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Greinagerð þessi fjallar stuttlega um 16 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í myndlist 

við Listaháskóla Íslands. Óheimilt er að afrita greinagerðina á nokkurn hátt nema með 

leyfi höfundar. 
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Verkið mitt Án titils var sett upp í Hafnarhúsinu sal A og er hluti af útskriftarsýningu 

myndlistardeildar Listaháskólanns sem stóð yfir frá 13. maí til 24 maí 2021. Verkið 

samanstendur af þremur þrívíðum hlutum sem festir eru á vegg, og ég vísa til sem 

málverka. Hver hlutur fyrir sig er 1m x 80cm á stærð og er unnin úr vír, textíl, ull, 

gipsi, þéttifroðu og perlum. Verkin eru afrakstur þróunar á listsköpun minni seinustu 

ár þar sem ég hef þróað Málverkið frá sínu hefðbundna formi sem er litur á striga, 

með því að nota blandaða tækni. 

          Í þessum nýjustu málverkum mínum hef ég loks kvatt strigann og nota 

hænsnavír sem grunn eða hinn ‘’nýja striga’’. Það er rökrétt skref þar sem að ég hef 

verið í nokkurn tíma að nota annað efni en málningu til að ‘’mála’’ myndir. Ég vill 

einbeita mér að því sem er áþreyfanlegt. Megin ástæðan fyrir því er sú að ég er 

sjónskert og þegar horft er á verkin skiptir myndefni ekki mestu máli heldur úr hverju 

verkið er unnið. Verkin þrjú eru unnin þannig að ég hlóð efni á hænsnavírinn í 

fullkomnu flæði þar sem ég treysti á innsæið og var algjörlega ómeðvituð um 

útkomuna. Grundvöllur fyrir vali á efni var sá að hægt væri að festa það á hænsnavír, 

litur efnis væri spennandi og að efnið gæti flætt út úr vírnetinu. 

           Litaval mitt byggist oftast á því að velja liti sem eru áberandi öðruvísi á þann 

hátt að þeir sjást ekki í nánasta umhverfi í daglegu lífi okkar, það eru þá oftast litir 

sem ég á ekki erfitt með að greina í sundur vegna litblindu minnar. Ég hugsaði að það 

væri einhver leið til þess að sýna áhorfandanum litheim minn með því að vinna 

algjörlega á innsæinu í stað þess að útskýra hann á bókstaflegri hátt líkt og í 

einkasýningu minni. Þar notaði ég tungumálið með því að titla verkin með heitum 

litana. 

          Í ferlinu uppgötvaði ég enn frekar þráð sem hefur myndast í listsköpun minni 

sem er sá að ég sæki í það að vinna á einhvern hátt með höndunum og finn öryggi í 

því að treysta á snertinguna því erfitt er að fylgja skertri sjónskynjun. Lokaútkoman 

eða myndefni verka minna hefur ávallt verið svipuð þó að efnisnotkunin hafi breyst 

með tímanum.  
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           Við gerð útskriftarverkanna byrjaði ég að hugsa um tengingu efnis við 

tilfinningar og minningar og hvað mismunandi efni hefur mismunandi þýðingar. Útaf 

þessari tengingu sem við gerum við mismunandi efni í gegnum minningar eða 

tilfinningar þá eru alltaf meiri líkur á því að hver og einn finni eitthvað við sitt hæfi ef 

verkið er hlaðið. Ég hef ávallt viljað gera list sem talar til sem flestra og tel þá þessa 

nálgun eiga vel við það. 

          Verkin nutu sín vel í rýminu þar sem að vírin tónaði vel við steypugólfið. 

Upphengingin var á þann hátt að ég notaði langa króka sem ég hengdi verkin á svo 

þau lágu langt frá veggnum sem varð til þess að það mynduðust skuggar á veggnum. 

Ég beygði vírinn örlítið til þess að það liti ennþá meira út eins og verkin væru að 

reyna að brjóta sér leið útúr steypunni. Ég bauð áhorfendum að snerta verkin mín 

vegna þess hvað snertingin er mikilvægur hluti af sköpunarferlinu. Áhrifin sem ég 

vildi að áhorfendur urðu fyrir væri að hægt væri að týnast inní verkunum og sjá 

allskyns mismunandi hluti útúr þeim. Ég vil að verkin mín séu íkveikja fyrir 

ímyndunarafl áhorfandanns. 
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við Listaháskóla 
Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

  



  
	

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
Útdráttur 
 
Í ritgerð þessari er gerð grein fyrir myndlist minni og þeirri hugmyndavinnu sem að baki 

verkum mínum er.  Í nýjustu verkum mínum hef ég rannsakað hvert eðli lita er.  Það geri ég 

til þess að svara því hvernig litblindur einstaklingur skynjar liti.  Kerfi sem þekkt eru og hafa 

verið búin til í kringum liti eru útskýrð.  Þau eru breytileg eftir uppruna sínum, s.s. 

menningarheimum og tungumálum.  Áhrif tungumáls á liti eru skoðuð og þau borin saman 

við hugmyndir Birgirs Andréssonar um sama efni. 

          Þeirri spurningu er velt upp hvort til sé rétt leið til að skilgreina liti.  Í því sambandi er 

vísindaleg aðkoma að greiningu lita skoðuð og farið yfir heimspekilegar spurningar og 

kenningar sem fram hafa verið settar um liti.  Skoðuð eru þrjú hugtök varðandi liti, en það eru 

hughyggja, hluthyggja og fjölhyggja.  Þá er skoðað hvernig hægt sé að nota liti sem verkfæri 

í málverkinu með því að skapa þrívíðan veruleika á tvívíðum fleti.  Einnig hvernig hægt sé að 

vekja upp tilfinningar með litum einum saman. 

          Sagt er frá listamönnum sem hafa tengingu og áhrif á verk mín, t.d. Rothko og 

Duchamp.  Komið er inn á hvernig margir litatónar séu að virðist bara til í huga litblinda 

málarans og hvort að aðeins eigi eftir að gefa þeim heiti.  Mikilvægi tungumáls við að 

skilgreina liti getur þá verið takmarkað enda litatónar í raun óendanlega margir.  
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Inngangur 

Litur er mikilvægur hluti af því hvernig við upplifum heiminn, bæði tilfinningalega og 

menningarlega.  Heimur okkar er litríkur og þá einkum í samanburði við gráleika 

fortíðarinnar.  Síðari tíma bylting í fjölmiðlun er dæmi um litríka framsetningu efnis.  Hvert 

sem við lítum eru auglýsingar, verslunargluggar, matvörubúðir, fatnaður og tæki í öllum 

regnbogans litum. Fólk eyðir peningum og tíma í að klæða sjálft sig og eigur sínar litum og 

notar stundum litina sem tjáningarform.  Sjaldnast leitar fólk þó lengra og reynir að komast 

að því hvert eðli lita er.  Tilheyra þeir hinum efnislega veruleika eða eru þeir aðeins 

uppfinning ímyndunarafls hugans? 

