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Inngangur 

Markmið þessa verkefnis er að nota eiginleika tungumálsins til að greina upplifun mína og 

tilfinningar til íslenskrar náttúru og hvernig ég hef unnið með þær á myndrænan hátt. Ferlið er 

nokkurs konar smásjárskoðun þar sem ég dvel við verk mín og hugmyndir og velti fyrir mér úr 

hvaða jarðvegi þau eru sprottin. Þá spegla ég þau í verkum og hugmyndum annarra lista- og 

fræðimanna til að staðsetja mig. Greining er grundvöllur áframhaldandi listrænnar úrvinnslu.  

Verk mín hafa alltaf snúist um tengsl mín við hið villta í náttúru Íslands. Ég tel að búseta  

erlendis í nokkur ár hafi haft mikil áhrif á þessa tengslamyndun. Að koma til baka  skerpti sýn 

mína á sérstöðu íslenskrar náttúru og mikilvægi þess að raska henni ekki. Sú sterka 

fegurðarupplifun sem ég varð fyrir varð að umbreytandi reynslu sem hafði áhrif á lífsgildi mín 

Þar liggja rætur minna hugmynda. Listrænt viðfangsefni mitt hefur því snúist um að skoða 

tengsl manns og náttúru. Einnig velti ég fyrir mér hugtökum um fegurð og hvort hugtakið 

ægifegurð hafi fengið nýja og jákvæðari merkingu í samfélaginu í seinni tíð sem styður mína 

reynslu. Ég hugleiði gildi fegurðarupplifunar og spyr hvort hún geti verið mannbætandi.  

Upplifun mín er tengd ákveðnu landslagi eða stöðum úti í náttúrunni. Ég gef dæmi um þá staði 

og styðst við skilgreiningar landfræðingsins Yi-Fu Tuan og mannfræðingsins Tim Ingold til að 

skoða hvaða þættir einkenna þá. Ég leita líka í kenningar  heimspekingann Deleuze og Guattari 

um the Rhizome og kenningar heimspekingsins Timothy Morton um Hyperobjects til að spegla 

hugmyndir mínar um jafnræði í vistkerfinu í heimspekilegu samhengi. 

 Sjónahorn mitt hefur gengið út á að skoða ofaní svörðinn. Gegnum ritgerðina verður vísað í 

verk annarra listamanna bæði til samanburðar og sem áhrifavalda. En ég ætla að byrja á að fara 

aftur í tímann og tala um tvö verk sem lýsa svolítið hvaðan ég kem. 
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Þau verðmæti lífsins, sem mest varðandi eru, verða alstaðar fundin. 

Alstaðar þar, sem lífskjörin leggja nægilegt til líkamlegrar og andlegrar þróunar. 

Auðæfi, sem eru þar fram yfir, verða venjulega til vaxtartálma.1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Sigurjón Friðjónsson, Skriftamál einsetumannsins, (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2017) s.29. 
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Samhverfa 

Fyrir nokkrum árum gerði ég tilraunir með miðjuspeglun myndar á tvívíðum fleti. Mig langaði 

að prófa tilfinningar mínar gagnvart náttúrunni í skoðun á fegurðarhugtakinu. Ég hafði lesið að 

hin fullkomna fegurð fælist í sem mestri samhverfu. Samhverfa er líka tengd jafnvægi og 

kenningum Darwins um náttúruvalið. Því betri sem samhverfa lífveru er, því meiri líkur eru á 

að hún lifi af. Þessa skoðun mætti tengja við að ég er menntaður sjúkraþjálfari og stór þáttur í 

mínu starfi er að meta jafnvægi í beinabyggingu, styrk og hreyfiferlum milli hægri og vinstri 

hliða líkamans. Kannski eru tilraunir mínar með speglun jafnframt tengdar því að ég er tvíburi 

og hef því alltaf verið helmingur á móti annarri systur. Hvað sem liggur að baki, ákvað ég að 

yfirfæra þessa hugmynd á gróðurþekju. Þar sem ég hafði unnið mest með olíumálverkið notaði 

ég þann miðil í nokkur verk. Í þessu fólust ákveðin markmið. Annars vegar að skoða áhrif 

speglunarinnar en einnig að kanna í hverju það fælist að afrita náttúruna þar sem hvert smáatriði 

er skoðað og öllum þáttum gert jafn hátt undir höfði. Eitt þessara verka, Tilbrigði 1 (Mynd 1) 

sýndi ég á samsýningunni 1. Umhverfing á Sauðárkróki 2017. Þar sýndi ég það að vísu óklárað 

Mynd 1: Tilbrigði 1, olía á mdf plötu 2016-2017    90 x 90 cm 
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(sem skissu). Verkið var unnið á MDF-plötu því ég vildi rista í yfirborðið, ýfa það upp. Ég 

teiknaði fyrst upp annan hluta myndflatarins en speglaði svo yfir á hinn og hafði sem fyrirmynd 

ljósmynd sem ég hafði tekið af þúfnagróðri. Vinnuferlið var mjög seinlegt en gaf mér tækifæri 

til að kafa djúpt niður í myndefnið. Mér fannst á einhvern hátt forréttindi að fá að komast svona 

nálægt einkalífi þessa fjölbreytta gróðurs. Það var eins og væri verið að hleypa mér inn í óþekkta 

fegurð, leyndarmál sem opinberast ekki nema staldrað sé við og skoðað af natni. Ég varð mjög 

náin verkinu. 

 Annað verk Tilbrigði 2 (Mynd 2) vann ég fyrir þessa sömu sýningu. Ég leit á það sem 

áframhaldandi úrvinnslu á sömu hugmynd. Mig langaði að nota miðjuspeglunina áfram en vildi 

þrískipta myndfletinum og skýrskota þannig til altaristöflunnar. Með því vildi ég gefa til kynna 

þá sterku, næstum trúarlega upplifun mína gagnvart villtri náttúrunni. Ég notaði ljósmynd sem 

ég hafði tekið, í stað málverks. Bæði vegna þess að ég þurfti að vinna verkið á stuttum tíma auk 

þess sem ég vildi kanna eiginleika ljósmyndarinnar, áhrif og skerpu. Augljós kostur 

ljósmyndarinnar er að hún afritar fullkomlega fyrirmyndina. Annar kostur er að auðvelt er að 

stækka upp myndefnið og þannig komast ennþá nær innihaldi þess. Helst hefði ég viljað stækka 

Mynd 2: Tilbrigði 2, þrískipt ljósmynd 2017      90 x 130 cm 
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meira en gæði ljósmyndarinnar takmörkuðu stærðina. Ég vandaði sérstaklega til rammans og 

voru hliðarnar festar á miðjustykkið með hjörum þannig að hægt var að opna og loka. Ég hef 

oft hugsað um að útfæra þetta verk á ný, með ljósmynd í betri gæðum sem mætti stækka í 

ofurstærð. Ég hef líka velt fyrir mér að útfæra sömu hugmynd með hreyfimynd (video). 

 Mér þykja áhrif speglunarinnar áhugaverð. Samhverfan gefur gróðrinum yfirbragð sem minnir 

á byggingu eða beinagrind dýrs og maður fær á tilfinninguna að eitthvað gæti farið að hreyfast. 

