra               

sig áfram í gegnum verkið. Völundarhúsið fléttaðist áfram, tók „zikk zakk” beygjur og teygði              12

sig um allt rýmið. Verkið notaðist við ljós og myrkur til þess að stýra áhorfandanum, sem var                 

staddur einn inni í verkinu, áfram.   13

Þessi notkun horna, skiptingu ganga og samspil ljós og myrkurs byggir upp eftirvæntingu             

hjá áhorfendum en ruglar jafnframt í rýmiskennd þeirra. Verk Elínar ná því að blekkja              

skilningarvit manns og í kjölfarið fer maður í uppnám þegar út úr þeim er komið vegna                

skyndilegra sveiflu milli þess raunverulega og þess skapaða og óraunverulega. Þannig getur            14

verkið fengið áhorfendur til þess að gleyma stað og stund með því að fá þá til að að vera innan í                     

verkinu sem umlykur þá og fær þá til að tengjast því. Með því að hleypa einungis einum inn í                   

einu urðu þessir þættir mun áhrifaríkari og þar með upplifunin á verkinu. 

Á minni sýningu vildi ég skipta upp rýminu í hólf eins og úr hugarheimi mínum og reyna                 

að bjóða fólki í einlægt og persónulegt samtal við verkin. Gangarnir voru fremur þröngir vegna               

þess að ég vonaðist til þess að áhorfendur myndu ganga einir í gegnum sýninguna og leyfa sér að                  

lifa sig inn í samtalið við málverkin. Ég byggði veggi inn í rýmið þannig að þeir mynduðu                 

einhverskonar völundarhús og áhorfendur voru virkjaðir til dæmis með kíki, glugga og holu í              

11 Sjá myndaskrá, mynd 2. 
12 Markús Þór Andrésson, „Elín Hansdóttir,” í Icelandic Art Today, ritstj. Christian Schoen og Halldór Björn 
Runólfsson (Ostfildern: Hatje Cantz, 2009), 72. 
13 „Elín Hansdóttir,” Elín Hansdóttir, sótt 9. desember, 2019, https://www.elinhansdottir.net/PATH. 
14 Markús Þór Andrésson, „Elín Hansdóttir,” 72. 
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vegg þannig að það myndaðist líka leikur á milli verkanna og áhorfenda. 

Veggirnir voru misstórir og mismunandi málaðir. Sumir þeirra voru háir, um 220 cm, og              

gnæfðu yfir manni á meðan aðrir voru minni, eða um 150 cm. Þegar inn á sýninguna var gengið                  

var fyrsta verkið til vinstri. Þar var veggur með glugga ofan á og kíki fastan við hann. Með þessu                   

vildi ég stýra áhorfendum til vinstri í gegnum sýninguna og um leið fá þá til þess að taka virkari                   

þátt, til dæmis í þessu fyrsta verki með því að skoða það í gegnum kíkinn.  

Veggirnir voru einnig hugsaðir til þess að búa til pláss fyrir málverkin. Þeir afmörkuðu              

verkin og sköpuðu aðstæður þar sem áhorfendur gætu staðir einir gegn þeim. Síðan leiddu þeir               

áhorfendur að næsta verki. Þannig mynduðu þeir sér rými innan heildarinnar sem voru eins og               

minningarhólf innan hugarheimsins. Þeir voru málaðir í mismunandi blæbrigðum af hvítum,           

stundum með jafnari áferð en stundum óreglulegri. Þetta átti gefa áhorfendum þá tilfinningu að              

þeir væru staddir innan verksins og þar af leiðandi innan heim minninga. Í sýningarskránni fylgdi               

með stutt smásaga og texti sem átti að ýta áhorfendum ennþá meira inn í þennan hugarheim til að                  

upplifun þeirra á verkinu gæti orðið sem áhrifaríkust.  15

Málverkin eru frásagnir byggðar á persónulegum minningum og upplifunum. Í gegnum           

þau reyni ég að segja frá nýlegum atburðum, tilfinningum og hugsunum. Einn þátturinn hefur              