          Ég greindist með litblindu þegar ég var 15 ára.  Eitt af mörgum einkennum gelgjunnar 

er að fátt sé verra en að skera sig úr hópnum.  Á þeim tíma lét ég þessa greiningu því framhjá 

fara og leiddi hugann sem minnst að litum og áhrifum þeirra.  Þegar ég byrjaði í 

myndlistarnámi árið 2015 varð ég að taka tilvist lita aftur inn í myndina og ákveða hvaða 

hlutverki þeir gegndu í listsköpun minni.  Ég lærði litafræði skólabókarinnar en skildi samt 

aldrei nákvæmlega hvað litur væri og hvernig ég skynjaði hann öðruvísi en aðrir.  Nú á 

lokaári mínu við Listaháskóla Íslands ákvað ég að reyna loks að komast að því hvernig 

nákvæmlega minn eigin litheimur er og hvort að ég geti fundið leiðir til þess að hleypa öðru 

fólki inn í þann heim.  Í heimspeki listanna eru til fleiri spurningar um liti en taldar verða 

upp. 

          Í þessari ritgerð fjalla ég um eigin verk sem snerta á heimspekilegum spurningum og 

uppgötvunum í því ferli mínu að skilja eigin litblindu betur.  Einnig snerti ég á vísindalegri 

hlið þess að skilja og greina liti.  Ég rannsaka hvaða áhrif það hefur á hluti að geta skilgreint 

liti með orðum og hvað breytist í skynjunninni ef við höfum ekki tungumálið til hjálpar.  Ég 

vill með þessu gefa betri skilning á virkni litaskynjunar og að ekki sé nein ein rétt leið til 

greiningar og upplifunar á litum. 
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Upphaf og innblástur 

Ríkidæmi litanna inniheldur margræða möguleika sem eru að hluta til smættuð í einföld 
litakerfi eða litaskala. Hver einstakur litur er heill heimur í sjálfum sér. - Johannes Itten1 

 
Tengslin milli ásetnings listamannsins, merkingar listaverka og túlkunar áhorfenda eru 

margskonar.  Sum verk eru gerð með skýrt skilgreinda áhorfendur í huga.  Verk geta líka 

verið tjáning listamannsins ein og sér.  Það er að ekki skipti neinu máli hver áhorfandinn er 

eða hvernig hann túlkar verkið.  Túlkunin getur ýmist verið skilin eftir opin eða að gefnar eru 

ákveðnar leiðbeiningar um hvernig túlka skuli verkið. 
          Foreldrar mínir eru þeir áhorfendur sem ég hef haft í huga þegar ég var að byrja í 

myndlist. Þau beindu mér á braut listarinnar og gáfu mér drifkraft til þess að elta drauma 

mína.  Móðir mín aldi mig upp við myndlist og neyddi mig á hverja sýninguna á eftir annari, 

þ.m.t. á öll listasöfn stórborga úti í heimi á ferðalögum okkar.  Henni er ég þakklát í dag og 

geri ég fátt annað skemmtilegra en að fylgjast með listalífinu og er nú að lokum orðin hluti af 

því. 

          Ég erfði sjóntaugahrörnun sem faðir minn er haldinn og við erum bæði með rauð-

græna litblindu.  Fyrir okkur er heimurinn móðukenndur og litir blandast saman sem veldur 

því skiljanlega að myndlistin verður oft á tíðum óspennandi og jafnvel pirrandi að greina.  

Litir hafa alltaf verið erfiðir fyrir mig á þann hátt að þeir ruglast saman og á ég þá erfitt með 

að greina þá.  Ég hef aldrei kunnað að nota liti á þann klassíska hátt sem er gert t.d. í 

landslagsmálverkum.  Þetta ástand hefur ollið því að ég hef oft sjónskertan og litblindan 

áhorfanda í huga við gerð verka minna.  Það kemur vel fram í eldri verkum mínum þar sem 

ég nota mikið af mismunandi litum og andstæðum litum til þess að myndirnar verði ekki 

óspennandi fyrir þann litblinda.  Aukin litanotkun felur í sér að meiri líkur eru á því að 

litblindur áhorfandi nái að greina mismunandi liti í verkinu.  Blönduð tækni bætir síðan auka 

lagi ofan á verkin svo þau snúist einnig um efniskennd.  Þá þarf ekki aðeins að einbeita sér að 

litunum eða formunum.  Ég get ekki breytt móðukenndinni í sjón minni en það sem ég get 

gert er að hafa verkin mín svo upptekin og full af formum og litum að það myndast einskonar 

																																																								
1	Johannes Itten, The Art of Color (New York: Reinhold Publishing Corporation, 1961), bls. 117. 
,, The kingdom of colors has within it multidimensional possibilities only partly to be reduced to simple order. 
Each individual color is a universe in itself.’’ Þýðing höfundar.	
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móðukennd í ásýnd áhorfandans.  Þannig er reynt að rugla augu þess sem á horfa svo ekki 

sjáist nákvæmlega hvað er verið að horfa á. 

          Með því að hafa ákveðinn áhorfanda í huga verða verkin einnig meira sérsniðin á þann 

hátt að þau vekja upp tilfinningar hjá áhorfandanum sem þau hefðu kannski ekki gert ef ég 

hugsaði verkin aðeins út frá sjálfri mér.  Mér finnst einnig hjálpa ferlinu og sköpuninni að 

hugsa hlutina úr frá öðru sjónarhorni og setja sig í spor annara.  Með þessum leiðum reyni ég 

að búa til myndlistarverk þar sem augu allra manna eru jöfn og enginn er að missa af 

upplifuninni.  Það er bæði mikilvægt fyrir mig sem sjónskertan listamann og þá sem standa 

mér næst, en jafnframt hefur mig alltaf langað að búa til list sem nær til sem flestra. 

 

Eigin verk 

Í þessum kafla geri ég betri skil á verkum mínum og fer betur í að greina efni og vinnuferli 

ásamt hugmyndum og viðfangsefnum. 

          Hlaðborð er málverk sem ég gerði 2019.2 Það er eldra verk sem einkennist af þeirri 

aðferð sem ég kom inn á hér að framan.  Verkið er unnið með blandaðri tækni og er 

klippimynd samsett úr akrýl, lími og textíl.  Spurningar um sjónskynjun eru efst í huga við 

gerð verksins.  Verkið er hlaðið af formum, efni og lit til þess að sem flestir finndu eitthvað 

við sitt hæfi.  Það er áhugavert að sjá hvernig verk mín hafa þróast frá ofangreindu verki yfir í 

þau nýrri þar sem fengist er við sama konsept en útkoman verður þó gjörólík.  Það sem er 

heillandi við myndlistina er hvað nálgast má mismunandi málefni með ólíkum hætti, þ.m.t. á 

einstaklingsbundinn hátt.  Í Litaverkunum mínum sem ég fjalla um í næsta kafla færi ég mig 

frá þeirri leið að láta efnið stjórna hugmyndinni á bakvið verkin og nú fær hugmyndin ein og 

sér að ráða ferð. 

