
1

Matthea
Jónsdóttir

ARNA BJÖRK STEFÁNSDÓT TIR

TÓK SAMAN



2

Gefið út sem lokaverkefni í Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands
Hönnun: Arna Björk Stefánsdóttir, Emil Hannes Valgeirsson
Umbrot: Arna Björk Stefánsdóttir
Ljósmyndun: Arna Björk Stefánsdóttir, Emil Hannes Valgeirsson, Stefán Guðmundsson
Prentun og bókband: Pixel ehf.
Meginmálsletur: Myriad Pro 10 punkta letur á 14 punkta fæti
Forsíðumynd: Floti óvissunar, 1974. Stærð: 76x86. Olíuverk.
Mynd á baksíðu: Álfaborg 1974 (hluti). Stærð: 75x85. Olíuverk.
Reykjavík 2010



3

Formáli
Viðfangsefni þessarar bókar er mér afar kært þar sem 
Matthea Jónsdóttir var móðir mín. Þegar ég fæddist, 
í júlí 1971, var móðir mín 36 ára gömul og hafði nýlega 
hlotið sína aðra viðurkenningu fyrir verk sem hún sendi 
á evrópska samsýningu. Næstu ár voru viðburðarík ár á 
ferli hennar með einka- og samsýningum hér heima auk 
frekara sýningarhalds erlendis. Fyrir áttu foreldrar mínir 
þrjár dætur og vann mamma að listsköpun eftir því sem 
tími gafst frá húsmóðurhlutverkinu. Stundum undrast 
ég hve miklu hún kom í verk með fjórar ungar dætur, en 
þegar ég fæddist var elsta systir mín sjö ára. Ég ólst upp 
á heimili listakonu þar sem verk hennar héngu upp um 
alla veggi og borðstofan, sem angaði venjulega af olíu- og 
terpentínulykt, var undirlögð trönum, túbum af olíulitum 
og málverkum sem komin voru mislangt á veg. Ég man 
eftir að hafa fylgst með henni mála og séð verkin verða 
smám saman til, horft á verkin sem héngu upp um alla 
veggi og velt fyrir mér formum og litum. Mér er minnis-
stætt hve faðir minn var alla tíð stoltur af hæfileikum móð-
ur minnar. Hann var alltaf reiðubúinn að aðstoða hana við 
öll þau verkefni sem sinna þurfti í kringum myndlistina. 
Hvort sem verkefnið var að innramma verkin, sem hann 
sá alfarið um, aðstoða við undirbúning sýninga, láta þýða 
ýmsa pappíra sem henni bárust frá Frakklandi og Belgíu 
varðandi sýningarhald, taka ljósmyndir af verkum hennar 
eða bara veita henni næði til að sinna listsköpun án 
truflunar okkar systra. Þannig var pabbi stoð hennar og 
stytta og veitti henni ómetanlega aðstoð og mikilvægan 
stuðning.  

Þó ég hafi þekkt viðfangsefni bókarinnar alla ævi eru 
ekki mörg ár síðan ég fór að velta fyrir mér stöðu Mattheu 
í íslenskri listasögu og hvernig bæri að skilgreina verk 
hennar. Það eru nokkur ár síðan ég fékk fyrst þá hugmynd 
að fara yfir feril hennar og gefa út á bók. Reyndar gekk 
hugmyndin aldrei svo langt að ég athugaði hvernig henni 
litist á þá hugmynd og hún lést í ágúst árið 2009, nokkrum 
mánuðum áður en ég kom hugmyndinni loks í fram-
kvæmd. Ég hef þó fulla trú á að hún hefði lagt blessun 
sína yfir verkefnið. Bókin er unnin sem lokaverkefni í 

meist aranámi mínu í Hagnýtri menningarmiðlun við Há-
skóla Íslands en markmið námsins, sem var bæði áhuga-
vert og lærdómsríkt, var að miðla sögu og menningu á 
sem fjölbreyttastan hátt. Þegar kom að því að velja 
lokaverkefni fannst mér liggja beint við að fjalla um feril 
móður minnar sem listakonu. Tólf ár eru liðin frá hennar 
síðustu einkasýningu sem haldin var í Gerðasafni í Kópa-
vogi og mér finnst verk hennar að vissu leyti hafa fallið í 
gleymsku á síðastliðnum árum. Tilgangur verkefnisins er 
því fyrst og fremst að vekja athygli á listakonunni og 
verkum hennar á ný.

Það er ekki endilega einfalt að fjalla um viðfangsefni 
sem er svo nátengt manni, því fylgja bæði kostir og 
gallar. Helsti kosturinn er að sem dóttir Mattheu bý ég 
yfir þekkingu á ferli og lífshlaupi listakonunnar sem 
enginn annar hefur, fyrir utan systur mínar. Ýmsir gallar 
geta einnig falist í að fjalla um efni sem stendur manni 
svo nærri. Þeir geta falist í því að taka ósjálfrátt afstöðu 
með viðfangsefninu gegn þeim sem á einhverjum tíma-
punkti gagnrýndu hana eða verk hennar. Þannig er 
millivegurinn vandrataður en markmið mitt er að reyna 
að fjalla heiðarlega um feril hennar. Ég er sjálfsagt ekki 
góður gagnrýnandi á verk móður minnar en langflestar 
einkasýningar hennar hér á landi hlutu umsögn frá einum 
eða fleiri listgagnrýnendum, sem ég mun vitna í, auk 
þess sem verk hennar hlutu nokkra umfjöllun erlendis. 
Gagnrýni dagblaða sýnir vel hvaða viðtökur verk hennar 
fengu hér á landi en einnig hvernig Matthea var metin hér 
sem listamaður. Í bókinni eru einnig fjölmargar ljósmyndir 
af verkum Mattheu allt frá upphafi ferils hennar og til loka 
hans sem gefa lesendum góða mynd af því hvernig verk 
hennar tóku breytingum og þróuðust í gegnum tíðina. Í 
lokin langar mig að þakka nokkrum aðilum fyrir aðstoð 
og stuðning við vinnslu bókarinnar. Eiginmanni mínum, 
Emil Hannesi Valgeirssyni þakka ég áhuga á verkefninu 
og ómetanlega aðstoð, Stefaníu, dóttur minni þakka 
ég skilningsríki og þolinmæð og leiðbeinanda mínum, 
Eggerti Þór Bernharðssyni þakka ég uppbyggilega gagn-

rýni og aðstoð við að gera verkefnið betra.
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Inngangur
Matthea Jónsdóttir var afkastamikil listakona en á ferli sínum 
hélt hún sextán einkasýningar og tók þátt í fjölda samsýninga 
hér heima og erlendis. Nokkrar viðurkenningar hlaut hún einnig 
fyrir verk sín, aðallega í Frakklandi og Belgíu. Hún stundaði mynd-
listarnám við Handíða- og myndlistaskólann á árunum 1954-56 
og við Myndlistaskólann í Reykjavík 1960-61, starfaði hún allan 
sinn feril hér á landi. Hún var alla tíð heilluð af kúbískum formum 
og frá ferli hennar eru stílfærð kúbísk verk mest áberandi. Verk 
hennar voru þó aldrei hrein kúbísk verk heldur blandaði hún 
yfirleitt öðrum formum eða stílum saman við kúbismann, helst 
hlutbundnum natúralískum formum. Kúbísku útfærslur verka 
hennar tóku breytingum eftir því sem á leið og þróuðust að lokum 
yfir í geómetrísk abstraktverk undir lok ferilsins. En hún vann 
ekki eingöngu verk í þeim stíl, hún átti til að hvíla sig frá kúbísku 
formunum með því að gera tilraunir með allt annars konar verk. 
Um 1970 gerði hún abstraktverk þar sem hún notaði hraunmola 
í myndverk sín, snemma á níunda áratugnum málaði hún 
draumkenndar landslagsstemningar sem jafnvel má telja undir 
áhrifum frá súrrealisma Dalís og rómantískar skógarmyndir urðu 
til eftir ferð í Hallormsstaðaskóg og Vaglaskóg sumarið 1985. Undir 
lok áttunda áratugar síðustu aldar byrjaði hún að nota vatnsliti 
og næstu árin vann hún vatnslitamyndir samfara olíumálverkum. 
Þegar leið á feril hennar tóku verk hennar miklum breytingum og 
síðustu árin þróuðust þau yfir í geómetrísk abstraktmálverk, þó 
áfram undir áhrifum kúbískrar formgerðar. 

Þegar verkefni bókarinnar hafði verið ákveðið var nauðsynlegt 
að ákveða hvaða frásagnarform yrði fyrir valinu við ritun bókar-
innar. Fyrir valinu varð ævisögulega aðferð sem fól í sér að fjallað 
var um feril listamannsins sem eina heild frá upphafi til enda. 
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Umfjöllun um Mattheu hófst því á frásögn af æskuárum hennar 
og skólagöngu og við tók umfjöllun um feril hennar í tímaröð 
frá upphafi til loka. Þó var einn kafli bókarinnar undanskilinn 
þessari aðferð, kaflinn Áhrifavaldar og tengsl Mattheu við íslenskt 
listasamfélag. Í þeim kafla var skoðuð staða Mattheu í íslenskri 
myndlist, sérstaklega á sjöunda og áttunda áratug tuttugustu 
aldar, auk þess sem gerð var grein fyrir hennar helstu áhrifa-
völdum, innlendum og erlendum. Bókin var þannig upp byggð 
að í fyrri hluta bókarinnar var að finna ítarlega umfjöllun um 
æviferil listakonunnar og fjölmargar ljósmyndir sem studdu við 
efnið sem var til umfjöllunar hverju sinni. Í síðari hluta bókarinnar 
voru einungis ljósmyndir af listaverkum Mattheu. Þeim var 
raðað í tímaröð á sama hátt og umfjöllunin um feril hennar, 
fyrsta verkið sem hún sýndi opinberlega árið 1965 var fremst í 
myndahluta bókarinnar og yngsta verk hennar frá árinu 2006 
aftast. Tímaskipting í myndakaflanum gaf gott yfirlit yfir verk 
hennar, þannig var auðvelt að gera sér grein fyrir hvernig verk hún 
var að vinna á mismunandi tímabilum og hvernig hinar kúbísku 
útfærslur verka hennar tóku breytingum og þróuðust í gegnum 
tíðina. 

Matthea Jónsdóttir á vinnustofu sinni árið 1976.
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Uppvaxtarár, sveitadvöl 
og skólaganga
Matthea Jónsdóttir listmálari fæddist að bænum Þverá á Síðu í 
Vestur-Skaftafellssýslu þann 7. júlí 1935. Hún var fyrsta og eina 
barn hjónanna Matthildar Kristófersdóttur (1906-1983), síðar 
húsmóður og saumakonu í Reykjavík og Jóns Guðmundssonar 
(1896-1968), síðar verkamanns í Reykjavík. Hún átti einn hálf bróð-
ur, Baldur Jónsson (f. 1930) en hann féll frá aðeins þrítugur að aldri 
árið 1961. Árið 1937, þegar Matthea var á öðru ári flutti hún með 
foreldrum sínum til Reykjavíkur, nánar tiltekið á Hverfisgötu þar 
sem hún ólst upp, fyrst á Hverfisgötu 70 en síðan á Hverfisgötu 
32. Tengslin við fæðingarsveitina slitnuðu þó aldrei þar sem 
Matthea átti mikið af skyldfólki á Síðunni, þar bjuggu afi hennar 
og amma, tvær móðursystur og móðurbróðir með fjölskyldum 
sínum. Sem barn og unglingur dvaldi hún öll sumur í sveit hjá 
móðurforeldrum sínum, Kristófer Kristóferssyni og Guðlaugu 
Þórarinsdóttur frá því skóla lauk á vorin og þar til skóli hófst að 
nýju á haustin. Fyrst á bænum Þverá og síðan á Keldunúpi í sömu 
sveit eftir að móðurforeldrar hennar fluttu þangað. Þar hjálpaði 
Matthea til við heyskap, sauðburð og önnur sveitastörf. 

Áhugi hennar á teikningu kviknaði snemma en Kristófer afi 
hennar var hagleikssmiður með næmt listrænt auga og hann 
hvatti hana óspart áfram á listasviðinu. Matthea var því síteikn-
andi bæði í sveitinni þegar tími gafst frá sveitastörfum og heima 
á Hverfisgötunni. „Ég veit ekki af hverju ég byrjaði að mála. Ég 
man að ég gleymdi mér alveg við að krota, mamma sagði mér 
að ég hefði legið á gólfinu tímunum saman og teiknað og ekki 
tekið eftir þó talað væri við mig.“1  Landslag Síðunnar átti síðar 
eftir að móta stíl hennar og formin í verkum hennar, sérstaklega 

Matthea 17 ára, árið 1952.
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hinar sérkennilegu stuðlabergsmyndanir sem víða er að finna á 
þessum slóðum, meðal annars við Dverghamra, kirkjugólfið við 
Klaustur, sérkennilegar stuðlabergsmyndanir í hömrunum fyrir 
ofan bæinn Blómsturvelli að ógleymdum Lómagnúp sem blasir 
við í tign sinni frá bænum Þverá. Matthea hafði næg tækifæri til 
að virða fyrir sér form þessa tignarlega fjalls í sumardvöl sinni á 
bænum. Að eigin sögn áttu kúbísku formin í verkum hennar 
uppruna sinn í stuðlabergi Síðunnar, eða kannski má frekar segja 
þau ástæðuna fyrir því að hún heillaðist eins mikið og raunin varð 
af hinum kubbalaga formum kúbismans sem áttu eftir að fylgja 
henni í gegnum allan hennar feril. Í viðtali við Morgunblaðið árið 
1998 sagði hún: „Ég er fædd austur á Síðu og var þar í sveit sem 
barn á sumrin. Þar er stuðlabergið allt um kring og ég er ekki í 
nokkrum vafa um að það hafði mikil áhrif á að ég fór að mála 
myndir í anda kúbismans.“2  

Árið 1952 lauk Matthea gagnfræðaprófi í Reykjavík, þá á 17. ári. 
Hún hafði mikinn hug á að halda áfram námi, helst vildi hún ljúka 
stúdentsprófi og draumur hennar var að fara jafnvel í listnám til 
útlanda, en vegna bágrar fjárhagsstöðu foreldra hennar kom það 
ekki til greina. Strax að loknu gagnfræðaprófi byrjaði hún því að 
vinna fyrir sér utan heimilis. Næstu tólf árin, eða til ársins 1964, 
vann hún skrifstofustörf hjá nokkrum fyrirtækjum í Reykjavík, 
fyrst hjá innflytjendasambandinu Impuni, síðan hjá ýmsum fyrir-
tækjum, m.a. hjá Gefjunni og Eggerti Kristjánssyni hf.

