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Inngangur 

Þegar ég hóf skólagöngu mína í grunnskóla mætti ég ásamt mömmu minni að hitta 

kennarann.  Kennarinn sýndi okkur skólastofuna, kynnti okkur það sem framundan 

væri og kannaði hvar stelpan kynni fyrir sér.  Hann bauð mér að teikna mynd sem átti 

svo sem ekki að valda mér erfiðleikum en í einhverju fáti krotaði ég hressilega yfir 

allt blaðið.  Í fljótu bragði sýndi myndin ekki þroskaða teiknifærni.  Þegar kennarinn 

spurði hvað þetta væri svaraði ég því til að þetta væri þvottur að snúast í þvottavél.  

Mér finnst þetta litla dæmi sýna vel opinn og ómengaðan hug barns og skemmtilega 

óhlutbundinn hugsunarhátt. 

Viðhorf mitt til myndlistar var annað og þrengra þegar ég á menntaskólaaldri 

hneykslaðist á moldarhrúgu á gólfi Listasafns Íslands sem átti heita listaverk.  Mér var 

stórlega misboðið  og var mjög ósátt við að þegnanna færu í að halda svona vitleysu 

gangandi.  

Nú er ég sjálf að fást við myndlist og tel mig vera að gera það af einlægni og 

áhuga. Ég vona að sú hvatvíslega túlkun barns sem er að hefja skólagöngu sem lýst er 

hér að ofan sé enn til staðar og líka gagnrýnin hugsun menntaskólaunglingsins. 

Gagnrýna hugsun tel ég vera af hinu góða en má þó ekki hindra að maður láti á reyna 

og taki jafnvel áhættu í sköpunarferlinu.  Það að sýna listsköpun sína er oft mikil 

áskorun og listamaðurinn berskjaldaður því þetta er hans einlæga túlkun á því sem 

hann upplifir.  Það má líkja því við að hann rífi úr sér hjartað og leggji það blóðugt á 

borð fyrir áhorfandann, svo ég dramatíseri þetta aðeins.   

Í þessum skrifum ætla ég að greina vinnuferli, verk, hugmyndir og viðhorf 

mín  í myndlist.  Ég byrja þó á því að fjalla um hugmyndir og lífssýn listamannsins 

Josephs Beuys og Flúxuslistahópsins.  Viðhorf þeirra og verk höfða til mín og get ég 

að mörgu leyti tengt þær við mínar eigin. Í því framhaldi velti ég fyrir mér nokkrum 

verkum Beuys.  Þá greini ég nokkuð almennt frá sköpunarferli verka minna og 

hugmyndum um það.  Nokkur verk sem ég hef unnið á námstímanum við LHÍ skoða 

ég nánar og tilgreini um leið ýmis konar áhrifavalda sem eru aflvakar verkanna.  Að 

lokum mun ég leitast við að tengja þætti úr hugmyndum Beuys og Flúxushópins og 

verkum hins fyrrnefnda við mína listsköpun og lífssýn. 
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Joseph Beuys  

Hinn þýski Josephs Beuys (1921-1986) vakti hann athygli mína og hreif mig vegna 

frumlegra hugmynda og verka ásamt þess gífurlega sköpunarkrafts sem einkenndi 

hann. Ég ákvað að kynna mér þennan náunga betur.  

 Beuys hafði afar róttækar hugmyndir um listsköpun. Hann taldi að allir byggju 

yfir sköpunargáfu og væru listamenn í eðli sínu. Listin yrði ekki aðskilinn frá lífinu 

sjálfu sem væri listrænt sköpunarferli.1  

 Joseph Beuys var pólitískur myndlistarmaður með róttækar skoðanir.  Hann 

vildi breyta vestrænu samfélagi til hins betra og taldi að lýðræði sem byggt væri á 

samfélagslegum skilningi og sátt milli manna gæti aðeins orðið að veruleika ef allir 

tileinkuðu sér listræna hugsun.2 

 Beuys gerbylti hugmyndum um skúlptúr í Evrópu.  Efnisnotkun hans var 

óhefðbundin og þar fyrir utan bætti hann ,,athöfninni" við skúlptúrinn og var 

framkvæmdin við uppsetningu verkanna í sýningarrýmið hluti af sjálfu verkinu. Mörg 

rýmisverk hans sem nú eru til sýnis í listasöfnum sýna ummerki athafnanna og fylgir 

þeim gjarna myndband sem sýnir listamanninn framkvæma athöfnina.3 

Beuys nýtti sér reynslu sína sem hermaður í seinni heimsstyrjöldinni til 

listsköpunar.  Í þessari sjálfsævisögu, Lebenslauf / Werklauf  (Lífsskrá / verkaskrá), 

sem hann birti árið 1964, lýsir hann því þegar hann sem flugmaður í stríðinu var 

skotinn niður í vél sinni yfir Sovétríkjunum.  Vélin hrapaði í afskekktu héraði, Tartar, 

