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Súrrealistar vildu breyta hugsunarhætti fólks með fyrstu stefnuyfirlýsingu sinni árið 1924. 

Mikilvægur áhrifavaldur Súrrealista var Sigmund Freud og fengu þeir nokkrar 

lykilkenningar hans að láni. Súrrealisminn varð vinsæll á fjórða áratugnum. Um verk sín, 

árið 1969, sagðist Sigurður Guðmundsson hafa skipulega sniðgengið fagurfræðilegt 

myndrænt val og kallast það á við kennisetningar Súrrealismans. 

Anna Oppermann var þýsk myndlistarkona á árunum 1968 – 1992. Verk hennar eru 

stór og flókin, höfða til vitsmuna og innihalda margar tilvísanir. Í verkin notaði hún 

pappírsbleðla, laufblöð, ljósmyndir, fundna hluti, húsgögn og fleira. Innsetningarnar líkjast 

vinnuveggnum mínum. Úr vinnuveggnum dreg ég hugmyndir sem ég þróa í margvíslegar 

áttir. Stundum leita ég í fortíðina til að finna hugmyndir og fletti þá gjarnan í gömlum 

ljósmyndaalbúmum fjölskyldunnar í leit að innblæstri. Louise Bourgeois varð fyrir áhrifum 

frá Súrrealistum í Bandaríkjunum árið 1938. Hún skapar til að gleyma. Ég vil aftur á móti 

minnast horfinna tíma.  

 Myndlist mín er bókmenntatengd. Hugtakið Flúxus var fundið upp árið 1961 til að 

tengja saman sundurleitan hóp myndlistarmanna. Hugtakið Gjörningur var fundið upp af 

Allan Kaprow. Bókverkamiðillinn og gjörningamiðillinn voru mikið notaðir í Flúxuslist. 

Fuglagjörninginn, framkvæmdi ég í mars 2010 og notaði til þess bók um fugla. Út frá 

bókinni skrifaði ég einnig ljóðið Andaraddir. Ljóðið kallast bæði á við Dadaisma og 

Súrrealisma. Portrettmyndir af bókum kallast á við Situations Sigurðar Guðmundssonar. 

Auk þess að hafa mikinn bókmenntalegan áhuga er ég svolítill vísindamaður. Líffræðilegar 

teikningar mínar, Eyrnill og Lífhermir, minna á erfðabreytingar og úrkynjun og orðið 

Milliinnheimta raðgreini ég á visindalegan máta og minnir á verkið Ofrím eftir Sigurð 

Guðmundsson. 
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II..  

IInnnnggaanngguurr  
 

Ég hef verið að skilgreina persónu mína, vinnulag, listsköpun mína og áhrifavalda upp á 

síðkastið. Það er flókið ferli og byrjaði nokkurn veginn eftir að ég var búin að skapa mitt 

níunda verk. Þ.e. verk sem ég hef skapað eftir að ég ákvað að feta myndlistarbrautina. 

Verkin voru vissulega ólík en mig grunaði að tengingar fyndust á milli sumra þeirra hvað 

varðaði útlit, innihald, efnisnotkun og hugmyndabanka. Samkvæmt Sigurði Guðmundssyni, 

myndlistarmanni, er ég lóðréttur listamaður. Lóðréttir listamenn eiga sér að sumu leyti 

grundvallarhugmyndir, hinn rauði þráður í list þeirra er hlykkjóttur, ósamfelldur og 

sundurklipptur í marga spotta. Láréttir listamenn hafa aftur á móti þróað með sér 

hugmyndagrunn sem allt kemur upp úr og er þeirra rauði þráður beinn og breiður. Verkum 