Matthildur Kristófersdóttir. Jón Guðmundsson.
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Listnám og upphaf      
listferils
Árið 1954 lét Matthea drauminn um listnám rætast þegar hún 
hóf nám við Handíða- og myndlistaskólann sem var til húsa 
á Grundarstíg í Reykjavík. Námið stundaði hún í kvöldskóla 
meðfram fullri dagvinnu hjá innflytjendasambandinu Impuni. Hún 
stundaði myndlistarnám við skólann í tvo vetur, veturinn 1954-
55 og veturinn 1955-56 meðal annars undir handleiðslu Sverris 
Haraldssonar, sem var aðalkennari hennar. Árið 1956 lauk Matthea 
síðan námi við Handíða- og myndlistaskólann. Hún hélt áfram fullu 
starfi hjá innflytjendasambandinu en notaði hvert tækifæri sem 
gafst til að vinna að myndverkum, æfa sig í teikningu, litameðferð 
og með mismunandi efnivið. Skissur frá þessum árum sýna ýmsar 
æfingar í teikningu auk æfinga í litasamsetningu og formum. Árið 
1960 hóf hún að nýju listnám, að þessu sinni við Myndlistaskólann 
í Reykjavík og stundaði hún þar nám í einn vetur, veturinn 1960-
61. Við námið naut hún handleiðslu Hafsteins Austmann sem var 
aðalkennari hennar.3  

Fram til ársins 1963 bjó Matthea í foreldrahúsum á Hverfisgöt-
unni og hélt áfram að vinna skrifstofustörf, listin var á þessum árum 
tómstundagaman stundað þegar tími gafst til. Árið 1962 kynnist 
Matthea tilvonandi eiginmanni sínum, Stefáni Guðmundssyni. 
Hann starfaði þá sem kokkur á millilandaskipinu m.s. Hamrafelli 
og hélt því áfram til ársins 1965 þegar hann réðst til starfa hjá 
dagblaðinu Tímanum og síðar til skrifstofu Framsóknarflokksins, 
þar sem hann starfaði sem fjármálastjóri til loka starfsferils síns. 
Matthea og Stefán stofnuðu heimili við Barónsstíg í Reykjavík 
og gengu í hjónaband þann 28. mars 1964. Þann 24. júlí sama 
ár eignuðust þau sitt fyrsta barn, Matthildi Báru. Eftir fæðingu 

Verk eftir Mattheu frá námsárum í 
Handíða- og myndlistaskólanum.
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dótturinnar tók Matthea þá ákvörðun að segja skilið við störf 
utan heimilisins og helga sig heimilinu og málaralistinni. Þessa 
ákvörðun tók hún með fullum stuðningi Stefáns, hann var afar 
stoltur af listhæfileikum konu sinnar og hvatti hana óspart til að 
sinna listsköpun. Næstu árin notaði hún til að þreifa sig áfram 
á listasviðinu og þróa sinn eigin stíl eftir því sem tími gafst frá 
heimilisstörfum. 

Matthea var ekki langskólagengin í myndlist þar sem hún 
stundaði listnám í Reykjavík í alls þrjá vetur. Í skólanum lærði hún 
undirstöðuatriði í teikningu, litameðferð og nauðsynlega tækni 
en hún var að miklu leyti sjálflærður listamaður sem lærði af því að 
lesa bækur um myndlist og af því að stúdera verk annarra.4 Engin 
verk eru til eftir hana á árunum frá útskrift úr Myndlistaskólanum 
í Reykjavík árið 1961 og þar til árið 1965 þegar elstu varðveittu 
olíuverkin hennar voru máluð. Það lítur út fyrir að hún hafi málað 
yfir allt frá þessu tímabili svo erfitt er að gera sér grein fyrir þróun 
verka hennar þessi ár. 

Árið 1966 tók Matthea svo í fyrsta skipti þátt í haustsýningu 
Félags íslenskra myndlistarmanna (FÍM) en hún var haldin í 
Lista mannaskálanum við Kirkjustræti. Á sýningunni voru verk 
36 listamanna og þar af sjö nýliða sem ekki höfðu sýnt áður á 
vegum FÍM. Verk nýliða þurftu fyrst að fara fyrir dómnefnd FÍM 
sem samanstóð af 5 málurum og þremur myndhöggvurum 
áður en þau voru valin til þátttöku í sýningunni.5 Í hópi þeirra 
ný liða sem hlutu náð fyrir augum dómnefndarinnar þetta árið 
voru auk Mattheu, Ragnheiður Jónsdóttir, Gunnar Bjarnason, 
Ólafur Gíslason, Kristín Eyfells, Sigríður Björnsdóttir og Sigurjón 
Jóhannsson.6 Matthea átti eitt verk á sýningunni, Kompósisjón, 
málað 1965. Í desember 1966 eignuðust Matthea og Stefán aðra 
dóttur, Þórlaugu Brögu, þannig að nóg var að gera á heimilinu. 
Uppeldi dætranna tók að sjálfsögðu mikinn tíma en auk þess 
vann hún ötullega að málverkinu eftir því sem tími gafst til. Í 
viðtali sem birtist við Mattheu í Morgunblaðinu vorið 1967 sagði 
hún frá því hvernig hún samræmdi heimilisstörfin og listina:  „Mér 
finnst ekkert erfitt að samræma málverkið heimilisstörfunum, því 
að ég mála aðallega um helgar og þá tekur Stefán að sér að vera 
barnfóstra og hann er auk þess prýðilegur kokkur.“7 Hún hefur 
komið miklu í verk í þessum helgarvinnutörnum því vorið 1967 
var hún komin með nóg efni í einkasýningu. 

Í maí árið 1967 hélt Matthea sína fyrstu einkasýningu og fékk 
hún sýningaraðstöðu í Ásmundarsal við Freyjugötu. Á sýning-
unni voru 18 olíumálverk, öll unnin á árunum 1965 til 1967. Á 

Verk eftir Mattheu frá skólaárum í  Handíða- og 
myndlistaskólanum.
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þessari fyrstu sýningu mátti sjá að hún var byrjuð að þróa þann 
stíl sem átti eftir að einkenna verk hennar allan hennar feril, 
kúbíska stílinn. Vissulega var ákveðinn byrjendabragur á þess -
um fyrstu verkum, stíll hennar átti eftir að þróast, tök hennar á 
honum áttu eftir að mótast og styrkjast eftir því sem hún náði 
betri tökum á þessari liststefnu sem heillaði hana mest. Birt voru 
viðtöl við Mattheu í Morgunblaðinu og Tímanum í tilefni af opnun 
sýningarinnar sem var góð auglýsing fyrir óþekkta listakonu og 
var aðsókn á sýninguna góð. Verkin á sýningunni voru aðallega 
landslagsstemningar í grænum og brúnum litatónum, unnar 
und  ir sterkum kúbískum áhrifum.8  Hjörleifur Sigurðsson skrifaði 
jákvæða en hófstillta gagrýni um sýninguna í Vísi sem var lista-
konunni hvatning til áframhaldandi vinnu og var til marks um að 
hún væri á réttri braut.  Hjörleifur skrifaði meðal annars: 

Matthea horfir ekki á málverkið af sjónarhóli föndrarans. Hún 

skammt ar sér verkefni, er hljóta að teljast vel viðunandi og leysir 

þau síðan á eins trúverðugan hátt og henni er frekast unnt. Mér 

dettur ekki í hug að hefja árangurinn upp til skýjanna. Hitt er víst, 

Kompósitión, 1965. Stærð:  60x40. Olía.
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að stundum falla brotin saman í mjög snotra heild, einkum þegar 

landslag er á næstu grösum – eða bókstaflega þurrkað út úr vitund 

höfundarins.9

Þetta sama ár, 1967, tók hún þátt í tveimur samsýningum. Sú fyrri 
var samsýning 27 listakvenna sem haldin var í tilefni af opnun 
Hallveigarstaða við Túngötu. Sýningin var haldin að tilhlutan 
framkvæmdanefndar Hallveigarstaða og var markmiðið að 
sýna nokkuð af því sem konur höfðu lagt af mörkum í ýmsum 
greinum myndlistar á Íslandi síðastliðna áratugi.10  Á sýningunni 
var Matthea í góðum hópi listakvenna, svo sem Guðmundu 
Andrésdóttur, Louisu Matt hías dóttur, Nínu Tryggvadóttur og 
Júlíönu Sveinsdóttur, og hefur eflaust verið spennandi fyrir 
unga listakonu að sýna verk í þessum hópi. Seinni samsýningin 
sem hún tók þátt í þetta ár var haustsýning Félags íslenskra 
myndlistarmanna sem haldin var í Listamannaskálanum við 
Kirkjustræti en þetta reyndist vera síðasta sýning FÍM í skálanum 
áður en hann var rifinn. 

Að lokinni haustsýningu FÍM tók Matthea sér tveggja ára 
hlé frá sýningarhaldi. Hún einbeitti sér að uppeldi dætranna 
tveggja og frekari listsköpun en á þessum árum tóku verk hennar 
talsverðum breytingum. Hún hélt áfram að þróa verk í kúbískum 
stíl en þau urðu dýpri í litum, andstæður ljóss og skugga urðu 
meira afgerandi og uppbygging myndflatarins varð sterkari og 
margslungnari. 
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Fyrstu sýningar erlendis
Í byrjun árs 1969 tók listferill Mattheu nýja og óvænta stefnu 
þegar hún sá auglýsingu í Morgunblaðinu um væntanlega mál-
verkasýningu á vegum Evrópuráðsins í Oostende í Belgíu.  Öllum 
listmálurum 25 ára og eldri í aðildarríkjum Evrópuráðsins var boð-
ið að senda þrjú málverk til dómnefndar sem valdi síðan verk úr 
þeim hópi á sýninguna sjálfa.11 Hún ákvað að senda þrjú verk til 
dómnefndarinnar og voru þau verk valin til þátttöku á sýningunni 
í Oostende. Varð þetta fyrsta samsýningin sem Matthea átti eftir 
að taka þátt í utan landsteinanna á næstu árum. Verk hennar 
fengu góðar viðtökur og hlaut hún fyrir þau bronsverðlaun á 
sýningunni. Verður það að teljast góður árangur sé litið til þess að 
541 málari frá 15 löndum átti verk á sýningunni.12  Einnig fengu 
verkin umfjöllun í franska listatímaritinu La Revue Moderne í jan-
úar 1970 sem var góð kynning fyrir unga listakonu sem hafði 
áhuga á  frekara sýningarhaldi og kynningu erlendis. Þær myndir 
sem hlutu verðlaunin voru allar málaðar undir sterkum kúbískum 
áhrifum, Þorpið, mynd í brúnum, rauðum og grænum litatónum 
með mikið skyggðum myndflötum, Steinblóm, verk í brúnum 
tónum þar sem hún fléttaði blóm inn í hin skyggðu kubba- og 
keiluform og Vorkliður, mynd í grænum litum þar sem hún flétt aði 
kúbísku formin svönum og andliti. Þegar Matthea fékk tilkynningu 
um að hún hefði hlotið bronsverðlaun á sýningunni lá hún á 
fæðingardeildinni nýbúin að eignast þriðja barn sitt, Hrafnhildi 
Brynju, sem fæddist í maí 1969.  Í viðtali sem tekið var við Mattheu 
af þessu tilefni sagði hún: 

Ég er ósköp ánægð með þetta og varð mjög undrandi á því að 

hljóta verðlaunin, ég gerði mér tæplega vonir um þau. Ég geri ráð 

fyrir því að hátt á annað þúsund málarar hafi sent til dómnefndar 

sýningarinnar, og hver þeirra þrjú málverk. Ég var númer 1491 af 

þeim sem sendu inn og þá áttu margir eftir að senda.13

Matthea við verk sitt, Hádegi, árið 1969.
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Þetta sama ár tók hún í þriðja sinn þátt í haustsýningu á vegum 
Félags íslenskra myndlistarmanna, en að þessu sinni var hún 
haldin í húsi Iðnskólans á Skólavörðuholti. Matthea átti tvær 
myndir á sýningunni, Þorpið og Steinblóm, en það voru tvær af 
þeim þremur myndum sem hlutu bronsverðlaunin í Oostende. 
Bragi Ásgeirsson, sem skrifaði gagnrýni um sýninguna, sagði hana 
„sýna hálfóhlutlægar myndir sem vekja vonir.“14  Á þessum tíma var 
Matthea ekki orðinn félagi í FÍM en hún hlaut aðild að félaginu árið 
1975. Hún sýndi því sem utanfélagsmaður á þessari sýningu sem 
og fyrri haustsýningum FÍM sem hún tók þátt í. Einnig tók hún þátt 
í myndlistarsýningu sem haldin var á Listahátíð árið 1970 en það 
var fyrsta sýningin sem sett var upp í nýreista myndlistahúsinu við 
Miklatún, Kjarvalsstöðum. Fjölmargir listamenn áttu verk á þessari 
sýningu þar sem lögð var áhersla á að gefa sem fjölbreyttasta 
mynd af íslensku nútímamálverki, þar má meðal annars nefna 
Þorvald Skúlason, Hring Jóhannesson, Leif Breiðfjörð og Braga 
Ás geirsson. Matthea átti eitt verk á sýningunni og í umsögn 
Valtýs Péturssonar um sýninguna segir hann um verk hennar: „Eitt 
málverk eftir Mattheu Jónsdóttur stendur sig með prýði.“15   

Þrátt fyrir að listakonan ætti á þessum tíma orðið þrjár ungar 
dætur gat hún talsvert einbeitt sér að málverkinu og afkastað 
miklu. Þetta helgaðist ekki síst af því að Stefán, eiginmaður hennar, 
hvatti hana óspart áfram að sinna listinni auk þess sem hann var 
ágætlega lagtækur á heimilinu. Árið 1968 festu þau kaup á lítilli 
hæð við Leifsgötu 16 í Reykjavík, móðir Mattheu fékk hæðina fyrir 
ofan til leigu en Jón, faðir hennar lést þetta sama ár. Matthildur, 
móðir Mattheu, tók oft að sér að hafa ofan af fyrir börnunum svo 
meira næði fengist til listsköpunar. Hún gat því einbeitt sér að 
málverkinu og afraksturinn sýndi hún á einkasýningu í Bogasal 
Þjóðminjasafnsins haustið 1970. Á sýningunni voru 30 olíumálverk 
unnin á tímabilinu 1967-70. Þar sýndi hún bæði myndir unnar 
samkvæmt ströngum lögmálum kúbismans, eins og Hádegi 
og Þorpið, en einnig verk sem voru lausari í formi þar sem hún 
fléttaði formin hlutlægum fyrirbærum eins og fuglum, blómum 
eða andlitum. Þeim flokki tilheyrðu verk eins og Vorkliður og  
Kvöld. Sýningin hlaut ágætis kynningu í blöðum og vinsamlega 
gagnrýni bæði frá Braga Ásgeirssyni fyrir Morgunblaðið og Hjörleifi 
Sigurðssyni sem var myndlistargagnrýnandi hjá Vísi, þó þeir hafi 
ekki hlaðið hana lofi. Báðir sáu ýmis áhugaverð verk á sýningunni 
en voru lítt hrifnir af öðrum. Bragi fjallaði aðallega um litanotkun í 
verkunum og sagði meðal annars:

Steinblóm 1967. Stærð: 75x85cm. Olía.

