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Samantekt 

Ritgerðin fjallar um listamanninn Helga Þorgils Friðjónsson (1953) og hvernig 

fagurfræðileg tilvist birtist í verkum hans í ljósi hugmynda þýska skáldsins og 

heimspekingsins Friedrichs Schillers. Sú hugmyndafræðilega nálgun sem liggur að 

baki verkum hans er skoðuð, og hvernig list hans þróast í átt til persónulegs myndmáls 

og stíls þar sem tilvera mannsins og samband hans við náttúruna er 

meginviðfangsefnið. Á námsárum Helga Þorgils á áttunda áratug síðustu aldar var 

konseptlistin í algleymingi og greina má áhrif hennar í verkum hans enda þótt þau 

flokkist ekki undir konseptlist. Fígúratíft myndmálið í verkum listamannsins er 

samsett úr táknum til framsetningar hugmyndanna líkt og bókstafir og texti. 

Frásagnarþátt verkanna má rekja til íslenskrar ljóða- og sagnahefðar sem tengir þau 

við ljóðræna konseptlist. Konseptlistin hafnaði tilfinningalegum og fagurfræðilegum 

þáttum listaverksins og formræn list eins og málverk átti ekki uppá pallborðið. Helgi 

Þorgils hélt sig þó alltaf við málverk enda þótt meira hafi borið á teikningum hans og 

grafík í fyrstu. Því má segja að nýja málverkið hafi komið sem rökrétt framhald í 

listsköpun hans á níunda áratugnum enda er hann einn af fyrstu fulltrúum þess á 

Íslandi. Nýja málverkið boðaði endurkomu málverksins og fígúratífrar myndlistar þar 

sem tilfinningarík tjáning í anda expressíonisma var endurvakin. Segja má að Helgi 

Þorgils hafi þannig brúað bilið milli konseptlistar og nýja málverksins á fyrstu árum 

ferils síns. List Helga Þorgils hefur þróast á löngu tímabili og áhersla á fagurfræðilega 

þætti listaverksins bæði í framsetningu og myndmáli hefur orðið æ ríkari þáttur í 

listsköpun hans. Hann hefur skapað sér sérstöðu þar sem fagurfræðilegur veruleiki 

hefur orðið til í leit listamannsins að hinni sönnu fegurð sem hafin er yfir jarðbundinn 

veruleika. Friedrich Schiller (1759-1805) fjallar í riti sínu Um fagurfræðilegt uppeldi 

mannsins um fegurð og list. Hann taldi það æðsta hlutverk listarinnar að tjá 

mennskuna á sem fullkomnastan hátt og miðla hugmyndum um mannlegt ástand og 

frelsi. Schiller upphóf fegurðina og birtingarmyndir hennar og lagði áherslu á 

leikgleði og ímyndunarafl í listinni. Helgi Þorgils leitar fegurðarinnar og gefur 

leikgleðinni og ímyndunaraflinu lausan taum í listsköpun sinni, sem kallar á 

fagurfræðilega upplifun áhorfandans.  
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Inngangur 

„Hvar sem þú finnur þá, skaltu umvefja þá með göfugum, mikilfenglegum og 

andríkum myndum, umkringdu þá með táknum fullkomnunarinnar, þar til  

sýndin sigrar veruleikann og listin náttúruna“.1  

 

Helgi Þorgils Friðjónsson hefur verið afkastamikill í list sinni allt frá því hann hélt 

sína fyrstu sýningu á áttunda áratug tuttugustu aldar og er án efa einn af þekktustu 

myndlistamönnum landsins. List hans á rætur í konseptlistinni sem var allsráðandi á 

áttunda áratugnum og í nýja málverkinu sem segja má að hafi tekið við af henni á 

níunda áratugnum. Myndlist Helga Þorgils vakti strax athygli fyrir ákveðinn 

frásagnarmáta sem hann setti fram með persónulegu myndmáli í teikningum, grafík 

og málverkum, en hann hefur einnig fengist við skúlptúr, bóklist og skrif. Í verkum 

sínum hefur hann skapað eigin myndheim þar sem mannleg tilvist og samband manns 

og náttúru er höfuðviðfangsefnið. Enda þótt list Helga Þorgils og myndmál hafi þróast 

og tekið breytingum í tímans rás má greina tilvistarlegan þráð í list hans sem gefur 

tilefni til fagurfræðilegrar nálgunar þar sem kenningum Schillers er beitt.  

Þýska skáldið og heimspekingurinn Friedrich Schiller (1759-1805) setti fram 

hugmyndir sínar um list og fagurfræði í ritinu Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins.
2
 

Schiller taldi að listin og fegurðin vörðuðu leið mannsins til frelsis og hamingju sem 

skilaði sér í bættu samfélagi manna. Þannig vildi hann auka vægi listanna og breyta 

gömlum þjóðfélagsháttum sem höfði lagt ofuráherslu á skilning og skynsemi á 

kostnað tilfinninganna. Hann hafði rómantíska sýn á list og listsköpun og taldi að 

fegurðin sem tengir saman tilfinningar og hugsun leiddi manninn á vit forms og 

hugsunar og opnaði honum heim skynjunarinnar.
3
  

Í ritgerðinni verður fjallað um list Helga Þorgils Friðjónssonar og hvernig 

fagurfræðileg tilvist birtist í verkum hans í ljósi hugmynda þýska skáldsins og 

heimspekingsins, Friedrichs Schillers.  

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður þeim jarðvegi sem list Helga Þorgils sprettur úr 

gerð skil, en segja má að hugmyndafræðileg áhersla í verkunum og fígúratíft 

myndmálið brúi bilið milli konseptlistarinnar og nýja málverksins. Fjallað verður um 

                                                 
1 Friedrich Schiller, bls. 117. 
2 Bókin heitir á frummálinu Briefe über die äesthetische Erziehung des Menschen og birtist fyrst í 

tímaritinu Die Horen árið 1795. 
3 Friedrich Schiller, Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins, þýðing, Arthúr Björgvin Bollason og Þröstur 

Ásmundsson, Reykjavík: Hið Íslenska bókmenntafélag, 2006, bls.174. 
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birtingarmyndir „hreyfinganna“ á Íslandi og þau áhrif sem þær höfðu á list Helga 

Þorgils. Þannig verður skoðað hvernig fagurfræðilegar áherslur þróast í verkum hans 

allt frá konseptlistinni sem hafnaði fagurfræðilegri íhlutun í listsköpun, yfir í þá 

fagurfræðilegu sýn á mannlega tilvist sem merkja má í list hans í dag.  

Í öðrum hluta verður fjallað um myndmál í verkum Helga Þorgils sem hefur 

skapað honum sérstöðu innan íslenskrar myndlistar. Myndmálið er fígúratíft og 

frásagnakennt, samsett úr táknum, þar sem táknmerking fyrirbæranna skapar 

draumkenndan veruleika þar sem maðurinn er í forgrunni. Fjallað verður um 

merkingu táknanna sem oft fela í sér trúarlegar skírskotanir og hugmyndir um æðri 

veruleika. 

Í þriðja hluta verður fjallað um þau áhrif sem tilkoma fagurfræði á átjándu öld sem 

sérstakrar greinar hafði á hugmyndir manna um fegurð og list. Með því að skoða 

sameiginlegar forsendur listgreina fengu hugmyndir um smekk, tilfinningu, snilligáfu 

og ímyndunarafl viðurkenningu sem andstæða við skynsemi og tæknilegar áherslur. 

Fjallað verður um  fagurfræðilegar hugmyndir Friedrichs Schillers sem hann byggir á 

kenningum Immanuels Kants um fegurð og list. 

Fjórði hluti ritgerðarinnar fjallar um myndlist Helga Þorgils í ljósi hugmynda 

Schillers um fegurðina og tilvist mannsins. Leitast verður við að skoða þá 

hugmyndafræðilegu samsvörun sem birtist í hugmyndum þeirra um manninn, 

fegurðina, listina, náttúruna, frelsið og tímann.  Málverkið Brunnur frá 2001 verður 

skoðað sem dæmi um verk sem sýnir fagurfræðilega tilvist mannsins í draumkenndum 

heimi, og lesið í myndmál og tákn verksins.  
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1. HLUTI  

1.1 Helgi Þorgils Friðjónsson - listrænn ferill 

Helgi Þorgils Friðjónsson fæddist í Búðardal 7. mars 1953 og ólst þar upp til 15 ára 

aldurs. Hann stundaði nám við Myndlista- og handíðaskóla Íslands á árunum 1971-

1976,  hélt síðan til Haag í Hollandi og stundaði nám í De Vrije Academie á árunum 

1976-1977, og í Jan van Eyck Academie í Maastrict frá 1977-1979. Helgi Þorgils lét 

strax til sín taka á íslenskum myndlistarvettvangi að námi loknu og skipaði sér 

snemma í hóp þeirra ungu listamanna sem mest kvað að á þeim tíma. Hann var m.a. 

einn af stofnendum Gallerís Suðurgötu 7 í Reykjavík árið 1975 og Nýlistasafnsins 

árið 1978. Frá 1980 hefur  hann rekið eigið gallerí á heimili sínu sem nefnist 

Gangurinn þar sem lögð er áhersla á að kynna erlenda samtímalistamenn auk þess sem 

sýnd eru verk íslenskra listamanna. Helgi Þorgils er afkastamikill listamaður, 

einkasýningar hans skipta tugum bæði hér á landi og erlendis og hann hefur tekið þátt 

í miklum fjölda samsýninga víða um heim og var m.a. fulltrúi Íslands á 

Feneyjatvíæringnum árið 1990. Verk Helga Þorgils er að finna í öllum helstu 

listasöfnum á Íslandi og víða erlendis. 

Margir íslenskir listamenn héldu líkt og Helgi Þorgils til Hollands til 

framhaldsnáms að loknu námi við Myndlista- og handíðaskóla Íslands á áttunda 

áratugnum. Þeir fylgdu þannig í fótspor listamannanna Hreins Friðfinnssonar og 

bræðranna Kristjáns og Sigurðar Guðmundssona sem voru búsettir í Amsterdam, sem 

var auk London vagga konseptlistarinnar í Evrópu á þeim tíma. Hreinn, Kristján og 

Sigurður höfðu allir verið virkir félagar í SÚM-hreyfingunni sem stofnuð var árið 

1965 og var mikilvægur vettvangur framsækinnar listar þar sem ráðist var gegn 

borgaralegum viðhorfum, ríkjandi myndhefð og gildismati á list í takt við erlendar 

hræringar sem miðuðu að ákveðinni afhelgun listarinnar.
4
 Náin menningartengsl 

sköpuðust á milli Íslands og Hollands á þessum tíma sem rekja má til starfsemi SÚM 

hreyfingarinnar.  