þar sem honum var bjargað af sígaunum sem smurðu líkama hans fitu og vöfðu hann 

inni í filtteppi.  Beuys sagði þennan atburð vera ástæðuna fyrir notkun sinni á fitunni 

og teppinu sem voru nokkurs konar stef í mörgum verka hans.4 

 Í einu þekktasta verki hans, gjörningnum Coyote: ,,Mér líkar við Ameríku og 

Ameríku líkar við mig" (fylgiskjal i)), frá árinu 1974, notar hann sín eigin tákn og 

almennari.  Gjörningurinn sem stóð yfir í viku var fluttur í galleríi í New York.5 Þrátt 
                                                
1 Janson, H.W. History of Art. Thames and Hudson Ltd, London, 1991. Bls. 778-779. 
2 Jón B.K. Ransu. 2003. Meistari Beuys. Mbl.is, 31/8 2003. Sótt 10/12 2009.   
3 Jón B.K. Ransu. 
4 Foster, Hal, Krauss, Rosalind, Bois, Yve-Alain, Buchloh, Benjamin H.D. Art since 1900, modernism, 
antimodernism, postmodernism. London, Thames and Hudson Ltd. 2004.Bls. 480-481. 
5 Janson, H.W. Bls. 778-779. 
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fyrir að Beuys væri í fremstu röð myndlistarmanna í Evrópu, hafði hann aldrei fyrr 

komið til Bandaríkjanna. Honum hafði margsinnis verið boðið að sýna þar á tímum 

Víetnamsstríðsins en ætíð hafnað því vegna andstöðu sinnar við það.  Gjörningurinn 

hófst um leið og listamaðurinn lenti á Kennedy-flugvelli. Var hann þá fluttur í 

sjúkrabíl til gallerísins, íklæddur filtefni frá hvirfli til ilja. Þar lét hann loka sig inni 

ásamt villtum sléttuúlfi (Coyote). Úlfurinn hóf undir eins að tæta teppið utan af 

Beuys. Hann sýndi dýrinu ýmsa hluti og útskýrði þá meðan úlfurinn reif þá og tætti.6 

 Nokkra samlíkingu má sjá í merkingu Coyote og Lebenslauf / Werklauf.  

Coyote deilir á aðgreiningu indjána og hvíta mannsins í Norður-Ameríku.  

Úlfhundurinn er nokkurs konar táknmynd um hve ósamrýmanlegir þessi hópar voru 

en hann var heilagt dýr í augum indjánanna en ofsóttur vegna skinnsins af hvíta 

manninum.7  Hér notar Beuys aftur filtefnið sem kom við sögu í Lebenslauf / 

Werklauf , er sígaunar, sem að mati nasista voru lægsta gerð mannkynsins, vöfðu 

þýska hermanninn því og björguðu þannig lífi hans.  Þarna fjallar hann aftur um ólíka 

menningarheima og ég velti því fyrir mér hvort filtefnið, sem er mjög einangrandi, sé 

mögulega tákn fyrir sambandsleysi og skilningsleysi milli þeirra, bæði í þessu verki 

og í Coyote. 

 Í Lebenslauf / Werklauf geisar ólgandi stríðið milli þjóðanna.  Kannski er 

umburðarlyndi og manngæska hinna lítt siðmenntuðu enn ómenguð og hugsanlega er 

fólkið ekki meðvitað um stríðið eða stríðsáróðurinn nær ekki inn í hjarta hins 

æðrulausa sveitamanns.  Þar er fólkið enn óspillt af ,,siðmenningunni”. Þýski 

hermaðurinn sem er einangraður inni í teppinu, er af allt öðru sauðahúsi.  

Boðskapurinn eins og ég skil hann er fallegur; menn eru alls staðar mennskir og eiga 

að standa saman og sýna hverjir öðrum umburðarlyndi og kærleik.  Undir niðri erum  

við öll hugsandi tilfinningaverur með sömu grunnþarfir; að gefa og þiggja umhyggju 

og kærleik. Þetta voru einmitt hugðarefni Beuys að menn gætu lifað í sátt og virt 

hverjir aðra þrátt fyrir ólíkar skoðanir eða uppruna. 

   

 

 

 

 
                                                
6 Jón B.K. Ransu. 
7 Taylor, Brandon. Art Today. London, Laurence King Publishing Ltd, 2003. Bls.42. 
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Beuys og Flúxus 

Joseph Beuys var meðal frumkvöðla í gjörningum eða uppákomum (happenings) og 

tók meðal annars þátt í þeim með Flúxus-hópnum. Hugmyndafræði Flúxus sem kom 

fram á fyrri hluta sjöunda áratugarins samræmdist því viðhorfi Beuys að líta á lífið 

sem listsköpunarferli. Beuys var þó eiginlega ekki samþykktur í Flúxus-hópinn þar 

sem verk hans höfðu of sterka skírskotun til föðurlandsins og sögulegra atburða.8 

 Flúxushópurinn var alþjóðlegur hópur myndlistamanna, tónlistarfólks, 

rithöfunda og hönnuða.  Fluxus er latína og þýðir flæði og er það heiti afar viðeigandi 

með tilliti til stefnu hópsins.  Meðlimir lögðu áherslu á ferli listsköpunarinnar en ekki 