Litaverk 
Að reyna að gefa svar við hvaða liti ég sjái er ekki svo einfalt.  Öll sjáum við liti á 

mismunandi vegu en einnig er tungumálið mjög takmarkað þegar kemur að því að skilgreina 

liti.  Gulur er aðeins eitt orð yfir óteljandi tóna af þvi sem við myndum skilgreina sem gulan 

lit.  Ég setti upp einkasýningu í október 2020 sem hét Litróf og sýndi litaverk sem tala öll 

saman.  Í verkunum reyndi ég að gefa innsýn í litaskynjun mína á myndrænam hátt og með 

því að leika mér með tungumálið. 

																																																								
2	Hólmfríður Guðmundsdóttir, Hlaðborð, 2019, (sjá mynd 1 í myndaskrá).	
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Fjarlægðin gerir fjöllin blá 

Verkið Fjarlægðin gerir fjöllin blá er 3x1 mtr krossviðsplata sem ég málaði í gráum lit.3  

Verkið var hengt upp beint á móti glugga svo að það var í beinu samtali við náttúruna og 

fjöllin sem þar blöstu við.  Titillinn gefur til kynna að verkið fjalli um bláan lit en það er í 

raun málað með gráum lit.  Ég rugla saman bláum og gráum litum og á stundum erfitt með að 

greina þá í sundur.  Við gerð verksins velti ég fyrir mér mikilvægi litar þegar við skynjum 

umhverfi okkar og náttúru.  Einnig velti ég fyrir mér þætti tungumálsins í upplifuninni, þ.e. 

hvort óbreytt væri þó ekki styddist við orðheiti lita tungumálinu samkvæmt.  Þá á ég við 

hvort að myndin sé jafn falleg þó að hún sé máluð grá.  Ef heiti allra lita væru tekin út úr 

tungumálinu væri ekki svo auðvelt að greina litblinda frá öðrum.  Myndi enginn orðaforði um 

liti gera okkur ófær um að greina þá? 

          Verkið minnir á hugmyndir konseptlistarinnar þó að hugmyndin fjalli um skynjun og 

upplifun.  Eitthvað sem konseptlistamenn voru ekki alltaf hrifnir af.  Þá er áhugavert að velta 

fyrir sér muninum á hugsun og skynjun, þ.e. hugmyndinni eða upplifuninni þegar maður 

skoðar list.  Fyrir mér spilar upplifunin stærsta hlutverkið því hún lokkar mann inn og fær 

mann til að staldra við.  Þá myndast rými fyrir hugmyndina að baki verkinu og getur hún 

annaðhvort bætt við það eða tekið frá því. 

          Ef ég væri beðin um að mála landslagsmynd fyrir langömmu mína þá myndi ég mála 

hana í „réttum“ jarðlitum og gera hana klassíska og raunsæa.  Væri ætlunin hinsvegar að 

mála landslagsmynd fyrir sýningu í Listaháskólanum myndi ég styðjast vð eigin litanotkun 

sem er óhefðbundin og öðruvísi.  Myndin verður þá að sama skapi meira spennandi og 

nýtískulegri að mínu mati. Upplifunin af báðum landslagsmyndunum tel ég geta verið 

áhugaverða þó að sú seinni beri með sér áleitna spurningu um rétta eða ranga litanotkun.  Að 

sama skapi er um að ræða dæmi um hvernig ætluð upplifun einstaks áhorfanda getur haft 

áhrif á gerð verka minna. 

          Hugtakið „hugmyndalist“ var upprunalega sprottið frá hugmyndum franska 

listamannsins Marcel Duchamp og þeirri byltingarkenndu kenningu hans um að list væri allt 

það sem menn kysu að kalla því nafni.  Listin ætti ekki að ganga út á það að búa til fallega 

hluti til að skreyta og fegra umhverfið með.  Duchamp vildi heldur nota fjöldaframleidda 

hluti og finna þeim nýtt samhengi.  Listamenn hófu að líta á tilveruna með raunsærri augum, 

																																																								
3	Hólmfríður Guðmundsdóttir, Fjarlægðin gerir fjöllin blá, 2020, (sjá mynd 2 í myndaskrá).	
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leituðu að nýjum leiðum til að tjá list sína og gerðu sér grein fyrir að hin svokallaða „ára“ 

listaverksins væri horfin.4  Tenging verka minna í hugmyndalistina er sú að ég notast oft við 

„fundna“ hluti sem gefur áhorfandanum beina tengingu í verkið vegna þess að fundnir hlutir 

eru oft fjöldaframleiddir, eitthvað sem er hversdagslegt og lang flestir ættu að þekkja.  Einnig 

hvernig ég varpa upp spurningum með þessum hlutum á óhefðbundin hátt og gef þá 

hlutunum nýtt líf eða nýja meiningu á sama tíma. 

          Mjög oft hef ég fengið þá tilfinningu að ég sé að missa af upplifun af umhverfi mínu og 

náttúrunni af því að ég sjái litina öðruvísi.  Jafnframt að annað fólk sé með tiltekna lærða 

skynjun án þess að vera upplýst um tilvist litblindu og hlutar lits í upplifuninni.  Ég hef til 

dæmis aldrei skilið það þegar fólk talar um hvað haustlitirnir eru fallegir.  Ég tek frekar eftir 

árstíðabundnum breytingum sem ég upplifi sem að náttúran breyti um form en ekki lit. 

Þegar aðrir sjá sterka hausttóna í náttúrunni sé ég ekki mikla breytingu á litasamsetningu 

heldur tek ég eftir visnandi laufblöðum á fáklæddum trjánum sem að lokum verða nakin.  Þá 

birtast mér yfirgefin og berskjölduð fuglahreiður á lauflausum greinunum.  

 
 

Grasið er stundum grænna hinum megin  

Verkið Grasið er stundum grænna hinum megin er eitt verk í tveimur hlutum.5 Tveir 

gervigrasfletir hengdir upp sitt hvoru megin í rýminu beint á móti hvor öðrum.  Annar 

flöturinn er spreyjaður með grænum lit.  Í þessu verki fjalla ég um það þegar tungumálið og 

skynjun skarast á. Þó að ákveðnu fyrirbæri hafi verið gefið nafn sem á að lýsa því, þíðir ekki 

að upplifunin á fyrirbærinu sé sú sama hjá öllum. Þessi hugmynd minnir á aðferðir konsept 

listamanna þegar þeir reyna að varpa upp ólíkum hugrenninga tengslum áhorfandans. Til 

dæmis með því að sýna ósköp einfaldan kassa og nefna verkið stóll. Það fær mann til þess að 

hugsa um stól en enginn er með nákvæmlega sama stól í huga þegar hann skoðar verkið. 