áhrif á hinn og að lokum blandast þetta allt saman í einn hrærigraut. Til dæmis geta tilfinningar                 

litað minninguna eða þá að hugsanirnar hafa breyst eða týnst. Eins og áður hefur komið fram eru                 

minningar samansafn marga þátta, þær standa ekki einar og sér og samspil þessara þátta eða búta                

mynda heildstæðu myndina/minninguna.  16

Aðgengi að málverkunum var mismunandi, sum voru opin og leyfðu fólki að koma nærri              

sér en önnur voru óræð og óaðgengileg eins og leyndarmál. Innsetningin átti því að vera í                

samspili við sögu málverkanna og leyfa þeim verkum sem vildu ekki vera sögð að halda sér í                 

fjarlægð.  

Verkin voru hengd á víð og dreif um rýmið en gangarnir leiddu fólk áfram í gegnum það.                 

Eitt málverkanna var til dæmis ekki hægt að labba upp að þar sem það var króað af innan um                   

veggi. Maður þurfti því að skoða það úr fjarlægð. Þar notaðist ég við glugga og kíki sem áttu að                   

15 Sjá viðauka, Afi og rauði bolinn. 
16 Bachelard, The Poetics of Space, 57-9. 
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fá áhorfendur til þess að veita málverkunum meiri athygli og taka þátt í sýningunni. Flest               17

verkanna var þó hægt að labba upp að og skoða nálægt, en sum þeirra voru hengd aðeins ofan                  

við augnhæð meðalmanneskju á meðan önnur rétt fyrir neðan.  

Við enda eins gangsins kom smá skot þar sem verkið Það gætu villisvín ráðist á þig var                 18

til sýnis. Þar gafst tími og pláss til þess stoppa og melta. Veggirnir þar voru málaðir ljósbláir og                  

áferðin eilítið móðukennd. Málverkið á að gerast að kvöldi til og því fannst mér við hæfi að hafa                  

veggina dekkri sem vísun í það og móðukenndari eins og minningar geta verið. Með því að stilla                 

málverkinu hliðstætt móðukennt máluðum veggjunum vildi ég skapa aðstæður sem gætu           

endurvakið minninguna. Annað verk var svo óaðgengilegra, sumir gátu til dæmis ekki nálgast             19

það eða þá að fólk tók ekki eftir því. Til þess að sjá það þurfti að skríða eða að gægjast inn um                      

gat niðri á einum veggnum. Fyrir aftan vegginn var mjög þröngt og langt rými og við enda þess                  20

var málverkið hengt, alveg niðri við gólfið.  21

2.2 Innileiki lítilla verka 

Eins og fram kemur hér að ofan hef ég mikið unnið með teikningar; bæði blýantsteikningar sem                

og vaxlitateikningar. Áður fyrr notaði ég þær sem lokaútkomu en að undanförnu hef ég notað               

teikningar sem leið til þess að koma frá mér hugmyndum og tilfinningum í einskonar glósu- eða                

dagbókarformi. Teikningarnar eru skissur fyrir verk sem ég útfæri síðan í aðra miðla. 

Þær hafa allar verið í minni kantinum, þær stærstu 21 x 29,7 cm. Áður fyrr fékk ég                 

gjarnan að heyra að ég ætti að stækka myndirnar og fara að gera stærri verk. Það hafði eiginlega                  

öfug áhrif á mig. Ég fór að laðast meira og meira að minni verkum og veita þeim meiri athygli.                   

Því meira sem ég fékk að heyra að ég ætti að prófa gera stórt, því minni verk langaði mig til þess                     

að gera. Ég fór að kafa dýpra ofan í hvað það væri eiginlega við lítil verk sem heillaði mig. 

Lítil verk og samtalið sem á sér stað á milli þeirra og þess sem horfir á þau vekja áhuga                   

minn. Það er nálægðin, einlægnin og athyglin sem þau krefjast sem vekur þennan áhuga. Í               

framhaldinu fór ég að velta því fyrir mér hvernig hægt væri að skapa aðstæður þar sem að lítil                  

17 Sjá myndaskrá, mynd 3. 
18 Sjá myndaskrá, mynd 4.  
19 Shattuck, Proust’s Binoculars: A Study of Memory, Time and Recognition in Á la recherche du temps perdu, 
48-51. 
20 Sjá myndaskrá, mynd 5. 
21 Sjá myndaskrá, mynd 6. 