útkomuna, hvorki eiginlegan hlut né fyrirfram ákveðið markmið.  Þeir blönduðu 

saman miðlum eins og gerist til dæmis í gjörningum þar sem myndlist, ljóðlist, tónlist 

og leiklist geta verið miðlar í einu og sama verkinu. Þeir vildu færa listina til 

almennings þannig að hún yrði ekki aðeins fyrir útvalda menningarelítu.  Til að 

nálgast það vísaði bæði innihald verka og efnisnotkun til hversdagsleika og 

einfaldleika en oft var notast við það sem var hendi næst.  Markmið stefnunnar var að 

líf og list yrðu eitt og að bæði gerendur og áhorfendur sæju hversdagslífið frá fleiri 

sjónarhornum.9 

 Þó Joseph Beuys ætti ekki allaf upp á pallborðið hjá Flúxusmönnum má segja 

að margir atburðir í lífi hans báru vitni um að hann framfylgdi þeirri hugsjón sinni að 

aðgreina ekki líf og list. Sem dæmi um það þá var hann einn af stofnendum 

Græningjaflokksins í Þýskalandi sem er pólitískur flokkur umhverfissinna. Hann 

framdi gjörninga sem höfðu það markmið að bæta umhverfið. Þekktasta dæmið um 

slíkan gjörning er þegar hann lét planta 11.000 trjám sem umhverfislistaverki í 

borginni Kassel til að vega upp á móti mengun frá stóriðju. Einnig kom hann á fót 

stjórnmálaflokki fyrir dýr til að vekja athygli á málefnum dýraverndar.10  Raunar voru 

dýr oft hluti af eða þátttakendur í verkum Beuys. 

                                                
8 Foster, Hal, Krauss, Rosalind, Bois, Yve-Alain, Buchloh, Benjamin H.D. Bls. 481.  
9Berghaus, Günter. Theatre, performance, and the historical avant-garde. New York, Palgrave  

Macmillan, 2005. Bls. 88. 
10 Jón B.K. Ransu. 
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 Annað dæmi  um samtvinnun lífsviðhorfa og nokkurs konar gjörnings má 

rekja til þess þegar, árið 1961, Beuys var ráðinn prófessor við listaakademíuna í 

Düsseldorf, sem er nú einn virtasti myndlistarskóli heims. Þar breytti hann öllum 

hefðbundnum kennsluaðferðum og mótmælti því að hver prófessor mætti einungis 

taka við sex nemendum á hverju ári, enda stangaðist það á við hugmyndir hans um að 

allir væru í eðli sínu listamenn. Ekki lét hann þar við sitja því árið 1972 ákvað hann 

að gera ekki upp á milli þeirra 400 umsækjenda sem óskuðu eftir skólavist og veitti 

þeim öllum inngöngu. Honum var undir eins sagt upp störfum í kjölfarið.   Nemendur 

mótmæltu uppsögninni með því að læsa skólabyggingunni og leggja undir sig 

skrifstofur skólans og stöðva þar alla starfsemi um tíma.11 

 Málaferli vegna uppsagnarinnar tóku sex ár og var úrskurðað að uppsögnin 

hefði verið ólögmæt. Beuys kenndi samt ekki framar í Düsseldorf-akademíunni. Hann 

hélt ótrauður áfram að skapa list, ferðaðist víða, hélt fyrirlestra og opna fundi þar til 

hann lést árið 1986.12 

 Beuys framfylgdi hugsjón sinni um samtvinnun lífs og listar.  Þegar maður 

skoðar feril hans sem listamanns verður ekki hjá því komist að skoða það í samhengi 

við lífsferilinn.  Listferill hans skilur svo miklu meira eftir sig en hin eiginlegu verk.  

Það sem hann stóð fyrir og það sem hann tók sér fyrir hendur helst algerlega í hendur 

við listsköpun hans og verður ekki aðgreint frá henni. 

  

 

Sköpunin 

Listin verður ekki aðskilin lífinu sagði Beuys.  Sköpunarkraftur  er fyrir mér sprottinn 

af þörfinni að tjá tilfinningar af hvers kyns upplifun og færa í myndrænt form.  Oft eru 

þetta tilfinningar eða skynjun sem erfitt er að færa í orð en kalla í mínu tilviki  á 

myndræna úrvinnslu. Það sem ég geri vinn ég af ákafa, ást og einlægni. Þetta er mín 

túlkun á lífinu.  Miðlar og efni skipta mig ekki höfuðmáli heldur finn ég hugmyndinni 

farveg eftir hentugleikum.  Stundum verður þó ákveðið efni eða fundinn hlutur sem á 

vegi mínum verður kveikjan að hugmynd myndverks eða viðbót sem breytir verkinu 

að efni og innihaldi, alveg eins og í lífinu sjálfu; óvænt atvik geta breytt heildarsýn. 