Málverkin hafa verið fyrirferðamest í list Helga Þorgils síðari ár en hann fæst þó 

jöfnum höndum við teikningar, vatnsliti og grafík auk þess að skrifa sögur og texta. Á 

dögum konseptlistarinnar átti málverkið þó erfitt uppdráttar og þá voru teikningar og 

                                                 
4 Ólafur Gíslason, „SÚM 1965-1972 Eftirmáli“, SÚM 1965-1972, Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, 

Kjarvalsstaðir, 1989, bls. 16. 
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grafíkverk meira áberandi á sýningum hans. Helgi Þorgils var í hópi þeirra listamanna 

sem hóf málverkið á ný til vegs og virðingar á níunda áratugnum í nafni nýja 

málverksins. Persónulegur stíll listamannsins sem gengur eins og rauður þráður í 

gegnum verk hans er greinilegur þó að verkin hafi með tímanum orðið flóknari og 

fágaðri og myndmálið styrkst og þróast. Í dag er Helgi Þorgils án efa þekktastur fyrir 

margslungin málverk sín sem oft eru í stærri kantinum og persónulegan og oft óræðan 

myndheim sem hefur markað honum sérstöðu í myndlistinni. 

Hér á eftir verður konseptlist og nýja málverkinu gerð skil sem óbeinum en þó 

afgerandi áhrifavöldum í upphafi listferils Helga Þorgils án þess þó að hann geti 

kallast konseplistamaður eða eiginlegur fulltrúi nýja málverksins. 

1.2 Konseptlist 

Konseptlistin kom fram sem andstæða formalískrar listar svo sem málverks og 

skúlptúrs, sem birtist bæði í róttækri framsetningu listarinnar og í skilgreiningum á 

list,  þar sem lögð var áhersla á tungumálið og þá sannfæringu að sjónræn reynsla og 

skynjun skipti ekki máli.
5
 Konseptlistin átti sér ekki sameiginlega kenningu heldur tók 

á sig margvíslegar og ólíkar „birtingarmyndir“ sem gerir það að verkum að erfitt hefur 

reynst að skilgreina hana.
6
 Bandaríski listfræðingurinn Alexander Alberro bendir á 

eftirfarandi fjóra þætti til skilgreiningar á konseptlist.
7
  Í fyrsta lagi hafnaði 

konseptlistin upphafningu listarinnar og því að listaverkið væri „einstakt“ og lögð var 

áhersla á að verkleg færni listamannsins skipti ekki máli. Í öðru lagi var hlutgervingu 

og hefðbundinni framsetningu listarinnar hafnað og þess í stað lögð áhersla á texta og 

tungumál. Í þriðja lagi var listin sneidd tilfinningalegri og fagurfræðilegri upplifun, og 

í fjórða lagi varð aukinn samruni listar og umhverfis og áhersla lögð á útbreiðslu og 

dreifingu í gegnum dagblöð, tímarit og aðra miðla.
8
  

Með konseptlistinni varð „sjónrænt svæði listarinnar að textasvæði“ eins og Eva 

Heisler bendir á í grein í tímaritinu Sjónauka, og verkin voru „gjarnan íburðarlítil og 

                                                 
5 Roberta Smith, „Conseptual Art“ Concepts of Modern Art, ritstj. Nicos Stangos, London: Thames & 

Hudson, 2003, bls. 260. 
6 Alexander Alberro, „Reconsidering Conceptual Art, 1966-1977“, Conceptual Art: a Critical 

Anthology, ritstj. Alexander Alberro, Blake Atimson, London: The MIT press paperback edition, 

2000, xvii.  
7 Sama, bls. xviii. 
8 Sama, bls. xviii. 
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yfirlætislaus og byggð á rökvísri rannsókn“ eins og hún kemst að orði.
9
 Hún bendir 

jafnframt á að þrátt fyrir að lögð hafi verið áhersla á gagnrýna hugsun, og að sneitt 

hafi verið hjá sjónrænum og tilfinningalegum þáttum í listinni megi einnig finna 

ljóðræna notkun tungumáls og myndmáls innan ramma konseptlistarinnar.
10

  

Joseph Kosuth sem var einn helsti fulltrúi bandarískrar konseptlistar á 7. og 8. 

áratug 20. aldar skrifaði ritgerðina „List eftir heimspeki“ árið 1969 þar sem hann 

fjallar um hlutverk listarinnar, hugmyndafræði konseptlistarinnar og samband listar og 

heimspeki.
11

 Kosuth gagnrýnir formalíska list og segir hana ekki vera list nema vegna 

þess að hún líkist list fyrri tíma og að hún sé hugsunarlaus list.
12

 Hann lítur svo á að 

listin hafi öðlast sjálfsmynd sína með „ready-made“ listaverkum Marcel Duchamp þar 

sem hugmyndin hafði meira vægi en formið, „þar sem eðli listarinnar breyttist úr 

spurningu um formfræði í spurningu um hlutverk“. „Þessi breyting úr ásýnd í 

hugmynd markaði upphaf nútímalistar og  upphaf konseptlistar“ segir Kosuth.
13

 

Kosuth gerir skýran greinarmun á list og fagurfræði og  segir  „sjónræna upplifun og 

sjónræn áreiti ekki koma listinni við né skírskotun til mannlegrar reynslu eða neitt 

sem stendur utan við listina“.
14

  Hann segir rangt að röktengsl séu á milli listar og 

fagurfræði og að hugmyndin um samband listar og fagurfræði hafi orðið til vegna 

vana sem sprottið hafi af umfjöllun heimspekinnar um fegurð og list. Samkvæmt 

hugmyndum Kosuth er rangt að dæma hlut sem hefur verið unninn sem listaverk útfrá 

fagurfræðilegum forsendum, þar sem fagurfræðileg skoðun sé alltaf óháð hlutverki 

eða tilgangi hlutarins nema hluturinn hafi aðeins fagurfræðilegan tilgang.
15

 Þrátt fyrir 

strangan ramma konseptlistarinnar voru birtingarmyndir hennar margslungnar og 

stuðluðu að ákveðnu listrænu frelsi sem er ekki síður mikilvægur þáttur en sjálf 

spurningin um tilgang listarinnar.   

                                                 
9 Eva Heisler. Stærðfræði og „Hégómlegt sálarútaustur, ráðgáta ljóðrænnar konseptlistar á Íslandi“, 

þýðing, Valur Brynjar Antonsson, Sjónauki, Reykjavík: Friðrika ehf. nr. 2, 2007, bls. 10.  
10 Sama. 
11 Joseph Kosuth, „List eftir heimspeki“, Ritið: 1-2005, orð og mynd, Reykjavík: Hugvísindadeild 

Háskóla Íslands, 2005, bls. 133. 
12 Sama, bls. 136. 
13 Sama, bls. 138. 
14 Gunnar Harðarson, formáli „Joseph Kosuth, List eftir heimspeki“, Ritið, bls. 128. 
15 Sama, bls. 135. 
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1.2.1 Konseptlist á Íslandi 

Konseptlistina á Íslandi má rekja til þýsk- svissneska listamannsins Dieters Roth 

(1930- 1998) sem var búsettur hér á landi á 7. og 8. áratugnum. Með honum bárust til 

landsins erlendir straumar sem opnuðu íslenskum listamönnum nýja sýn á myndlist, 

auk þess sem Dieter Roth var sjálfur mikilvirkur í fjölbreytilegri og uppátækjasamri 

list sinni.
16

 Auk Dieters má nefna Jóhann Eyfells (f. 1923) og Magnús Pálsson (f. 

1929) sem mikilvæga boðbera „nýlista“ á Íslandi.
17

 SÚM-hreyfingin var hópur ólíkra 

listamanna sem áttu það sameiginlegt að vilja brjótast útúr hefðinni og finna listinni 

nýjan farveg.
18

 Með stofnun Gallerís SÚM árið 1969 var brotið blað þar sem 

listamenn fengu nú eigin sýningaraðstöðu þar sem nýjustu straumar í evrópskri 

myndlist voru til sýnis. Magnús kenndi við Myndlista- og handíðaskóla Íslands þar 

sem stofnuð var sérstök deild nýlista sem síðan leiddi til stofnunar Nýlistasafnsins 

árið 1978. Hann hafði mikil áhrif á unga listamenn á þessum tíma og verk hans sem 

byggðu á texta, hljóði og röddum sköpuðu mikilvægt fordæmi.
19

 Bræðurnir Sigurður 

og Kristján Guðmundssynir og Hreinn Friðfinnsson sem bjuggu í Hollandi á áttunda 

áratugnum styrktu svo tengslin við erlenda strauma enn frekar. 

Konseptlistin á Íslandi var ljóðræn og sótti hugmyndir í bókmenntaarfinn frekar en 

þær fræðilegu og heimspekilegu hugmyndir sem koma fram hjá Kosuth þó að  

hugmyndafræðilegi grundvöllurinn væri sá sami.
20

  Þannig voru hugmyndirnar og 

tungumálið uppspretta listarinnar en minni áhersla lögð á sjónræna upplifun verkanna 

eins og fram kemur í kaflanum hér á undan. Í fyrrnefndri grein Evu Heisler í Sjónauka 

kemur fram að þó að umræðan um konseptlist hafi aðallega snúist um þá stöðluðu 

ímynd að hún væri gagnrýnin og hafnaði sjónrænum og tilfinningalegum þáttum, 

megi finna ljóðræna notkun á tungumáli og myndmáli innan konseptlistarinnar á 

alþjóðavettvangi.
21

 Hún bendir á að á Íslandi hafi ljóðræna konseptlistin þó verið 

frábrugðin hinni bandarísku og evrópsku vegna þess að hún átti rætur að rekja til 

                                                 
16 Halldór Björn Runólfsson, „Þankar um íslenska nútímamyndlist“, Aldaspegill, íslensk myndlist í eigu 

safnsins,1900-1987, Reykjavík: Listasafn Íslands, 1988,  Bls.79. 
17 Sama, bls.80. 
18 Gunnar B. Kvaran, „Aðfararorð“, SÚM 1965-1972, Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir, 

1989 bls. 3. 
19 Eva Heisler, bls. 12. 
20 Gunnar Harðarson bls. 130. 
21 Eva Heisler, bls. 10. 
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hefðbundinnar íslenskrar ljóðlistar og skilnings á hinu ljóðræna.
22

 Hún útskýrir 

þennan mun með þeim hætti að hefðbundin ljóðlist á Íslandi sé almenn skemmtun: 

„með orð að vopni, þar sem flókinn bragarháttur og klúr orðaleikur er í hávegum 

hafður“ andstætt nútíma lýrík sem hún segir „innhverfa“ og jafnvel „þunglynda og 

svartsýna“.
23

 Til útskýringar á notkun hennar á hugtakinu ljóðræn konseptlist bendir 

Eva á að með því eigi hún ekki við að verkin séu „lýrísk“ eða „ljóðræn“ heldur sé 

hugtakið notað til að lýsa „upplifun frekar en að negla niður eiginleika verks“.
24

 

Þannig má segja að í íslenskri konseptlist hafi form, myndlíkingar og þjóðleg minni úr 

íslenskri ljóða- og sagnahefð runnið saman við alþjóðlega strauma. 

Eins og áður hefur komið fram voru áhrif konseplistarinnar mikil á Íslandi um það 

leyti sem Helgi Þorgils var að ljúka námi sínu í Hollandi og hefja feril sinn í myndlist. 

