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Hafið kallar 
 

Eitt tilfelli þá vorum við búnir að vera á siglingu frá Íslandi á leiðinni 

til Bandaríkjanna í kolvitlausu veðri allan tímann. Svo þegar við vorum 

komnir niður fyrir Nýfundna land þá fór að leka sjór við skipið að 

aftanverðu við ásganginn. Það var svo mikið og dælurnar höfðu illa við 

svo það átti að fara að kalla út neyðarkall en ég sagði ,,nei, við skulum 

gera það sem við getum, við erum þá hvort sem er farnir”, og það var 

samþykkt. Svo óð ég á móti straumnum inn í þennan ásgang með lykla 

sem pössuðu á það sem þurfti að herða, og ég náði því og með það var 

leikurinn unninn.1 

 
Útskriftarverkið mitt Hafið kallar (2021) er unnið út frá sögum sjómanna og byggist á 

sambandi sjómannsins við hafið.2 Verkið er innsetning þar sem ég tefli saman 

málverkum og hljóðverki með því markmiði að miðla heimi hafsins. Verkið mun ég 

greina út frá hugmyndum um ægifegurð hafsins og menningararfi sjávarútvegsins 

ásamt því að skoða notkun efniviðarins þar sem plastið er ríkjandi í verkinu. Hljóð og 

sýn eiga sér samspil í verkinu, eins og hvernig málverkin vísa í hljóðið með 

frásögnum viðmælenda sem skrifaðar eru á málverkin. Þetta samspil rammar inn 

verkið og opnar glugga að öðrum heimi, heimi hafsins.  

Þegar gengið er inn í aðalsal Hafnarhússins tekur á móti manni sjávarhljóð sem leiðir 

gestina að málverkunum. Stórt abstrakt málverk sem minnir á hafið hangir á veggnum 

og þrjú minni málverk af skipum hanga þar fyrir framan á þunnum vírum og hreyfast 

líkt og óróar þegar gengið er framhjá þeim. Hljóðverkið beinist í átt að málverkunum 

úr tveimur hátölurum sem eru þó ekki auðsjáanlegir. Það gefur tilfinningu fyrir því að 

hljóðið komi frá málverkunum, það er hvorki augljós byrjun né endir á því hvar 

hljóðið byrjar og málverkið endar heldur samtvinnast hljóð og sýn. Örfáum sekúndum 

seinna fara sjávarhljóðin að dofna út og við tekur rödd þar sem heyrist í sjómanni 

segja frá lífinu út á sjó. Hafið kallar er innsetning sem samanstendur af málverkum og 

hljóðverki. Málverkin eru fjögur talsins; eitt stórt abstrakt málverk á iðnaðarplasti 

(2,00 x 3,00 cm), og þar fyrir framan hanga þrjú minni málverk af skipunum, 

                                                
1	Frá viðtali við Einar Magnússon fyrrverandi sjómann, partur af hljóðverkinu fyrir Hafið kallar.  
2 Jónína Kristín Einarsdóttir. Hafið kallar. Útskriftarsýning Listaháskóla Íslands, Hafnarhús, Listasafn 
Reykjavíkur, 15. – 24. maí 2021.	
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Lagarfoss (50 x 70 cm), Páll Jónsson (50 x 70 cm) og Bjarni Sæmundsson (50 x 70 

cm), sem hafa verið máluð á gegnsæar plexígler plötur.  

Ég tók viðtöl við þrjá sjómenn. Anton Frey Magnússon háseta, Einar 

Magnússon fyrrverandi sjómann/vélstjóra/fisksala og Jónínu Þórunni Hansen 

kokk/stýrimann/vélstjóra. Sögur þessara þriggja einstaklinga sýnir mismunandi 

sjónarhorn af sjómannslífinu; fyrrverandi sjómaður frá eldri tíð, kona sem hefur í rúm 

tuttugu ár gengt hinum ýmsum störfum á sjó og ungur sjómaður sem fetur í fótspor 

föður síns. Viðmælendur sögðu frá týpískum vinnnudegi á sjó, deildu helstu 

minningum sínum og ræddu tilfinningar sínar og upplifun á hafinu.  Þannig varð 

hljóðverkið kjarni verksins.  

 

          
       Jónína Kristín Einarsdóttir. Hafið kallar. Ljósmynd af innsetningu.  

Hafnarhúsið, Listasafns Reykjavíkur, 2021 
 

Kveikjan að verkinu var aðdráttarafl hafsins og upplifun mín á því. Hafið veitir 

endalausan innblástur. Það gefur mér orku og fyllir æðar mínar af hugmyndaflæði. 

Hugmyndirnar taka sér rótfestu í mér með næringu frá hafinu. Umhverfið nærir öll 

skynfærin. Sjávarhljóðin, salt ilmurinn, kuldinn og hin mikilfenglega sjónræna fegurð. 

Hafið örvar minningar manneskjunnar og reynslu, sögu liðinna kynslóða.  

 Sjávarútvegur er hluti af menningararfi íslendinga sem ég reyni að varðveita 

með þessu verki. Sjávarútvegur og sjómennska hefur erfst með hverri kynslóð þar sem 
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sjávarafurð hefur verið ein helsta útvegsvara landsins síðustu áratugi.3  Þannig mætti 

telja sjómennskuna sem menningararf því hún hefur sögulegt gildi fyrir land og þjóð.   

Sjómennska hefur lengi verið hluti af íslenskri menningu og hefur varðveist í íslenskri 

myndlist eins og í verkum Gunnlaugs Schevings, einn sá þekktasti listamaður 

rómantísku stefnunnar sem málaði sjávarmyndir. Myndefni málverka hans eru oftar 

en ekki bæði dramatísk og sýna líka ægifegurð hafsins.4  

Samkvæmt bók Philip Shaw The Sublime, getur ægifegurð skilgreinst sem 

manngerður hlutur og náttúra og á sama tíma getur skilgreining þess verið huglægari 

eins og hugsun, hetjudáð eða jafnvel tjáningarháttur.5 Í verkinu Hafið kallar er það 

hafið sjálft sem er ægifegurðin. Það er óstjórnanlegt náttúruafl sem getur gleypt hvern 

 

   
Jónína Kristín Einarsdóttir. Hafið kallar: Páll Jónsson, togari og Lagarfoss, fragtskip. 2021. 

 

þann sem kemur of nálægt. Hafið er andlega nærandi með þeirri ró og yfirvegun sem 

það býr yfir. Þó að hafið sé stórbrotin fegurð býr það líka yfir hættu, í því liggur 

ófyrirsjáanleiki. Í hinu ófyrirsjáanlega leynist einmitt fegurð hafsins.  Hafið er ríkt af 

minningum en á sama tíma felur það í sér nægjanlegt rúmtak fyrir því sem koma skal. 

Það er gjöfult en er líka snöggt að taka. Hafið er náttúruafl sem verður alltaf að virða.6  

Sjónræni þáttur verksins snýst um að endurskilgreina konseptið ,,málverk” 

með því að taka málverkið af striganum og útfæra það á annan veg. Efnislega séð er 

mikil plastnotkun í verkinu þar sem málverkin eru máluð með akrýlmálningu á annað 

hvort iðnaðarplast eða akrýl plexígler plötur. Það myndast spenna á milli hins 

frjálslega og því stjórnanlega. Stórt málningarflæði er málað á sveigjanlegt 

iðnaðarplast og mætir vandlega unnum málverkum af skipum á stífu plexígleri. 
                                                
3 Jón Þ. Þór, Nýsköpunaröld: Saga sjávarútvegs á Íslandi, bls. 15. 
4 Sjá Menningararfur og kynslóðabil, bls. 15. 
5 Philip Shaw, The Sublime, 2. útg. (Routledge: Oxon, 2017), bls. 1.  
6 Veggtextinn á sýningunni fyrir Hafið kallar. 
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Málningarflæði verður táknmynd hafsins á meðan skipin verða eins konar 

portrettmyndir viðmælandanna. Undir hverju skipi er skrifuð setning sem heyrist í 

hljóðverkinu, skrifaðar með hvítri málningu, sem tjá setningarnar um samband 

sjómannsins við hafið. Setningarnar tengja alla miðlana saman í eina heild.  

 

 
Jónína Kristín Einarsdóttir. Hafið kallar: Bjarni Sæmundsson, rannsóknarskip. 2021. 