Ég vinn í núinu, þá á ég við að vinnan mín er beintengd því sem helst er á 

döfinni hjá mér og í umhverfinu á því augnabliki.  Auðvitað hlýtur það að vera 
                                                
11 Jón B.K. Ransu. 
12 Jón B.K. Ransu. 
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talsverð einföldun að setja þetta svona fram því öll upplifun og reynsla byggir á svo 

mörgum þáttum sem hafa komið við sögu í lífi manns.  Það er einhver hugmynd eða 

tjáning í öllum verkunum svo leggur hinn meðvitaði hluti heilans fagurfræðilegt eða 

listrænt mat á vinnuna og færir hana í það form sem mér finnst hæfa hugmyndinni 

best. 

 

 

Hlaupabrautir 

Meðal þeirra hversdagslegu athafna sem hafa veitt mér innblástur við listsköpun eru 

hlaup, en mörg verka minna sýna hlaupabrautir í ýmsu samhengi.  Fyrir um tveimur 

árum tók ég mig til og byrjaði að stunda hlaup eða skokk sem líkamsrækt.  Ýmist 

hleyp ég úti í skógi umkringd kanínum sem hvetja mig óspart áfram eða á þar til 

gerðri braut í Laugardalshöllinni með hlaupafélögum.  Meðan á hlaupunum stendur er 

eins og losni um alla rökræna hugsun, líkaminn breytist í vél og hugurinn verður 

móttökustöð fyrir hvers kyns skilaboð og hugmyndir. Þetta ferli hef ég svo unnið 

með.  Hlaupabrautirnar eru þykkar, þéttar og kjötlegar, bæði að lit og áferð.  Þær fela í 

sér áskorun sem ekki er hægt að hunsa. Umhverfið og átökin sem fara þar fram eru 

líkamleg og frumstæð og tengjast keppni og lífsbaráttu.  Þannig finnst mér ég nálgast 

eðlislægan frumkraft og óspilltan huga sem ekki er bundinn viðmiðum og venjum 

þróaðra samfélaga manna, samanber leit Beuys að hinu frumstæða og upprunalega í 

táknmynd úlfsins í Coyote og sígaunanna í Lebenslauf / Werklauf , 

Málverkið Höllin (fylgiskjal ii), sýnir sal frjálsíþróttahallarinnar í Laugardal.  

Hlaupabrautin umlykur salinn, hvorttveggja er málað sterkum, þéttum litum.  Loftið 

virkar einhvern veginn óræðara, í loftkenndum sveppasósulit eins og íslensk 

öræfaþoka. Í salnum ríkir hátíðarbragur því íslenska fánanum er flaggað á miðju gólfi, 

ungmennafélagsandinn er við lýði. Fólkið er ýmist við æfingar eða í rólegheitum. 

Skógarverur; nokkrar kanínur í undarlegum hlutföllum og refur, hafa gert sig 

heimakomnar í þessum manngerða sal.  Kræklótt tré vaxa upp úr gólfinu.  Þessar 

náttúruverur eru allar málaðar svörtum skuggalit.  Hér mætist manngerð bygging, 

Öskjuhlíðin og öræfin. Það er eitthvað í uppsiglingu, loftið er svitaþrungið. 

Þessi opnun hugans og vellíðan við áreynslumikil líkamleg átök eiga sér 

skýringar í seyti taugaboðefnisins endorfíns úr heiladingli.  Þegar efnið losnar frá 
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heiladingli við átökin fer það út í blóðrásina og berst til mænunnar og heilans.13  Áhrif  

endorfína eru meðal annars að þau virðast hafa sársaukaslævandi áhrif og eru þar af 

leiðandi verkjastillandi. Endorfín hafa einnig áhrif á túlkun tilfinninga og valda 

sælutilfinningu. Nafngiftin vísar til svipaðra áhrifa og morfíns. Stundum er talað um 

að íþróttafólk komist í vímu vegna endorfíns. Það gerist eftir að strembin 

líkamsþjálfun hefur verið stunduð í að minnsta kosti hálftíma og þjálfunin er það stíf 

að hún veldur erfiðleikum við öndun, fólk verður andstutt. Nokkrar þeirra íþrótta sem 

algengt er að valdi slíkri endorfínvímu eru hlaup, sund, gönguskíði, róður, hjólreiðar, 

lyftingar, þolfimi og boltaíþróttir.14 

 

 

Hlaupastúlkan  

Hlaupastúlkan er sú sem hleypur, bæði eiginlegt áreynsluhlaup eins og lýst var að 

ofan og sjálft lífshlaupið.  Hún er tilbúin fígúra sem ég vinn út frá. Sem hlaupastúlkan 

held ég dagbók sem er nokkurs konar skissubók.  Í hana skrái ég, í stuttum textum, 

myndum og úrklippum það sem ég upplifi, hugsa og finn. Hún er ég, eiginlega á 

röngunni. Líf hennar er listgjörningur. Þannig vil ég líta á mitt sköpunarferli.   