12 



verk krefjast þess að þeim sé veitt lengri og meiri athygli þar sem þetta viðkvæma samtal nýtur                 

sín betur. Sölvi Helgason, eða Sólon Íslandus, málaði agnarsmátt og finnst mér verk hans ná               

einlægni og nálægð fram með einstökum hætti. Myndirnar hans og textar hafa þann mátt að þau                22

draga mann að sér og maður vill ná inn hverju smáatriði, sjá hverju einustu frásögn. Orkan sem                 

stafar frá þeim er mun áhrifaríkari vegna smæðar þeirra heldur en til dæmis ef þau væru risastór. 

 

2.3 Altækar innsetningar 

Undanfarið hef ég verið mjög hrifinn af hugmyndum um rými, hvernig ég get breytt þeim, notað                

þau til þess að stýra áhorfendum, segja frá og endurskapað heim hugmynda minna. 

Ilya Kabakov talar um altækar innsetningar, þar sem áhorfandinn ásamt öllum öðrum            

þáttum hennar er staddur innan í henni og er gagntekinn af henni. Í þeim er rýmið umhverfis                 

áhorfandann gert að virkum þátttakanda í verkinu. Áhorfandinn neyðist til þess að gefa sig á vald                

innsetningarinnar sem hann er staddur í, hún stýrir honum áfram líkt og „fórnarlambi” sínu en               

krefst jafnframt þess að hann leyfi sér að skoða og meta innsetninguna gaumgæfilega.   23

Innsetning fylgir einnig eftir þeim hugrenningartengslum, hugsunum og minningum sem          

hún vekur með áhorfandanum. Hann líkir þessu við því að lesa bók, þar sem lesandinn er                24

meðvitaður um handbrögð höfundar, þ.e.a.s. hann er meðvitaður um að einhver hafi skrifað             

bókina, en lifir sig þó inn í söguna og fylgir henni eftir. Frumskilyrði þess að hin tvíþætta verkan                  

virki, upplifun á verkinu og á sama tíma íhugun á upplifuninni, þarf höfundinum að takast vel til                 

og allir þættir verksins þurfa þar af leiðandi að vera sannfærandi.   25

Sviðslist er einnig gott dæmi um það þegar áhorfandinn leyfir sér að gefa sig á vald                

verksins og í lengri tíma. Að einhverju leyti lít ég upp til þeirra listforma sem hafa þann                 

eiginleika að geta fangað áhorfendur á þann hátt. Ég hef verið að pæla í því hvernig ég get                  

virkjað áhorfendur, fengið þá til þess að staldra lengur við, upplifa verkið, gefið sér tíma í það og                  

tengjast því. 

22 Sjá myndaskrá, mynd 7. 
23 Ilya Kabakov, Óframkvæmd verkefni, þýð. Aðalsteinn Ingólfsson (Reykjavík: Önnur hæð sýningarsalur, 1994), 4. 
24 Kabakov, Óframkvæmd verkefni, 4.  
25 Kabakov, Óframkvæmd verkefni,  4. 
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3. Aðferðir til frásagnar 

3.1 Að gera hluti illa 

Viðfangsefnið þarf ekki að vera göfugt. Þvert á móti getur það verið afskaplega takmarkað,              

fjallað um og sýnt venjulega hluti og atburði úr daglegu lífi. Verkin þurfa heldur ekki að vera                 

falleg heldur er skemmtilegra þegar þau vekja með manni áhuga og spennu. Ég vil vinna hratt                26

og klára áður en ég fæ leið á því sem ég fæst við. Ég vil samt sem áður líka leyfa mér að staldra                       

aðeins við minningarnar og vega þær og meta. Jean Dubuffet talaði um að hann hefði engan                

áhuga á því sem væri framúrskarandi og upphafið heldur leitaðist hann eftir hinu hversdagslega              

og endurtekningum þess.   27

Með því að sýna hversdagsleikann með óvanalegum og hráum hætti leitast Dubuffet eftir             