Seinna sá ég verk myndlistarmannsins Hrafnkells Sigurðssonar (1963).  Í seríunni Mirrored 

Landscape (1996) (Mynd 3) og verkinu Third Conversion (2006) (Mynd 4) finn ég sterka 

samsvörun við hugmyndir mínar. Í þessum verkum finnst mér hann vera að nota samhverfuna, 

svipað og ég, til að skoða fegurð íslenskrar náttúru og velta fyrir sér gildi hennar. Sjálf hef ég 

ekki séð þessi verk á sýningu en ég get ímyndað mér sterka nánd þeirra þar sem ljósmyndirnar 

eru mjög stórar og í góðri upplausn. Í fyrrnefnda verkinu er sjónarhorn Hrafnkells ekki ofaní 

svörðinn eins og mitt heldur virðist vera hluti af fjallshlíð 

eða kletti.2 Himininn og birtuskilin skerpa vel útlínur og lögun landslagsins og gefa því dýrslega 

 
2 Hrafnkell Sigurðsson; Mirrored Landscape, sótt 12.11.2020 https://www.hrafnkellsigurdsson.com/mirrored-

landscape  

Mynd 3: Mirriored landscape 2, 

litmynd      235 x 128 cm3 

Mynd 4 : Third Conversion, litmynd     110 x 165 cm 

https://www.hrafnkellsigurdsson.com/mirrored-landscape
https://www.hrafnkellsigurdsson.com/mirrored-landscape
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ásýnd svipað og í Tilbrigðum mínum. Í verkinu Third Conversion eru líka ákveðin líkindi með 

verkum okkar þar sem Hrafnkell þrískiptir myndfletinum3. Auk þess að ögra fegurðar-

hugmyndinni er verkið sterk ádeila á umhverfismál þar sem hann speglar mynd af rusli á móti 

fallegu vetrarlandslagi.  

Í tengslum við vangaveltur mínar með að tengja trúarlega tilvísun í verk fannst mér athyglisvert 

myndmál breska lista-tvíeykisins Gilberts (1943) og Georgs (1942). Í verkum þeirra sem m.a. 

eru á sýningu í Listasafni Reykjavíkur þessa dagana, les ég sterka skýrskotun í glerjaða 

kirkjuglugga. Bæði eru það litapalettan og svartir rammarnir en ekki síst hvernig allt myndefnið 

hverfist um miðjuás sem mér finnst vísa í krossinn, trúartákn kirkjunnar (Mynd 5). Allar þessar 

tilvísanir eru þó í miklu ósamræmi við myndefnið sjálft. Þar eru þeir sjálfir í aðalhlutverki. Í 

inngangi sýningaskrárinnar segir :  „þeir skora viðteknar reglur lista og samfélags á hólm með 

því að virða allar hugmyndir um „góðan smekk“ að vettugi“.4   

  

 

 

  

 
3 Hrafnkell Sigurðsson; Third Conversion, sótt 12.11.2020 https://www.mutualart.com/Artist/Hrafnkell-

Sigurdsson/3FFF8AB8371B548A 

4 Úr inngangi sýningarskrár: Gilbert & George, The Great Exhibition. 06.08.2020 – 03.01.2021 

Mynd 5: Fates 2005, 54 digital prent á pappír með bleki.  426 x 760 cm 
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Fegurðarupplifun og gildi hennar 

Fegurð er hugtak sem við notum yfir upplifun okkar á fyrirbærum sem kalla fram ánægju- eða 

nautnatilfinningu og fellur undir heimspeki fagurfræðinnar. Náskylt því er hugtakið ægifegurð.5 

Lengi vel var inntak þess bundið við ótta. En hefur það breyst yfir í jákvæðari merkingu í 

tengslum við náttúruupplifun í samtímanum? Þekking og tækni hafa svift hulunni af hinu 

óþekkta, því sem fólk óttaðist og var magnað upp í munnmælasögum. Allar upplýsingar eru nú 

aðgengilegar á netinu og það er okkur í sjálfsvald sett hvort við hættum okkur út í misyndis 

veður og ófærð eða of nálægt heitum hver eða straumharðri á. Náttúran bara er. 

 Í texta sem heimspekingurinn Emily Brady skrifar í bókinni Draumur um ægifegurð í íslenskri 

samtímalist veltir hún upp spurningunni hvort ægifegurð sé vanrækt í samtímafagurfræði og 

stillt upp sem andstæðu fegurðar. Í því sambandi dregur hún fram skilgreiningu 

heimspekingsins Edmund Burke frá 1757 þar sem í fyrsta skipti er reynt að aðgreina hið fagra 

frá hinu ægifagra: 

Í raunhyggjunálgun Burkes er það sagt vera háleitt sem er stórt, máttugt, víðfemt, óendanlegt, 

grófgert, myrkt, drungalegt, tilkomumikið en einnig hávær hljóð, rammur fnykur og ódaunn. 

Hið háleita skynjum við sem milliliðalausa unaðslega ógnartilfinningu sem kemur fram sem 

viðbragð við einhverri hættu þegar hættan er þó of fjarlæg til þess að geta valdið raunverulegum 

sársauka.6 

 
5  Þar sem hugtakið ægifegurð og hið háleita er notað jöfnum höndum yfir sama fyrirbærið í heimildum mínum 

hef ég valið að nota eingöngu hugtakið ægifegurð í þessari ritgerð.  

6 Emily Brady, „Hið háleita í fagurfræði samtímans“,þýð. Egill Arnarson,  Æsa Sigurjónsdóttir(ritstj., í Draumur 

um ægifegurð í íslenskri samtímalist, (Reykjavík: Kjarvalstaðir 2008),s. 36-37 
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Málverki Caspar David Friedrich (1774-1840) „Wanderer above the Sea of Fog“(1818) hefur 

oft verið stillt upp sem dæmi um framsetningu á hinu ægifagra (Mynd 6).7 Það er málað í 

sönnum rómantískum anda og 

sýnir mann fyrir miðri mynd sem 

stendur og horfir yfir landslag 

hálfhulið þoku. Hefur það verið 

túlkað á mismunandi vegu, annars 

vegar sem skilaboð um að maður- 

inn sé yfir náttúruna hafinn og eigi 

í raun að temja hana til að þjóna sér en hins vegar sem sjálfskoðun þ.e. hversu lítil við erum 

gagnvart öflunum náttúrunnar.8 Það er áhugavert að bera þessa nálgun saman við náttúrupplifun  

mína. Framsetning Caspar David lýsir greinilegum átökum milli manns og náttúru á meðan mín 

nálgun byggist á að renna saman við náttúruna og grundvallast á að draga fram það smáa í 

gróðurþekjunni og gera því hærra undir höfði (Myndir 7 og 8). 

 

 
7 Caspar David Friedrich sótt 08.11.2020   https://en.wikipedia.org/wiki/Wanderer_above_the_Sea_of_Fog 

8 Ibid  

Mynd 6: „Wanderer above the Sea of Fog“ olía á dúrk  94.8  x 74.8 cm 

Mynd 7: Skófir og mosi á stein. Skagafjörður 2017 Mynd 8: Smágróður á mel. Skagafjörður 2020 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wanderer_above_the_Sea_of_Fog
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Á árunum 2008-9 gerði Guðbjörg R. Jóhannesdóttir heimspekingur eigindlega rannsókn á 

upplifun fólks af jöklum og háhitasvæðum á Íslandi.9 Þar kemst hún að þeirri niðurstöðu að 

ekki beri að skilja á milli fegurðar og ægifegurðar heldur aðhyllist frekar það viðhorf að hugsa 

þau sem hliðstæð hugtök. Bæði Emily Brady og Guðbjörg tala um að á síðari árum hafa 

breytingar átt sér stað hvað varðar fagurfræðilega upplifun fólks í íslenskri náttúru, að óttanum 

hafi verið skipt út fyrir aðdáun og vegsömun. Emily nefnir líka að hugmyndin um hið ægifagra 

sé í eðli sínu sjálfhverf er varðar tengsl manns og náttúru. Þannig verður hið ægifagra að 

sjálfskoðun og vísar í greiningar Kants að það eru í raun mannkynið, skynsemin, frelsið eða hið 

siðferðilega sjálf sem eru háleit en ekki náttúran.10 Upplifun er vissulega alltaf mörkuð af okkar 

innra sálarlífi en getur sú sjálfskoðun ekki einmitt falið í sér sterka jákvæða reynslu sem felur í 

sér að við afmiðjum okkur og sjáum okkur sem hluta af heildinni. Guðbjörg talar um brýna þörf 

á að rækta þessa þekkingu. Í því felist gildi fagurferðilegrar upplifunar11: 