Hann fór því ekki varhluta af áhrifum hennar þó að þau áhrif séu ef til vill ekki 

augljós. Ef stuðst er við skilgreiningu Alexanders Alberro á konseptlist virðist í fljótu 

bragði fátt tengja list Helga Þorgils við hana. Í lýsingum Helga Þorgils á tímabili 

konseptlistarinnar hefur komið fram að hjá honum hafi þetta tímabil einkennst af 

nokkurri baráttu þar sem hann átti erfitt með að fylgja eftir hinni ströngu línu 

konseptlistarinnar. Hann komst síðar að því að erlendis mátti finna konsept teiknara 

og málara sem unnu í svipuðum anda og hann sjálfur.
25

 Enda þótt konseptlistin hafi 

hafnað málverkinu vék Helgi Þorgils aldrei frá því en segja má að vinnubrögðin og 

hugmyndin að baki verkunum hafi að minnsta kosti verið í ætt við konseptlist, eins og 

þegar hann yfirfærir hráar teikningar sínar beint á strigann „án fagurfræðilegrar 

íhlutunar“26
 eins og hann orðar það sjálfur. Einnig hefur komið fram að hann hafi 

viljað forðast flinkheit og því vísvitandi einfaldað teiknistíl sinn á síðari hluta áttunda 

áratugarins sem er í takt við skilgreiningu Alberro sem sagði konseptlistina hafa 

hafnað handbragði listamannsins. Hugmyndir Helga Þorgils um táknin í myndmálinu, 

þar sem hann segir endurtekna notkun ákveðinna atriða öðlast táknræna merkingu
27

 

fer nærri áherslum konseptlistarinnar á texta og tungumál eins og kemur fram í 

                                                 
22 Sama, bls. 11. 
23 Sama. 
24 Sama, bls. 13. 
25 Helgi Þorgils Friðjónsson, „Stafróf mynda minna“, Teningur, 7. hefti, Reykjavík: Almenna 

bókafélagið, 1989,  bls. 44. 
26 Laufey Helgadóttir, „Nýja málverkið á Íslandi“, Helgi Þorgils Friðjónsson, Bréf , 9.4.2006, bls. 6. 
27 „Heimur Helga Þorgilss“, viðtal Hallgríms Helgasonar við Helga Þorgils Friðjónsson, Teningur, 1. 

hefti 1985, bls. 15. 
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skilgreiningu Alberro og í fyrstu verkunum bregður jafnvel fyrir texta með 

myndmálinu. Frásagnaþáttinn í verkunum má síðan tengja ljóðrænni konseptlist eins 

og Eva Heisler bendir á sem kemur fram í myndmálinu og rekja má til hefðbundinnar 

íslenskrar ljóð- og sagnahefðar.
28

  

Helgi Þorgils hélt sýningu á verkum sínum í Gallerý SÚM árið 1978. Í grein sem 

Aðalsteinn Ingólfsson skrifar í Dagblaðið í ágúst 1978 undir yfirskriftinni 

„Fílabeinsturn og furður hugans“,29 þræðir hann saman umfjöllun um konseptlist og 

sýningu  Helga Þorgils í Gallerý SÚM, en sýningin var önnur einkasýning 

listamannsins. Aðalsteinn gerir grein fyrir stöðu konseptlistar á Íslandi sem hann segir 

hafa „ráðið ríkjum“ meðal ungra myndlistamanna á landinu undanfarin ár. Hann segir 

konseptlistina birtast á tvenns konar hátt, annars vegar sé um að ræða rómantíska og 

persónulega túlkun hugmynda og hins vegar strangtrúaða og ópersónulega túlkun.
30

 

Aðalsteinn staðsetur list Helga Þorgils á sýningunni í SÚM réttilega innan ljóðrænnar 

konseptlistar sem hann segir að sé „álíka persónubundin og torræð og strangtrúar 

konsept en hafi þó meiri vídd, í fantasíu og ærslafullu hugarflugi“.
31

 Hér kallast því 

skilgreining Aðalsteins á konseptlist á við skilgreiningu Evu Heisler hér að framan. 

Verkin sem Helgi Þorgils sýndi í Gallerý SÚM voru byggð á einföldum fígúratívum 

teiknimyndaseríum, um þau segir Aðalsteinn: „Hugmyndir um umbreytingu 

(metamorfósis), hlutverkaskipti og andstæður ganga ljósum logum í verkum hans og 

notar hann samspil mann- og dýraheims sem eins konar myndmál“. 32
 Í ljósi þess hve 

snemma á ferli listamannsins greinin er skrifuð er athyglisvert hve hugmyndaleg 

tengsl við nýrri verk hans eru greinileg. 

Árið 1980 hélt Helgi Þorgils sýningu í Gallerí Suðurgötu 7 þar sem hann sýndi 

teikningar og skúlptúra auk málverka. Enn skrifaði Aðalsteinn Ingólfsson í Dagblaðið 

um list Helga Þorgils og ræðir tengslin við Holland, en Helgi Þorgils hafði þá nýverið 

snúið heim frá námi þaðan. Hann segir list Helga Þorgils vera „anga af þeim meiði 

nútímamyndlistar (einkanlega hollenskrar og þýskrar) sem reiði sig að mestu á 

hlutveruleikann, einfaldan teiknistíl og leggi mest upp úr útúrsnúningum eða könnun á 

                                                 
28 Eva Heisler bls. 11. 
29 Aðalsteinn Ingólfsson, „Fílabeinsturninn og furður hugans. Um konsept-list og sýningu Helga Þorgils 

í Gallerí SÚM“, Reykjavík: Dagblaðið, 28. ágúst 1978, bls. 13. 
30 Sama.  
31 Sama. 
32 Sama. 
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ýmsum þverstæðum í mannlegri hugsun og tilveru“. Hann bendir einnig á ljóðrænan 

þátt verkanna sem sé „leikandi léttur og oft bráðfyndinn“.
33

 Aðalsteinn talar um þann 

„hugmyndabanka“ sem listamaðurinn hafi komið sér upp og segir hann „hafa búið sér 

til ævintýraland sem lýtur í einu og öllu eigin náttúrulögmálum....“.
34

 Þessar 

umfjallanir um myndlist Helga Þorgils undirstrika hve áherslur á myndmálið og 

frásögnina komu snemma fram í verkum hans sem hafa þróast frá litlum 

skissuteikningum og myndasögum yfir í stór og oft flókin málverk dagsins í dag. 

Þannig má greina hugmyndalegan þráð í verkum hans allt frá því að hann hélt sína 

fyrstu einkasýningu. 

Hin hráa framsetning hugmynda Helga Þorgils og oft á tíðum hispurslaust 

myndefnið í fyrstu verkunum átti þó ekki greiðan aðgang að smekk allra listunnenda 

sem endurspeglast í gagnrýni sem Jónas Guðmundsson skrifaði í dagblaðið Tímann 

um sýningu Helga Þorgils í Norræna húsinu árið 1981, undir yfirskriftinni „Ungur 

maður kemur heim frá Hollandi“.35
 Námsferill Helga Þorgils verður Jónasi tilefni til 

vangaveltna um hvers sé að vænta af manni með svo mikið nám að baki, en hann segir 

jafnframt að Holland hafi um skeið verið „griðland nýlistar af ýmsu tagi“. Ljóst er af 

greininni að verkin hafa komið gagnrýnandanum spánskt fyrir sjónir og hann 

viðurkennir klafa hefðarinnar þegar kemur að viðbrögðum manna við „nýlistum“ og 

„framúrstefnum“. Hann segir hverja mynd „ekki aðeins mynd heldur einhvers konar 

sögu eða uppákomu sem ef til vill væri betra og hentugra að yrkja um kvæði“.
36

 Helgi 

Þorgils hefur bent á að bakgrunnur hans í konseptlistinni geri verk hans ólík mörgu 

öðru sem er að gerast í málverkinu því þó að verk hans séu ekki „konseptlist“ þá séu 

þau hugmyndalist.
37

  

1.3 Nýja – málverkið, straumar og stefnur í Evrópu og Bandaríkjunum 

Á síðari hluta áttunda áratugarins vaknaði að nýju áhugi á málverkinu sem markaði að 

vissu leyti afturhvarf til hefðbundnari framsetningar í myndlist en verið hafði ráðandi 

                                                 
33 Aðalsteinn Ingólfsson, „Ég er hér“(Brandari)“, Reykjavík: Dagblaðið, 5. febrúar 1980, bls. 13.  
34 Sama. 
35 Jónas Guðmundsson, „Ungur maður kemur heim frá Hollandi“, Reykjavík: Tíminn, 7. febrúar. 1981, 

bls. 10. 
36 Sama. 
37 „Fæ ekki að vera neitt annað en málari“, viðtal Einars Fals Ingólfssonar við Helga Þorgils 

Friðjónsson, Morgunblaðið, Reykjavík: 26. október 1991, bls. 2B. 
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í ýmis konar tilraunalist undanfarinna ára.
38

 Í umfjölluninni sem hér fer á eftir er að 

miklu leyti stuðst við grein Laufeyjar Helgadóttur „Gærdagurinn er saga en nútíðin 

gjöf“39
 frá 2006, en hún var sýningarstjóri sýningarinnar Málverkið eftir 1980 sem 

haldin var í Listasafni Íslands árið 2006, og grein Halldórs Björns Runólfssonar 

„Þankar um íslenska nútímamyndlist“40
 frá árinu 1988. Endurkoma málverksins var 

nefnd mismundandi nöfnum eftir löndum eins og avant-gard á Ítalíu, ný-

expressionismi í Þýskalandi, frjáls fígúrasjón í Frakklandi, „bad-painting“ í Bretlandi, 

en oftast er þó til einföldunar talað um „The New Painting“. Á Íslandi var talað um 

„hið svo kallaða nýja málverk“  eða „nýja-málverkið“.
41

 Málverkin endurspegluðu 

ríkjandi þjóðfélagsástand og menningarlegan grunn hvers lands sem kom fram í 

ólíkum áherslum listamanna. Á Ítalíu voru t.d. áhrif frá „Arte Povera“ greinileg í 

verkum listamannanna Mimmo Paladino og Francesco Clemente sem túlkuðu 

frumkraft náttúrunnar og náttúrulega tilvist mannsins með sterkri tilvísun í 

listasöguna.
42

 Í verkum þýsku listamannanna Georg Baselitz og A. R. Penck 

endurspeglast inngreipt vitund um ógn heimstyrjaldarinnar í notkun tákna sem rekja 

má til stríðsins.
43

 Enda þótt nýja málverkið hafi ekki átt sér sameiginlegan stíl var 

lögð rík áhersla á efnislega útfærslu olíumálverksins sem hafði orðið útundan í 

hugmyndafræðilegum áherslum konseptlistarinnar. Málverkin voru oftast fígúratíf og 

frásagnarkennd, hlaðin tilfinningu og spruttu beint úr menningarlegu og 

samfélagslegu umhverfi listamannanna. Þannig birtist huglæg túlkun listamannsins á 

hversdaglegum fyrirbærum, draumsýnir og skírskotanir í listasöguna í nýjum 

veruleika.
44

 Leitað var til fyrirrennara í málaralistinni einkum expressionistanna og til 

þeirra sótt áhrif sem til viðbótar við hina nýju strauma sköpuðu nýja sýn á 

                                                 
38 Ian Chilvers, The Oxford Dictionary of Art, New York: Oxford University Press, 2004, bls. 497. 
39 Laufey Helgadóttir, „Gærdagurinn er saga en nútíðin  gjöf“, Málverkið eftir 1980, Reykjavík: 