því að stokka upp í hefðbundnum fagurfræðilegum viðbrögðum áhorfandans. Til að ná því sé              

lykillinn að gera hluti „illa” og tók hann spínat sem dæmi. Ef þú bíður einhverjum upp á spínat                  

sem er eldað eins og það á að vera eldað, þá tekur enginn eftir því að hann/hún hafi borðað                   

spínat. Hins vegar ef að þú brennir spínatið þá bregður bragðlaukunum. Viðkomandi verður um              

leið meðvitaður að það sé brennt og öðlast nýja sýn á einkenni spínats, eldamennsku og svo þar                 

fram eftir götunum.   28

Jean Dubuffet heillaðist af listamönnum, sem voru oftar en ekki veikir á geði eða              

tilheyrðu jaðarhópum samfélagsins. Kallaði hann list þeirra „art brut” eða hráa list. Það sem              

meðal annars heillaði hann var að listamennirnir sköpuðu fyrst og fremst fyrir sjálfa sig og sóttist                

Dubuffet í að verða frjáls eins og þeir. Frjáls undan sögu listarinnar, reglum hennar og viðhorfi.                

Innan verka þeirra giltu þeirra eigin reglur og þeir fór eftir sínum eigin lögmálum, ótengdir               

hinum raunverulega heimi. Í verkunum áttu sér stað sögur sem áttu aðeins heima innan              

myndanna.  29

Stefán frá Möðrudal var litríkur karakter og áhugaverður málari og gætu verkin hans             

flokkast undir Art Brut. Stefán vann mikið út frá eigin minningum eða sameiginlegu minni sem               

26 Thomas M. Messer, ritstj., Jean Dubuffet: a retrospective (New York: Solomon R. Guggenheim Foundation, 
1973), 15.  
27 Thomas M. Messer, Jean Dubuffet: a retrospective, 15.  
28 Thomas M. Messer, Jean Dubuffet: a retrospective, 23. 
29 Thomas M. Messer, Jean Dubuffet: a retrospective, 22. 
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berst kynslóða á milli og sagði sögur út frá þeim með myndum sínum. Til dæmis málaði hann                 30

mynd af Möðrudals-Möngu, sem hafði verið húsmóðir á Möðrudal en látist af barnsförum. Hún              31

varð þó eftir á bænum sem draugur og hefndi sín á eiginmanni sínum, sem varð henni ótrúr.                 32

Mér finnst einlægnin í honum gagnvart myndefni sínu aðdáðunarverð. Hann er þekktastur fyrir             

málverkin sín af Herðubreið en fjallið málaði Stefán aftur og aftur, ekki eftir fyrirmyndinni              

heldur eftir myndinni af henni sem hafði orðið til í huga hans og minni.  

Í verkum mínum vil ég skapa spennu og samtal milli myndarinnar og áhorfandans. Hægt              

er að valda spennu með því að búa til rugling milli þess sem er raunverulegt og þess sem er                   

blekking. Þessi ruglingur getur orðið til við spennuna sem skapast í huga áhorfanda þegar hann               

stendur frammi fyrir fjarverandi veruleika og blekkingar sem er til staðar. Hjá raunsæis málurum              

er það raunveruleikinn sem er leikinn eftir á myndinni en það snýst við þegar myndin verður til                 

fyrst í huga manns. Fyrirmyndin verður til í huganum. Það sem er á myndinni verður               

raunveruleikinn en það sem er fjarverandi, myndin í huganum, er hinsvegar blekking. Mynd             

hugans er notuð sem fyrirmynd fyrir áþreifanlegum raunveruleikanum sem er nú fyrir augum             

áhorfandans. Dubuffet notar orðið „simulacre” fyrir þetta; efnisleg viðvera sem setur sjálft sig             

fram sem raunveruleikann. Draugar eru gott dæmi um þetta. Þeir birtast manni sem alvöru              

nærvera en eru í rauninni birtingarmynd ímyndunarinnar.   33

3.2  Síðasti dagurinn sem ég 

Í vetur hélt ég litla tilraunarsýningu þar sem ég prófaði mig áfram með hugmyndir úr               

vinnustofunni. Sýningin hét Síðasti dagurinn sem ég og á henni voru tvö málverk til sýnis í einu                 

rými. Málverkin eru svipuð að stærð, eða um það bil 40 cm að lengd og 30 cm á hæð, og voru                     

fest með málningarlímbandi á veggi sem voru á móti hvort öðrum. Verkin heita Ónei!              

