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Inngangur 

Sumarið 2010 fékk ég vinnu á bókasafni Listasafns Íslands. Fljótlega kom sú 

hugmynd upp að vinna lokaverkefni í BA námi mínu í Bókasafns- og upplýsingafræði 

við Háskóla Íslands í tengslum við safnið. Þegar ég hóf máls á því við starfsfólk 

safnsins var mér bent á að ekki væri til neinn heildstæður gagnagrunnur um Magnús 

Pálsson, listamann. Að sögn starfsfólksins var efni um hann algerlega óplægður akur. 

Mér þótti verðugt verkefni að kynna mér þennan listamann og vinna verkefni tengt 

honum þó ekki hefði ég mikla þekkingu á honum eða list hans.  

Það átti eftir að rætast úr því og eftir því sem á leið á verkefnið varð ég æ 

fróðari um líf hans og störf og hef fengið mikinn áhuga á list hans. Tilgangur 

verkefnisins er að safna saman heimildum um líf og störf Magnúsar í einn gagnagrunn 

með því markmiði að auðvelda áhugafólki um hann að nálgast þessar upplýsingar. 

Heimildaöflun 

Heimildanna í þessum gagnagrunni hefur verið aflað á ýmsan hátt. 

Dagblaðagreinar koma úr úrklippusafni Listasafns Íslands, af vefnum www.timarit.is 

og úr greinasafni Morgunblaðsins. Við heimildaleit í rafrænu gagnagrunnunum voru 

leitarorðin „Magnús Pálsson“, „Myndlist“ og „Magnús Pálsson, 1929“ notuð en árið 

1929 er fæðingarár listamannsins. Þar sem Magnús Pálsson er frekar algengt nafn á 

Íslandi þurfti að fara nokkuð ítarlega yfir allar færslur sem upp komu til að vera viss 

um að greinarnar fjölluðu um réttan mann.  

Á vefnum timarit.is voru dagblöðin „DV“, „Þjóðviljinn“ og „Tíminn“ skoðuð 

sérstaklega frá árinu 1950 og til enda útgáfu eða dagsins í dag þar sem líklegast var að 

Magnús Pálsson kæmi fyrir í þeim á því tímabili. 

Val á dagblaðagreinum miðaðist við að þær hefðu sem mest upplýsingagildi fyrir 

væntanlega notendur. Áhersla var lögð á að taka greinar sem fjölluðu um Magnús 

Pálsson sjálfan, sýningar og verk hans. Greinum sem fjalla um stórar samsýningar þar 

sem Magnús var þátttakandi en ekki sérstaklega fjallað um hann eða verk hans var 

sleppt. Einnig var flestum fréttatilkynningum sem voru einungis örfáar línur og sögðu 

frá opnun eða lokun sýninga hans sleppt. 

Sýningarskrár voru fengnar hjá Listasafni Íslands, Listasafni Reykjavíkur, 

Nýlistasafninu, bókasafni Listaháskóla Íslands og hjá Magnúsi Pálssyni sjálfum. Það 

mætti halda að ritaskráin yfir sýningarskrárnar gæti verið mun lengri en sú er ekki 
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raunin þar sem listamaðurinn hefur, að eigin sögn, ekki verið mikið fyrir að gera 

sýningarskrár og ekki haldið utan um þær svo nokkru skipti.  

Efnis úr ljósvakamiðlum var aflað að mestu hjá Ríkissjónvarpinu, farið var á 

staðinn og leitað í spjaldskrá og safngrunni. Leitarorðin „Magnús Pálsson, 1929“ og 

„myndlist“ voru notuð við leitina. Nokkrar heimildir fengust hjá Stöð 2 og fengust 

þær afhentar með tölvupósti frá filmusafnstjóra 365. Um ræðir alla sjónvarps- og 

útvarpsþætti þar sem Magnús hefur komið fram, fjallað hefur verið um hann eða verk 

hans flutt. 

Útgefið efni fékkst hjá Listasafni Íslands, bókasafni Listaháskóla Íslands, 

Magnúsi Pálssyni og af vefnum www.gegnir.is. Útgefið efni inniheldur meðal annars 

tímaritsgreinar, bækur og fleira. 

 

Efnisgreining 

Er öllum heimildum var safnað saman hófst vinna við efnisgreiningu.  

Efnið var allt lesið ítarlega yfir og öllum heimildum gefnar umsagnir en það 

auðveldar notanda að ákveða hvort hver og ein heimild nýtist honum.  

Allar færslur í ritaskrám 1 og 2 fá þar að auki efnisorð. Við val þeirra var stuðst við 

Kerfisbundinn efnisorðalykil fyrir bókasöfn og upplýsingamiðstöðvar auk viðbóta við 

hann ásamt stöðlunum ÍST 90 og ÍST ISO 5963:1985. Efnisorðin eru valin í samræmi 

við efni heimildar og umsögn. Fjöldi þeirra getur verið frá tveimur og upp í tíu orð. 

Í þremur tilvikum fundust ekki orð sem lýstu efni heimildanna í efnisorðalyklinum. Þá 

var leitað í orðabækurnar Íslenskur orðasjóður og Stóra orðabókin um íslenska 

málnotkun til að finna viðeigandi efnisorð. 

Eftirfarandi orð sem fundust ekki í efnisorðalyklinum voru notuð sem efnisorð: 

Hljóðverk, Leikmyndahönnun, Listsýningar.  

Auk þess voru heiti stofnana, sýningarstaða, félaga og annarra fyrirbæra sem getið var 

um í heimildum notuð sem efnisorð. Nöfn manna sem komu fram í heimildum voru 

einnig lykluð og sett í sérstaka nafnaskrá. Það eru aðallega aðilar sem tengdust 

sýningum Magnúsar eða honum sjálfum á einhvern hátt.  
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Uppbygging gagnagrunnsins 

Heimildirnar í þessum gagnagrunni eru flokkaðar  í nokkrum skrám og er 

uppbyggingu verkefnisins þannig háttað: 

 

 Fimm ritaskrár: 

o Ritaskrá I inniheldur heimildir úr íslenskum dagblöðum. 

o Ritaskrá II inniheldur heimildir úr bókum og tímaritum. 

o Ritaskrá III inniheldur efni úr ljósvakamiðlum. 

o Ritaskrá IV inniheldur sýningaskrár frá sýningum sem Magnús hefur 

tekið þátt í eða verk hans komið við sögu. 

 Sýningar sem skiptast í sérsýningar og samsýningar. 

 Höfundaskrá 

 Titlaskrá. 

 Tvær efnisorðaskrár unnar úr ritaskrám I og II: 

o Efnisorðaskrá. 

o Nafnaskrá yfir mannanöfn sem koma fyrir í heimildunum. 

 Heimildaskrá þar sem öll hjálpargögn er stuðst var við koma fram. 

 

Öllum færslum í ritaskrám I-IV er raðað í tímaröð, elstu heimildirnar fyrst og þeim 

gefið hlaupandi númer eftir tvískiptu númerakerfi.  Hver heimild hefur sína 

bókfræðilegu færslu, því næst er henni gefin umsögn, færslur í ritaskrám I og II fá 

einnig efnisorð. 

Efnisorðum er raðað í stafrófsröð aftan við umsögn hverrar færslu. Nöfnum 

manna er raðað í stafrófsröð á eftir almennum efnisorðum. 

Valið var að hafa bæði höfunda- og titlaskrá þar sem nokkrar greinar hafa sama 

höfund og/eða eru án höfundar.  

 

Ritaskrá I er skrá yfir dagblaðagreinar úr íslenskum dagblöðum. Heimildirnar 

eru skráðar samkvæmt APA staðlinum. Þær eru skráðar á höfuð heimildar, höfund eða 

titil ef höfundar er ekki getið. Í nokkrum tilfellum er höfundar ekki getið með fullu 

nafni heldur einungis skammstöfun eða fornafni. Í þeim tilfellum er nafnið tekið eins 
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og það er skráð í heimildinni sjálfri. 

Dagblaðagrein er skráð á þann hátt að fyrst kemur höfundur, síðan titill í gæsalöppum, 

næst titill dagblaðs skáletraður og aftast kemur dagsetning greinar og ártal. 

Hverri heimild eru gefin efnisorð og umsögn þar sem innihald greinarinnar kemur 

fram. Alls inniheldur skráin 90 færslur. 

 

Dæmi um skráningu á dagblaðagrein: 

 

Eiríkur Þorláksson. „Magnús Pálsson“. Morgunblaðið, 24. febrúar, 1993. 

 

Umsögn: Hér er sagt frá sýningu Magnúsar Pálssonar í Gallerí 11, 

„Enginn gleypir sólina“. Sýningin samanstendur af nokkrum 

hljóðskúlptúrum sem skipt er niður á tvö rými. Magnús hefur 

leitað fanga í hljóðbrotum úr æskuminningum sínum og heyra 

má ýmiss konar búkhljóð, slitróttar frásagnir o.fl. sem ekki ná 

miklu samhengi. Einnig er fjallað um hljóðskúlptúra sem 

listform. 

 

Efnisorð: Gallerí 11 - Hljóðverk - Listrýni - Listsýningar 

 

Ritaskrá II er skrá yfir tímaritsgreinar, bækur og annað útgefið efni. Efnið 

fjallar ýmist um Magnús Pálsson eða er eftir hann sjálfan. Heimildir voru skráðar 

samkvæmt ISBD(M) - Alþjóðlegur staðall um bókfræðilega lýsingu prentaðra bóka. 

Einnig var stuðst við Handbók skrásetjara og APA staðalinn. APA staðallinn var 

notaður við skráningu tímaritsgreina þar sem ekki er til sérstakur staðall fyrir 

skráningu þeirra. Hverri heimild eru gefin efnisorð og umsögn þar sem innihald 

greinarinnar kemur fram. Alls inniheldur skráin 23 færslur. 

 

Dæmi um skráningu á bók: 

 

 Dogbook / Magnús Pálsson. Dogbook Stuttgart ; London ; Reykjavík: Edition 

Hansjörg Mayer, 1973. - [34] s. : eingöngu myndir ; 16 x 13 sm. 
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Umsögn: Bókverk. Hér má sjá ljósmyndir af verkum Magnúsar. Verkin 

eru gifsafsteypur af hundum þar sem notað er gifs og hey til 

skiptis í vinnslu verkanna. 

 

Efnisorð: Bókverk - Ljósmyndir - Skúlptúrar 

 

Dæmi um skráningu á tímaritsgrein: 

 

Gunnar J. Árnason. (2003). „Samtal fræðimanns og listamanns um dauðann“. 

Ritið, (3), 115-133. 

 

Umsögn: Hér fjallar Gunnar J. Árnason um sýningu Helgu Hansdóttur og 

Magnúsar Pálssonar.  Í greininni fjallar hann ekki um listrænt 

gildi sýningarinnar heldur veltir fyrir sér þeim forsendum sem 

Helga lagði til grundvallar verkefninu. Hverjir möguleikar 

Magnúsar sem myndlistarmanns voru að skapa myndlistarverk 

sem gæti orðið uppistaðan í heildstæðari sýn eða opnað 

vísindamanni nýja sýn á viðfangsefni sitt.  Ljósmyndir af 

sýningunni fylgja greininni. 

 

Efnisorð: Myndlist - Vísindi - Helga Hansdóttir 

 

Ritaskrá III inniheldur heimildir úr útvarpi og sjónvarpi. Heimildirnar eru 

skráðar á umsjónarmann þáttar en ef um fréttir er að ræða eru þær skráðar á 

viðkomandi fréttamann þar sem enginn umsjónarmaður er tekinn fram. Heimildirnar 

eru skráðar á þann hátt að fyrst er nafn umsjónarmanns, síðan heiti þáttar skáletrað, 

því næst kemur nafn sjónvarps- eða útvarpsstöðvar, dagsetning og ár. Hver færsla 

hefur umsögn þar sem efni þáttarins kemur fram. Alls eru 23 færslur í skránni. Til 

athugunar skal nefna að nöfn umsjónarmanna eru ekki í höfundaskrá þar sem að hún 

er það stutt að fljótlegt er að leita að nöfnum í henni. Titlar skránnar eru ekki skráðir í 

titlaskrá þar sem þeir voru iðulega heiti á föstum þáttum í útvarpi eða sjónvarpi og 

segja lítið til um efnistökin.  

 

Dæmi um skráningu á sjónvarpsefni: 
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Eiríkur Guðmundsson. Víðsjá. Ríkisútvarpið, útvarp. 4. október, 2007. 

 

Umsögn: Eiríkur Guðmundsson ræðir við Magnús Pálsson, 

myndlistarmann, um sýninguna „Drasl“ í Listasafni ASÍ. 

 

Ritaskrá IV er skrá yfir sýningarskrár sem hafa verið gefnar út í tengslum við 

sýningar þar sem verk Magnúsar hafa verið sýnd.  

Skrárnar eru skráðar á þann hátt að fyrst er heiti á sýningu skáletrað, því næst 

sýningarstaður, borg og dagsetning. Hver heimild fær umsögn þar sem dregið er fram 

það helsta sem kemur fram í sýningarskránni. Ef fram kemur hvaða verk Magnús átti 

á sýningunni er það tekið fram innan gæsalappa í umsögninni. Alls eru 28 færslur í 

skránni. Til athugunar skal nefna að heiti sýninga eru ekki skráð í titlaskrá þar sem að 

skráin inniheldur aðeins 28 færslur og fljótlegt að leita í henni.  

 

Dæmi um skráningu á sýningarskrá: 

 

Nordisk skulptur i Parken. Gautaborg, Svíþjóð, 20. maí - 30. ágúst 1992. 

 

Umsögn: Hér sýna norrænir myndlistarmenn höggmyndir. Ingvar 

Karlsson skrifar um sýninguna. Í skránni eru ljósmyndir úr 

leikriti Magnúsar „Sprengd hljóðhimna vinstra megin“. Aðrir 

íslenskir listamenn sem sýna á sýningunni eru Halldór 

Ásgeirsson, Hannes Lárusson, Ívar Valgarðsson og Steingrímur 

Kristmundsson. 

 

Sýningar sem Magnús Pálsson hefur tekið þátt í er skipt upp í sér- og 

samsýningar og eru skráðar í tímaröð. Fram kemur staðsetning sýningarinnar, ártal og 

heiti sýningar.  

Í höfundaskrá er að finna nöfn allra höfunda greina, bóka og tímarita. Skráin 

inniheldur stafrófsröðuð nöfn eða einkenni höfunda bóka, tímaritsgreina og 

dagblaðagreina eins og nafnið felur í sér. Vísað er í númer færslna í ritaskránum. 

 

Dæmi úr höfundaskrá: 



 8 

 

I 

Inga Rún Sigurðardóttir   1.57 

Ingiberg Magnússon   1.1, 1.4 

 

Titlaskrá inniheldur stafrófsraðaða titla dagblaðagreina, bóka og 

tímaritsgreina. Númerin vísa í viðkomandi færslu í ritaskránum. 

 

Dæmi úr titlaskrá: 

 

K 

Kennslulist og speglanir   1.12 

Kúplingsdiskur   1.42 

 

Efnisorðaskrá inniheldur öll efnisorð úr ritaskrám I og II að undanskildum 

mannanöfnum sem birtast í sérstakri nafnaskrá. Efnisorðunum er raðað í stafrófsröð 

og á eftir hverju efnisorði kemur tilvísunarnúmer sem vísar á viðkomandi grein í 

ritaskrám I og II.  

  

Dæmi úr efnisorðaskrá: 

 

B 

Bílar   2.19 

Bíófélagið   1.56, 1.57 

 

Í nafnaskrá eru öll sérnöfn manna sem koma fyrir í ritaskrám I og II. 

Nöfnunum er raðað í stafrófsröð. Nöfnum íslenskra manna er raðað eftir fornafni en 

nöfnum erlendra manna er raðað á eftirnafn. Vísað er frá því að fornafn sé skrifað 

fyrst þegar um erlend nöfn er að ræða, samanber: Dieter Roth sjá Roth, Dieter. 

Númerin vísa í viðkomandi færslu í ritaskránum. 

 

Dæmi úr nafnaskrá: 
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E 

Edda Jónsdóttir 1.42 

Eric Andersen sjá Andersen, Eric 

 

Í heimildaskrá koma fram öll hjálpargögn er stuðst var við og voru 

heimildirnar skráðar samkvæmt APA staðlinum. 
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Ritaskrá I 

 

Í þessari ritaskrá er efni úr dagblöðum. Heimildirnar eru skráðar í tímaröð, þær elstu 

fyrst. Hverri grein fylgir umsögn þar sem efni hennar er lýst og þar fyrir neðan eru 

efnisorð. Hver færsla er númeruð með tvískiptu númerakerfi og vísað er í númerin frá 

titlaskrá, höfundaskrá, efnisorðaskrá og nafnaskrá.  

 

1.1 Ingiberg Magnússon. „Postulínshundar og tannburstabros“. Þjóðviljinn, 28. 

nóvember, 1971. 

 

Umsögn: Fjallað er um sýningu Arnars Herbertssonar og Magnúsar 

Pálssonar í Gallerí Súm. Magnús sýnir tvær gagnvirkar seríur af 

hundum, gerðar úr gipsi og grasi. Höfundi þykir sýningin 

hvorki frumleg né byltingarkennd. 

 

Efnisorð: Gallerí Súm - Listrýni - Listsýningar - Skúlptúrar - Arnar 

Herbertsson 

 

1.2 gsp. „Samsýning í Gallerí SÚM“. Þjóðviljinn, 4. september, 1976. 

 

Umsögn: Stutt viðtal við Magnús Pálsson og Birgi Andrésson í tilefni 

sýningar þeirra í Gallerí Súm. Magnús sýnir gifsverk af ýmsum 

hlutum. Þeir segja verk sín vera heppilega söluvöru og eru 

vongóðir með aðsókn á sýninguna. 

 

 Efnisorð: Gallerí Súm - Listsýningar - Viðtöl - Birgir Andrésson 

 

1.3  Aðalsteinn Ingólfsson. „Þróttmikil þrenning“. Dagblaðið, 10. nóvember, 1977. 

 

Umsögn: Umfjöllun og gagnrýni á samsýningu Magnúsar Pálssonar, 

Richards Valtingojer og Salóme Fannberg í Norræna húsinu. 

Sagt er að þessir þrír listamenn eigi fátt sameiginlegt en 

sýningin takist vel til. Fjallað er um listamennina, verk þeirra 
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og efnistök sýningarinnar. Á sýningunni á Magnús fjögur verk 

sem skiptast upp í fleiri hluta. Öll verkin hans eiga sér rætur í 

íslenskum þjóðsögum og Íslendingasögum og verða þessar 

sögur að einskonar táknmyndum án þess að kynngi þeirra 

glatist. 

