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1.Ég hlæ framan í hætturnar 
,, Jafnvel þótt ég viti af veikleikum mínum, geri ég samt mistök. 

Bara þegar ég dett stend ég aftur upp ”1 

 

     ,,Ég hlæ framan í hætturnar”2  sagði Simbi (ljónaprins), við Nölu (ljónaprinsessu), 

þegar Nala reyndi að vara Simba við að rannsaka hinn dularfulla Fílakirkjugarð í 

teiknimyndinni Konungur Ljónanna. Þessi mynd var mínar ær og kýr þegar ég var sjö ára. 

Eins og flestir jafnaldrar mínir grenjaði ég sem aldrei fyrr þegar faðir Simba (Mufasa) féll 

niður Himinbjarg og mætti grimmum örlögum sínum. Eftir öll þessi ár situr þessi setning 

ennþá í mér. ,,Ég hlæ framan í hætturnar”. Það er einhver sannleikur í þessum frasa fyrir 

mér. Taka öllum áskorunum og hindrunum í lífinu og listinni með bros á vör. Simbi sætti 

sig ekki við að hlusta á sögur um þennan dularfulla stað, Fílakikjugarðinn, hann vildi fara 

þangað, skoða hann og upplifa hann. Einhvern veginn koma mér í hug þessar 

hugleiðingar þegar ég lít til baka yfir þau ár sem ég hef verið nemandi í Listaháskóla 

Íslands.  

   Ég og bekkjarsyskin mín höfum gengið í gegnum súrt og sætt þessi þrjú ár sem við 

höfum stundað nám saman.  Við höfum verið hvött til að ögra okkur. Við höfum verið 

hvött til að prófa nýja hluti en á sama tíma að finna okkur sjálf. Finna það besta í sjálfum 

okkur og virkja það enn frekar. Sjálfur hef ég verið að feta mig áfram í ýmsu. Ég er búinn 

að reyna fyrir mér í allskyns listmiðlum og gera margar tilraunir. Ég hef farið um víðan 

völl en í nýjustu verkum mínum finnst mér eins að nýr áhuganeisti hafi kviknað. Þessi 

verk mín eru teikningar sem eru unnar hratt og hiklaust. Vinnuaðferð þessi hentar mér 

                                                 
1 Tania Kovats: The Drawing Book, A Survey Of Drawing: The Primary Means Of Expreeeion, Black Dog 
Publishing, 2007bls 125 
2 Setning úr teikninmyndin Lion King. Sem Walt Disney framleiddi árið 1994  
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afar vel. Teiknistíllinn sjálfur byggir á æfingum og tilraunum sem notaðar hafa verið 

meðal myndlistarmanna í áratugi svosem blindlínuæfingar. Teikningar þessar verða 

megin umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Ég ætla að fjalla um áhrif teikninga á mitt 

daglega líf. Hvernig þær hjálpa okkur að greina hugsanir okkar og hvernig teikningar 

kallast á við undirmeðvitund okkar. Hvernig listamenn nota teikningu til að hjálpa sér að 

sjá hlutina í réttu ljósi.  Einnig ætla ég að tengja  inn í þetta rokkið. Ég hef verið í sömu 

hljómsveitinni í fjögur ár. Þessi hljómsveit ber nafnið Sudden Weather Change og við 

erum nýbúnir að gefa út okkar fyrstu breiðskífu sem heitir því þjála nafni Stop 

Handgrande in the name of crib death understand . Ég hugsa um tónlist allan daginn. Ég 

tala um tónlist við mína nánustu vini. Ég tala um tónlist við ættingja í fermingarboðum. 

Þar sem tónlist spilar svona mikinn þátt í mínu lífi  hlýtur hún líka að spila mikinn þátt í 

myndlistarsköpun minni. Ég ætla að reyna að komast í botn í þessu öllu. Ég ætla líka að 

fara í hugmyndafræði okkar í Sudden Weather Change og hvernig hún endurspeglast í 

minni myndlist.  

    

2. Allt er mikilvægt. Saga vinnuferlisins 

   Alla tíð hef ég teiknað mikið. Alveg frá því ég var smá polli hef ég verið krassandi 

hvenær sem mér gefst kostur á. Í raun og veru var þessi sterka krass og krotlöngun sem 

fékk mig til að hefja nám í Fjölbraut í Breiðholti á listabraut. Árið 2007 varð ég stoltur 

stúdent með sól í hjarta, tilbúinn að takast á við minn eigin Fílakirkjugarð. Í Fjölbraut 

hafði mér verið kennd módelteikning, formfræði, litafræði og fjarvíddarteikning. Þessi 

fög ásamt mörgum öðrum grunnfögum á listabraut urðu fljótt uppáhaldsnámsgreinar 

mínar.  Mér var líka kennd mikilvægi þess að teikna í skissubók. Allir nemendur ættu að 
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eiga eina slíka til að rita niður hugmyndir sínar. Hvort sem hugmyndin er stórtæk eða 

smávægileg, góð eða slæm. Þegar öll er á botnin hvolft skiptir allt máli . Ég komst að því 

að þegar maður er að teikna er maður eiginlega að kortleggja hugann. Þetta var mér 

dýrmætur lærdómur. Mér var sem sagt kennt að beisla krassið og að sjá notagildi í 

krotinu. 