Bremsurnar virka ekki! og Þróttur Afturelding 0-0. Fyrir framan myndina Ónei! Bremsurnar            

virka ekki! var ég með hjól. Hugmyndin var að áhorfendur settust á hjólið og skoðuðu               34

málverkið þaðan. Þannig færi fram þátttaka og aðferð til þess að virkja áhorfendur. Ónei!              

30 Pjetur Hafstein Lárusson, Fjallakúnstner segir frá (Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og Örlygur hf, 1980). 
31 Sjá myndaskrá, mynd 8. 
32 Pjetur Hafstein Lárusson, Fjallakúnstner segir frá, 15-6. 
33 Thomas M. Messer, Jean Dubuffet: a retrospective, 26. 
34 Sjá myndaskrá, mynd 9.  
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Bremsurnar virka ekki! er skipt í tvennt fyrir miðju. Á vinstri hluta málverksins má sjá hjól                

geysast niður brekku en séð eins og frá manns eigin sjónarhorni. Á hægri hlutanum er séð úr                 

fjarlægð og í þriðju persónu, manneskju á hjóli leiðinni niður brekku. Á veggnum á móti var                35

verkið Þróttur Afturelding 0-0. Þar sést fótboltamaður með bolta í forgrunn en auglýsingaskilti             

og áhorfendastúka í bakgrunn.   36

Á báðum verkunum á sér stað einskonar frásögn af viðburðum og hafa verkin titla sem               

lýsa nokkrun vegin því sem er í gangi á myndunum. Einnig fela bæði verkin í sér tíma, eða                  

réttara sagt eru þau föst í tíma. Verkin, og þá sérstaklega Ónei! Bremsurnar virka ekki!, fá mann                 

til að velta fyrir sér hvað gerðist og hvað mun gerast. Verkin eru því stödd mitt á milli atburða.  

Ónei! Bremsurnar virka ekki! sýnir hús, vegi, tré og hjól sem byggja ekki á neinum               

raunverulegum, áþreifanlegum fyrirmyndum heldur eru birtingarmyndir hugmynda um hlutina.         

Þau standa fyrir efnislegar fyrirmyndirnar en eru birtingarmyndir hugarheimsins. Það sama má            

segja um auglýsingaskiltin, áhorfendurna og fótboltann í Þróttur Afturelding 0-0. Þau standa ekki             

fyrir nein ákveðin eða sérstök auglýsingaskilti heldur hugmyndina um þau sjálf. Titill            

sýningarinnar, Síðasti dagurinn sem ég, er síðan notaður til þess að undirstríka tímann í frásögn               

verkanna og til að fá áhorfendur til þess að spyrja sig spurninga. Og þar með búa til nýja frásögn. 

3.3 Titlar og textar 

Titlar hafa orðið sífellt fyrirferðameiri þáttur í verkum mínum á undanförnum misserum. Mér             

finnst þeir mikilvægir því þeir geta bætt svo miklu við verkin og án þeirra finnst mér verkin ekki                  

fullkláruð. Ég vil að þeir endurspegli myndina á einn eða annan hátt. Stundum mynda titlarnir               

ljóðrænt og óræðara samband milli myndarinnar og titils en í öðrum tilfellum lýsa þeir              

nákvæmlega því sem er að gerast á myndinni. 

Það kemur þó oftar en ekki fyrir að þessir tveir þættir blandast saman. Gott dæmi um það                 

gæti verið Og hundurinn hans, en á því málverki má sjá fígúru á göngu. Út frá munni hennar                  

kemur talblaðra og í henni er hundur. Fyrir aftan fígúruna er sólin að setjast. Með titlinum gef                 37

ég til kynna að það sé hundur á myndinni og auðvelda þannig lesturinn á málverkinu en held því                  

þó ennþá opnu til túlkunar. 