 

Þótt að meiningin sé ekki umfjöllun um loftslagsbreytingar hefur 

plastnotkunin í verkinu vissulega tilhneygingu til að vísa til þess. Það er ljóst að við 

það myndast togstreita á milli plastsins sem eitur í hafinu við hugmyndina um 

ægifegurð hafsins. Rétt eins og sjómaðurinn sem veiðir fiskinn úr sjónum, drepur 

hann og hagnast á honum þá tekur náttúran frá manninum með ófyrirsjáanleika og 

náttúruhamförum. Ægifegurð hafsins er stórbrotin og hún leynist einmitt í 

ófyrirsjáanleikanum og hættunni sem þar fylgir. Á sýningunni varð ég vör við að 

margir áhorfendur tengdu við verkið, bæði starfandi sjómenn og aðstandendur. Það er 

ljóst að sjómennskan er enn stór partur af menningararfi sjávarútvegsins. Þótt hafið sé 

tímalaus náttúra mætti segja að hafið sé innihaldsríkt af minningum okkar tíma og 

þeirra sem komu á undan okkur með því hvernig hafið örvar minningar okkar. 

Verandi dóttir sjómanns hef ég erft sjómennskuna og sögur föður míns af henni. Mín 

upplifun er frábrugðin sjómönnunum því ég kynnist hafinu og sjómenningunni í 

gegnum túlkun mína af frásögnum þeirra. Ég bý til mynd af hafinu með sögum 

sjómanna. Með röddum þeirra dreg ég fram mynd hjá áhorfendum til að mynda sitt 

eigið samband við hafið. Þannig miðla ég sögum sem varðveitast í myndum sem eru 

málaðar upp í huganum.  
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Útdráttur 
  
Ef við ímyndum okkur að sjórinn geymi minningar okkar, þeirra sem lifðu á undan 

okkur og sögulegar minningar jarðar, þá sjáum við hvernig sjórinn sýnir okkur lífið 

sem hefur verið lifað og rennur áfram í gegnum kynslóðirnar. Sjórinn getur því táknað 

það sem tengir kynslóðabilin saman, þaðan sem hugmyndir eldri kynslóða geymast og 

erfast með afkomendum. Sjórinn er heildin sem heldur öllu saman, þar sem stök alda 

á sér upptök en fylgir straumnum hvert sem hann leiðir. Straumurinn er missterkur en 

ávallt taktfastur, hann tekur með sér nærliggjandi öldur og fleytir þeim áfram, í 

sundur, og saman aftur. Sjórinn og öldurnar eru myndrænt tákn þessa kynslóðabila, 

eins og hver stök alda í sjónum sem er sjálfstæð en partur af heildinni, er 

einstaklingurinn að segja eigin sögu og sögur eldri kynslóða samtímis. 

Í verkum mínum skoða ég mismunandi birtingarmyndir málverksins og 

hvernig málverkið teygist út fyrir rammann, hljóð og sýn og áhrif þess á innsæi okkar 

og undirmeðvitund, kynslóðabil og menningararf sem hefur áhrif á einstaklinginn. 

Hér mun ég fara yfir þær hugsjónir sem ég nýti í eigin verkum og fjalla í stuttu máli 

um þá listamenn sem veittu mér innblástur í gegnum námið mitt í Listaháskólanum; 

Karla Black, Judy Dunaway, Finnbogi Pétursson, Gunnlaugur Scheving, Wassily 

Kandinsky, Joseph Kosuth, David Lynch, Margrét Blöndal, Susan Philipsz, Bill Viola 

og Danh Vo.  

Hvernig við skynjum hljóð og mynd, mörk mismunandi menningarheima, 

fjölskyldubönd og rætur einstaklings innan samfélags eru allt þræðir í verkum mínum 

sem ég leitast við að útskýra í þessari ritgerð. Þar kemur hafið sterkt við sem efniviður 

til myndlíkingar. Til að mynda það hvernig sjórinn hefur bein áhrif á verkin sem 

aðalviðfangsefni og er einnig myndlíking fyrir tengingu, þrá og fjarlægð. Fyrsti kafli 

fjallar um sögulegt samhengi þeirra listastefna sem ég tengi við verk mín en seinni 

kaflarnir þrír kafa dýpra í hvert verk fyrir sig. Átta verk koma við sögu í þessari 

ritgerð en aðaláherslan verður á sýningu mína Leg Lög frá árinu 2020. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
If we visualize how the ocean retains our memories, of those who came before us and 

the historical memories of earth, we can observe as the ocean exposes life that has 

been lived, life that flows onto the next generations. The sea has the ability to connect 

generations together by retaining notions from our ancestors that are then inherited by 

the next of kin. The ocean is a whole that retains it all, whereas a single wave in the 

ocean begins its journey, it follows the stream wherever it may go. The stream is 

unpredictable but always reliable, it draws in the surrounding waves and floats them 

apart and together again. The ocean and its waves are a metaphor for generations. It 

demonstrates how each wave in the sea is independent but still a part of the whole. 

That is how the individual tells their own story and simultaniously the stories of their 

heritage. 
Through my works I distinguish the different manifestations of the painting 

and how far it stretches beyond the canvas. I explore sound and vision and their effect 

on our intuition and subconscious, while meditating on generations, cultural heritage 

and its affect on the individual. In this essay I will look into ideas that have been 

useful in my works, while discussing the artists that have inspired me in my studies at 

the Icelandic University of the Arts; Karla Black, Judy Dunaway, Finnbogi Pétursson, 

Gunnlaugur Scheving, Wassily Kandinsky, Joseph Kosuth, David Lynch, Margrét 

Blöndal, Bill Viola and Danh Vo.  

In this essay I will debate answers to my own questions regarding topics from 

my works; how we interpret sound and vision, boundaries between diverse cultures, 

family relations and the rooting of the individual in modern society. As mentioned 

before, the ocean is a metaphor, especially to these topics. In other words the sea 

influences the works while often being the main subject as well as a metaphor for 

emotions such as connection, desire and distance. In the first chapter I will discuss the 

connection of the “isms” in art history in comparison to my own works and in context 

to conceptualism. In later chapters I will dive further into the eight works of mine that 

I will discuss in this essay, with emphasis on my exhibition Leg Lög exhibited in 

2020.
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Inngangur 
 

Í okkar samtíma skilgreinum við hugtakið málverk með víðtækari hætti en gert var í 

fyrri tíð. Í byrjun endurreisnartímabilsins á 15. öld var málaralist talin að mestu til 

skreytingar (e. decorative) og tilheyrði þeim helsta tilgangi að skreyta byggingar og 

hallir aðalsins. Það varð mikil þróun á seinni tímum endurreisnarinnar á 18. öld en þá 

fóru hugmyndir um málverkið að breytast. Listmálun varð að sérgrein eins og 

heimspeki og færðist yfir á akademískan grundvöll.7 Við getum tengt þær íhaldssömu 

hugmyndir um málverkið, sem göfuga sérgrein, við þessi tímamót málverksins. Enn 

þann dag í dag halda margir listaskólar í þessa hugsunarhætti átjándu aldar með því að 

leggja áherslu á kennslu í hefðbundnum listum; málun og skúlptúrgerð. Þannig hefur 

verið gefið í skyn að til að vera raunverulegur listamaður er nauðsynlegt að hafa grunn 

í málun og skúlptúrgerð.8  

Í þessari ritgerð mun ég skoða þessa togstreitu með hugmyndum 

konseptlistastefnunnar til hliðsjónar til að brjóta upp fyrirhugaðar hugmyndir um 

málverkið og endurspegla það samtímanum. Listamenn á borð við Karla Black, 

Joseph Kosuth, David Lynch og Margrét Blöndal sem skilgreina myndlistina í víðari 

mynd koma við sögu í þessu samhengi. Ég tek fyrir sýningu mína Leg Lög í öðrum 

kafla þar sem ég greini verkin frá þeirri sýningu; uppsetningu, efnivið og viðfangsefni 

í samanburði við áðurnefnda listamenn. Málverkið birtist í hinni víðustu skilgreiningu 

í myndlíkingum mínum um hafið og ég fjalla um það hvernig vídeó/hljóð/skúlptúr 

verða að málverki og öfugt. Í þriðja kafla skoða ég samhengi hljóðs og sýn, hvernig 

hljóð verður að mynd. Ég hef verk Judy Dunaway, Finnboga Péturssonar og Wassily 

Kandinsky til hliðsjónar. Þar koma fram hugmyndir um tíðni hljóðbylgja við virkjun 

skynfæranna, samskynjunar, innsæis og undirmeðvitundar.  