Fegurð, undrun og ægifegurð eru tengslahugtök sem lýsa því hvernig við opnum okkur fyrir 

hinum, hvort sem það er manneskja, landslag, listaverk eða jörðin í heild sinni. Upplifun af því 

tagi sem þessi hugtök lýsa getur orðið að djúpstæðri reynslu sem veitir okkur ekki einungis 

ánægju, heldur hjálpar okkur að skilja betur stöðu okkar í heiminum og tengsl okkar við 

umhverfið sem við dveljum í.12 

Náttúrupplifun mín er tengd ákveðnum stöðum. Það eru móar og melar sem ég sæki í. Á göngu 

minni dregst athygli mín ósjálfrátt að því sem birtist við fætur mér, að gróðurþekjunni, hinu 

smá. Þar býr undrið. Ég hrífst af kúptu formi þúfnanna. Þær myndast við umskipti frosts og 

þýðu í grónum jarðvegi þar sem frostið, þenur út og lyftir gróðurþekjunni. Ég var einu sinni  

 
9 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir.  „Vá! – Undrun , fegurð og ægifegurð í upplifun af íslenskri náttúru“ í  Náttúran í 

ljósaskiptunum, ritstýrt af Birni Þorsteinssyni, (Reykjavík: Háskólaútgáfan,) 2016, s. 141-166. 

10 Brady, „Hið háleita í fagurfræði samtímans“. s. 36-37 

11 Guðbjörg vill heldur nota orðið fagurferðilegur í stað fagurfræðilegur til að ná betur utanum merkingu enska 

orðsins aesthetic þegar það er notað sem lýsingarorð, líkt og við notum orðið siðferði og siðferðilegur.Guðbjörg 

R. Jóhannesdóttir, „Vá – undrun, fegurð og ægifegurð í upplifun af íslenskri náttúru“, s.144 

12 Ibid., s.164 
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spurð af ferðamanni hvort þúfur væru tilverkaðar af bændum til að auka yfirborð bithaga. Þessi 

kúptu form, sem stundum virðast liggja  í röðum, minna mig á taugahnoð (Mynd 9). Það er eins 

og þær tengist saman hver við aðra og beri á milli sín mikilvæg skilaboð; stutt - stutt - löng - . 

Þar sem jarðvegurinn þynnist hverfa þúfurnar og melar og holt taka við með annars konar flóru. 

Þar víkja fjalldrapi, viðja og lyng fyrir mosa og skófivöxnum steinum, með tilbrigðum við 

holtasóley, blóðberg og lambagras svo eitthvað sé nefnt. Ég hrífst af sérkennum hverrar plöntu. 

Að dvelja í slíku umhverfi hefur haft djúpstæð áhrif á mig. Það hefur fært mig á stað þar sem 

ég vex saman við náttúruna. Í því fellst djúp virðing fyrir sköpunarverkinu, samofið óendanlegri  

furðu yfir margbreytileika flórunnar, litum hennar og formum. Það er eins og hún sé vitur. 

Náttúran er alltaf að koma manni á óvart. Myndin er aldrei eins. Mér finnst ég ferðast aftur og 

fram í jarðsögunni, finn eilífðina. Ég finn samsvörun í þeim tilfinningum sem ég ber til 

barnanna minna. Mér finnst ég þurfa að vernda og hlúa að.  

Mynd 9: Í Hörgárdal haust 2020 
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Sérstakt dálæti hef ég á lambagrasi (Mynd 10). Það er oft eini gróðurinn sem þrífst í eyðimörk 

hálendisins og ofarlega í fjallshlíðum. Ég hrífst af lögun þess þar sem það vex upp í kúpta kolla 

og skrýðist bleikum smávöxnum blómum. Það birtist eins og kraftaverk í oft snauðum og 

litlausum jarðvegi. Mér finnst þessi planta vera brtingarmynd styrks og þrautseigju og er fyrir 

mér eitt af furðuverkum náttúrunnar. Bæði á það við form og liti hennar en ekki síst vaxtastað. 

Að heimsækja lambagras kerfur þig um ákveðinn gjörning. Til þess þarf að fara út fyrir 

borgarmörkin, á stað fjarri menningunni. En hvað þýðir það? 

 

 

  

Mynd 10: Lambagras á hálendi Íslands 
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Rými, staðir og ummerki13 

Orðið heimskur er dregið af orðinu heima og vísar til hins ósiglda, þess sem aldrei fer að 

heiman.14  

„Sá sem gengur nær dýpri tengingu við nánasta umhverfi sitt í gegnum sjónskynjun og 

hreyfingu,... að snerta, að lykta og að hlusta er því samofið skynjun göngumannsins.“15  

Þarna er mannfræðingurinn Tim Ingold að tala um hvað felist í því að hreyfa sig í rými (space) 

til að öðlast meiri nánd. Mér finnst þetta liggja í augum uppi. Í bók sinni Space and Place, the 

perspective of experience skilgreinir landfræðingurinn Yi- Fu Tuan, rými sem opið, frjálst og 

ógnandi á meðan staður (place) stendur fyrir stöðugleika og öryggi.16 Getur villt íslensk náttúra 

verið skilgreind sem hvoru tveggja? Mér stafa engin ógn af því að hitta lambagras, þvert á móti. 

Ameríski rithöfundurinn Lucy Lippard talar um landslag sem rýmistengt, en rými sem er 

samofið minningum sé hægt að skilgreina sem stað.17 Staðir innan menningar eru hlaðnir 

ummerkjum á meðan staðir sem liggja utan alfaraleiðar eru tiltölulega lausir við þau. Þarna tel 

ég liggja forsendu þess að ná djúpri tengingu við náttúruna. Að fara burt úr hávaðanum (noise) 

gefur andrými og pláss fyrir tilfinningalegar tilfærslur. Yi-Fu -Tuan talar um hvernig upplifun 

á rými geti runnið saman við upplifun á stað: „Það sem í upphafi er óskilgreint rými verður að 

stað þegar við dveljum lengur í því og hlöðum það merkingu“18 En hvaðan eru ummerki staða 

utan alfaraleiðar fengin? Yi- Fu- Tuan talar um tungumálið sem mikilvægt í að gefa stöðum 

 
13 Ummerki er þýðing á enska orðinu „Traces“ samkvæmt google translate. Ég mun nota þá þýðingu í þessari 

ritgerð.   

14 „Heimska“ Sótt 12.11.2020 https://is.wikipedia.org/wiki/Heimska 

15 Tim Ingold and Jo Lee Vergunst, Ways Of Walking, ( London: Routledge 2016.) s. 84 

16 Yi-FuTuan, Space and Place the Perspective of Experience, (Published by the University of  

Minnesota Press, Minneapolis 1977.) s. 3-7 og 184 

17 Lucy R. Lippard, The Lure of the Local, Senses of Place in a Multicentered Society, (Published in the United 

States by the New Press, New York 1997). 