þeirra svipar til hvorra annarra, dýpka og styrkja hugmyndagrunn listamannsins.1  Ég fór að 

taka eftir því að, án þess að gefa því gum á meðan sköpuninni stóð, að heilinn í mér tók 

meðvitaðar ákvarðanir um hvaða veg í myndlistarheiminum ég vildi feta. Einnig tók ég eftir 

líkindum verka minna við verk annarra myndlistarmanna. Það er á þessu stigi hér sem ég 

set þessar grunsemdir fram á sjónrænt form, svo hægt sé að horfa á þær svart á hvítu. Þetta 

geri ég fyrst og fremst vegna þess að skólinn krefur þess, en einnig til þess að átta mig sjálf 

á öllum þeim upplýsingum sem ég hafði ekki fyrr sett niður á blað. Ætli það sé ekki hollt 

fyrir mig að kynnast sjálfri mér og elta þræðina sem lofa öllu fögru um að leiða mig á nýjar 

slóðir sjálfsþekkingar. Þess vegna geri ég hér tilraun til að nefna nokkrar stefnur og 

myndlistarmenn sem ég tengi við listsköpun mína, þ.á.m. Súrrealisma og Sigurð 

Guðmundsson. Einnig sýni ég hvernig vinnuaðferðir mínar kallast á við Ensemble verk  

myndlistarkonunnar Önnu Oppermann. Þemu verka minna geri ég skil og tengi við strauma 

og listamenn, m.a. Flúxus, Dadaisma, Louise Bourgeois, Roxy Paine og loks náttúrufræði.  

  

  

                                                 
1Sigurður Guðmundsson, „Dear Marlene, Dear Siggi,“ Sigurður Guðmundsson, Aðalsteinn Ingólfsson 
íslenskaði, (Reykjavík: Mál og menning, Venlo: Uitgeverij Van Spijk, 1991.) s. 235. 
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IIII..  

SSúúrrrreeaalliissmmii,,  SSiigguurrððuurr  GGuuððmmuunnddssssoonn  oogg  FFllúúxxuuss  
 

Franska ljóðskáldið André Breton (1896 – 1966) skrifaði fyrstu stefnuyfirlýsingu 

Súrrealista árið 1924. Hugtakið súrrealismi2 hafði verið í notkun síðan gagnrýnandinn 

Guillaume Apollinaire lýsti fyrstur með því, hinu ofurraunverulega, árið 1917. Breton 

notaði hugtakið til að lýsa sínum eigin hugmyndum um framtíðina í listum.3 Súrrealisminn 

spratt út frá Dada hreyfingunni en andstætt skipulagsleysi Dadaismans var Súrrealisminn 

mjög vel skipulögð hreyfing með kreddufastar kenningar.4 Súrrealistarnir voru bjartsýnni 

en Dadaistar, sem vildu brjóta niður listina. Súrrealistar vildu breyta hugsunarhætti fólks, 

brjóta niður veggi á milli innri og ytri heims og breyta skynjun fólks á raunveruleikanum. Í 

yfirlýsingu Bretons stendur að hinar nýju bókmenntir ættu að byggja á sálrænu ósjálfræði  

eða ,,psychic automatism“. Það væri tæki sem hægt væri að beita á allar skapandi greinar til 

að sýna hina sönnu virkni hugsunar í bæði mæltu og skrifuðu máli, sem og í öðrum 

greinum. Listgreinar áttu að sameinast gegn hinu stjórnaða í umhverfinu, þær áttu að 

sniðganga fagurfræði og hið rökrétta,5 sem fram að þessu hafði einungis leitt til stríðs og 

deilna.6 Súrrealistarnir vildu læra að þekkja og tala tungumál undirmeðvitundarinnar.7 

Breton vildi hefja jafn áhrifamikla andspyrnuhreyfingu og uppgötvanir austurríska 

geðlæknisins Sigmund Freud (1856 – 1939), hreyfing Marxistans Leon Trotsky (1879 – 

1940) og skáldskapur ljóðskáldsins Comte de Lautrémont (Isidore Ducasse, 1846 – 1880). 