Nefna má listamanninn Harald Jónsson sem býr til verk þar sem hugmyndin fær að grasserast 

og þróast í huga áhorfandanns. Verkið hanns Emotional ladder er ljósmynd af stiga, ósköp 

venjulegum hlut sem allir ættu að þekkja en nafn verksins breytir upplifuninni talsvert og 

opnar á öðruvísi túlkun á stiganum.6 

 

																																																								
4	Peter Osborne, Conceptual Art, (London: Phaidon Press Limited, 2002), bls. 53. 
5	Hólmfríður Guðmundsdóttir, Grasið er stundum grænna hinumegin, 2020, (sjá mynd 3 í myndaskrá).	
6	Haraldur Jónsson, Emotional ladder, (sjá mynd 4 í myndaskrá).	
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          Sumir litir eru hlutbundnari en aðrir.  Okkur er kennt að grasið sé grænt, himininn blár 

og sólin gul.  Gras er alltaf grænt fyrir mér þó að það sýndist vera rautt í ljósi þess að litirnir 

tveir ruglast oft saman þegar um rauðgræna litblindu ræðir.  Þá er eðlilegast fyrir mig að nota 

það sem ég hef lært í staðinn fyrir það sem ég sé.  Ef sami græni litur á grasinu væri sýndur á 

abstrakt málverki þá ætti ég eflaust erfitt með að nafngreina hann af því hann væri ekki 

hlutbundinn.  Öll lærum við liti frá unga aldri en það þýðir ekki að við vitum hvaðan hann 

kemur og afhverju hann er. 

 

Hann er svo sætur í svona bleiku  

Verkið Hann er svo sætur í svona bleiku er afstaða mín gegn litum sem lýsingu á kynbundnu 

einkenni.7 Í þessu verki fjalla ég um hvaða áhrif það hefur á skynjun litar þegar við horfum á 

hann sem menningarfyrirbæri.  Í gegnum tíðina hefur fólk tengt ákveðna liti við ákveðið kyn, 

s.s. bleikur fyrir stelpur og blár fyrir stráka.  Dekkri litir eru jafnan notaðir fyrir karlkynið en 

ljósir og mjúkir fyrir kvenkynið.  Flokkun þessi er einhverskonar nálgun til þess að lýsa 

eiginleikum kynjanna. 

          Sonur minn á „bleikan“ jakka sem mér finnst hann svo sætur í og jafnframt vera örlítil 

uppreisn gegn hefðbundinni litanotkun drengja.  Einn daginn var mér bent á að jakkinn væri í 

raun og veru myntugrænn.  Litatónn sem ég skynja öðruvísi en aðrir og þurfti þá að gefa nýtt 

nafn.  Í dag heitir liturinn í mínu persónulega litakerfi einfaldlega „Sætur í bleiku“.  Þannig 

krefst óhefðbundin litaskynjun, eins og í tilviki litblindra, öðruvísi flokkunarkerfis.  Sami 

litur getur oft túlkast sem aðrir þrír litir og þá þarf hver að notast við eigin aðferðir eða 

litakerfi eins og í mínu tilviki.  Þá ber ég litina saman ef þeir eru að vefjast fyrir mér og það 

auðveldar mér að greina þá. 

          Íslenski listamaðurinn Birgir Andrésson hefur fengist við liti sem menningarfyrirbæri.  

Hann velti fyrir sér spurningum um margslungin tengsl veruleika og tákna, tungumáls og 

skynjunnar og þá merkingu sem verður til þegar þessi hugtök tvinnast saman.  Í verkum 

sínum notast Birgir við ýmis tákn, texta og líkingar sem mjög oft hafa sterkar þjóðlegar 

skírskotanir og mætti heimfæra það á hugtakið „sögulegur veruleiki“.  Það eru meðal annars 

gamlar ljósmyndir, handverk, frímerki, letur og textalýsingar sem flokkast þar undir. 

Merkingin sem verður til við úrvinnslu hans á efninu verður hlaðin af nýjum vísunum sem 

																																																								
7	Hólmfríður Guðmundsdóttir, Hann er svo sætur í svona bleiku, 2020, (sjá mynd 5 í myndaskrá).	
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snúa að mikilvægum og áleitnum spurningum um þá afstöðu sem við tökum gagnvart 

þjóðerni, söguskoðun, menningarlegri sjálfsmynd og á ráðgátum tungumálsins.   

Þessi vinnsla á efninu felur í sér áherslur á sambandið á milli sjónskyns og hugsunar og á 

þann hátt kallast verkin á við fortíðina „en eru samt lifandi í nútíðinni með nýjum 

sjónarhornum og hugrenningatengslum.“8 

          Eins og Birgir sagði verður heiminum ekki lýst án lita.  Allir litir bera nöfn en þeir eru 

á sama tíma breytilegir.  Þannig breytast litir með árstíðum og eins með birtustigi frá morgni 

til kvölds.  Nöfn litanna haldast engu að síður óbreytt. Birgir bjó til nýja litapalletu sem hann 

nefndi „Íslenskur“.9  Það voru litir sem voru teknir beint úr menningu Íslendinga, þ.e. litir 

sem hafa verið áberandi í lífi landans í árana rás.10  En kannski þarf að búa til nýtt litakerfi 

fyrir alla þá liti sem engin nöfn hafa. Ef það skildi vera gert væri allavega auðveldara fyrir 

litblindan einstakling að tjá upplifanir sínar á litunum.  Birgir var vissulega byrjaður á því að 

stækka við litakerfi og litaorðaforða okkar Íslendinga. 

 

Án titils nr. 1 

Það tengja margir litblindir við þá upplifun að skila af sér skringilega litaðri landslagsmynd á 

barnsaldri.  Án titils nr. 1 er skúlptúr gerður úr vaxlitum og stóð í miðju sýningarrýminu þar 

sem verkið lá ofan á hvítum stöpli.11 Í fyrstu þá sér áhorfandinn ósköp venjulega vaxliti en 

þegar rýnt er betur í verkið má sjá að það er búið að skipta merkimiðum litana út fyrir hvorn 

annan.  Græni liturinn er merktur rauður; Rauði liturinn er grænn; Blár er fjólublár; Fjólublár 

er svartur og svartur er blár.  Verkið er hugsað til þess að gefa betri skilning á hvaða liti ég 

rugla saman en jafnframt felur það í sér vangaveltur um það hvernig við merkjum hluti og 

gefum þeim nöfn. 

          Allir geta gert greinarmun á mismunandi litum óháð móðurmáli sínu og burtséð frá 

eigin sjónskerðingu.  Þannig getur Íslendingur greint á milli litarins sem heitir rauður og lýsir 

háralit annars vegar og rauðs litar sem á við blóð hins vegar.  Á Íslandi nefnum við báða 

litina rauða en gerum samt greinarmun á þeim í huga okkar.  Við þekkjum muninn á lit rauðs 

hárs og rauðs blóðs þó svo að tungumálið geri það ekki nema með viðhengi, s.s. rauðhærður 

																																																								
8	Ólafur Kvaran, „Aðfararorð“, Birgir Andrésson: Birgir Andrésson, (Listasafni Íslands, 2006), bls. 4. 
9	Birgir Andrésson, Blackest night, 2016, (sjá mynd 6 í myndaskrá).	
10	Þröstur Helgason, Birgir Andrésson: í íslenskum litum, (Reykjavík: Crymogea, 2010), bls. 8 
11	Hólmfríður Guðmundsdóttir, Án titils nr 1, 2020, (sjá mynd 7 í myndaskrá).	
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og blóðrauður.  Tungumálið ræður því hvort að einhver húðlitur sé ljós og annar dökkur.  En 

hvernig getum við lýst ljósleika og ákveðnum skuggum og tónum af lit. 

          Elina Brotherus er finnsk listakona sem notast einnig við merkingar í verkum sínum. 