18 Tuan, Space and Place the Perspective of Experience. s. 6 

https://is.wikipedia.org/wiki/Heimska
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vægi. Eins getur það legið í tungumálinu að grafa undan orðspori staðar.19 Eflaust mótast 

hugmyndir okkar af því að læra jarð- og landafræði auk þess sem munnmælasögur um hrjóstrugt 

og gróðurvana landslag, vond veður og hamfarir hafa áhrif. Staðir utan alfaraleiðar hafa því 

kannski ummerki sem valda óöryggi og ótta en mín tilfinning fyrir þessum stöðum er jákvæð 

og hreinsandi og liggur til grundvallar í úrvinnslu minni. Ég tengi að mörgu leiti við skrif og 

verk bandarísku listakonunnar Roni Horn 

og það sem hún kallar hvergi. Hún hefur 

lengi sótt innblástur í villta íslenska náttúru 

og hefur talað um íslensk landslag sem 

gríðarlega áhrifamikið. Hún talar um að 

þar sé að finna fleiri hvergi en annarsstaðar 

í heiminum miðað við höfðatölu og 

útskýrir að í hvergi felist „ein sjaldgæfasta, viðkvæmasta og unaðslegasta reynsla sem hægt er 

að hugsa sér.“20 Hún talar um hvergi sem stað til að öðlast reynslu en gerir ekki tilraun til að 

lýsa fyrirbærinu á annann hátt. Getur það verið staður sem er algerlega laus við ummerki? Í 

Orðabók Menningarsjóðs er hvergi skilgreint sem afskekktur eða óþekktur staður.21 Mér finnst 

Roni Horn miðla þessum tilfinningum í einföldum og látlausum meðförum á viðfangsefninu 

þar sem ekki er reynt að bæta við náttúruna. Sem dæmi vil ég taka verk hennar „Untiteled (To 

Nest)“ (2001) (Mynd 11) þar sem náttúran er sýnd eins og hún kemur fyrir. Verk Horn finnst 

mér falla undir hatt hagsmunalausrar skoðunar þar sem aðaláherslan er lögða á tilfinningalegt 

gildi þess að dvelja í íslenskri náttúru. Reyndar liggja hagsmunir í því að viðhalda þessum 

stöðum og liggja þá helst í mannbætandi reynslu þess sem dvelur þar. Það er áhugavert hvernig 

 
19 Yi-FuTuan, „Language and the Making og Place: A Narrative-Descriptive Approach“ Annals of the Association 

of American Geographers, 81(4),( Copyright 1991 by Association of American Geographers.) s. 684-696 

20 Roni Horn „Sérkenni Íslands,“ ( Lesbók Morgunblaðsins 8. júní 2002). 

21 Árni Böðvarsson ritstýrði, Íslensk orðabók,( Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs, 1963), s. 227. 

Mynd 11: „Untitled (To Nest)“ 61 x 91 x 4 
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Æsa Sigurjónsdóttir listfræðingur ber saman verk Roni Horn við verk íslenskra listamanna í 

bók sem gefin var út í tengslum við sýningu á Kjarvalstöðum 2008: 

Hins vegar er sú rómantíska leit að samruna við náttúruna sem einkennir fjölmörg af þeim 

persónulegum verkum sem Roni Horn hefur skapað út frá reynslu sinni á Íslandi alls óskyld 

vangaveltum flestra íslenskra listamanna. Fíngerð túlkun hennar er fjarri hástemmdri og 

kraftmikilli sköpunargleði þeirra ungu listamanna sem setja ákveðinn fyrirvara við upplifun sína 

af hinu óspillta föðurlandi. Samband þeirra við landið sem heimili, stað á jörðinni og hluta 

sjálfsmyndar sinnar er flókið, og erfitt fyrir útlending að skilja, ekki síst af því að það byggist á 

margbrotnum menningarlegum texta- og myndvísunum og jafnframt felast í því viðbrögð við 

nýrri stöðu Íslands í hnattrænu samhengi umhverfis- og stjórnmála.22  

 Þarna vil ég samt meina að nálgun Roni Horn hafi sérstakt gildi þess sem sér íslenska náttúru 

eins og í fyrsta skipti. Í því fellst líka að upplifa hið óvænta. Ég vil grípa til orðatiltækisins 

glöggt er gests augað því sjónarhorn aðkomumansins gefur oft skarpari myndi þess sem skoðar 

á hagsmunalausan hátt. Ég held að nálgum mín hverfist um slíka hugsun. Mér finnst Guðbjörg 

R. Jóhannesdóttir heimspekingur ná utan um þetta þegar hún segir: „Að sjá hlutina eins og í 

fyrsta sinn felur í sér að leggja allar fyrirframgefnar hugmyndir og þekkingu til hliðar og 

einbeita sér að því að skoða þá eins og þeir eru en ekki í ljósi einhvers annars.“23 Hún talar um 

að hin fagurferðilega þrá sem býr í fegurðarupplifuninni feli í sér ákveðna opnun fyrir 

viðfanginu eins og það er og að athyglin beinist að hreinni skynjun.24 Þetta tengi ég mjög sterkt 

við og velti fyrir mér hvort svipuð reynsla náist í sýningarrými gagnvart manngerðu verki. Hvað 

þarf slíkt verkað innihalda? Mér finnst verk Margrétar Blöndal listakonu komast nálægt þessu. 

Þó að þau vísi ekki beint til náttúrunnar finnst mér verk hennar búa yfir hinu óvænta, hinu 

hagsmunalausa viðhorfi og aftengingu ummerkja sem bjóða upp á hreina fagurferðilega 

 
22 Æsa Sigurjónsdóttir,“ Draumar um ægifegurð í íslenskri samtímalist“ í Æsa Sigurjónsdóttir(ritstj.),Draumur    

um ægifegurð í íslenskri samtímalist, (Reykjavík: Kjarvalstaðir 2008),s. 10-11 
23 Jóhannesdóttir, „Vá – undrun, fegurð og ægifegurð í upplifun af íslenskri náttúru“, s. 148 

24 Ibid s. 148 

M
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upplifun (Mynd 12). Það sama vil ég segja um verk bandarísku listakonunnar Agnesar Martin 

(Mynd 13). Málverkin hennar hafa svipuð 

áhrif á mig. Verk beggja búa yfir ró, yfirvegun 

og hreinleika sem höfðar til mín. Þar er engu 

ofaukið. Kannski stafa áhrifin af fínstillingum 

í litapalettu beggja. Báðir listamennirnir vinna 

á mörkum þess kunnuglega þar sem gefnar 

eru vísbendingar sem skilja eftir rúm fyrir 

hugleiðingar. Þegar ég sá verk Agnesar tengdi 

ég þau landslags- málverkinu og náttúrupplifun en hún afneitar allri slíkri tengingu og segir 

verkin vera hugleiðingar um lífið og tilveruna, hina innri veröld. Ég vil enda þennann kafla með 

því vitna í texta eftir hana sem ég tengi sterklega við og leyfa mér að hafa hann óþýddann:          

„I´d like to talk about the perfection underlying 

life when the mind is covered over with 

perfection and the heart is filled with delight... 

In our minds there is awareness of perfection; 

when we look with our eyes we see it, and how 

it functions is mysterious to us and  we wander 

why we ever thought life was difficult.“25 

 

 

  

 
25 Agnes Martin, Writings, (Hatje Cantze verlag 6th edition Germany 2005) s. 32 

Mynd 12: Margrét Blöndal 

Mynd 13: Untiteled #2  akryl og grafít á dúk                   

182,9 x 182,9 cm  
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Jafnvægi – orka 

Þegar eitt andar inn andar annað út.  

Margir fræðimenn fást við að skoða heiminn út frá jafnræðissjónarmiði. Mér finnst mikilvægt 

að spegla hugmyndir mínar í þeirra. Hin póst-húmanísku viðhorf eru ráðandi enda þarf 

maðurinn að hugsa hlutina upp á nýtt í ljósi loftlagsbreytinga. Mér virðist hugmyndir mínar geti 

fallið undir hið heimspekilega hugtak The Rhizome sem frakkarnir Gilles Deleuze (1925) og 

Félix Guattari (1930) eru höfundar af26. Þar er horft á samhengi hluta í líkingu vafningsjurtar 

sem skýtur láréttum rótarskotum. Ekki er til ákveðin miðja heldur getur allt tengst öllu (non-

hierarchial) án upphafs eða enda. Lögð er áhersla á gæði þess að horfa til fjölbreytileikans og 

tengsla-samskipta (inbetweenness) í að móta veruleikan. Ég tengi sterkt við þessa 

hugmyndafræði. Ég tel að þarna liggi töfrarnir sem leiða til nýrra hugmynda sem skerpi sýn 

okkar og samhengi hluta. Mér finnst Heimspekingurinn Timothy Morton vera á svipuðum 

nótum í því sem hann kallar Hyperobjects27. Í grein hans „Poisoned Ground: Art and Philosphy 

in the Time of Hyperobjects“ gefur hann reyndar í skyn að í hugtakinu felist neikvæð merking 

og skilgreinir fyrirbærið sem afurð mannaldar (the Anthropocene) 28. Mannöld er skilgreindur 

sá tími frá því að gjörðir mannanna fóru að hafa afgerandi áhrif á  náttúruna (geologocal time) 

og til dagsins í dag. Hann lýsir fyrirbærinu sem eindum (entities) sem hægt er að hugsa um og 

reikna út en ekki beint hægt að snerta eða sjá. Sem dæmi um Hyperobject nefnir hann hlýnun 

jarðar og geislavirk efni eins og plutóníum. Þó að nálgun Morton sé neikvæð talar hann um 