35 Sjá myndaskrá, mynd 10.  
36 Sjá myndaskrá, mynd 11.  
37 Sjá myndaskrá, mynd 12.  
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Kristinn G. Harðarson er myndlistarmaður sem leikur sér með samspil texta og mynda á              

skemmtilegan og frjálsan máta. Hann notar setningar sem hann heyrir annað fólk segja, en einnig               

sínar eigin og skráir niður hugmyndir sem á augabragði koma og fara. Þetta geta verið               

vangaveltur um allt og ekkert. Með samspili texta, teikninga, myndbanda og málverka skapast             

síðan leikur þeirra á milli og oftar en ekki fara þessir þættir að hafa áhrif á hvorn annan. Texti                   38

kemur inn í málverk eða teikning inn í texta. Saman mynda þau eina heild og þættirnir geta ekki                  

án hvors annars verið. 

Kristinn vinnur einnig með hversdagsleikann, bæði sinn og annarra og verkin innihalda            

því oft að einhverju leyti persónulegar frásagnir. Það má segja að á sínum yngri árum hafi hann                 39

verið einn af þeim sem fengust við nýja málverkið en í dag finnst mér verkin hans hafa farið frá                   

orkunni og pönkinu sem því fylgdi og hann sé meira að vinna af meiri yfirvegun. Verkunum                

fylgir þó ennþá frelsi og leikur sem mér finnst einkenna hann og er kannski hið nútíma pönk.                 

Rólyndis, fallegt pönk. 

Ég vinn þó með texta á annan hátt en Kristinn. Hann vinnur með þá í textaformi sem                 

ýmist fylgja með myndunum, eru inni á þeim eða þá að textinn og myndin mynda í sitthvoru lagi                  

saman verkið. Á meðan vinn ég frekar með textann í titlaformi og nota titilinn til þess að auka                  40

við frásögnina. Upp á síðkastið hef ég þó verið að skrifa meira og þá í formi smásagna eða                  

frásagnakenndra hugleiðinga. Til dæmis var sagan um afa og rauða bolann notuð sem texti í               

sýningarskránni á sýningunni Smásögur Sör Vals. Ég vann hana út frá minningu af teikningu              

sem ég teiknaði þegar ég heyrði söguna fyrst.  41

Sagan segir frá því þegar afi, sem ungur drengur, klifrar yfir grindverk, mætir stóru rauðu               

nauti og ullar á það. Nautið tekur illa í það og þeytist í brjáluðu skapi í áttina að afa. Afi þarf þá                      

að flýja og rétt sleppur frá nautinu þegar hann nær að grípa í trjágrein og koma sér í öruggt skjól.                    

Síðan er sagt frá því þegar ég hlusta á frænku mína segja mér þessa sögu í safnaðarheimili                 

sálarfélags í Kópavogi og teikna mynd af sögunni. 

38 Helga Mjöll Stefánsdóttir, Oddný Björk Daníelsdóttir, Snorri Freyr Snorrason og Vigdís Gígja Ingimundardóttir, 
„Frá fyrirlestri sem fluttur var á opnun, þann 6. mars, 2009,” KGH, sótt 10. desember, 2019, 
http://www.kgh.is/skjol/fyrirl_kristinn_skja.pdf.  
39 H. K. Rannversson, The Stake and the map, (sýningarskrá, Reykjavík: Sequences IX, 2019).  
40 Sjá myndaskrá, mynd 13. 
41 Sjá viðauka, Afi og rauði bolinn. 
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Með smásögunni vildi ég búa til rödd rýmisins og þar með sögumannsins, gera             

hugarheiminn áþreifanlegri og hjálpa til við lestur frásagnarinnar eða þá gefa hugmynd um             

hvernig hann gæti verið. Sagan og innsetningin áttu að vinna saman að því að skapa andrúmsloft                

sýningarinnar og stýra áhorfendum í gegnum sýninguna. 

