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Náttúruöflin eru sífellt að móta og breyta landinu. Það sem maður sér í dag gæti breyst á 

morgun. Þegar við hugsum um náttúru erum við gjörn á að einblína á það stóra og mikil-

fenglega – fjöll, jökla, ár og gljúfur. Í þessu verki er hins vegar rýnt í lítil form sem finna má í 

náttúrunni. Það er viss galdur að stækka upp og fanga það smáa. Heillandi form sem sjást út 

í móa. Litir sem birtast í aðeins eitt augnablik.

Augnablik, 100 orð



Ég fór í raun úr einu í annað í ferlinu og sökkti mér svolítið í allt tengt náttúrunni; 

umhverfi, hljóð og liti. Ferlið snérist að miklu leyti um flæðið og vinnuna þar að baki, 

rannsóknina. 

Ég byrjaði í miklum rannsóknum á Google Earth af jörðinni, hugsaði form og form- 

myndun sem myndast hafa á jörðinni. Þegar ég hafði skoðað jörðina á Google Earth í 

þaula ákvað ég að einskorða mig við Ísland og íslenska náttúru. Ég hef í gegnum árin 

heillast af formum og línum. Í rannsókn minni á formum á jörðinni komst ég á þá hug-

mynd að handteikna form frá náttúrunni. Ég prufaði mig áfram með það, gerði línu- 

teikningar af formum út í náttúrunni. 

Upphafið á ferlinu



Meðfram þessu var ég líka að skoða umhverfishljóð. Hljóð sem fyrirfinnast í náttúrunni 

og maður hlustar kannski sjaldan á. Vindhviðu sem leikur um gras, árnið eða fuglahljóð í 

fjarska. Þessu smáa sem fer oft fram hjá manni. 

Ég varð fyrir innblæstri frá manni að nafni Gordon Hempton en hann hefur helgað lífi 

sínu að skrásetja hljóð í náttúrunni víðsvegar um heiminn. Hann var 27 ára gamall þegar 

hann var á leið heim eftir dag í háskólanum þegar fellibylur reið yfir. Hann stoppaði  

bílinn, fór út, lagðist á jörðina og heyrði allt í einu öll þau hljóð sem bárust með felli- 

bylnum. Á því andartaki hugsaði hann „hvernig get ég verið 27 ára gamall og aldrei 

hlustað af einhverri athygli áður á það sem í kringum mig er?“. Í dag skrásetur hann  

jörðina eins og hún er í hljóði. 

Þegar ég hlustaði á viðtalið við Gordon fann ég að ég var kominn á áhugaverðan stað, 

sem varð síðan að rauðum þræði sem fylgdi mér í gegnum ferlið . En það er þessi  

skynjun um það smáa eða hið „ósýnilega“ sem athygli fólks beinist ekki endilega að. 

Hugmynd um einskonar núvitund eða að taka eftir því sem í kringum mann er, hvort 

sem það eru form eða litir, sem sífellt eru á hreyfingu. 

Ég fór í ýmsar vettvangsferðir þar sem ég tók upp hljóð, myndbönd og ljósmyndir.  

Ég hugsaði með mér að nota hljóðin sem ég tók upp í einhverskonar upplifunarverk,  

en þar sem það var vetrartími þá var ekki auðvelt að ná góðum upptökum af náttúru- 

hljóðum. Því pantaði ég tíma hjá safni RÚV til að skoða þeirra hljóðabunka. Hljóðunum 

safnaði ég saman í möppu og var hugmynd mín að búa til hljóðkort af Íslandi. Nokkrum 

dögum síðar hlustaði ég á viðtal í þættinum Lestin við konu sem hafði nýverið fram-

kvæmt sömu hugmynd. Á þeirri stundu í ferlinu ákvað ég að snúa mér frá hljóðunum í 

náttúrunni.