Umfjöllun um Mattheu í La Revue Moderne 
í janúar 1970.
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Litasjón Mattheu er oft nokkuð þung og stundum beinlínis frá-

hrindandi til lengdar vegna skrautlegra eiginda, þó nær hún iðulega 

meir úr litnum í eldri myndum sínum en þeim nýrri, þar sem hún 

hefur gengið fulllangt í þá átt að losa um formið, og um leið er 

liturinn orðinn yfirborðskenndari, svo að nálgast hreint skraut. 16

Hjörleifur fjallaði ekkert um litanotkun Mattheu í sinni gagnrýni en 
hann taldi henni á vissan hátt hafa mistekist að losna frá ströngum 
lögmálum kúbismans eins og hún augljóslega reyndi að gera 
með því að blanda saman fleiri en einni formgerð. Að minnsta 
kosti báru yngstu myndirnar á sýningunni (helst svanamyndirnar) 
vott um ákveðna tilraunastarfsemi af hennar hálfu þar sem hún 
gerði tilraunir með að blanda saman mismunandi formgerðum 
og árangurinn varð þar af leiðandi ekki öllum að skapi. Hjörleifur 
sagði:

Hún hefur reynt að losa um strengdu böndin en gleymt að til-

raunagripir okkar mannanna þurfa venjulega að liggja á verkstæðinu 

tímunum saman áður en þeir geta talist fullmótaðir. Nýjustu mynd-

irnar eru sem sé hvorki fugl né fiskur. Allt annað og merkilegra 

gerist í skyggðu málverkunum, einkum þegar höfundurinn neitar 

sér um að blanda saman tveim eða jafnvel mörgum leiðum. Þessi 

tilteknu málverk liðast út frá kúbískri hefð með skemmtilegum og 

næsta undarlegum hætti, og búa að ríkidæmi hennar innan um 

einfaldleikann.17

Gagnrýnendur voru þannig sammála um að Mattheu hafi 
tekist best upp í þeim verkum sem unnin voru fullkomlega eftir 
lögmálum kúbisma, henni hafi tekist síður upp í verkum þar sem 
hún blandaði saman tveimur ólíkum aðferðum eins og raunin var 
í svanamyndum hennar þar sem sveigð mjúk form mynda and-
stæðu við hin hvössu kubbaform kúbismans. Þó gagnrýnendur 
hafi ekki verið allskostar ánægðir með þessar nýjustu myndir var 
hún langt í frá hætt að blanda saman mismunandi formgerðum, 
þau verk áttu eftir að einkenna allan hennar starfsferil. Í viðtali 
sem tekið var við Mattheu árið 1973 útskýrði hún hvaða stefnu 
hún fylgdi í sköpun myndverka:

Þótt ýmsir hafi heiðrað mig með því að flokka verk mín til ákveð-

innar liststefnu, verð ég að viðurkenna að ég fylgi raun verulega 

engri. Ég stend utan þess garðs í minni eigin sérvisku, og vil vera 

frjáls og engum háð. Að vísu get ég ekki borið á móti því, að í 

listmótuninni sé ég ýmislegt, sem mér hentar að nota úr einni og 

Morgunflug,1973. Stærð: 50x40. Olía.
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annarri myndgerð, eitthvað til að koma því verki, sem ég vinn að 

á ákveðið stig, listfræðilega séð, en mér finnst að listamaður megi 

aldrei verða slíku háður, hann verður þrátt fyrir slík atriði að vera 

hann sjálfur og enginn annar. Þess vegna á ég það líka til að mála 

eitt í þennan tíma og annað í hinn, og tel að þannig finni ég sjálfa 

mig best.18

Þessi stílblöndun Mattheu ber vitni um það sjónarmið henn ar að 
líta frekar á stíl sem vinnuaðferð heldur en tjáningu á fastmótaðri 
hugmyndafræði. Í verkum hennar má sjá tilraunir til að vinna 
saman ólíkar hugmyndir eða stíltegundir og ná þannig fram 
frumlegum lausnum og persónulegum stíl. Hún málaði eins og 
henni hentaði hverju sinni, sjálfstæði hennar í myndsköpun skipti 
hana miklu máli og hún samþykkti aldrei að beygja sig undir 
lögmál ákveðinnar liststefnu, það hefði verið andstætt eðli hennar 
sem listamanns. 

Fjögur ár liðu þar til Matthea hélt næstu einkasýningu og 
þann tíma notaði hún til að vinna að nýjum verkum. Fyrir utan 
mikla vinnu við málverkið voru þetta annasöm ár, árið 1971 flutti 
fjölskyldan af Leifsgötunni yfir á stóra sérhæð við Flókagötu 54 
þar sem Matthea setti upp ágæta vinnuaðstöðu í borðstofunni. 
Einnig fæddist þeim Stefáni fjórða dóttirin, Arna Björk, í júlí árið 
1971 auk þess sem móðir Mattheu flutti inn á heimilið. Það var 
því í nógu að snúast á sjö manna heimili og uppeldi dætranna tók 
drjúgan tíma frá sköpun myndverka. Á þessum tíma sem leið milli 
einkasýninga átti hún þó verk á nokkrum samsýningum. Í júní árið 
1971 var verk eftir hana aftur valið til þátttöku á myndlistarsýningu 
á vegum Evrópuráðsins í Oostende í Belgíu. Átti hún eitt verk 
á sýningunni, verkið Platform, kúbískt olíumálverk í bláum 
litatónum með skörpum andstæðum ljósra og dökkra litaflata. 
Fyrir þetta verk hlaut Matthea bronsverðlaun á sýningunni á eftir 
breska myndhöggvaranum Roy Adzak sem hlaut gullverðlaun 
og japanska listamanninum Nikos sem hlaut silfurverðlaun.19 Í 
dómnefnd sýningarinnar voru meðal annars E. Langui, forseti 
listaakademíunnar í Brussel, G. van der Osten, forstjóri listasafnsins 
í Köln auk fleiri mætra manna úr listaheimi Evrópu.20  Mattheu var 
boðið til Oostende til að veita verðlaununum viðtöku en þar sem 
hún var langt gengin með yngstu dótturina sá hún sér ekki fært 
að taka boðinu sjálf. Stefán, eiginmaður hennar, fór því til Belgíu 
og tók við verðlaununum í forföllum eiginkonu sinnar. Matthea 
sagði frá því í viðtali árið 1973 að sjónvarpað hefði verið beint 
frá verðlaunaafhendingunni í belgíska sjónvarpinu og athöfnin 

Verðlaunapeningar frá Oostende  í Belgíu1969 og 1971.
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hefði öll verið afar hátíðleg og glæsileg.21  Þátttaka í sýningunum 
í Oostende 1969 og 1971 og viðurkenningarnar sem hún hlaut í 
kjölfarið vöktu nokkra athygli hér heima og fjallað var um Mattheu 
í helstu dagblöðum.22 Í þessu sama viðtali frá 1973 var hún spurð 
að því hvort henni hafi ekki fundist uppörvandi að hljóta þessar 
viðurkenningar. Henni fannst verðlaunin sjálf kannski ekki skipta 
máli en hitt skipti meira máli að „þekktir sérfræðingar í listum 
fjölluðu um verkin. En ef til vill er þó mest um vert fyrir mig 
persónulega að sumir þessara manna hafa sýnt áhuga á því að 
fá að fylgjast með því, hvernig mér vegnar á listabrautinni.“23  Í 
kjölfar þessara tveggja sýninga í Oostende fékk hún fjöldan allan 
af tilboðum um að taka þátt í sýningum í Evrópu.24 Á næstu árum 
átti hún síðan eftir að taka þátt í nokkrum samsýningum erlendis 
með ágætum árangri. 

Hádegi, 1967. Stærð:  85x95. Olía.
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Viðburðarík ár
framundan
Árið 1974 tók Matthea þátt í þremur samsýningum, sýningu 
nokkurra listamanna í Búnaðarbankahúsinu við Hlemm, sýningu 
á list íslenskra kvenna í Norræna húsinu auk þess sem henni var 
boðin þátttaka í listahátíðinni Art Contemporain International sem 
haldin var í Lyon í Frakklandi. Þessi listahátíð var haldin annað 
hvert ár í Listamiðstöðinni í Lyon og sérhæfði sig í alþjóðlegri 
nútímalist. Að baki listahátíðinni stóðu listasöfn í helstu borgum 
Frakklands (Museé des Beaux Arts) og er þessi listahátíð ennþá 
starfandi, nú undir nafninu Biennal de Lyon.25 Boðið kom þannig 
til að eftir sýningarnar sem hún tók þátt í og verðlaunin sem hún 
hlaut í Oostende í Belgíu fengu verk hennar ágæta dóma og 
kynningu í belgískum og frönskum blöðum. Meðal annars fjallaði 
franska listatímaritið La Revue Moderne um Mattheu og verk 
hennar í janúarhefti sínu árið 1970. Þar sagði:

Matthea Jónsdóttir hefur numið list í Reykjavík, þá hefur hún 

haldið sjálfstæða sýningu og tekið þátt í nokkrum samsýningum 

Félags íslenskra myndlistarmanna á árunum 1966-1969. Hún hlaut 

Evrópuverðlaunin í Oostende í júlí s.l. Hún laðast mjög að franskri 

málaralist frá byrjun aldarinnar og einkum þeim listamönnum sem 

málað hafa í kúbískum stíl. Í myndbyggingu Mattheu Jónsdóttur 

fara saman teningar og bogalínur í skrautlistarheildum.26

Umfjöllun um Mattheu í blöðum og listatímaritum hafði einmitt 
vakið athygli forsvarsmanna Art Contemporain International og 
buðu þeir henni til þátttöku á sýningunni í Lyon árið 1974.27  Hún 
ákvað að þiggja boðið og sendi átta verk til þátttöku á listahátíðinni, 
var hún í hópi 80 listamanna frá öllum heimsálfum sem áttu verk í 

Íslenskt landslag, 1969. Stærð: 60x40. Olía.
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Lyon þetta ár.28  Hlaut hún sérstaka viðurkenningu fyrir eitt verka 
sinna á sýningunni, Íslenskt landslag, verk sem var málað undir 
sterkum kúbískum áhrifum, og ákvað hún að fara til Lyon til að 
veita viðurkenningunni viðtöku. Þar kynntist hún meðal annars 
forsvarsmönnum hátíðarinnar, en forstöðumaður listahátíðarinnar 
var í stjórn listasafns Lyon-borgar og dómnefndina skipuðu ýms-
ir franskir listfræðingar. Matthea kynntist ágætlega einum af 
skipuleggjendum hátíðarinnar, Roland Laznikas, listgagnrýnanda 
og forseta Listamiðstöðvarinnar í Lyon.29  Í kjölfarið áttu þau eftir 
að eiga gott samstarf og á næstu árum vann hann ötullega að því 
að kynna verk hennar í Frakklandi. Í kjölfar sýningarinnar í Lyon var 
Mattheu boðin aðild að Belgísk-Spánska menningarsambandinu 
(Association Belgo-Hispanique) sem eru samtök sem kynna og 
verðlauna einstaklinga fyrir framúrskarandi ritstörf, listir, vísindi 
og embættisstörf. Það voru aðstandendur Art Contemporain 
International sem mæltu með að Matthea yrði tekin inn í félagið, 
en verndari listahátíðarinnar Art Contemporain International í 
Lyon var Sylvére Lebon, forseti samtakanna Association Belgo-
Hispanique svo sterk tengsl voru þarna á milli.30 Í kjölfarið voru 
verk hennar síðan kynnt listasöfnum víðsvegar um Evrópu. Auk 
þátttöku í þremur samsýningum vann Matthea einnig að nýjum 
verkum sem hún sýndi á einkasýningu um haustið. 

Á þriðju einkasýningu Mattheu, sem haldin var í Bogasal 
Þjóðminjasafnsins í nóvember 1974, sýndi hún að mestu verk 
þar sem hún blandaði mjúkum formum við þau kúbísku. Á 
sýningunni voru einnig nokkur abstraktverk þar sem hún gerði 
tilraunir með að blanda hrauni saman við olíulitina og mála 
síðan ofan á hrjúfan flötinn. Viðfangsefni kúbísku verkanna voru 
fjölbreytt, borgarmyndir með háum turnspírum, landslag, blóm, 
skútumyndir og fuglar á flugi. Báru verkin nöfn eins og Gjá á 
Þingvöllum, Lómagnúpur, Flökkufuglar, Í ljósaskiptum og Álfaborg 
auk portrettmyndar af Halldóri Laxness. Valtýr Pétursson og Aðal-
stein Ingólfsson gagnrýndi sýninguna báðir fyrir sitthvort blaðið, 
Morgunblaðið og Vísi. Umfjöllun þeirra um sýninguna var af 
svipuðum toga, þeir voru lítt hrifnir af tilraunum hennar með hraun, 
Valtýr sagði þessar myndir lausar í sér og handahófskenndar31  

og Aðalsteinn Ingólfsson sagði þetta um hraunverkin: „Hér er 
ekki neinum sterkum, skýrt afmörkuðum formum fyrir að fara, 
heldur hálfgerðri kös litbletta sem gera lítið eða ekkert fyrir 
sjónhimnuna.“32  Matthea sagði skilið við tilraunir sínar með hraun 
eftir að hafa sýnt verkin á þessari einu sýningu, ekki er ólíklegt 
að gagnrýnin hafi haft áhrif á þá ákvörðun hennar. Aðalsteinn og 

Matthea tekur við verðlaunaskjali á Art 
Contemporaine International í Lyon 1974. 
Roland Laznikas veitti verðlaunin.