 Hlaupastúlkan hefur birst í nokkrum verka minna, svolítið sjálfhverf, 

ævintýragjörn en annars hin ágætasta stúlka, með opið inn að kviku.  Í útliti er hún 

fremur hrá teiknimyndafígúra með óræðan svip, kannski hissa, forvitin, 

örvæningarfull og gröð.  Hún lendir í ýmsu og sveiflast fram og til baka í ofsagleði og 

örvæntingu.  En hún nær sér alltaf aftur á strik því hún er í grunninn svo jákvæð og 

hefur ágætan sjálfslækningamátt.  Hún fer út að hlaupa þegar hún vill komast frá 

hversdagslegu amstri, opna hug sinn  og jafnvægisstilla tilfinningaskalann.  

 Þó hlaupastúlkan sé ekki endilega sýnileg er hún sú sem upplifir og segir frá. 

Allt getur orðið henni efniviður frásagnar.  Hún er næm og túlkun hennar oft öfgafull. 

Hlaupastúlkan er mitt skálkaskjól. Með hennar ýktu viðbrögðum bý ég til lítil 

ævintýri og geng stundum einu skrefi lengra en öruggt er. Þessi hugmyndafræði örvar 

sköpunarflæðið. Lífið er svo stutt og ég vil ekki lifa í litlausri flatneskju.  

                                                
13 Endorphin. en.wikipedia.org/wiki/Endorphin. Sótt 1/12 2009. 
 
14 Þuríður Þorbjarnardóttir. 2003. Hvað er adrenalín og hvernig er það myndað í líkamanum? 
visindavefurinn.is.  Sótt 1/12 2009. 
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Í skúlptúrinnsetninguni Vælustelpa  (fylgiskjal iii)), er hlaupastúlkan mótuð í 

leir. Verkið er hlaðið neikvæðum hugsunum, pirringi og kláða sem hún þurfti að losa 

sig við. Hún hniprar sig saman og vorkennir sér ægilega, svört rafmagnsnúran úr 

klobbanum endar ótengd úti á gólfi.  Svört plastskýin eru vot af gremju. Mótun í leir 

virkar sem nokkurs konar hugleiðsla, hún róar og jarðtengir. Það var gott þegar þetta 

var búið, öll leiðindi að baki.  

 

 

Kárahnjúkar 

Í dagbók hlaupastúlkunnar má sjá skrásetingu á nokkurra daga dvöl hennar síðastliðið 

sumar á Kárahnjúkum.  Uppúr þessum dagbókarfærslum vann ég nokkur verk, þar á 

meðal Kárahnjúka (fylgiskjal iv)), sem ég mun svo greina frá.  

 Þarna á öræfum landsins unnu menn, stundum í mánaðarlöngum vinnutörnum, 

allt að tuttugu tíma á sólarhring, þegar hamagangurinn var sem mestur að klára 

verkið.  Og allar þessar karlmannlegu vinnuvélar! Loftið var hreinlega hlaðið 

testósteróni. Sennilega tengja margir virkjunina umhverfispólitík en verkin mín eru 

ekki endilega hugsuð sem áróður í neina átt. Hins vegar vil ég engan veginn vísa því 

frá að ég hafi skoðun á málunum.  Verkin snúast fyrst og fremst um upplifun af þessu 

magnaða samspili náttúru og mannvirkja. Allt svo stórt, máttugt og ótrúlega 

yfirþyrmandi. Líka þá sterku þrá sem hlaupastúlkan bar í brjósti sér og var bara 

óyfirstíganleg í ófullnægju sinni og allt þetta saman, þessi stelpa með opnu kvikuna í 

þessu magnaða umhverfi.  Þetta var bara of stórt! 

 Til þess að gera sér einhverja grein fyrir þessum tröllauknu stærðum og 

gríðarlega afli virkjunarinnar safnaði ég saman eftirfarandi upplýsingum af vef 

Landsvirkjunar.  Kárahnjúkavirkjun er um 690 MW að afli sem fæst úr sex aflvélum. 

Meðalrennsli í gegnum Fljótsdalsstöð er um 110 m3 á sekúndu en mesta mögulega 

rennsli um 144 m3 á sekúndu. Tryggð orkugeta frá stöðinni er um 4.600 GWst á ári. 

Með tilkomu virkjunarinnar var aukið við orkuvinnslu í landinu um tæp 60%. 

 Í Hafrahvammagljúfri gnæfir nú 20 metra há stífla sem myndar hyl fyrir neðan 

Kárahnjúkastíflu. Vatn sem rennur um yfirfall stíflunnar dynur því ekki á 

bergveggnum heldur deyfir vatnið í hylnum fallþungann.15 

                                                
15 http://www.landsvirkjun.is/starfsemin/framkvaemdir/karahnjukavirkjun/. Sótt 7/1 2010. 
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 Jökulsá á Dal er stífluð við Fremri Kárahnjúk og er þar jafnframt langstærsta 

stífla Kárahnjúkavirkjunar sem nefnist Kárahnjúkastífla. Stíflan er 700 m löng og 198 

m há grjótstífla með steyptri þéttikápu á vatnshliðinni. Kárahnjúkastífla er meðal 

þeirra stærstu í heiminum af þessari gerð og hæsta grjótstífla í Evrópu með steyptri 

þéttikápu.  Austan við Kárahnjúkastíflu er Desjarárstífla og að vestanverðu er 

Sauðárdalsstífla. Þessar hliðarstíflur eru grjót- og malarstíflur með þéttikjarna úr 

jökulruðningi.  Saman stífla stíflurnar þrjár farveg Jökulsár á Dal og mynda Hálslón. 