    Þegar ég kom í Listaháskólann langaði mig að prófa mig áfram í nýjum listmiðlum 

sem ég hafði ekki ennþá tekist á við. Tölvuver Listháskólans heillaði mig en eftir smá 

tíma varð málverkið mun áhugaverðara. Á öðru ári tók ég alla þá kúrsa sem ég gat sem 

tengdust listmálun. Ég reyndi að vera eins groddalegur og ég gat þegar ég málaði, ég 

reyndi að vinna hratt og örugglega en mest þó að vera frjór og hugmyndaríkur. Ég kýldi á 

allt sem mér datt í hug og útkoman var hrá og að mínu mati mjög einlæg. Þegar ég 

byrjaði svo á þriðja ári var engin löngun hjá mér lengur til að halda áfram uppteknum 

hætti. Svo ég fór að skoða gamlar skissubækur sem lágu í reyðileysi djúpt inn í skáp. Ég 

varð mjög hrifinn af  þessum skissubókum. Í þeim var eitthvað spennandi. Þar var ég 

virkilega óhræddur og óþvingaður. Mér fannst eins og í þessum skissubókum væri meiri 

ég. Þegar ég fór að skoða málvekin sem ég hafði gert í gegnum skólann fannst mér þær 

líkjast miklu meira teikningum en nokkri sinni málverkum. Svo ég  ákvað að setjast niður 

og gera það sem mér finnst virkilega gaman. Að teikna. 

    Stefnan var að vinna teikningar hratt og óþvingað. Því hrárra og groddalegra þeim mun 

betra. Einhvern veginn hefur mér alltaf fundist hráleiki vera kostur. Grófleiki hefur alltaf 

heillað mig. Ef til vill er það út af því að í hráleikanum leynist einhvers konar heiðarleiki 

og einlægni. Heiðarleiki og einlægni finnst mér vera frábærir kostir. Að vera einlægur og 

heiðarlegur gagnvart viðfangsefniu finnst mér vera lykill að góðu verki. Mér finnst líka 
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mjög mikilvægt að ég sjálfur hafi gaman af því sem ég er að fást við. Að gera hlutina með 

hangandi hendi boðar aldrei neitt gott.  Óþvinguð tjáning er líka eitt af því sem ég er 

mikið að leita eftir og hún leynist oftar en ekki í groddaraskap. Ég tók þá afstöðu í byrjun 

vinnuferlisins að teikningar á ódýrum blöðum væru jafnmikil listaverk og hvert annað 

málverk.  

    Áður en ég byrjaði ákvað ég að setja mér nokkrar vinnureglur. Fyrsta reglan var að 

ritskoða aldrei sjálfan sig. Önnur reglan var að teikna eina mynd á mínútu í nákvæmlega 

tíu mínútur, taka svo smá hlé og endurtaka svo leikinn. Fyrir hverja mínútu í þessum tíu 

mínútna sköpunarferli var ég búinn að fyrirfram ákveða hvaða blöð og hvaða teikniáhöld 

ég ætlaði nota. Þriðja reglan en jafnframt sú miklvægasta var að henda engu. Móttóið mitt 

var, og er, að allt er mikilvægt. Ég ákvað líka með sjálfum mér að fara nákvæmlega eftir 

eigin sannfæringu og tilfinningu. Sem dæmi valdi ég að nota litaðan pappír í staðinn fyrir 

hvít blöð bara af því mér fannst betri lykt af litaða pappírnum. Í fyrstu fannst mér þetta 

verkefni mjög óvægið og erfitt. Stundum sat ég í tíu mínútur án þess gera svo mikið sem 

einn lítinn punkt á blaðið. Sem betur fer fóru samt hjólin að snúast frekar hratt. Eftir smá 

tíma er ég orðinn að nokkurs konar framleiðsluvél.  

   Ef ég hefði fengið 500 kall fyrir hvert blað sem ég teiknaði á væri ég baða mig í 

peningum eins og Jóakim Aðalönd. Því fleiri myndir sem ég gerði því ánægðari varð ég 

með verkin. Þessar teikningar leiddu margt óvænt í ljós um sjálfan mig. Einhvern veginn 

fannst mér eins og undirmeðvitund mín væri að teikna. Svo dæmi séu tekin byrjaði ég 

teikna ósjálfrátt upp þætti eða bíómyndir sem ég hafði séð kvöldið áður eða einhverjar 

æskuminningar . Oftar en ekki fylgdu textar með myndunum. Þessir textar voru spuni og 

koma algerlega ómeðvitaðir. Ekkert var fyrirfram ákveðið, þetta bara gerðist. Þetta fannst 
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mér alveg rosalega heillandi viðfangsefni. Svo ég fór að kynna mér betur hvaða áhrif 

teikningar hafa á hugann. Hvernig listamenn nota teikningar. Ég komst að því að það eru 

til margar æfingar til að virkja undirmeðvitundina í teikningu. Margar af þessum æfingum 

voru mér kenndar í Fjölbraut í Breiðholti en þá skildi ég aldrei almennilega hvaða 

tilgangi þær þjónuðu. Ég fór í það að kynna mér þær aðeins betur og þessar æfingar fjalla 

ég um í næsta kafla.  