þessar eindir sem allt umlykjandi (nonlocal). Allt er gagnvirkt (interobejective) og tilheyrir 

sameiginlegum skynheimi (common sensula space) sem hann kallar the mesh sem er opið í allar 

 
26 Gilles Deleuze and Félix Guattari, (sótt 27.10.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizome_(philosophy)) 

27 Á google translate er orðið Hyperobject þýtt sem „ofurhlutir“. Ég vel að nota enska orðið í þessari ritgerð þar 

sem mér finnst þýðingin ekki ná utan um merkinguna. 

28 Timothy Morton, „Poisoned Ground: Art and Philosophy in the Time of hyperobjects.“ Symploke Vol.21. 2013 

s. 37-49   DOI : 10.5250/symploke.21.1-2.0037I 

https://philpapers.org/go.pl?id=MORPG-5&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.5250%2Fsymploke.21.1-2.0037
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áttir (open-ended)29.  Báðar þessar kenningar leggja áherslu á maðurinn þurfi að skoða hið 

alltumlykjandi og sjálfan sig sem eina heild. Ég lít á að allt sé úr sama efni sem náttúran hefur 

bundið í mismunandi form af orku. Ekkert deyr það breytist bara úr einu orkuforminu í annað.  

Í sumar gerði ég tvær skissur/tilraunir þar sem ég velti fyrir mér hvernig hlutir birtast okkur 

annars vegar á yfirborðinu og hins vegar það sem liggur undir. Í tengslum við rannsókn mína á 

gróðurþekju velti ég fyrir mér hvort mannshúðin leiki ekki sambærilegt hlutverk fyrir líkamann, 

og að samtvinnun þeirra gæti túlkast sem viðleitni mín í leit að jafnvægi. Mannfræðingurinn 

Tim Ingold talar um yfirborð sem veður-veröld (weather-world): „The ground is not the surface 

of materiality itself, but a textured composite of diverse materials that are grown, deposited and 

woven together throug a dynamic interplay across the 

permeable interface between the medium and the 

substances with which it comes into contact“30 

Önnur tilraunin fólst í að vefa saman stækkuðum 

ljósmyndum af skófum á steinum annars vegar og 

mannshúð hins vegar (Mynd 14). Ég skar ljósmyndirnar 

niður í jafnbreiðar lengjur og reyndi að hafa reitina 

jafnstóra. Það var til að leggja áherslu á hugmyndir 

mínar um jafnræði í vistkerfinu. Í textíl-verki Hildar Bjarnadóttur listakonu (1969) „tuning in 

and out“ (2015) (Mynd 15), (hluti af doktorsverkefni hennar, 2016) vefur hún saman þræði úr 

hör, máluðum með akryllit og ull sem lituð er með jurtalit úr plöntum sem uxu á landi ömmu 

 
29 Ibid 
30 Ég leyfi mér að hafa tilvísunina á ensku þar sem ég tel að þýðing myndi rýra innihald textans; Tim 

Ingold, Being Alive, Essays on Movement, Knowledge and Description ,“ Landscape or Weather- world ?“ 

(London og New York: Published by Routledge, 2011.) s. 130 

Mynd 14: Tilraun með vefnað, 

ljósmyndir  30 x 30 cm 
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hennar.31 Auk þess að velta fyrir sér hvaðan 

hlutirnir koma (traces of things) er hún að stilla 

saman afurð úr náttúrunni og afurð menningar: 

„Using both types of color sharpens the character 

of each substance. It brings together two different 

worlds“32   

 

 

 

Í hinni tilrauninni valdi ég ljósmynd af þúfnagróðri (Mynd 16). Ég skar í hana misstór sexkannta 

op, óregluleg í laginu. Þau mynduðu þrjár raðir þar sem fimm op voru í hverri röð. Ég festi 

stækkaðar ljósmyndir af húð aftaná myndina þ.a. húðin varð sýnileg í gegnum opin. Ég hef velt 

fyrir mér að útfæra þessar tilraunir í aukinni stærð þar sem upplausn ljósmyndanna er betri. 

Þannig kæmu smáatriðin betur í ljós og gæfu sterkari upplifun. 

 

 

 

 

 

 
31 Hildur Bjarnadóttir; „Textiles in the extended field of painting, reconstructing the painter´s canvas both 

conceptually and literally through weaving. Using plants as a source of pigment in connection to a place or a 

person.“ Reflection on an Artistic research project 2012-2016. June 2016.  

32Ibid. s. 22 ( Ég leyfi mér að birta textann óþýddann þar sem ég tel að hann missi innihald við þýðingu)  

Mynd 16: Tilraun með samruna , samsettar ljósmyndir  c a. 28 x 

40 cm 

Mynd 15: „tuning in and out“ ,plöntu lituð ull, 

akrýlmálaðir hörþræðir, handofið   35 x 30 x 2 cm 
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Annað sjónarhorn 

Í október 2019 áttum við að vinna verk í rými síldarverksmiðjunnar á Hjalteyri við Eyjafjörð í 

tengslum við vikudvöl þar. Hingað til 

hafði ég ekki tekist á við annað en tvívíð 

verk en nú var tækifæri til að fara út fyrir 

rammann og prófa að vinna rýmistengt. 

Það tók mig stund að ákveða hvað ég 

ætlaði að gera. Ég hreyfst af 

byggingunni, hæð múrsins sem var 

ómálaður og fallega veðraður (Mynd 17). 

Mér fannst hrjúfleiki hans minna á húð aldraðrar manneskju og geyma ákveðna sögu og 

leyndardóma fyrri tíma. Það sem vakti athygli mína voru rétthyrnd op og gluggar 

byggingarinnar sem staðsettir voru hátt uppi á múrnum. Þau minntu á sjáöldur eða öndunarop 

sem opnuðu fyrir flæði ljóss og lofts. Ég 

ákvað búa til verk sem byrjaði úti og 

endaði inni. Mér var hugsað til verka 

listamannsins Anish Kapoor (1954). Ég 

hafði séð sýningu á verkum hans í Nýju 

Deli á Indlandi fyrir tíu árum (Mynd 18). 

Það hafði sterk áhrif á mig hvernig hann 

lætur form eins og vaxa út úr veggjum og 

gólfum og skapar andstæður með sterkum litum.33 

 
33 Kapoor, Anish. Exhibition New Delhi, 27. November 2010. Sótt 12.11.2020  

https://www.wallpaper.com/art/anish-kapoors-first-exhibition-in-india 

Mynd 18: To reflect an intimate part of the red 1981             

mixed media og litarefni.  200 x 800 x 800 

Mynd 17: Síldarverksmiðjan Hjalteyri við Eyjafjörð 

https://www.wallpaper.com/art/anish-kapoors-first-exhibition-in-india
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Úr þessu varð til verk sem ég kallaði Annað sjónarhorn. Verkið var hugleiðing um náttúruna 

og hvernig maðurinn þarf að skoða hug sinn gagnvart henni, líta yfir sviðið og gera sér grein 

fyrir ástandi mála hvað varðar framtíð jarðar. Ég ákvað að notast við timbur-lektur sem voru til 

á staðnum. Sá hluti verksins sem var fyrir utan bygginguna samanstóð af 6 m. löngum tréstiga 

sem teygði sig frá jörðu upp í einn af ferhyrndu gluggunum rétt við innganginn (Mynd 19 og 

20). Stiginn var ókleifur og hafði ákveðinn 

karakter, sveigði til hægri og mjókkaði er ofar dró. 