Hálslón er 57 km² að stærð og getur rúmað 2.100 Gl.  Fyllist lónið verður vatnshæðin 

625 metrar yfir sjávarmáli.  Að öllu jöfnu fyllist Hálslón síðsumars. Þegar lónið er 

fullt er vatni veitt um yfirfall Kárahnjúkastíflu þaðan sem það steypist í um 90 m 

háum fossi niður í Hafrahvammagljúfur.16 

 Orkan sem Kárahnjúkavirkjun gefur af sér fer til álvers Fjarðaáls í Reyðarfirði 

og voru orkusölusamningar undirritaðir við Alcoa í mars 2003. Vegalagning og aðrar 

undirbúningsframkvæmdir hófust síðla á árinu 2002, en raunverulegar framkvæmdir 

við virkjunina, vorið 2003 þegar orkusölusamningarnir voru tryggðir.  Sjálf 

raforkuvinnslan hófst síðan í nóvember 2007 þegar stöðin var formlega gangsett.  

Síðastliðið sumar og haust 2009 stóðu yfir ýmsar framkvæmdir frágangs- og 

lokaverkefna sem nú er lokið.17 

 Virkjuninni var mótmælt bæði áður en framkvæmdir hófust og meðan á þeim 

stóð. Rök virkjunarandstæðinga voru af margvíslegum toga, m.a. út frá sjónarmiði 

hagfræði og náttúruverndar. 

 Dvölin á Kárahnjúkum varð mér innblástur að verki sem ég kalla einfaldlega 

Kárahnjúkar. Verkið er málverkainnsetning í litlu herbergi.  Ljósmynd af virkjuninni 

yfirfærði ég í svarthvítu á glæru sem ég varpaði svo með myndvarpa á þrjá veggi 

þessa rýmis.  Sundlaug var máluð í lit beint á vegginn þar sem lónið sjálft er.  

Sundlaugin er sjónrænt sterk í minni þess sem syndir og kallar fram minningu 

tilfinningarinnar sem endorfínið veldur þegar það streymir um líkamann, líkt og í 

hlaupunum.   Appelsínugular plastveifur á snæri sem gjarna eru notaðar við hvers 

kyns verkframkvæmdir til afmörkunar, strengdi ég skáhallt þvert yfir herbergið. 

Veifurnar vísa einnig til íþróttakeppni en þær eru oft hafðar við rásmark. Verkið 

finnst mér kyrrlátt en býr samt yfir einhverri óræðri ógn eða valdi. Maður og náttúra 

                                                
16 http://www.landsvirkjun.is/starfsemin/veitur-og-midlanir/halslon-/. Sótt 7/1 2010. 
17 http://www.landsvirkjun.is/starfsemin/framkvaemdir/karahnjukavirkjun/. Sótt 7/1 2010. 
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mætast, maðurinn hefur beislað náttúruna að sínum þörfum.  En hefur náttúran sagt 

sitt síðasta? 

 Þegar ég fjalla um verk mitt Kárahnjúka verður mér stundum hugsað um 

Beuys sem var sterkur talsmaður náttúruverndar.  Menn, dýr og náttúra eru öll hluti af 

lífrænni heild á jörðinni.  Menn og dýr lifa hvert á öðru og á náttúrunni.  Náttúran 

gefur okkur af auðlindum sínum og þegar við deyjum gefum við jörðinni líkamlegar 

leifar okkar í hringrás lífs og dauða.  Nútímamaðurinn hefur þó fjarlægst tengsl sín 

við náttúruna, hann er kominn úr takti við náttúrulega hringrás.  Hann stendur 

einhvers staðar fyrir utan og reynir með yfirgangi að ryðja sér leið inn.  Hann hefur að 

mörgu leyti raskað jafnvægi heildarinnar.  Okkur mönnum er ekki stætt á vera 

einungis þiggjendur við verðum að gefa til baka til að viðhalda jafnvægi.  Þetta finnst 

mér að við verðum að hafa í huga þegar við nýtum okkur það sem náttúran hefur upp  

á að bjóða.  Annars fáum við þetta bara allt í hausinn aftur. 

 

 

Tenging – líf og list 

Að vissu leyti finnast mér hugmyndir Beuys og hlaupastúlkunnar falla ágætlega 

saman. Líkt og Beuys nýtti sér áhrifamikla reynslu sína sem hermaður í stríði til 

listsköpunar í Verklauf / Lebenslauf  vinnur hlaupastúlkan úr því sem ég upplifi. 