Menningararfur, erfðir og kynslóðabil eru helsta umfjöllunarefni í fjórða kafla.  

Hvernig menningararfur hefur áhrif á sjálfsskilning og tengingu okkar við upprunann. 

Þar mun ég fara nánar út í upptök sjávar í verkum mínum og skoða menningararf 

íslensku þjóðarinnar með verk Gunnlaugs Scheving í huga. Mismunandi 

menningarheimar og samfélög eiga það sameiginlegt að móta einstakling, ásamt 

erfðum, en þar mun ég styðjast við hugmyndir listamanna á borð við Bill Viola og 
                                                
7 E.H. Gombrich, Saga Listarinnar, Halldór Björn Runólfsson þýddi (London: Phaidon Press, 1995), 
bls. 480.  
8 Kosuth, Art After Philosophy, bls 44-45. 
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Danh Vo. Hafið gegnir þar stóru hlutverki og er einnig myndlíking fyrir kynslóðabil, 

menningararf og rætur einstaklings og þeirra sem eftir koma. Ég leitast við að finna 

svör við spurningum sem spruttu upp úr vinnuferlinu fyrir sýningu mína Leg Lög; 

hugmyndir um staðalímynd listamannsins  og togstreituna sem myndast við 

samtímann, hvernig við skynjum hljóð og mynd, hvernig verður manneskja að 

einstaklingi og hvað er það sem felst í ferlinu frá því að fæðast inn í þennan heim og 

þroskast upp í að vera sjálfstæður einstaklingur. Hlutbundnar hugmyndir sem spruttu 

upp við gerð sýningarinnar voru t.a.m hvort að málverkið sé háð striganum, og hversu 

langt út fyrir rammann skilgreining þess teygist þar til það verður að einhverju öðru.  
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1. Skilgreining málverksins 
 

Skilgreining málverksins hefur umbreyst í gegnum tíðirnar, frá því að vera miðill sem 

skreytti byggingar aðalsins og dásamaði biblíusögur í þá hugmynd að viðfangsefni 

málverksins sé ekki hið augljósa myndmál og jafnvel það að verkið sjálft sé aðeins 

hugmyndin af verkinu. Listamenn hafa endurskilgreint málverkið með því að brjóta 

konseptið niður í fjöldan allan af listastefnum. Viðfangsefnið í þessum kafla verða 

þrjár listastefnur; endurreisnartímabilið, abstraktlistastefnan og konseptlistastefnan. 

Farið verður í kjölinn á því hvernig þessi hugmyndafræðilega umbreyting átti sér stað 

í gegnum listasöguna með þessar stefnur til hliðsjónar. 

Á tímum endurreisnarinnar var blómaskeið í listum og vísindum, listin varð 

sérsvið.  Starf málara og myndhöggvara var ekki lengur talið til annarra 

hversdagslegra iðngreina.9  Listamönnum á borð við Michelangelo, Rafael, Tizian og 

Leonardo da Vinci hafði tekist allt sem fyrri kynslóðir reyndu að stefna að og 

málaralistin hafði, að þeirra mati, náð fullkomnun.10 Til fullkomnunar taldist fegurð 

myndefnisins, lýtalaust fólk sem málað var með mjúkri lýsingu og nákvæmum 

smáatriðum.11 Þrátt fyrir þann hápunkt í háleitinni málaralist varð fullkomnun 

leiðigjörn til lengdar gagnvart komandi kynslóðum og hún missti áhrifamátt sinn.  Á 

seinni árum endurreisnarinnar fóru listamenn að víkka sjóndeildarhring sinn og leitast 

eftir nýjum hugmyndum um viðfangsefni sem stefndi að landslagsverkum. 

Málaralistin breyttist þó eilítið á þessum tímum og það var ekki fyrr en 

uppreisnarmenn nítjándu aldar hétu því að ryðja burt öllum hefðum fyrri tíða sem varð 

til þess að skilgreining málverksins breyttist fyrir fullt og allt.12 Þeir stunduðu 

tilraunastarfsemi í nýsköpun og leituðu frumleikans fremur en snilldarinnar og 

leikninnar.13 Þar með snérist málaralistin í hina áttina og hætti að fjalla um bókstaflega 

fegurð heldur einblíndi hún á hið innra sálarlíf og tjáningu með abstraktlist. Sú stefna 

fólst í því að gera málverkið órætt eða óhlutbundið með formum og litum, andstætt 

                                                
9 Gombrich, Saga Listarinnar, bls. 475.  
10 Sama heimild, bls. 361. 
11 Sjá mynd 1 í viðauka. 
12 Sama heimild, bls. 561.  
13 Sama heimild, bls. 563.  
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fígúratífu (e. figurative) verkum endurreisnarinnar.14 Wassily Kandinsky (1866 – 

1944) var einn af frumkvöðlum stefnunnar.15 Abstraktlistin svipti burt hulu 

yfirborðsmennskunnar þannig að listin nálgaðist hinn æðri sannleika.16 Gamla 

málverkið hafði verið steypt af stóli og ný skilgreining þess opnaði dyr fyrir nýjum 

listastefnum til að skilgreina málverkið enn á ný. 

Andlist er hugtak fyrir listastefnur sem brutu upp þær hugmyndir um að listin 

þyrfti að vera á striga eða í listagalleríi. Dada-ismi telst til andlistar og var forsprakki 

fyrir konseptlist sem birtist seint á sjöunda áratug síðustu aldar. Hugtakið 

,,konseptlist” (e. conceptualism) var fyrst notað í grein árið 1967 af listamanninum 

Sol LeWitt (1928 – 2007). 

 
Í konseptlist er hugmyndin eða konseptið mikilvægasti þáttur verksins. Þegar 
listamaður notar þetta listform, þýðir það að öll plön og ákvarðanir eru teknar 
fyrirfram og auðveldar því framkvæmdina.17 
 

Í konspetlist er hugmyndin um listina nægilega stór rammi utan um verkið, og því 

þarfnast listin ekki lengur strigans og blindrammans til að flokkast sem listaverk.18  

Konseptlist endurspeglar samfélagið og þá lifnaðarhætti sem tíðkast í sínum samtíma. 

Listaverkið er þá afurð upplifunar, gerð til að vekja upp forvitni og skynjun. Í viðtali 

við Jeanne Siegel talaði konseptlistamaðurinn Joseph Kosuth um list sem hugmynd: 

 

Hugmyndin eða konseptið sem verkið sjálft. Þá er hugmyndin hlutgerð, svo að 
hugmyndin eigi heima innan ríkjandi marka formalistalegrar hugmyndafræði 
listarinnar. Þar að auki ,,list sem hugmynd sem hugmynd”  er viðbótin ætluð sem 
tillaga um að hið raunverulega listræna ferli, og hin róttæka breyting, væri falið í 
breytingu hugmyndarinnar um listina sjálfa.19  
 

                                                
14 Alfred H. Barr, Jr., Cubism and Abstract Art. (London: Routledge, 2019)	
15 Sjá mynd 2 í viðauka. 
16 Gombrich, bls. 604.  
17 ,,In conceptual art the idea or concept is the most important aspect of the work. When an artist uses a 
conceptual form of art, it means that all of the planning and decisions are made beforehand and the 
execution is a perfunctory affair.” (Sol LeWitt) Sol LeWitt, „Paragraphs on Conceptual Art.“ Artforum 
5, 10 (júní 1967): 70-83. 
18 Joseph Kosuth, Art After Philosophy. (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991), bls. 90. 
19 “Art as idea”; ideas or concepts as the work itself. But this is a reification – it´s using the idea as an 
object, to function within the prevailing formalist ideology of art. The addition “art as idea as idea” 
intented to suggest that the real creative process, and the radical shift, was in changing the idea of art 
itself. In other words, my idea of doing what was the real creative context. And the value and meaning 
of individual works was contingent on that larger meaning, because without that larger meaning art was 
reduced to decorative, formalist stuff. (Joseph Kosuth) Kosuth, Art After Philosophy, bls 47. 
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Með þessu meinar Joseph Kosuth að hugmynd hans er hið raunverulega listræna 

samhengi verka sinna og í því felst að gildi og merking verkanna sé skilyrði til að 

skilgreina listina frá því dekoratíva (e. decorative) og formalistar.20 Til að skoða þetta 

nánar skulum við sjá fyrir okkur að málverkið hafi þann eiginleika að geta opnað 

glugga inn í nýjan heim, nýjan veruleika, þar sem viðfangsefnið stýrir túlkun verksins. 