 

Efnisorð:  Listrýni - Listsýningar - Myndlist - Myndvefnaður - Norræna 

húsið - Skúlptúrar - Teiknun - Salóme Fannberg - Valtingojer, 

Richard 

 

1.4  Ingiberg Magnússon. „Áhugaverð sýning“. Þjóðviljinn, 13. nóvember, 1977. 

 

Umsögn:  Umfjöllun um samsýningu Magnúsar Pálssonar, Richards 

Valtingojer og Salóme Fannberg í Norræna húsinu. Hér kemur 

fram að Magnús hafi mikla kímnigáfu sem komist auðveldlega 

til skila í verkum hans og að verk hans beri vott um afar fágað 

handbragð. Verk listamannanna og efnistök þeirra eru gagnrýnd 

stuttlega. 

 

Efnisorð:  Listrýni - Listsýningar - Myndlist - Myndvefnaður - Norræna 

húsið - Skúlptúrar - Teiknun - Salóme Fannberg - Valtingojer, 

Richard 

 

1.5  Jónas Guðmundsson. „Sýningin í Norræna húsinu“. Tíminn, 17. nóvember, 

1977. 

 

Umsögn: Umfjöllun og gagnrýni á verk listamannanna á samsýningu 

þeirra í Norræna húsinu. Fjallað er um feril listamannanna 

almennt og fjallað er ítarlega um valin verk. Magnús Pálsson 

fær meiri umfjöllun hér en hinir listamennirnir. 

Magnús er myndhöggvari sem hneigst hefur að heimsspeki og 

viðfangsefni hans á þessari sýningu eru bókmenntir og sögur. 

Vinnubrögð hans eru talin afar fáguð og verkum hans er líkt við 
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látlausa ljóðabók. Það þarf að gefa sér tíma til þess að skoða 

þau til að skilja þau betur. 

 

Efnisorð: Listrýni - Listsýningar - Myndlist - Myndvefnaður - Norræna - 

Skúlptúrar - Teiknun - Salóme Fannberg - Valtingojer, Richard 

 

1.6  Valtýr Pétursson. „Þrjú sýna í Norræna húsinu“. Morgunblaðið, 19. 

nóvember, 1977. 

 

Umsögn: Umfjöllun um samsýningu Magnúsar Pálssonar, Richards 

Valtingojer og Salóme Fannberg í Norræna húsinu. Flest verkin 

eru eftir Valtingojer en Magnús á fjögur verk sem skiptast í 

fleiri hluta. Sum verkin eru í tíu hlutum en önnur í fjórum. 

Myndgerð Magnúsar þykir svipa til Dadaisma. Eitt verka hans 

samanstendur af tíu ritvélum og ber hver ritvél nafn persónu úr 

hópi þeirra sem inni brunnu í Njálsbrennu. Höfundi þykir ekki 

mikið til verka Magnúsar koma en telur sýninguna samstæða 

og geta vel átt erindi til almennings. 

 

Efnisorð: Dadaismi - Listrýni - Listsýningar - Myndlist - Myndvefnaður - 

Norræna húsið - Skúlptúrar - Teiknun - Salóme Fannberg - 

Valtingojer, Richard 

 

1.7  Aðalsteinn Ingólfsson. „Bók verður hlutur“. Dagblaðið, 13. október, 1980 

 

Umsögn: Umfjöllun í tilefni sýningar á bókverkum sem sett var upp í 

Nýlistasafninu af Ulise Carrión. Hér er stiklað á stóru um sögu 

bókverka en þau eiga sér ekki langa sögu. Einnig er fjallað um 

hvað bókverk sé, en bók og texti þurfa ekki endilega að haldast 

í hendur. Fyrirbærið bók er fyrst og fremst þrívíður hlutur með 

sitt eigið rúmtak. Einn helsti bókverkamaður nútímans er Dieter 

Roth og Magnús Pálsson hefur einnig gert bókverk. Á 

sýningunni eru bókverk eftir um það bil 100 listamenn, íslenska 

og erlenda. Magnús er þar á meðal.   
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Efnisorð: Bókverk - Listsýningar - Nýlistasafnið - Carrion, Ulise - Roth, 

Dieter 

 

1.8 „Fjörutíu og tveir hlutu starfslaunin“. Þjóðviljinn, 14. maí, 1983. 

 

Umsögn: Sagt frá því hverjir hljóti starfslaun listamanna fyrir árið 1983. 

Magnús Pálsson hlaut sex mánaða laun til að vinna að 

myndlistarsýningu 

 

Efnisorð: Listamenn - Tekjur 

 

1.9  Guðlaugur Bergmundsson. „Halla mér frekar að anarkistanum“. 

Helgarpósturinn, 23. janúar, 1984.  

 

Umsögn: Viðtal við Magnús Pálsson. Hann talar um námið sem 

leikmyndahönnuður og fyrstu árin í starfi. Honum þykir 

leikmyndahönnun of lík skreytilist og segist sjálfur frekar vilja 

losna við leikmyndir að eins miklu leyti og hægt er úr 

leikhúsum og að áhorfandinn fái öðruvísi hjálp til að skynja 

umhverfi leikverksins. Hann fjallar um tengsl sín og viðhorf til 

myndlistar á ýmsum skeiðum, viðhorf almennings til 

myndlistar og nefnir að hann lúti aldrei niður til að geðjast 

fólkinu en dái aðra listamenn sem gera það. Einnig veltir hann 

fyrir sér tilgangi listarinnar og hvort sé hægt að lifa af henni. 

 

Efnisorð: Leikmyndahönnun - Listastefnur - Listir - Listtúlkun - 

Sýningaferill - Viðtöl 

 

1.10 „Af hverju erum við að þessu?“ „Af því að við verðum að gera það“.  

Nútíminn, 14. júní, 1984. 

 

Umsögn: Heimspekilegar vangaveltur um tilveru mannsins í tengslum 

við list og listamenn jafnframt sem fjallað er um tilgang 
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listasafna. Sagt er frá sýningu Magnúsar Pálssonar „Kennsla: 

geggjaðasta listgreinin“ sem samanstendur af verkum frá fleiri 

en hundrað nemenda hans. Magnús lítur ekki á kennslu sem 

kvöð heldur sem innblásið listaverk. Hann fer ekki hefðbundnar 

leiðir heldur kannar takmarkanir sínar og „ófrelsi“ í gegnum 

frjálsar rannsóknir. Í greininni er einnig fjallað um innsetningar 

Jóns Gunnars Árnasonar en sýning hans var opnuð samhliða 

sýningu Magnúsar í Nýlistasafninu. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - Innsetningar - Kennsla - Listsýningar - 

Menningarhátíðir - Nýlistasafnið - Skúlptúrar - Jón Gunnar 

Árnason 

 

1.11 Valtýr Pétursson. „Tímamótamenn“. Morgunblaðið, 16. júní, 1984. 

 

Umsögn: Fjallað um sýningar Magnúsar Pálssonar og Jóns Gunnars 

Árnasonar í Nýlistasafninu. Sýning Magnúsar ber titilinn 

„Kennsla, geggjaðasta listgreinin“. Höfundur er ekki hrifin af 

sýningunum en segir það ekki listamönnunum að kenna heldur 

„ófílósófískri“ afstöðu hans sjálfs. 

 

Efnisorð: Listrýni - Listsýningar - Nýlistasafnið 

 

1.12  G.Fr. „Kennslulist og speglanir“. Þjóðviljinn, 2. - 3. október, 1984. 

 

Umsögn: Viðtal við Jón Gunnar Árnason og Magnús Pálsson í tilefni af 

sýningum þeirra í Nýlistasafninu á Listahátíð. Fjallað er um 

sýningu Jóns Gunnars, Cosmos, og verkunum á sýningunni lýst 

stuttlega. Sýning Magnúsar, „Kennsla: geggjaðasta listgreinin“, 

byggist á kennslu hans í Mynd- og handíðaskólanum síðastliðin 

níu ár og inniheldur ýmis verk sem hann hefur unnið með 

nemendum sínum. Viðhorf Magnúsar til listkennslu er að 

kennsla sé listgrein og að listsköpun sé ekki öll þar sem hún er 

séð. 
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Efnisorð: Kennsla - Listsýningar - Menningarhátíðir - Myndlist - Viðtöl - 

Jón Gunnar Árnason 

 

1.13  „Norræni menningarsjóðurinn: Magnús Pálsson hlaut hæsta styrkinn“.  

Alþýðublaðið, 14. apríl, 1988. 

 

Umsögn: Sagt frá því að Magnúsi Pálssyni var úthlutað 300 þúsund 

dönskum krónum úr Norræna menningarsjóðnum og var það 

hæsti styrkur sem veittur var. Fjórir aðrir Íslendingar hlutu 

styrki úr sjóðnum. 

 

Efnisorð: Listamenn - Norræni menningarsjóðurinn - Styrkir 

 

1.14  ólg. „Magnús Pálsson fær hæsta styrkinn“. Þjóðviljinn, 17. apríl, 1988. 

 

Umsögn: Hér kemur fram að Norræni menningarsjóðurinn úthlutaði 65 

styrkjum og Magnús Pálsson hlaut hæsta styrkinn til að reka 

hreyfanlegt sumarverkstæði sitt, MobShopIV. Það er 

listamiðstöð sem starfrækt er á sumrin fyrir listamenn frá 

ýmsum löndum. Einnig er sagt stuttlega frá öðrum íslenskum 

styrkþegum. 

 

Efnisorð: Listamenn - Norræni menningarsjóðurinn - Styrkir 

 

1.15 „Allt féll í ljúfa löð“. Þjóðviljinn. 20. september, 1991.  

 

Umsögn: Umfjöllun um leiksýninguna „Sprengd hljóðhimna vinstra 

megin“ eftir Magnús Pálsson. Í sýningunni er unnið mikið með 

frumform leiklistarinnar og sjálft verkið er ekki búið til úr 

texta. Viðfangsefni leiksýningarinnar er spurningin um það 

hvort eitthvað hafi merkingu yfirleitt og kemur fram að það hafi 

verið tískuefni á síðustu árum. Sýningin þykir afar vel heppnuð 

og áhugamenn um leikhús hvattir til að sjá hana. 
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Efnisorð: Leiklist - Listrýni 

 

1.16  „Gallerí 11: Raddskúlptúr“. DV, 16. febrúar, 1993. 

 

Umsögn:  Sagt frá opnun sýningar Magnúsar Pálssonar, „Enginn gleypir 

sólina“, þar sem hann sýnir raddskúlptúr. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - Listsýningar  

 

1.17  Eiríkur Þorláksson. „Magnús Pálsson“. Morgunblaðið, 24. febrúar, 1993. 

 

Umsögn: Hér er sagt frá sýningu Magnúsar Pálssonar í Gallerí 11, 

„Enginn gleypir sólina“. Sýningin samanstendur af nokkrum 

hljóðskúlptúrum sem skipt er niður á tvö rými. Magnús hefur 

leitað fanga í hljóðbrot úr æskuminningum sínum og heyra má 

ýmiss konar búkhljóð, slitróttar frásagnir o.fl. sem ekki ná 

miklu samhengi. Einnig er fjallað um hljóðskúlptúra sem 

listform. 

 

Efnisorð: Gallerí 11 - Hljóðverk - Listrýni - Listsýningar  

 

1.18  „Hljóðskúlptúr á fyrsta fundi“. Morgunblaðið, 31. desember, 1993. 

 

Umsögn: Sagt er frá fyrsta fundi Listaklúbbs Leikhúskjallarans. En á 

honum verður fluttur nýr hljóðskúlptúr Magnúsar Pálssonar 

undir leikstjórn Kristbjargar Kjeld. Farið er lauslega yfir hvers 

kyns viðburðir verða á menningarkvöldum klúbbsins. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - Listaklúbbur Leikhúskjallarans - Menning - 

Kristbjörg Kjeld 

 

1.19  Halldór Björn Runólfsson. „Magnús Pálsson: Installation view“. Siksi, janúar,   

1994. 
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Umsögn: Fjallað um hljóð-innsetningar Magnúsar á sýningu í 

Nýlistasafninu og þeim lýst. Sýningarnar eiga sér tengingu í 

ýmis bókmenntaverk og fram kemur að á opnun sýningarinnar 

lásu leikarar sögur tengdar sýningunni undir leikstjórn 

Kristbjargar Kjeld. 

 

Efnisorð: Bókmenntir - Hljóðverk - Innsetningar - Listsýningar - 

Upplestur - Kristbjörg Kjeld 

 

1.20  „Í listaklúbbi Leikhúskjallarans“. Morgunblaðið, 8. janúar, 1994 

 

Umsögn: Umfjöllun um listaklúbb sem er að hefja starfsemi í 

Þjóðleikhúskjallaranum. Nýr hljóðskúlptúr Magnúsar var 

fluttur við opnun starfsemi listaklúbbsins. Fjallað er um 

dagskrá menningarkvölda sem listaklúbburinn mun standa 

fyrir. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - Listaklúbbur Leikhúskjallarans - Menning - 

Þjóðleikhúskjallarinn  

 

1.21  J.H. „Glefsur úr veraldarsögu“. Morgunblaðið, 22. janúar, 1994. 

 

Umsögn: Umfjöllun um sýningu Magnúsar Pálssonar í Nýlistasafninu en 

þar sýnir hann nokkrar hljóðinnsetningar sem eiga sér rætur í 

bókmenntum. Magnúsi líkar ekki vel við orðið „innsetning“ og 

kýs að kalla verk sín „rjóður“. Fjallað er um leikhúsferil 

Magnúsar og endalok þess ferils. Hann lýsir sjálfur verkunum á 

sýningunni, útskýrir bakgrunn þeirra og talar um íslenska list 

almennt. 

 

Efnisorð: Bókmenntir - Hljóðverk - Innsetningar - Leikmyndahönnun - 

Listrýni - Listsýningar - Nýlistasafnið 
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1.22  Gunnar Árnason. „Magnús Pálsson: Kjarvalsstaðir, Reykjavík“. Siksi, apríl, 

1994. 

 

Umsögn:  Sagt frá sýningu Magnúsar á Kjarvalsstöðum, minnst á hvernig 

hann, Jón Gunnar Árnason og Dieter Roth voru brautryðjendur 

í íslenskri list á sjöunda áratugnum. Fjallað er um starfs- og 

listferil hans og hvernig hann þróaðist sem listamaður. Fram 

kemur að list hans sé afar margbreytileg en haldi samhengi í 

gegnum tíðina og að Magnús sé enn að þróast sem listamaður. 

 

Efnisorð: Kjarvalsstaðir - Listrýni - Listsýningar - Æviþættir - Jón 

Gunnar Árnason - Roth, Dieter 

 

1.23  „Þanþol“. Alþýðublaðið, 22. september, 1994. 

 

Umsögn: Umfjöllun í tilefni opnunar á yfirlitssýningu Magnúsar 

Pálssonar á Kjarvalsstöðum. Hér er farið yfir ævi-, starfs- og 

sýningaferil Magnúsar. Fram kemur að hann fylgi ekki 

hefðbundnum leiðum eða fyrirframgefnum formúlum í list 

sinni sem er jafnframt talin afar margbreytileg og erfitt að 

skilgreina hana með einföldum hætti. 

 

Efnisorð: Kjarvalsstaðir - Listsýningar - Æviþættir 

 

1.24 „Yfirlitssýning Magnúsar Pálssonar“. Dagblaðið, 23. september, 1994. 

 

Umsögn: Sagt frá að yfirlitssýning Magnúsar verði opnuð á 

Kjarvalsstöðum 16. nóvember. Hér kemur fram að verk hans 

séu yfirleitt á mörkum þess að flokkast sem myndlist og það sé 

erfitt að skilgreina þau. 

 

Efnisorð: Kjarvalsstaðir - Listsýningar  
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1.25  Ólafur J. Engilbertsson. „Andhverfan og andrúmið“. Dagblaðið, 26. 

september, 1994. 

 

Umsögn: Fjallað um yfirlitssýningu Magnúsar á Kjarvalsstöðum með 

áherslu á gifsverk og hljóðskúlptúra hans. Einnig er fjallað um 

hvernig list hans þróaðist yfir á svið bókmennta og minnst er á 

lyktartilraunir í verkum hans. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - Kjarvalsstaðir - Listrýni - Listsýningar - 

Lyktarskyn - Skúlptúrar  

 

1.26  „Yfirlitssýning á verkum Magnúsar Pálssonar“. Morgunblaðið, 27. september, 

1994. 

 

Umsögn: Sagt frá að nú standi yfir yfirlitssýning Magnúsar á 

Kjarvalsstöðum og stiklað er á stóru um starfsferil hans. Hér 

kemur fram að Magnús var þátttakandi í umbreytingu á 

íslensku listalífi á sjöunda áratugnum og að hann sé í fremstu 

röð íslenskra framúrstefnulistamanna. 

 

Efnisorð: Framúrstefna - Kjarvalsstaðir - Listrýni - Listsýningar - 

Æviþættir 

 

1.27  Þ.Þ. „Tilviljanavald og margvíslegar furður hins ósýnilega“. Morgunblaðið, 1.  

október, 1994. 

 

Umsögn: Hér er fjallað um sýningu Magnúsar á Kjarvalsstöðum og 

Korpúlfsstöðum og rætt við hann sjálfan. Sérstaklega er fjallað 

um verkið „Hvískur“ en það er gifsmynd af leyndarmáli sem 

Nefertíte hvíslaði í eyra Alexanders mikla á ímynduðum 

ástarfundi. 

Magnús ræðir um list sína, efnisval og fleira og þá tilfinningu 

að hann gæti skaðað eigin feril með yfirlitssýningunni. 
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Efnisorð: Kjarvalsstaðir - Korpúlfsstaðir - Listsýningar - Skúlptúrar - 

Viðtöl 

 

1.28  Eiríkur Þorláksson. „Á mörkum listar og rýmis“. Morgunblaðið, 9. október, 

1994. 

 

Umsögn: Hér er fjallað um yfirlitssýningu Magnúsar að Kjarvalsstöðum. 

Fjallað er um hversu vel sýningarrýmið er nýtt og hvernig megi 

greina ýmsa þætti í list hans í gegnum tíðina. Fram kemur að 

flest verka hans beri aldurinn vel. Einnig eru mörg listaverk 

hans talin þjóðleg í eðli sínu og kímnigáfan skammt undan. 

Höfundur telur að á sýningunni sjáist samhengi verka hans enn 

ljósar en áður fyrr þó honum þyki stundum vanta tengingu við 

listasöguna sjálfa. 

 

Efnisorð: Kjarvalsstaðir - Listasaga - Listaverk - Listrýni - Listsýningar - 

Æviþættir 

 

1.29 „Framsækinn listamaður“. Dagblaðið, 18. október, 1994. 

 

Umsögn: Hér kemur fram að yfirlitssýning Magnúsar sé opin að 

Kjarvalsstöðum og lítillega fjallað um hann. 

 

Efnisorð: Kjarvalsstaðir - Listsýningar  

 

1.30  Eiríkur Þorláksson. „Magnús Pálsson“. Morgunblaðið, 18. nóvember, 1994. 

 

Umsögn: Umfjöllun um sýningu Magnúsar Pálssonar í Nýlistasafninu. 