Hún veltir fyrir sér tilgangi merkimiðana og hvað gerist þegar merkt er „vitlaust“.  Þegar hún 

flutti til Frakklands upplifði hún sig útskúfaða úr samfélaginu vegna þess að hún kunni ekki 

tungumálið.  Hún bjó þá til myndaseríuna ‘’suite Francaises 1 og 2‘’ sem eru ljósmyndir af 

hversdagslegum hlutum sem hún merkir með gulum merkimiðum og skrifar nafn hlutarins á 

miðan á frönsku.12  Brotherus sagði  “Tungumálið er leið til þess að búa til skipulag úr 

óreglu. Við nefnum hluti, flokkum og skilgreinum. Tungumálið gerir okkur það fært um að 

hugsa”.13 

          Það er áhugavert að velta fyrir sér tungumálinu þegar það kemur að því að skilgreina lit 

og þá kemst ég ekki hjá því að velta fyrir mér hvort sú skilgreining breytist eftir 

menningarhópum.  

Á eyjunni Pingelap Atoll í Suður-Kyrrahafi er samfélag sem skilgreinir lit á allt annan hátt 

þar sem að litblinda hefur erfst niður kynslóðir hjá stórum hluta íbúa eyjarinnar.  

Pingelapesefólk er t.d. með miklu meiri orðaforða yfir litinn grænn heldur en við eigum að 

venjast.  Eyjabúar sem geta ekki greint liti segjast fara eftir lykt, áferð og bragði fremur en lit 

við að greina á milli og segja að það sé ekki síðri aðferð en ef sæu þeir litina.14 

          Litur getur verið túlkaður á mismunandi hátt eftir því hvar við ölumst upp á jörðinni.  

Sumir menningarhópar hafa ekki einu sinni orð yfir liti.  Er litskynjun þá algild í heiminum 

eða ekki?  Þegar flokkunarkerfi mismunandi menningarhópa eru borin saman kemur í ljós að 

skynjunin er a.m.k. mismunandi eftir upplifunum og umhverfi.  Þá vaknar spurningin um 

hvort upplifunin sé ekki að sama skapi persónubundin að einhverju leyti og þá burtséð frá 

litblindu. Orðið steinn er líklegt til að fyrirfinnast í flestum tungumálum.  Ekki er þó hægt að 

fullyrða að öll heimsins tungumál séu með orð um stein.  Orð um steina í sumum 

tungumálum gera hugsanlega einnig upp á milli eðli steina, s.s. stærðar eða bergtegundar.  

          Það er næstum því óhugsanlegt í fyrstu að ímynda sér að það sé ekki hægt að litgreina 

regnbogann.  Jafnframt að það gætu verið fleiri eða færri litir í veröldinni en við þekkjum til.  

																																																								
12	Sharon Boothroyd, ,,Elina Brotherus interview’’, photoparley, 29. Mars 2013, sótt 8. Nóvember 2020 af 
https://photoparley.wordpress.com/2013/03/29/elina-brotherus/	
13	Sharon boothroyd, ,,Elina Brotherus interview’’. ,,Language is a way of creating order out of chaos. We give 
names to objects, classify and categorize things, analyse phenomena. Language makes thinking possible.” 
Þýðing höfundar. 
14	Blank on Blank. ,,Oliver Sacks on Ripe Bananas’’. Myndskeið, 6:27, sótt 10. Nóvember 2020 á 
https://www.youtube.com/watch?v=HbaazbdIR_g&feature=emb_logo&ab_channel=BlankonBlank. 
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Hvað þá að sumir íbúa jarðar megi ekki vera að því að gefa litunum nöfn. Í raun og veru eru 

engar alvöru línur í regnboganum.  Það er engin ástæða fyrir því að halda að appelsínugulur 

sé meira eða minna raunverulegur heldur en til dæmis blár.  Né að ákveðnir menningarhópar 

séu með löggildari lista yfir liti en aðrir hópar jarðarbúa.  Hvað þá að einhver sé í raun og 

veru blindur á liti.  Er viðkomandi ekki bara með öðruvísi sjónskynjun eða skilgreiningu á 

litum sem ræðst af þeim aðstæðum sem ríkja í hans heimshluta? 

          Sjálft orðið litblindur er ekki heppilegt orð til þess að lýsa frábrugðinni litskynjun 

þeirra sem sjónskertir eru.  Aðeins eitt orð sem lýsa á mjög margbreytilegri skynjun.  Sá sem 

er litblindur er sjaldnast blindur á liti en þó eru til sjaldgæf tilvik þess að einstaklingur sjái 

veröldina í svarthvítu.  Hver og einn sér liti á sína mismunandi vegu.  Skynjun og litapalletta 

heilbrigðrar sjónar liggur þó vissulega hver annari nær. 

 

Án titils nr. 3 

Verkið Án titils nr. 3 eru litaspjöld/litaprufur sem ég klippti niður og reyndi að greina hvern 

lit fyrir sig.15 Þetta verk var rannsóknarvinna og átti að hjálpa mér við uppbyggingu annara 

verka. Við hlið hvers litaflatar skrifa ég heitið á honum eins og ég sé hann og í mörgum 

tilvikum er greining mín „röng“.  Þá sést hvernig ég gef t.d. grænum og rauðum lit heitið 

brúnn. Ég ákvað að hafa litaspjöldin sem hluta sýningar minnar því þau styrkja og styðja 

listaverk mín sem þar voru. Litaspjöldin gefa þannig skilning á litavali mínu í 

landslagsmyndinni sem ég fjalla um hér á eftir. 

 

Án titils nr. 2 

Verkið Án titils nr. 2 er málverk á 3x1 mtr. krossviðsplötu.16 Í verkinu reyni ég að koma 

litaskynjun minni á myndrænt form til þess að gefa skilning á henni á sem einfaldastan hátt.  

Ég málaði barnslega landslagsmynd þar sem ég tek út pirring minn á litum og vann verkið 

hratt.   Ég notaðist aðeins við liti sem ég rugla saman og var mikið að rugla saman sem barn.  

Skýin eru máluð fjólublá, fjöllin grá, grasið var blanda af rauðum og grænum litum, blómin 

málaði ég brún og síðan var fígúran með grænan banana í hendinni sem á að tákna óteljandi 

																																																								
15	Hólmfríður Guðmundsdóttir, Án titils nr 3, 2020, (sjá mynd 8 í myndaskrá).	
16	Hólmfríður Guðmundsdóttir, Án titild nr 2, 2020, (sjá mynd 9 í myndaskrá).	
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búðarferðir þar sem ég set óþroskaða banana í innkaupakerruna.  Eftir að hafa sýnt málverkið 

komst ég að þeirri niðurstöðu að það sé í raun „portrett“ eða sjálfsmynd af mínum eigin heim. 