Breton var þannig undir áhrifum Marxisma, sálfræði og dulspeki. Kennisetning 

Súrrealistanna, „Eins fagur og hinn ófyrirséði fundur saumavélar og regnhlífar á 

krufningarborði“ kom úr textum Lautrémont þegar hann skrifaði þá á sínum tíma. Textinn 

undirstrikaði hugmyndir Súrrealista um að fegurð og hið mikilfenglega fyndist á 

                                                 
2 Orðið súrrealismi, eða „surrealism“, kemur úr frönsku og þýðir „fyrir ofan  raunveruleikann“, eða sur = ofan 
á og  realismi = raunveruleiki. 
3 Amy Dempsey, „Surrealism“ Styles, schools and movements, ( London: Thames & Hudson, 2002 eða 2004-
paperback version) s. 151. 
4 Sama. 
5
 Sama. 

6
 Sama s. 153. 

7Simon Morley, „L„Alphabet des rêves: Surrealist words“ Writing on the wall, Word and Image in Modern 
Art, (London: Thames & Hudson, 2003) s. 82. 
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ólíklegustu stöðum. Nokkrar lykilkenningar Freud um drauma og hið ómeðvitaða fengu 

Súrrealistar að láni til að losna undan þvingunum sjálfs síns og samfélagsins. Þeir höfðu 

sérstakan áhuga á hugmyndum Freud um geldingarkvíða, blæti og hið dulræna. Þessar 

kenningar höfðu þeir í huga við t.d. rannsóknir á ósjálfráðri skrift og teikningu. Þeir vildu 

brjóta niður veggi á milli hins kvenlega og karlmannlega, manns og dýrs og milli draumóra 

og veruleika. Súrrealistar hræddust hið dauða sem lifnar við, grímur, dúkkur og gínur og 

eru þetta minni sem koma mikið við sögu í súrrealískri list. Listamenn sem störfuðu innan 

súrrealísku stefnunnar voru m.a. Man Ray (1890 – 1977) og Jean (Hans) Arp (1887 – 1966) 

en þeir komu úr Dada hreyfingunni. Fleiri voru Súrrealistar eins og Joan Miró (1893 – 

1983), Salvador Dalí (1904 – 1989) og Hans Bellmer (1902 – 1975). Á mörkum stefnunnar 

var hinn belgíski René Magritte (1898 – 1967). Aðrir voru stimplaðir Súrrealistar hvort sem 

þeim líkaði betur eða verr t.d. Pablo Picasso (1881 – 1973) og Marc Chagall (1887 - 

1985).8 

 Súrrealisminn varð vinsæll á alþjóðlegum vettvangi á fjórða áratugnum og voru 

haldnar stórar sýningar í Brussel, Kaupmannahöfn, London, New York og París. Hópar 

mynduðust í hinum ýmsu löndum um allan heim m.a. Egyptalandi, Japan, og 

Ungverjalandi. Súrrealískar samsetningar og draumkenndar myndir voru notaðar í 

kvikmyndum jafnt sem tísku, auglýsingum, gluggaútstillingum og handverki. Þegar seinni 

heimsstyrjöldin hófst voru flestir Súrrealistarinir í Bandaríkjunum, m.a. Breton. Er hann 

kom aftur til Parísar eftir stríðið átti Súrrealisminn þar undir högg að sækja frá fyrrum 

Súrrealistum s.s. Tristan Tzara (1896 - 1963) og Jean Paul Sartre (1905 - 1980), sem þá var 

í broddi fylkingar í Tilvistarstefnunni. Þeir bölvuðu Súrrealismanum fyrir sína „fögru 

heimsku bjartsýni“. Þrátt fyrir það voru stórar sýningar haldnar á meðal Súrrealista í París 

árin 1947 og 1959 og hafði stefnan áhrif á stefnur sem stofnaðar voru eftir stríð, s.s. 