Viðfangsefnið er þó aðeins hugmyndin um það sem verkið raunverulega er, eða 

spegilmynd þeirrar hugsjónar sem verkið er byggt á. Saga málverksins er jafnframt 

saga tilbúnings ,,annarra heima”; hvort sem þeir séu félagslegir, sögulegir, trúarlegir 

eða persónulegir. Þannig teygist hugmyndin um málverkið í hinni víðustu 

skilgreiningu, ólíkt hugmyndum listamanna endurreisnarinnar. Með 

konseptlistastefnunni varð ljóst að listamaður þarf ekki að vera málari eða 

myndhöggvari til að skilgreinast sem listamaður. Að vera listamaður samtímans er að 

efast íhaldssemi innan listarinnar og tilgang hennar ásamt því að endurmeta og 

skilgreina stöðu listaverksins sífellt. Skilgreining málverksins flöktir með stöðugum 

breytileika á hugmyndum um hvað list er og hvernig hún á að vera. Birtingarmynd 

málverksins birtist ekki lengur einungis sem augnakonfekt heldur sem víðari 

skilgreining á hugmyndum listamannsins í samanburði við hugmyndir samtímans. 

 

2. Málverkið sem vídeó/hljóð/skúlptúr 
 
Í sýningu minni Leg Lög (2020)21 setti ég saman óhefðbundnar birtingar málverksins 

með innsetningu á vídeóverki, skúlptúrum, hljóði og handskrifuðum texta. Kveikjan 

að sýningunni voru fimm hefðbundin málverk sem voru máluð abstrakt og í mörgum 

lögum málningar. Þannig þróaðist sýningin frá því að vera málverk á striga í að verða 

mismunandi óhefðbundari birtingarmyndir málverks. Sýningin var margþætt og 

umvafin mörgum lögum sem sýndu ólík vaxtarstig í lögunum sem felast í þróun 

sambands á milli móður og barns. Eins og nokkurs konar tímalína um þróun 

sambands sem umbreytist frá hverju lagi til þess næsta.  

Vídeóinu var varpað á veggi rýmisins og sýndi mörg lög hafsins, í fjólubláum 

tónum og með glitrandi yfirbragði sjávar í sól, líkt og stórt málverk á hreyfingu. 

Vídeó-ið varð að málverki þegar því var varpað á vegginn. David Lynch (1946 - ), 

kvikmyndagerðarmaður, hefur sagt frá því hvernig hann fór úr myndlist yfir í 
                                                
20 Kosuth, Art After Philosophy, bls. 47. 
21 Sjá mynd 3 í viðauka. 
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kvikmyndagerð. Hann byrjaði að sjá fyrir sér málverkin hreyfast á striganum og 

hugsaði þá með sér að gera hreyfanlegt málverk með hljóði.22 Kvikmyndagerð er að 

vísu fremur narratíf (e. narrative) list, enda nýtti Lynch sér myndlistarkunnáttu sína 

með því að setja frásagnir í hreyfimyndir. Hann teygir skilgreiningu málverksins út að 

ystu mörkum kvikmyndagerðar, þar sem skilgreining þess er óljós þó hún sé innan 

marka sjónlista. Þetta hafði ég til hliðsjónar í sýningu minni. 

Í viðtali við listakonuna Karla Black (1972 - ) útskýrir hún hvernig hún notar 

innsæið til að byrja hvert verk og snýr sér svo aftur að verkinu með mótaðri hugmynd 

um útlit og samsetningu forma og lita, hið hlutbundna leiðir að hinu huglæga.  Einnig 

leggur Black megináherslu á efniviðinn, sem er yfirleitt plast, og leyfir því að ráða 

för.23 Í listrænu vinnuferli nota ég innsæið mikið og byrja að vinna verkið þar til 

hugmynd um viðfangsefnið kemur fram. Verkin mín hafa oft skúlptúrískan blæ, þótt 

ég skilgreini þau yfirleitt sem málverk í hinni víðustu mynd.24 Eins og í sýningu minni 

Leg Lög þar sem ég málaði á fimm metra langt iðnaðarplast, sem grunn undir 

málverkið, og skar það svo úr plastinu. Þá urðu málverkið og skúlptúrinn að einni 

heild og skilgreindust sem hvort tveggja. Líkt og Black legg ég áherslu á notkun 

efniviðar svo að hann virki upplifunina og leitast þannig við að draga fram tilfinningu 

með skynjun. Á þann hátt nýtum við báðar þá aðferð að framkalla hið hlutbundna 

fyrst svo að hið huglæga birtist, andstætt konseptlistastefnunni þar sem þeir vinna 

fyrst útfrá hinu huglæga yfir í hið hlutbundna. Karla Black var mikilvægur innblástur í 

uppbyggingu Leg Lög, en ólíkt hennar verkum var plastið í mínum verkum aðeins 

gegnsær milliliður málningar og rýmis.   

Listakonan Margrét Blöndal (1970 - ) notar rýmið mikið fyrir verk sín og segir 

hún í viðtali við RÚV að rýmið sé jafn mikilvægt og verkið sjálft. Hún vinnur beint 

inn í rýmið, oft með inngripum, og mætti segja að hún yrki verkin inn í rýmið. 

Margrét talar um að samstilla rýmið þar sem hún lítur á rýmið og verkin sem eina 

heild.25 Að sögn Margrétar er myndlistin tjáningarform þar sem verkin eru óorðaðar 

hugmyndir með skynjun í aðalhlutverki. Hún vinnur hvatvísislega og nýtir eigin 

skynjun á efnið, með því að toga í það og strjúka efninu, snúa því í allar áttir þar til 

                                                
22 Lynch, David. David Lynch: The Air Is On Fire. (New York: Thames and Hudson), bls. 108. 
23 Tate. „Karla Black: Studio Visit.“ Myndband, viðtal við Körlu Black, 4:04. Sótt 3. desember 2020 á 
https://www.youtube.com/watch?v=F-qxbHkZ_80.		
24 Sjá mynd 4 í viðauka. 
25 Guðni Tómasson. „Mér finnst margt mjög fagurt í heimi hér.“ Rúv, 10. september 2020. Sótt 3. 
desember 2020 á https://www.ruv.is/frett/2020/09/10/mer-finnst-margt-mjog-fagurt-i-heimi-her. 



 

 7 

hún finnur rétta snúninginn.26 Í samhengi við aðferðir Margrétar nýti ég þetta 

tjáningarform listarinnar þar sem efniviðurinn fær að njóta sín þar til réttur núningur á 

sér stað og hugmyndirnar byrja að flæða með ferlinu. Í verkum mínum nota ég rýmið 

fyrir verkin þar sem ég leyfi verkunum að umbreyta rýminu í nýjan heim. 

Hlutbundnu verkin á sýningunni voru umlukin hljóm, rödd sem talaði á 

filipseyskri mállýsku. Hljóðið í verkinu virkar eins og óhlutbundin hugmynd um 

málverk sem hefur þann eiginleika að máluð sé upp mynd af manneskju með því að 

segja sögur um hana. Með notkun tungumáls, sem er framandi fyrir flestum þeim sem 

sáu verkið, kristallaðist abstraktleiki verksins. Í Leg Lög komu saman tveir 

menningarheimar, með hafið á milli þar sem fjarlægðin er táknræn í lögum sjávar sem 

er sett fram í vídeóverki og skúlptúrum. Það er náið samtal á milli þessarra tveggja 

heima þar sem nálægðin er heldur huglæg en veraldleg því fjarlægðin er skynjuð með 

erlendu tungumáli og skilningsleysinu á því. Þannig tengir hljóðverkið alla miðlana 

saman í eina heild þar sem það setur blæbrigði tímans og fjarlægðar á milli 

hlutbundnu og óhlutbundnu hugmyndir verksins. Susan Philips (1965 - ) álítur 

hljóðverk sín vera ,,hljóð skúlptúra” og notar rödd sína mikið í sínum hljóðverkum 

með því markmiði að skoða sitt innra sjálf. Hljóðskúlptúrarnir eiga að virkja 

áheyrendur tilfinninga- og sálfræðilega til að vera meira vör um rými verksins. Í 

verkinu hennar Oh, Willow, Waly (2010) sem var sýnt á Guggenheim safninu í New 

York, söng hún kaldhæðnislega um kynlíf og dauða líkt og í vögguvísu.27 Eins átti 

hljóðverkið í sýningunni Leg Lög að virkja áheyrendur tilfinninga- og sálfræðilega 

með því markmiði að virkja skynjun þeirra á rýminu. Hljóðið hefur 

skúlptúrískan/málverkslegan blæ, þar sem röddin er óskiljanleg flestum og áhorfendur 

geta aðeins numið hljóm raddarinnar án vitneskjunnar um viðfangsefnið svo að 

hljóðið verður hálfgerður skúlptúr eða málverk í hinni víðustu skilgreiningu. 