 Menn hafa lengi velt fyrir eilífðarspurningunni um listina og lífið og hvað er 

list? Nú er ég í listaskóla og innan veggja hans reyni ég að skapa mína list, að minnsta 

kosti hina áþreifanlegu. Til þess er ætlast, skólinn er vettvangur listsköpunarinnar.  En 

hvað gerist þegar ég yfirgef skólann á daginn, slokknar þá á sköpuninni?  Mér finnst 

listin líka tilheyra lífinu utan veggja stofnananna og hinna hefðbundnu ramma í hvers 

kyns skilningi.  Mér finnst gott að vera meðvituð um þetta og nýta mér í 

listsköpuninni.  Þegar ég fer út að hlaupa er ég að vinna í minni listsköpun, eins þegar 

ég ligg í rúminu, horfin inn í draumaheiminn.  Í samskiptum mínum við fólk finnst 

mér stundum gaman að skapa aðstæður sem leiða til einhvers óvænts sem annars 

hefði ekki orðið.  Það að fara út fyrir sinn eigin ramma, að ögra sjálfum sér, ýta sér út 

á ystu nöf, finnst mér virkja mína sköpun og ég reyni oft meðvitað að gera það hvort 

sem það er í samskiptum eða einhverjum aðgerðum. Spennufallið sem öfgakenndar 

athafnir skilja eftir sig, geta ennfremur nýst og verið aflvaki verka. Listsköpunin 

verður þá nokkurs konar meðferð eða úrvinnsla á atburðum og tilfinningum og þannig 

er listin einnig samofin lífinu. Að mörgu leyti finnst mér þetta snúast um að vera 



 12 

virkur í sínu lífi og taka þátt og taka afstöðu til umhverfisins og þess sem fyrir mann 

ber.   Joseph Beuys starfaði öllum stundum að listsköpun.  Bæði bjó hann til eiginleg 

efniskennd verk eða sýndi gjörninga en hann leit á aðrar athafnir sínar einnig sem list 

og má í því samhengi nefna stofnun Græningjaflokksins og umbyltingu kennsluhátta 

við listaakademíuna sem hann starfaði sem prófessor við.   

 Joseph Beuys og Flúxusmenn vildu færa listina nær almenningi, ekki þyrfti að 

setja sig í sérstakar stellingar til að njóta hennar eða skapa.  Listin er samofin lífinu 

sjálfu, hluti af hinum venjulega hversdagsleika. Ég vil nálgast myndlist bæði sem 

áhorfandi og þátttakandi af æðruleysi og helst án nokkurrar vitundar um hvað sé 

æskilegt eða viðurkennt.  Flest fólk getur myndað sér skoðun á því sem það sér og 

upplifir sem áhorfendur í myndlist.  Það þarf ekki að vera útlært í myndlist eða þjálfað 

í myndlistarumræðu til þess að geta haft skoðun og rætt hana.  

 

 

Tenging- frásögn og tákn 

Mörg verka Beuys eru frásagnakennd. Hann býr til aðstæður og segir sögur og notar 

hluti aftur og aftur sem hann tákngerir. Lebenslauf / Werklauf er dæmi um slíkt en 

einnig í Coyote eru hlutir tákngerðir (sjá kaflann um Beuys). 

 Ég held að megi segja að verkin mín séu frásagnarkennd með ævintýrablæ.  

Þau hafa þó ekki endilega upphaf eða endi eins og í hefðbundinni frásögn.  Fremur 

lýsi þau ástandi sem gefi möguleika á hugsanlegri framvindu eða mögulegri forsögu.  

Líkt og í ævintýrum nota ég hluti eða fyrirbæri, sem koma oft við sögu í verkum, sem 

nokkurs konar tákn eða til að skýra frásögnina.  Hlaupastúlkan er stundum sögumaður 

sem lýsir ástandi eða upplifun. Önnur tákn sem ég nota eru meðal annars 

hlaupabrautin, ýmis villt dýr, sundlaug, fóstur, farsíminn.  Í bakgrunni, en þó ekki í 

veigaminna hlutverki, er gjarna umhverfi, manngert eða náttúrulegt.  

 Í sumum verkum nota ég orð og stuttar setningar, stundum úr samtölum 

mínum við annað fólk, hugsunum út frá einhverju sem ég hef upplifað eða jafnvel 

sms-um og tölvupóstum. Oft nota ég sömu orðin aftur og aftur. Ég nota þau í sama 

tilgangi og áðurnefnd myndtákn, til að klifa á einhverri hugmynd eða tilfinningu og 

mynda samhengi milli verka. Þetta samhengi við önnur verk þarf þó ekki að vera 

greinanlegt í hverju verki fyrir sig.  Ég vil að hvert verk geti staðið sjálfstætt.  