Informel, Abstract Expressionisma, CoBrA9, Nýrealisma og Gjörningalist.10 

 Hið ósjálfráða, eða hið ómeðvitaða, er oft áhugaverðara en hið útpælda. Ég er þó 

ósammála Breton um náttúru hins ósjálfráða. Ég tel það vera kokkteilblandu af öllu sem við 

                                                 
8 Amy Dempsey, „Surrealism“ Styles, schools and movements, ( London: Thames & Hudson, 2002 eða 2004-
paperback version)  s. 153. 
9 CoBrA hreyfingin var stofnuð í París árið 1948 af myndlistarmönnum frá Danmörku, Belgíu og Hollandi.  
Co - Copenhagen, Br - Brussel og A – Amsterdam, eru höfuðborgir ofantalinna landa.  
10 Amy Dempsey, s. 154. 
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upplifum, og það að okkur finnist sem eitthvað komi hvergi frá er í raun afleiðing þess að 

blandarinn var hristur. Þetta getur gert listamanninum erfitt með að skilgreina hvaðan eigin 

verk eru upprunnin. Svipaðar hugmyndir mætti heimfæra á draumaráðningar. Spænski 

Súrrealistinn Salvador Dalí talaði um að verk sín væru ekki þýðingarlaus þó hann skildi þau 

ekki fyllilega þegar hann gerði þau, þvert á móti væru þau svo uppfull af flóknum 

tengingum og meiningum að þau yrðu aldrei skilin með einföldum rökréttum leiðum.11  

En stundum er augljóst hvaðan hugmyndirnar koma og þá er auðvelt að skilgreina 

áhrifavalda. Ég prófaði t.d. að skrifa ljóð12 með þetta í huga, þ.e., ég skoðaði nokkrar bækur 

fyrir fram til að hafa áhrif á undirmeðvitundina: ljósmyndabók og bók um listamann. 

Einnig var tónlist í gangi á sama tíma, sem ég gerði mér vel grein fyrir. Á meðan skrifunum 

stóð skilgreindi ég um leið hvaðan hugmyndirnar komu. Umrætt ljóð varð því blanda af 

umhverfinu sem var í kringum mig þegar ég skrifaði. 

 Sigurður Guðmundsson er íslenskur myndlistarmaður fæddur árið 1942.13 Hann 

hefur skrifað mikið, bæði í myndlistarlegu samhengi sem bókmenntalegu. Hann hefur m.a. 

afreka gefið út þrjár skáldsögur, Tabúlarasa (1993), Ósýnilega konan (2000) og Dýrin í 

Saigon (2010)14. Í kringum 1963 hafði Sigurður miklar mætur á íslenskri, rómantískri og 

módernískri myndlist, 19. aldar bókmenntum og heimspeki. Einnig kunni hann að meta það 

sem var að gerast í listinni á þessum tíma, þ.e. CoBrA stefnan, og umgekkst hann m.a. fólk 

af því sauðahúsi. Hugmyndabrunnur og myndmál CoBrA stefnunnar komu frá dönskum 

abstraktmálurum á árunum 1935-1945. Stefnuyfirlýsingu Helhesten, sem var mikilvægt 

tímarit gefið út af dönsku CoBrA listamönnunum, skrifaði Egill Jacobsen og fjallaði hún 

um stöðu abstraktlistamanna í danskri myndlist.15 

Árið 1963 fór Sigurður Guðmundsson utan til Hollands að læra myndlist við 

listaskóla.16 Árin 1964-66 notaði hann til að skrifa lífsspeki - og heimspeki - texta. Líkt og 

Flúxus hreyfingin (fjallað um síðar í kafla um Flúxus) grundvallaðist lífsspeki Sigurðar á 