Listasafn Íslands, 2006. 
40 Halldór Björn Runólfsson, „Þankar um íslenska nútímamyndlist“, Aldaspegill, íslensk myndlist í eigu 

safnsins 1900-1987, Reykjavík: Listasafn Íslands 1988. 
41 Laufey Helgadóttir, „Gærdagurinn er saga en nútíðin gjöf“, bls. 2. 
42 Jonathan Fineberg, Art Since 1940, Strategies of Being, London: Laurence King Publishing, 2000, 

bls. 424. 
43 Sama, bls. 418. 
44 Laufey Helgadóttir, „Gærdagurinn er saga en nútíðin gjöf“, bls. 2.  
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tilvistarþætti nútímans.
45

 Frelsi listamannsins var lykilatriði og vikið var frá gömlum 

gildum og hefðum sem lutu fagurfræðilegum reglum.
46

 

Í Evrópu og í New York voru settar upp stórar og metnaðarfullar samsýningar þar 

sem hefð málaralistarinnar var endurvakin á kraftmikinn hátt undir merkjum nýja 

málverksins.
47

 Listamennirnir sem flestir voru karlmenn lögðu áherslu á 

tilfinningaríka tjáningu og hráa og umbúðalausa litameðferð.
48

 Á Feneyjatvíæringnum 

1980 kom greinilega í ljós mikill áhugi sýningastjóra á hinu nýja fígúratíva málverki 

þótt ekki væru allir gagnrýnendur á sama máli um ágæti þess.
49

 Samhliða  

tvíæringnum kom út bókin La Transavantguardia  Italiana eftir Achille Bonito 

Oliva
50

, sem hóf málverkið til vegs og virðingar. Í bókinni sem seldist fljótt upp og 

barst m.a. til Íslands gagnrýnir höfundurinn list sjöunda áratugarins „leggur áherslu á 

mikilvægi einstaklingsins, sjálfsmeðvitund og eigið gildi“ og frelsi listamannsins til 

að brjóta viðteknar reglur í listrænni nálgun sinni.
51

  

Á sýningu sem haldin var í London 1981 og í Berlín 1982, undir heitinu „New 

Spirit in Painting“, voru sýnd verk 38 listamanna sem allt voru karlmenn frá 

Þýskalandi, Ítalíu, Bretlandi og Bandaríkjunum. Þeirra á meðal voru listamennirnir 

Georg Baselitz og Gerhard Richter frá Þýskalandi, Ítalirnir Mimmo Paladino og 

Sandro Chia, Brice Marden  og Julian Schnabel frá Bandaríkjunum, Francis Bacon og 

David Hockney frá Bretlandi, sem sýnir þá miklu breidd sem var á sýningunni.
52

 

Markmiðið með sýningunni var m.a. að endurheimta virðingu fyrir hefðbundnum 

gildum listar og listsköpunar á framsækinn og ögrandi hátt þar sem tilfinningar og 

mannleg reynsla, landslag og uppstillingar fengu að nýju viðurkenningu.
53

  

Sumir gagnrýnendur skilgreindu hin nýju málverk sem léleg málverk þar sem 

færni og listrænir hæfileikar virtust viljandi hundsaðir af listamönnunum og fengu því 

heitið „Bad Painting“ eftir heiti sýningar sem haldin var í New Museum í New York 

                                                 
45 Ólafur Kvaran, „Aðfararorð“, Helgi Þorgils Friðjónson, Reykjavík: Listasafn Íslands, 1999, bls. 7. 
46 Gunnar B. Kvaran, „Maðurinn í forgrunni“, Maðurinn í Forgrunni, Maðurinn í íslenskri myndlist 

1965-1985, Reykjavík: Kjarvalsstaðir, Listahátíð 1988, bls. 13. 
47 Brandon Taylor, Art today, London, Laurence King Publishing Ltd. 2005, bls. 65. 
48 The Oxford Dictionary of Art, bls. 497. 
49 Brandon Taylor, Art today,  bls. 66. 
50 Laufey Helgadóttir, „Gærdagurinn er saga en nútíðin gjöf“, bls. 2.  
51 Sama. 
52 Brandon Taylor, Art today, bls. 66. 
53 Sama, bls. 67. 
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árið 1978. Gerður var greinarmunur á „góðu“ vondu málverki sem var vísvitandi gróft 

og tjáningarfullt, og „vondu“, vondu málverki sem var einfaldlega talið lélegt.
54

  

Hér á eftir verður fjallað um nýja málverkið á Íslandi og tengsl Helga Þorgils við 

það en hann hefur verið talinn einn af frumherjum nýja málverksins á Íslandi. 

1.3.1 Helgi Þorgils og nýja málverkið á Íslandi 

Helgi Þorgils er í hópi þeirra listamanna sem kenndir hafa verið við nýja málverkið 

sem kom fram á Íslandi um 1980.
55

 Mikil gerjun var á þessum árum í myndlist á 

Íslandi, listamenn voru leitandi og margar hugmyndir á sveimi.
56

 Ungir 

myndlistarmenn sem höfðu stundað nám erlendis fluttu með sér nýja sýn á málverkið 

sem byggði á líkri afstöðu og viðhorfum til þess. Frá Evrópu einkum Þýskalandi og 

Ítalíu bárust nýir straumar sem komu fram í miklum sköpunarkrafti í ýmsum 

listgreinum ekki síst í tónlist og myndlist þar sem ráðist var gegn borgaralegu 

hugarfari oft á ögrandi hátt. Eins og erlendis voru haldnar á Íslandi stórar samsýningar 

þar sem málverkið var útgangspunktur. Á sýningunni Thinking of Europe í 

Nýlistasafninu árið 1982 sem sett var upp af ítalska listfræðingnum Demetrio 

Paparoni voru tengslin við útlönd efld. Sýnd voru verk íslenskra listamanna m.a. eftir 

Helga Þorgils í bland við verk erlendra listamanna eins og Bengd Koberling, Martin 

Diesler, Milan Kunc og fleiri.
57

 Gullströndin andar var heiti listahátíðar ungs fólks 

sem haldin var í JL húsinu í Reykjavík árið 1983 og var sett upp sem andsvar við 

sýningu á verkum ungra myndlistarmanna UM, sem haldin var á Kjarvalsstöðum á 

sama tíma.
58

 Myndlistin var miðpunktur hátíðarinnar en einnig komu að henni 

tónlistarmenn og ljóðskáld, og verk þeirra endurspegluðu hinn byltingarkennda 

tíðaranda sem ríkti meðal ungu kynslóðarinnar á þeim tíma.
59

 Helgi Þorgils átti verk á 

sýningunni en meðal annarra listamanna má nefna Georg Guðna, Einar Garibalda 

Einarsson, Jón Axel Björnsson, Erlu Þórarinsdóttur og Björgu Örvar  sem öll hafa 

haldið tryggð við málverkið síðan, á einn eða annan hátt. Gullströndin var 

tímamótasýning sem boðaði sigur nýja málverksins og listamönnunum lá mikið á 

                                                 
54 The Oxford Dictionary of Art,  bls. 497.  
55 Ólafur Kvaran, „Aðfararorð“, Helgi Þorgils Friðjónsson, bls. 7. 
56 Laufey Helgadóttir, „Nýja málverkið á Íslandi“, Málverkið eftir 1980, bls. 5. 
57 Sama bls. 7. 
58 Sama, bls. 8. 
59 Sama.  
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hjarta. „Við erum til og við erum á lífi“ sagði Guðmundur Oddur Magnússon sem átti 

verk á sýningunni, í grein sem birtist í dagblaðinu Vísi í tengslum við hana. 

„Málverkið var það eina sem raunverulega var heilagt. Við erum ekki að mála eins og 

olíufélagsmenn. Við erum að ráðast á olíumálverkið. Þetta er aggresjón, ekki punt 

fyrir miðaldra borgara, heldur minnisvarðar um lífið“.
60

 Málverkið varð þungamiðja í 

íslenska listheiminum og listamennirnir voru óhræddir við að nota ýmis „ófín“ efni 

eins og bílalakk, reiðhjólalakk og ýmis önnur óhefðbundin efni í verk sín. Ekki var 

skeytt um vandvirkni eða nostur heldur gengið hreint til verka í stórum og 

kraftmiklum flekum þar sem veruleiki mannsins var túlkaður á hispurslausan hátt. 

Karlmannslíkamar og dýr voru algengt myndefni sem undirstrikaði mannlegar kenndir 

ýmist á alvarlegum nótum eða gamansaman og hæðinn hátt.
61

 

 

Happy life in the…, 1982, akríl á pappír. 

Málverkið hafði átt erfitt uppdráttar innan konseptlistarinnar eins og komið hefur 

fram, m.a. vegna þess að hún hafnaði hefðbundinni framsetningu myndlistar og 

handbragði listamannsins, og því má ætla að þessi endurkoma málverksins hafi verið 

Helga Þorgils kærkomin þar sem það hafði frá upphafi átt huga hans. Laufey 

Helgadóttir listfræðingur segir um nýja málverkið á Íslandi að; „ef til vill sé fyrsta 

neistann að nýja málverkinu kannski að finna í 100 mynda seríu Helga sem hann 

sýndi í Gallerí Suðurgötu 7 í janúar 1980“.62 Hér er um að ræða sömu sýningu og 

Aðalsteinn Ingólfsson skrifar um og fjallað er um í kaflanum um konseptlist á Íslandi 

                                                 
60 Laufeyjar  Helgadóttur „Nýja málverkið á Íslandi“, bls. 8. 
61 Sama. 
62 Sama, bls. 6 
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hér að framan. Um verkin segir Helgi Þorgils: „Þessi sería var hugsuð sem málverk, 

unnin beint úr skissubókunum án fagurfræðilegrar íhlutunar. Að einhverju leyti 

hugsuð sem hugmynd um hugmyndina málverk og táknmyndir þess, sem hefur verið 

gegnum gangandi þráður síðan, þó undirliggjandi aukastef“.
63

 Þessi orð Helga Þorgils 

sýna hugmyndafræðilega nálgun við konseptlistina sem enn er til staðar í verkum hans 

enda þótt formleg útfærsla hafi orðið fyrirferðarmeiri í síðari málverkum hans. Þannig 

má segja að hann hafi tileinkað sér aðferð konseplistarinnar sem hann útfærir í 

málverkunum að minnsta kosti á fyrstu árum ferilsins og brúað þannig bilið á milli 

konseptlistar og nýja málverksins. Í viðtali Ólafs Gíslasonar við Helga Þorgils í 

Þjóðviljanum 1987, segir hann aðspurður um tengslin við nýja málverkið að þau hafi 

kannski fyrst og fremst  verið vegna dálítið „groddalegrar og einfaldrar 

teikningarinnar“ sem hann yfirfærði á strigann því hann hafi aldrei verið grófur 

„malerískur“ málari.
64

 Þannig er sjaldan að finna hina kröftugu expressíonísku 

tjáningu í málverkum hans hvorki í myndefninu né í pensilskriftinni sem var 

einkennandi fyrir nýja málverkið en meiri áhersla lögð á teikninguna. Fígúratíft 

myndefnið sem sýnir ólíkar birtingarmyndir mannlegrar tilvistar féllu þó vel að stíl 

nýja málverksins og þar er að finna tengsl Helga Þorgils við það auk hinnar hráu 

teikningar sem einkenna verk hans frá þessum tíma. 