Sýningin nefnist „Varla ...“ og samanstendur af þrem 

innsetningum sem hver um sig leggur undir sig heilan sal. 

Verkin þrjú sem eru til sýnis nefnast „Djengis Khan, Atlantis 

og Etán-langbrók“. Sýningunni og áhrifum hennar er lýst 

nokkuð vel í greininni og þykir Magnús ná að endurnýja 

listform sitt á skemmtilegan hátt. 
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Efnisorð: Innsetningar - Listsýningar - Nýlistasafnið 

 

1.31  Eiríkur Þorláksson. „Tjöpörnipinnipi“. Morgunblaðið, 8. mars, 1995. 

 

Umsögn: Í tengslum við Norðurlandaþing sýnir Magnús Pálsson í 

Ráðhúsinu við Tjörnina í boði Íslandsdeildar Norræna 

myndlistarbandalagsins. Sýningin samanstendur af glerbrotum 

sem hefur verið raðað í oddfleyg á gólfið og hljóðskúlptúr þar 

sem lesnar eru sögur sem Magnús hefur umritað á P-mál. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - Innsetningar - Listsýningar - Norðurlandaþing - 

Norræna myndlistarbandalagið - Ráðhús Reykjavíkur - 

Skúlptúrar 

 

1.32 „Úthlutun listamannalauna 1995“. Morgunblaðið, 19. mars, 1995. 

 

Umsögn: Listi yfir þá listamenn sem hafa fengið úthlutað 

listamannalaunum árið 1995. Magnús Pálsson fær laun úr 

launasjóði myndlistarmanna í eitt ár. 

 

Efnisorð: Listamenn - Tekjur 

 

1.33  Eiríkur Þorláksson. „Misheppnað stríð“. Morgunblaðið, 3. janúar, 1996. 

 

Umsögn: Hér er fjallað um sýningu Magnúsar Pálssonar á Mokka en hún 

kallast „Hundraðárastríðið“. Sýningin samanstendur af 

prentuðum textum festum á veggi kaffihússins og lesnum 

textum spiluðum í hátölurum. Sýningin er ekki talin vel 

heppnuð, textarnir sundurslitnir og lesturinn þurr og fréttalegur. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - Innsetningar - Listrýni - Listsýningar - Mokka  
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1.34  Þóroddur Bjarnason. „Í fótspor annarra listgreina“. Morgunblaðið, 30. 

nóvember, 1996. 

 

Umsögn: Viðtal við Magnús Pálsson í tilefni þess að hann er staddur á 

Íslandi að hanna leikmynd fyrir Leikfélag Akureyrar. Honum 

þykir leiklistin vera í föstum skorðum og fylgja löturhægt í 

fótspor annarra listgreina og þykir áhorfendur ofdekraðir. Hann 

hefur gert tvö leikverk sem hafa verið flutt og er með fleiri í 

mótun. Fram kemur að Magnús hefur staðið fyrir 

sumarvinnustofum fyrir myndlistarmenn og leikara þar sem 

þeir vinna saman. 

 

Efnisorð: Leiklist - Leikmyndahönnun - Myndlist - Viðtöl 

 

1.35  „Raddskúlptúr í Nýlistasafninu“. Morgunblaðið, 11. júlí, 1997. 

 

Umsögn: Greint frá því að raddskúlptúr Magnúsar verði endurfluttur í 

Nýlistasafninu. Verkið er byggt á fornu ítölsku ævintýri en 

breytt til að hæfa íslenskri sagnahefð. Leikstjóri verksins er 

Eyvindur Erlendsson. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - Leiklist - Listsýningar - Nýlistasafnið - Eyvindur 

Erlendsson  

 

1.36  Hulda Ágústsdóttir. „Ævintýr“. Morgunblaðið, 16. júlí, 1997. 

 

Umsögn: Hér er sagt frá sýningu Magnúsar í Gryfju Nýlistasafnsins. 

Sýningin er innsetning þar sem Magnús hefur gert viðamikla 

leikmynd og fjórir leikarar segja söguna. Sagan byggist á fornu 

ítölsku ævintýri færðu til íslenskrar sagnahefðar. Farið er 

stuttlega yfir söguþráð verksins. Eyvindur Erlingsson er 

leikstjóri og sögumaður sýningarinnar. 
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Efnisorð: Hljóðverk - Innsetningar - Leiklist - Listsýningar - 

Nýlistasafnið - Ævintýri - Eyvindur Erlendsson 

 

1.37  Gabríela Friðriksdóttir. „Mér finnst ungt fólk ekki hafa neina ástæðu til að 

nöldra“. DV, 4. september, 1997. 

 

Umsögn: Viðtal við Magnús Pálsson vegna samsýningar listamanna, 

yngri en 30 ára og eldri en 60 ára, á Kjarvalsstöðum. Gabríela 

Friðriksdóttir, ein af ungliðunum, ræðir við Magnús um listina, 

tímann, álit almennings á list og muninn á kynslóðunum sem 

hér sýna saman. 

 

Efnisorð: Kjarvalsstaðir - Listsýningar - Viðtöl - Gabríela Friðriksdóttir 

 

1.38 Þorkell. „Ungir og aldnir hafa orðið“. Morgunblaðið, 5. september, 1998. 

 

Umsögn: Umfjöllun um sýninguna -30/60+ á Kjarvalsstöðum. Þar sýna 

tvær kynslóðir myndlistarmanna verk sín í sama rými. Rætt er 

við nokkra listamenn sem taka þátt í sýningunni, þar á meðal 

Magnús Pálsson. Magnús segist vera taugaóstyrkur við að taka 

þátt í sýningunni en finnst það samt fínt. Hann mun sýna 

skúlptúr sem ætlað er að flytja tónlist þegar raddgjörningur fer 

fram á opnun sýningarinnar. Magnús segist vinna mikið með 

texta og raddir og kallar þá raddskúlptúra. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - Kjarvalsstaðir - Listsýningar - Skúlptúrar - Viðtöl 

 

1.39 Halldór Björn Runólfsson. „Enn um samruna hljóðs og myndar“. 

Morgunblaðið, 12. nóvember, 1998. 

 

Umsögn: Þessi grein fjallar um tengsl milli tónlistar og myndlistar í sama 

verkinu. Hér er vísað í verk Finnboga Péturssonar sem teiknaði 

hátalara sem bera hljóðmerki milli sín, Goethe og mátt 

áhorfandans í verkum og John Cage sem bræddi saman hljóð, 
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leikhús og sjónlistir. Innsetning Magnúsar Pálssonar, „Í 

minningu vinar sem át hús á Akureyri og lék blús á sköflung 

sinn“, er dæmi um hljóðlist af öðrum og óhreinni toga þar sem 

suðandi rafmagnstæki og glamrandi glerílát voru sett í gang á 

sama tíma og gáfu tóninn. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - Listsýningar - Myndlist - Tónlist - Cage, John - 

Friðrik Pétursson - Goethe, Johann Wolfgang von 

 

1.40  „Magnús Pálsson hlýtur sérstaka viðurkenningu“. Morgunblaðið, 27. 

nóvember,1998. 

 

Umsögn: Sagt frá því að Magnús Pálsson tók við sænsku Prins Eugen 

verðlaununum fyrir framúrskarandi myndlist sína. Karl Gústaf, 

konungur Svíþjóðar, afhenti verðlaunin. 

 

Efnisorð: Myndlist - Verðlaun - Gustav, Karl XVI 

 

1.41 Ásdís. „Hugmyndin um djásnið“. Morgunblaðið, 4. nóvember, 1999. 

 

Umsögn: Viðtal við Magnús Pálsson vegna sýningar hans á silfurstólum 

og myndbandi í i8 gallerí. Magnús talar um sýninguna og segist 

ekki hafa unnið áður með málma í verkum sínum. Hann fjallar 

um textagerð og listkennslu á fyrri árum sem og rannsóknir 

sínar á eiginleikum talaðs máls og tónrænum eiginleikum þess. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - i8 gallerí - Innsetningar - Listsýningar - Skjálist - 

Viðtöl 

 

1.42  „Kúplingsdiskur“. DV, 5. nóvember, 1999. 

 

Umsögn: Viðtal við Magnús Pálsson í tilefni sýningar hans í gallerí i8 . 

Hér lýsir Magnús uppsetningu sýningarinnar og fjallar um 

textann sem hann les á myndbandinu. Hann talar einnig um 



 25 

textagerð og störf sín sem leikskáld. Sýningunni er lýst nokkuð 

ítarlega jafnframt sem Edda Jónsdóttir, eigandi i8, segir frá 

galleríinu og talar um sýninguna. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - i8 gallerí - Innsetningar - Listsýningar - Skjálist - 

Viðtöl - Edda Jónsdóttir 

 

1.43 Halldór Björn Runólfsson. „Laun væntinganna“. Morgunblaðið, 10. 

nóvember, 1999. 

 

Umsögn: Gagnrýni á sýningu Magnúsar í i8 gallerí. Sýningunni er 

ítarlega lýst ásamt skírskotunum til nútímatækni og áhrifum 

hennar á mannleg samskipti. Höfundi þykir þetta ein sú 

magnaðasta sýning sem hefur sést á árinu og að samtvinnun 

leikhúss og myndlistar heppnist afar vel. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - i8 gallerí - Innsetningar - Listrýni - Listsýningar - 

Skjálist - Tæknivæðing 

 

1.44  Áslaug Thorlacius. „Tumi þumall og Golíat í Undralandi“. DV, 22. nóvember, 

1999. 

 

Umsögn: Umfjöllun um sýningu Magnúsar í i8 gallerí. Sýningunni er lýst 

ítarlega og höfundur veltir fyrir sér merkingu hennar og spáir í 

textabrot sem listamaðurinn flytur. Sýningin fær góða dóma og 

Magnús þykir einstaklega frumlegur. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - i8 gallerí - Innsetningar - Listrýni - Listsýningar - 

Skjálist 

 

1.45 „Tilnefningar til Menningarverðlauna DV fyrir myndlist: Á leið út úr 

skilgreiningum“. DV, 18. febrúar, 2000. 
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Umsögn: Fjallað um tilnefningar til myndlistarverðlauna DV fyrir árið 

1999. Fjallað er um myndlist á árinu og var árið talið ágætt að 

mati dómnefndarmanna. Magnús Pálsson er tilnefndur fyrir 

sýningu sem hann hélt í Gallerí i8 og fjallaði meðal annars um 

það hvernig maðurinn eldist. 

 

Efnisorð: Myndlist - Verðlaun 

 

1.46  Margrét Elísabet Ólafsdóttir. „Samrekkt í reykjarkófi“. Morgunblaðið, 2. 

ágúst, 2000. 

 

Umsögn: Hér er sagt frá sýningu Magnúsar Pálssonar og 

hljómsveitarinnar Stilluppsteypu. En þau sýndu saman gjörning 

í Iðnó undir formerkjum Tilraunaeldhússins. 

 

Efnisorð: Gjörningar - Iðnó - Skjálist - Stilluppsteypa - Tónlist 

 

1.47 Þóroddur Bjarnason. „Listrænt sjónarspil í þoku“. Morgunblaðið, 2. ágúst, 

2000. 

 

Umsögn: Fjallað um gjörning sem Magnús Pálsson og hljómsveitin 

Stilluppsteypa stóðu fyrir. Uppákomunni er lýst nokkuð ítarlega 

í greininni, gjörningur Magnúsar er lofaður og þeir sem komu 

til að sjá hann fengu mikið fyrir sinn snúð.  

Höfundur telur að framkvæmd sýningarinnar hafi verið vel 

heppnuð að mestu leyti og í heildina hafi þetta verið áhugaverð 

blanda af leikhúsi, myndlistargjörningi og tónlist. Þó þykir 

honum gjörningurinn hafa verið meira áberandi á kostnað 

tónlistarinnar.  

 

Efnisorð: Gjörningar - Listrýni - Myndlist - Stilluppsteypa - Tónlist  

 

1.48 „Aðgerðarlaus nærvera“. Morgunblaðið, 18. ágúst, 2000. 
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Umsögn: Viðtal við Magnús Pálsson í tilefni þess að hann mun standa 

fyrir gjörningi í Listasafni Reykjavíkur á Menningarnótt. 

Gjörningurinn nefnist „Þrígaldur Þursavænn“ og mun verða 

fluttur af sönghópnum „Hljómeyki“ auk fjölda annarra. Í 

gjörningnum er unnið með hljóð og raddir auk þess sem lýsing 

er stór hluti hans. Magnús segist ekki vita hver útkoman verður 

og vill ekki hafa verkið of nákvæmt því þá líkist það leikhúsi of 

mikið. Leikstjóri verksins er Eyvindur Erlendsson. 

 

Efnisorð: Gjörningar - Hljómeyki - Listasafn Reykjavíkur - 

Menningarhátíðir - Eyvindur Erlendsson 

 

1.49 Halldór Björn Runólfsson. „Leikhús myndlistarinnar“. Morgunblaðið, 29. 

ágúst, 2000. 

 

Umsögn: Hér er fjallað um leikverkið „Þrígaldur þursavænn“ eftir 

Magnús Pálsson. Leikstjóri er Eyvindur Erlendsson og 

leikverkið var sýnt í Listasafni Reykjavíkur. Þetta er 

gjörningsleikverk sem flutt er af 33 leikurum og viðfangsefnið 

er galdur. Í greininni er sýningunni mjög ítarlega lýst og 

höfundur veltir fyrir sér hvernig megi túlka hana. 

 

Efnisorð: Gjörningar - Leiklist - Listasafn Reykjavíkur - Listrýni - 

Eyvindur Erlendsson 

 

1.50  Arnaldur Halldórsson. „Verk Magnúsar Pálssonar í Listasafni Íslands“. 

Morgunblaðið, 9. september, 2000. 

 

Umsögn: Sagt frá opnun sýningar á verkum Magnúsar Pálssonar í eigu 

Listasafns Íslands. Stuttlega er fjallað um sýninguna ásamt ævi- 

og listferil Magnúsar. 

 

Efnisorð: Listasafn Íslands - Listsýningar - Æviþættir 
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1.51  Halldór Björn Runólfsson. „Látlaus litur en fjörleg form“. Morgunblaðið, 27. 

september, 2000. 

 

Umsögn: Hér er fjallað um verk Magnúsar sem eru til sýnis í Listasafni 

Íslands. Höfundur ræðir um stíl, formfræði og lita- og efnisval 

Magnúsar og nefnir að hann hafi aldrei farið troðnar slóðir í list 

sinni. Einnig er minnst á tengingu milli leikhúss og myndlistar 

sem Magnús er frægur fyrir. Höfundur lofar sýninguna en þykir 

hún heldur smá og skammlíf. 

 

Efnisorð: Listasafn Íslands - Listrýni - Listsýningar - Myndlist 

 

1.52 Ólöf Helga Einarsdóttir. „Niðursoðnir bólfélagar“. Morgunblaðið, 16. 

desember, 2000. 

 

Umsögn: Umfjöllun um geislaplötuna „Motorlab#1 / Óvæntir 

bólfélagar“. Fyrsta lagið á diskinum er flutt af Magnúsi 

Pálssyni og hljómsveitinni „Stilluppsteypu“. Heiti verksins er 

„Kort kort kredit, bænagjörðir og trommusóló“. Magnús er 

talinn ljá verkinu mikla seiðandi hleðslu með raust sinni og 

textagerð. Einnig er fjallað um önnur lög á diskinum. 

 

Efnisorð: Listrýni - Stilluppsteypa - Tónlist 

 

1.53 „Minningarsýning í Gerðarsafni“. Morgunblaðið, 27. apríl, 2002. 

 

Umsögn: Hér er sagt frá opnun þriggja sýninga í Gerðarsafni tileinkuðum 

minningu Ástu Guðrúnar Eyvindardóttur. Magnús Pálsson 

sýnir verkið „Strunz“ sem samansett er af hreyfimyndum, 

hljóðum og skúlptúrum. Aðrir sýnendur eru Ragnhildur 

Stefánsdóttir og einnig er sýning á verkum Ástu Guðrúnar. 
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Efnisorð: Gerðarsafn - Hljóðverk - Hreyfilist - Innsetningar - 

Listsýningar - Skúlptúrar - Ásta Guðrún Eyvindardóttir - 

Ragnhildur Stefánsdóttir 

 

1.54 Þóroddur Bjarnason. „Stórborgin“. Morgunblaðið, 6. júní, 2002. 

 

Umsögn: Fjallað um sýningu Magnúsar Pálssonar, „Strunz“, í 

Gerðarsafni. Á sýningunni eru hlutir og upptökur úr 

raunveruleikanum ásamt sértilbúnum listhlutum sem saman 

mynda heildræna innsetningu. Áhrifum og uppbyggingu 

sýningarinnar er einnig lýst. 

 

Efnisorð: Gerðarsafn - Innsetningar - Listrýni - Listsýningar 

 

1.55 „10 ár í lífi Magnúsar Pálssonar“. Fréttablaðið, 16. október, 2002. 

 

Umsögn: Hér er sagt frá frumsýningu myndarinnar „Hljóðlát sprenging“ 

þar sem fylgst er með síðastliðnum tíu árum í lífi Magnúsar 

Pálssonar. Stutt viðtal við Þór Elís Pálsson leikstjóra fylgir þar 

sem hann segir stuttlega frá Magnúsi og ástæðum þess að hann 

ákvað að gera þessa mynd. 

 

Efnisorð: Heimildakvikmyndir - Myndlist - Viðtöl - Æviþættir - Þór Elís 

Pálsson 

 

1.56 H.K. „Hljóðlát sprenging“. DV, 16. október, 2002. 

 

Umsögn: Sagt frá frumsýningu heimildamyndar um Magnús Pálsson á 

vegum Bíófélagsins. Myndin fjallar um líf og starf Magnúsar 

með áherslu á listamannsferilinn. Fjallað er um uppbyggingu 

og efnistök myndarinnar. 

 

Efnisorð: Bíófélagið - Heimildakvikmyndir - Myndlist - Æviþættir 
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1.57 Inga Rún Sigurðardóttir. „Ber ekki bumbur á torginu“ Morgunblaðið, 16. 

október, 2002. 

 

Umsögn: Sagt frá að Bíófélagið frumsýni heimildamynd um Magnús 

Pálsson en hún fjallar um líf og starf hans með áherslu á listferil 

hans. Rætt er við Þór Elís Pálsson leikstjóra myndarinnar. Fram 

kemur að Magnús var lærifaðir Þórs Elísar í Mynd- og 

handíðaskólanum. Þór ræðir einnig um Magnús sem listamann 

og um gerð og efnistök myndarinnar.  

 

Efnisorð: Bíófélagið - Heimildakvikmyndir - Myndlist - Viðtöl - 

Æviþættir - Þór Elís Pálsson 

  

1.58  Heiða Jóhannsdóttir. „Það sem mótar manninn“. Morgunblaðið, 18. október, 

2002. 