 Mér finnst gaman að blanda saman ólíkum heimum og óvæntum 

samsetningum, bæði í efni og innihaldi, svona eins og í draumi, þar sem hin rökræna 
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upplifun í tíma, rúmi og aðstæðum, er ekki til grundvallar eða í ævintýrum þar sem 

hið ómögulega er mögulegt.  Ævintýraminnið um sigur hins saklausa og góða gegn 

hinu útsmogna og vonda var mér innrætt við lestur ævintýra og þjóðsagna í æsku. 

Jafnvel þótt hjartahreinni söguhetju virðast allar bjargir bannaðar á einhverjum 

tímapuntki, fær hún að lokum þau góðu laun sem hún verðskuldar.  Þetta er jafnfram 

sigur hreinnar eðlisávísunar gegn kaldri rökhyggju. Hið ómögulega verður mögulegt. 

Rökleysa og einhvers konar yfirnáttúra er ekki auðveldlega skilgreind og því finnst 

mér eftirsóknarvert að ná fram.   
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Lokaorð 

Ef til vill er, að þessu verki unnu, vert að velta því fyrir sér hvort að einhverri 

niðurstöðu sé komið.  Til dæmis varðandi Beuys.  Svo virðist sem hann hafi í afstöðu 

sinni til lífs og listar verið algerlega laus við öll höft. Hann vildi að líf og list yrðu 

ekki aðskilin, þau væru eitt.  Mörg verk hans og athafnir sýna það. Hann taldi að allir 

menn væru listamenn og samkvæmt þeirri trú veitti hann öllum umsækjendum 

inngöngu í listaakademíuna. 

 Ef listin er skilgreind að hætti Beuys sem hluti af lífsferli hvers og eins hljóta 

allir að vera listamenn.  Mér finnst þetta alveg fullgild afstaða en hins vegar held ég 

að það skipti líka máli að vera meðvitaður um þetta listræna lífsferli ef maður vill geta 

nýtt sér það sem listamaður. Að geta yfirfært, tákngert, dramtíserað og sett fram efni 

þannig að það hafi einhvern tilgang, hvort sem er fyrir geranda eða áhorfanda. Að 

minnsta kosti ef maður vill skilgreina sig sem listamann á hefðbundnari hátt, það er að 

segja listamann sem vinnur meðvitað að listsköpun.  

 Flúxusmenn vildu ekki að listin yrði sett á stall og þannig almenningi 

óaðgengilegri.  Ég get líka auðveldlega tekið undir það viðhorf. Listræn tjáning hvers 

og eins er ekkert ómerkilegri eða minna virði en einhvers annars.  Listræn tjáning er 

að mínu mati öllum eðlileg og hver og einn setur hana fram á sinn hátt. 

 Ég hef ekki endilega komist að niðurstöðu um hvað sé list og er svo sem ekki 

viss um að ég þurfi þess en ég hef reynt að komast að því hvað ég vil segja og gera í 

minni listsköpun.  Beuys hefur hjálpað mér að líta á list í víðara samhengi.  

Myndlistin er ekki endilega bundin við ákveðna efnislega lokaafurð heldur getur hún 

mögulega verið samtvinnuð öllu því sem fyrir mann ber. 

 Ég hef stundum pælt í því hvort listin þurfi endilega að vera áhorfandanum 

skiljanleg, að minnsta kosti á þann hátt að hann geti skilgreint hana til fullnustu.  Ég 

vil helst ekki þurfa að taka meðvitað tillit til hugsanlegs áhorfanda. Er það hroki? 

Verk mín vil ég vinna af einlægni og þau eru persónuleg.  Þau eru oft unnin sem eins 

konar meðferð til að yfirvinna eitthvað ástand og koma mér í jafnvægi.  Þessi 

vitneskja þarf ekki endilega að skila sér til áhorfandans. Verkin mín segja oft 

einhverja sögu sem þarfnast ekki nákvæmrar útlistunar.  Sögur og frásagnir standa 

alltaf fyrir sínu og krefjast ekki hlutlægrar reynslu áhorfandans. Hins vegar eru 
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tilfinningar sammannlegar og með þessu vil ég frekar ná fram einhverri stemningu.  

Til að mynda höfða verk Edvards Munchs sem var uppi í Noregi kringum aldamótin 

1900 enn til fólks í dag einmitt vegna þess að við getum fundið til samkenndar með 

listamanninum sem túlkaði tilfinningar sínar á svo áhrifaríkan hátt. 

 Ég skoða og get jafnvel samsamað mig mörgum ólíkum listamönnum á 

einhvern hátt.  Eflaust hafa þeir haft áhrif á listsköpun mína. Það er líka margt annað 

sem hefur áhrif á mína listsköpun, svo sem gamaldags ævintýri og þjóðsögur, 

teiknimyndir, íþróttir og endorfín og upplifun af öllu tagi, sjónræn, hugmyndaleg, 

tilfinningaleg.  Upplifunin getur auk þess tengst einhverju sem er áður upplifað hvort 

sem er bein reynsla eða eitthvað lesið eða heyrt. Svo blandast þetta allt saman í einn 

ægilegan hrærigraut sem ég fjallaði um í þessari ritgerð. 
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