   Upphengið var mjög miklvægt fyrir mig. Ég var mjög harður á því að hengja upp allt 

og fylla algerlega vegginn. Frá gólfi og í loft upp eins og gert var í  Salon sýningum (sjá 

mynd 1). Salon sýningar voru stofnaðar í frönsku listaakademíunni árið 16643. Þetta 

fannst mér sniðug hugmynd. Þegar ég var búinn með þriggja daga vinnu við að klína 

kennaratyggjó á blöð og hengja upp voru þrír stórir veggir fullir af blöðum. Ég var 

einstaklega ánægður með útkomuna og fannst hafa tekist vel til. Þegar búið var að hengja 

allar teikningnar litu verk mín meira út eins og innsetning (sjá mynd 2 og 3). Ég notaði 

litaðan pappír í öllum regnsbogans litum. Þaning að upphengið virkaði eins og tilraunir 

að litasamsetingum. Það er gaman að segja frá  því að þegar ég var búinn að hengja allar 

teikningnar upp var ég spurður hvort ég væri lesblindur, ég svaraði játandi. Spyrjandinn 

hló og sagði að ,,allir með lesblindu finnst  betra að horfa á lituð blöð heldur en hvít”4. Ég 

reyndi líka að hengja upp myndir sem voru með svipað viðfangsefni saman. Þanning að 

áhorfandinn gæti ímyndað sér einhverja sögu eða eitthvað samhengi. Til dæmis var 

teikning af hermanni við hliðina teikningu af orrustuflugvél.  

 

 
                                                 
3National gallery of Australia, Timeline of the Paris Salon, http://nga.gov.au/Research/Salons.cfm , tekið  
21/13 2009 
4 Áhorfandi spurði mig  
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3.1. Teikningar - Kortlagning Hugans 

,,Ef þú teiknar , þá sérðu allt”5. Útskýrir Jenny Keller prófessor í vísindateikningum fyrir  

Jennifer New höfund bókarinnar Drawing from life. Í þessari bók reynir Jennifer New að 

sanna að allir geta teiknað. Hún tekur viðtöl við allskonar fólk t.d. fatahönnuði, 

vísindamenn, kennara, rithöfunda og tónlistamenn og spyr þá spjörunum úr um 

teiknilistina. Skissubækur eru það sem sameinar þennan víðtæka hóp. Allir sem New 

skrifar um halda skissubækur. Svona skrifar New sjálf um skissubækur:    
   Skissubækur eru gleymdar hetjur listrænnar sköpunar. Þær lifa sínu sjálfstæða lífi í vasa hjá fólki úr öllum 

stéttum samfélagsins. Hjá fuglaskoðara í göngutúr, hjá vísindamanni niðursokkinn í rannsóknir sínar, hjá 

leikstjóra sem er orðin of seinn á rauða dregilinn, hjá fatahönnuði sem á í erfiðleikum með að velja fatalínu 

sumarsins og hjá síðhærðum unglingi sem nennir ekki að fylgjast með í kennslutímum6.  

    Ég er mjög sammála þessari speki . Öll notum við blað og blýant til að skýra hugsanir 

okkar. Hver hefur ekki krassað upp kort á pappír bút eða vinnuteikningu af herbergi sem 

á að gera upp. Teikningar notum við til að greina betur hugsanir. Það gerist eitthvað við 

það að koma hugmyndum sínum niður á blað. ,, Við erum öll teiknarar”7 skrifar Tania 

Kovats í bók sinni The Drawing Book . Löngun okkar í skarpari hugsun knýr okkur til að 

taka upp blýant og blað, hugurinn og skriffærin eru nátengdar, strokur, skuggi og form 

eru ekkert nema afleiðing hugsunar8.   

   Teikningar snúast sem sagt um að koma skipulagi á hugsanir sínar. Þær eru miklu meira 

en eitthvað krass á blaði, þær eru það sem við hugsum, það sem við erum. Mér finnst góð 

teikning vera góð af því að hún er teiknuð af ástríðu eða sýnir einhverja afstöðu sem 

                                                 
5 Jennifer New:Drawing From Life,. The Journal as Art, Princeton Architecural Press,2005 bls 34 -þýð mín 
6 Jennifer New:Drawing From Life,. The Journal as Art bls 8 -þýð mín 
7 Tania Kovats: The Drawing Book, A Survey Of Drawing The Primary Means Of Expreeeion, bls 7 –þýð 
mín  
8 Catherine Zegher: The Stage Of Drawing: Gesture And Act,Tate Publishing, 2003, bls 9  
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viðkomandi tekur til lífsins. Þegar teiknað er eftir fyrirmynd finnst mér  miklvægt að 

túlka sína persónulegu afstöðu tilviðfangsefnisins. Hvernig teiknarinn sér fyrirmyndina. 

Þegar við skoðum teikningu sjáum við oft greinilega tengslin við listamanninn. Við 

verðum vitni að listaverki sem er gert með engu nema teikniáhaldinu í  hendi sjálfs 

listamannsins. Kovats bendir á  að oftar en ekki sé hægt að greina í hvaða átt er teiknað 

og af hve miklu afli er teiknað á pappírinn9. Ég hef sjálfur tekið eftir þessu í mínum 

eiginn teikningum. Oft þegar ég teikna reyni ég að leika mér með kraftinn t.d að teikna af 

miklu afli ofarlega á blaðinu en laust annars staðar á pappírnum.  

   Þegar fólk skoðar myndir og teikningar vakna allkyns tilfinningar upp. Það gerist 

eitthvað furðulegt í huga okkar. Við getum t.d séð einhverja teikningu og skyndilega 

vaknar upp einhver eldgömul minning sem var löngu gleymd og grafin.  Harry Robin 

lýsir áhrifum mynda svona: “Þegar fólk skoðar myndir verður það fyrir sjónrænni og tilfinningalegri 

upplifun. Áhorfandinn flytur kyrrstæða, tvívíða mynd inná svæði í heilanum sem geymir tilfinningar og 

persónulega reynslu okkar. Áhorfandinn fer inn í ástand sem margir vísindamenn álíta að sé bara til í 

heilabúinu okkar. Ósnertanlegur raunveruleiki sem er bara til í huga okkar”10. Það eru margir sem 

segjast ekki geta teiknað en það er einfaldlega misskilningur t.d. er sannað að öll börn 

teikna. Þau nota teikningu einfaldlega til að tjá sig.  