 

Umsögn: Umfjöllun um heimildamynd sem gerð var um Magnús 

Pálsson. Farið er yfir uppbyggingu myndarinnar og efnistök og 

einstökum atriðum úr henni eru gerð nánari skil. Í myndinni 

deilir Magnús hugmyndum sínum og ræðir um líf sitt og 

einstök verk. Leikstjóri myndarinnar er Þór Elís Pálsson og 

handritið er samið af honum og Gunnari J. Árnasyni. 

 

Efnisorð: Heimildakvikmyndir - Listrýni - Myndlist - Æviþættir - Gunnar 

J. Árnason - Þór Elís Pálsson 

 

1.59  Hilmar Karlsson. „Leikur að hlutum“. DV, 18. október, 2002. 

 

Umsögn: Umfjöllun um heimildamyndina „Hljóðlát sprenging“ sem 

fjallar um líf og starf Magnúsar Pálssonar. Hér kemur fram að 

það tók Þór Elís Pálsson, leikstjóra, og Gunnar J. Árnason, 

höfund, tíu ár að gera myndina. Það sem greinarhöfundi þykir 

heillandi við myndina er hversu myndrænn Magnús er í list 

sinni. Aðal áhersla myndarinnar er á listamannsferil hans og 
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þykir greinahöfundi vanta meiri umfjöllun um persónulegt líf 

hans. Einnig finnst honum myndin hæfa sjónvarpi betur en 

kvikmyndahúsi. 

 

Efnisorð: Heimildakvikmyndir - Listrýni - Myndlist - Æviþættir - Gunnar 

J. Árnason - Þór Elís Pálsson 

 

1.60 Fríða Björk Ingvarsdóttir. „Andstaðan var okkur innblástur“. Morgunblaðið, 

26. október, 2002. 

 

Umsögn: Viðtal við Magnús Pálsson. Nú stendur yfir samsýning hans, 

Erics Andersens og Wolfgangs Müllers í Nýlistasafninu undir 

heitinu „Flökt-Ambulatory-Wandelgang“. Fjallað er um 

mikilvægi samskipta í listsköpun. 

Magnús segir frá ferli sínum sem kennara en hann kom á fót 

Nýlistadeild Myndlista- og handíðaskóla Íslands Hann fjallar 

einnig um áhrifavalda í sinni myndlist og efnivið verka sinna 

sem og tengsl sín við leikhús. Jafnframt er rætt um mikilvægi 

þess að ungir listamenn skapi íslenskan listveruleika. 

 

Efnisorð: Félagsmótun - Leiklist - Listskoðun - Listsýningar - 

Nýlistasafnið - Viðtöl - Andersen, Eric - Müller, Wolfgang 

 

1.61 Ragna Sigurðardóttir. „Hvert er hlutverk Nýlistasafnsins?“. Morgunblaðið, 13. 

nóvember, 2002. 

 

Umsögn: Fjallað er um sýningu Magnúsar Pálssonar, Erics Andersens og 

Wolfgangs Müllers í Nýlistasafninu. Sýningunni er lýst og eru 

verk þessara listamanna talin áhugaverð og skemmtileg. Farið 

er yfir verk Magnúsar í gegnum tíðina og sagt stuttlega frá 

hinum listamönnunum sem taka þátt í sýningunni. Höfundur 

gagnrýnir Nýlistasafnið fyrir lélegt upplýsingaflæði til 

almennings, verkin á sýningunni séu ekki merkt og engar 

upplýsingar að finna um listamennina sjálfa. 
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Efnisorð: Listrýni - Listsýningar - Nýlistasafnið - Andersen, Eric - 

Müller, Wolfgang 

 

1.62 „Tilnefningar til Menningarverðlauna DV í myndlist: Ágætir toppar á annars 

rislitlu myndlistarári“. DV, 10. febrúar, 2003. 

 

Umsögn: Taldar eru upp tilnefningar til myndlistarverðlauna DV fyrir 

árið 2002. Fjallað er um myndlistarárið og er það talið heldur 

lélegra en árið þar á undan. Magnús Pálsson er einn af fimm 

tilnefndum. Hann er tilnefndur fyrir blönduð verk í 

Nýlistasafninu og í Gerðarsafni. Tekið er fram að það sé erfitt 

að lýsa verkum Magnúsar í stuttu máli, þau séu afar fjölbreytt. 

 

Efnisorð: Myndlist - Verðlaun 

 

 

1.63  „Ævi og störf Magnúsar Pálssonar“. Morgunblaðið, 13. júlí, 2003. 

 

Umsögn: Sagt frá því að heimildamynd um ævi Magnúsar Pálssonar og 

störf hans hérlendis og erlendis verði sýnd í Ríkissjónvarpinu í 

kvöld. Áhorfandinn er kynntur fyrir Magnúsi með samtölum 

við hann sjálfan þar sem hann ræðir ævi sína, lífssýn og 

listsköpun. Fram kemur að þegar heimildamyndin var frumsýnd 

í kvikmyndahúsum hlaut hún lofsamlega umsögn gagnrýnenda. 

 

Efnisorð: Heimildakvikmyndir - Sjónvarp - Æviþættir 

 

1.64 „Listin sér annað en vísindin“. Morgunblaðið, 4. september, 2003. 

 

Umsögn: Hér er fjallað um sýninguna „Viðtöl um dauðann“ sem Magnús 

Pálsson gerði í samstarfi við Helgu Hansdóttur, öldrunarlækni. 

Sýningin er byggð á viðtölum Helgu við aldraða einstaklinga 
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og viðhorfum þeirra til dauðans. Rætt er um hvernig verkið var 

unnið og hvernig það nýtist til vísindaskoðunar. 

 

Efnisorð: Innsetningar - Listsýningar - Viðtöl - Öldrunarlækningar - 

Helga Hansdóttir 

 

1.65 „Aldraðir tjá sig um dauðann“. Fréttablaðið, 5. september, 2003. 

 

Umsögn: Sagt frá sýningu Magnúsar Pálssonar í samstarfi við Helgu 

Hansdóttur, öldrunarlækni. Helga tók viðtöl við aldraða og 

spurði þá um viðhorf þeirra til dauðans. Magnús gerði síðan 

listsýningu út frá viðtölunum. Verkið er tilraun til að kanna 

hvort listin hafi áhrif á vísindalega hugsun. 

 

Efnisorð: Innsetningar - Listsýningar - Myndlist - Öldrunarlækningar - 

Helga Hansdóttir 

 

1.66 Ragna Sigurðardóttir. „Memento mori“. Morgunblaðið, 11. september, 2003. 

 

Umsögn: Hér er greint frá sýningunni „Viðtöl um dauðann“ eftir Magnús 

Pálsson í samstarfi við Helgu Hansdóttur. Sýningin er sýnd í 

Listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsi. Sýningin byggist upp á 

viðtölum sem Helga tók við aldraða. Magnús hefur síðan 

skapað leikræna umgjörð um viðtölin með gömlum munum og 

sýnir tvö myndbönd. Í greininni er sýningunni lýst nokkuð 

ítarlega og kemur fram að það sé spennandi að sjá áhrif 

listarinnar á vísindin og öfugt. 

 

Efnisorð: Innsetningar - Listasafn Reykjavíkur - Listrýni - Listsýningar - 

Myndlist - Skjálist - Öldrunarlækningar - Helga Hansdóttir 

 

1.67 Jón B.K. Ransu. „Ruglað í rými“. Morgunblaðið, 8. febrúar, 2005. 
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Umsögn: Greint frá opnun nýs sýningarýmis í Reykjanesbæ sem kallast 

Suðsuðvestur. Fyrsta sýningin sem var opnuð þar var sýning 

Magnúsar Pálssonar, „Brim“, sem samanstendur af 

ljóðaupplestri af myndbandi og skúlptúrum. Stuttlega er fjallað 

um sýninguna og þykir hún nokkuð yfirþyrmandi en vel 

heppnuð. 

 

Efnisorð: Innsetningar - Listrýni - Listsýningar - Ljóðalestur - Skjálist - 

Suðsuðvestur  

 

1.68 Knútur Bruun. „Listaverkið og loftpressan“. Morgunblaðið, 31. maí, 2005. 

 

Umsögn: Hér er fjallað um myndskreytingu Magnúsar Pálssonar á 

Snælandsskóla í Kópavogi en á henni voru unnin 

skemmdarverk sem Kópavogsbær þráaðist við laga þrátt fyrir 

beiðni listamanns. Greinin fjallar um feril málsins og í henni 

eru bæjaryfirvöld Kópavogs hvött til að lagfæra verkið. 

 

Efnisorð: Kópavogur - Listaverk - Myndskreytingar - Skemmdarverk - 

Snælandsskóli  

 

1.69 Heisler, Eva. „Dapurleiki skjalahirslunnar“. Morgunblaðið, 12. mars, 2005. 

 

Umsögn: Hér er fjallað um sýningu Magnúsar, „Brim“, í galleríinu 

Suðsuðvestur. Sýningin er samansett af ljóðalestri og 

skúlptúrum. Í greininni er sýningunni lýst nokkuð ítarlega og 

hún er sögð vera eins og harmrænn óður til hins úrelta.  

 

Efnisorð: Innsetningar - Listrýni - Listsýningar - Ljóðalestur - Skjálist - 

Suðsuðvestur 

 

1.70 „Hundsum Kárahnjúkakeppni“. DV, 2. nóvember, 2005. 
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Umsögn: Hér er fjallað um áskorunarskjal sem Magnús Pálsson og 

Sigurður A. Magnússon standa fyrir. Í því eru íslenskir 

myndlistarmenn beðnir um að taka ekki þátt í samkeppni 

Landsvirkjunar um myndlistarverk við Kárahnjúka. 

 

Efnisorð: Kárahnjúkar - Landsvirkjun - Listaverk - Mótmælendur - 

Samkeppni - Sigurður A. Magnússon 

 

1.71 „Sjónlistarorðan til Hildar og Guðrúnar Lilju“. Morgunblaðið, 23. september, 

2006. 

 

Umsögn: Sagt frá því hverjir hlutu Sjónlistarorðuna þetta árið. Magnús 

Pálsson hlaut heiðursorðu Sjónlistar fyrir einstakt æviframlag 

til myndlistar. Stuttlega fjallað um hann og stiklað á stóru um 

ævi hans. 

 

Efnisorð: Heiðursmerki - Sjónlist - Æviþættir 

 

1.72 „Magnús með gjörning í Safni“. Fréttablaðið, 27. október, 2006. 

 

Umsögn: Hér er sagt frá að Magnús Pálsson muni sýna gjörning í Safni á 

Laugaveginum. Gjörningurinn er hluti af listahátíðinni 

Sequences. Fram kemur að verk hans séu fjölbreytt en 

illskiljanleg og gjörningaformið sé mest áberandi í list hans. 

 

Efnisorð: Gjörningar - Listsýningar - Menningarhátíðir - Safn - 

Sequences  

 

1.73 Ragna Sigurðardóttir. „Mjög djúp fagurfræðileg stúdía“. Morgunblaðið, 12. 

júlí, 2007. 

 

Umsögn: Viðtal við Magnús Pálsson í tilefni opnunar á sýningu hans í 

gallerí i8. Sýningin kallast „Minning Þórarins Nefjólfssonar“ 

og samanstendur af mismunandi skúlptúrum af tám og 
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myndbandi þar sem Magnús segir söguna af Þórarni 

Nefjólfssyni. Í viðtalinu fjallar Magnús um sýninguna og 

aðdraganda hennar og söguna af Þórarni.  

 

Efnisorð: i8 gallerí - Íslendingasögur - Listsýningar - Skjálist - Skúlptúrar 

- Viðtöl - Þórarinn Nefjólfsson 

 

1.74 „Fjallað um fjöll“.Morgunblaðið, 21. júlí, 2007. 

 

Umsögn: Grein í tilefni þess að Listasafn Árnesinga hefur verið opnað að 

nýju eftir að nýr safnstjóri, Inga Jónsdóttir, hóf þar störf. 

Sýningin kallast „Að flytja fjöll“ og eru verk Ásgríms 

Jónssonar sýnd og sett í samhengi við verk ýmissa 

samtímalistamanna. Öll verkin tengjast fjöllum á einhvern hátt. 

Magnús Pálsson á verkið „Hattfjall“ á sýningunni en það verk 

byggist á tveimur máluðum kvenhöttum. Aðrir eigendur verka 

á sýningunni eru: Brynhildur Þorgeirsdóttir, Georg Guðni, 

Guðrún Kristjánsdóttir, Húbert Nói, Magnús Tómasson, Ólafur 

Elíasson og Þorbjörg Þorvaldsdóttir.  

 

Efnisorð: Fjöll - Listasafn Árnesinga - Listrýni - Listsýningar - Málverk - 

Ásgrímur Jónsson - Inga Jónsdóttir 

 

1.75 Þóra Þórisdóttir. „Tær fegurð, tær ljótleiki“. Morgunblaðið, 21. júlí, 2007. 

 

Umsögn: Grein um sýningu Magnúsar Pálssonar í gallerí i8, „Minning 

Þórarins Nefjólfssonar“. Sýningin er byggð upp af hlutum fóta, 

misfagurra, ásamt myndbandi þar sem listamaðurinn les sögu 

Þórarins. Sýningin fjallar um fagurfræðilega dóma og forsendur 

þeirra. Greinarhöfundur telur að verkið eigi fullt erindi við 

samtímann þar sem umræður um fegurðarlækningar séu 

algengar. 
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Efnisorð: i8 gallerí - Íslendingasögur - Listrýni - Listsýningar - Skjálist - 

Skúlptúrar - Þórarinn Nefjólfsson 

 

1.76 Einar Falur Ingólfsson. „Eyrnapappír og þröngur öndunarvegur“. 

Morgunblaðið, 17. janúar, 2008. 

 

Umsögn: Umfjöllun um tónskáldið Philip Corner sem nýverið hélt 

fyrirlestur í Listaháskólanum. Nú eru hann og Magnús Pálsson í 

samstarfi við að skipuleggja uppákomu Nýlókórsins. Á 

tónleikunum verða flutt ýmis verk sem verða sungin, töluð og í 

sumum verður hljóðfærum blandað inn í röddunina. Philip 

fjallar auk þess um stíl sinn og fyrri störf. 

 

Efnisorð: Kórsöngur - Nýlókórinn - Tónleikar - Tónskáld - Corner, Philip 

 

1.77 „Myndlistarsýningin START á Hjalteyri“. 24 stundir, 30. júlí, 2008. 

 

Umsögn: Sagt frá opnun myndlistarsýningarinnar „START“ í yfirgefinni 

verksmiðju á Hjalteyri. Þar verða sýnd myndbönd, málverk, 

gjörningar o.fl. Aðstandendur verksmiðjunnar vonast til að hún 

verði framtíðarstaður listamanna og brúi bilið milli þéttbýlis og 

landsbyggðar. 

 

Efnisorð: Gjörningar - Hjalteyri - Listsýningar - Málverk - Verksmiðjur 

 

1.78 Hjálmar Stefán Brynjólfsson. „Verksmiðjan komin í gang“. Morgunblaðið, 2. 

ágúst, 2008.  

 

Umsögn: Hér er fjallað um opnun á sýningunni „START“ sem er til húsa 

í yfirgefinni verksmiðju á Hjalteyri. Sex listamenn eiga verk á 

sýningunni: Alexander Steig, Arna Valsdóttir, Kristján 

Guðmundsson, Magnús Pálsson, Nicolas Moulins og Sigga 

Björg Sigurðardóttir. Einnig sýnir Boekie Woekie, bókaverslun 

í Amsterdam, prentverk og bækur. Hugmyndin að baki 
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verksmiðjunni er að þar verði menningarmiðstöð þar sem boðið 

verður upp á listasmiðjur, dansnámskeið, ljóðadagskrá og 

tónleika.  

 

Efnisorð: Listsýningar - Menningarmiðstöðvar - Verksmiðjur - Arna 

Valsdóttir - Kristján Guðmundsson - Moulins, Nicolas - Sigga 

Björg Sigurðardóttir - Steig, Alexander 

 

1.79 Einar Falur Ingólfsson. „Vegamálverk, list í hlöðum og ernir“. Morgunblaðið, 

8. ágúst, 2008. 

 

Umsögn: Hér er fjallað um níu ólíka listamenn sem sýna verk sín á 

ýmsum stöðum í Dölunum á Norðvesturlandi. Magnús Pálsson 

er einn af þeim og sýnir hann að bænum Nýp þar sem langafi 

hans bjó.  

 

 Efnisorð: Dalabyggð - Listsýningar  

 

1.80 Sigtryggur Ari Jóhannsson. „Lífsmark í manngerðu landslagi“. DV, 8. ágúst, 

2008. 

 

Umsögn: Umfjöllun um sýningu sex listamanna í yfirgefinni 

síldarbræðslu á Hjalteyri. Einn sýnendanna er Magnús Pálsson. 

Talað er við Hlyn Hallsson, einn af aðstandendum 

sýningarinnar. Hann ræðir um aðdraganda hennar og 

framtíðarvonir fyrir áframhaldandi starf í verksmiðjunni. 

 

Efnisorð: Listsýningar - Menningarmiðstöðvar - Verksmiðjur - Hlynur 

Hallsson  

 

1.81 Ragna Sigurðardóttir. „Listin tekur við af síldinni“. Morgunblaðið, 16. ágúst, 

2008. 
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Umsögn: Umfjöllun um yfirgefna verksmiðju á Hjalteyri sem nú hefur 

fengið nýtt hlutverk sem menningarmiðstöð. Þar stendur yfir 

sýning sex listamanna. Magnús Pálsson er einn af þeim og 

sýnir hann teikningar frá árinu 1965. Teikningarnar sýna 

einhvers konar samspil líkama og vélar. 

 

Efnisorð: Listsýningar - Menningarmiðstöðvar - Teikningar - 

Verksmiðjur  

 

1.82 V.Þ. „Magnús Pálsson snýr aftur“. Fréttablaðið, 3. september, 2008. 

 

Umsögn: Sagt frá því að sýning Magnús Pálssonar standi yfir í StartArt. 

Sýningin kallast „Rainbow clippings“ og er myndrænt 

klippiverk flutt af Tom Winter og Magnúsi Pálssyni. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - Klippimyndir - Listsýningar - Skjálist - StartArt - 

Winter, Tom 

 

1.83 Einar Falur Ingólfsson. „Hefur klofað yfir allar girðingar“. Morgunblaðið, 10. 

september, 2008. 

 

Umsögn: Grein í tilefni opnunar sýningarinnar „Draumar“ í Chrystal Ball 

galleríinu í Berlín. Magnús hefur raðað upp hátölurum víða um 

sýningarrýmið og úr þeim hljóma upptökur af fólki að hvísla 

drauma sína. Wolfgang Müller, styrktaraðili sýningarinnar, vill 

kalla Magnús stórmeistara á sínu sviði og segir að hann blandi 

persónulegum hlutum saman við almenna upplifun og þykir 

það góð list. 