Viðurkenningarskjalið frá Art Contemporaine 
International í Lyon 1974.
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Valtýr voru hins vegar báðir jákvæðir í garð kúbísku verkanna og 
gat Matthea í heild verið mjög sátt við þá gagnrýni sem sýningin í 
Bogasalnum hlaut. Um kúbísku verkin sagði Aðalsteinn:

Það er mikið öryggi yfir þessum myndum Mattheu og vald hennar 

yfir dökkum litum sýnir að hér er ekki viðvaningur á ferð. Bestu 

myndir hennar eru hins vegar hinar stærri skipamyndir ... þar sem 

hún nær mjög kröftugu samspili forma, stórsjóa, segla og sverðlaga 

bátanna. Hér hjálpar kúbisminn henni að raða formunum þannig 

að margt virðist vera að gerast samtímis, en samt er athyglinni ekki 

dreift þannig að myndin verði óstöðug. „Við hafið“ er hressandi 

túlkun á viðfangsefni sem er löngu orðin tugga hérlendis.33

Hins vegar var Aðalsteinn lítt hrifinn af tveimur myndum Mattheu 
af Lómagnúp sem hann taldi of líkar hvor annarri og þar að auki 
stórskemmdar af ósamræminu milli ferstrendu formanna vinstra 
megin og jökulsins hinum megin í verkinu sem málaður var með 
bogadregnum línum.34 Í þessum tveimur myndum blandaði hún 
saman tveimur stíltegundum eins og var einkennandi fyrir stíl 
Mattheu, kúbíska uppskriftin náði til Lómagnúps og landslagsins 
í forgrunni myndarinnar, jökullinn hægra megin var hins vegar 
útfærður á natúralískan hátt. Þessum myndum var Valtýr Pétursson 
aftur á móti einna hrifnastur af á sýningunni auk fuglamyndanna. 
Segir þetta nokkuð um ólíka upplifun einstaklinga af listaverkum 
og hve smekkur fyrir list getur verið misjafn, jafnvel meðal 
fagmanna. Um verkin sagði Valtýr: 

Sum þessara verka Mattheu minntu mig á eldri myndir Jóns 

Stefánssonar. Samt eru þetta gerólík verk, en það er svolítið klassískt 

yfirbragð á verkum Mattheu, og það getur verið, að einmitt það 

atriði beini huganum að Jóni Stefánssyni.35

Telja má víst að hún hafi verið ánægð með þessi orð Valtýs því eins 
og kom fram í viðtali sem tekið var við listakonuna árið 1973 þá 
var Jón Stefánsson einn þeirra málara sem hafði hrifið hana mjög 
með verkum sínum.36 Hins vegar kom fram í viðtali við hana árið 
1976 að hún reyndi eftir fremsta megni að leiða hjá sér gagnrýni, 
hvort sem sú gagnrýni var góð eða vond. Listamenn geti þó aldrei 
verið ónæmir fyrir gagnrýni, hvorki hún né aðrir. Hún sagði:

Starf mitt miðast við það, að gera hvert verk svo gott sem ég get, 

en ekki að góna fyrst og fremst eftir því sem öðrum finnst um verk 

mín. Það er allra annarra að deila um gerð þeirra og gæði, en mitt 

að halda áfram að gera fleiri og betri. Ég mun halda áfram mínu 

striki hvað sem á dynur, fyrst ég setti mig út í þetta á annað borð.37

Hraun, 1972. Stærð: 70x60. Olía.

Standberg, 1973. Stærð: 50x40. Olía.
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Á þessum árum var Matthea orðin ágætlega þekkt listakona hér 
á landi, hún hafði verið iðin við sýningarhald, hafði haldið þrjár 
einkasýningar á sjö árum og tekið þátt í fjölda samsýninga, auk 
þess sem sýningarnar sem hún tók þátt í erlendis vöktu athygli 
fjölmiðla. Af þessu leiddi, auk ágætrar gagnrýni í blöðum, að 
sýning Mattheu í Bogasalnum var vel sótt og hún seldi þó nokkurn 
fjölda verka. Þrátt fyrir velgengni á listasviðinu á þessum tíma áttu 
eftir að líða sex ár þar til Matthea hélt næstu einkasýningu. Áður 
en lengra er haldið væri áhugavert að fjalla aðeins nánar um list 
Mattheu, áhrifavalda hennar og þær stefnur sem voru áberandi 
hér á landi þegar hún var að hefja sinn feril og fram á áttunda 
áratug tuttugustu aldar.

Í ljósaskiptum, 1974. Stærð: 71x61. Olía.
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Áhrifavaldar og tengsl 
Mattheu við íslenskt 
listasamfélag
Verk Mattheu hlutu góðar viðtökur í Frakklandi í kjölfar verðlaun-
anna sem hún hlaut á listahátíð Art Contemporain International 
árið 1974 og í nóvemberútgáfu franska listatímaritsins La Revue 
Moderne það sama ár birtist listdómur um verk hennar. Dómurinn 
var góð kynning á list Mattheu en auk þess að birta myndir 
af verkum hennar var listdómurinn afar jákvæður en nokkuð 
háfleygur á köflum. Í honum sagði meðal annars:

Matthea Jónsdóttir kynnti Ísland í Lyon, og við getum sagt að hún 

hafi verið mjög góður fulltrúi þess. Verk hennar eru sterk í byggingu 

og hneigjast til samruna forma (synthetique) eða ný-kúbisma sem 

stendur nærri primatisma eins og hann kemur fram hjá André 

Lhote. Hún opnar okkur dyrnar að afar litríkum, kraftmiklum og 

skrautlegum draumi sem gera það að verkum að hún er vel að 

verðlaununum komin. Þetta eru eiginleikar sem nægja til þess að 

sagt sé um Mattheu Jónsdóttur að hún sé málari og skáld, lista-

maður óvéfengjanlegra skapsmuna með traust handbragð sem 

hún ræður fullkomlega yfir.38

Matthea vann þannig undir kúbískum áhrifum þó ekki sé hægt að 
skilgreina verk hennar eingöngu sem hluta af þeirri stefnu. André 
Lothe (1885-1962) sem vísað var til í listdómnum var franskur 
listmálari sem fylgdi í fótspor Picasso og Braque og málaði verk 
í kúbískum stíl. Hann fylgdi þó forskrift þeirra Picasso og Braque 
ekki nákvæmlega heldur fór hann sínar eigin leiðir í útfærslu 
kúbisma. Verk hans voru mýkri og hreyfanlegri í formi, óf hann 

André Lothe, Entrada Darsena Burdeos. 1912.
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stundum inn í myndir sínar mjúkar línur í landslagi ásamt öðru 
sem myndaði andstæðu við hin beinu kubbaform kúbismans.39  
Þannig má segja að Matthea hafi notað svipaðar aðferðir og Lothe 
við myndsköpun. Þó verk þeirra séu í raun afar ólík og erfitt að 
bera þau saman þá má finna viss líkindi með aðferðum þeirra. 
Hún vann, eins og Lothe, undir sterkum áhrifum frá þeim kúbisma 
sem Picasso og Braque þróuðu í upphafi 20. aldar þar sem verkin 
einkenndust af því að myndefnið var einfaldað og brotið upp í 
geómetrísk form sem raðað var upp, litanotkun var djúp og 
safa rík og myndfletir mikið skyggðir til að skapa þrívíddaráhrif. 
Braque og Picasso heilluðust einmitt af því vandamáli hvernig 
mætti gefa tvívíðum myndfleti þrívíddaráhrif án þess að beita 
sjónblekkingum til að leyna því að myndflöturinn var sléttur. Var 
það meginviðfangsefni upprunalegu kúbistanna að finna nýjar 
aðferðir til að leysa þetta vandamál. Lausnin var síðan fólgin í að 
sýna viðfangsefnið samtímis frá mörgum hliðum með því að nota 
kubba- og keiluformin og mikið skyggða myndfleti. Kúbistarnir 
leystu þannig myndefnið upp í marga formhluta sem áhorfandinn 
átti síðan að púsla saman í huganum40. 

Matthea virðist hafa markað sér ákveðna sérstöðu meðal 
íslenskra listmálara með því að þróa sitt eigið tilbrigði við kúbisma, 
hún var þannig aldrei fullkomlega trú hinum upprunalega stíl 
þeirra Braque og Picasso. Jónas Guðmundsson sem skrifaði 
mynd listargagnrýni fyrir Tímann sagði um stíl hennar árið 1982: 
„Matthea Jónsdóttir er nokkur einfari í list sinni, a.m.k. hér á landi. 
Fastheldin á sinn stíl og þróar hún hann hægt og bítandi, án 
þess að slá af.“41  Hún var þekktust fyrir að blanda saman tveimur 
stíltegundum, hún setti natúralísk hlutbundin form inn í huglægu 
kúbísku formin, meðal annars landslag, svani, báta og byggingar 
sem hún braut ekki upp samkvæmt reglum kúbismans. Afar 
fáir íslenskir listmálarar hafa í gegnum tíðina unnið verk undir 
jafn sterkum kúbískum áhrifum og Matthea, þar ber þó helst að 
nefna Kjarval sem málaði verk í kúbískum stíl seint á þriðja áratug 
tuttugustu aldar. Í verkum sínum var hann þó ekki fullkomlega 
trúr kúbíska stílnum heldur blandaði hann natúralískum formum 
inn í verkin.42  Hann beitti því sömu aðferð og Matthea gerði síðar 
og hugsanlegt er að hún hafi orðið fyrir áhrifum frá þessari aðferð 
Kjarvals. Þessa blöndun stíla má sjá í verkinu Skipbrotsmaður sem 
Kjarval málaði árið 1929. Annar íslenskur listamaður sem vann verk 
undir kúbískum áhrifum var Finnur Jónsson, þar er sérstaklega um 
að ræða verk hans frá þriðja áratug tuttugustu aldar.43 Ásmundur Jóhannes Kjarval, Einsetumaðurinn. 1929.
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Sveinsson vann einnig höggmyndir undir kúbískum áhrifum, 
meðal annars Sæmund á selnum frá árinu 1928.44  Velta má fyrir sér 
hvers vegna Matthea heillaðist svo af kúbískum stíl þeirra Braque 
og Picasso. 

Á þeim árum sem hún var að hefja sinn feril sem listamaður 
(um 1965) var málverkið í lægð. Meðal helstu liststefna á þessum 
tíma má nefna popplistina sem hafði það meginmarkmið að 
afnema mörk há- og lágmenningar, en einnig má nefna gjörninga 
og umhverfislist sem urðu áberandi liststefnur á árunum í kringum 
1970. Hugmyndafræðin að baki þessum nýju stefnum gekk ekki 
hvað síst út á að vinna gegn sölugildi listar og ríkjandi hugmyndum 
um fagurlist. Málaralistin varð í kjölfarið minna áberandi vegna 
breyttra hugmynda um listir. Þessi nýja hugmyndafræði skilaði 
sér inn í íslenska myndlist en hér á landi voru helstu áhrifavaldar 
þessara nýju hugmynda svissneski listamaðurinn Dieter Roth 
og í kjölfarið SÚM-hópurinn sem vann mjög í anda þessara nýju 
hugmynda.45 Matthea var því að hefja sinn feril á tíma þegar list 
átti að vera róttæk og listamenn áttu að rísa upp gegn ríkjandi 
hugmyndum um listaverk sem fagurlist og söluvöru. Ekki er 
ólíklegt að ástæðuna fyrir þeirri leið sem hún valdi sé að finna í 
myndlistaruppeldi hennar. Árið 1970 var Matthea þrjátíu og fimm 
ára gömul og þriggja barna móðir, hún tilheyrði því ekki þeim 
hópi ungra listamanna sem voru að hefja feril sinn á þessum tíma. 
Hún fór aldrei utan til náms, hún komst aldrei í kynni við róttækar 
hugmyndir eftir dvöl á listaakademíu erlendis og hafði lítil tengsl 
við yngri íslenska listamenn sem er örugglega mikilvægt í þessu 
sambandi. Eins og fram kom hér áður taldi hún mikilvægt að vera 
frjáls og engum háð í listsköpun sinni og vildi hún því ekki vera 
bundin af þeim liststefnum sem voru helst í gangi á þessum tíma. 
Matthea lýsti viðhorfi sínu til listarinnar í viðtali við Tímann árið 
1973. Þar sagði hún:

Við getum sagt að listin sé hugsjón, tjáð í hugmynd, hún byggist á 

mannlegri tilfinningu, og þess vegna skiptir ekki megin máli, hvaða 

aðferð listamaðurinn notar í túlkun sinni, svo framarlega sem hann 

er trúr sinni köllun. Meira máli skiptir það, að hann hafi þá aðferð, 

sem hann þarfnast til að koma á framfæri því sem í brjósti hans 

býr.46

Matthea stundaði listnám með hléum á árunum 1954-61 löngu 
áður en popplistin og róttæknin hóf innreið sína. Þeim liststefnum 
fylgdi allt önnur hugsun sem Matthea kynntist aldrei meðan á 

Skissa eftir Mattheu frá 1960.

Hafsteinn Austmann, 1958.
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listnámi stóð. Til eru skissur eftir Mattheu frá því hún stundaði 
nám í Myndlistaskóla Reykjavíkur undir handleiðslu Hafsteins 
Austmanns árin 1960-61. Þær eru mjög í anda þeirra verka sem 
hann var að gera á þeim tíma, abstraktverk þar sem hann bútaði 
myndflötinn niður í misjafnlega stórar einingar47, og ekki er ólík-
legt að kúbísku formin í verkum Mattheu hafi byrjað að mótast í 
kjölfar þeirra æfinga. 

Pablo Picasso, La Bassa d´Horta. 1909.
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Félög listamanna og 
frekara sýningarhald
Eftir einkasýningar Mattheu í Bogasalnum árið 1974 og góða 
frammi stöðu á sýningunni í Lyon það sama ár hélt hún áfram 
þátttöku í samsýningum hér heima næstu ár auk þess sem 
tengsl in við Frakkland héldu áfram með sýningarhaldi og frekari 
velgengni. 