Hulda Hákon hefur notað texta með svipuðum hætti. Hjá henni, rétt eins og hjá mér,               

spretta þeir oft upp sem texti á undan verkinu. Textinn er síðan notaður sem tæki til þess að fá                   

áhorfandann til þess að staldra við og henda frásögninni til hans. Verk Huldu eru full af                

frásögnum úr lífinu, bæði því persónulega og svo hinu almenna. Þau minna okkur á hluti sem við                 

þekkjum og getum tengt við.  42

Titlarnir tengjast einnig kímni. Mér finnst gott að notast við kímni en reyni að forðast               

kaldhæðni því ég held að í mínum verkum þurfi tjáningin að vera einlæg til þess að upplifunin sé                  

áhrifarík. Dæmi um slíkt gæti verið Minning um piss, fullkomin hring og auglýsingu. Það þýðir               

þó ekki að hún þurfi að vera alvöruþrungin og þung heldur frekar að það liggi eitthvað meira á                  

bakvið hana annað en það sé verið að gera gys að þeim sem reynir að nálgast hana. 

 

 

  

42 Ásdís Ásgeirsdóttir, „Hulda Hákon,” Hulda Hákon, sótt 3. desember, 2019, 
https://www.huldahakon.com/greinar-ii.  
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Niðurlag 

Í þessari ritgerð hef ég fjallað um persónulegar frásagnir og hvaða þýðingu þær hafa fyrir mér.                

Uppspretta verka minna liggur í minningum og augnablikum sem ég vil miðla frá mér með               

persónulegum og einlægum hætti. Frásagnirnar vil ég þó hafa almennar og opnar svo að              

áhorfendur geti tekið þátt í að móta þær. Með samspili myndmáls og texta reyni ég að fá                 

áhorfendur til þess að spyrja sig spurninga og hendi hugleiðingum mínum fram til þeirra, svo               

þeir geti varpað á þær nýju ljósi. 

Samkvæmt skrifum Shattuck og Bachelard þá eru minningar ávallt tengdar öðrum hlutum            

eða upplifunum sem geta vakið þær upp og þeim má líkja við húsi sem samanstendur af mörgum                 

bútum sem mynda eina heild. Við ákveðnar aðstæður koma þessar ósjálfráðu minningar til             

manns og ná leysa tímann upp, þ.a.e.s. við upplifum minningarnar eins og þær séu í nútíð og                 

erum þar með stödd inn í þeim. Joe Brainard og Georges Perec vinna með þeim hætti að þeir                  

setja sér reglur til að sækja í minningar, eins og t.d. með því að byrja setningar á „Ég man…” Ég                    

nálgast minningar einhversstaðar á milli aðferða Brainard og Perec og hugmynda Proust,            

Shattuck og Bachelard. Oftast koma þær til mín óvænt en þó á stundum þar sem ég leyfi mér að                   

sökkva í hugsanir mínar.  

Áhugi minn liggur í frásagnarforminu en hvernig get ég sagt frá með minningum,             

málverkum, innsetningum og rými? Í ferlinu komst ég í kynni við hugmyndir Kabakov um              

altækar innsetningar, þar sem áhorfandinn er staddur inni í verkinu. Minningar, eða þá lítil verk,               

má stækka með sjálfri innsetningunni þannig að hún umlyki áhorfandann, stýrir honum og fær              

hann til þess að taka þátt í verkinu. Titlar og textar eru einnig leið til þess. Með þeim má opna                    

frásögnina með öðrum hætti, þeir geta skapað óvæntan og ljóðrænan vinkil á verkið eða lýst því                

nákvæmlega. Spennan milli verksins og áhorfandans verður því bæði áþreifanleg en einnig til í              

huga hans. 

Ég hef áhuga á að virkja áhorfendur og fá þá til þess að taka þátt í verkum mínum. Við                   

framsetningu sýningarinnar Síðasti dagurinn sem ég kviknaði hjá mér hugmynd að nýrri            

útfærslu. Mig langar til þess að búa til skúlptúr sem stýrir áhorfendum upp á hjólið, og annan                 

sem teygir sig frá málverkinu í átt að áhorfendum. Áhorfandinn horfir í gegnum lítið gat sem                

síðan beygist, stækkar og endar við málverkið. Með þessu vonast ég til þess að það hafi þau áhrif                  
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að þeim líði eins og þau séu á fleygiferð.  