 

3.2. Teiknilist barna, óheft tjáning 

   Mér finnst sérstaklega áhugvert að skoða teikningar gerðar af börnum. Ég hef unnið 

lengi á leikskólanum Sunnuborg og þar komst ég í kynni við barnateikningar. Þegar börn 

teikna eru þau að tjá sig og úr teikningum barna er hægt að lesa ýmislegt um þroska 

                                                 
9 Tania Kovats: The Drawing Book, A Survey Of Drawing: The Primary Means Of Expreeeion, bls 8 
10 Tania Kovats: The Drawing Book, A Survey Of Drawing: The Primary Means Of Expreeeion, bls 10 

 8



þeirra. Oft er sagt að blað og litur sé besta tjáningarleiðin fyrir börn. Þessi óhefta sköpun 

heillar mig mjög. Enda er ég að vinna á mjög svipuðum nótum. Í ritgerð eftir Krístínu 

Gunnarsdóttur lýsir hún þroskaferli barna í gegnum teikningu. Þar vitnar hún í nokkra 

fræðimenn á þessu sviði.  Þegar barn er fjögurra mánaða gamalt fer það að hella úr 

mjólkurglösum og sulla annars konar vökva í gólfið. Þá er talið að barnið sé að reyna að 

búa til fullformaða ímynd11. Það er um 18 mánaða aldur sem börn fara fyrst að teikna, þá 

byrja þau fyrst að hafa einhverja stjórn á sjónrænni upplifun, samkvæmt rigerðinni eftir 

Serge Tisseron  Öll skrif eru teikningar. Þar lýsir hann þessu tímabili þannig að augað sé 

bara að elta hendina án þess að hafa mikla stjórn á því  hvað hún er að gera. Kovats lýsir 

þessum frumteikningum okkar svona .Um tveggja ára aldur er augað byrjað að stjórna 

hendinni. Á þessu skeiði eru teikningar barna meiri líkamstjáning en nokkuð annað. Þau 

hreyfa litinn fram og aftur. Fyrstu teikningar okkar eru ekki sjónræn upplifun heldur 

tjáning12.   

    Það fyrsta sem barnið teiknar eru myndir af manneskjum, svokallaðar höfuðfætlur, þar sem hendur og 

fætur tengjast höfði en búkinn vantar. Frá eins árs og til átta - níu ára, þroskast teikningar barnanna frá því 

að vera höfuðfætlur til þess að vera fullkomnar mannsmyndir. Teikningar barnanna verða persónulegri og 

einstaklingsbundnari, þau fara að gera tilraunir með þrívídd, skugga, mismunandi sjónarhorn, skap og 

tjáningu. Talið er að þessi þróun í teikningu barnsins spegli á margan hátt þroska þess. Börnin geti snemma 

sett sig sjálft inn í myndir sínar og verið þáttakendur þess heims sem þau búa til á blaðinu, annar heimur er 

síðan þar fyrir utan.  Fyrir börn er teikning álitin ein besta tjáningarleiðin að láta í ljós persónuleika sinn, 

hugsanir eða önnur skilaboð til umheimsins.13  

                                                 
11Ismennt.is, Kristín Gunnarsdóttir, vitnar í A case for early art education eftir Charles A. Bleiker, What 
happens when we ask What is art eftir Carol S Jeffers og The role of reflection in student teacher´s 
perceptions of their professional development eftir Carole Henry. 
,http://www.ismennt.is/vefir/fjarnogk/Nogkfjar/valverk/einst8kg.htm, 28/12 2009 
12 Tania Kovats: The Drawing Book, A Survey Of Drawing, bls 8 
13Ismennt.is, Kristín Gunnarsdóttir, þrjár 
tímaritsgreinar ,http://www.ismennt.is/vefir/fjarnogk/Nogkfjar/valverk/einst8kg.htm, 27/12 2009 
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Teikningar barna vekja mikinn áhuga mjá mér af því  þær eru svo einlægar og óþvingaðar. 

Þannig tjáningu er ég einmitt að leita eftir í minni eigin list. Margir myndlistarmenn hafa 

haft áhuga á myndlist barna t.d. Jean Dubuffet. Hann safnaði list eftir geðveika, 

ómenntaða listamenn og börn. Þessi list fannst Dubuffet vera hrein og óþvinguð en svona 

myndlist er oft kölluð primitíf eða naíf. Til að komast nær þessari óþvinguðu tjáningu 

reyndi Dubuffet að stæla þessa frumstæðu list. Hann taldi að myndlistarmenntun og 

tæknileg færni væri heftandi14. Eins Dubuffect finnst mér list barna mjög heillandi en ég 

er ósammála honum í einu athriði. Mér finnst að tæknileg færni frelsandi. Að vera flinkur 

með blýantinn hjálpar mér að losa um höft. Til að komast nær undirmeðvitundinni og 

óþvingaðri tjáningu notast ég við áður nefndar teikniæfingar en um þær fjalla ég í næsta 

kafla.  