Þrepin voru ekki eins og í venjulegum stiga; neðst 

var óvenju langt á milli þeirra en er ofar dró 

riðlaðist byggingin. Þar þéttist bilið og einnig voru 

sum þrepin bara fest við hægri hluta stigans. 

Hugmyndafræðilega stóð hann sem tákn um hið 

innra ferðalag mannsins gegnum lífið og hvernig 

þekking sé forsenda vaxtar og víðsýni. Að komast á 

hærra þrep er algengt orðatiltæki. Leiðin upp er ekki endilega bein og breið heldur rekumst við 

á farartálma og erfiðleika á leiðinni sem móta hugmyndir okkar. Glugginn var einnig 

einkenndur með þykkum trélista. Hann stóð sem tákn fyrir viðhorf okkar og sýn og birtan frá 

Mynd 21: Annað sjónarhorn,  hluti verksins sem 

stóð inni 

Mynd 19 og 20: Annað sjónarhorn, 

hluti verksins sem stóð úti  

 



 

22 
 

honum tengdi þann hluta verksins sem stóð úti við þann sem stóð inni. Hluti verksins sem stóð 

inni samanstóð af ferningi sem var tveir metrar á kant, (ca. sömu hlutföll og glugginn) og úr 

sams konar efni og stiginn (Mynd 21). Honum var valinn staður, rétt eftir að gengið var inn á 

fyrstu hæð byggingarinnar, í tengslum við birtuna frá glugganum. Ég fyllti ferninginn af 

jarðvegi, mest megnis mosa, grjóti og ryðguðum smáhlutum, sem ég hafði fengið að láni úr 

öðru rými verksmiðjunnar. Ég reyndi að riðla gróðrinum sem minnst því meiningin var að skila 

honum aftur á sama stað. Gróðurreiturinn stóð sem tákn fyrir náttúruna og ferningurinn sem 

utanumhald, líkt og við gerum þegar við ræktum grænmeti í görðunum okkar. Allt tréverkið var 

málað í ljósgulum lit til að draga fram hrein form þess. Ég tengi líka pastellitit við ró og 

yfirvegun, hið huglæga, að verkið hverfðist um hugmyndir mannsins (í líki stigans) gagnvart 

náttúrunni (gróðurreiturinn). Veðraður múrinn fannst mér geta staðið sem tákn um tímann og 

lífshlaupið. Hann gæti líka skoðast sem miðjuás eða speglun fyrir hið mannlega annars vegar 

og náttúruna hins vegar. 
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Brot af veröld –Tekið úr samhengi 

Í verkunum  Brot af Veröld  sem unnið var fyrir sýninguna SAMKOMA í apríl 2020 og Tekið 

úr samhengi sem unnið var fyrir sýningu í Kubbnum í sepember 2020 vann ég með ljósmyndir 

sem ég tók í Veröld, húsi sem tileinkað er Vigdísi Finnbogadóttur fyrrum forseta. Það hýsir 

stofnun sem stendur fyrir rannsóknum og varðveislu á tungumálum í heiminum. Þegar ég 

heimsótti bygginguna varð ég fyrir sterkum 

áhrifum af innviðum alrýmisins (Mynd 22). 

Þarna leika stórt hlutverk tveir stigar. Mér fannst 

sem þeir hverfðust um ímyndaðan miðjuás í 

rýminu og deila því upp í fjóra hluta. Stigarnir 

eru óvenjulegir í laginu þar sem bogadregnar 

línur kallast á við hvassari form úr horna-

fræðinni. Annað sem hefur mikil áhrif í rýminu 

er djúprauður panelklæddur veggur. Í mjúkum 

sveig gefur hann eins og kvenlega nærveru á 

móti karllægum stigunum. Ljósin smita 

roðanum frá panelnum yfir rýmið þannig að 

hvítt virkar bleikt og yfir grátt fellur dálítil appelsínugul slykja. Ég vissi hvaða starfsemi fer 

fram í byggingunni og velti ég fyrir mér hvort arkitektinn hefði haft það í huga við hönnunina. 

Mér fanns eins og hann væri að ýja að táknum, að í innviðum rýmisins fælust vísbendingar um 

einhverskonar tungumál. Ég ákvað að vinna með þessa hugmynd og nota myndavélina til að 

leita uppi þessi tákn. Það virðist vera árátta hjá mér að dragast að sterkum, óvenjulegum formum 

og hvernig þau teikna rýmið sem þau standa í. Ég var strax farin að leita. Myndavélin hentaði 

afar vel til verksins, til að skoða og ramma inn viðfangsefnið, og draga athyglina að ákveðnum 

þáttum. Ég tók margar myndir og eyddi góðum tíma í að skera þær til og velja úr þær sem gætu 

Mynd 22: Úr Veröld húsi Vigdísar Finnbogadóttur 



 

24 
 

staðið saman.  Á endanum valdi ég sextán myndir sem bæði gátu staðið einar og sér en líka 

saman. Fyrir mér stóðu myndirnar sem n.k. abstrakt tákn með sterka vísun í arkitektúr rýmisins. 

Í upphafi hafði ég hugsað mér að raða þessum táknum í samhengi sem minnti á ljóð (Mynd 23) 

eða setningu (Mynd 24).  

 

 

 

 

 

 

 

Vegna Corona -vírusins var sýningin SAMKOMA einungis á netinu:  

 

Mynd 23: Tilraun með uppsetningu.  

Mynd 24: Tilraun með uppsetningu  
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Verkið Brot af Veröld samanstóð af texta og sextán ljósmyndum sem raðað var upp, 4x4 í röð 

á skjánum. Hægt var að ýta á hverja mynd fyrir sig og stækkaði hún þá upp í fulla skjámynd 

(Mynd 25). 

 

 

 

 Mynd 25: Brot af veröld  4 x 4  samsettar 16 ljósmyndir      skjámynd 
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Í haust gafst okkur tækifæri að setja upp sýningu í Kubbnum. Mér fannst ég ætti eftir að vinna 

með ljósmyndirnar sem ég tók í Veröld inn í raunverulegu rými svo ég ákvað að nota þær aftur. 

Mig langaði að vinna frjálslega með tvívíðar myndirnar með smá tvisti. Verkið Tekið úr 

samhengi (Mynd 26) er samsett úr sextán ljósmyndum (eins og Brot af Veröld) en í þetta sinn 

er stærð þeirra og uppröðun ákvörðuð út frá  heildarsamsetninguna (composition) verksins. Ég 

skar ljósmyndirnar til og kom þeim fyrir á bylgjupappa svo ég gæti sveigt þær fyrir horn og 

niður í gólf. Ég vildi láta heildarmyndflötinn, flæða út fyrir, og þannig brjóta upp hefðbundið 

upphengi. Hugmyndin var að verkið gæti staðið sem abstrakt heild en mætti líka skoða sem 

nokkra minni kjarna. Þetta verk sá ég aðallega sem tilraun með úrvinnslu í rými þar sem ég leik 

mér með form og litasamsetningar. Hver mynd gæti líka staðið ein og sér sem abstrakt verk. 

Gróf upplausn sumra ljósmyndana gáfu þeim áferð sem ýtti undir þá hugmynd að um málverk 

væri að ræða. Ég íhugaði að skrifa texta með verkinu í Kubbnum sem gæfi vísun í hvaðan 

myndirnar kæmu. Eftir á að hyggja held ég að það hefði styrkt heildarmynd verksins og tengt 

saman þessi tvö verk. 