Innblástur og hugmyndavinna

Hljóð





Ég hef alltaf tekið ljósmyndir. Frá því að ég var lítil gekk ég með myndavél á mér í 

grunnskólanum og í ferðalögum, eða á viðburðum. Það hefur alltaf verið stór partur af 

því hvernig ég meðtek umhverfið í kringum mig, hvernig ég sé það fyrir mér á ljósmynd. 

Ljósmyndirnar sem ég tók í vettvangsferðunum voru margar hverjar formtengdar, 

teknar af því sem var fyrir neðan mig. Ég fór meðal annars  á Suðurland, Reykjanes og 

í dagsferð með frænda mínum upp á hálendi. Þessar tvær myndir sem ég tók upp á 

hálendi vöktu áhuga leiðbeinanda minna sem og annarra sem skoðuðu ferlið mitt. 

Myndirnar tvær fangaði ég uppi á Kjöli og á Hveravöllum en það sem heillaði mig mest 

er andstæðan sem myndast. Gatið sem myndast í snjónum á móti snjóhringnum sem 

situr ofan á hverareit.

Ljósmyndun



Út frá ljósmyndunum fór ég að hugsa um litina í þeim og hvað þeir geta verið 

breytilegir eftir því á hvaða tíma þær eru teknar. Sömuleiðis fór ég að hugsa 

hverjir náttúrulitir Íslands væru. 

Í samtali við Arnar Freyr leiðbeinanda minn kom sú uppástunga að ég myndi 

gera bókverk af náttúrulitum Íslands fyrir síðastliðið ár. Út frá því fór ég að skoða 

nýlegar ljósmyndir af íslenskri náttúru og taka liti stafrænt úr þeim. Ég skoðaði 

myndir úr öllum landshornum Íslands í þeim tilgangi að gefa heildstæða mynd 

af litaúrvali landsins. En í samtali okkar Arnars komum við líka inn á það að litir 

náttúrunnar breytast líka og eiga eftir að gera það á næstu árum. Bæði eru þeir 

ekki eins á veturna og sumrin en sömuleiðis breytist náttúran einfaldlega með 

árunum, eins og fram hefur komið. Þá skoðaði ég einnig heiti á íslenskum litum 

og leitaði til nokkurra jarðfræðinga varðandi þau en fékk engin svör. Þarna var ég 

komin með mikið magn af litum og farin að huga að framsetningu.

Á sömu stundu var ég komin með mikið magn af öðrum hugmyndum og fann 

mig fara fram og til baka í hvað væri réttast að halda áfram með.

Í samtali við leiðbeinendur mína kom upp sú hugmynd að verkið yrði ein stór 

innsetning. Blanda af öllum þeim tilraunum sem ég hafði gert. Í sama samtali 

kom upp sú hugmynd að ég myndi prufa að jurtalita pappír fyrir framsetningu á 

formverkunum eða öðru.

Litir



Þar með stakkst ég á bólakaf að prufa mig áfram í jurtalitun og munsturgerð ofan á  

heimatilbúnu ljósaborði, þar sem skólinn lokaði vegna heimsfaraldursins á þessari  

stundu. Ég fékk efni sem heitir Gum Arabic frá Litten á prentverkstæðinu, en það á að 

styrkja litinn. Mamma er textíllistakona og átti birkiblöð og litunarskófir heima við sem 

ég byrjaði á að prufa. Það kom vel út, en mig langaði að prufa mig áfram með fleiri jurtir.  

En þar sem lítið er um lifandi plöntur á þessum árstíma heyrði ég í Guðrúnu  

Bjarnadóttur, grasafræðingi sem heldur úti jurtalitunarvinnustofu á Selfossi sem heitir  

Hespuhúsið. Hún bauð mér velkomna til sín í heimsókn að skoða aðstöðuna. Hún 

sagðist vera nísk á jurtirnar sínar, sem var þó ekki reyndin, en ég hélt til baka með fimm 

jurtategundir; mjaðjurt, lúpínu, lúpínurót, njólahakk og rabarbararót. Ég fór þaðan  

þakklát og prufaði samdægurs og næsta dag að lita úr plöntunum. Samhliða þessu 

keypti ég pappír í Slippfélaginu og ýmis skriffæri, acryllic og blekpenna, blýanta og liti  

og prufaði að teikna formin frá náttúrunni ofan á jurtalitaða pappírinn. Það kom ekki 

eins vel út og ég hafði vonað og að lokum ákvað ég að stöðva þetta ferli.