 

3.3. Teiknileikir  

   Myndlistarmenn hafa lengi notfært sér ýmsar teikniæfingar til að að fá fram óþvingaða 

tjáningu. Sem sagt að hjálpa sér að losa um undirmeðvitundina. Í teikniverkum mínum 

hef ég notað slíkar æfingar óspart. Þessir teiknileikir voru mér kenndir snemma í 

námsferlinu og ætla ég að útskýra þá nánar en þeir eru oftar en ekki bráðskemmtilegir og 

mjög þroskandi. Æfingar þessar hafa verið stundaðar af listamönnum í áratugi.       

Blindlínuæfing er skemmtileg æfing byggist á því að það er bannað að horfa á blaðið 

meðan maður er að teikna einhverja ákveðna fyrirmynd. Blindlínuæfing hjálpar manni 

við teikna það sem maður veit en ekki það sem maður sér og hjálpar manni líka mikið að 

                                                 
14Walther Ingo F :Art of the 20th Century, painting-sculpture-new media-photography,Taschen, 2005 
 bls 245 
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ná persónulegri teikningu og verða öruggari með blýantinn. Línan fær að flæða betur um 

blaðið alveg óáreitt.  Maður lærir að treysta auganu og leyfa hendinni að rása um blaðið. 

Önnur æfing felst í því að teikna fyrirmyndina á hvolfi. Hún hjálpar manni að nálgast 

fyrirmyndina frá mismunandi sjónarhornum. Í þriðju æfingunni tekur teiknarinn blýant í 

hvora hönd og teiknar fyrimyndina í báðar áttir. Æfing þessi er ansi snúin því teiknarinn 

þarf að samþætta bæði heilahvelin. Fjórða teikniæfingin var fundinn upp af 

Súrrealistunum í upphafi tuttugustu aldar. Þessi æfing var sérstaklega hönnuð til þessa að 

virkja undirmeðvitundina. Þessi æfing er kölluð Exquisite Corpes eða yndisleg lík15 . 

Æfingin felst í því að nokkrir taka sig saman og brjóta eitt blað í nokkra hluta. Það fer 

eftir því hversu margir eru að spila þennan teiknileik hversu oft blaðið er brotið saman. 

Allir fá sinn hluta af blaðinu. Fyrsti aðili sem á að teikna gerir haus á fígúru og brýtur svo 

blaðið yfir teikninguna sína svo að næsti aðili sér ekki hvað hann var að gera. Hann sér 

samt til þess að enda teikningu sína þannig að næsti teiknari getur séð hvar hann á að 

byrja. Svo gengur blaðið á milli aðila þangað til að fígúran er búinn að fá haus, búk og 

fætur. Útkoman kemur oft skemmtilega á óvart og er oft sprenghlægileg. Það sem er svo 

magnað við þessa æfingu er að útkoman verður yfirleitt heilsteyptari þegar leikmennirnir 

þekkjast vel. Þessar æfingar hafa haft mikil áhrif á mig sem listamann og ég nota þær 

óspart til að fá hugmyndir.  

 

 

 

                                                 
15  Frantisek Smeikal, Surrealist Drawings, The Work Of Dalí, Míró And Other Importand Surrealist Artists, 
Octopus Book Limited, 1974 bls 5 þýð-mín  
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4. Helstu áhrifavaldar mínir 

  Mér hefur alltaf fundist mjög mikilvægt að þekkja áhrifavalda mína. Vita hvaðan ég fæ 

hugmyndirnar. Að vera meðvitaður um það að hugmyndirnar koma ekki úr lausu lofti 

heldur frá öðru fólki. ,, Það er ekki hægt að vera fullkomlega frumlegur. Maður er alltaf 

að endurvinna hugmyndir frá öðrum og gera þær að manns eigin hugmyndum. Þegar 

maður er að skapa er maður að ómeðvitað að sækja í eitthvað”16. Þessu er ég sammála og 

ætla ég að segja stuttlega frá þeim tveimur helstu listamönnum sem hafa haft mikil áhrif á 

mig.    

 

4.1. Jean-Michel Basquiat 

   Jean-Michel Basquiat hefur verið uppáhálds myndlistarmaðurinn minn síðan ég 

kynntist verkum hans snemma í listnámi mínu. Jean-Michel Basquiat var upphaflega 

götulistamaður sem krotaði á veggi New-Yorkborgar. Merki hans var SAMO sem er 

skammstöfun fyrir ,,the same old shit”. Fljótlega fór hann að vekja athygli í 

listaheiminum með verkum sínum. Hann var fyrsti svarti maðurinn til að verða frægur 

fyrir myndlist17.   Basquiat vann mikið með óhefta tjáningu. Hann málaði á allt sem hann 

fann og striginn var honum síður en svo heilagur. Myndefnið var eins og árás á strigann 

þar sem allt var látið flakka. Basquiat dó árið 1988 þá tuttugu og sjö ára18. Vinnubrögð 

hans höfða mikið til mín. Í gegnum árin hef ég verið að mála á hluti sem ég hef fundið 

                                                 
16 Hal Foster,Art sinse 1900: Modernism, Anitimodernism, Postmodernism, Thames & Hudson,2004,bls 
564 þýð-mín 
17Amy Dempsey:Styles,Schools and Movements, The Essential Encclopaedic Guide to Modern Art,Thames 
&Hudson,2002 Bls 272-273 
18 Art Directory.com  http://www.jean-michel-basquiat.com/ , tekið 27/11  2009  
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eins og tréplanka, spónaplötur og hurðir svo dæmi séu tekin. Basquiat var hrikalega 

afkastamikil á þeim stutta tíma sem hann lifði . Hann er óhræddur og lætur fátt aftra sér 

Það má því segja að það sem heillar mig mest við Basquait er hvernig hann vinnur verkin. 