 

                                                 
63 Sama. 
64 „Stefnumót við kentárinn“, viðtal Ólafs Gíslasonar við Helga Þorgils Friðjónsson, Reykjavík: 

Þjóðviljinn, 6. september 1987, bls. 12-13. 
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 Strókur yfir fjarlægri strönd, 1983, olía á striga, 

Málverkið Strókur yfir fjarlægri strönd eftir Helga Þorgils frá 1983 er gott dæmi 

um verk sem unnið er í anda nýja málverksins. Myndefnið er teiknimyndalegt og 

unnið með einföldum og kröftugum pensilstrokum og afgerandi en einfaldri 

línuteikningu sem einkennir verk hans frá þessum tíma. Greina má akveðið raunsæi í 

landslaginu sem ekki er að finna í persónunum. Nakinn karlmaður svífur yfir strönd, 

reykstrókur líður út úr munni hans sem endar í andliti sem reykir vindil. Myndmálið 

er órætt en mætti skoða sem hugmynd um mannsandann og tengsl sálar og líkama í 

tímalausu rúmi. Hér er að finna augljósa tengingu við nýrri verk listamannsins sem 

birtist í svífandi mannverunni yfir hafi og landi sem tengir saman raunveruleikann og 

hið ímyndaða í tilvist mannsins.  
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2. HLUTI 

2.1 Myndmál Helga Þorgils 

Eins og fram hefur komið hefur Helgi Þorgils þróað í verkum sínum sérstakt og 

persónulegt myndmál sem skapar honum sérstöðu innan íslenskrar myndlistar. Tilvist 

mannsins og samfélag manns og náttúru hefur verið gegnum gangandi viðfangsefni í 

list hans allt frá því hann kom fram á sjónarsviðið á áttunda áratugnum. Oft hafa verk 

hans verið mönnum ráðgáta og sumum hefur reynst erfitt að skilja hvað fyrir 

listamanninum vakir þegar hann blandar saman ólíkum fyrirbærum svo úr verður 

frásagnakennd furðuveröld sem ruglar menn jafnvel í rýminu og vekur upp spurningar 

um ímyndun og veruleika. 

 

The five servants, 1983, dúkrista. 

Á fyrstu sýningum Helga Þorgils bar mest á teikningum, oft teiknimyndaseríum 

þar sem saman fer frásagnakennd kímni og kaldhæðni sem sýnir fjölbreytileika 

mannlegrar hegðunar. Ímyndunaraflið leikur lausum hala og tilvísanir í mannlegt eðli 

og athafnir geta tekið á sig klúra og stundum kynferðislega mynd þar sem hugmyndin 

um fegurð virðist víðs fjarri. Þannig getur maður orðið að dýri og dýr að manni við 

fjarstæðukenndar aðstæður, eða englar svifið um loftin í einhvers konar 

ævintýraveröld. 

Myndmálið hefur þróast og þroskast með árunum í átt til meiri fjölbreytni og 

fágunar um leið og frásagnaþátturinn hefur styrkst enn frekar. Þannig hefur Helgi 

Þorgils skapað draumkenndan veruleika eða myndheim þar sem maðurinn er í 

forgrunni sem órjúfanlegur hluti heildar innan um önnur fyrirbæri náttúrunnar. Menn 
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og dýr hafa yfir sér ævintýralegan og goðsagnakenndan blæ í umhverfi sem er í senn 

jarðneskt og himneskt. Íslenskt landslag oft, heiðalandslag, er algengt í verkunum og 

vísar í íslenska landslagshefð og tengsl manns og náttúru. Með landslaginu segist 

Helgi Þorgils vilja magna upp spennu á milli mannsins og náttúrunnar til staðfestingar 

á sálarástandi hans.
65

 Hann segir heiðalandslagið búa yfir ákveðinni orku sem fyllir 

þann sem gengur um það, og þannig öðlist menn ákveðinn guðdóm þar sem hugsunin, 

umhverfið og líkamsformið sameinast.
66

 

  

Hringrás III, 1994, olía á striga 

Dýrin standa jafnfætis manninum oft í brengluðum stærðarhlutföllum og geta átt 

það til að umbreytast þannig að úr verður hálfur maður og hálft dýr eða nokkurs konar 

kentár. Helgi Þorgils segir í viðtali að fyrir honum séu þessar samsettu verur tákn fyrir 

veikleika og styrkleika, þar sem það að vera öðruvísi getur bæði verið styrkur og 

veikleiki í lífi manna.
67

 „Menn með dýrshöfuð eða dýrsbúk aðgreinast frá veröld 

hversdagsins en tengjast henni á sama tíma.“68
  

                                                 
65 „Stefnumót við kentárinn“, Þjóðviljinn 6. september 1987.  bls. 12-13.  
66 Helgi Þorgils Friðjónsson, „Stafróf mynda minna“, Teningur, bls. 46. 
67 „Ég mála hlutina eins og þeir eru“, viðtal Súsönnu Svavarsdóttur við Helga Þorgils Friðjónsson,  

Morgunblaðið, 11. september 1987. bls. 6B 
68 Helgi Þorgils Friðjónsson, „Stafróf mynda minna“, Teningur, bls. 45. 



 20 

Fegurð og birtingarmyndir hennar er ákveðinn grunntónn í myndmáli 

málverkanna, þar sem manneskjur, fuglar, fiskar, blóm og ávextir svífa um og 

hverfast um hvað annað í tímalausu þyngdarleysi þar sem virðist ríkja fullkomið 

jafnvægi og friður á leiksviði íslenskrar náttúru. Fegurðin getur þó verið áleitin og 

ögrandi á blíðlegu yfirborðinu eins og eitthvað búi undir sem ekki er sagt. Christina 

Schoen talar um tregablandna fegurð í list Helga Þorgils þar sem myndheimar hans 

séu „þrungnir samhljómi og fegurð og feli í sér tregafulla skoðun á tilveru 

mannsins“.
69

  

2.1.1 Táknmál 

Myndmál Helga Þorgils er fígúratíft og frásagnarkennt og samsett úr táknum sem 

skapa merkingarbæra heild. Fyrirbærin í verkunum verða að táknum vegna 

endurtekningar þeirra en ekki vegna fyrirfram gefinnar merkingar. Um myndmálið 

segir hann: „Þetta er eins og tungumálið röð af orðum sem mynda eitthvað rökrétt í 

nútímasamfélagi“.
70

 Þannig greinir áhorfandinn merkingu táknanna vegna 

kunnugleika þeirra um leið og hann speglar sig í myndmálinu sem fær merkingu sem 

byggir á persónulegri reynslu. Ólafur Gíslason segir í grein sinni „Táknheimur 

englanna og dýranna“: „Lestur og upplifun slíks táknmáls er hluti af fagurfræðilegri 

reynslu sem víkkar og dýpkar þekkingu okkar um leið og hún gefur okkur nýja sýn á 

heiminn“.
71

 Þannig kallast á hugmyndir um raunveruleikann og fagurfræðilega sýn 

listamannsins á tilvist manns og náttúru sem blandast reynslu og skilningi 

áhorfandans. Hinar nöktu manneskjur í verkunum virðast kynlausar og án tengsla sín 

á milli líkt og þær hafi ekki uppgötvað nekt sína sem er þeim eðlileg í hinu 

náttúrulega samhengi. „Það má greina mannlega eiginleika í dýrum og dýrið er hluti 

af náttúrunni. „Þegar ég set manneskju og dýr saman í mynd þá er ég bæði að 

staðsetja manneskjuna og einangra hana, þetta er einskonar afmörkun mannsins í 

náttúrunni.“ segir listamaðurinn í viðtali.
72

 Þannig birtist í verkunum mismunandi 

                                                 
69 Christian Schoen, „Tregablandin fegurð“, Þýðing úr þýsku Benedikt Hjartarson, sýningarskrá, 

Listasafnið á Akureyri, 2005. 
70 „Skírskotun til rótarinnar“ Helgi Þorgils í Nýlistasafninu, Morgunpósturinn, Reykjavík: 9. mars 

1995, bls. 27. 
71 Ólafur Gíslason, „Táknheimur englanna og dýranna“, Helgi Þorgils Friðjónsson, Reykjavík: 

Listasafn Íslands, 1999, bls. 21. 
72 „Vinnusemi er lykilatriði“, viðtal Kolbrúnar Bergþórsdóttur við Helga Þorgils Friðjónsson, 

24.stundir,  27. mars 2008, bls. 22. 
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tilvistarleg afstaða eftir því hvort séð er frá sjónarhorni dýrs eða manns. Þessar 

óvæntu samsetningar og oft þversagnakennt samhengið gerir myndmálið ýmist glettið 

og spaugilegt eða súrrealískt og framandi. Tíminn virðist afstæður og ef til vill er 

réttara að segja að í verkunum ríki ákveðið tímaleysi þar sem fyrirbæri úr 

samtímanum blandast tilvísunum í listasöguna og táknmál kristinnar trúar. Þannig 

verður til nýr veruleiki sem byggður er á goðsögulegum minnum í bland við 

hugmyndafræði samtímans. Helgi Þorgils hefur þó lagt áherslu á að hann sé ekki að 

myndskreyta goðsögur heldur nýtir hann sér þekkjanleg tákn og minni svo úr verður 

ný merking.
73

 Ólafur Gíslason segir; „Í myndlist hans kallast goðsögn þess sögulega 

tíma er var í árdaga á við sýndarveruleika nútímans“.
74

 Það má því segja að 

myndmálið sameini á táknrænan hátt fortíð og nútíð á hugmyndafræðilegum grunni 

fagurfræðilegs veruleika í myndrænni frásögn. Í grein sem Christian Schoen skrifar 

um list Helga Þorgils bendir hann á hinn díalektíska þátt myndmálsins, og orðar það 

svo: „Myndirnar eru dialektískar þær fjalla um sköpunina og fela í sér dauðann. Þær 

taka á sig gervi hins tímalausa og afhjúpa þannig forgengileikann, þær stíga fram á 

svið hins yfirnáttúrulega en kljást engu að síður við eðli veruleikans, eðli mannsins og 

náttúrunnar.“75  

Enda þótt list Helga Þorgils og myndmál hafi þróast og tekið breytingum í gegnum 

tíðina má greina tilvistarlegan þráð sem gefur tilefni til fagurfræðilegrar nálgunar. 

Með manninn í forgrunni sem órjúfanlegan hluta heildar innan um önnur fyrirbæri 

náttúrunnar vekur list Helga Þorgils upp spurningar um frelsi, tíma og fegurð.  