 

Efnisorð: Chrystal Ball gallerí - Draumar - Hljóðverk - Listsýningar - 

Müller, Wolfgang  

 

1.84 Jón B.K. Ransu. „Samsýning á sex einkasýningum“. Morgunblaðið, 13. 

nóvember, 2008. 
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Umsögn: Hér er fjallað um sex einkasýningar í StartArt. Magnús Pálsson 

á þar eina sýningu sem nefnist „Rainbow clippings“. Sýningin 

samanstendur af klippimyndum úr tímaritum og mynda þær 

graut orða. Verkinu fylgir hljóðverk sem er byggt upp af 

svipaðri hugmynd. 

 

Efnisorð: Hljóðverk - Klippimyndir - Listsýningar - Skjálist - StartArt 

 

1.85 „28 listamenn fá heiðurslaun“. Morgunblaðið, 22. desember, 2008. 

 

Umsögn: Sagt frá því að 28 listamenn fái heiðurslaun árið 2009 

samkvæmt tillögu menntamálanefndar Alþingis. Listamennirnir  

eru taldir upp og þeirra á meðal er Magnús Pálsson. 

 

Efnisorð: Listamenn - Tekjur 

 

1.86 Bergþóra Jónsdóttir. „Kúvending frá abstraktinu“. Morgunblaðið, 12. febrúar, 

2009. 

 

Umsögn: Viðtal við Sigríði Melrós Ólafsdóttur í tilefni af sýningunni 

„Nokkrir vinir“ í Listasafni Íslands. Á henni sýna 16 listamenn 

og er Magnús Pálsson þeirra á meðal. Allir listamennirnir eiga 

það sameiginlegt að þeir fóru ekki hefðbundnar leiðir í list sinni 

eins og venjan var um miðja öld heldur kúventu frá 

abstraktlistinni, sem var allsráðandi, og landslaginu og fara að 

gera eitthvað allt annað. Flestir listamennirnir sem eiga verk á 

sýningunni eiga það sameiginlegt að hafa tengingu við Dieter 

Roth en hann hafði mikil áhrif á þróun íslenskrar myndlistar á 

7. og 8. áratugnum.  

 

Efnisorð: Listasafn Íslands - Listsýningar - Viðtöl - Roth, Dieter - 

Sigríður Melrós Ólafsdóttir 
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1.87 Dagur Gunnarsson. „Gjörningar og fleira gott“. Morgunblaðið, 19. ágúst, 

2009. 

 

Umsögn: Umfjöllun um listahátíðina Sequences sem er haldin í fjórða 

skipti. Á hátíðinni þetta árið verður listamönnum sem hafa farið 

inn á gjörningasviðið boðið að taka þátt. Heiðurslistamaður er 

Magnús Pálsson sem sýna mun lifandi gjörning á 

opnunarkvöldi hátíðarinnar í Listasafni Reykjavíkur. 

 

Efnisorð: Gjörningar - Listasafn Reykjavíkur - Menningarhátíðir - 

Sequences 

 

1.88 „Sunginn gjörningur á Sequences“. Morgunblaðið, 19. ágúst, 2009. 

 

Umsögn: Hér er greint frá því að Magnús Pálsson verði 

heiðurslistamaður Sequences hátíðarinnar. Hann mun flytja 

lifandi gjörning á opnunarkvöldi hátíðarinnar í Listasafni 

Reykjavíkur í Hafnarhúsi. Gjörningurinn verður umfangsmikill 

og fjölmargir listamenn munu taka þátt í honum. 

 

Efnisorð: Gjörningar - Listasafn Reykjavíkur - Menningarhátíðir - 

Sequences 

 

1.89 „Gjörningar hér og þar“. Morgunblaðið, 27. október, 2009. 

 

Umsögn: Hér er farið yfir ýmis atriði á sjónlistahátíðinni Sequences. 

Heiðurslistamaður hátíðarinnar, Magnús Pálsson, mun flytja 

gjörninginn „Taðskegglingar“ í Listasafni Reykjavíkur á 

opnunarathöfninni. 

 

Efnisorð: Gjörningar - Listasafn Reykjavíkur - Menningarhátíðir - 

Sequences 

 

1.90 „28 listamenn fá heiðurslaun“. Morgunblaðið, 7. desember, 2010. 
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Umsögn: Greint frá því að 28 listamenn fái heiðurslaun á næsta ári. 

Listamennirnir eru taldir upp og þeirra á meðal er Magnús 

Pálsson. 

  

 Efnisorð: Listamenn - Tekjur 
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Ritaskrá II 

 

Í þessari ritaskrá eru bækur, tímaritagreinar og annað útgefið efni. Færslunum er raðað 

í tímaröð, þær elstu fyrst. Þeim er gefið hlaupandi númer eftir tvískiptu númerakerfi. 

Vísað er í númerin frá titlaskrá, höfundaskrá og efnisorðaskrám. 

 

2.1 Magnús Pálsson. (1957). „Þankar um leiklist“. Birtingur, 3(1-2), 32-36. 

 

Umsögn: Magnús Pálsson fer yfir þau leikrit sem voru sýnd í leikhúsum í 

London á einu ári. Honum þykir leikverkunum öllum svipa 

saman og höfundar nútímaverka ófrumlegir, leikhúsið staðnað 

og leikhúsgestir staðnaðir með. Hann fjallar um nokkur 

leikverk sem staðið hafa upp úr. Magnús vill að ung leikskáld 

fái meiri tækifæri til að spreyta sig en hingað til hafa leikhúsin 

gert þá kröfu að leikskáld hafi náð ákveðnum listrænum þroska 

áður en verk þeirra eru flutt. Hann nefnir að stóru leikhúsin séu 

háð fjármagni og hylli almennings og þori því ekki að setja á 

svið verk sem almenningur gæti hafnað. Í því samhengi nefnir 

hann lítil kjallaraleikhús erlendis sem vinna með mjög 

takmarkað fjármagn og fáa leikhúsgesti og geta því leyft sér 

meiri tilraunir. 

 

Efnisorð: Fjármál - Leiklist - Leikritun - Listrýni  

 

2.2 Dogbook / Magnús Pálsson. Dogbook Stuttgart ; London ; Reykjavík: Edition 

Hansjörg Mayer, 1973. - [34] s. : eingöngu myndir ; 16 x 13 sm. 

 

Umsögn: Bókverk. Hér má sjá ljósmyndir af verkum Magnúsar 

Pálssonar. Verkin eru gifsafsteypur af hundum unnar úr blöndu 

af gifsi og heyi. 

 

Efnisorð: Bókverk - Ljósmyndir - Skúlptúrar 
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2.3 Kristinn Guðbrandur Harðarson og Steingrímur Eyfjörð Kristmundsson. 

(1978). „Viðtal við Magnús Pálsson“. Svart á hvítu, 2(1), 3-13. 

 

Umsögn: Viðtal við Magnús Pálsson. Hann ræðir um leiklistarferil sinn 

en hann stofnaði leikhópinn Grímuna eftir að hann hætti hjá 

Leikfélagi Reykjavíkur. Magnús ræðir einnig um ýmsar 

hugmyndir að gjörningum og uppákomum sem hann hafði í 

huga í kringum árið 1960 og hann segir frá sýningu sem hann 

hélt í Ásmundarsal árið 1967 á verkum sem báru titlana „Besta 

stykkið, næst besta stykkið“ o.s.fr. og upp í „24. besta stykkið“. 

Hann ræðir einnig um hvernig hann vinnur verkin sín og hverjir 

höfðu mest áhrif á hann, mismunandi listastefnur, vin sinn 

Dieter Roth og núverandi starf sitt sem kennari við Myndlista- 

og handíðaskólann. 

 

Efnisorð: Gjörningar - Leiklist - Listastefnur - Viðtöl - Roth, Dieter 

 

 

2.4 Sondern 4. Zürich: Seedorn Verlag, 1979.  

 

Umsögn: Magnús Pálsson á hér teikningar og texta undir yfirskriftinni 

„Eddic games for everyone“. Þetta eru teikningar og túlkanir til 

útskýringar á heimsmynd Snorra Eddu og textar um Snorra 

Sturluson. 

 

Efnisorð: Ásatrú - Teikningar  

 

2.5 Experimental environment : K¢benhavn i 1980. K¢benhavn: Arbejdsgruppen 

for Experimental Environment, 1980. - [176] s. : myndir ; 30 sm. 

 

Umsögn: Gefið út í tilefni norrænnar málstofu sem haldin var í 

Christianshavn í nóvember árið 1979. Allir listamenn sem tóku 

þátt í sýningunni fá nokkrar blaðsíður fyrir sig þar sem þeir 
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hafa ljósmyndir eða teikningar af verkum sínum. Magnús 

Pálsson sýnir ljósmynd af tillögu að völundarhúsi í 

Vestmannaeyjum ásamt texta til útskýringar.  

 

Efnisorð: Ljósmyndir - Myndlist - Teikningar  

 

2.6 Gangurinn. [Reykjavík: Gangurinn], [1981]. - [2],[18]s. : myndir, teikn. ; 21 

sm. 

 

Umsögn: Lítil bók með teikningum listamanna sem sýnt hafa á 

Ganginum. Bókin er gefin út sem eins konar aukasýning og 

staðfesting á fyrri sýningum. Myndir í bókinni eru í sömu röð 

og sýningarnar voru haldnar. 

 

Efnisorð: Gangurinn - Teikningar 

 

2.7 Magnús Pálsson. Mob shop news. Mosfellsbær: Höfundur,1981. - [8]s. : 

myndir. 

 

Umsögn:  Fréttabréf um vinnustofuna Mob Shop sem Magnús Pálsson 

stendur fyrir. Vinnustofan er haldin fyrir norræna listamenn og 

á þessu ári verður hún haldin í Laugargerðisskóla á Vesturlandi. 

Í fréttabréfinu er sagt frá fyrirkomulagi vinnustofunnar þetta 

árið og listamenn sem standa fyrir henni kynntir. 

 

Efnisorð: Laugargerðisskóli - Norræn samvinna  

 

2.8 Sondern 5. Zürich: Seedorn Verlag, 1981.  

 

Umsögn: Hér er að sjá hugleiðingar um Snorra-Eddu. Verkið er sjónrænt 

og bókmenntafræðilegt verk, útúrsnúningar og myndir úr 

orðum. 

 

Efnisorð: Ásatrú - Teikningar  
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2.9 Gangurinn: 2: 10. júlí - 10. ágúst 1982 . [Reykjavík : Gangurinn], [1982]. -

15 laus blöð í möppu : myndir, teikn. ; 30 sm. 

 

 

Umsögn: Samansafn af teikningum á lausum blöðum í möppu. 

Teikningarnar eru eftir myndlistarmenn sem sýnt hafa í 

Ganginum, Mávahlíð 24. Magnús Pálsson á eina teikningu í 

möppunni. Sú ber ekkert nafn en er af ferfættu furðudýri  

jakkafötum. 

 

Efnisorð: Gangurinn - Teikningar 

 

2.10 Af en toe malaria. Enchede: Zakaj, 1984. - [Án blst.] : myndir, teikn. ; 25 x 17 

sm. 

 

Umsögn: Þetta er bókverk, samansafn af verkum 13 listamanna. Þema 

bókarinnar er „what's keeping your heart and mind busy?“ og 

svara listamennirnir því í verkum sínum. Verkin eru í formi 

mynda, texta og teikninga. Magnús Pálsson á hér verk sem 

kallast „The anti society league concert“ og er í formi nokkurra 

ljósmynda í svart hvítu. 

 

Efnisorð: Bókverk - Ljósmyndir - Teikningar 

 

2.11 Treffen im Gebirge / Ingólfur Arnarsson [et al.]. Zürich: Seedorn Verlag, 

1984. - [án blst.]. : myndir; 23 x 16 sm. 

 

Umsögn: Bókin sjálf er listaverk og nánast eingöngu myndir í henni. 

Bókin var tileinkuð Magnúsi Pálssyni og gefin út í tengslum 

við sýninguna „Isländische Besucher in Basel I und II“. 

 

Efnisorð: Bókverk - Konseptlist - Ljósmyndir - Teikningar 
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2.12 Mob shop dummy / Ingólfur Arnarsson, Magnús Pálsson. Gautaborg: Mob 

shop : Hong Kong Press, 1984. - 128 s. : myndir, teikn. ; 22 sm. 

 

Umsögn: Mob shop er sumarvinnuverkstæði, skipulagt af Magnúsi 

Pálssyni. Að þessu sinni var aðstoðarmaður hans Ásta 

Ólafsdóttir. Í bókinni er að finna ljósmyndir og texta í tengslum 

við Mob shop. Þar er að finna bréf, ljóð, viðtöl, ljósmyndir og 

teikningar. Bókin er myndskreytt af Steingrími E. 

Kristmundssyni. 

 

Efnisorð: Ljósmyndir - Norræn samvinna - Ásta Ólafsdóttir - Steingrímur 

E. Kristmundsson 

 

2.13 Magnús Pálsson. (1987). „List og kennsluList“. Teningur, 3, 19-21. 

 

Umsögn: Erindi flutt af Magnúsi á ráðstefnu um listfræðslu í Osló. 

Erindið er um listbyltingar og áhrif þeirra á myndlist. Hann 

bendir á mikilvægi þess að listaskólar haldi uppi fræðslu og 

rannsóknum. Hann segir listina orðna auðuga, fjölbreytta og 

flókna og að listamenn séu ekki lengur skilgreindir eftir einni 

ákveðinni tegund listar, þar sem flestir vinni með mismunandi 

listform. Einnig fjallar hann um deildir listaskóla og tilgang 

með þeim. 

 

Efnisorð: Listaskólar - Listfræði - Listir  

 

2.14 Freyskatla: raddskúlptúr byggður á texta Hrafnkels sögu fyrir blandaðan kór 

og eintalsraddir / Magnús Pálsson. Reykjavík: Gallerí 11, 1993. 

 

  

Umsögn: Verkið er raddskúlptúr fyrir blandaðan kór og sólóista og 

skiptist í tvo hluta. Sjö þættir eru í fyrri hlutanum og tveir í 

seinni hlutanum. Freyskatla byggir á Hrafnkels sögu Freysgoða 
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og tekur rúman klukkutíma í flutningi. Verkið hefur verið gefið 

út sem hljóðbók. 

 

Efnisorð: Hljóðbækur - Íslendingasögur - Kórsöngur - Tónlist  

 

2.15 Magnús Pálsson. (1993). „Beggja vegna landamæra“. Málþing um myndlist: 

Lykilöfl í íslensku menningarlífi. Reykjavík: Menningarmiðstöðin Gerðuberg.  

 

Umsögn: Magnús fjallar um mörk myndlistar, hvenær list er list og 

hvenær ekki. Hann tekur dæmi úr sínum eigin verkum, sýnir 

myndir af þeim og fjallar um framkvæmd þeirra. Hann talar 

einnig um reynslu sína sem kennara og nefnir að hann vilji að 

listkennsla verði viðurkennd sem listgrein.  

 

Efnisorð: Fundir - Kennsla - Myndlist 

 

2.16 Magnús Pálsson. (1995) „Heimsmynd Snorra Eddu“. Skjöldur, 4 (2), 10-11. 

 

Umsögn: Teikningar eftir Magnús Pálsson í ritinu Skildi. Teikningarnar 

sýna heimsmynd Snorra Eddu. 

 

Efnisorð: Ásatrú - Teikningar  

 

2.17 Ólafur Gíslason. (1997). „Teatern som skulptur: ett samtal med Magnús 

Pálsson“. Det andra rummet, 117-124. 

 

Umsögn: Fjallað er um leiklist. Ólafi þykir leiklist almennt stöðnuð 

miðað við hinar listgreinarnar og ræðir hér við Magnús Pálsson 

sem hefur gagnrýnt leikhús bæði munnlega og í gegnum verk 

sín. Magnús ræðir um list sína, álit sitt á leikhúsi og fjallað er 

sérstaklega um hljóðverk og leikverk sem hann hefur gert. 

Allur texti er á sænsku.  

 

Efnisorð: Leiklist - Listrýni - Myndlist - Viðtöl 
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2.18 Motorlab #1. Reykjavík: Smekkleysa : Kitchenmotors, 2000. 

 

 Umsögn: Geisladiskur með safni laga sem voru flutt undir  

 formerkjum Tilraunaeldhússins í samvinnu við 

Menningarborgina. Magnús Pálsson og hljómsveitin 

Stilluppsteypa flytja eitt lag á disknum en það heitir „Kort kort 

kredit, bænagjörðir og trommusóló“.  

 

 Efnisorð: Stilluppsteypa - Tónlist 

 

2.19 Hanna Guðrún Styrmisdóttir (2002). „News: Reykjavík“. Contemporary, 12, 

25.  

 

Umsögn: Tímarit um myndlist. Í fréttadálki blaðsins eru fréttir af 

listviðburðum í Reykjavík. Þar nefnir höfundur greinarinnar að 

sýning Magnúsar Pálssonar, í samstarfi við Erik Andersen og 

Wolfgang Müller, hafi verið einn af hápunktunum í 

listviðburðum ársins. Sýningin var hljóðverk gert úr bílhljóðum 

og innsetningu þar sem þúsundum leikfangabíla var raðað 

saman við hlið tveggja alvöru bíla. 

 

Efnisorð: Bílar - Listsýningar - Myndlist - Andersen, Erik - Müller, 

Wolfgang 

 

2.20 Gunnar J. Árnason. (2003). „Samtal fræðimanns og listamanns um dauðann“. 

Ritið, (3), 115-133. 

 

Umsögn: Hér fjallar Gunnar J. Árnason um sýningu Helgu Hansdóttur og 

Magnúsar Pálssonar.  Í greininni fjallar hann ekki um listrænt 

gildi sýningarinnar, heldur veltir fyrir sér þeim forsendum sem 

Helga lagði til grundvallar verkefninu. Hverjir möguleikar 

Magnúsar, sem myndlistarmanns, voru að skapa myndlistarverk 

sem gæti orðið uppistaðan í heildstæðari sýn eða opnað 
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vísindamanni nýja sýn á viðfangsefni sitt.  Ljósmyndir af 

sýningunni fylgja greininni. 

 

Efnisorð: Myndlist - Vísindi - Helga Hansdóttir 

 

2.21 Helga Hansdóttir. (2005). „Viðtöl um dauðann“. Læknablaðið, 91, 529-531. 

 

Umsögn: Frásögn Helgu Hansdóttur öldrunarlæknis af samstarfi hennar 

við Magnús Pálsson í tengslum við sýninguna „Viðtöl um 

dauðann“. Sýningin var unnin upp úr rannsókn Helgu þar sem 

hún tók viðtöl við aldraða Íslendinga og spurði þá út í dauðann. 

Helga lýsir sýningunni ítarlega og áhrifum hennar. Hún segir að 

hugmyndin um að tengja saman listir og vísindi hafi sprottið 

upp úr vangaveltum um sannleikann, hvað listir og vísindi eigi 

sameiginlegt. Hún segir að sýningin hafi gefið henni nýja sýn á 

viðfangsefnið en þó ekki haft áhrif á fræðilegar niðurstöður 

rannsóknar hennar. Henni finnst að fleiri vísindamenn ættu að 

leita til listamanna í rannsóknum sínum til að fá aðra sýn á 

viðfangsefni og niðurstöður vísindanna.  