Árið 1975 hlaut Matthea í fyrsta sinn listamannalaun og átti 
hún síðan eftir að fá úthlutun úr sjóðnum næstu þrjú ár, 1976, 
1977 og 1978. Listamannalaunin komu sér vel því nú gat hún 
einbeitt sér að sköpun nýrra verka og beðið með sýningarhald. 
Auk þess fannst henni nauðsynlegt að komast til erlendra borga 
til að skoða listasöfn og gallerí og voru listamannalaunin að 
hluta til notuð í þeim tilgangi. Matthea og Stefán ferðuðust alla 
tíð mikið og á þessum árum fóru þau í árlegar pílagrímsferðir 
til að skoða helstu listasöfn Evrópu, m.a. til Kaupmannahafnar, 
London, Vínarborgar, Parísar auk borga í Þýskalandi. Þar sem 
móðir Mattheu bjó hjá þeim á Flókagötunni áttu hjónin hægt um 
vik að ferðast, dæturnar fjórar undu sér vel í umsjón ömmunnar 
á meðan foreldrarnir skoðuðu listaverk í erlendum borgum. Í 
mars árið 1975 barst Mattheu til kynning frá Association Belgo-
Hispanique um að til stæði að veita henni viðurkenningu fyrir ágæti 
listaverka hennar. Hún var í kjölfarið sæmd liðsforingjanafnbót 
í samtökunum og hlaut fyrir vikið gullorðu samtakanna eða 
riddarakross.48  Afhending orðunnar fór fram við hátíðarkvöldverð 
á Hótel Astoria í Brussel í júlí 1975 og fór Matthea til Brussel til að 
veita orðunni viðtöku. Það má kannski spyrja sig hvaða þýðingu 
viðurkenning af þessu tagi hafði fyrir listamann. Fyrst og fremst 
vakti hún athygli á listakonunni og verkum hennar. Hagnýtt gildi 

Gullorða frá Association 
Belgo-Hispanique 1975.
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heiðursnafnbótarinnar og aðildar að samtökunum fólst í því að 
samvinna milli Association Belgo-Hispanique og akademískra 
félaga í mörgum Evrópulöndum var góð og meðlimir félagsins áttu 
kost á alls konar kynningar- og sýningaraðstöðu, starfsaðstöðu, 
ferðalögum og margs konar annarri fyrirgreiðslu sem kom sér vel 
fyrir þá sem vildu notfæra sér slíkt.49

Í júní 1975 stóð Matthea fyrir myndlistarsýningu í sal Arki-
tektafélagsins við Grensásveg 11 ásamt nokkrum meðlimum Félags 
íslenskra myndlistarmanna, en hún var þarna nýorðin félagsmaður 
í FÍM.50 Sýningaraðstaða félagsins hafði verið á hrakhólum í 
nokkur ár, eða allt frá því Listamannaskálinn við Kirkjustræti var 
rifinn. Arkítektafélagið bauð FÍM þennan sal til sameiginlegra 
afnota og var ráðgert að þar hefðu félagsmenn sýningaraðstöðu 
fyrir smærri sýningar til náinnar framtíðar, bæði einkasýningar og 
samsýningar. Myndlistarmenn höfðu um nokkurn tíma kvartað 
yfir hve lítið væri um hentuga sýningaraðstöðu í borginni og 
sögðu félagsmenn að þarna væri komin sú aðstaða sem þeir 
vonuðust eftir að fá á Kjarvalsstöðum en fengu ekki.51 Alls áttu 
átta listamenn verk á þessari sýningu, en auk Mattheu voru það 
þeir Benedikt Gunnarsson, Björgvin Sigurgeir Haraldsson, Elías 
B. Halldórsson, Gylfi Gíslason, Hjörleifur Sigurðsson, Kjartan Guð-
jónsson, og Sigurður Sigurðsson.52 Átti Matthea fjögur verk á 
sýningunni, meðal annars verkin Við hafið og Hádegi sem hún 
hafði sýnt áður. 

Við hafið, 1974. Stærð: 85x65. Olía.
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Um haustið var að venju haldin haustsýning Félags íslenskra 
myndlistarmanna, að þessu sinni í kjallara Norræna hússins. Voru 
þátttakendur nokkuð færri en undanfarin ár og nær helmingur 
þeirra utanfélagsmenn. Nokkur styr hafði staðið um félagið 
árin á undan og kom það sérstaklega til af því hve erfitt var fyrir 
listamenn að öðlast aðild að félaginu. Ekki var nóg að sækja 
um aðild heldur þurfti einhver félagsmaður að mæla með því 
að utanfélagsmaður yrði tekinn inn, síðan þurfti stjórn FÍM að 
samþykkja aðild viðkomandi sem var ekki alltaf auðsótt mál. Gylfi 
Gíslason lýsti þessu þannig í viðtali við Jónas Guðmundsson árið 
1973 að Félag íslenskra myndlistarmanna sé

… haldið lokuðu fyrir aðra en þá sem mála, eins og þeir í félaginu 

vilja láta mála. Þetta er mjög slæmt, því FÍM fer með öll umboð 

hins opinbera í myndlist, annast innkaup fyrir Listasafn Íslands og 

sendir list til útlanda, annast opinberar listsýningar og hefur áhrif á 

listamannalaun, eða úthlutun þeirra.53

Þannig var erfitt fyrir utanfélagsmenn að koma sér og list sinni 
á framfæri hér á landi án aðildar að FÍM á sama tíma og sumum 
fannst félagið vera nokkurs konar lokaður klúbbur sem erfitt 
var að fá inngöngu í. Gylfi var ekki einn um þessa skoðun á 
félaginu, ýmsir listamenn sögðu sig úr félaginu á þessum tíma í 
mótmælaskyni, þar má nefna Rósku, Einar Hákonarson, Tryggva 
Ólafsson og fleiri.54 Af þessum sökum spruttu upp annars kon-
ar félög listamanna sem stóðu utan við FÍM, meðal annars  
Grafíkfélagið, SÚM-hópinn og fleiri. Matthea hafði vonast til að fá 
inngöngu í Félag íslenskra myndlistarmanna alveg frá árinu 1968-
69, höfðu meðal annars nokkrir félagsmenn mælt með að hún 
fengi inngöngu en umsókn hennar var ekki samþykkt af stjórn 
FÍM fyrr en árið 1975.55 Hugsanlegt er að FÍM hafi fundist Matthea 
fara á svig við yfirvald félagsins með því að koma sjálfri sér á 
framfæri erlendis og taka þátt í samsýningum utanlands án þess 
að félagið hefði þar hönd í bagga, en venjan var að félagið veldi 
listamenn til að senda á listsýningar erlendis. Erfitt er að fullyrða 
hvort Matthea hafi lent í ónáð hjá FÍM en að minnsta kosti þótti 
Mattheu einkennilegt hve lengi hún þurfti að bíða eftir aðild að 
félagi sem átti að vera hagsmunafélag allra starfandi listamanna í 
landinu, ekki bara ákveðins hóps listamanna sem málaði eins og 
félagið taldi að ætti að mála. Í viðtali sem tekið var við Mattheu 
árið 1973 sagði hún um félög listamanna: Turnaborg, 1976. Stærð: 80x90. Olía.
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Mér finnst þau hafa verið of mörg og hvert þeirra bera of mikinn 

svip lokaðra bóka. Það eru bara örfáir útvaldir sem vita hvað þar 

er að gerast, eða hvort þau eru til nokkurs gagns. Það á heldur 

enginn listamaður að vera forgangsmaður félagslega fyrir það eitt 

að hann er félagi. Allt heiðarlegt listafólk á líka að fá tækifæri til 

félagslegrar kynningar … mér hefur aldrei staðið til boða innganga 

í [FÍM], eða neins konar fyrirgreiðsla. Mér hefur reyndar verið tjáð, 

að vinsamlegir listamenn hafi borið mig þar upp til inngöngu en ég 

ekki hlotið náð meirihlutans.56

Matthea átti ekki verk á aðalsýningu FÍM haustið 1976 en hún átti 
eitt verk á nokkurs konar hliðarsýningu sem haldin var í tengslum 
við haustsýninguna. Efnt var til sýninga á 12 vinnustöðum í 
borginni, voru sýningarnar settar upp á kaffistofum vinnustaðanna 
og voru einungis ætlaðar starfsmönnum viðkomandi fyrirtækja. 
Átti hún verk hjá Búnaðarbankanum við Hlemm ásamt Jens 
Kristleifssyni grafíklistamanni.57 Þetta sama ár flutti Matthea með 
fjölskyldu sinni frá Reykjavík yfir á Digranesveg í sunnanverðum 
Kópavogi þar sem þau festu kaup á stóru einbýlishúsi. Á þessum 
tíma voru suðurhlíðar Kópavogs friðsæll staður, nýju nágrannarnir 
ráku kindabú og skammt frá bjó hani sem vakti fjölskylduna á 
morgnanna með hanagali. Þarna þótti Mattheu gott að sinna 
listsköpun, hún fékk ágætis vinnustofu í nýja húsinu en auk þess 
var rúmt um sjö manna fjölskylduna í stóru húsi. Á Digranesvegi 
átti hún eftir að búa upp frá þessu (fyrir utan eitt ár í Reykjavík 
árið 1982-83), fyrst á Digranesvegi 85, síðan á Digranesvegi 71 frá 
árinu 1983 og að lokum á Digranesvegi 76 frá árinu 2000.  

Vorið 1976 var Mattheu á ný boðin þátttaka í samsýningu 
Art Contemporain International í Lyon. Þessi sýning var frá-
brugð in sýningunni árið 1974 að því leyti að þarna var 
eingöngu verðlaunahöfum frá fyrri sýningum Art Contemporain 
International boðin þátttaka. Sýningin var haldin í húsakynnum 
Musée des Beaux Arts í Lyon og sendi Matthea þrjú olíuverk 
til þátttöku á sýningunni, verkin Floti óvissunar, Blá þoka og 
Turnaborg. Verk hennar hlutu bronsverðlaun á sýningunni og 
var henni einnig tjáð að hún hefði verið valin til að hljóta frönsku 
verðleikaorðuna Arts, Sciences, Lettres. Afhending orðunnar fór 
síðan fram við hátíðlega athöfn í París árið eftir, í apríl 1977. Í 
kjölfar sýningarinnar í Lyon voru verk hennar send á samsýningar 
víðsvegar um Evrópu og einnig út fyrir Evrópu, m.a. til Argentínu, 
Tókíó og Dóminíkanska lýðveldisins.  Verkið Floti óvissunar hlaut 
til að mynda gullverðlaun á samsýningu sem haldin var í Santo 

Silfurorða frá Arts, Sciences, 
Lettres 1977.

Viðurkenningarskjal frá Art Contemporain 
International 1976
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Domingo í Dóminíkanska lýðveldinu í nóvember 1976. Þetta sama 
ár tók Matthea þátt í haustsýningu FÍM sem að þessu sinni var sett 
upp á Kjarvalsstöðum og átti hún eitt verk á sýningunni, mynd 
sem bar nafnið Hitabylgja. 

Árið 1977 reyndist viðburðaríkt ár fyrir listakonuna en þetta 
ár tók hún þátt í þremur viðburðum á listasviðinu erlendis. Hún 
tók í þriðja sinn þátt í samsýningu á vegum Art Contemporain 
International í Lyon og fór Matthea út til að vera viðstödd opnun 
sýningarinnar. Þaðan lá leið hennar til Parísar þar sem hún tók á 
móti orðunni sem henni var tilkynnt árið áður að hún myndi hljóta 
fyrir list sína frá bandalagi franskra listamanna, vísindamanna 
og rithöfunda, eða Arts, Sciences, Lettres.59 Var Mattheu veitt 
silfurorða og viðurkenningarskjal í hófi sem haldið var til heiðurs 
hátt á fimmta hundrað verðlaunahöfum í Palais de la Mutualité-
höllinni í París. Þrír aðrir Norðurlandabúar fengu viðurkenningu 
við þetta tækifæri, það voru sænski myndhöggvarinn Thor 
Christoffersson, norski listmálarinn Einar Granum og samlandi 
hans, Haakon Engelsen grafíklistamaður. Í hópi verðlaunahafa 
voru auk listamanna, ljóðskáld, tónskáld, leikarar og rithöfundar 
auk lækna og fleiri vísindamanna.60 

Þó sýningar Mattheu og viðurkenningar erlendis hafi alltaf 
hlotið athygli fjölmiðla hér á landi var ekki sömu sögu að segja 
um listasamfélagið. Það lét sér fátt um finnast og jafnvel má lesa 
úr orðum gagnrýnanda Morgunblaðsins árið 1978 að honum hafi 
fundist þetta lítils virði: 

Ekki veit undirritaður mikið um gildi þess að fá slíka orðu og ekki 

þekkir hann eitt einasta nafn á löngum lista þeirra er orðuna hafa 

hlotið, en vafalaust þykir þetta drjúgur heiður og er ástæða til að 

samgleðjast listakonunni.61

Þetta áhugaleysi fór ekki fram hjá Mattheu og í viðtali við dagblaðið 
Tímann árið 1980 sagði hún:

Svo eru menn líka mishrifnir af framabrölti einstaklinga og telja 

að þeir eigi ekki að fara út fyrir þann hring sem aðildarfélag þeirra 

stendur í, en að vísu var aðferð mín komin á dagskrá áður en ég 

gekk í listamannafélag hér á landi.62

Þessi aðferð sem hún talaði um var ákvörðun hennar að senda 
verk á sýningar á vegum Evrópuráðsins í Oostende árin 1969 og 
1971 og þátttaka í sýningum í Lyon í kjölfarið. Þannig vinnubrögð 
virðast ekki hafa tíðkast meðal íslenskra listamanna, þátttaka á 
sýningum erlendis virðist hafa átt að fara í gegnum FÍM sem hafði 

Matthea tekur við viðurkenningarskjali Arts, 
Sciences, Lettres í París 1977.

Viðurkenningarskjal Arts, Sciences, Lettres 1977.
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þá einnig það hlutverk að velja listamenn til að senda á erlendar 
samsýningar.