Í mörgum verkanna má greina trúarlegan undirtón þar sem englar og önnur 

trúarleg tákn sameina jarðneskan veruleika og himneska tilvist á vettvangi 

eilífðarinnar. Þannig kallast á hugmyndin um hið raunverulega og hið ímyndaða í 

fagurfræðilegri sýn listamannsins á tilvist manns og náttúru. 

 

                                                 
73 „Skírskotun til rótarinnar“ Helgi Þorgils í Nýlistasafninu, Morgunpósturinn, 9. mars, 1995, bls. 27. 
74 Ólafur Gíslason, „Táknheimur englanna og dýranna“, bls. 19. 
75 Christian Schoen, „Tregablandin fegurð“. 
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3. HLUTI 

3.1 Fegurð listarinnar – listin í fegurðinni 

Í ritgerð sinni  „Listkerfi nútímans“ fjallar Paul Oscar Kristeller um það hvernig kerfi 

hinna fögru lista sem nútímafagurfræði byggist á hefur verið tengt saman.
76

 Með 

tilkomu fagurfræðinnar sem sérstakrar greinar á átjándu öld hófu menn að skoða 

sameiginlegar forsendur mismunandi listgreina. Ýmsar ríkjandi hugmyndir í 

nútímafagurfræði svo sem „smekkur, tilfinning, snilligáfa, frumleiki og skapandi 

ímyndunarafl“ fengu viðurkenningu sem andstæða við tæknilegar og vísindalegar 

áherslur.
77

 Í framhaldi af þeim hugmyndum setti Abbé Batteux (1730-1780) fram 

kerfi hinna fögru lista í frægri ritgerð árið 1746, sem varð undirstaða listkerfis 

nútímans.
78

  Heimspekingurinn Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) kom 

fyrstur fram með hugmyndina um fagurfræði sem sérstaka heimspekigrein og frá 

honum er komið heitið „aestetik“ eða fagurfræði sem samkvæmt skilgreiningu hans 

fæst við listir, og megineinkenni þeirra fegurðina.
79

Almennt hefur maðurinn ríka þörf 

fyrir að marka sér stað í tilverunni og skilgreina tilvist sína sem einstaklingur. 

Listamönnum hefur verið viðfangsefnið hugleikið um langan aldur og þeir hafa gert 

því skil í verkum sínum á fjölbreytilegan hátt. Þannig birtir listin fagurfræðilega sýn á 

ríkjandi hugmyndafræði hvers tíma sem blandast hugmyndum listamannsins svo úr 

verður nýr veruleiki. Fagurfræðin veltir upp spurningum sem varða tilfinningar, 

fegurð og smekk og svörin eru breytileg frá einum tíma til annars þar sem þau 

endurspegla ríkjandi hugmyndafræði hvers tíma og tengsl við list og listssköpun. 

Hugtök fagurfræðinnar eiga ekki einungis við um myndlist heldur eru einnig notuð 

um upplifanir af hönnun og tísku, manngert umhverfi svo sem arkitektúr og hönnun, 

og náttúruleg fyrirbæri.
80

 

Þýski heimspekingurinn Immanuel Kant (1724-1804) var fyrstur heimspekinga til 

að setja fagurfræðilegar kenningar um listina inn í heimspekikerfi sitt og hugmyndir 

manna um nútímafagurfræði má rekja til hans.
81

 Hann lagði áherslu á huglægan þátt 

                                                 
76 Paul Oskar Kristeller, Listkerfi nútímans, Þýðing Gunnar Harðarson, Reykjavík: 

Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2005, bls. 37. 
77 Sama, bls. 35. 
78 Sama, bls. 67.  
79 Sama, bls. 78. 
80 Gunnar Harðarson, „Paul Oskar Kristeller og listkerfi nútímans“, Listkerfi nútímans, bls. 23. 
81 Kristeller, bls. 84..  
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listaverksins bæði hvað varðar sköpun þess og skynjun, sem var í andstöðu við fyrri 

hugmyndir um eftirlíkinguna.
82

  Samkvæmt dómi Kants snýst fagurfræðin um tvenns 

konar frumreynslu, hið háleita og hið fagra, sem miðlar á milli sannleika og siðferðis 

án þess að lúta lögmálum vísinda eða siðfræði.
83

 Listamaðurinn miðlar fagurfræðilegri 

reynslu í listaverkinu sem þar með lýtur dómi fagurfræðinnar um fegurð og smekk 

þegar kemur að upplifun annarra. Dómur manna um þessi atriði byggist á smekk en 

ekki þekkingu samkvæmt Kant og hann gerir ráð fyrir að hægt sé að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu um hvað sé fallegt og smekklegt sem grundvallast á 

huglægum og almennum dómi.
84

 Hann segir að fegurðarskynið sé óháð hugtökum, en 

smekkur sem er huglægur og tilfinningalegur lúti ákveðnum reglum.
85

 Kant er þeirrar 

skoðunar að ekki sé mögulegt að læra að gera fallegt listaverk eftir fyrirfram 

ákveðinni reglu því engar reglur gildi þar um. Hins vegar segir hann að listsköpun 

verði að fylgja ákveðinni reglu þar sem listhluturinn sé dæmdur á fagurfræðilegum 

forsendum. Til varnar þessum hugmyndum sem virðast stangast á, setti Kant fram 

hugmyndina um snillinginn sem setur listinni fagurfræðileg viðmið með verkum 

sínum án þess að hann geri sér sjálfur grein fyrir því eða fari eftir ákveðinni reglu sem 

sé mikilvægt.
86

  

3.2 Fagurfræði  Schillers  

Þýska skáldið og heimspekingurinn Friedrich Schiller (1759- 1805) var lærisveinn 

Kants og var undir miklum áhrifum af heimspeki hans. Schiller var öflugur málsvari 

sjálfræðis listarinnar
87

 og hafnaði því afskiptum og „leiðsögn“ ríkis og kirkju, og þar 

með list sem einungis hafði skreyti- og notagildi að markmiði.
88

 Hann velti m.a. fyrir 

sér ýmsum vandamálum sem vörðuðu listsköpun og setti fram kenningu um „hlutverk 

listarinnar og þau skilyrði sem samtíminn setur listamanninum og starfi hans“, sem 

enn halda gildi sínu.
89

 Rit Schillers Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins sem kom út 

                                                 
82 Gunnar Skirbekk, Nils Gilje, Heimspekisaga, þýðing Stefán Hjörleifsson, Reykjavík: 

Háskólaútgáfan, 2008, bls. 447,   
83 Sama, bls. 446. 
84 Sama. 
85 Sama, bls. 447. 
86 Sama. 
87 Þröstur Ásmundsson, „Inngangur“, Friedrich Schiller, Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins, 

Lærdómsrit Bókmenntafélagsins, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2006, bls. 16.  
88 Sama. bls. 47. 
89 Sama, bls. 17. 
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1795, er safn bréfa þar sem hann gerir grein fyrir niðurstöðum rannsókna sinna á 

fegurð og list í anda þýsku hughyggjunnar, sem hann byggir á kenningum Kants.
90

  

Schiller var gagnrýninn á samtíð sína og trúði því að aukið vægi listarinnar væri 

eina leiðin til bætts samfélags og þjóðfélaglegra umbóta.
91

  Því hefur verið haldið 

fram að hjá Schiller hafi orðið fagurfræði fengið nýja merkingu og að hugmyndin um 

fagurfræðilega vitund hafi orðið til hjá honum, þar sem smekkvísin varð að 

siðferðilegri kröfu sem birtist í fagurfræðilegri breytni manna.
92

 Schiller lagði áherslu 

á frelsi listarinnar og að hin „hreina list“ sem hann kallar svo, ætti að hefja sig yfir 

hversdagslegan veruleika og lúta  andlegum innblæstri í stað þess að hafa nytsemi og 

markaðssjónarmið að leiðarljósi.  „Listin er dóttir frelsisins“, sagði Schiller, og á ekki 

að beygja sig undir „nauðþurft efnisins“.93
 Fegurðin er undirstaða mannlegs frelsis að 

dómi hans, og með því að nálgast vandamál samtímans á forsendum fagurfræðinnar 

leiðir hún til siðferðislegs og pólitísks þroska mannsins.
94

 Hann lagði áherslu á þátt 

mennskunnar í fagurfræðilegri breytni og vildi auka vægi tilfinninganna sem hann 

sagði hafa orðið útundan vegna ofuráherslu á skilning og skynsemi.
95

 Hlutverk 

listarinnar er því að miðla hugmyndum um mannlegt ástand og frelsi þar sem 

maðurinn leikur frjáls og óháður í „fagurfræðilegu ástandi“, samkvæmt Schiller.
96

  

Hann sagði fagurfræðilega skynjun og reynslu leiða til listrænnar sköpunar og 

fagurfræðilegrar sýndar sem væri birtingarmynd listarinnar.
97

 Hin fagurfræðilega sýnd 

eða listin sjálf, er andstæða rökfræðilegrar sýndar og í henni er sannleikurinn fólginn 

að dómi Schillers.
98

 Hann lagði áherslu á áhrif fegurðarreynslu sem hvetjandi afli sem 

stuðlaði að innra jafnvægi með manninum og því þyrfti að kenna fólki að upplifa 

fegurð og opna augu þess fyrir hinu fagra.
99

 Fegurðin er tvenns konar samkvæmt 

Schiller, annars vegar bræðandi fegurð og hins vegar örvandi fegurð sem samsvarar 

                                                 
90 Friedrich Schiller, Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins, bls. 65. 
91 Þröstur Ásmnundsson, bls. 12.  
92 Þröstur Ásmundsson, bls. 57. 
93 Friedrich Schiller, bls. 70. 
94 Stanford Encyclopedia of Philosophy, „18th Century German Aesthetics“ 

http://plato.stanford.edu/entries/aeshetics-18th-german/,  Bls. 74. sótt 16.11.2010. 
95 Þröstur Ásmundsson, bls. 42.  
96 Sama, bls. 51. 
97 Friedrich Schiller, bls. 57. 
98 Sama, bls. 113. 
99 Stanford Encyclopedia of Philosophy, „18th Century German Aesthetics“, bls. 75.  
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hugmyndum Kants um hið háleita og fagra.
100

  Hann fullyrti að með því að rækta með 

okkur fagurfræðilegar tilfinningar gætum við lært að greina á milli hins einstaka og 

hins almenna sem væri nauðsynlegt skilyrði til framfara einstaklingsins og 

þjóðfélagsins.
101

 Þannig vildi hann auka vægi listanna og breyta gömlum 

þjóðfélagsháttum sem höfðu lagt ofuráherslu á skilning og skynsemi á kostnað 

tilfinninga. Schiller trúði því að með því að tvinna saman tilfinningar og skynsemi í 

fagurfræðilegri sýn listarinnar yrði mannlífið betra og maðurinn frjálsari.
102

 

 