 

Efnisorð: Listsýningar - Viðtöl - Öldrunarlækningar - Helga Hansdóttir 

 

2.22 The skinned rabbit and other dreams / Magnús Pálsson. Amsterdam: Boekie 

woekie, 2005. - 49s. ; 21 sm. + 1 geisladiskur. 

 

Umsögn: Bókverk sem samanstendur af textum sem Magnús Pálsson 

hefur tekið saman. Textarnir eru draumar fólks. Verkið var 

upprunalega hljóðverk, spilað úr tveimur hátölurum. Draumar 

sem spilaðir voru úr vinstri hátalaranum eru prentaðir á 

blaðsíður með sléttum tölum. Draumar sem spilaðir voru úr 

hægri hátalaranum eru prentaðir á blaðsíður með oddatölum. 

Geisladiskur þar sem draumarnir eru spilaðir fylgir bókinni. 

 

  Efnisorð: Bókverk - Draumar - Hljóðverk - Nútímalist 
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2.23 Páll Skúlason. (2008). „Skátamót í Skotlandi“. Skjöldur, 17(1), 15-18. 

 

Umsögn: Í maí 1945 lauk síðari heimstyrjöldinni og árið 1946 var 

nokkrum íslenskum skátum boðið að koma á skátamót í 

Skotlandi. Meðal þeirra sem fóru voru Magnús Pálsson, 

myndlistarmaður og Karl Ómar Jónsson, verkfræðingur. Þeir 

segja frá ferðinni þar sem margt bar fyrir augu. Þeir héldu á 

skátamótið þar sem þeir lærðu margt nýtt. Eftir mótið dvöldu 

þeir hvor hjá sinni fjölskyldunni í viku og kynntust þannig 

skoskum hefðum og siðum. Páll Gíslason, læknir var fararstjóri 

ferðarinnar, skipulagði hana og sá um öll samskipti og fjármál. 

Ljósmyndir úr ferðinni fylgja greininni. 

 

Efnisorð: Ferðalög - Skátafélög - Skotland - Karl Ómar Jónsson - Páll 

Gíslason 
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Ritaskrá III 

 

Í þessari ritaskrá er efni úr ljósvakamiðlum, Ríkisútvarpinu og Stöð 2. Efnið er skráð í 

tímaröð, elstu heimildirnar fyrst. Færslurnar eru númeraðar með tvískiptu 

númerakerfi.  

 

3.1 Gísli Sigurðsson. Syrpa. Ríkisútvarpið, sjónvarp. 18. nóvember, 1968. 

 

Umsögn: Í þættinum er meðal annars rætt við Magnús Pálsson, 

leikmyndahönnuð og sýndar eru myndir af verkum hans. 

 

3.2 Gylfi Gíslason. Vaka. Ríkisútvarpið, sjónvarp. 28. mars, 1979 

 

Umsögn: Rætt er við Magnús Pálsson á heimili hans að Hvari í 

Mosfellssveit. Nokkur nýlistarverk sem hann hefur á heimili 

sínu eftir hann og aðra listamenn eru sýnd. 

  

3.3 Gunnar B. Kvaran. Vaka. Ríkisútvarpið, sjónvarp. 12. maí, 1982 

 

Umsögn: Þátturinn fjallar um myndlist. Rætt er við Magnús Pálsson og 

hann sýnir verk sín. Einnig er rætt við aðra listamenn og sýndar 

eru ljósmyndir og listaverk af skyggnum. 

 

3.4 Sviðsljós: menningarsprenging. Stöð 2, sjónvarp. 16. mars, 1987 

 

 Umsögn: Sviðsljósinu er beint að myndlist. Viðtal við Magnús Pálsson. 

 

3.5 Þorgeir Ólafsson. Listasmiðjan. Ríkisútvarpið, sjónvarp. 29. júlí, 1990. 

 

Umsögn: Yfirskrift þáttarins er Mob Shop, en Magnús kom upp 

listasmiðju sem hann kallar Mob Shop IV í Viborg í 

Danmörku. Hópur listamanna frá Norður Evrópu kom saman 
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og vann að gjörningalist og leiklist. Sýnt er frá vinnu hópsins, 

sýningum og rætt við listamennina. 

 

3.6 Magnús Pálsson. Þrætubálkur. Ríkisútvarpið, sjónvarp. 17. október, 1990. 

 

Umsögn: Upptaka í Nýlistasafninu á verkinu „Þrætubálkur“ eftir 

Magnús Pálsson. Verkið er raddskúlptúr sem byggður er á 

Ilíonskviðu Hómers í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar. Verkið 

var unnið í fjöltæknideild Myndlista- og handíðaskóla Íslands 

og er flutt af nemendum hennar.  

 

3.7 Ævar Kjartansson. Í fáum dráttum: Magnús Pálsson myndlistarmaður. 

Ríkisútvarpið, sjónvarp. 31. október, 1990. 

 

Umsögn: Í þættinum er rætt við Magnús Pálsson, myndlistarmann. 

Leikinn er hluti af upptöku af „Þrætubálki“. En það er 

hljóðverk flutt af nemendum í nýlistadeild Myndlista- og 

handíðarskóla Íslands. Magnús byggir verkið á Ilíonskviðu. 

 

3.8 Jórunn Sigurðardóttir. Meðal annarra orða. Ríkisútvarpið, sjónvarp. 9. 

nóvember, 1990. 

 

Umsögn: Fjallað er vítt og breitt um nýlist og leikið er brot úr verki 

Magnúsar Pálssonar „Þrætubálkur“. Sagt er frá stofnun 

nýlistardeildar við Myndlista- og handíðaskóla Íslands og rætt 

við Magnús og Ástu Ólafsdóttur í tilefni þess. 

 

3.9 Sigríður Árnadóttir. Fréttaauki. Ríkisútvarpið, sjónvarp. 17. september, 1991. 

 

Umsögn: Sigríður Árnadóttir talar við Magnús Pálsson, höfund leikritsins 

„Sprengd hljóðhimna vinstra megin“, í tilefni frumsýningar 

þess. 
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3.10 Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir [et. al]. Dagsljós: Hljóðskúlptúr. Ríkisútvarpið, 

sjónvarp. 3. janúar, 1993. 

 

Umsögn: Í tilefni stofnunar Listaklúbbs Þjóðleikhúskjallarans verður 

hljóðskúlptúr Magnúsar Pálssonar frumfluttur. Í þættinum er 

litið inn á æfingu verksins. 

 

3.11 Halldór Björn Runólfsson. Morgunþáttur Rásar 2 : Myndlistargagnrýni. 

Ríkisútvarpið, útvarp. 1. janúar, 1994. 

 

Umsögn: Fjallað er um yfirlitssýningu á verkum Magnúsar Pálssonar á 

Kjarvalsstöðum. 

  

3.12 Ævar Kjartansson. Freyskatla: Raddskúlptúr fyrir blandaðan kór og sólista. 

Ríkisútvarpið, sjónvarp. 20. apríl, 1994 

 

Umsögn: Mótettukór Hallgrímskirkju flytur verkið „Freyskatla“ eftir 

Magnús Pálsson undir stjórn Harðar Áskelssonar. Sögumaður 

er Steingrímur Hermannsson. 

 

3.13 Jórunn Sigurðardóttir. List fyrir alla: Arfur Dieters Roth. Ríkisútvarpið, 

útvarp. 4. október, 1998. 

 

Umsögn: Í þættinum er fjallað um listferil Dieters Roth. Rætt er við 

Magnús Pálsson, myndlistarmann, ásamt öðrum. 

 

3.14 Jónatan Garðarson. Mósaík: Leiklist og myndlist. Ríkisútvarpið, sjónvarp. 7. 

apríl, 1999. 

 

Umsögn: Í þættinum er tekin fyrir myndlist og leiklist og hvernig þessar 

tvær listgreinar hafa áhrif  hvor á aðra. Rætt er við nokkra 

listamenn sem hafa unnið við hvort tveggja og sýnd eru brot úr 

verkum þeirra. Á meðal viðmælenda er Magnús Pálsson. 
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3.15 Eiríkur Guðmundsson. Víðsjá: Úrval. Ríkisútvarpið, útvarp. 15. nóvember, 

1999.  

 

Umsögn: Jórunn Sigurðardóttir fjallar um sýningu Magnúsar Pálssonar í 

Litla galleríinu og ræðir við listamanninn. 

 

3.16 Kristall: Þáttur um menningu og list. Stöð 2, sjónvarp. 18. nóvember, 1999. 

 

Umsögn: Edda Jónsdóttir, eigandi i8 gallerís, fékk Kristalinn. Hún hefur 

unnið mikið og óeigingjarnt starf í þágu myndlistarinnar. Fram 

komu Edda Jónsdóttir, Halldór Björn Runólfsson og Magnús 

Pálsson. 

 

3.17 Magnús Pálsson. Hljóðlát sprenging. Ríkisútvarpið, sjónvarp. 29. desember, 

2002.  

 

Umsögn: Heimildarmynd sem fjallar um líf og starf Magnúsar Pálssonar 

með höfuðáherslu á listferil hans. Í myndinni er Magnúsi fylgt 

eftir í um það bil tíu ár og þannig kemur fram hvernig list hans 

breytist og maðurinn sjálfur um leið. Ferill hans er rakinn, 

Magnús skýrir frá hugmyndum sínum og varpar ljósi á hvað 

liggur að baki ýmsum verka sinna. Fjallað er um öll hans helstu 

verk og ferli hans er skipt niður í tímabil. 

 

3.18 Eyvindur Erlendsson. Herför til Brüssel. Ríkisútvarpið, sjónvarp. 30. mars, 

2003.  

 

Umsögn: Mynd um ferð Drauga- og tröllaskoðunarfélags Evrópu á vit 

æðstu manna hjá Evrópusambandinu og í drauga- og tröllaleit 

meðal almennings á götum og krám. Meðal leiðangursmanna er 

Magnús Pálsson. 

 

3.19 Eiríkur Guðmundsson. Víðsjá. Ríkisútvarpið, útvarp. 3. september, 2003. 
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Umsögn: Eiríkur ræðir við Magnús Pálsson og Helgu Hansdóttur, 

öldrunarlækni, en þau standa að sýningunni „Samtöl um 

dauðann“ í Hafnarfirði.  

 

3.20 Myndlist: Samband áhorfenda og listamanna. Ríkisútvarpið, sjónvarp. 4. 

nóvember, 2003. 

 

Umsögn: Ragnheiður Gestsdóttir og Markús Þór Andrésson velta upp 

sambandi myndlistarmanna við áhorfandann og listaverkið. 

Magnús Pálsson tjáir sig um málið ásamt fleirum. 

 

3.21 Nýlistasafnið við Vatnsstíg. Ríkisútvarpið, sjónvarp. [án dags]. 

 

Umsögn: Hér er saga Nýlistasafnsins skoðuð, fjallað um forverana í Súm 

og um starfsemina í dag. Rætt við myndlistarmenn og 

stjórnendur safnsins. Magnús Pálsson er einn viðmælenda. 

 

3.22 Haukur Ingvarsson. Víðsjá. Ríkisútvarpið, útvarp. 12. júlí, 2007. 

 

Umsögn: Jórunn Sigurðardóttir ræddi við Magnús Pálsson í Gallerí i8 í 

tilefni þess að hann opnar sýningu þar í dag. 

 

3.23 Eiríkur Guðmundsson. Víðsjá. Ríkisútvarpið, útvarp. 4. október, 2007. 

 

Umsögn: Eiríkur ræðir við Magnús Pálsson um sýninguna „Drasl“ í 

Listasafni ASÍ. 

 

3.24 Elísabet Indra Ragnarsdóttir. Stjörnukíkir. Ríkisútvarpið, útvarp. 9. nóvember, 

2007. 

  

Umsögn: Þáttur um listgreinakennslu og skapandi starf með íslenskum 

börnum og ungmennum. Helga Hansdóttir, öldrunarlæknir, 

segir frá kennara sem hafði mikil áhrif á hana og tengir þá 

minningu sýningu sem hún vann í samstarfi við Magnús 
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Pálsson, myndlistarmann, en þar var gerð tilraun til að tengja 

saman læknavísindi og myndlist. 

 

3.25 Kristján Sigurjónsson. Morgunvaktin. Ríkisútvarpið, útvarp. 7. desember, 

2007. 

 

Umsögn: Fjallað um opnun sýningar Magnúsar Pálssonar sem ber titilinn 

„Minning Þórarins Nefjólfssonar“. 

 

3.26 Eiríkur Guðmundsson. Víðsjá. Ríkisútvarpið, útvarp. 7. mars, 2008. 

 

Umsögn: Guðni Tómasson ræðir við Magnús Pálsson, myndlistarmann, 

um Steinar Sigurjónsson sem hefði orðið 80 ára á sunnudag. 

 

3.27 Bjartur Guðmundsson [et.al]. Svipleiftur. Ríkisútvarpið, útvarp. 10. apríl, 

2008. 

 

Umsögn: Heimildaþáttur um rithöfundinn Steinar Sigurjónsson. 

Umsjónarmenn eru allir nemendur leiklistardeildar 

Listaháskólans. Magnús Pálsson er meðal viðmælenda í 

þættinum. 

 

3.28 Elísabet Indra Ragnarsdóttir. Stjörnukíkir. Ríkisútvarpið, útvarp. 2. maí, 2009. 

 

Umsögn: Svipast um á jarðhæð Listasafns Íslands. Þar má sjá sýningu 

ungra nemenda úr Myndlistarskólanum í Reykjavík sem 

innblásin er af list Magnúsar Pálssonar. Listamennirnir hafa 

kynnt sér myndlist Magnúsar og unnið sín eigin verk út frá 

hugarheimi og efnisnotkun hans. 
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Ritaskrá IV 

 

Í þessari ritaskrá er að finna allar sýningarskrár þeirra sýninga sem Magnús hefur 

tekið þátt í eða þar sem verk hans verið sýnd. Færslunum er raðað í tímaröð, þær elstu 

fyrst. Færslurnar eru númeraðar með tvískiptu númerakerfi.  

 

4.1  Leiktjaldasýning. Sýningarsalurinn, Reykjavík, 30. janúar - 11. febrúar, 1958. 

 

Umsögn: Hér sýna Magnús Pálsson og Sigfús Halldórsson saman 

sviðsmyndir, búninga, leiktjöld og módel. Aftan á 

sýningarskránni er stuttur texti um óperuna „Ígor fursti“. Í 

skránni er listi yfir hvor gerði hvaða verk. 

 

4.2 Nordisk kunst: Nordisk Kunstforbunds 14. kollektive udstilling. 

Charlottenborg, Kaupmannahöfn, 19. apríl - 18. maí, 1969. 

 

Umsögn: Í sýningarskránni er fjallað stuttlega um list í hverju landi fyrir 

sig. Kjartan Guðjónsson ritar um list á Íslandi. Allir listamenn á 

sýningunni eru taldir upp, skrifað er stuttlega um listferil þeirra 

og verk sem þeir sýna eru listuð. Í skránni eru nokkrar 

svarthvítar myndir af völdum verkum. Fimmtán íslenskir 

listamenn taka þátt í sýningunni. Magnús Pálsson á verkin 

„Fotostater (1968) og Grenfærd (1968)“. Í skránni er svarthvít 

mynd af því síðarnefnda. 

  

4.3  Útimyndlistarsýning á Skólavörðuholti. Skólavörðuholt, Reykjavík, 1972. 

 

Umsögn: Hér sýna nokkrir íslenskir listamenn höggmyndir á 

Skólavörðuholti. Í sýningarskránni er svarthvít mynd af 

Ásmundarsal á forsíðu. Listi er yfir alla listamenn sem taka þátt 

í sýningunni og verk sem þeir eiga þar. Magnús Pálsson á þrjá 

skúlptúra úr gifsi, þeir kallast allir „Skulptur“. 
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4.4  Súm á listahátíð í Reykjavík 1972. Reykjavík, 4. júní - 21. júlí, 1972. 

 

Umsögn: Í þessari sýningarskrá er að finna lista yfir alla sem taka þátt í 

sýningunni ásamt lista yfir fyrri sýningar. Einnig eru 

ljósmyndir eða ljósrit af verkum listamannanna. 

 

4.5  Samsýning í gallerí SÚM. Gallerí SÚM, Reykjavík, nóvember - desember, 

1976. 

 

Umsögn: Sýning 18 listamanna í Gallerí SÚM. Sýningarskráin er tvö 

ljósrituð blöð heftuð saman. Á öðru þeirra eru teiknaðar myndir 

og á hinu er listi yfir alla listamenn sem taka þátt í sýningunni 

og hvaða verk þeir eiga þar. Magnús Pálsson á hér verkið 

„Sekúndubrotið áður en Sikorsky-þyrlan lendir, gibsverk í 

þremur hlutum“. 

 

4.6  Magnús Pálsson, Salóme Fannberg, Richard Valtingojer: Sýning í Norræna 

húsinu. Norræna húsið, Reykjavík, 5. - 20. nóvember, 1977. 

 

Umsögn: Samsýning Magnúsar Pálssonar, Salóme Fannberg og Richards 

Valtingojer. Í sýningarskránni eru listar yfir verk sem þau eiga 

á sýningunni. Sigríður Valtingojer sá um ljósmyndun og 

uppsetningu skrárinnar. Magnús átti fjögur verk á sýningunni: 

Minning Njálsbrennu í 10 hlutum (1977), Ljóshirsla (1977), 

Minni æringjans frá Írafelli í 4 hlutum (1977), Steinþoka. 

Hlutfeldi í 10 stykkja upplagi (1977). 

  

4.7  Elva moderna islänska konstnärer. Malmö Konsthall, Malmö, [Á.d.], 1978. 

 

Umsögn: Sýning ellefu íslenskra listamanna í Malmö. Sýningarskráin er í 

formi plastmöppu með lausum blöðum. Hver listamaður er með 

myndir af verkum sínum. Magnús Pálsson er með ljósrit af 

verki sínu „Questions into the ancestry of gods“. 
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4.8  Listahátíð í Reykjavík: Skúlptúrsýning. Korpúlfsstaðir, Reykjavík, 8. - 29. júní, 

1980. 

 

Umsögn: Skúlptúrsýning á Korpúlfsstöðum í Reykjavík. Sigurjón 

Pétursson ritar formála í sýningarskrána. Listi yfir listamenn 

sem sýna ásamt helstu upplýsingum um fyrri sýningar þeirra og 

námsferil. Myndir af verkum eru í skránni, þar á meðal 

ljósmynd af verki Magnúsar Pálssonar „Tillaga að völundarhúsi 

í Vestmannaeyjum (1980)“. 

 

4.9 Musik. Nörrköpings konstmuseum, Nörrköping, Svíþjóð, 10. júní - 26. 

september, 1982. 