Hugmyndir sem þessar langar mig til þess að þróa betur og kanna. Hvað þýðir það að                

vinna út frá sínum eigin minningum og hvernig miðla ég þeim til annarra á áhrifaríkan hátt, við                 

aðstæður sem opna á samtal milli þeirra og verkanna. 
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Myndaskrá 

 

 

Mynd 1. 

Sölvi Steinn Þórhallsson, Minning um piss, fullkominn hring og auglýsingu, olíumálning á 

strigaefni, 20  x 15 cm, 2019. 
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Mynd 2. 

Elín Hansdóttir, PATH, innsetning, 2008. 

Sótt 15. desember, 2019 af https://www.elinhansdottir.net/PATH. 
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Mynd 3. 

Sölvi Steinn Þórhallsson, af sýningunni Smásögur Sör Vals, innsetning, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. 

Sölvi Steinn Þórhallsson,  

Það gætu villisvín ráðist á þig, 

olíumálning á strigaefni, 40  x 30 cm, 2019. 
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Mynd 5. 

Sölvi Steinn Þórhallsson, af sýningunni 

Smásögur Sör Vals, innsetning, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. 

Sölvi Steinn Þórhallsson, Aftur og aftur og aftur, 

olíumálning á strigaefni, 20 x 15 cm, 2019. 
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Mynd 7. 

Sölvi Sólon Íslandus Helgason, 3 mannverur í blómahafi, blýantur og blek á pappír, 21  x 34 cm, 

1860-1890. Sótt 3. jan, 2020 af https://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=1813833 

 

 

 

Mynd 8. 

Stefán Jónsson frá Möðrudal, 

ljósmynd af Stefáni og málverkinu 

Möðrudals-Manga, efni, stærð og 

ártal óþekkt.  

Ljósmyndin er fengin úr 

Fjallakúnstner segir frá eftir 

Pjetur Hafstein Lárusson, blaðsíðu 

14. 
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Mynd 9. 

Sölvi Steinn Þórhallsson, Ónei! 

Bremsurnar virka ekki!, 

innsetning/skúlptúr og málverk, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. 

Sölvi Steinn Þórhallsson, 

Ónei! Bremsurnar virkar 

ekki!, olíumálning á 

strigaefni, 30 x 50 cm, 

2019. 
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Mynd 11. 

Sölvi Steinn Þórhallsson, Þróttur 

Afturelding 0-0, olíumálning á strigaefni, 

25 x 40 cm, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. 

Sölvi Steinn Þórhallsson, Og hundurinn 

hans, akrýlmálning á strigaefni, 100 x 120 

cm, 2019. 
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Mynd 13. 

Kristinn G. Harðarson, Heimurinn á fleygiferð, veggmálverk, 2017. 

Sótt 3. jan, 2020 af https://sequences.is/HEIDURSLISTAMADUR.  
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Viðauki 

Afi og rauði bolinn 

Prakkarasvipurinn þvæst ekki af þótt þú spreyir hann með Ajaxi og gefur honum nokkrar róandi. 

Afi klifrar yfir grindverkið með öldugang í maganum. Hvort hann stafar af spennu, hræðslu eða 

hvoru tveggja veit afi ekki. Hann stígur varlega niður til jarðar á mjúku túninu. 

Risa stór horn og rauð risa bumba. Nasavængirnir þenntir út og augun gulleit með eldboltum 

fyrir miðju. Afi skilur ekki lengur hvað maginn hans segir en eins og gegn vilja hans brýst 

tungan út.  

„Ull á þig!” 

Við þetta þýtur bolinn af stað og í áttina að afa. Hornin skera loftið eins og geislasverð í gegnum 

vélmenni. Með sperrtan rassinn hleypur afi eins hratt og hann getur í leit að skjóli. Hann finnur 

fyrir þungum andardrætti bolans streyma yfir sig eins og gufa en nær á síðustu stundu að grípa í 

grein og klifra upp í tré.  

„BAMM!” 

Ég sit á stól í safnaðarheimili sálarfélagsins í Kópavoginum, horfi á ljósan punkt á veggnum og 

hlusta á frænku mína segja söguna um afa og rauða bolann. Síðan teikna ég mynd af afa sitjandi 

uppi í grein og af nautinu fyrir neðan, bandbrjálað, slefandi og með hornin föst í trénu.  
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