Mynd 26: Tekið úr samhengi,  samsett úr 16 ljósmyndum 
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Lokakafli – einkasýningin 

 

Einkasýningin mín fór fram í  Rýmd, sýningarými Listaháskólans í Breiðholti. Það var töluverð 

áskorun því bæði er rýmið stórt auk þess sem fyrra líf þess sem bakarí minnir á sig í hráum 

hvítmáluðum veggjunum og litaglöðum flísum gólfsins. Flísarnar höfðu sérstaklega sterkt 

aðdráttarafl. Ég ákvað að vinna með rýmið eins og það kom mér fyrir sjónir, óháð fyrri sögu 

þess.  

Titill sýningarinnar, Í miðju verki, er bæði vísun í vinnuferlið en beinir sérstaklega sjónum að 

skurðpunkti þess huglæga og hlutlæga sem ég sé sem n.k. miðju sem allt annað speglast út frá. 

Við eru sífellt að máta okkur við ytri heiminn sem síðan hefur áhrif og mótar okkar innri heim. 

Það hefur svo aftur áhrif á hegðun okkar og gjörðir í ytri heiminum. Ég vil hugsa þennann 

skurðpunkt eins og miðju á vogarskál þar sem hugsanir okkar vega salt á við gjörðir okkar. Í 

því samhengi skoða ég samspil náttúru og menningar.  

Verkin mín hverfast um fyrirbæri í náttúrunni sem valda hjá mér þeim hughrifum sem ég hef 

orðið fyrir. Tilfinningar mínar spegla ég í ákveðnum gróðri sem á það sameiginlegt að vaxta 

utan þéttbýlis. Stór hluti aðdráttarafls þessara fyrirbæra felst í hinu óvænta, að rekast á 

lambagrasþúfu í fjallshlíð eða eyðimörk hálendisins þar sem lítið eða engin annar gróður þrífst 

kallar á hugsun um hina duldu krafta sem náttúran býr yfir. Sú tilfinning er hrífandi jákvæð og 

yfirþyrmandi, eitthvað sem maður nær ekki utan um.   

Ég var ákveðin í að útfæra verkin í þrívídd. Hingað til hafði ég að mestu notað málverkið 

og ljósmyndina en það togaði í mig að þreifað á og mótað fram tilfinningu fyrir marglaga 

byggingu, þykkt og þunga, og hvernig hægt er að byggja upp spennu milli verka í rými. 

Sýningin var í mótun fram á síðasta dag. Ég vann með margskonar efni sem valin voru  til að 

þjóna hugmyndinni. Vinnuferlið var spennandi og óvissan mikil. Mér fannst mikilvægt að leyfa 

hlutunum að gerast og síðan að bregðast við. Öll efnismeðferð var í samræmi við að ná  
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ákveðnum markmiðum en hún setti líka mark sitt á endalega framsetningu verkanna. Sýningin 

er afrakstur tilrauna til að hlutgera hugsanir mínar og tilfinningar til náttúrunnar og tengja inn í 

manngert rými.  

Í miðju verki 

Sýningin samanstóð af sex verkum. Í fremra rýminu, strax eftir að komið var inn, kom ég fyrir 

stórum pappírsskúlptúr, ca. 90 cm á hæð og ca. 250 cm að þvermáli, þar sem hann var 

breiðastur. Hann myndaði kúpt, óreglulegt form, líkt og risastór þúfa (Mynd 27). Á pappírinn 

voru prentaðar ljósmyndir af lambagrasi í ofurstærð, raðað saman til að mynda ákveðið 

munstur. Staðsetning og stærð skúlptúrsins gerði það að verkum að nánd hans var mikil. Ég var 

ánægð með hvernig hann skar sig frá gólffletinum og óx út í rýmið (Myndir 28 og 29). Efnislega 

var hann samsettur úr fimmtán örkum af pappír 70 cm x 100 cm að stærð sem límdar voru 

saman sýrufríu límbandi. Arkirnar krumpaði ég og formaði til. Þannig er ég að tjá   

Mynd 27 : Pappírsskúlptúr  90cm x 250 cm 
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flókna byggingu plöntunnar. Í verkinu vinn ég á mörkum ljósmyndar og skúlptúrs. Ég nýti mér 

kosti ljósmyndarinnar til að búa til tengingu við fyrirbæri í náttúrunni en nota jafnframt 

eiginleika skúlptúrsins til að gefa ljósmyndinni þrívítt form.    

Í fremra rýminu, til hægri eftir að gengið var framhjá lambagrasskúlptúrnum  kom ég fyrir 

verkum sem urðu til í tengslum við vinnslu í mótagerð.  Á gólfinu staðsetti ég gifsafsteypu af 

grjóti sem var ca. 40 cm á hæð. Við hliðina lá bleiklitað sílikon mót af sama grjóti svo sást 

Myndir 28 og 29 :  Nærmyndir af pappírsskúlptúr 

Mynd 30 : Re-creation,  gifsafsteypa 40 cm. há og sílikonmót 
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greinilega inn í það (Mynd 30). Leifar af gróðri sem sátu eftir voru einu ummerki upprunalega 

grjótsins. Mótið var afrakstur tilrauna með að lita glært sílikon með akryl lit.  Mig langaði að 

lita það því sílikonið hefur þannig áferð og eiginleika að minnir á húð. Þessi tilfinning tengist 

líka notkun þess í mótagerð, að hylja eða búa til yfirborð.  Innsta lagið varð dálítið sterk bleikt, 

miðlagið fölbleikt og ysta lagið hafði ég glært. Útkoman minnti á líffæri eða móðurlíf. Í 

framsetningu verksins er ég að leika mér með enska orðið re-creation sem getur þýtt 

endurfæðing. Orðið vísar í þau jákvæðu áhrif sem flest fólk upplifir við dvöl úti í náttúrunni. 

Gifsafsteypan er staðgengli fyrir upprunalega hlutinn. Hún býr yfir eiginleikum sem fær mig til 

að hugsa um teikningu í þrívídd. Hvítt gifsið og gróðurleifarnar ýtir undir þá tengingu. Það 

sama á við um hinar gifsafsteypurnar þrjár sem ég kom fyir á veggnum fyrir aftan þetta verk. 

Þær voru mun minni. Tveim þeirra, önnur af lambagrasi og hin af steini, kom ég fyrir hátt hægra 

megin á veggnum  (Mynd 31). Þær voru litaðar daufum litum í bleiku og gráu og skáru sig 

þannig frá hvítmáluðum bakgrunninum. Neðar á veggnum  og til vinstri við hinar tvær 

afsteypurnar var staðsett hvítmáluð hilla sem bar þriðju afsteypuna (Mynd 32). Hún var af lítilli 

trjágrein í fjórum pörtum. Þrátt fyrir nokkrar tilraunir til að ná út heilli afsteypu gekk það ekki. 

Mynd 31: Tvær gifsafsteypur 



 

31 
 

Að staðsetja gifsgreinina á hvíta hillu skerpti á fínlegri lögun hennar og vakti sömu 

hugrenningatengsl og nefnt er hér að framan, um teikningu í þrívídd. Greinin myndaði líka 

áhrifarík tengsl við grófann múrinn þar sem útlit þeirra kallaðist á. Gifsafsteypurnar tala fyrir 

hin mannlegu takmörk þess að endurgera náttúruna og sýna fram á fáránleika þess gjörnings.  

Í innra rýminu voru þrjú verk.  Á veggnum innst héngu þrjár ljósmyndir, hvor um sig 120 cm á 

breidd og 152 cm á hæð (Mynd 33).  Myndirnar eru stækkanir af smásteinum, sem ég hafði týnt 

í hlíðinni fyrir ofan þar sem ég bý. Stækkunin dregur fram einkenni steinanna og býður upp á 

ferðalag um nýjar lendur sem annars eru ósýnilegar berum augum. Ég ákvað að setja myndirnar 

ekki í ramma heldur festa þær upp með tveim litlum nöglum  í efri hornin. Það veitti beinni 

aðgang að myndunum og gaf meiri nánd. Það var þrennt sem dróg steinana út frá veggnum. 