 

Umsögn: Aðalsýning safnsins þetta árið. Sýningin fjallar um hvernig 

tónlist hefur haft áhrif á myndlistarmenn í gegnum árin. 29 

myndlistarmenn sýna á henni og hverjum þeirra fylgir umsögn 

og mynd af verkum þeirra. Aðalsteinn Ingólfsson skrifar um 

Magnús Pálsson sem átti fjögur verk á sýningunni: „Monument 

över dimman (1977), Trumpetljud i en skokartong (1978), 

Bokobject (1982) og Utomhusverk (1982)“. 

  

4.10  Kennsla: Geggjaðasta listgreinin. Nýlistasafnið, Reykjavík, 2. - 17. júní, 

1984. 

 

Umsögn: Sýning á verkum nemenda Magnúsar í mynd- og 

handíðaskólanum frá árunum 1975-1984. Sýningarskráin er í 

formi hljóðsnældu og á henni koma fram: Veiga Magnúsdóttir, 

Magnús Pálsson, Magnús V. Guðlaugsson og Þór Elís Pálsson. 

 

4.11 Borealis 2: Posisjon Nord. Henie-Onstad Kunstcenter, Hövikodden, [Á.d], 

1985. 

 

Umsögn: Sýningarskrá í tilefni Norræna tvíæringsins. Í skránni eru 

ljósmyndir af listamönnunum sem tóku þátt í sýningunni og 
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verkum þeirra. Magnús Pálsson sýndi innsetningu og gjörning 

sem nefndist „Legend and the blurred image“.  

  

4.12  Nýlistasafnið 10 ára. Nýlistasafnið, Reykjavík, 15. október - 13. nóvember, 

1988. 

 

Umsögn: Sýning á verkum í eigu safnsins. Helgi Þorgils Friðjónsson ritar 

um erlenda gesti sýningarinnar, Bera Nordal ritar formála og 

Guðbergur Bergsson skrifar um Súm hópinn. Í skránni er að 

finna ævi- og sýningarferla listamanna sem áttu verk á 

sýningunni og ljósmyndir af verkum þeirra. Magnús átti 

eftirtalin verk á sýningunni: „19 besta stykkið (1965-1967), 5 

besta stykkið (1965-1967), Hundar (1971), Móri (1978) og Í 

minningu vinar míns sem át hús á Akureyri og spilaði blús á 

sköflung sinn (1982)“. 

 

4.13  Maður og haf. Þjóðminjasafnið, Reykjavík, 9. júní - 3. júlí, 1990.  

 

Umsögn: Samsýning 33 myndlistarmanna í Þjóðminjasafninu. Í 

sýningarskránni er umfjöllun um tengsl manna við hafið, 

nokkrar valdar myndir í lit af verkum listamannanna, listi yfir 

alla listamenn sem taka þátt í sýningunni og verk sem þeir eiga 

á henni. Magnús Pálsson á verkið „Flæðarmál (1976)“. 

 

4.14  Nordiska teckningar. Nordiskt Konstcentrum, 13. júní - 25. ágúst, 1991. 

 

Umsögn: Í þessari sýningarskrá eru allir listamennirnir taldir upp með 

náms- og sýningarferli þeirra og myndum af verkum þeirra. 

Halldór Björn Runólfsson ritar formála um teiknun. Myndræma 

úr seríu Magnúsar Pálssonar „Wallpaper (1966)“ er í skránni.  

 

4.15  Nordisk skulptur i Parken. Gautaborg, Svíþjóð, 20. maí - 30. ágúst, 1992. 
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Umsögn: Hér sýna norrænir myndlistarmenn höggmyndir. Ingvar 

Karlsson skrifar um sýninguna. Í skránni eru ljósmyndir úr 

leikriti Magnúsar „Sprengd hljóðhimna vinstra megin“. Aðrir 

íslenskir listamenn sem sýna á sýningunni eru Halldór 

Ásgeirsson, Hannes Lárusson, Ívar Valgarðsson og Steingrímur 

Kristmundsson. 

 

4.16  16 dagar. Nýlistasafnið, Reykjavík, 26. júní - 11. júlí, 1993. 

 

Umsögn: Samsýning í Nýlistasafninu, 60 þátttakendur sýna verk sín, 

fremja gjörninga, halda fyrirlestra og fleira. Allir listamenn á 

sýningunni eru taldir upp og hver og einn er með skissur, 

uppdrætti eða ljósmyndir af einhverjum verka sinna. Magnús á 

handrit og teiknað uppkast af hljóðverki/skúlptúr fyrir þrjár 

eintalsraddir og kór. 

 

4.17  Seven ups. Ormeau Baths Gallery, Belfast, mars, 1996. 

 

Umsögn:  Samsýning sjö íslenskra myndlistarmanna í Belfast. 

Ljósmyndir af öllum verkum listamannanna á sýningunni eru í 

skránni og sýningaferill þeirra rakinn. Í skránni má sjá mynd af 

verki Magnúsar Pálssonar „Almost never (1994)“. 

 

4.18 -30/60+ : Samsýning tveggja kynslóða. Kjarvalsstaðir, Reykjavík, september - 

október, 1998. 

 

Umsögn: Í tilefni af sýningunni var samnefnd sýningarskrá gefin út á 

bók. Halldór Björn Runólfsson ritar kaflann „Týnda kynslóðin 

og hin ófundna“. Þátttakendur í sýningunni voru 24. Í bókinni 

er ljósmynd af verki Magnúsar „Sólskríkja, mús, kengúra 

(1980/1994)“ Aftast er umfjöllun um alla þátttakendur. Textinn 

er á íslensku og ensku.  

  

4.19  Samræður við safneign. Nýlistasafnið, 22 janúar - 13. febrúar, 2000. 
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Umsögn: Í sýningarskránni er umfjöllun um sýninguna skrifuð af Evu 

Heisler. Enginn listamannanna er nefndur í skránni en Magnús 

Pálsson átti verk á henni. 

 

4.20  Magnús Pálsson: Verk í eigu Listasafns Íslands. Listasafn Íslands, Reykjavík, 

09. september - 01. október, 2000. 

 

Umsögn: Sýning á verkum Magnúsar Pálssonar eigu Listasafns Íslands. 

Ólafur Gíslason skrifar um listamanninn. Í skránni er listi yfir 

ævi-, starfs- og sýningaferil hans. Ellefu verk Magnúsar eru á 

sýningunni, þar af eru fimm myndbönd.  

Verkin eru: „Börn (1971), Enginn gleypir sólina (1993), Kál I 

(1966), Kál II (1966), Ljóshirsla (1977), Pappírsást I (1966)“ 

Myndverk á sýningunni eru: „Talk preceding Eye talk (1986), 

Eye talk (1986), EYE TALK (1990), EYE TALK II (1998) og 

Kúplingsdiskur (1999)“. 

 

4.21  Gjörningavika. Nýlistasafnið, 21. - 28. apríl, 2001. 

 

Umsögn: Í sýningarskránni er að finna teikningar og ljósrit af verkum 

listamannanna. Magnús Pálsson tók þátt í sýningunni, en engar 

upplýsingar um verk hans er að finna í skránni. 

  

4.22  Magnús Pálsson. Listasafn Kópavogs, Gerðarsafn, Kópavogur, 27. apríl - 12. 

maí, 2002. 

 

Umsögn: Minningarsýning um Ástu Guðrúnu Eyvindardóttur. Halldór 

Björn Runólfsson skrifar um Magnús og sýningar hans. 

  

4.23  Meistarar formsins: Úr höggmyndasögu 20. aldar. Listasafnið á  Akureyri, 

Akureyri, 28. júní - 20. ágúst, 2003. 
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Umsögn: Hér sýna 40 listamenn, íslenskir og erlendir, höggmyndir í 

Listasafninu á Akureyri, Listasafni Íslands og Listasafni 

Sigurjóns Ólafssonar. Í skránni eru upplýsingar á ensku og 

íslensku um listferil allra listamannanna sem taka þátt í 

sýningunni. Hannes Sigurðsson ritar formála skrárinnar, Britta 

Scmitz skrifar um höggmyndalist og Ólafur Gíslason skrifar um 

módernisma á 20. öld. Magnús Pálsson á hér verkið „Ljóshirsla 

(1977)“. 
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Sýningar 

 

Skrá yfir allar listsýningar þar sem verk Magnúsar voru sýnd. Sýningunum er raðað í 

tímaröð eftir ártölum, þær elstu fyrst. 

 

Sérsýningar  

 

1967         Ásmundarsalur, Reykjavík.  

1968         Galerie Hansjörg Mayer, Stuttgart, Þýskalandi.  

1971         Galerie Balderich, Mönchengladbach, Þýskalandi.  

1975         Galerie Fignal, Amsterdam, Hollandi.  

1977         Gallerí -A- , Amsterdam, Hollandi. 

             Gallerí Suðurgata 7, Reykjavík.  

     Gallery Waalkens, Finsterwolde, Hollandi. 

1978         Gallerí Lóa, Amsterdam, Hollandi. 

1980         Feneyjar, Ítalíu, Feneyjatvíæringurinn.  

     Rauða húsið, Akureyri.  

1981         Gallerí Gangur, Reykjavík.  

1982         Rauða húsið, Akureyri, Í minningu vinar sem át hús á Akureyri og spilaði  

                 blús á sköflung sinn.  

1984         Franklin Furnace, New York, Bandaríkjunum, Augustus! My God, I have it,  

               Nýlistasafnið, Reykjavík, Kennsla : Geggjaðasta listgreinin.  

1985         Gallerí Gangur, Reykjavík.  

               Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden, Noregi, De kommer med kista    

                 og henter meg.  

1986         Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden, Madame President.  

               Stúdentaleikhúsið, Reykjavík, De kommer med kista og henter meg.                       

                 Nýlistasafnið, Reykjavík, Kennsla og kennsla sem listgrein. 

1988         Gallerí Birgis Andréssonar, Reykjavík.  

1990         Nýlistasafnið og Borgarleikhúsið, Reykjavík, Þrætubálkur.  

1993         Gallerí 11, Reykjavík, Enginn gleypir sólina : 2 rjóður.   

                 Gallerí Gangur, Reykjavík, Augntal. 
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1994         Listasafn Reykjavíkur - Kjarvalsstaðir, Magnús Pálsson : Yfirlitssýning. 

                 Nýlistasafnið, Reykjavík, Varla...  

1995         Mokka kaffi, Reykjavík, Hundraðárastríðið.  

                 Ráðhús Reykjavíkur, Reykjavík, Tjöpörnipinnipi.  

1999         i8 gallerí, Reykjavík, Magnús Pálsson.  

2000         Listasafn Íslands, Reykjavík, Magnús Pálsson : Verk í eigu Listasafns  

                 Íslands.  

2002        Listasafn Kópavogs - Gerðarsafn, Kópavogi,  Magnús Pálsson.  

2003        Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhús, Reykjavík, Viðtöl um dauðann.  

2005        Suðsuðvestur, Reykjanesbæ, BRIM.  

2007        i8 gallerí, Reykjavík, Minning Þórarins Nefjólfssonar . 

 

Samsýningar 

 

1958     Bergen, Noregi, Listahátíð í Bergen.  

             Sýningarsalurinn Hverfisgötu 8-10, Reykjavík, Leiktjaldasýning. 

1960     París, Frakklandi, La Biennale de Paris.  

1967     Ásmundarsalur, Reykjavík.  

1968     Charlottenborg, Kaupmannahöfn, Danmörku, Nordisk kunst.  

1969     Charlottenborg, Kaupmannahöfn, Danmörku, Nordisk kunst.  

             Gallerí SÚM, Reykjavík, SÚM III. 

             Kunsthalle, Rostock, Þýskalandi, 3.Biennele de Ostseestaaten 

1971     Galerie Balderich, Mönchengladbach, Þýskalandi.  

             Museum Fodor, Amsterdam, Hollandi, SÚM IV.        

1972     Gallerí SÚM, Reykjavík, SÚM á Listahátíð í Reykjavík 1972.  

             Gallerí SÚM, Reykjavík.  

             Skólavörðuholt, Reykjavík, Útimyndlistarsýning á Skólavörðuholti.  

1973     Árvaka, Selfossi, Listkynning.  

1974     Kjarvalsstaðir, Reykjavík, Íslenzk myndlist í 1100 ár.  

1975     Galerie Fignal HF, Amsterdam, Hollandi..  

1976     Amsterdam, Hollandi, Other Books and so. 

             Gallerí SÚM, Reykjavík, Magnús Pálsson og Birgir Andrésson. 

             Gallerí SÚM, Reykjavík. Samsýning í gallerí SÚM. 
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             Kjarvalsstaðir, Reykjavík, Myndlistarsýning gagnrýnenda.  

             Listasafn Íslands, Reykjavík, Íslensk poplist. 

1977     Documenta 6, Kassel, Þýskalandi, Paperliebe. 

             Gallerí Suðurgata 7, Reykjavík 

             Gallery Walkens, Finstervolde, Hollandi.  

             Leidse Kruisstraat 10, Amsterdam, Hollandi, -A-. 

             Norræna húsið, Reykjavík.  

1978     Ásmundarsalur, Reykjavík, Myndhöggvarafélagið í Reykjavík 

             Kjarvalsstaðir, Reykjavík.  

             Malmö Konsthall, Svíþjóð, Elva moderna isländska konstnärer.  

1979     Bradford, Bretlandi, Bradford Printbiennale.  

             Kjarvalsstaðir, Reykjavík. 

             Kjarvalsstaðir, Reykjavík, , Leikmyndin. 

             Kunsthistorische Musea, Antwerpen, Belgíu.  

             Zona, Flórens, Ítalíu, Iceland.  

1980     Feneyjar, Ítalíu, Feneyjatvíæringurinn.  

             Korpúlfsstaðir, Reykjavík, Experimental environment. 

 Korpúlfsstaðir, Reykjavík, Listahátíð í Reykjavík: Skúlptúrsýning. 

 Rauða húsið, Akureyri. 

1981     Listasafn alþýðu, Reykjavík, Ný aðföng.  

1982     Gallerí Gangur, Reykjavík.  

 Listasafn Ísland, Reykjavík, Landslag í íslenskri myndlist.  

             Norrköpings Konstmuseum, Svíþjóð, Musik.  

1984     Franklin Furnace, New York, Bandaríkjunum, Iceland : The art revealed.  

             Nýlistasafnið, Reykjavík, Kennsla : Geggjaðasta listgreinin.  

1985     Háskólinn í Ulm, Þýskalandi, Alþjóðleg sýning á bókverkum. 

 Henie-Onstad Kunstcenter. Hövikodden, Noregi, Borealis 2.  

             Henie-Onstad Kunstsenter, Hövikodden, Noregi, De kommer med kista og  

             henter meg. 

 Nordiskt Konstcentrum, Sveaborg, Finnlandi. 

             Nordiskt Konstcentrum, Sveaborg, Finnlandi, Konst i Norden 1945-1980,  

             Stichting zakaj, Da Enschede, Holland, Sounds of Norway. 

1986     Gallerí Gangur, Reykjavík.  

 Háskólinn í Ulm, Þýskalandi, alþjóðleg sýning á bókverkum. 
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 Henie-Onstad Kunstsenter, Hövikodden, Noregi.  

             Nýlistasafnið, Reykjavík, Jón Gunnar Árnason og Magnús Pálsson.  

             Stúdentaleikhúsið, Reykjavík, De kommer med kista og henter meg.  

 1987    Galerie Zona, Flórens, Ítalíu, alþjóðleg sýning á bókverkum.  

             Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense, Danmörku, Littearture : Fra  

             H.C. til Eric Andersen.  

 Nordiskt Konstcentrum, Helsinki, Finnlandi, Borealis 2.  

1988     Listasafn Íslands, Reykjavík, Aldarspegill : Íslensk myndlist í eigu  

             safnsins 1900-198. 

 Listasafn Íslands, Reykjavík, Nýlistasafnið 10 ára.  

1989     Viborg Teater, Malmö Konsthall, Svíþjóð, Mob shop IV.  

1990     Listasafn Íslands, Reykjavík, Nordiskt 60-tal.  

 Nýlistasafnið, Reykjavík, Fyrir utan garð og neðan : Draumar annarra.  

             Þjóðminjasafn Íslands, Reykjavík, Maður og haf.  

1991  Nordiskt Konstcentrum, Sveaborg, Finnlandi, Nordiska teckingar. 

1992     Tregårdsforeningen, Gautaborg, Svíþjóð, Nordisk skulptur í parken.  

1993     Nýlistasafnið, Reykjavík, 16 dagar.  

1994     Nýlistasafnið, Reykjavík, Samsýning til heiðurs Jóni Gunnari Árnasyni.  

1996  Ormeau Baths Gallery, Belfast, Írlandi, Seven ups. 

1997     Listasafn Íslands, Reykjavík, Sögn í sjón : Myndlist og miðaldabækur  

             Íslands.  

             Nýlistasafnið, Reykjavík.  

1998     Galleri LNM, Ósló, Noregi. 

             Kjarvalsstaðir, Reykjavík, -30/60+ Samsýning tveggja kynslóða. 

 Þjóðarbókhlaðan, Reykjavík, Bogkunst.  

1999     Listasafn Íslands, Reykjavík, Sumarsýning.  

             Menningarmiðstöðin Gerðuberg, Reykjavík.  

2000     Listasafn Íslands, Reykjavík, Nýr heimur : Stafrænar sýnir.  

 Listasafn Reykjavíkur, Reykjavík, Þrígaldur þursavænn. 

 Nýlistasafnið, Reykjavík, Samræður við safneign. 

2001     Listasafn Íslands, Reykjavík, Andspænis náttúrunni.  

             Listasafn Íslands, Reykjavík, Íslensk myndlist á 20. öld : Verk úr eigu  

             safnsins.  

 Nýlistasafnið, Reykjavík, Gjörningavika. 
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2002     Listasafn Íslands, Reykjavík, Sumarsýning.  

2003     Listasafn Íslands, Reykjavík, Sumarsýning.  

             Listasafnið á Akureyri, Akureyri, Meistarar formsins. 

2004     Listasafn Íslands, Reykjavík, Flúxustengsl-íslensk verk 1964-2001.  

 Listasafn Íslands, Reykjavík, Umhverfi og náttúra : Sumarsýning.  

             Menningarmiðstöðin Gerðuberg, Reykjavík, Þetta vil ég sjá.  

2005     Listasafn ASÍ, Arinstofa, Reykjavík, Maðurinn sem myndefni.  

2008  Nýpur, Dalabyggð, Dalir og hólar. 

2009     Listasafn Íslands, Reykjavík, Nokkrir vinir.  
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Höfundaskrá 

 

Hér hefur öllum höfundum dagblaðagreina, tímarita og bóka úr ritaskrám I og II verið 

raðað í stafrófsröð. Vísað er í færslunúmer skránna. Íslenskum nöfnum er raðað eftir 

skírnarnafni en erlendum nöfnum eftir eftirnafni. 