Jurtalitun

Prufur gerðar með jurtalitun á pappír.



Á þessum tímapunkti, í lok páskafríssins fannst mér ég vera komin út í allar áttir og var 

ekki nógu ánægð með hvert ferlið var að stefna. Ég bar ferlið undir fólkið í kringum mig. 

Ég átti spjall við vinkonu mína sem er ljósmyndari og hún heillaðist af formmyndunum 

tveimur frá hálendinu sem ég var búin að halda í allt ferlið. Það minnti hana á verkaseríu 

eftir Ólaf Elíasson þar sem hann tekur endurtekið fyrir sömu fyrirbærin í náttúrunni og 

sýnir á verkum. Fossar, eyjur út á sjó, steinar, gil og fleira. Henni fannst ég geta tekið eitt- 

hvað út úr því. Ég varð fyrir miklum innblæstri við þetta spjall og áttaði mig á því að 

 undanfarin ár hef ég tekið myndir með gegnumgangandi þema; formin sem mæta 

manni í náttúrunni.

Ég fór í gegnum ljósmyndabunkann minn, símann, flakkarann og tölvuna og fann mikið 

magn af slíkum myndum, sem kom mér ekki á óvart en ég hafði bara ekki leitt hugann 

að því að geta nýtt mér þær. Formfagrar náttúrumyndir. 



Þá kom hugmyndin að dagbókarskrifum inn í ferlið. Meðfram áhuga mínum á 

ljósmyndun og skrásetningunni í gegnum linsuna hef ég allt mitt líf skrifað í dag-

bók. Ég byrjaði dagbókarskrif í raun bara stuttu eftir að ég lærði að skrifa, kannski 

í 3.bekk. Frá því á ég núna bunka af bókum sem eru í raun skrásetning af árum lífs 

míns. Tilfinningalífi, félagslegum athöfnum en ekki síst ferðalögum. 

Mig hefur lengi langað til að koma einhverju tengt dagbókarskrifum inn í verkin 

mín og hugsaði að núna væri tilvalinn tími til að gera það, þar sem verkið mitt er 

einskonar rannsókn á náttúrunni. Einnig sem myndirnar voru teknar á mjög mis-

munandi tímum. Ég hef alltaf verið frekar abstrakt í verkum mínum og allt í einu 

var ég farin að setja upp liti í myndum frá mér og finna út úr því hvenær og hvar 

þær voru teknar og reyna að muna eftir augnablikinu þar að baki.

Komist að niðurstöðu

Skann af handskrifaða textanum.

Þar með langaði mig að setja upp bók sem væri einskonar litræn rannsókn úr 

ljósmyndum mínum. Skrifa handskrifaðan texta í dagbókarstíl fyrir ofan og til 

hliðar. Textinn yrði um það hvaðan myndin væri tekin og átti að lýsa myndinni í 

orðum án þess að sýna hana. Skapa þannig mögulega einhverja tilfinningu um 

vitund af sjálfum staðnum. 

Ég ákvað að skipta bókinni upp í tvo hluta. Í fyrsta hluta væri litræna rannsóknin og 

í öðrum hluta ljósmyndirnar að baki litanna. Ég ákvað að tengja litapalleturnar og 

ljósmyndirnar með bókstöfum. Þannig hafði hvert ljósmynda- og pallettupar sinn 

bókstaf og hægt var að tengja þær saman með því að fletta bókinni. 