Matthea sótti sérstaklega um styrk frá Menningarsjóði til 
að eiga þess kost að vera viðstödd bæði opnun sýningarinnar í 
Lyon og verðlaunaafhendinguna í París. Svo heppilega vildi til að 
viðburðirnir voru haldnir með nokkurra daga millibili svo úr varð 
ein Frakklandsferð. Var hún í hópi átta listamanna sem var veittur 
sérstakur ferðastyrkur úr Menningarsjóði þetta ár að upphæð 
200.000 krónur hver en 32 listamenn höfðu sótt um.63 Þriðji 
viðburðurinn sem hún tók þátt í þetta ár var sjöundi Biennalinn 
í Rostock í Þýskalandi en þar sýndu listamenn frá Eystrasalts-
ríkjunum, Noregi og Íslandi.64 Bragi Ásgeirsson sagði í grein sem 
hann skrifaði um Biennalinn að „hér [hafi] verið um að ræða 
veglegasta reglulega sýningarboð er Íslendingum hlotnast“65, en 
Íslendingar höfðu átt fulltrúa á Biennalnum í Rostock frá árinu 1967. 
Á sýningunni áttu þrettán Íslendingar verk en auk Mattheu voru 
það þau Kjartan Guðjónsson, Gunnar Örn, Sigurður Örlygs son, 
Guðmundur Benediktsson, Örlygur Sigurðsson, Leifur Breiðfjörð, 
Haraldur Guðbergsson, Sigrún Guðmundsdóttir, Hallsteinn Sig-
urðsson, Þórður Hall, Ragnheiður Jónsdóttir og Baltasar Samper. 
Samkvæmt Braga Ásgeirssyni virðast verk Mattheu hafa hlotið 
ágætis viðtökur á sýningunni. Í samantekt sinni um sýninguna í 
Morgunblaðinu sagði hann: „Matthea Jónsdóttir fékk vinsamleg 
ummæli vegna geðþekks ornamentalsks myndstíls“66 og í heild 
þótti framlag Íslendinga til hátíðarinnar vel heppnað eins og Bragi 
Ásgeirsson benti á sömu grein.67 

Árið 1978 stóð til að Matthea ætti verk á samsýningu sem sett 
var upp í Musée Postal í París. Verkin sem hún sendi til Parísar 
komust hins vegar aldrei á leiðarenda og hvar þau eru niðurkomin 
veit enginn, þar sem þau hafa aldrei komið fram. Því miður hafa 
ekki varðveist upplýsingar um hvaða verk þetta voru eða fjölda 
þeirra. Þrátt fyrir að missir verkanna hafi eðlilega verið Mattheu 
talsvert áfall ákvað hún þó að senda verk á tvær alþjóðlegar 
myndlistarsýningar sem haldnar voru í listamiðstöð Lyonborgar 
árið 1979. Sýningarstjóri þessara sýninga var Roland Laznikas 
sem Matthea kynntist upphaflega í tengslum við sýninguna Art 
Contemporain International í Lyon árið 1974.68  Báru sýningar-
nar nöfnin Biennale Mondiale des Métiers d´Art og Quadriennale 
Mondiale d´Art Contemporaine. Voru þær báðar haldnar í desember 
1979 hvor á eftir annarri og sýndi Matthea sömu verkin á báðum 
sýningunum. Í þetta sinn sendi Matthea sex vatnslitamyndir á 
sýningarnar en hún hafði byrjað að prófa sig áfram með notkun 

Skógarblámi, 1978. Stærð: 19x28. Vatnslitir.
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vatnslita árið 1978. Fyrir verkin hlaut Matthea gullverðlaun 
á Biennale Mondiale des Métiers d´Art og silfurverðlaun á 
Quadriennale Mondiale d´Art Contemporaine.  Þetta sama ár átti 
hún síðan tvö olíumálverk á haustsýningu FÍM að Kjarvalsstöðum. 
Gagnrýnandi Þjóðviljans (sem titlaði sig ekki gagnrýnanda, heldur 
leikmann) sagði sýninguna í heild ófrjósemdarlega og leiðinlega ef 
frá væri talið framlag nokkurra listkvenna og taldi hann Mattheu í 
hópi þeirra sem lyftu sýningunni upp úr meðalmennskunni. Sagði 
hann myndir hennar vera „fínlegar og hrífandi“.70 Í lok greinar 
sinnar sagði hann: „Það sem mest nýjabrumið var að, mestur 
ferskleikinn og mesta nautnin á að horfa og koma við í þessari 
sýningu var frá konunum komið. Húrra fyrir þeim!“71 

Í skógi I, 1978. Stærð: 28x19. Vatnslitir.
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Nýir stílar og stefnur
Eftir samsýninguna í Lyon árið 1979 hætti Matthea að mestu 
þátttöku í sýningum erlendis og einbeitti sér þess í stað að 
sýningarhaldi hér á landi. Hún fann það æ betur að sýningarhald 
erlendis átti ekki lengur við hana. Bæði fannst henni það taka of 
mikinn tíma frá listsköpun sem hún vildi fyrst og fremst einbeita 
sér að en einnig fannst henni álagið og áreitið truflandi auk þess 
sem kostnaður við sýningar erlendis var mikill og litlir möguleikar 
á styrkjum hér á landi. Í viðtali við Tímann árið 1980 sagði hún um 
sýningarhald erlendis: 

Þetta hefur í för með sér töluverðan kostnað, svo sem sendingar-

kostnað, tryggingagjöld, kostnað við myndatökur af verkum og 

hluta af sýningarkostnaði. Um styrki í þessu sambandi er ekki að 

ræða hér og aðstæður allar erfiðar.72

Matthea var að eðlisfari hlédræg kona og kaus hún frekar að sinna 
listsköpun í einrúmi heldur en vekja athygli á sér í fjölmiðlum. 
Sýningarhald og samskipti við fjölmiðla voru henni ekki auðveld en 
verandi listamaður sem vildi þar fyrir utan njóta velgengni þá vissi 
hún að það var hluti af starfinu. Í samtali við Jónas Guðmundsson 
árið 1976 fjallaði hún um þessi atriði:

Ég legg ríka áherslu á að ég vil gjarnan fá að vinna í algjöru næði 

að mínum verkum og láta sem fæsta af því vita hvað ég hefst að. 

En það má maður auðvitað ekki láta eftir sér nú til dags. Það væri 

tilgangslaus innilokunarstefna, sem enginn mundi mæla með. 

Menn þurfa að hafa einhver almenningstengsl, þótt ekki væri fyrir 

annað en að kanna hvernig öðrum falla þau verk í geð sem maður 

gerir ...  Samskiptin við fólkið og aðra listamenn kosta mig visst átak. 

Auðvitað er ég hvorki hrædd við fólk né starfsbræður mína, en þeir 

sem að listsköpun vinna, komast þó ekki með öllu hjá átökum.73
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Árið 1980 hélt Matthea sína fjórðu einkasýningu og þá fyrstu 
í sex ár, var hún sett upp í sýningarsal Félags íslenskra mynd-
listarmanna við Laugarnesveg. Á sýningunni sýndi Matthea aðal-
lega vatnslitamyndir unnar á fyrrliðnum tveimur árum og einungis 
örfá olíumálverk, alls 55 verk. Olíumálverkin voru bæði í ætt við 
þær kúbísku stílfærslur verka sem hún var hvað þekktust fyrir en 
hér kvað einnig við nýjan tón. Á sýningunni sýndi hún nokkur ný 
verk, draumkenndar eða óraunverulegar landslagsstemningar 
sem jafnvel má telja undir áhrifum frá súrrealisma Dalís. Verkin á 
sýningunni vöktu blendin viðbrögð gagnrýnenda. Gagnrýnandi 
Morgunblaðsins, Valtýr Pétursson var einfaldlega ekki hrifinn af 
sýningunni, og minntist í því sambandi sérstaklega á vatnslita-
myndirnar: „Vatnslitir eru afar vandmeðfarnir, og það þarf sérstæða 
gáfu, liggur mér við að segja, til að ná árangri á því sviði. Ég held 
að Mattheu séu olíulitir miklu nær.“74 Í þessu sambandi má þó 
benda á að hún hafði aðeins í skamman tíma unnið með vatnsliti 
svo færni hennar á því sviði var ennþá takmörkuð, átti hún síðar 
eftir að ná mun betra valdi á þeim vandmeðfarna efnivið sem 
vatnslitir sannarlega eru. Þegar bornar eru saman vatnslitamyndir 
hennar frá tímabilinu 1978-80 og svo þær myndir sem hún vann 
í kringum árið 1987 sést greinilega að hún átti þarna enn nokkuð 
í að ná þeim tökum á efniviðnum sem hún náði tíu árum síðar. 
Jónas Guðmundsson gagnrýnandi Tímans var hins vegar mun 
jákvæðari í dómi sínum um sýninguna þó hann væri sammála 
Valtý um að vatnslitir væru vandmeðfarnir. Hann sagði: 

Umhugsunarefni hennar fá þarna á sig nýjan og oft léttari blæ. Þótt 

skyldleikinn við olíumálverkið sé oft afgerandi, sem eðlilegt er, þá 

næst þarna ný framvinda … Yfir sumum myndunum er kynjablær, 

er minnir meira á Austurlönd, á hina djúpu kyrrð, en skarkala 

Vesturlanda og veðrin reið.75

Þessa djúpu kyrrð og kynjablæ sem Jónas minntist svo skemmti-
lega á var óneitanlega að finna í nýjustu olíumálverkum hennar, 
eins og Á ströndinni, en einnig í sumum vatnslitamyndunum, til að 
mynda Úr djúpinu. 

Árin 1980 og 1981 hélt Matthea tvær litlar einkasýningar, 
hin fyrri var sett upp í félagsheimilinu á Flúðum í Árnessýslu og 
hin síðari í veitingasal Hótels Loftleiða. Í febrúar 1982 var henni 
úthlutað listamannalaunum eftir nokkurra ára hlé, alls fimm 
þúsund krónum,76 sem var ekki há upphæð en kom sér ágætlega 
því hún vann nú að undirbúningi nýrrar sýningar. Vorið 1982 
hélt hún síðan stóra einkasýningu, að þessu sinni í Ásmundarsal 

Á ströndinni, 1980. Stærð: 70x60. Olía.

Úr djúpinu I, 1979. Stærð: 28x18. Vatnslitir.
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við Freyjugötu. Á sýningunni var alls 51 verk, 23 olíumálverk í 
aðalsalnum og 28 vatnslitamyndir í baksal. Sýningin var upp 
byggð á svipaðan hátt og sýningin 1980 í FÍM salnum fyrir utan 
það að hér sýndi hún mun fleiri olíumálverk og segja má að þessi 
sýning hafi verið rökrétt framhald af sýningunni tveimur árum 
áður. Eins og á sýningunni 1980 voru olíumálverkin stíliseruð 
kúbísk verk í djúpum litatónum, þar sem hún óf skútur, turna, 
byggingar og fleira inn í kúbísku formin, en auk þess sýndi 
hún hinar draumkenndu landslagsstemningar sem hún sýndi 
fyrst tveimur árum fyrr. Báru verkin nöfn eins og Rautt kvöld,  
Fákar og Húsaþyrping. Viðfangsefni vatnslitamyndanna voru af 
ýmsum toga, skútur, skógarstemningar, byggingar, landslag auk 
djúpsjávarmynda. Nöfn myndanna voru meðal annars Skútur og 
Mælifell. Í stuttu viðtali sem tekið var við Mattheu í tilefni af opnun 
sýningarinnar sagði hún ferðalög bæði innan lands og utan hafa 
mest áhrif á val viðfangsefna. Hugmyndir að verkunum kvikni 
á ferðalögum, hvort sem það væru borgarmyndir eða hafnir í 
útlöndum sem heilluðu hana, fuglar, gróður eða landslag.77 Bragi 
Ásgeirsson skrifaði afar jákvæða umsögn um sýninguna fyrir 
Morgunblaðið, en þar sagði hann meðal annars:

Myndirnar á veggjunum bera þess vott, að listakonan er í sókn í 

myndgerð sinni og hefur vafalítið aldrei verið betri né ferskari 

og í sínum bestu myndum hér … Í sumum þessara mynda eru 

litirnir djúpir og mettaðir og formin geta jafnvel minnt á jöfra 

málaralistarinnar, svo sem Paul Klee og Franz Marc. En það er þó 

auðséð, ef rýnt er í myndirnar, að Matthea á til sinn eigin ferska tón, 

sem henni væri mikill ávinningur að rækta af alefli.78

Ein besta mynd sýningarinnar var að hans mati myndin Rautt 
kvöld, verk í djúpum rauðum og gulum tónum málað undir 
sterkum kúbískum áhrifum. Jónas Guðmundsson sem skrifaði 
um sýninguna fyrir Tímann var einnig hrifinn af sýningunni, en þó 
sérstaklega af vatnslitamyndunum:

Yfir þeim er sérstakur þokki … Myndir hennar eru yfirvegaðar og 

eru yfirleitt vel gjörðar, eða málaðar. Næstum þó of strangar, því 

oft fer vel á því að leyfa litunum að mála ofurlítið líka … Annars er 

það einkenni þessarar sýningar, að myndirnar eru mjög jafnar að 

gæðum.79 

Að lokinni vel heppnaðri sýningu í Ásmundarsal tók við áfram-
haldandi listsköpun og undirbúningur fyrir frekara sýningarhald. 
Ýmislegt annað var þó á döfinni hjá listakonunni. Vorið 1982 seldu 

Húsaþyrping, 1981. Stærð: 60x70. Olía.
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Matthea og Stefán húsið á Digranesvegi 85 og festu kaup á gömlu 
fallegu steinhúsi á horni Tjarnargötu og Hringbrautar í Reykjavík.  
Ekki varð dvölin í Reykjavík þó löng því rúmu ári seinna voru þau 
flutt aftur í Kópavoginn, að þessu sinni keyptu þau einbýlishús 
á Digranesvegi 71 þar sem Matthea fékk góða vinnuaðstöðu 
til frambúðar í bílskúrnum sem var breytt í rúmgóða og bjarta 
vinnustofu. Haustið 1983 lést Matthildur, móðir Mattheu eftir 
skammvinn veikindi. Varð missirinn henni þungbær þar sem þær 
mæðgur voru alla tíð afar nánar. Mánuðina eftir dauða Matthildar 
átti hún því erfitt með að einbeita sér að listsköpun. Árið 1984 ákvað 
Matthea þó að halda einkasýningu, að þessu sinni í vinnustofu 
sinni við Digranesveg. Á sýningunni var 41 verk, olíumálverk í 
bland við vatnslitamyndir eins og á tveimur síðustu sýningum 
hennar. Eitthvað var af nýjum verkum á sýningunni, meðal annars 
Í skógi sem var skógarstemning í djúprauðum litatónum, mynd 
af Snæfellsjökli sem hét Undir jökli, skipamyndin Við höfnina auk 
tveggja portrettmynda. Fram að þessu hafði Matthea lítið sem 
ekkert málað andlitsmyndir, fyrir utan olíuverk af Halldóri Laxness 
frá árinu 1973. Portrettmyndirnar tvær sem hún sýndi hér voru 
af Stefáni, eiginmanni hennar og Hrafnhildi, fimmtán ára dóttur 
þeirra. Auk þess voru á sýningunni nokkrar nýjar vatnslitamyndir, 
svo sem Morgunn. Flest verkin hafði Matthea þó sýnt áður, bæði 
á sýningunni í FÍM salnum 1980 og í Ásmundarsal tveimur árum 
síðar. Á vinnustofusýningu á sama stað árið 1986 sýndi hún áþekk 
verk, en þar var einnig að finna nokkur ný verk, meðal annars 
húsamyndir undir kúbískum áhrifum, verkin Í Þingholtum I og II. 
Þar var einnig að finna myndir alls ólíkar því sem Matthea hafði 
unnið áður, léttar og rómantískar skógarmyndir í daufgrænum 
og bleikum tónum. Í viðtali sem tekið var við Mattheu kemur 
fram að hún hafi málað skógarmyndirnar eftir ferð þeirra Stefáns 
kringum landið sumarið 1985. „Þá áttaði ég mig á hvað við eigum 
fallega skóga þó ekki séu þeir víðáttumiklir.“80 Óneitanlega minna 
skógarmyndirnar þó ekki síður á víðáttumikla skóga Frakklands 
eða Suður-Þýskalands en Vaglaskóg og Hallormsstaðaskóg. Í við-
tali frá árinu 1987 var hún spurð hvers vegna hún máli myndir í 
svo gerólíkum stíl, rómantískar skógarmyndir á sama tíma og hún 
máli formföst kúbísk verk í djúpum litum:  „Ég hvíli mig með því  
að mála svona landslag, það losnar líka um litameðferðina þegar 
ég mála eitthvað annað og frjálslegra. Oft breytast líka litirnir hjá 
mér í hinum myndunum eftir svona leik.“81 

Árið 1987 tók Matthea í fyrsta sinn síðan 1979 þátt í samsýningu 
FÍM en hún var að þessu sinni haldin að Kjarvalsstöðum. Var 

Skútur, 1980. Stærð: 28x19. Vatnslitir.