 

Grafreitur pallettunnar  

Að lokum er það verkið Grafreitur pallettunnar sem er ready-made skúlptúr og minnir þá 

aftur á hugmyndir Marchel Duchamp um þennan fundna fjöldaframleidda hlut sem ég gef 

nýjan tilgang.17 Upplifunin á verkinu í rýminu var aðeins öðruvisi á þann hátt að það var 

efnislegra en málverk og það var hægt að ganga í kringum verkið og horfa á það frá ólíkum 

sjónarhornum.  Einnig var verkið staðsett í miðju rýminu og batt þá saman restina af 

verkunum sem voru í rýminu.  Verkið er gert úr þremur umferðakeilum og eiga að tákna 

hinar þrjár litakeilur augans, þ.e. hinar bláu, grænu og rauðu.  Rauða keilan liggur niðri og 

með eina óvirka keilu nær augað ekki að búa til jafn marga liti og ef þær væru þrjár.  Með 

þessu verki syrgi ég litapallettuna sem augu mín fengu ekki að skynja.  Samhliða skoða ég 

líffræðilegan þátt litblindu til þess að öðlast skilning á því hvernig augað vinnur liti úr ljósi 

og hvaða vanvirkni er til staðar sem skapar litblindu. 

 

Litir 

Í þessum kafla ætla ég að skoða kenningar og hugtök listamanna og heimspekinga um það 

hvernig litirnir verða til og víkka þannig skilning á litaverkum mínum.  Einnig ætla ég að 

skoða leiðir til þess að nota litina sem verkfæri í málverkinu. 

Litur í málverkinu  
Málaralist tekst á við liti og ljós.  Vilji málarinn mála viðfangsefni sitt trúverðuglega verður 

hann því að hreinsa huga sinn af öllu því sem hann veit um myndefnið, þurrka af töflunni og 

láta náttúruna mála sína eigin mynd.  Eins og Cezanne sagði um Monet: ,,mone er aðeins 

auga – en frammúrskarandi auga er hann þó.’’ 18  Cezanne vildi meina að Mone málaði 

aðeins með auganu en ekki kunnáttu sinni um viðfangsefnið. 

																																																								
17	Hólmfríður Guðmundsdóttir, Grafreitur pallettunnar, 2020, (sjá mynd 10 í myndaskrá).	
18	Marmor, M. F, "Vision, eye disease, and art: 2015 Keeler Lecture." Eye 30, no. 2 (2016): 287-303.  „Monet 
n’est qu’un œil – mais quel œil.“ Þýðing höfundar. https://doi.org/10.1038/eye.2015.197 
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          Heimspekingar listanna hafa auðveldað okkur að skilja hvernig við getum notað liti til 

þess að búa til þrívíðan raunveruleika á tvívíðum fleti. Fólk bregst við litasamsetningum á 

mismunandi hátt og listamenn læra að nota liti til þess að ýta undir eiginleika í verkum 

sínum.  Þá má nefna aðferðir eins og „chiaraschuro“, skyggingar og þrívídd.  Listamenn langt 

aftur til tíma Leonardos lærðu litafræði og tækni til þess að túlka heim okkar.  Þeir notuðu 

vísindaleg litahjól, tilfinningatengsl litana, fræðilegar ritgerðir um skerpu og andstæður, áhrif 

ljóss og innrömmunar o.s.frv.  Málarar notuðust ekki aðeins við kenningar augnfræðinga 

heldur einnig við litatækni. 

          En einnig er hægt að nota lit einan og sér til að vekja upp tilfinningar áhorfandans.  Þá 

má nefna listamannin Mark Rothko sem flokkast undir það að vera „colorfield“ málari.  Þann 

stíl má þekkja á stórum, einföldum samsetningum lita þar sem litanotkun styðst ekki við línur 

eða form.  Stefnan og stíllinn spratt upp út frá abstrakt málurum sem unnu verk á tímabilinu 

1950 – 1960.19 Verk Rothko hafa verið talin óvenjulega tilfinningaþrungin og vekja upp 

spurningar um tengingu litar og tilfinninga. 20  Hann sótti innblástur í gömlu 

endurreisnarmálverkin og velti fyrir sér hvernig hann gæti náð fram sömu tilfinningalegu 

áhrifum í sínum verkum.  Rothko vildi að verk sín snérust ekki aðeins um form málverksins 

heldur að áhorfandinn gæti staðið fyrir framan verkið, gleymt sér inni í því og farið í 

tilfinningalegt ferðalag.  Það er áhugavert hversu stórum hugmyndum og spurningum er hægt 

að varpa upp með svo einföldum hætti og hvað litir og litasamsetningar geta gert við huga 

okkar.  Verk Rothko staðfesta það hvað litur hefur sterka tengingu og helst í hendur við 

reynslu og upplifanir okkar. 

 

 

Hugtök varðandi liti 

Það er hægt að skoða liti út frá þremur hugtökum. Þessi hugtök hjálpa okkur við það að 

skilgreina litina og eflaust hugsa sér sumir ákveðin hugtök gildari en önnur. Sem listamanni 

finnst mér ekkert eitt vera réttara en annað, þetta eru allt sjónarhorn sem hjálpa við það að 

skilja heiminn og litina betur. 

 

																																																								
19	Karen Wilkin and Carl Belz, Color as field: American painting, 1950-1975, (Yale University Press, 2007) 
Bls.13. 
20	Mark Rothko, Red on Maroon, 1959, (sjá mynd 11 í myndaskrá).	
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1. Hughyggja um lit segir að heimurinn sé litríkur af því að heilinn geti búið til liti og staðsett 

þá í umhverfinu. Hughyggjusinnar halda því fram að litblindi málarinn hafi misst þann 

hæfileika, að heili hans ráði ekki við liti.21 

              Listamaðurinn Kandinsky myndi flokkast undir hughyggju sinna. Hann hélt því fram 

að allir litir hefðu sinn eigin tjáningareiginleika og þessvegna væri hægt að búa til 

þýðingarmikinn raunveruleika án þess að mála hlutbundið.  Samkvæmt Kandinsky opnum 

við á tilfinningar þegar við skynjum lit, sem er þó aðeins tímabundin upplifun. Litir skilja 

ekki eftir sig langtíma upplifun en við getum þó tengt þá við fyrrum upplifanir eða hluti. 

Fyrstu kynni við nýjan hlut hefur strax einhverskonar áhrif á sálina, líkt og fyrstu mánuðir og 

ár barns.  Allir hlutir eru þá nýjir og allt nýjar upplifanir.22 

          Samkvæmt hughyggju sinnum er litahugtækið huglægt og er þá ekki hægt að afmarka 

liti á hlutlægan hátt. Sem þýðir að upplifanir ráði ríkjum. Ef grasið virðist grænt á einhverjum 

tímapunkti þá þýðir það samt ekki að gras sé alltaf grænt. Skynjun fastra forma byggir 

einvörðungu á reynslu. Það er einungis á grundvelli endurtekinna tilrauna sem við komumst 

að því að svartur eða grár blettur gefur til kynna skuggahliðina á föstu formi, og að daufur 

bjarmi gefur til kynna að það sem í honum birtist sé langt í burtu. 