 Málverkið sem slíkt er sterkur hluti af sýningunni Leg Lög. Það mætti segja að 

sýningin hafi boðið upp á þá upplifun fyrir áhorfendur að ganga beint inn í verkið og 

ná að skynja málverkið í víðara samhengi eins og tengingu þess við mismunandi 

miðla; vídeó, hljóð og skúlptúra. Þótt að kveikjan hefði í fyrstu verið hefðbundin 

                                                
26 Guðrún Sóley Gestsdóttir. „Gerist ekki neitt án núnings og átaka.“ Viðtal við Margréti Blöndal hjá 
Rúv, 23. september 2020. Sótt 3. desember 2020 á https://www.ruv.is/frett/2020/09/23/gerist-ekki-neitt-
an-nunings-og-ataka.		
27 Lena Corner. „The Art of Noise: Sculptor in Sound, Susan Philipsz.“ The Guardian, 14. nóvember 
2010. So ́tt 4. desember 2020 á https://www.theguardian.com/artanddesign/2010/nov/14/susan-philipsz-
turner-prize-2010-sculptor-in-sound. 
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málverk varð mér fljótt ljóst að þau voru aðeins partur af skissuvinnu fyrir sýninguna 

en ekki afraksturinn. Þau leiddu mig að lokaútkomunni sem var óhefðbundin 

innsetning málverksins í ýmsum miðlum. Málverkið varð vídeó/hljóð/skúlptúr og 

vídeóið/hljóðið/skúlptúrinn að málverki.  Því varð hugmyndin um verkið að lokum 

viðfangsefni útkomunnar.  

 

3. Hljóð og sýn 

Hljóðlist er tiltölulega nýtt hugtak og skilgreining þess getur verið mjög fjölbreytileg. 

Hljóð dýpkar skynjun okkar og hefur þá eiginleika að gera okkur kleift að rifja upp 

minningar með hljóðinu einu. Hljóð er numið bæði með líkamanum og huganum. Við 

greinum hljóðið með eyrunum og þaðan berst það til heilans þar sem það er túlkað 

með skynjun. Eyrað nemur hljóð og víbring (e. vibration) hljóðbylgjanna. Allir 

efnislegir hlutir í kringum okkur gefa frá sér víbring. Við það að stappa niður fæti á 

gólffleti eða nota röddina eykst hraði víbringsins, sem verður til þess að loftið sem 

umlykur gólfflötinn, eða röddina, titrar hraðar. Þessi hraði verður til þess að loftið sem 

umlykur gólfið eða raddböndin, gefur frá sér enn meiri víbring. Með hreyfingu 

loftsins dreifist víbringurinn í allar áttir og hann myndar bylgjumynstur sem dreifir úr 

sér líkt og gárur á vatni.28 Hljóðlistamenn á borð við Judy Dunaway og Finnbogi 

Pétursson, eru meðal þeirra samtímalistamanna sem þekktir eru fyrir að gera hljóðið 

sýnilegt þar sem hljóð og sýn eiga mikilvægt samspil. Í þessum kafla ætla ég að fjalla 

um hljóðlist út frá verkum þessarra listamanna ásamt því að skoða eigin verk í 

samanburði. 

Judy Dunaway gerir hljóðverk þar sem hún túlkar hljóðið með blöðrum. Hún 

vill meina að líkaminn hennar sé hljóðfæri og blaðran er framlenging af líkama 

hennar. Með blöðrunni túlkar hún mannlegar hliðar sínar, kynferð og næmni. Þá er 

sjónræni partur hljóðsins jafn mikilvægur og hljóðið sjálft.29 Með þessar hugmyndir til 

hliðsjónar vann ég að verkinu The In Between Moment (2019)30 þar sem ég notaði 

hljóðtíðni ,,theta” hljóðbylgjunnar ásamt hljóðupptökum af vatni og líkamlegum 
                                                
28 Andrew J. Oxenham. ,,How We Hear: Perception and Neural Coding of Sound,” Annual Review of 
Psychology, 69:27-59 (janúar 2018): Sótt 20. desember 2020 á doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-
011635. 
29 Veerkamp, Honna. „Uncovering the History of Sound Art.“ University of California Press, 18. 
september 2020. So ́tt 20. desember 2020 á https://www.ucpress.edu/blog/52015/uncovering-the-
history-of-sound-art/.  
30 Sjá mynd 5 í viðauka. 
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hljóðum eins og andardrætti og hjartslætti. Hljóðverkið var uppsett á pop-up sýningu í 

Hafnarborg, staðsett inn í lyftu safnsins. Hvítt lak einangraði sýningargesti í lyftunni 

þar sem hugleiðslupúði sat á miðju gólfi lyftunnar. Lágt birtustig frá ljósaseríum lágu 

yfir gólfinu og loftið ilmaði af lavender. Verkið virkjaði þannig öll skynfærin. 

Tilfinningar sýningargesta voru margslungnar; sumir upplifðu ró við skynjun á theta 

hljóðbylgjunum á meðan aðrir fundu fyrir innilokunarkennd vegna líkamshljóðanna í 

því takmarkaða rými sem lyftan bauð upp á. 

Sagt er að hljóðbylgjur geti komið heilanum í ákveðið ástand t.a.m geta 

ákveðnar bylgjur hjálpað heilanum að fara í svokallað ,,theta” ástand, eða 

slökunarástand. ,,Theta” er sú bylgjulengd sem heilinn kemst í þegar hann er í 

djúpslökun eða við svefn. Þá eru heilabylgjurnar við 5-8 rið eða hertz.31 Talið er að 

skynjunin fer inn á við í þessari bylgjulengd, frekar en út á við, og þá tengjumst við 

betur innsæinu og undirmeðvitundinni. Nálgun Finnboga Péturssonar á hljóðverkum 

sínum er að gera hljóð sýnilegt. Í sýningu hans Rið (2019) 32 sem sýnd var í 

Hafnarhúsi, smíðaði Finnbogi laug sem hann fyllti af yfir tíu þúsund lítrum af vatni. Í 

Rið vann Finnbogi með eðlisfræði umhverfisins og geómetrísk form þar sem þrír 

hringir mynduðust á yfirborði vatnsins eins og teikningar, sem vörpuðust svo út í 

rýmið. Finnbogi sagði frá því í viðtali við Rúv að hann notaði lágar hljóðtíðnibylgjur 

sem, að hans sögn, fara á milli tveggja heima. Annars vegar þann heim sem við erum 

núna í og hins vegar draumaheim. Í lauginni voru 3 rið sem eru akkúrat þau rið sem 

heilinn hefur þegar okkur dreymir.33 

Verkið mitt Frequencies (2019)34 samanstóð af sex myndverkum sem voru 

túlkun mín á hljóðtíðni hins forna Solfeggio nótnaskala. Talið er að tíðni Solfeggio 

nótnanna gefi frá sér víbring sem hefur heilandi áhrif. Hver nóta hefur ákveðna tíðni 

og gegnir mismunandi heilunar hlutverki. Nóturnar voru reiknaðar út með 

pýþagórasarreglunni og hefur stærðfræðiegt mynstur sem er í samræmi við náttúrulegt 

lögmál jarðar.35 Sýningin fór fram í stúdentagalleríinu Rýmd á samsýningu okkar 

Diljá Þorvaldsdóttur Hafðu Hljóð. Myndirnar voru teiknaðar með bleki, pennum og 

                                                
31 Schacter, Daniel L. ,,EEG Theta Waves and Psychological Phenomina: A Review and Analysis.” 
Biological Psychology, 5:1 (mars 1977): doi.org/10.1016/0301-0511(77)90028-X. 
32 Sjá mynd 6 í viðauka. 
33 Vefritstjórn. „Draumalaug Finnbogar Pétursson í Hafnarhúsinu.“ Myndband, 4:50. Sótt 4. desember 
2020 á https://www.ruv.is/frett/draumalaug-finnboga-peturssonar-i-hafnarhusinu. 
34 Sjá myndir 7-8 í viðauka.  
35 Morales, Jay Emmanuel. The Healing Forces of Harmonic Sounds and Vibrations. New York: JEM 
Productions, 2017.		
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gylltu laufi þar sem ég túlkaði tíðnirnar með hlustun, þar sem líkaminn var notaður 

sem miðill fyrir umbreytingu hljóðs yfir í mynd. Ásamt myndverkunum var hljóðverk 

þar sem áhorfandi gat hlustað á tíðni hljóðbylgjanna á meðan horft var á þær. Verkið 

gaf færi á að upplifa hljóðbylgjurnar bæði í hljóði og mynd.  