Skógur I, 1985. Stærð: 80x60. Olía.
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Matthea í hópi 29 listamanna sem áttu verk á sýningunni. Átti 
Matthea þar þrjú olíuverk, Í Þingholtum I og II og Við Kirkjutorg, sem 
hún hafði áður sýnt á vinnustofusýningunni árið 1986. Öll voru 
verkin kúbísk í uppbyggingu og margslungin í formi en þau voru 
minna skyggð en áður og litirnir ljósari. Í þessum myndum var því 
ekki að finna sömu dýpt og var að finna í sumum eldri kúbísku 
verkum hennar. Matthea var því þarna, eins og oft áður, að prófa 
sig áfram með nýjar útfærslur kúbísku myndanna og átti eftir að 
halda þeirri könnun áfram næstu tvö til þrjú árin. Matthea var á 
þessum tíma nær alveg hætt að senda verk á sýningar erlendis 
þó hún fengi ennþá boð um þátttöku í sýningum, sérstaklega 
frá Frakklandi. Hún átti þó verk á samsýningu í París árið 1986 
og tveimur árum seinna sendi hún aftur verk til sýningar í París, 
að þessu sinni var um að ræða einkasýningu á verkum hennar í 
Gallerie Salammbo. Sú sýning kom þannig til að árið 1987 leitaði 
til hennar svissneskur umboðsmaður og óskaði eftir að fá að starfa 
fyrir hana. Var þetta í fyrsta og eina skiptið á ferli hennar sem hún 
gerði samning við umboðsmann. Samningurinn gilti í eitt ár og 
fyrsta sýningin sem umboðsmaðurinn skipulagði var sýningin í 
Gallerie Salammbo. Í kjölfarið voru verk hennar síðan kynnt bæði 
í Sviss og víðar í Evrópu.82 Ekki varð þó framhald á þessu samstarfi 
þó allt hafi gengið vel fyrir sig og reyndist þetta verða í síðasta 
sinn sem Matthea sendi verk til sýningar erlendis. 

Vorið 1988 hélt Matthea sína tíundu einkasýningu, að 
þessu sinni í FÍM salnum við Garðastræti. Á sýningunni voru 
44 myndverk, um helmingur þeirra olíumálverk en hinn helm-
ingurinn vatnslitamyndir. Nýjustu olíuverk hennar, sem hún var 
þarna að sýna í fyrsta skipti, einkenndust eins og áður af samspili 
natúralískra forma og kúbískra, eins og myndirnar Sólglit í Kyrfugili 
og Landslag bera vitni um. Hér víkja kúbísku formin að nokkru 
leyti fyrir hinum natúralísku sem gerði myndbygginguna frjálsari 
í sér auk þess sem litir voru ljósari og dempaðri en áður. Bragi 
Ásgeirsson gagnrýnandi Morgunblaðsins var lítt hrifinn af þess um 
nýjustu verkum Mattheu og sagði:

Þegar slík vinnubrögð eru viðhöfð [þ.e. samruni ólíkra forma] 

þá skiptir öllu máli að tengja á einhvern hátt hin ólíku form og 

myndheildir á sannfærandi hátt  … En í þessu tilviki virkar þessi 

samruni einhvern veginn svo ósannfærandi og í sumum tilvikum 

alveg máttlaus líkt og að hér sé fyrst og fremst um málamiðlanir 

að ræða.83

Í  Þingholtunum, 1986. Stærð: 53x63. Olía.
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Í gagnrýni sinni um sýninguna var Bragi mun hrifnari af vatns-
litamyndunum, hann áleit vinnslu þeirra mun óþvingaðri en 
vinnslu olíuverkanna og útfærsluna um margt tærari og mark-
vissari.84 Á fyrrliðnum tveimur til þremur árum hafði Matthea 
þróað með sér ákveðna tækni við gerð vatnslitamynda sem fólst 
aðallega í því hvernig henni tókst að fá litina til að renna saman 
á pappírnum og mynda hálfgerðar frostrósir. Þessi tækni birtist 
vel í myndum eins og Anemonur og Heillasteinar. Samruni litanna 
gæti litið út fyrir að vera auðveldur í framkvæmd en þarfnast í 
raun bæði mikillar æfingar, tækni og dálítilla töfra að auki. Í lok 
greinarinnar sagði Bragi: „Hvað sýninguna í heild snertir þykir mér 
margt benda til þess, að Matthea sé á krossgötum í list sinni og 
nokkuð tvístígandi hvaða leið skuli velja.“85 Með þessum orðum 
reyndist Bragi nokkuð sannspár því ekki leið á löngu þar til Matthea 
fór að leggja meiri áherslu á abstraktform þó verkin héldu áfram 
að vera undir kúbískum áhrifum. Það var þó ekki alveg komið að 

Sólglit í Kyrfugili, 1988. Stærð: 80x60. Olía.
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þeim tímamótum, hún átti enn eftir að halda þrjár einkasýningar 
þar sem hún sýndi mestmegnis olíuverk undir kúbískum og 
natúralískum áhrifum, auk vatnslitamynda. Vorið 1989, aðeins ári 
eftir síðustu sýningu, hélt Matthea á ný einkasýningu í FÍM salnum 
við Garðastræti. Viðfangsefnin voru áþekk þeim sem hún sýndi 
árið áður, olíumálverk í kúbískri útfærslu unnin í frekar daufum 
ljósum litum og viðfangsefnin náttúrustemningar, byggingar 
eða bátar, eins og verkið Segl. Braga Ásgeirssyni, sem gagnrýndi 
sýninguna eins og svo oft áður, fannst vatnslitamyndirnar mun 
safaríkari heldur en olíumálverkin sem honum fannst heldur dauf 
í lit. Hann skrifaði:

Öllu betur kann ég við vatnslitamyndir listakonunnar af villiblómum 

og hér er auðséð, að hún kemst í beina snertingu við viðfangsefnið 

– hefur hjarta og æðar til þess og það er einmitt fyrir öllu í 

myndlistinni. Þessar myndir hafa þann jarðtengda, upprunalega 

safa í litnum, sem mér finnst skorta á í olíumálverkunum.86

Í júní sama ár hélt hún síðan litla einkasýningu á 13 olíumálverkum í 
veitingaskálanum Þrastalundi í Grímsnesi og sýndi þar hluta þeirra 
verka sem voru á sýningunni í FÍM salnum um vorið. Ári síðar, eða í 
júní árið 1990 hélt hún sína fimmtu einkasýningu á þremur árum, 
að þessu sinni í liststofu Bókasafns Kópavogs. Voru viðfangsefnin 
svipuð og á síðustu sýningum nema hér var engar vatnslitamyndir 
að finna heldur einungis olíumálverk, flest í kúbískri og natúralískri 
útfærslu, unnin á fyrrliðnum þremur árum. Eiríkur Þorláksson sem 
skrifaði um sýninguna fyrir hönd Morgunblaðsins var ekki hrifinn. 
Í gagnrýni sem var einfaldlega neikvæð sagði hann:

Sameiginlegt einkenni flestra myndanna eru kúbísk form og 

daufir litir. Formin eru síðan endurtekin milli mynda, og önnur 

litbrigði sett í þau. Þó að öll verkin séu unnin síðustu ár, verður 

fyrsta hugsun skoðandans ósjálfrátt að þetta hafi allt borið fyrir 

augu hans áður … Þó er hér ekki að finna þá rannsókn og dýpt, 

sem upphaflegu kúbistarnir settu í verk sín, heldur virðist meira 

lagt í yfirborðsfágunina: hrein teikning, endurtekning forma og 

daufblandaðir litir draga úr verkunum allan kraft … [Verkin] hefðu 

örugglega verið andblær nýrra tíma í myndlist hér uppi á Íslandi 

á þriðja eða fjórða áratugnum. En eftir síðari heimsstyrjöldina var 

kúbisminn búinn að sinna sínu hlutverki, og í dag er sá stíll aðeins 

daufur endurómur þess sem löngu er liðið og því utan við alla 

þróun í myndlist nútímans.87

Heillasteinar, 1987. Stærð: 28.5x18.5. Vatnslitir.
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Að lokinni þessari sýningu sagði Matthea í raun skilið við þá 
liststefnu sem hafði einkennt allan hennar feril, samblandi kúbisma 
og natúralískra forma, og verk hennar tóku á sig abstraktform. 
Ekki er ólíklegt að hörð gagnrýni Eiríks hafi átt sinn þátt í þessari 
ákvörðun en þó ekki eingöngu. Hún fann að þörf var á breytingum 
og síðustu árin hafði hún staðið á ákveðnum tímamótum í list 
sinni en hafði verið óviss hvaða leið hún ætti að fara. Ekki var 
nóg með að hún segði skilið við þær kúbísku útfærslur verka sem 
höfðu fylgt henni svo lengi heldur hætti hún einnig að mestu að 
mála með vatnslitum og átti hún ekki eftir að halda aftur sýningu 
á vatnslitamyndum. Erfitt er að geta sér til um ástæðu þess, þar 
sem vatnslitamyndir hennar þóttu yfirleitt prýðilega útfærðar 
og vel heppnaðar. Í raun hafði hún enga ástæðu til að hætta að 
mála með vatnslitum og er líklegasta skýringin einfaldlega þörf 
fyrir breytingar. Í nýjustu abstraktverkum sínum nýtti hún áfram 
ýmsar aðferðir kúbismans, eins og beinar línur, djúpa liti og miklar 
andstæður ljóss og skugga. 

Kvöldsigling, 1989. Stærð: 85x65. Olía.
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Straumhvörf  og síðustu 
verkefni
Árið 1990 byrjuðu ný verk að mótast og afraksturinn sýndi hún á 
sýningu í húsakynnum SPRON við Álfabakka árið 1992. Þetta ár tók 
hún einnig þátt í jólasýningu Félags íslenskra myndlistarmanna 
sem haldin var í FÍM salnum við Garðastræti. Á sýningunni í 
SPRON var að finna 14 olíumálverk, flest ný en þó mátti finna á 
sýningunni verk í kúbískri útfærslu sem hún hafði sýnt áður, eins og 
Rökkurljós. Nýjustu verkum hennar má kannski lýsa sem samspili 
bogadreginna forma, mikilli andstæðu ljósra og dökkra myndflata 
og djúpra litatóna. Yfir þessum verkum var ákveðinn léttleiki og 
báru þau nöfn eins og Leikur, Galdur og Upphaf. Í gagnrýni Braga 
Ásgeirssonar um sýninguna sagði: 

[Matthea] er vafalítið eini íslenski málarinn, sem alfarið hefur byggt 

myndheim sinn á grunni kúbismans. Sennilega er það ekkert 

verra en margt annað úr fortíðinni, sem menn hafa tekið upp og 

endurnýjað á undangengnum árum. Hins vegar er hinn kúbíski 

heimur Mattheu hvergi nærri eins hnitmiðaður og einfaldur og 

frumherjanna, og sú viðbót sem hún kemur með hefur iðulega svip 

af skreytilist og á það bæði við formin í myndunum sem og litavalið 

… Í sumum þessara mynda er hnitmiðaðri litræn þróun, en áður 

hefur sést í myndum listakonunnar … og sem fyrr eru þær myndir 

Mattheu Jónsdóttur í hreinum kúbisma mest sannfærandi, er fram 

kemur traust formræn burðargrind.88

Braga fannst því kúbísku verkin mest sannfærandi og nefndi hann 
sérstaklega myndirnar Í höfn og Rökkurljós sem dæmi um vel 
útfærð verk. Matthea staðnæmdist ekki lengi við verk í þessum 
stíl heldur hélt hún áfram að prófa sig áfram í abstraktlistinni. 

Leikur, 1991. Stærð: 70x55. Olía.
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Þróuðust verk hennar fljótlega yfir í geómetrísk abstraktverk sem 
einkenndust af hvössum formum og sléttum, eintóna litaflötum. 
Verk hennar voru áfram undir sterkum kúbískum áhrifum með 
miklum andstæðum myndflata, miklum skuggum, beinum 
línum og teningsformum. Í bók sem gefin var út um listakonuna 
Guðmundu Andrésdóttur er að finna ágæta skilgreiningu á 
geómetrísku abstraktmálverki sem spratt úr jarðvegi kúbismans:

Geómetrían byggist á stærðfræðilegum grunnformum (hring, 

þríhyrningi, rétthyrningi, ferningi) í formsterku hreinu myndmáli; 

áhersla lögð á flatarverkun, tvívíðan myndflöt og slétta eintóna 

litfleti. Formin eru óhlutbundin (konkret), þ.e. vísa ekki í ytri 

veruleika. Litanotkun takmarkast einkum við frumlitina (gulan, 

rauðan og bláan).89

Sex ár áttu eftir að líða þar til Matthea hélt aftur einkasýningu sem 
reyndist verða hennar síðasta, í Gerðasafni í Kópavogi árið 1998. Í 
millitíðinni tók hún þó þátt í ýmsum verkefnum á listasviðinu og 
vann að listsköpun. Árið 1993 varð þeim hjónum erfitt þar sem 
Stefán fékk alvarlegt hjartaáfall sem hann náði sér reyndar að 
fullu af. Stefán, sem var þrettán árum eldri en Matthea, stóð þarna 
á sjötugu og því eðlilegt að heilsan gæti farið að gefa sig. Urðu 
veikindin Mattheu mikið áfall og í kjölfarið varð hún afar hrædd 
um að missa hann. Þetta áfall hafði einnig áhrif á myndverk 
hennar, þau urðu dekkri og þyngri í litum, yfir þeim var ekki sami 
léttleikinn og einkenndi verkin á sýningunni 1992. 