 

2. Hluthyggjusinnar héldu því fram að litir séu ekki háðir þeim sem skynjar, Þeir séu 
hlutlægur eiginleiki hluta sem þýðir í raun að það er til þekking um liti.  Litina er hægt 
að rannsaka og setja má fram um þá kenningar sem hægt er að rökræða og hrekja. Til 
eru litakerfi og litafræði og gerðar eru uppgötvanir og fundnar nýjar leiðir til að 
framleiða liti og meðhöndla. Fyrir hluthyggjusinnum er litblindi málarinn staðfesting 
þess að litir séu óháðir skynjun, enda kemur fötlun hans í veg fyrir að hann geti skynjað 
þá.  Séu litir ekki til nema í huganum hvað er sá litblindi þá blindur á? 23 
 

          Að vísu er til þekking um liti sem stjórnar því að maður nafngreinir litina með þeirri 

þekkingu, í stað þess að nota skynjunina. Þessi þekking verður einskonar hjálpartæki eða 

kerfi sem hefur verið lært í skólum eða nánasta umhverfi og gerir það að verkum að hún sé 

menningarleg að mínu mati. En ekki má gleyma að sá litblindi er ekki blindur á liti og að 

einnig er farið eftir skynjuninni þegar það kemur að því að greina litina, þó að skynjunin sé 

öðruvísi en þessi ‘’hefðbundna’’ þá er hún samt til staðar. 

 

																																																								
21	Hildur Bjarnadóttir, Colors of belonging: litir tengsla, (Reykjavík: Listasafn Íslands, 2016), bls. 75. 
22 Wassily Kandinsky, Concerning the spiritual in art, M.T.H Sadler þýddi, (New york: Dover, 1977), Bls 24. 
23	Hildur Bjarnadóttir, Colors of belonging: litir tengsla, bls. 75	
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3. Fjölhyggja um liti felur í sér að litir geta verið menningarfyrirbæri.  Innan menningar verða 

til ákveðin kerfi í kringum hluti sem birtast í nafngiftum; talsmáta; táknmáli; flokkunum; 

reglum; verkkunnáttu; umgengnisvenjum o.s.frv.  Slík kerfi eru grunnurinn að skilningi á 

tilteknum fyrirbærum og segja til um hverju er tekið sem góðu og gildu í daglegu lífi.  Kerfi 

geta orðið ríkjandi innan menningarheima burtséð frá réttleika og gæðum.  Þar ráða oft og 

fremur söguleg og/eða pólitísk áhrif af einhverjum toga. 24 Í verkinu mínu „Hann er svo sætur 

í svona bleiku“  þá skoða ég þessi kerfi sem geta myndast í kringum liti og þegar að menning 

stjórnar þeim áhrifum sem litirnir geta haft á fólk. 

 

 

Kenningar varðandi liti 

Vitanlega eru til fleiri kenningar en þær sem ég tel upp hér, en þær styrkja og tengjast 

hugmyndum mínum um eigin verk. 

          Litakenningar komu fyrst til sögunnar á 17.öld þegar enski stærðfræðingurinn og 

vísindamaðurinn Isaac Newton uppgötvaði það að það væri hægt að skipta hvítu ljósi í litróf 

með því að hleypa því í gegnum glerstrending. Þessi uppgötvun Newtons gaf í skyn að 

svartur sé ekki litur, að hann sé aðeins fjarvera ljóssins. Samkvæmt Newton áttu augnlæknar 

að sjá um að staðreyna allar kenningar um liti því að litur myndist þegar augað nemur hann. 
25  Heimspekingurinn Johann Wolfgang von Goethe var sammála Newton upp að vissu leyti. 

Goethe vildi meina að ljósið sjálft bæri litina með sér og að myrkur væri einnig virkt efni. 

Svartur sé þá litur frekar en aðeins fjarvera ljóssins. Goethe gaf út bókina „Theory of Colours 

(public library; public domain)“ árið 1810.  Stór hluti vísindamanna tók ekki mark á 

kenningum sem fram komu í bókinni, en verkið vakti hins vegar áhuga hjá heimspekingum á 

borð við Arthur Schopenhauer, Kurt Gödel og Ludwig Wittgenstein.26 Ein af róttækustu 

kenningum Goethe snérist um þá kenningu að ljós bæri litina með sér. 

																																																								
24	Hildur Bjarnadóttir, Colors of belonging: litir tengsla, bls. 76.	
25	,,Auga og athugun,’’ Morgunblaðið, 8.Apríl 2000, Sótt 2. Desember 2020 á 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/528964/	
26	Maria Popova, ,,Goethe on the psychology of color and emotion’’, Brainpickings, sótt 15. Nóvember 2020 af 
https://www.brainpickings.org/2012/08/17/goethe-theory-of-colours/ 
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„ ... ljós og myrkur, birta og dimma, eða ef krafist er hefðbundnari útskýringu, ljós og 

fjarvera þess, eru nauðsynleg til þess að búa til liti.... Litirnir sjálfir fela í sér ákveðið 

myrkur.“ 27 

          Það hefur vafist fyrir fólki í gegnum tíðina hvort flokka megi svartan og hvítan sem liti.  

Svartan og hvítan er ekki hægt að finna á hefðbundnu litahjóli og þessir litir eru frekar 

notaðir til að dekkja og lýsa aðra liti.  Sumir flokka hvítan sem lit af því að hvítt ljós 

inniheldur allan litablæ á hinu sjáanlega ljósrófi.  Á pallettunni er hvítur ljósasti liturinn.  

Mörgum finnst svartur einnig vera litur af því að hægt er að bæta öðrum litum við hann og þá 

verða fleiri litir til.  En þegar maður lítur á tæknilegu hliðina eru svartur og hvítur ekki litir 

heldur fremur tónar eða skuggar sem búa til aðra liti.  En svartur og hvítur virka eins og aðrir 

litir og skapa vissulega tilfinningar. 

          Talið er að enginn hafi séð sannan hreinan hvítan lit. Þá vaknar spurning um hvort við 

séum að nota orðið vitlaust?  Það eru til margar tegundir af hvítum lit (e. offwhite, egg shell 

white ) en þegar við tölum um hvítan erum við oftast að hugsa um þennan hreina byrjunarreit 

á öllum öðrum litum. Það getur farið eftir efni hluta og aðstæðum hvernig við skynjum lit og 

nafngreinum.  Þegar hreinn hvítur litur er tekinn úr umhverfi sínu og borinn saman við annan 

lit getur hann birst okkur sem td. grár litur. 

          Málarar og heimspekingar hafa reynt að vinna með vandamál eins og litastöðugleika.  