Silfurgrár dagur, 1997, olía á striga, 205x200 

3.2.1 Tíminn og veran  

Friedrich Schiller velti fyrir sér hugmyndum um tilvist verunnar
103

og tímanum sem 

hann sagði vera forsendu hennar og ætti upphaf í sjálfsverunni.
104

 Hann leit svo á að 

öll  mannleg  tilvist ætti sér upphaf í tíma, en hin hreina skynsemi sem í henni býr 

væri eilíf.
105

 Sátt manns og náttúru, og gagnkvæm virðing væri það takmark sem hinn 

                                                 
100 Friedrich Schiller, bls. 164. 
101 „18th Century German Aesthetics“, bls. 75.  
102 Ólafur Páll Jónsson, „Eftirmáli“, Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins, bls. 276. 
103 „Vera“ eitt þeirra orða sem Schiller notar um guð.  
104 Friedrich Schiller, bls. 75. 
105 Sama, bls. 130. 
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siðferðislegi maður ætti að stefna að, og siðferðilegur þroski væri forsenda frelsis.
106

 

Hann sagði manninn knúinn áfram af gagnstæðum öflum skynhvöt og formhvöt, sem 

þriðja hvötin, leikhvötin sætti. Þannig væri birtingarmynd mannlegrar tilvistar í 

skynhvötinni sem hefði lífið að viðfangi og hún gerði okkur mögulegt að uppgötva 

heiminn.
107

 Formhvötin á hins vegar rætur í „altækri tilvist“ mannsins eða 

skynsemiseðli hans samkvæmt Schiller og viðfang hennar er formið.
108

 Fyrir tilstilli 

formhvatarinnar skiljum við heiminn, og hún stendur vörð um persónuna og um það 

sem er satt og rétt.  Viðfang leikhvatarinnar er hið lifandi form, fegurðin sjálf sem 

táknar alla fagurfræðilega eiginleika fyrirbæranna.
109

 Leikhvötin upphefur tímann í 

tímanum og sættir hina „verðandi og altæku veru“.
110

 „Maðurinn leikur sér aðeins 

þegar hann er manneskja“ segir Schiller og „hann er aðeins heill þegar hann leikur 

sér“.
111

 Það ástand þegar sálin er laus við líkamleg og siðferðisleg höft í rúmi og tíma 

og ímyndunaraflið er frjálst kallar Schiller frelsisstigið sem er hið fagurfræðilega 

ástand samkvæmt hugmyndum hans.
112

  Með ímyndunaraflinu er mögulegt að fara út 

fyrir mörk veruleikans og þannig getur maðurinn leikið frjáls og óheftur, þegar 

„fegurðin hefur sigrast á veruleikanum“.
113

 Listin má ekki renna saman við 

veruleikann segir Schiller, því listin hjálpar okkur að greina milli þess sem er satt og 

ósatt, gott og illt, fagurt og ljótt.
114

 Hlutverk listamannsins sem „varðveitir kjarna 

mennskunnar“ er að „vísa veginn til fagurfræðilegrar menningar“. 
115

 Þannig vildi 

Schiller varðveita hina fagurfræðilegu sýnd listarinnar sem gerir manninum kleift að 

skoða tilveruna með hjálp ímyndunaraflsins og hefja hana yfir veruleikann.  

                                                 
106 Þröstur Ásmundsson, „Yfirlit yfir efni bréfanna“, Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins, bls. 258.  
107 Friedrich Schiller, bls. 154. 
108 Sama. 
109 Sama.  
110 Sama, bls. 151. 
111 Sama, bls. 160. 
112 Sama, bls. 191. 
113 Þröstur Ásmundsson, bls. 51.  
114 Þröstur Ásmundsson, bls. 53.  
115 Friedrich Schiller, bls. 261.  
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4. HLUTI 

4.1 Málverk Helga Þorgils í ljósi hugmynda Schillers 

Myndlist Helga Þorgils gefur tilefni til margvíslegrar túlkunar og greiningar en hér á 

eftir verða málverk hans skoðuð í ljósi hugmynda Schillers. Enda þótt langur tími 

aðskilji skáldið og hugsuðinn Schiller og myndlistarmanninn Helga Þorgils má í 

vissum skilningi finna hjá þeim hugmyndafræðilega samvörun, sem endurspeglast í 

hugmyndum þeirra um manneskjuna, fegurðina, listina, náttúruna, frelsið og tímann.  

 

Brunnur, 2001, olía á striga. 

Málverkið Brunnur sem er 95x100cm að stærð er málað með olíulitum á striga árið 

2001. Í verkinu má finna marga þá þætti sem einkenna list og myndmál Helga Þorgils. 

Myndin sýnir tvo nakta drengi sem tylla sér létt á brún brunns sem hefur lögun 

hörpuskeljar. Brunnurinn sem virðist staðsettur í tómarúmi milli himins og jarðar er 

fullur af vatni og veröldin speglast í yfirborði þess. Vatn flæðir eins og foss úr 

brunninum í haf eða stöðuvatn fyrir neðan sem mætir strönd lands sem hefur yfirbragð 

íslenskrar náttúru. Fíngerð blóm, smáir fuglar og fiskur virðast í andstöðu við nakta 

sterklega líkamana en undirstrika um leið sakleysi drengjanna tveggja og opinberar 

berskjaldaða tilvist þeirra. Í myndinni eins og í fleiri verkum Helga Þorgils ríkir 

upphafin kyrrð og nærvera sem virðist þó svo fjarlæg. Drengirnir horfa stórum 
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fjarrænum en þó ákveðnum augum út úr myndinni, annar horfir niður á við en augu 

hins beinast að áhorfandanum. Fas þeirra er létt sem undirstikar þyngdarleysi og 

nektin er sjálfsögð og blygðunarlaus. Líkamarnir eru fölleitir og örlítið stíliseraðir og 

spurningar vakna um raunverulega tilvist þeirra, hvort hún er jarðnesk eða himnesk 

þar sem þeir svífa eins og í lausu lofti yfir hafinu óháðir og frjálsir. Annar drengjanna 

heldur á blómi, hinn á fugli sem undirstrikar sakleysi og frelsi. Yfir myndinni ríkir 

heiðríkja og fegurð náttúrulegs jafnvægis og sakleysis en um leið vakna spurningar 

um eilífð og hverfulleika.  

4.1.1 Táknmál skírnarinnar 

Myndmálið í verkinu Brunnur er ríkt af fagurfræðilegum táknum sem sótt eru í kristna 

trú. Þannig hefur verkið sterka trúarlega tilvísun ef lesið er í táknmál þess. Myndmálið 

vísar til skírnarinnar sem veitir inngöngu í samfélag kristinna manna. Hörpuskelin er 

endurtekið tákn í verkum Helga Þorgils og hún vísar til skírnarinnar því sagt var að 

Jóhannes skírari hafi notað hörpuskel við skírn Krists.
116

 Vatnsflötur skírnarfontsins er 

hringlaga sem táknar eilífðina og endurfæðinguna.
117

 Fiskurinn sem gægist uppúr 

vatninu er tákn Krists og tákn skírnarinnar og hinna skírðu, „Eins og fiskar lifa ekki 

nema í vatni þannig getur kristinn maður ekki lifað af án skírnarnáðar“.
118

 Vatnið í 

skírnarfontinum sem er eins og spegill er tákn lífsins og minnir á eilíft líf.
119

 Litlu 

blómin tákna fegurð sköpunarverksins
120

 og spörfuglarnir eru tákn hinna „auðmjúku 

smælingja“.
121

 

Helgi Þorgils hefur sagt í viðtali að myndir hans séu að mörgu leiti trúarlegar og 

að hann voni að „myndirnar gefi frá sér einhvern straum upphafningar, frekar enn að 

fólki finnist þær ljúfar og fallegar. „Upphafningu eins og náttúran getur líka gefið 

okkur“.
122

 Fyrr í ritgerðinni var talað um landslagið og þá táknrænu merkingu sem 

það hefur í verkunum, þar sem maðurinn öðlast ákveðinn guðdóm við sameiningu 

hugsunar, umhverfis og líkama. Þennan straum upphafningar má vissulega finna 

þegar horft er á verkið sem hefur yfir sér jafnvægi fegurðar og ímyndaðs veruleika 

                                                 
116 Karl Sigurbjörnsson, Táknmál trúarinnar, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 1993, bls. 150. 
117 Sama bls. 149. 
118 Sama. 
119 Sama bls. 147. 
120 Sama. 
121 Sama bls. 75. 
122 „Ég mála hlutina eins og þeir eru“. Morgunblaðið, 11. september 1987, bls. 6B. 
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sem kallar á viðbrögð áhorfandans. Schiller talar um tvenns konar fegurðareynslu, 

hina bræðandi og örvandi fegurð,
123

 sem sameinast í fegurðarhugsjóninni. Táknin og 

merking þeirra túlka þannig hinn undirliggjandi boðskap sem kallar fram tilfinningu 

og hugmyndir um æðri sannleika sem mætti kalla fagurfræðilega sýnd samkvæmt 

hugmyndum Schillers.  

Í ellefta bréfi ritsins Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins fjallar Schiller um 

guðdóminn sem hina skilyrðislausu veru. „Guðdómurinn er allt það sem hann er, 

vegna þess að hann er;“ segir Schiller „hann er þar af leiðandi allt um alla eilífð, 

vegna þess að hann er eilífur“.
124

 Í Guði sem Schiller kallar hina skilyrðislausu veru 

sameinast persóna og ástand, eða sjálfið og ákvæði þess.
125

 Í manninum er persóna og 

ástand tvennt ólíkt. „Við erum, vegna þess að við erum; við finnum til, hugsum og 

viljum vegna þess að utan  okkar sjálfra er eitthvað annað til“,
126

 segir Schiller. Í 

málverkinu birtist þessi tilvistarhugmynd í veru drengjanna sem virðist í fullkominni 

sátt við innri og ytri veruleika.  

Í verkum Helga Þorgils ríkir ákveðið tímaleysi sem opinberast í frelsi og kyrrð.  

Samkvæmt Schiller á öll afmörkuð tilvist sér upphaf í tíma, en hin hreina skynsemi er 

eilíf.
127

 Fingrasnerting annars drengjanna við yfirborð vatnsins og speglun handar 

hans í vatninu minnir á lífgjöfina og hina eilífu hringrás lífsins, eilífðina. Schiller 

kallar það ástand neind þegar manninum hefur hlotnast fullt frelsi til að vera það sem 

hann skal vera í hinu fagurfræðilega ástandi.
128

 Í hinu fagurfræðilega ástandi ríkir 

jafnvægi milli þess sem er skynjanlegt og skynsamlegt, og milli tilfinninga og 

hugsana mannsins. 