Árið 1994 tók Matthea þátt í samsýningu listamanna í 
Hafnar húsinu í Reykjavík. Sýningin var haldin til styrktar Krýsu-
víkursamtökunum og áttu um 140 listamenn verk á sýningunni, 
en ágóði sýningarinnar rann allur til Krýsuvíkursamtakanna,90 
átti hún eitt verk á sýningunni, olíumálverkið Kvöldskugga. Árið 
1996 leitaði Styrktarfélag vangefinna til hennar um að mála mynd 
sem gefin yrði út á jólakortum til styrktar félaginu. Matthea varð 
fúslega við þessari beiðni og gaf félaginu tvær vatnslitamyndir 
sem prentaðar voru á jólakort þess þetta ár, aðra myndina málaði 
hún sérstaklega fyrir styrktarfélagið en hina myndina hafði hún 
málað árið 1981 en hentaði tilefninu fullkomlega. 

Síðasta einkasýning Mattheu var haldin í Gerðasafni í Kópavogi 
í mars árið 1998. Á þessari sýningu sýndi hún geómetrísk abstrakt-
verk undir sterkum kúbískum áhrifum. Litanotkunin var einföld, 
grátóna skuggar í anda kúbismans, heitir jarðlitir og kaldir bláir 
litir mynduðu síðan andstæðu við gráa skuggana. Á sýningunni 
voru tuttugu verk, öll máluð á tímabilinu 1993-1998 og báru þau 

Hringrás, 1996. Stærð: 85x65. Olía.

Jólakort fyrir Styrktarfélag vangefinna, 
1981. Vatnslitir.
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nöfn eins og Skammdegi, Jarðsýn og Hrímblá sem lýsa ágætlega 
þeim áhrifum sem Matthea vildi ná fram með litasamsetningu 
verkanna.91 Gagnrýni Braga Ásgeirssonar á sýninguna var jákvæð 
og nefndi hann dæmi um nokkur verk sem höfðuðu til hans, 
sérstaklega verkið Jarðsýn, sem var að sögn Braga „fjölþættust í 
byggingu og safaríkust í lit“92 en síðan sagði hann réttilega og í 
samræmi við það sem kom fram hér að framan: „Það er nokkuð 
þungt yfir þessu framlagi Mattheu að þessu sinni, sem stafar þó ekki 
einungis af formrænni hörku og sjálfu litaferlinu, heldur einnig 
einhverri innbyrðis spennu sem virðist að baki vinnubragðanna.“93  
Þessi innbyrðis spenna markaðist ekki síst af áhyggjum Mattheu 
af heilsu Stefáns en þessar áhyggjur höfðu tvímælalaust áhrif á 
listsköpun hennar. Þar að auki var heilsa hennar sjálfrar ekki með 
besta móti, en árið 1998 var Matthea sextíu og þriggja ára gömul 
og hafði í nokkur ár þjáðst af slæmri slitgigt í mjöðmum auk þess 
sem beinþynning var byrjuð að láta á sér kræla. 

Þó Matthea ætti ekki eftir að halda einkasýningu aftur vann 
hún næstu ár af krafti að nýjum myndverkum með sýningu í 
huga. Síðasta samsýning sem hún tók þátt í var samstöðusýning 
árið 1999 fyrir Listaskálann í Hveragerði sem rekinn var af Einari 
Hákonarsyni listmálara. Markmið sýningarinnar var að standa 
vörð um sýningaraðstöðuna í Hveragerði, sem stóð víst ekki 
sterkum fótum fjárhagslega, og fékk Einar 61 listamann til liðs 
við sig í þeim tilgangi. Að lokinni sýningunni í Gerðasafni 1998 
vann hún áfram með abstraktformin og hélt því áfram síðustu 
æviárin, litasamsetning verkanna breyttist þó mikið. Hún notaði 
meira skæra, bjarta og djúpa liti en þungi grái grunnliturinn var 
horfinn úr verkunum.  Verkin voru annaðhvort óhlutbundin og 
geómetrísk í byggingu, með beinum línum, hvössum hornum og 
eintóna litaflötum eða óhlutbundnar náttúrustemningar þar sem 
hún blandaði jafnvel hlutbundnum formum eins og andlitssvip 
eða fuglum inní verkin. Síðasta framlag Mattheu á opinberum 
vettvangi var þátttaka í verkefni á vegum Ritlistarhóps Kópavogs. 
Þar voru leidd saman skáld og listamenn sem búsett voru í 
Kópavogi og var afraksturinn gefinn út á bókinni Sköpun. Ljóð og 
myndverk árið 2001. Bókin var þannig uppbyggð að á hverri opnu 
var myndverk og ljóð tengt saman. Ýmist fæddist ljóðið fyrst og 
það varð síðan grunnstefið í myndverkinu, eða öfugt. Listaverk 
Mattheu í bókinni var vatnslitamynd af bláum blómum og ljóð 
Guðrúnar Guðlaugsdóttur fæddist í kjölfarið. Fyrstu tvö erindi 
ljóðsins eru eftirfarandi:

Jarðsýn, 1997. Stærð: 50x60. Olía. 

Án titils, 2004. Stærð: 35x30. Olía.
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Myndin af bláu blómunum 
„blífur“  - Matthea,
löngu eftir að líkamsvefir
hafa losnað frá beinum.

Blómin þín lifa þótt lífsandi
leiki þeim ekki í vitum
né rautt blóð renni
í rótum og leggjum hreinum.94

Matthea átti erfitt með að skiljast við verk sín, sérstaklega þegar 
líða tók á ævina og seldi hún því fá verk síðustu árin þrátt fyrir 
talsverða eftirspurn. Henni fór að þykja afar vænt um verk sín, 
þau voru sköpunarverk sem hún hafði lagt mikla vinnu og alúð 
í að skapa. Því gat hún ekki hugsað sér að selja þau, vildi frekar 
að dætur hennar eignuðust þau að henni látinni. Síðustu æviár 
hennar einkenndust af veikindum sem gerðu henni erfitt fyrir 
að sinna listsköpun. Undir lokin þjáðist hún af beinþynningu á 
háu stigi sem fór illa með bakið og gerði henni erfitt um vik að 
sitja nema stutta stund í einu, auk þess sem hún greindist með 
Parkinsons-sjúkdóminn skömmu eftir aldamótin 2000 en hann 
ágerðist smám saman svo allar fínhreyfingar urðu sífellt erfiðari. 
Hún hélt samt áfram að mála eins lengi og heilsan leyfði og eru 
síðustu fullkláruðu verk hennar frá árinu 2006. Meðal þeirra er 
verkið Án titils frá 2006, verk með dökkum bogadregnum línum, 
djúpum appelsínurauðum og bláum eintóna myndflötum á grá-
hvítum grunni. Segja má að hún hafi endanlega hætt að mála árið 
2006 þegar sjúkdómurinn var kominn á það stig að hún gat ekki 
lengur sinnt listsköpun, líkamlega var hún orðin afar veikburða 
þó hún efaðist sjálf aldrei um að hún ætti eftir að ná heilsu og 
setjast við trönurnar á ný. Því miður varð það ekki. Árið 2007 lést 
Stefán, eiginmaður Mattheu, þá á 85. aldursári. Dauði hans varð 
henni erfiður og hrakaði heilsu hennar hratt í kjölfarið. Hún lést á 
Sunnuhlíð í Kópavogi þann 9. ágúst 2009, 74. ára að aldri. 

Eftir Mattheu liggja fjölmörg myndverk frá 40 ára ferli, hve 
mörg þau eru er erfitt að segja til um þar sem hún hélt sjálf aldrei 
skrá yfir seld verk og ekki hefur verið ráðist í könnun á heildarfjölda 
verka hennar. Sú könnun bíður betri tíma, þó er vitað að verk 
hennar skipta hundruðum. Flest verkin eru í eigu einkaaðila hér 
á landi, fjölskyldu og vina, en einnig seldi hún talsvert af verkum 
erlendis, m.a. til Norðurlanda, Ítalíu, Belgíu og Frakklands. Nokkur 
fyrirtæki og stofnanir eiga verk eftir Mattheu hér á landi, m.a. 
Landsbankinn, SPRON, Bókasafn Kópavogs auk þess sem verk 
eftir hana er í eigu Listasafns Fjallabyggðar.95 

Blá blóm, 1987. Stærð: 30x20. Vatnslitir.
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Niðurlag
Matthea Jónsdóttir hélt á ferli sínum 16 einkasýningar auk þess 
sem hún tók þátt í fjölmörgum samsýningum hér á landi og 
erlendis. Þar fyrir utan hlaut hún ýmsar viðurkenningar fyrir verk 
sín, aðallega í Frakklandi og Belgíu. Matthea stundaði mynd-
listarnám í Reykjavík við Handíða- og myndlistaskólann á árunum 
1954-56 og við Myndlistaskólann í Reykjavík 1960-61 og starfaði 
hún allan sinn feril hér á landi.  Ferill hennar einkenndist af glímu 
við fagurfræðina, verkefni hennar í listinni var að kljást við formið, 
byggingu verkanna, andstæður ljós og skugga. Hennar hlutverk 
var ekki að ögra samfélaginu eða hneyksla með list sinni, það voru 
aðrir sem sinntu því. 

Verk Mattheu er hægt að skilgreina á þann veg að hún hafi 
brotið þann veruleika sem hún vildi tjá niður í einfaldar einingar, 
kubba- og keiluform, sem hún síðan raðaði saman eftir forskrift 
kúbismans. Verk hennar voru þó aldrei hrein kúbísk verk heldur 
blandaði hún alltaf öðrum formum eða stílum saman við kúb-
ismann, helst hlutbundnum natúralískum formum. Þegar ferill 
hennar í heild er skoðaður má sjá hvernig kúbísku verkin hennar 
tóku breytingum eftir því sem á leið og þróuðust að lokum yfir 
í geómetrísk abstraktverk undir lok ferilsins. Hún málaði þó ekki 
eingöngu olíuverk í stílfærðum kúbískum formum, heldur vann 
hún einnig talsvert með vatnslitum, sérstaklega á 8. og 9. áratug 
tuttugustu aldar auk þess sem hún prófaði sig öðru hvoru áfram í 
öðrum liststefnum sem eins konar hvíld frá kúbísku útfærslunum 
eins og hún sagði sjálf í viðtali árið 1987. Snemma á ferlinum 
prófaði hún að nota hraunmola í verk sín, en hætti þeim tilraunum 
eftir að hafa sýnt verkin á einni sýningu. Snemma á níunda ára-
tugnum málaði hún draumkenndar lands lagsstemningar sem 
jafnvel má telja undir áhrifum frá súrrealisma Dalís og rómantískar 
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skógarmyndir urðu til eftir ferð í Hallormsstaðaskóg og Vaglaskóg 
sumarið 1985. Þegar leið á feril hennar tóku verk hennar miklum 
breytingum og síðustu árin þróuðust verk hennar yfir í geómetrísk 
abstraktmálverk. Þessi verk voru þó áfram undir áhrifum kúbískrar 
formgerðar. Þannig má segja að Matthea hafi alla tíð verið undir 
sterkum áhrifum kúbisma þó hún hafi aldrei verið stefnunni alveg 
trú, til þess var einstaklingseðli hennar of sterkt. 

Án titils, 2006. Stærð: 35x40. Olía.
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Einkasýningar
1967 Ásmundarsalur við Freyjugötu.
1970 Bogasalur Þjóðminjasafns.
1974 Bogasalur Þjóðminjasafns.
1980 FÍM-salurinn við Laugarnesveg.
1980 Félagsheimilið Flúðum, Árnessýslu.
1981 Veitingasalur Hótels Loftleiða.
1982 Ásmundarsalur við Freyjugötu.
1984 Vinnustofusýning á Digranesvegi 71.
1986 Vinnustofusýning á Digranesvegi 71.
1988 FÍM-salurinn við Garðastræti 6.
1988 Gallerie Salammbo í París.
1989 FÍM-salurinn við Garðastræti.
1989 Veitingaskálinn Þrastalundur í Grímsnesi.
1990 Liststofa Bókasafns Kópavogs.
1992 Útibú SPRON við Álfabakka 14.
1998 Listasafn Kópavogs, Gerðasafn.

Samsýningar
1966 Haustsýning FÍM í Listamannaskálanum við Kirkjustræti.
1967 Haustsýning FÍM í Listamannaskálanum við Kirkjustræti 

(síðasta sýning FÍM í skálanum).
1968 Sýning 27 íslenskra myndlistarkvenna á 

Hallveigarstöðum v/Túngötu í tilefni af opnun hússins.
1969 Sýning á vegum Evrópuráðsins í Kultureel Centrum í 

Oostende í Belgíu (Europe Prize for painting).
1969 Haustsýning FÍM í húsnæði Iðnskólans við Skólavörðu-

holt.
1970 Sýning á vegum Listahátíðar 1970 á Kjarvalsstöðum.
1971 Sýning á vegum Evrópuráðsins í Kultureel Centrum í 

Oostende í Belgíu (Europe Prize for painting).
1974 Sýningin Art Contemporain International í Lyon, Frakk-

landi.
1974 Sýning á list íslenskra kvenna í Norræna húsinu.
1975 Sýning FÍM í húsi Arkítektafélags Íslands við Grensásveg 

11 (húsi Málarans).
1975 Sýning á vegum FÍM í Búnaðarbankanum við Hlemm 

(Hluti af haustsýningu FÍM).
1976 Grand Prix International de Lyon,  Lyon í Frakklandi.
1976 Haustsýning FÍM á Kjarvalsstöðum.
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1977 La Guilde International Grand Prix de Lyon, Lyon
 í Frakk landi.
1977 VII Biennalinn í Rostock.
1979 Biennale Mondiale des Métiers d´Art.
1979 Quadriennale Mondiale d´Art Contemporaine.
1979 Haustsýning FÍM á Kjarvalsstöðum.
1986 Espace Delpha, 40 Rue de Berri, París.
1987 Samsýning FÍM á Kjarvalsstöðum.
1992  Jólasýning FÍM í FÍM salnum við Garðastræti.
1994 Samsýning listamanna í Hafnarhúsinu (List gegn vímu, 

til styrktar Krísuvíkursamtökunum).
1999 Samsýning í Listaskálanum í Hveragerði.

Viðurkenningar
1969 Bronsverðlaun á Europe Prize, Oostende Belgíu.
1971 Bronsverðlaun á Europe Prize, Oostende Belgíu.
1974 Prix L´Art D´outre-Mer  á Art Contemporain International 

í Lyon.
1975 Gullorða eða Riddarakross Mérite Belgo-Hispanica í 

Brussel.  
1976 Bronsverðlaun á Grand Prix International de Lyon.
1977 Silfurorða Art-Sciences-Lettres í París.
1979 Gullverðlaun á Biennale Mondiale des Métiers d´Art.
1979 Silfurverðlaun á Quadriennale Mondiale d´Art
 Con tempor aine.
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