Ég kan að meta þetta viðhorf hans að vaða bara áfram. Hrifning mín á honum tengist 

áreiðanlega ást minn á hráleika. Eins og nefnt var áðan hef ég alltaf kunnað vel að meta 

grófleika og hráa list. Einnig notast Baquiat mikið við texta í sinni myndlist og  það geri 

ég líka í mínum verkum.     

 

4.2. Raymond Pettibon 

    Raymond Pettibon er myndlistarmaður sem ég hef nýlega tekið miklu ástfóstri við. 

Raymon fæddist árið 1952 í Tucson í Arizona en  var alinn upp í Kaliforníu. Hann byrjaði 

fyrst að fást við listir þegar bróðir hans Greg Ginn bauð honum að ganga í hljómsveitina 

sína Black Flag. Black Flag var pönkhljómsveit sem stofnuð var árið 1976. Í framhaldi af 

hljómsveita stússinu fór Pettibon að gera auglýsingar og plötualbúm fyrirhljómsveitina. 

Hann fór að hafa áhuga á teikningu og brátt varð tónlistin undir. Stíll Pettibon byggist á 

fígúru teikningu sem blandast við texta með þykku svörtu bleki. Myndefnið byggir á 

æskuþrá, rokki og kolsvörtum húmor. Hann býr sér til myndheim þar sem sama myndefni 

er notað aftur og aftur t.d. Charles Manson, Ronald Reagan, hafnaboltamenn, pönkarar, 

brimbrettatöffarar, hippar og járnbrautalesti 19 . Að búa mér til einkennandi og 

persónulegan myndheim er eitthvað sem ég stefni að. Oftar en ekki vitna ég í einhver 

þekkt lög eða teikna upp magnara, gítara eða frægar rokkstjörnur.  Húmorinn í verkum 

                                                 
19 Believer , Viðtal við Raymond Pettibon 
http://www.believermag.com/issues/200412/?read=interview_pettibon  29/11 2009 
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Pettibons heillar mig líka mikið. Mér finnst svo mikil leikgleði hjá honum. Ég skynja 

allavega verk Pettibons þannig að honum sjálfum finnst gaman að gera þau. Hann er 

ekkert að setja sig á háan hest eða taka sér of alvarlega. Þetta viðhorf höfðar mikið til mín 

enda reyni ég oft að bæta smá húmor í mín verk. Enda finnst mér galsi og léttleiki oft 

vera mjög sterk tjáning. En öllu gríni fylgir einhver alvara. Pettibon fer oft létt með 

alvarleg málefni. Þessi listamaður höfðar mikið til mín. Kannski af því hann kemur úr 

sama heimi og ég. Þar að segja tónlistarheiminum sem hefur alltaf  haft mikil áhrif á mig.   

 

5.1.  Tónlist og myndlist 

    Ég hef alltaf verið mikil tónlistaraðdáandi. Alveg frá því ég var bara strákur og heyrði í 

Bítlunum fyrst. Þegar ég var sautján ára keypti ég mér minn fyrsta rafmagnsgítar. Í 

kjölfarið stofnaði ég hljómsveitina ásamt félögum mínum, sem ég nefndi hér í upphafi. 

Hljómsveitin hefur verið starfandi frá árinu 2006. Þegar kom að því að taka upp okkar 

fyrstu plötu fengum við vin okkar Friðrik Helgason til að taka hana upp. Friðrik var þá 

nýútskifaður úr hljóðvinnsluskóla í London , við hittum hann í þar um sumarið 2007. Við 

komust að því að hann var með svipaðar skoðanir á tónlist og við, svo ákvaðum var að 

láta slag standa. Okkur fannst líka skemmtilegt að þetta var okkar fyrsta breiðskífa sem 

hljómsveit og fyrsta plata Friðriks sem upptökumanns. Þanning að báðir aðilar vildu 

standa sig sem allra best.  Í sameiningu ákváðum við að halda okkur eins grófum og við 

gætum. Við höfum lengi fengið lof fyrir góða tónleikastemningu og þess vegna var 

stefnan sett halda henni og vinna með kraftinn. Hljómur plötunnar átti að vera lifandi, líkt 

og á tónleikum, en það allra mikilvægast var að hafa spilagleðina í forgrunni. Í staðinn 

fyrir að fara inn í fínt hljóðver leigðum við gamalt hús í Borgarfirði sem heitir Trönur. 
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Þar eyddum við tólf erilsömum dögum við upptökur. Inntak tónlistarinnar sem við 

semjum er mjög í samræmi við myndlistina sem ég geri , við í Sudden Weather Change 

viljum vera hráir, óheftir, hugmyndaríkir og skapandi en umfram allt afkastamikilir. Þessi 

fimm athriði legg ég mestu áherslu á þegar ég vinn myndlist. Ég reyni eftir minni bestu 

getu að vera óhræddur við að reyna nýja hluti og skilja eftir eins mikið magn af verkum 

og ég get. Mér finnst mikilvægt að hafa sama viðhorfið bæði í myndlist og tónlist. Þarna 

kemur aftur inn markmiðið sem ég setti mér og notaði um teikniverk mín. Allt sem ég 

geri er miklvægt. Þetta markmið finnst mér eiga við um tónlistina mína og myndlistina 

mína.  Myndlistarverk mín eru mjög tengd tónlist. Mér var bent á að kynna mér betur 

kenningar Kandinsky en hann fjallaði mikið um tengingu myndlistar og tónlistar. Þessar 

hugleiðinagar hans finnst mér mjög áhugaverðar.   