Hljóð gefur fólki þann eiginleika að fara betur inn á við og getur aðstoðað við 

að skynja betur innsæi okkar. Þegar hljóð hjálpar okkur að rifja upp minningar hefur 

hljóðið bein áhrif á undirmeðvitundina, þar sem við geymum minningar. Wassily 

Kandinsky vann mikið með undirmeðvitund og dulspeki í abstrakt málverkum sínum. 

Verkin hans voru tengd tilfinningalegri skynjun og sálfræðilegum þáttum, og tengdust 

oft tónlist og samskynjun (e. synesthesia). Kandinsky vann mikið með samskynjun; að 

skynja tónlist og hljóm í liti og form.36 Í verkum mínum hef ég unnið mikið með 

undirmeðvitund og skynjun á hljóði og sýn og þannig veittu verk Kandisky mér 

innblástur. Frequencies vísar beint í samskynjun og innsæi sem túlkað er bæði í hljóð 

og mynd. Hljóð og mynd krefjast skynjunar okkar og eru því nátengd að vissu leyti. 

Ef hljóð getur haft sálfræðileg áhrif á okkur og jafnvel á heilabylgjurnar okkar hlýtur 

sýn að hafa áhrif á okkur með svipuðum hætti sem leiðir okkur aftur í síðustu kafla 

þar sem við skoðuðum skilgreiningu málverksins. Með hljóði og sýn getum við tengt 

aðra við okkar skynjun eins og felst í frásögnum á milli kynslóðabila sem verður 

fjallað nánar um í næsta kafla. 

 

4. Menningararfur og kynslóðabil 
 
Menningararfur hefur ómetanlegt gildi fyrir þjóðir og samfélagshópa. Hann er 

nauðsynlegur menningarlegri sjálfsmynd fólks, tilfinningu fyrir rótum og sögulegri 

samfellu. Vitund og þekking á arfleifðinni myndar brú milli núlifandi kynslóða og 

liðinnar menningar forfeðra okkar. Arfleiðin segir samtímanum hver við erum og 

hvaðan við komum. Það sem skilgreinist sem menningararfur getur þjónað sem slík 

taug til sameiginlegrar fortíðar okkar, til að skilja sjálfan sig og tengja við upprunann. 

Samkvæmt bókinni ,,Menningararfur á Íslandi” er þessi skilningur ítrekaður í lögum 

sem leggja kvaðir á núlifandi kynslóðir um varðveislu og virðingu fyrir 

menningararfinum. Það sem skilgreinir menningararf frá hversdagslífinu er ógn á 

gleymsku og glötun, því mætti segja að menningararfur væri ekki til án óttans um 

                                                
36	Gombrich, Saga Listarinnar, bls. 570.	
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glötun hans. Torfbæir urðu ekki menningararfur fyrr en fólk fluttist úr þeim.37 Eins 

geymir myndlistin menningararf, þar sem listamaður reynir að fanga augnablik 

samtímans í verki sínu. 

Þjóðin var mótuð af hugsunarhætti landbúnaðarsamfélagsins fram undir lok 

síðari heimsstyrjaldar og fengust listamenn næstum eingöngu við landslagsmyndir 

fram að þeim tíma. Þegar líða tók á fjórða áratug síðustu aldar viku rómantískar 

náttúrulýsingar fyrir persónulegri og fjölbreyttari hugðarefnum um leið og 

sjávarútvegurinn festi sig í sessi sem aðalatvinnuvegur þjóðarinnar. Sá íslenski 

listamaður sem var einna þekktastur fyrir sjávarmyndir er Gunnlaugur Scheving. Hans 

helstu verk Bassabáturinn (1929 - 30)38 og Síldarbáturinn (án ártals)39 sýna 

listsögulegan skilning á menningararfi Íslendinga. Sjómennirnir um borð eru dregnir 

upp með beinum línum og eru þar af leiðandi stórir og breiðir þar sem hetjulegt 

svipbrigðaleysið eflir dramatík myndefnisins.  

Ef við segjum sem svo að sjórinn sé sameiginlegur menningararfur okkar að 

því leyti að við skynjum hafið út frá eigin upplifun og sögum sem við heyrum af því. 

Við miðlum skynjun okkar af hafinu með tungumálinu þar sem orðin bera vitneskju 

okkar áfram. Í mínu tilfelli þá er hafið afar táknrænt fyrir mig og hefur með sér í för 

nostalgíu um bernskuminningar, frá því að vera alin upp af föður sem varði meirihluta 

ævi sinnar starfandi á sjó. Það hefur alltaf fylgt mér, sérstaklega með sögum hans af 

fyrri tíð sem litaði bernsku mína. Nú hef ég myndað mitt eigið samband við sjóinn, 

því í honum sé ég jarðtengingu og hreinsun. Sjórinn blæs öldum sínum upp á yfirborð 

landsins og hreinsar burtu það sem gagnast okkur ekki lengur og gerir pláss fyrir nýtt. 

Hann geymir minningarnar í sér en strandar upp þeim hlutum sem þarf að hreinsa 

betur úr náttúrunni.  

Ég nota myndlistina til að kanna dýptir sálarinnar og ófyrirsjáanleika hennar 

þar sem leikur og núvitund eiga sér stað, sem ég túlka m.a. með notkun sjávar og 

kynslóðabila í verkum mínum. Bill Viola (1951 - ) er listamaður sem vinnur mikið 

með kynslóðir og vatn. Hann talar um að áin í verkum hans er myndlíking fyrir það 

sem rennur áfram í framtíðinni eins og flæði lífsins sem rennur í hið ófyrirsjáanlega.40 

Fyrsta árinu mínu í Listaháskólanum lauk ég með vídeóverkinu Ungur Nemur Gamall 

                                                
37 Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein ritstýrðu, Menningararfur á Íslandi: Gagnrýni og greining 
(Reykjavík: Litlaprent ehf, 2015).  
38 Sjá mynd 9 í viðauka. 
39 Sjá mynd 10 í viðauka. 
40 John G. Hanhardt, Bill Viola. (London: Thames & Hudson Ltd., 2015), bls. 3. 	
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Temur (2019)41, sem fjallaði um tvö kynslóðabil og núvitundina sem fylgir 

mismunandi augnablikum í lífi einstaklings. Í vídeóinu heyrist í ungum nema, hann 

telur upp hluti í sjónum og lærir ný orð um sjóinn, það er augljóst að mælandinn er 

barn. Hann horfir á öldurnar í fjarlægð með ferskum augum og kannar þessa nýju 

veröld sem hann er kominn í. Á meðan temur gamall, eldri rödd sem stamar vegna 

parkinsons sjúkdóms, þó ákveðinn horfir hann til baka og rifjar upp liðna tíð, segir 

sögur úr fortíð sinni af litríku lífi á sjó sem hefur mótað hann. Hann horfir á 

yfirgnæfandi öldurnar í sjónum við svartar Íslandsstrendur og talar um stormviðri og 

erfiðið sem fylgdi sjómannalífinu, og kennir barninu á lífið. Óreyndur og forvitinn 

hlustar barnið á afa sinn, horfir á öldurnar úr fjarlægð með þá vitneskju að allt lífið er 

framundan.  