 

A 

Aðalsteinn Ingólfsson   1.3, 1.7 

Arnaldur Halldórsson 1.50 

 

Á 

Ásdís 1.41 

Áslaug Thorlacius 1.44 

 

B 

Bergþóra Jónsdóttir   1.86 

 

D 

Dagur Gunnarsson   1.87 

 

E 

Einar Falur Ingólfsson   1.76, 1.79, 1.83 

Eiríkur Þorláksson   1.17, 1.28, 1.30, 1.31, 1.33 

Eva Heisler sjá Heisler, Eva 

 

F 

Fríða Björk Ingvarsdóttir   1.60 

 

G 

G.Fr 1.12 

Gabríela Friðriksdóttir  1.37 
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gsp 1.2 

Guðlaugur Bergmundsson 1.9 

Gunnar J. Árnason   2.20 

Gunnar Árnason 1.22 

 

H 

H.K 1.56 

Halldór Björn Runólfsson 1.19, 1.39, 1.43, 1.49, 1.51 

Hanna Guðrún Styrmisdóttir 2.19 

Heiða Jóhannsdóttir 1.58 

Heisler, Eva   1.69 

Helga Hansdóttir   2.21 

Hilmar Karlsson   1.59 

Hjálmar Stefán Brynjólfsson   1.78 

Hulda Ágústsdóttir 1.36 

 

I 

Inga Rún Sigurðardóttir   1.57 

Ingiberg Magnússon   1.1, 1.4 

 

J 

J.H   1.21 

Jón B. K. Ransu   1.67, 1.84 

Jónas Guðmundsson   1.5 

 

K 

Knútur Bruun   1.68 

Kristinn Guðbrandur Harðarson  2.3 

 

M 

Magnús Pálsson   2.1, 2.2, 2.7, 2.13 - 2.16 

Margrét Elísabet Ólafsdóttir   1.46 
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Ó 

Ólafur J. Engilbertsson   1.25 

Ólafur Gíslason   2.17 

ólg 1.14,  

Ólöf Helga Einarsdóttir 1.52 

 

P 

Páll Skúlason   2.23 

 

R 

Ragna Sigurðardóttir   1.61, 1.66, 1.73, 1.81 

 

S 

Sigtryggur Ari Jóhannsson   1.80 

Steingrímur Eyfjörð Kristmundsson   2.3 

 

V 

V.Þ   1.82 

Valtýr Pétursson   1.6, 1.11 

 

Þ 

Þ.Þ 1.27 

Þorkell   1.38 

Þóra Þórisdóttir   1.75 

Þóroddur Bjarnason 1.34, 1.47, 1.54 
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Titlaskrá 

 

Hér er titlum bóka, dagblaðagreina og tímaritsgreina raðað í stafrófsröð. Vísað er í 

færslunúmer skránna. 

 

0-9 

10 ár í lífi Magnúsar Pálssonar 1.55 

28 listamenn fá heiðurslaun 1.85, 1.90 

 

A 

Aðgerðarlaus nærvera 1.48 

Af en toe malaria 2.10 

Af hverju erum við að þessu? Af því að við verðum að gera það 1.10 

Aldraðir tjá sig um dauðann 1.65 

Allt féll í ljúfa löð 1.15 

Andhverfan og andrúmið 1.25 

Andstaðan var okkur innblástur 1.60 

 

Á 

Á mörkum listar og rýmis 1.28 

Áhugaverð sýning 1.4 

 

B 

Beggja vegna landamæra 2.15 

Ber ekki bumbur á torginu 1.57 

Bók verður hlutur 1.7 

 

D 

Dapurleiki skjalahirslunnar 1.69 

Dogbook 2.2 
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E 

Enn um samruna hljóðs og myndar 1.39 

Experimental environment 2.5 

Eyrnapappír og þröngur öndunarvegur 1.76 

 

F 

Fjallað um fjöll 1.74 

Fjörutíu og tveir hlutu starfslaunin 1.8 

Framsækinn listamaður 1.29 

Freyskatla: raddskúlptúr byggður á texta Hrafnkels sögu fyrir blandaðan kór og 

eintalsraddir 2.14 

 

G 

Gallerí 11: Raddskúlptúr 1.16 

Gangurinn 2.6 

Gangurinn: 2: 10. júlí - 10. ágúst 1982 2.9 

Gjörningar hér og þar 1.89 

Gjörningar og fleira gott 1.87 

Glefsur úr veraldarsögu 1.21 

 

H 

Halla mér frekar að anarkistanum 1.9 

Hefur klofað yfir allar girðingar 1.83 

Heimsmynd Snorra Eddu 2.16 

Hljóðlát sprenging 1.56 

Hljóðskúlptúr á fyrsta fundi 1.18 

Hugmyndin um djásnið 1.41 

Hundsum Kárahnjúkakeppni 1.70 

Hvert er hlutverk Nýlistasafnsins? 1.61 

 

Í 

Í fótspor annarra listgreina 1.34 

Í listaklúbbi Leikhúskjallarans 1.20 
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K 

Kennslulist og speglanir 1.12 

Kúplingsdiskur 1.42 

Kúvending frá abstraktinu 1.86 

 

L 

Laun væntinganna 1.43 

Látlaus litur en fjörleg form 1.51 

Leikhús myndlistarinnar 1.49 

Leikur að hlutum 1.59 

List og kennsluList 2.13 

Listaverkið og loftpressan 1.68 

Listin sér annað en vísindin 1.64 

Listin tekur við af síldinni 1.81 

Listrænt sjónarspil í þoku 1.47 

Lífsmark í manngerðu landslagi 1.80 

 

M 

Magnús með gjörning í Safni 1.72 

Magnús Pálsson 1.17 

Magnús Pálsson 1.30 

Magnús Pálsson fær hæsta styrkinn 1.14 

Magnús Pálsson hlýtur sérstaka viðurkenningu 1.40 

Magnús Pálsson: Installation view 1.19  

Magnús Pálsson: Kjarvalsstaðir, Reykjavík 1.22 

Magnús Pálsson snýr aftur 1.82 

Memento mori 1.66 

Mér finnst ungt fólk ekki hafa neina ástæðu til að nöldra 1.37 

Minningarsýning í Gerðarsafni 1.53 

Misheppnað stríð 1.33 

Mjög djúp fagurfræðileg stúdía 1.73 

Mob shop dummy 2.12 

Mob shop news 2.7 
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Motorlab #1 2.18 

Myndlistarsýningin START á Hjalteyri 1.77 

 

N 

News: Reykjavík 2.19 

Niðursoðnir bólfélagar 1.52 

Norræni menningarsjóðurinn: Magnús Pálsson hlaut hæsta styrkinn 1.13 

 

P 

Postulínshundar og tannburstabros 1.1 

 

R 

Raddskúlptúr í Nýlistasafninu 1.35 

Ruglað í rými 1.67 

 

S 

Samrekkt í reykjarkófi 1.46 

Samsýning á sex einkasýningum 1.84 

Samsýning í Gallerí SÚM 1.2 

Samtal fræðimanns og listamanns um dauðann 2.20 

Sjónlistarorðan til Hildar og Guðrúnar Lilju 1.71 

Skátamót í Skotlandi 2.23 

Sondern 4 2.4 

Sondern 5 2.8 

Stórborgin 1.54 

Sunginn gjörningur á Sequences 1.88 

Sýningin í Norræna húsinu 1.5 

 

T 

Teatern som skulptur: ett samtal med Magnús Pálsson 2.17 

The skinned rabbit and other dreams 2.22 

Tilnefningar til Menningarverðlauna DV fyrir myndlist: Á leið út úr skilgreiningum 

1.45 
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Tilnefningar til Menningarverðlauna DV í myndlist: Ágætir toppar á annars rislitlu 

myndlistarári 1.62 

Tilviljanavald og margvíslegar furður hins ósýnilega 1.27 

Tímamótamenn 1.11 

Tjöpörnipinnipi 1.31 

Treffen im Gebirge 2.11 

Tumi þumall og Golíat í Undralandi 1.44 

Tær fegurð, tær ljótleiki 1.75 

 

U 

Ungir og aldnir hafa orðið 1.38 

 

Ú 

Úthlutun listamannalauna 1995 1.32 

 

V 

Vegamálverk, list í hlöðum og ernir 1.79 

Verk Magnúsar Pálssonar í Listasafni Íslands 1.50 

Verksmiðjan komin í gang 1.78 

Viðtal við Magnús Pálsson 2.3 

Viðtöl um dauðann 2.21 

 

Y 

Yfirlitssýning á verkum Magnúsar Pálssonar 1.26 

Yfirlitssýning Magnúsar Pálssonar 1.24 

 

Þ 

Það sem mótar manninn 1.58 

Þankar um leiklist 2.1 

Þanþol 1.23 

Þrjú sýna í Norræna húsinu 1.6 

Þróttmikil þrenning 1.3 
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Æ 

Ævi og störf Magnúsar Pálssonar 1.63 

Ævintýr 1.36 
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Efnisorðaskrá 

 

Hér er stafrófsröðuð efnisorðaskrá úr heimildum ritaskráa I og II. Vísað er til 

færslunúmera þeirra. 

 

Á 

Ásatrú   2.4, 2.8, 2.16 

 

B 

Bílar   2.19 

Bíófélagið   1.56, 1.57 

Bókmenntir   1.19, 1.21 

Bókverk   1.7, 2.2, 2.10, 2.11, 2.22 

 

D 

Dadaismi   1.6 

Dalabyggð   1.79 

Draumar   1.83, 2.22 

 

F 

Ferðalög   2.23 

Félagsmótun 1.60 

Fjármál   2.1 

Fjöll   1.74 

Framúrstefna 1.26 

Fundir   2.15 

 

G 

Gallerí 11   1.17 

Gallerí Gangur   2.6, 2.9 

Gallerí Súm   1.1, 1.2 

Gerðarsafn   1.53, 1.54 
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Gjörningar   1.46 - 1.49, 1.72, 1.77, 1.87 - 1.89, 2.3 

 

H 

Heiðursmerki 1.71 

Heimildakvikmyndir 1.55 - 1.59 

Hljóðbækur   2.14 

Hljóðverk   1.10, 1.16 - 1.21, 1.25, 1.31, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38,  1.39, 1.41 - 1.44, 

1.53, 1.82 -1.84, 2.22 

Hljómeyki   1.48 

Hreyfilist   1.53 

 

I 

i8 gallerí   1.41 - 1.44, 1.73, 1.75 

Iðnó   1.46 

Innsetningar   1.10, 1.19, 1.21, 1.30, 1.31, 1.33, 1.36, 1.41 - 1.44, 1.53, 1.54, 1.64 - 

1.67, 1.69 

 

Í 

Íslendingasögur   1.73, 1.75, 2.14 

 

K 

Kárahnjúkar   1.70 

Kennsla   1.10, 1.12, 2.15 

Kjarvalsstaðir   1.22 - 1.29, 1.37, 1.38  

Klippimyndir  1.82, 1.84 

Konseptlist   2.11 

Korpúlfsstaðir   1.27 

Kópavogur   1.68 

Kórsöngur   1.76, 2.14 

 

L 

Landsvirkjun 1.70 

Laugargerðisskóli   2.7 
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Leiklist   1.15, 1.34 - 1.36, 1.49, 1.60, 2.1, 2.3, 2.17 

Leikmyndahönnun   1.9, 1.21, 1.34 

Leikritun   2.1 

Listaklúbbur Leikhúskjallarans   1.18, 1.20 

Listamenn   1.8, 1.13, 1.14, 1.32, 1.85, 1.90 

Listasafn Íslands   1.50, 1.51, 1.86 

Listasafn Reykjavíkur    1.48, 1.49, 1.66, 1.87 - 1.89 

Listasaga   1.28 

Listaskólar   2.13 

Listastefnur   1.9, 2.3 

Listaverk   1.28, 1.68, 1.70 

Listfræði   2.13 

Listir 1.9, 2.13 

Listrýni   1.1, 1.3 - 1.6, 1.11, 1.15, 1.17, 1.21, 1.22, 1.25, 1.26, 1.28, 1.33, 1.43, 1.44, 

1.47, 1.49, 1.51, 1.52, 1.54, 1.58, 1.59, 1.61, 1.66, 1.67, 1.69, 1.74, 1.75, 

2.1, 2.17 

Listskoðun   1.60 

Listsýningar   1.1 - 1.7, 1.10 - 1.12, 1.16, 1.17, 1.19, 1.21 - 1.31, 1.33, 1.35 -1.39, 1.41 

- 1.44, 1.50, 1.51, 1.53 1.54, 1.60, 1.61, 1.64 - 1.67, 1.69, 1.72 -1.75, 

1.77 - 1.84, 1.86, 2.19, 2.20 

Listtúlkun   1.9 

Ljóðalestur   1.67, 1.69 

Ljósmyndir   2.2, 2.5, 2.10, 2.11, 2.12 

Lyktarskyn   1.25 

 

M 

Málverk   1.74, 1.77 

Menning   1.18, 1.20 

Menningarhátíðir   1.48, 1.72, 1,87 - 1.89 

Menningarmiðstöðvar   1.78, 1.80, 1.81 

Mokka   1.33 

Mótmælendur   1.70 
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Myndlist   1.3 - 1.6, 1.12,  1.34, 1.39, 1.40, 1.45, 1.47, 1.51, 1.55 - 1.59, 1.62, 1.65, 

1.66, 2.5, 2.15, 2.17, 2.19, 2.20 

Myndskreytingar   1.68 

Myndvefnaður    1.3 - 1.6 

 

N 

Norðurlandaþing   1.31 

Norræn samvinna   2.12 

Norræna húsið   1.3 - 1.6 

Norræni menningarsjóðurinn   1.13, 1.14 

Nútímalist   2.22 

Nýlistasafnið 1.7, 1.10, 1.11, 1.21, 1.30, 1.35, 1.36, 1.60, 1.61 

Nýlókórinn   1.76 

 

R 

Ráðhús Reykjavíkur   1.31 

 

S 

Safn   1.72 

Samkeppni   1.70 

Sequences   1.72, 1.87 - 1.89 

Sjónlist   1.71 

Skátafélög   2.23 

Skemmdarverk   1.68 

Skjálist   1.41 - 1.44, 1.46, 1.66, 1.67, 1.70, 1.73, 1.75, 1.82, 1.84 

Skotland   2.23 

Skúlptúrar   1.1, 1.3 - 1.6, 1.10, 1.25, 1.27, 1.31, 1.38, 1.53, 1.73, 1.75, 2.2 

Snælandsskóli   1.68 

StartArt    1.82, 1.84  

Stilluppsteypa    1.46, 1.47, 1.52, 2.18 

Styrkir    1.13, 1.14  

Suðsuðvestur   1.67, 1.69  
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T 

Teikningar   1.81, 2.4 - 2.6, 2.8 - 2.11, 2.16 

Teiknun   1.3 - 1.6 

Tekjur   1.8, 1.32, 1.85, 1.90 

Tónleikar   1.76 

Tónlist   1.39, 1.46, 1.47, 1.52, 2.14 

Tónskáld   1.76 

Tæknivæðing   1.43 

 

U 

Upplestur   1.19 

 

V 

Verðlaun   1.40, 1.45, 1.62 

Verksmiðjur   1.77, 1.78, 1.80, 1.81 

Viðtöl 1.2, 1.9, 1.12, 1.27, 1.34, 1.37, 1.38, 1.41, 1.42, 1.55, 1.57, 1.60, 1.64, 

1.73, 1.86, 2.3, 2.17, 2.20 

Vísindi   2.20 

 

Þ 

Þjóðleikhúskjallarinn 1.20 

 

Æ 

Ævintýri   1.36 

Æviþættir   1.22, 1.23, 1.26, 1.28, 1.50, 1.55 - 1.59, 1.63, 1.71 

 

Ö 

Öldrunarlækningar   1.64 - 1.66, 2.20 
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Nafnaskrá 

 

Hér er stafrófsröðuð skrá yfir öll mannanöfn sem koma fyrir í heimildum ritaskráa I 

og II. Vísað er í færslunúmer þeirra. Íslenskum mannanöfnum er raðað eftir 

skírnarnafni en erlendum eftir eftirnafni. 

 

A 

Alexander Steig sjá Steig, Alexander 

Andersen, Eric   1.60, 1.61, 2.19 

Arna Valsdóttir   1.78 

Arnar Herbertsson   1.1 

 

Á 

Ásgrímur Jónsson   1.74 

Ásta Guðrún Eyvindardóttir   1.53 

Ásta Ólafsdóttir   2.12 

 

B 

Birgir Andrésson   1.2 

 

C 

Cage, John  1.39 

Carrion, Ulise  1.7 

Corner, Philip  1.76 

 

D 

Dieter Roth sjá Roth Dieter 

 

E 

Edda Jónsdóttir  1.42 

Eric Andersen sjá Andersen, Eric 
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Eyvindur Erlendsson  1.35, 1.36,  1.48, 1.49 

 

 

F 

Friðrik Pétursson   1.39 

 

G 

Gabríela Friðriksdóttir   1.37 

Goethe, Johann Wolfgang von   1.39 

Gunnar J. Árnason   1.58, 1.59 

Gustav, Karl XVI   1.40 

 

H 

Helga Hansdóttir  1.64, 1.65, 1.66, 2.20, 2.21 

Hlynur Hallsson  1.80 

 

I 

Inga Jónsdóttir  1.74 

 

J 

Johann Wolfgang von Goethe sjá Goethe, Johann Wolfgang von 

John Cage sjá Cage, John 

Jón Gunnar Árnason  1.10, 1.12, 1.22 

 

K 

Karl Gustav XVI sjá Gustav, Karl XVI 

Karl Ómar Jónsson   2.23 

Kristbjörg Kjeld  1.18, 1.19  

Kristján Guðmundsson  1.78 

 

M 

Moulins, Nicolas   1.78 
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Müller, Wolfgang   1.60, 1.61, 1.83, 2.19 

 

N 

Nicolas Moulins sjá Moulins Nicolas 

 

P 

Páll Gíslason   2.23 

Philip Corner sjá Corner, Philip 

 

R 

Ragnhildur Stefánsdóttir   1.53 

Richard Valtingojer sjá Valtingojer Richard 

Roth, Dieter   1.7, 1.22, 1.86, 2.3 

 

S 

Salóme Fannberg   1.3 - 1.6 

Sigga Björg Sigurðardóttir   1.78 

Sigríður Melrós Ólafsdóttir   1.86 

Sigurður A. Magnússon   1.70 

Steig, Alexander   1.78 

Steingrímur E. Kristmundsson   2.12 

 

T 

Tom Winter sjá Winter, Tom 

 

U 

Ulise Carrion sjá Carrion, Ulise 

 

V 

Valtingojer, Richard   1.3 - 1.6 
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W 

Winter, Tom   1.82 

Wolfgang, Müller sjá Müller Wolfgang 

 

Þ 

Þór Elís Pálsson   1.55, 1.57 - 1.59 

Þórarinn Nefjólfsson   1.73, 1.75 
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