  

5.2. Kandiansky  

   Wassily Kandinsky fæddist í Moskvu árið 1866 og dó árið 1944. Hann var einn af 

stofendum listahópsins Der Blaue Reiter sem starfaði í Munchen í Þýskalandi. Kandinsky 

var mikil fræðimaður og hugmyndasmiður og hafði hann mikil áhrif á þróun 

abstraktlistarubbar með skrifum sínum20. Eftir Kandinsky liggja þó nokkur rit sem fjalla 

um tengingu tónlistar og myndlistar, helst er að nefna From Concerning the Spiritual On 

Art Þar fjallar Kandinsky um tengingu myndlistar og tónlistar og þrá eftir tilfinninga 

tjáningu í myndlist.  Það má segja að þessi bók hafi verið upphafið að hugmyndafræði 

abstraktlistarinnar. Þar óskaði hann eftir uppreisn í málaralist, þar sem listamaðurinn tjáir 

                                                 
20 Charles Harrison og Paul Wood, Art in Theory 1900-2000, an anthology of changing ideas,Blackwell 
Publishing,1992,bls 81 
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sitt innra líf án nokkurra hlutbundinna forma, rétt eins og tónlistarmaðurinn getur samið 

tónlist óháða hinu veraldlega21. 

   Þetta finnst mér þetta vera flott hugsun. Kandinsky vildi sem sagt að fólk upplifi sína 

myndlist eins og tónlist. Fólk upplifir tónlist með beinum hætti ef svo má segja. Tónlist 

getur vakið strax hjá manni tilfinningar.  

Að mati Kandinsky var það óskiljanlegt að málverkið væri bundið hinum efnislega 

veruleika á sama tíma og það þótti sjálfsagt að tónlist væri óhlutbundinn. Enginn gerir þá 

kröfu að tónlist sé raunsæ. Hvers vegna gat málverkið ekki verið óhlutbundið líkt og 

tónlistin?22.  

   

    Kandinsky vildi að málverk tjáðu tilfinningar og upphefði listrænt frelsi. Í From 

Concerning the Spiritual on Art telur Kandinsky að listamaðurinn þyrfti að ná tökum á 

innri sýn lífsins til að hann gæti skilgreint sig sem sérstakt tilverustig. Hann líkir þessum 

tilverustigum við þríhyrning þar sem efsti flokkurinn eða toppurinn á þríhyrningnum er 

dagurinn í dag og næsti flokkur gærdagurinn 23 . Þannig skilgreinir Kandinsky 

manneskjuna frá dýrum og vélum. Það er sem sagt sálin, andinn sem gerir okkur mannleg 

og listamaðurinn á að leggja áherslu á að skapa með sálinni. Jafnframt þessum 

hugmyndum lagði Kandinsky mikila áherslu á listrænt frelsi og skrifaði mikið um að 

listamaðurinn gæti notað formið til losa um höft.  

  

                                                 
21 Amy Dempsey:Styles,Schools and Movements, The Essential Encclopaedic Guide to Modern  Bls 94 
22 Amy Dempsey:Styles,Schools and Movements, The Essential Encclopaedic Guide to Modern Art, Bls 95 
23 Harrison Charles & Wood Paul: Art in Theory 1900-2000,an anthology of changing ideas, bls 83 
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  Kandinsky skrifar um formið og þetta frelsi í riti sínu On the Probelem of Form( Uber 

die Formfrage). Þar gagnrýnit hann íhaldsemi og óttann við að reyna eitthvað nýtt. Þessi 

skrif Kandinsky finnst mér mjög hvetjandi og því kynnti ég mér þessa bók aðeins betur. 

Svona skrifar Kandinsky um íhaldsemi: 

Óttinn við greiðförnu leiðina, frelsisóttinn og andlegt heyrnarleysi (sljó enfishyggja). Þess vegna lítur fólk 

fjandsamlega á öll ný gildi. Reynt er að berjast gegn þeim með spotti og spéi. Þeim sem boða hið nýja gildi 

er stillt upp sem fáránlegum og óheiðarlegum. Nýja gildið verður aðhlátursefni og er misntoað. Þetta er það 

skelfilega í lífinu. Gleðin í lífinu er hinn ómótstæðilegi stöðugi sigur nýja gildisins. Hindranir gera frelsið 

að engu og hindra þar með hina nýju opinberun andans. Hindraninar verða stöðugt til úr nýjum gildum sem 

velt hafa gömlu hindrununum úr sessi24.  

Þarna finnst mér Kandinsky hitta naglann á höfuðið. Oftar en ekki  er fólk fljótt til að 

dæma  nýjungar sem slæmar en sér ekki snilldina í þeim. Það er svo sem ósköp eðlilegur 

hlutur.. Sjálfum hættir mér oft til þess að festast í einhverjum ákveðnum stíl sem ég er 

öruggur með. Nokkurs konar listrænum þægindahring. Oftast gerist þetta ómeðvitað en 

ég reyni allatf að losa mig út úr honum til að reyna nýja hluti. Í sama riti skrifar líka 

Kandinsky um að þannig séð skiptir formið ekki máli heldur innihaldið eða andinn í 

verkunum. Formið má ekki gera að guði 25 . Kandinsky vill sem sagt útrýma hinu 

hlutbunda í listum svo eftir verður bara innri tjáning. Hann vildi sem sagt hafna allri 

tengingu við sýnilegan veruleika.  Litir voru sérstakt umfjöllunarefni í ritum Kandinskys.   