Ef við ímyndum okkur að sjórinn geymi minningar okkar, þeirra sem lifðu á 

undan okkur og sögulegar minningar jarðar, þá sjáum við hvernig sjórinn sýnir okkur 

lífið sem hefur verið lifað og rennur áfram í gegnum kynslóðirnar. Sjórinn getur því 

táknað það sem tengir kynslóðabilin saman, þaðan sem hugmyndir eldri kynslóða 

geymast og erfast með afkomendum. Sjórinn er heildin sem heldur öllu saman, þar 

sem stök alda á sér upptök en fylgir straumnum hvert sem hann leiðir. Straumurinn er 

missterkur en ávallt taktfastur, hann tekur með sér nærliggjandi öldur og fleytir þeim 

áfram, í sundur, og saman aftur. Sjórinn og öldurnar eru myndrænt tákn þessa 

kynslóðabila, eins og hver stök alda í sjónum sem er sjálfstæð en partur af heildinni, 

er einstaklingurinn að segja eigin sögu og sögur eldri kynslóða samtímis. Þannig 

tengjast nokkrar kynslóðir saman. Eins og nefnt var í fyrri köflum, í sýningu minni 

Leg Lög þar sem kynslóðirnar mætast, berast sögur frá eldri kynslóðum yfir til þeirra 

næstu eins og gárur á vatni. Í Leg Lög tekst ég á við spurningar um tengsl kynslóða 

fram og til baka í tíma. Ég horfi á það sem hefur mótað mig og nota það ferli líkt og 

spegil þar sem hið nærtæka, persónulega og stærra samhengi tengsla og tímans 

mætist. Við mótumst af fortíð okkar, erfðum og hugmyndum eldri kynslóða. Sýningin 

vísar í sjóinn og jarðlögin sem tengja okkur öll saman en geyma minningar liðinna 

tíða.  

Listamaðurinn Danh Vo (1975 - ) vinnur mikið með eigin reynslu og reynslu 

fólks sem tengjast honum á einhvern hátt. Fyrir verkið hans Oma Totem (2018)42stillti 

hann upp þvottavél, sjónvarpi og ísskáp með áföstum krossi í innsetningu á 
                                                
41 Sjá myndir 11-12 í viðauka. 
42 Sjá mynd 13 í viðauka. 
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Guggenheim safninu, sem fjallaði um flótta ömmu hans úr stríðinu frá Víetnam til 

Berlínar.43 Í verkum mínum vinn ég oft útfrá sálfræði- og samfélagslegum 

vangaveltum og jafnvel genatískum erfðum, sem tengjast hugmyndum um ólíkar 

kynslóðir og menningarheima sem hafa áhrif á einstaklinginn og sjálfsmynd hans. 

Kynslóðabilin sem um er fjallað í Leg Lög eru fjögur talsins og má sjá þær kynslóðir í 

skúlptúrunum sem tákna í uppstillingu samhljóm á milli þessara kynslóða. Hugmyndir 

um tímalínu náins sambands á milli tveggja einstaklinga, í tvennu lagi. Samböndin 

umbreytast frá hverri lögun til þeirrar næstu með erfðum og samfélagslegum áhrifum 

sem er sýnt fram með mörgum lögum og myndum af málverki. Móðir mín talar um 

móður sína, hún segir mér sögur af henni, sögur sem ég segi barninu mínu. Ferlið 

hefur í för með sér vængjahaf frásagna á milli kynslóða. Þarna eru tveir einstaklingar 

sem mótast saman en jafnframt í sitt hvoru lagi, mismunandi og með einstökum hætti. 

Þannig tengjast kynslóðirnar fram og til baka í tímann, frá fortíð inn í framtíð þar sem 

menningararfur og uppruni erfast í gegnum kynslóðirnar, með vitneskjunni sem flyst 

þar á milli.  

Textinn fyrir Leg Lög vísar í bréfskipti sem talað er um í hljóðverkinu. 

Tungumálið bendir á tvo mismunandi menningarheima sem eiga sér stað í sýningunni 

en þar er einmitt móðir mín að segja sögur frá móður sinni, og undirstrikar sá þáttur 

túlkun fjarlægðar og tímaskyns. Að fæðast inn í tvo mismunandi menningarheima er 

líkt og að vera brú á milli þeirra þar sem fjarlægðin er alltaf nálægur þáttur. Að því 

leyti að hafa sitthvorn fótinn í báðum heimum, tengjast þeim báðum, þekkja þá jafn 

mikið en á sama tíma jafn lítið. Þá á maður heima á báðum stöðum en aðeins að hluta 

til. Partur af mér tilheyrir hvorum heimi, þó það séu mismunandi partar, en partarnir 

tengjast saman í mér. Málverkaserían mín Speglun: Partar Sjálfins (2019) byggist á 

skiptingu persónuleikans og rýni ég í mismunandi parta einstaklings. Þannig kortlegg 

ég eigin parta í myndmáli þar sem náttúra og byggð mætast. Í þeirri seríu er verkið 

Meðallandið44, landslagsverk þar sem skipting á sér stað á milli Mýrdalsjökuls og 

Meðallandins í Skaftafellssýslu þaðan sem rætur mínar liggja. Ég málaði annað verk 

til að spegla við Meðallandið, Heima45 þar sem ég málaði uppeldisheimili mitt í 

Kópavogi, þar sem húsið var klippt út af strigaefni og saumað með íslenskum léttlopa 

á bakgrunn annars striga til að tákna festingu róta á nýjum stað. Heima sýnir hvernig 
                                                
43 Kathrine Brinson. „Oma Totem by Danh Vo.“ Guggenheim.org, 10.október 2020. 
https://www.guggenheim.org/audio/track/oma-totem-by-danh-vo. 
44 Sjá mynd 14 í viðauka. 
45 Sjá mynd 15 í viðauka. 
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tveir menningarheimar koma saman í einu húsi. Málverkin voru öll máluð á bakhlið 

strigans, því þau fjölluðu um partana sem enginn sér, þ.e.a.s bókstaflega það sem 

liggur á bakvið hvern einstakling. Speglun af náttúru í byggð sýnir samfélagslegan 

þátt uppruna einstaklingsins sem speglast við landafræðilegan uppruna hans. 

Samfélagið er menningararfur okkar að því leyti að það elur okkur upp ásamt 

eldri kynslóðum. Samfélagið mótar okkur og öll tilheyrum við einhverju samfélagi. 

Það mótar hugmyndir okkar um það hvernig við eigum að vera, hvernig við eigum að 

haga okkur og hvernig við komum fram við hvort annað. Grunnþáttur í verkum 

mínum byggist á eigin reynslu. Þaðan liggur leið til sjálfskoðunar sem felst í 

hugleiðingum um samfélagslega þætti einstaklings. Eins og í tveimur verkum mínum, 

annars vegar gjörningaverkinu Hégóma Æðeða Vain Vein (2020) 46, þar sem ég notaði 

bakgrunn minn sem förðunarfræðingur til að afskræma andlit mitt með óvenjulegri 

litasamsetningu af andlitsfarða og sýndi sem gjörning, og hins vegar í verki mínu 

Gervifréttir eða Weather the Weather (2020)47, þar sem ég fjallaði um það hvernig 

manneskjan er samfélagsafurð. Hin fullkomna manneskja sem lifir fullkomlega eftir 

væntingum samfélagsins, stillt upp með gínu, málverki og hljóðverki. Fullkomnun 

sem er ekki til og er ómannleg, og benti þannig á fáranleika þess.  

Hvernig sem samfélagið hefur áhrif á einstaklinga þá myndast þar togstreita á 

milli þess, menningar- og kynslóðaarfs fólks. Allir þessir þættir hafa áhrif, mismikil 

en þó nægileg til að móta einstaklinginn. Áhrifin eru svo mikil að beinn 

kynslóðaleggur getur ákvarðað persónuleika og áhugamál næstu kynslóða en það er 

ekkert leyndarmál að uppeldisaðilar okkar hafa einna mest áhrif á okkur ásamt 

samfélaginu sem við búum við, sem ákvarðast af tímabilum og landamærum. Í mínu 

tilfelli er það sjórinn, sögur fyrri kynslóða og mismunandi menningarheimar sem 

móta mig sem persónu. Sjóinn sem ég erfði, sögur fyrri kynslóða sem ólu mig upp og 

menningarheimarnir þar sem ég bý mér til mitt eigið ,,heima” og legg þannig niður 

grunninn fyrir næstu kynslóðir sem eftir koma. 