4.2 Fagurfræðileg sýnd 

Eins og fram hefur komið taldi Friedrich Schiller það æðsta hlutverk listarinnar að tjá 

mennskuna og miðla hugmyndum um mannlegt ástand og frelsi.
129

 Listin er andstæða 

raunveruleikans því hún birtir fagurfræðilega sýnd sem með hjálp ímyndunaraflsins 

rýfur mörk veruleikans. „Markmið mitt sem listamaður er að skapa einhvern heim 

                                                 
123 Friedrich Schiller, bls. 164. 
124 Friedrich Schiller bls. 128. 
125 Sama bls. 127. 
126 Sama bls. 128. 
127 Sama bls. 130. 
128 Sama bls. 195. 
129 Þröstur Ásmundsson, bls. 51. 
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sem fólk á aðgang að þegar það þarf eitthvað annað en það hefur alla daga“ er haft 

eftir Helga Þorgils í viðtali í Morgunblaðinu árið 1987 vegna sýningar sem haldin var 

á verkum hans á Kjarvalsstöðum.
130

 Þannig birtist hin fagurfræðilega sýnd í verkum 

hans sem andstæða raunveruleikans en er engu að síður sönn í sjálfri sér, sem kallast á 

við hugmyndir Schillers um listina.
131

  

Hugmyndir manna um fegurð og smekk geta verið ólíkar en Schiller heldur því 

fram að hægt sé að kenna fólki að upplifa fegurð og opna augu þess fyrir hinu fagra í 

þeim tilgangi að bæta mannlífið og samfélagið í heild sinni. Svipað viðhorf kemur 

fram hjá Helga Þorgils þegar hann segir í viðtali;  „Að þessu leyti finnst mér ég geta 

verið að breyta heiminum svolítið með listinni, þótt auðvitað sé ekki leyfilegt að segja 

svona í dag. Ég hef fundið það sjálfur, með árunum smátt og smátt, að fólk hefur 

vanist myndunum mínum. Það þýðir að fólk sveigir sig utanum myndirnar, breytir 

sínum eigin smekk og fer að sjá fegurð út úr því sem því þótti áður ljótt og 

hvimleitt“.
132

 Einnig kemur fram hjá listamanninum að hann telji það eina af ástæðum 

þess að hann hafi ekki selt mikið af verkum sínum að fólki finnist verkin falleg við 

fyrstu sýn, en að í þeim búi einhvers konar áleitni eða undirliggjandi boðskapur sem 

það ekki skilji.
133

 Hin fagurfræðilega sýn er persónuleg og kallar fram mismunandi 

viðbrögð áhorfandans.  Schiller talar um bræðandi og ögrandi fegurð og Kant um hið 

háleita og fagra. Í verkum Helga Þorgils má finna ólíkar birtingarmyndir 

fegurðarinnar þar sem fjallað er um eilífðina og hringrás lífsins í óravíddum himins og 

jarðar sem birtist sem fagurfræðileg sýn á veruleikann. Í þeim birtist draumkenndur 

veruleiki þar sem þekkjanleg fyrirbæri birtast í nýju samhengi sem skapa nýjar og oft 

súrrealískar kringumstæður. Helgi Þorgils hefur sagt að hann teldi sig vera að leita að 

hinni sönnu fegurð og að hann væri „sannfagurfræðilega“ sinnaður en ekki 

„andfagurfræðilega“ sinnaður eins og sumir vilji ranglega halda fram.
134

  

 

                                                 
130 „Ég mála hlutina eins og þeir eru“, Morgunblaðið, 11. september 1987, bls. 7B.  
131 Þröstur Ásmundsson,  bls. 51. 
132 „Ég mála hlutina eins og þeir eru“, bls. 6B. 
133 „Telling the truth“,viðtal Christian Schoen við Helga Þorgils, Helgi Þ.F., Kaupmannahöfn: 

Nordatlantens Brygge, 2008, bls. 55.  
134 Helgi Þorgils Friðjónsson, „Stafróf mynda minna“, bls. 45. 
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Hringrás vatnsins, 1999-2000, olía á striga 

Það er þó framar öllu manneskjan sjálf sem er útgangspunktur í verkum Helga 

Þorgils. Mannverurnar birtast naktar og sakleysislegar á leiksviði sem virðist ýmist 

hverfult eða varanlegt. Nektin undirstirkar stöðu mannsins í náttúrunni, hann er í 

náttúrunni og náttúran í honum. Líkamarnir eru stílfærðir en hafa þó fengið raunsærra 

og náttúrulegra útlit með tímanum. Ásjónurnar eru barnslegar og yfirleitt 

svipbrigðalausar og fjarrænar. Líkt og þær séu við það að bera kennsl á sig sjálfar í 

heimi skynjunarinnar.
135

 Stundum hafa mannverurnar vængi sem gefur verkunum 

trúarlegt inntak. Það er þó eins og þær séu að ganga í gegnum einhvers konar 

tilvistarferli. Þær eru á hægfara hreyfingu í rými og tíma og fas þeirra og hreyfingar 

ýmist yfirvegaðar eða fálmkenndar. Samkvæmt hugmyndum Friedrichs Schiller þarf 

maðurinn að ganga í gegnum þrjú hvörf eða stig til að öðlast þann þroska sem 

hlutskipti hans krefst.
136

 Á fyrsta stigi er maðurinn ofurseldur valdi náttúrunnar 

samkvæmt hugmyndum hans, á öðru stigi hefur maðurinn frelsað sig undan henni og 

                                                 
135 Franski heimspekingurinn Emmanuel Levinas fjallar meðal annars um tilvist mannsins og veruna, og 

samkvæmt hugmyndum hans er myndun tengsla forsenda verunnar. Gabriel Malenfant, 

„Inngangur að hugsun Emmanuel Levinas“. Þýðing Björn Þorsteinsson. Reykjavík: Hugur, 21. 

árg. 2009, bls. 146. 
136 Friedrich Schiller, bls. 215.   



 32 

er þá á fagurfræðilegu stigi, á hinu þriðja, siðferðislega stiginu hefur hann náð valdi 

yfir náttúrunni.
137

  Manneskjurnar í verkum Helga Þorgils má staðsetja á 

fagurfræðilega stiginu. Þær eru þá í „neind“, sem er „ástand ótakmarkaðra 

möguleika“, eins og Schiller segir og því fylgir frelsi til „að vera það sem hann skal 

vera“.
138

 Þannig birtast manneskjurnar í neindinni, í óræðu umhverfi þar sem 

tilvistarlegar skírskotanir vísa til frelsis og hamingju í fullkomnu samspili manns og 

náttúru. Þær svífa um frjálsar og hugleiða stöðu sína í verunni umvafðar öðrum 

sköpunarverkum náttúrunnar tilbúnar fyrir það sem verða vill. Þær setja sig ekki á 

stall en standa jafnfætis öðrum fyrirbærum náttúrunnar jafnvel þó að hlutföll og 

afstaða séu brengluð. Maðurinn hefur sig yfir veruleikann og samsamar sig um leið 

dýrunum og náttúrunni sem í sameiginlegri hringrás lífsins leitar jafnvægis í 

óravíddinni milli himins og jarðar í eilífðinni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Sama. 
138 Sama, bls. 194. 
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Niðurlag 

Í ritgerðinni hefur verið dregin upp mynd af myndlistarmanninum Helga Þorgils 

Friðjónssyni og list hans. Varpað er ljósi á þá hugmyndafræðilegu nálgun sem liggur 

að baki verkum listamannins og hvernig hann vinnur sig áfram til persónulegs 

myndmáls og stíls þar sem tilvera mannsins og samband hans við náttúruna er megin 

viðfangsefnið. Helgi Þorgils hóf feril sinn á áttunda áratug síðustu aldar þegar 

konseptlistin var í algleymingi. Enda þótt list Helga Þorgils flokkist ekki sem 

konseptlist þá má greina áhrif hennar sem koma fram í þeirri áherslu sem hann leggur 

á myndmálið í verkum sínum. Fígúratíft myndmálið byggist á táknum sem sett eru 

saman til framsetningar hugmyndanna líkt og bókstafir og texti. Frásagnarþátt 

verkanna má tengja íslenskri ljóða- og sagnahefð sem tengir list Helga Þorgils við 

ljóðræna konseptlist. Konseptlistin hafnaði fagurfræðilegum og tilfinningalegum 

þáttum listaverksins og formræn list eins og málverk og skúlptúr átti ekki uppá 

pallborðið eins og kemur fram í grein Josephs Kosuths „List eftir heimspeki“. Helgi 

Þorgils hélt sig við málverk á þessum tíma þó að teikningar hans, grafík og skrif hafi 

verið meira áberandi á fyrstu sýningunum þar sem það samræmdist betur 

hugsunarhætti konseptlistarinnar. Það má því segja að nýja málverkið hafi komið sem 

rökrétt framhald í listsköpun Helga Þorgils þar sem hann var einn af fyrstu fulltrúum 

þess á Íslandi. Nýja málverkið boðaði endurkomu málverksins og fígúratífrar 

myndlistar þar sem tilfinningarík tjáning í anda expressionisma var endurvakin. 

Fígúratíf frásagnarlist  Helga Þorgils féll þannig vel að nýja málverkinu enda þótt hinn 

expressioníski tjáningarmáti sem kom fram í pensilskrift og myndefni nýja 

málverksins sé jafnan ekki að finna í verkum hans. Hins vegar lagði hann ríka áherslu 

á teikninguna sem hann yfirfærði beint á strigann. Þannig má segja að fyrstu verk hans 

brúi bilið á milli konseptlistar og nýja málverksins bæði hvað varðar form og inntak. 

List Helga Þorgils hefur þróast á löngu tímabili og áhersla á hið fagurfræðilega bæði í 

framsetningu og myndmáli hefur orðið æ ríkari þáttur í listsköpun hans. Þannig hefur 

hann skapað sér sérstöðu í íslenskri myndlist vegna þess myndheims sem birtist í 

verkunum þar sem fagurfræðileg tilvist mannsins er í brennidepli. Í myndlist Helga 

Þorgils hefur því orðið til fagurfræðilegur veruleiki í leit listamannsins að sannri 

fegurð sem er hafinn yfir hinn jarðbundna veruleika. Í riti sínu Um fagurfræðilegt 

uppeldi mannsins, fjallar Schiller um fegurð og list eins og fram hefur komið þar sem 

hann segir að æðsta hlutverk listarinnar sé að tjá mennskuna á eins fullkominn hátt og 

unnt sé og miðla hugmyndum um mannlegt ástand og frelsi. Hann telur að einungis sé 
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hægt að gera manninn sem skynveru að skynsemisveru með því að koma honum í 

kynni við fegurðina.
139

 Myndir Helga Þorgils fjalla um sakleysi og leit að fegurð og 

fullkomleika en um leið fjalla þær um  fallvaltleika og þá hugmynd að ekkert sé 

áreiðanlegt eða varanlegt. Eins og fyrr segir gefur list Helga Þorgils tilefni til 

margvíslegrar greiningar en hér hefur list hans verið skoðuð í ljósi fagurfræðilegra 

kenninga Schillers og sjónum beint að þeim þáttum þar sem greina má 

hugmyndafræðilega samsömun við þær. Schiller upphefur fegurðina og 

birtingarmyndir hennar og leggur áherslu á leikgleði og ímyndunarafl sem 

nauðsynlega þætti listarinnar. Helgi Þorgils leitar fegurðarinnar í verkum sínum þar 

sem leikgleðin og ímyndunaraflið  fær lausan taum bæði í sjálfri listsköpuninni og í 

fagurfræðilegri upplifun áhorfandans. Þannig sameinast í verkunum rómantísk sýn á 

tilveruna og fagurfræðilega tilvist mannsins þar sem tíminn og frelsið varðar veginn 

til áframhaldandi leitar að sannri fegurð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Friedrich Schiller, bls. 206. 
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