 

 

                                                 
24 Árni Blandon, ElísabetV. Invarsdóttir og Oddur Albertsson:Vetrarvirki,Björn Th. Björnsson 
Afmæliskveðja frá nemendum, Mál og Menning, 1933,bls 222, Ari Halldórsson þýðir beint úr ritinu On the 
problem of form 
25 Árni Blandon, ElísabetV. Invarsdóttir og Oddur Albertsson:Vetrarvirki,Björn Th. Björnsson 
Afmæliskveðja frá nemendum, bls 223 
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5.1. Hljómar og litir 

  Hugmyndir Kandinskys um hvernig áhorfandi skynjar liti og form eru áhugaverðar. Þær 

ríma við mínar eigin hugmyndir um myndlist. Kandinsky setti fram ákveðnar kenningar 

um liti og form . Þar sem hann líkir hverjum lit og hverju formi við ákveðið hljóðfæri eða 

hljóm. Honum fannst eins og allir litir túlkuðu ákveðna tilfinningu. Kandinsky taldi til 

dæmis að skærrauður litur hefði sömu áhrif og trompetlúðrahljómur26. ,, Rauður gæti 

valdið tilfinningalegri örvun þar sem rauður er litur eldsins” 27. Þannig hefur hver litur 

sitt sérkenni samkvæmt Kandinsky. Hugmyndir um liti og áhrif þeirra höfðu verið að 

gerjast mikið þegar Kandinsky var upp á sitt besta. Margir listamenn höfðu verið að 

hugsa um áhrif lita á fólk. Svo dæmi séu nefnd notuðu bæði Vincent van Gogh og Paul 

Gauguin liti til að tjá tilfinningar.  Markmið Paul Gauguin var ekki að mála hvernig 

augað sér heldur hvernig honum leið. Í bréfi til bróður síns lýsti van Gogh því yfir að 

hann vildi með myndlistinni, hugreysta fólk eins og tónlist gerir28.  

                                                

   Árið 1972 setti vísindamaðurinn Isaac Newton fram byltingakenndar hugmyndir um liti. 

Newton varpaði fram kenningunni að aðeins ljós býr til liti.  Newton komst að þessari 

niðurstöðu með því að láta sólarljós skína í gegnum prisma. Til að styðja hugmyndir sínar 

bjó hann til fyrsta litahringinn sem er notaður af myndlistarmönnum um allan heim. Þar 

raðaði hann litum upp í hring eftir ákveðinni reglu. Uppgvötun Newtons féll vel í kramið 

hjá listamönnum.  Sjálfur sagðist Newton heyra tónlist þegar hann horfði á fallega liti29. 

 

 2010 
26www. Námsgagnastofnun.is., Wassily Kandinsky (1866-
1944), http://www.namsgagnastofnun.is/norsk_kunstweb/kunstnere/kandinsky.htm ,tekið 2/1
27 Harrison Charles & Wood Paul: Art in Theory 1900-2000,an anthology of changing ideas,bls 87-89, 
beint upp úr From concerning the spiritual in art eftir Kandiansky 
28 Amy Dempsey:Styles,Schools and Movements, The Essential Encclopaedic Guide to Modern Art, bls 47-
53þýð-mín  
29 www. Weberhibits.org, Color Vision and art, http://www.webexhibits.org/colorart/bh.html, tekið 4/12 
2010 
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Svona skrifar Kandinsky sjálfur um liti og hljóma í bókinni From Concerning the 

Spiritual on Art: ,,Litir eru nótnaborðið, augað nótnahamarinn, sálin er píanóið með 

marga strengi, listamaðurinn er hendin sem að leikur á nóturnar allt eftir því hvað áhrifum 

tónarnir eiga að ná fram”30.  

 

7. Konungur Ljónanna 

   Mér finnst eins tónlistargrunnur minn og myndlistargrunnur haldist í hendur. Allt það 

sem ég læri og geri í myndlist nýti ég mér í tónlist og allt það sem ég læri í tónlist nýtist 

mér í myndlist. Ég stefni að því reyna að ögra sjálfum mér og skapa eins mikið og ég 

get. ,,Maður uppsker eins og maður sáir” og ,,að góðum hug koma góð ráð”. Þessir 

málshættir finnst mér eiga vel við þá orku sem ég vil beisla í listsköpun minni. 

Aðaláhersla mín er einlægni. Mér finnst mikilvægt að list mín sé einlæg. Að hún kemur 

beint frá hjartanu og að hún færi mér gleði og ánægju. Ég vil reyna að upplifa 

Fílakirkjugarðinn. Því listin getur verið eins og teiknimynd eftir Walt Disney. Listin mín 

gengur út á að upplifa Fílakirkjugarðinn, hlæja framan í hættunar, flýja frá hýenunum, 

missa föður sinn, fara í útlegð, kynnast Tímon og Púmba, læra Hakuna Matata lagið, snúa 

aftur að Ljósuklettum. Berjast við illmennið og verða Konungur Ljónanna.  

 

 

 
                                                 
30 Harrison Charles & Wood Paul: Art in Theory 1900-2000,an anthology of changing ideas,Blackwell 
Publishing, 2003  þýð-mín 
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