Við gerð pallettanna tók ég sex liti sem mér fannst standa upp úr í hverri mynd. Í 

seinni hluta voru ljósmyndirnar í sömu röð og þar setti ég einnig inn staðarheiti 

og staðsetningu í breiddargráðu. Ég ákvað að merkja hlutana með einum hring og 

síðan tveimur hringjum, í formum, þar sem að allar ljósmyndirnar eru af form- 

fögrum fyrirbærum í náttúrunni.

Litapallettur í býgerð.



[b]



Fjallsárlón, 64°  0        53.57          N    16°  22        35.15           W

[b]
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Meðfram bókinni og þessari litarannsókn bjó ég til verk úr litunum, einskonar  

gradient-verk. Eftir að búið var að gera undirbuningsvinnuna og gera pallettu úr mynd-

unum var gaman að sjá hvernig hægt er að vinna áfram og skapa eitthvað nýtt eins og 

þessi verk, að skapa eitthvað út frá pallettunum, vinna áfram. Einskonar hugsunarferli, 

komast áfram í því.  Þá vann ég áfram með eina litapallettu og bjó til verkaseríu þar sem 

ég vildi hafa litina aflíðandi. 

Í uppsetningu verkisins í Hafnarhúsi.



Verkið heitir Augnablik. Náttúruöflin eru sífellt að móta og breyta  

landinu. Það sem við sjáum í dag gæti breyst á morgun. Í ferlinu horfði 

ég á öll þessi form í náttúrunni en mér finnst vera viss galdur að stækka 

upp það smáa. Heillandi form sem sjást út í móa eða liti sem birtast í 

eitt augnablik.  Samkvæmt orðabók er skilgreining “augnabliks”  

örstutt andartak en einnig tímabilið frá því að maður opnar og blikkar 

augum, en maður getur heimfært það yfir á ljósmyndina; sá tími sem 

líður á milli þegar linsan blikkar og fangar augnablikið.

Augnablik



Í uppsettningu sýningarinnar ákvað ég að nota ljósmyndirnar tvær frá hálendinu sem 

höfðu fylgt mér í gegnum allt ferlið. Ég prentaði þær ágætlega stórar og lét innramma 

með ljósum eikarvið í innrömmun Hafnafjarðar. Ég var með hornvegg í Hafnarhúsinu 

svo hugmyndin var að ljósmyndirnar tvær sætu á einum veggnum og á hinum vegg-

num væru litaverkin þrjú á þykkum 300 gr. pappír. Ég lét smíða fyrir mig tvo eikarlista 

hjá trésmíðaranum Magnúsi Ingimundar, heftaði plakötin í að aftan og boraði síðan 

listana í vegginn í Hafnarhúsinu. Mig langaði til að útlitið talaði saman við eikarammana 

tvo og að heilstæða ásýndin væri létt og hreinleg. Bókverkið sat síðan undir ljósmyndu-

num á hvítri hillu sem ég og aðrir bekkjarfélagar mínir smíðuðum saman.

 Ég prentaði bókina á Munken Pure pappír en ég vildi hafa hana með örlítið off-

white tón og einnig vildi ég hafa hana einfalda og náttúrulega í útliti. Ég saumaði hana 

saman og bjó til lauskápu sem ég vildi að sæti utan á með transparent pappír yfir.

Sýning



Litið fram á veg

Heilt yfir er ég mjög ánægð með útkomuna en mér fannst hornið mitt í Hafnarhúsinu 

koma betur út en ég þorði að vona. Ferlið var lærdómsríkt, krefjandi og skemmtilegt og 

fylgdu hugsanir um verkið með manni út allan daginn, alla daga fram að sýningu. 

Ég prufaði margar aðferðir og þó að margar þeirra hafi ekki endað í lokaniðurstöðunni 

þá tel ég samt að ég muni nýta mér þær í framtíðinni, hvort sem það er að jurtalita  

pappír eða teikna form. Einnig langar mig að vinna áfram með ljósmyndun en það er 

mér mikil ástríða.

Eftir ferlið hugsa ég þó meira um umhverfið, hlusta betur á fuglana og tek eftir þessu 

smáa – og nýt þess.
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