Sem lýsir sér þannig að hægt sé að greina lit hlutar án þess að taka inn í myndina þau áhrif 

sem ljósið er að hafa á litinn sjálfann. Listfræðingurinn John Ruskin setti fram kenningu 1856 

sem snérist um það að skynjun forma væri byggð á reynslu og að við sjáum ekkert nema flata 

liti. Við vitum t.d. að þegar horft er á hvítt blað í sólarlagi varpast á það appelsínugul birta en 

þá skynjum við blaðið eftir sem áður hvítt.  Sýnin er engu að síður appelsínugult blað. Með 

nokkrum tilraunum myndum við þannig komast að því að það var í rauninni sólin sem olli 

litamuninum.  Við upplifum tilvik sem þessi í bernsku og þegar við höfum komist að 

niðurstöðu varðandi merkingu ákveðinna lita göngum við framvegis út frá því að sjá það sem 

við þó einungis vitum.  Við erum okkur varla meðvituð um raunverulegt yfirbragð þeirra 

merkja sem við höfum lært að túlka.  Afar fáir eru sér meðvitaðir um að sólbaðað gras sé í 

raun og veru gult.28 Þessa kenningu er hægt að skoða í samanburði við hugmyndir mínar að 

																																																								
27	Maria popova, ,, Goethe on the psychology of color and emotion’’. ,,light and darkness, brightness and 
obscurity, or if a more general expression is preferred, light and its absence, are necessary to the production of 
colour.... Colour itself is a degree of darkness.’’ Þýðing höfundar.	
28	Ólafur Gíslason, ,,Hið blinda auga Turners og Ruskins samkvæmt Ernst og Gombrich‘’,  Hugrunir, 10. 
Nóvember 2020, sótt 23. Nóvember 2020 af https://hugrunir.com/2020/11/10/hid-blinda-auga-turners-og-
ruskins-samkvaemt-ernst-gombrich/ 
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litaverkunum þar sem ég velti fyrir mér því sem við vitum um liti í samanburði við það sem 

við sjáum. 

          Listamaðurinn og kennarinn Josef Albers sagði að upplifunin sé besta leiðin til að læra 

á liti og að allir litir búa yfir tveimur eiginleikum, birtustigi sem endurspeglar styrk lits og 

ljósstyrk sem gefur til kynna hvert ljósmagnið sé. Albers talar um þetta í bók sinni 

“Interactions of color”.  Mikilvægara sé að listamaður blandi liti og læri á þá í vinnuferlinu 

sínu en að hann læri aðeins hefðbundna litafræði. Verkleg reynsla og lærdómur af 

tilraunakenndri blöndun lita skapi litafærni. 29 
Það sem við skynjum sem sama litinn getur átt sér margar mismunandi orsakir. Tveir hlutir sem okkur 

virðast nákvæmlega eins á litinn geta í raun endurvarpað ljósi með tveimur gjörólíkum samsetningum 

bylgjulengda. Það er ekki heppilegt að skilgreina lit sem endurvarp ákveðinnar 

bylgjulengdasamsetningar því þá fáum við þá niðurstöðu að við getum ekki séð hvort tveir hlutir hafi 

sama lit sem brýtur í bága við almenna skynsemi. Samkvæmt almennri skynsemi er það til dæmis ekki 

mögulegt að helmingur þeirra hluta sem við höfum hingað til verið sammála um að væru grænir séu alls 

ekki grænir heldur eitthvað allt annað. Skilgreining sem leiðir það af sér að við þurfum sérstök mælitæki 

til að meta hvort tveir hlutir séu eins á litinn er ekki skilgreining á litum heldur á einhverju öðru. 30 

 
 
Lokaorð 
 
Í þessari ritgerð hef ég skoðað þætti í mínu eigin listræna ferli útfrá hugtökum og kenningum 

um liti.  Ég reyndi að finna svar við því hvernig ég sé liti og gefa betri mynd af því hvaða 

tilgangi þeir gegna.  Ég velti fyrir mér hvort að ég sé að missa af ákveðnum upplifunum af 

því að ég sé öðruvísi eða hvort að það sé hugarástandið sem ákveður hversu mikilvæg 

upplifunin sé. 

          Ég tel liti vera huglæga vegna þess að það er ekki hægt að afmarka þá án þess að nota 

vísindaleg tæki til að mæla bylgjulengd hvers litar.  Það má færa rök fyrir því að ekki sé til 

einn blár litur.  Fremur er um marga liti að ræða sem flokkast undir bláan lit og hann má 

nefna á margvíslegan hátt, s.s. dökkblár, himinblár, ljósblár og svo framvegis.  Í daglegu máli 

er oft ekki gerð grein fyrir nákvæmari einkennum lita.  Tungumál hafa mismunandi orð yfir 

liti og í sumum tungumálum er vísað til lita með öðrum hætti en með orðum.  Sum tungumál 

flokka allt sem er blátt eða grænt undir einn og sama litinn.  Það er gríðarlega mikill 

fjölbreytileiki í því hvers konar orðaforða tungumál hafa yfir liti. 
																																																								
29	 Josef Albers, Interaction of color / Josef Albers, (New Haven: Yale university press, 1963), bls.5.	
30	Eyja Margrét Brynjarsdóttir, ,,Eru til litir sem mannsaugað greinir ekki?’’, Vísindavefurinn, 26. Mars 2000, 
sótt 6. Desember 2020 af https://www.visindavefur.is/svar.php?id=295 
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Ætla mætti að beinast liggi við að skilgreina liti út frá því sem vísindin hafa að segja um það hvernig 

litaskynjun gengur fyrir sig. Vísindin geta að sjálfsögðu varpað ljósi á orsakir litaskynjunar og það 

hvernig hún fer fram. Vandi heimspekinnar er hinsvegar að ráða fram úr því hvort litur sé sami eiginleiki 

og sá eiginleiki hlutar sem er orsök þess að hluturinn virðist hafa viðkomandi lit, hvort litur sé ef til vill 

ekki sami eiginleiki og þessi orsök sem liggur í hlutnum heldur frekar einhver eiginleiki skynjunar okkar 

eða eitthvað enn annað. Þótt vísindin geti sýnt okkur orsakir litaskynjunar og hvaða eiginleikar koma þar 

við sögu þá er það verkefni heimspekinnar að finna út nákvæmlega hver þessara eiginleika það er sem er 

sami eiginleiki og liturinn.31 

 

          Í litaverkum mínum sem fjallað er um í þessari ritgerð reyni ég að útskýra að litirnir 

eru ekki svo einfalt fyrirbæri, þá er hægt að nota og skynja á ýmissa vegu.  Með verkum 

mínum vill ég meina að engin ein leið sé rétt til þess að skynja litina. Hver og einn sér 

heiminn á sinn hátt.  Því mætti færa rök fyrir því að það sé engin ein rétt leið til þess að nefna 

liti. Ýmis litakerfi hafa verið sett upp til að fara eftir og auðvelda okkur daglegt líf en það 

þýðir ekki að kerfin séu hin eini rétti vegur til að fara eftir. Ef ég segi að grænn sé rauður er 

það ekki jafn gilt og ef einhver annar segir litinn vera grænan?  Mín upplifun af litnum er 

rauð og fyrir mér jafngild enda hafði ég enga aðkomu að því að gefa umræddum litum nöfn 

sín. 

          Grænn er auk þess þúsund tónar og það er enginn með sama lit í huga þegar grænn litur 

ber á góma.  En af því að það er búið að hlutbinda grænan við t.a.m. gras hefur liturinn jafnan 

alþjóðlega tivísun.  Í síðari tíma veröld hefur fólki verið veitt aukið frelsi til þess að lifa sínu 

lífi og velja jafnvel að tilheyra öðrum hópi en meðfæddur uppruni þess sagði til um.  Í 

þessum nýja heimi verður val um eigið litakerfi hvers og eins hugsanlega brátt sjálfsagður 

hlutur líka. 

 
  

																																																								
31	Eyja Margrét Brynjarsdóttir, ,,Eru til litir sem mannsaugað greinir ekki?’’	
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