 
  

                                                
46 Sjá mynd 16 í viðauka. 
47 Sjá mynd 17 í viðauka. 
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Lokaorð 
 

Í þessari ritgerð hef ég skilgreint málverkið í listasögulegu samhengi þar sem gamla 

lýtalausa málverkið frá endurreisnartímabilinu var skoðað. Abstraktlistastefnan braut 

upp fyrirhugaðar hugmyndir gamla málverksins, með óræðu eða óhlutbundnu 

myndefni sem var borið saman við hugmyndir konseptlistastefnunnar, um að 

hugmyndin sé nægur rammi utan um verkið og því þarfnast málverkið ekki strigans í 

samtímalistinni. Málverkið sem slíkt er óháð striganum og því eru möguleikar þess 

opnir, eins og í sýningu minni Leg Lög þar sem skilgreining málverksins er víðtæk og 

óheðfbundin í formi vídeós/hljóðs/skúlptúrs. Verkið verður það sem listamaðurinn 

mótar. Eins og í verkum Körlu Black þar sem hún umbreytir plasti og mótar í 

skúlptúr. Með konseptlistastefnunni varð ljóst að listamaður þarf ekki að vera málari 

eða myndhöggvari til að skilgreinast sem listamaður. Að vera listamaður samtímans er 

að efast íhaldssemi innan listarinnar og tilgang hennar ásamt því að endurmeta og 

skilgreina stöðu listaverksins sífellt. Skilgreining málverksins flöktir með stöðugum 

breytileika á hugmyndum um hvað list er og hvernig hún á að vera. Birtingarmynd 

málverksins birtist ekki lengur einungis sem augnakonfekt heldur sem víðari 

skilgreining á hugmyndum listamannsins í samanburði við hugmyndir samtímans. 

Þannig gefst málverkinu jafnframt færi á að þróast samhliða samtímanum, í nýjan 

búning.  

 Hljóð verður að mynd með skynjun okkar á því. Hljóðbylgjur geta yfirfært 

hljóð yfir í mynd, eins og í verki Finnboga Péturssonar Rið þar sem tíðni 

hljóðbylgjanna mynduðu gárur á yfirborði vatnsins í lauginni. Með sama hætti hafa 

hljóðbylgjur, eins og ,,theta” hljóðbylgjur, áhrif á heilabylgjur fólks og þar með áhrif á 

virkjun skynfæranna eins og að ýta undir slökunartilfinningu með ,,theta” 

hljóðbylgjum. Þegar við tengjum saman hljóð og sýn öðlumst við færi á að tengjast 

betur eigin innsæi og undirmeðvitund. Þessar skynjanir gefa okkur einnig þann 

möguleika að rifja upp minningar og samtímis búa til sögur útfrá upplifunum okkar, 

sem við getum deilt með öðru fólki. Þannig getum við tengt aðra við skynjun okkar 

eins og felst í frásögnum á milli kynslóðabila, að því leyti að hljóð og sýn gera okkur 

kleift að sýna okkar innri heim og bjóða utanaðkomandi inn í annars duldan heim.  

 Menningararfur er ein leið fyrir okkur til að deila reynslu okkar og þekkingu 

með tilkomandi kynslóðum. Hann gefur okkur brot af uppruna einstaklings sem 

aðstoðar við mótun samfélags sem mótar að hluta til hvern einstakling sem þar á við. 
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Þaðan teygjast rætur okkar til fyrri kynslóða, rætur sem skilgreina okkur sem 

einstaklinga að einhverju leiti. Frá menningararfi koma líka hugmyndir um 

sjálfsskilning og tengingu við upprunann. Kynslóðirnar fela í sér ferli einstaklings frá 

upphafi sem er endurtekið. Barnið er í fyrstu partur af móðurinni sem hýsir það, hefur 

áhrif á það og hjálpar því að taka sín fyrstu skref í lífinu. Seinna meir stækkar barnið 

og þroskast í sjálfstæðan einstakling sem myndar eigin heild með áhrifum frá erfðum, 

menningararfi og samfélagi. Móðirin gengur með barnið, elur það upp með sögum 

fyrri kynslóða og hjálpar því að þroskast samkvæmt innsæi og samfélagslegum 

þáttum. Að lokum sleppir hún takinu á því. Barnið tekur við þessari hringrás og 

endurtekur mynstur móður sinnar, sem endurtók mynstur móður sinnar og koll af 

kolli. Eins og hver stök alda í sjónum sem er sjálfstæð en partur af heildinni, er 

einstaklingurinn að segja eigin sögu og sögur eldri kynslóða samtímis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17 

 

 

Heimildaskrá 
 

Ritheimildir:  

Barr, Jr., Alfred H. Cubism and Abstract Art. London: Routledge, 2019. 

Gombrich, Ernst H. Saga listarinnar. Halldór Björn Runólfsson þýddi. London: 
Phaidon Press Ltd., 1995.  

Hanhardt, John G., Kira Perov. Bill Viola. London: Thames & Hudson Ltd., 2015.  

Kosuth, Joseph, Gabriele Guercio. Art After Philosophy And After: Collected 
Writings, 1966-1990. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991.  

Lynch, David. David Lynch: The Air Is On Fire. New York: Thames & Hudson, 
2007.  

Morales, Jay Emmanuel. The Healing Forces of Harmonic Sounds and Vibrations. 
New York: JEM Productions, 2017.  

Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein ritstýrðu, Menningararfur á Íslandi: 
Gagnrýni og greining. Reykjavík: Litlaprent ehf, 2015.  

Vefheimildir: 

Corner, Lena. „The Art of Noise: Sculptor in Sound, Susan Philipsz.“ The Guardian, 
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Myndband, 4:50. Sótt 4. desember 2020 a ́ 
https://www.ruv.is/frett/draumalaug-finnboga-peturssonar-i-hafnarhusinu.  

Schacter, Daniel L. ,,EEG Theta Waves and Psychological Phenomina: A Review and 
Analysis.” Biological Psychology, 5:1 (mars 1977): doi.org/10.1016/0301-
0511(77)90028-X 

Tate. „Karla Black: Studio Visit.“ Myndband, 4:04. Sótt 3. desember 2020 a ́ 
https://www.youtube.com/watch?v=F-qxbHkZ_80.  

Veerkamp, Honna. „Uncovering the History of Sound Art.“ University of California 
Press, 18. september 2020. So ́tt 20. desember 2020 á 
https://www.ucpress.edu/blog/52015/uncovering-the-history-of-sound-art/.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 19 

 

Viðauki – Myndaskrá 
 
 
 

1. Michelangelo. Fæðing Adams. Málverk. Málað í lofti sixtínsku kapellunnar. 
1508 - 1512. 

 

 
 
 

 
2. Wassily Kandinsky. Improvisation 29 (Garden of Love). Olía á striga. Alfred 

Stieglitz Collection. 1912. 

    



 

 20 

3. Jónína Kristín Einarsdóttir. Leg Lög. Innsetning; skúlptúr, vídeó og hljóð, sýnt 
í Listaháskólanum í Laugarnesi. 2020. 

     

 

 

4. Jónína Kristín Einarsdóttir. Leg Lög. Málverk / skúlptúr, sýnt í 
Listaháskólanum í Laugarnesi. 2020. 

       



 

 21 

5. Jónína Kristín Einarsdóttir. The In Between Moment. Hljóðverk í lyftu, Hafnarborg. 
2019. 

                                     

 

6. Finnbogi Pétursson. Rið. Hljóðverk og innsetning í Hafnarhúsinu. 2019. 

              

 



 

 22 

7. Jónína Kristín Einarsdóttir. Frequencies. Sex innrammaðar blekmyndir á 
pappír og hljóðverk, sýnt í Rýmd. 2019. 

 

 
 
 
8. Jónína Kristín Einarsdóttir. Frequencies: 852 hz. Blekmynd á pappír, sýnt í 

Rýmd. 2019. 

                              



 

 23 

9. Gunnlaugur Scheving. Bassabáturinn. Olíumálverk. Listasafn Íslands. 1929-
1930. 

 

 
 
 

10. Gunnlaugur Scheving. Síldarbáturinn. Olíumálverk. Listasafn Íslands. Án 
ártals.  

                             

 



 

 24 

 

11. – 12. Jónína Kristín Einarsdóttir. Ungur Nemur Gamall Temur. Stillur úr 
vídeóverki, sýnt í Listaháskólanum í Laugarnesi. 2019. 

 

 

 
 
 



 

 25 

 

 
 

13. Vo, Dahn. Oma Totem. Innsetning, sýnt á Guggenheim safninu. 2018. 
  

        



 

 26 

14. Jónína Kristín Einarsdóttir. Meðallandið. Akrýl og olía á striga. Partur af 
málverkaséríunni Speglun: Partar Sjálfsins. 2019. 

                             

15. Jónína Kristín Einarsdóttir. Heima. Akrýl og olía á striga. Partur af 
málverkaséríunni Speglun: Partar Sjálfsins. 2019. 

                            

 



 

 27 

16. Jónína Kristín Einarsdóttir. Hégóma Æð / Vain Vein. Gjörningur í 
Myndhöggvarafélaginu. 2019. 

                   

 

17. Jónína Kristín Einarsdóttir. Gervifréttir / Weather the Weather. Innsetning; 
málverk, gína og hljóðverk. 2020. 

                                            