Gæði ljósmyndanna ýttu vel undir þrívídd þeirra, bakgrunnur myndanna rann saman við lit 

veggjarins sem gaf flæðistilfinningu og einnig toguðu litir gólfflísanna steinana út í rýmið. Mér 

fannst þeir verða að eyjum úti í hafi. Það er áhugavert að leika með stærðarhlutföll, þegar 

Mynd 32: Gifsafsteypa af trjágrein á hvítri viðarhillu 
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tilfærslan riðlar hugmyndum okkar um raunveruleikann. Ég hef sterka tilhneigingu til að dragast 

að hinu smá og rýna í. Þar leita ég leyndardóma, hins óvænta. Litir og efniseiginleikar steinanna 

kölluðust á við gulbrúnu- og rústrauðu flísar gólfsins. Það varð eins og sjálfsögð tenging við 

rýmið. Flísarnar búa yfir fegurð sem felst í sögu þeirra og útliti. Sprungur og viðgerðir gefa til 

kynna hversu viðkvæmt og lifandi efnið er, sífellt að láta undan utanað komandi ágangi. Ég sá 

landslag alls staðar. Ég ákvað að ýta undir hugrenninga-tengsl þarna á milli með því að ramma 

hluta gólfsins inn í sömu form og útlínur steinana mynduðu. Rammarnir þrír voru úr 20 cm 

þykku frauðplasti, 120 cm x 100 cm hver um sig (Mynd 34). Þeir voru ekki heilir heldur í fjórum 

pörtum sem var óhjákvæmileg afurð vinnsluferlisins. Ég raðaði þeim saman eins og kubbum 

  

 Mynd 33: Þrjár ljósmyndir af steinum, 3 x 120cm x 152cm 
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og staðsetti á gólfinu vinstra megin til hliðar við ljósmyndirnar. Upprunalega áttu rammarnir að 

vera úr gifsi. Til þess að ná í form steinanna og teygja útlínur þeirra út í rýmið varð ég að búa 

til mót af þeim.  Niðurstaðan var sú að eina leiðin til þess væri að skera þau út í frauðplast. Þó 

ég sé vel meðvituð um að þetta efni sé eitt það versta fyrir náttúruna ákvað ég af illri nauðsyn 

að fara þá leið. Þegar til kom að steypa verkið í gifs fannst mér frauðplastformin uppfylla þau 

áhrif  í rýminu sem ég var að leita eftir. Ég ákvað því að nota þau í stað gifsafsteypanna. Í því 

fólst ákveðin heiðarleiki, að fela ekki þetta óhjákvæmilega neikvæða stig vinnuferilsins. Það 

kallaði líka á sterkari hugrenningar um hið náttúrulega á móti afurðum menningar.  

Hugmyndin á bak við titil sýningarinnar, Í miðju verki, (útlistað framar í textanum) er hlutgerð 

í þriðja verkinu sem staðsett var í innra rýminu. Hluti verksins samanstóð af gifsafsteypu af 

steini sem ég skeytti saman við steininn sjálfann. Gifsinu stilli ég fram sem staðgengli fyrir 

skapandi hugsun, sem er forsenda menningar. Í duftformi er gifsið ómótað í raunheimi líkt og 

hugsunin ein.  Allt veltur á hvernig maðurinn vinnur með það. Gifsið fær líf í höndum mannsins.  

Mynd 34: þrjú frauðplastform  3 x 20cm x 120cm x 100cm 
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Það hefur verið notað í þúsundir ára til að bæta og fegra umhverfið og tengsl þess við 

listasöguna eru mikil.  

Steininum  fylgir ákveðin saga sem ég setti inn í sýningarskrána: 

Fyrir nokkru síðan var ég stödd við Kverkfjöll norðan Vatnajökuls. Við eina jökulána 

varð á vegi mínum lítill steinn sem ég tók upp og handlék um stund. Hann fór vel í lófa, 

var á stærð við litla appelsínu. Yfirborðið var hrjúft viðkomu, sorfið af vindum og veðri 

og ágangi jökulsins í aldanna rás. Hann minnti dálítið á lítinn hnött. Mér fannst ég 

tengjast honum, skynja í gegnum hann frumkrafta náttúrunnar. Ég tók hann með mér. Í 

hvert sinn sem ég handleik steininn færir hann mig á staðinn sem ég fann hann. Hann 

hefur veitt mér aðgang að nýju landslagi.34 

Steininum og afsteypunni var komið fyrir utarlega á viðar plötu sem var 250 cm x 39 cm að 

flatarmáli. Til að gefa plötunni meiri þéttleika bætti ég undir hana 3 cm könntum. Platan gekk   

 
34 Úr sýningaskrá, Í miðju verki 13.mars 2021 

Mynd 35: Í miðju verki, steinn, gifs, mdf-plata 250cm x 39cm 
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út frá veggnum í ca. 30 cm. hæð frá gólfi. Dökkgrár stuðningsfótur var undir henni ca. metra 

frá ytri enda hennar. Platan var máluð í ljósbláum lit. Með litnum og formi plötunnar er ég að 

leita í tilfinningar sem ég tengi við víðernið og þess að horfa langt. Sumar minningar eru tengdar 

litum. Þennann lit kalla ég sprengisandsbláann. Hann færir mig á stað á hálendinu  þar sem sálin 

hefur næði til að stilla á þá tíðni sem náttúran sendir út. Ég er að vísa í áhrif sem lýst hefur verið 

framar í ritgerðinn. Þau felast í afmiðjun sjálfsins og samruna við náttúruna. Ljósblár litur 

plötunnar skar sig vel frá gólfinu og hjálpaði til við að lyfta henni upp. Í þessu verki er ég að 

prófa hvort smávaxinn skúlptúr geti staðið sem framsetning á hugmynd um svo stórt 

viðfangsefni, sem er að menning og náttúra þurfa að finna jafnvægi.  

  

Mynd 36: nærmynd; Í miðju verki 
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Lokaorð 

Mastersnámið hefur gefið mér tækifæri til að greina listræna úrvinnslu mína og staðsetja mig í 

samhengi við myndlist samtímans. Að nota skrif til að skerpa á hugsunum mínum og gjörðum 

hefur reynst ákaflega lærdómsríkt og gert mér grein fyrir hversu hjálplegt verkfæri það er.   

Í ritgerðinni leita ég  í texta fræðimanna til að skoða og greina tilfinningar mínar til náttúrunnar. 

Ég velti fyrir mér hugtökum um fegurð og gildi fegurðarupplifunnar. Af skrifum 

heimspekingann Emily Brady og Guðrúnar R. Jóhannesdóttur er hægt að lesa að hugtakið 

ægifegurð ( sublime ) hafi öðlast nýjan skilning í samtímanum, að ógnin eða óttinn sem bundinn 

var því, hafi vikið fyrir undrunar- og ánægjutilfinningu.  Skrif mannfræðingsins Tim Ingold og 

landfræðingsins Yi – Fu – Tuan hafa hjálpað mér að komast nær því hvað átt er við þegar talað 

er um rými annars vegar og staði hins vegar. Það tengist mikilvægi þess að fara út úr háfaða 

menningarinnar til að ná djúpri tengingu við náttúruna.  Í ritgerðinni tengi ég hugmyndafræði 

mína kenningum sem líta á heiminn sem órofið net þátta, þar sem allt er gagnvirkt og horft er 

til gæðanna sem búa í fjölbreytileikanum. Allt þetta speglast í verkum mínum.  

Ég sé mig sem mótor í ákveðinni dýnamík. Líkaminn er eins og farvegur fyir innsæið sem leiðir 

af sér þá efnismeðferð sem verður niðurstaðan á endanum. Ég hef tileinkað mér nýjar leiðir til 

að vinna með hugmyndir mínar, fært mig úr því að nota málverkið og ljósmyndina eingöngu 

sem miðla yfir í þrívíða rýmistengda úrvinnslu. Það hefur veitt mér aukið listrænt frelsi.     
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