                                                 
11Salvador Dali, „Salvador Dali„s Concrete irrationality by paranoia-critisism“ The history of Surrealism. 
(Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1989)  s. 308. 
12 Sjá ljóð í viðauka s. 20. 
13 <http://www.umm.is/UMMIS/Listamenn/Listamadur/248> Sótt 20. jan. 2011. 
14 <http://www.forlagid.is/?p=568546> Sótt 22. jan.  2011. 
15 Per Hovdenakk, „Cobra í 60 ár“ COBRA Reykjavík, Erla Sigurðardóttir íslenskaði, (Reykjavík: Listasafn 
Íslands, 2007.) s. 9. 
16 Robert Jan-Muller, „Listamaður verður til“ Sigurður Guðmundsson, Aðalsteinn Ingólfsson íslenskaði, 
(Reykjavík: Mál og menning, Venlo: Uitgeverij Van Spijk, 1991.) s. 7  
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hinu óáþreifanlega og andlega.17 Þessi speki Sigurðar var rómantísk og fólst m.a. í því að 

sálarfegurð og náttúrufegurð væru háð hvort öðru, þ.e. „Samkvæmt þessu getur mjög slæm 

manneskja aldrei meðtekið náttúrufegurð,“18. Fyrstu einkasýningu sína hélt hann 15. 

febrúar 1969 og sýndi þar lítil þrívíddarverk og málverk. Sigurður vildi að a.m.k. tvennt 

kæmist til skila en það var: „að þau [verkin] yrðu aldrei skilin vitsmunalegum skilningi og 

að við gerð verkanna hafi hann skipulega sniðgengið fagurfræðilegt myndrænt val, útilokað 

allt sem gefið gæti tilefni til oftúlkunar og listræns misskilnings.“19 En þessar áréttingar 

kallast á við kennisetningar Súrrealismans. Árið 1965 stofnuðu nokkrir íslenskir listamenn 

SÚM hópinn. Nokkrum árum síðar voru meðlimir hópsins orðnir 15 talsins þ.á.m. 

myndlistarmenn, rithöfundar og tónlistarmenn. Hópurinn markaði sér ekki samræmda 

stefnu heldur bar sig eftir þeim nýjungum sem lágu í loftinu á Íslandi og í Evrópu. 

Listamennirnir innan hópsins voru því ólíkir innbyrðis en nýttu sér vettvanginn til dáða. 

Listamaðurinn Dieter Roth (1930 – 1998) dvaldist á þessum tíma á Íslandi sem leiddi til 

náinna tengsla við Flúxus hreyfinguna. Sigurður sagðist hafa fengið listræna uppfræðslu 

sína í Súm.20 Verkið Landslag með pönnukökum (1968)21 er gott dæmi um það hvernig 

kaldhæðnin varð fyrirferðarmeiri í verkum Sigurðar eftir því sem á leið. 22 Hann segir t.d.: 

 
„Um leið og þú ert farinn að sniðganga rökhugsun við gerð myndverka, ertu kominn 

á yfirráðasvæði hins óvenjulega. Áhorfandinn er oft með mynd af hinu venjulega í 

kollinum, þess vegna kímir hann þegar hann sér eitthvað sem er á skjön við það, til 

dæmis grátandi síma.“23 

 

Í gjörningi mínum (og skúlptúri eða málverki), Varúð! Gólfin eru kál í bleytu24, 

framkvæmdum í október 2010, notaðist ég við hið óvenjulega. Ég skar hvítkálshaus til 

helminga og átti hann að tákna heilahvelin á mér. Heilann setti ég á gólfið á ganginum í 

Listaháskóla Íslands og vökvaði með garðkönnu. Eftir það gekk ég að veggnum, sótti skilti 
                                                 
17 Robert Jan-Muller, „Listamaður verður til“ Sigurður Guðmundsson, Aðalsteinn Ingólfsson íslenskaði, 
(Reykjavík: Mál og menning, Venlo: Uitgeverij Van Spijk, 1991.)  s. 11. 
18 Sama s.  8-10. 
19 Sama s. 11-13. 
20 Sama s. 11. 
21 sem er landslagsmynd með pönnukökum í stað jökla. 
22 Robert Jan-Muller, s. 13. 
23Sama s. 13. 
24 Sjá myndir í viðauka s. 21. 
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og setti fyrir framan kálið. Á skiltinu stóð: Varúð! Gólfin eru kál í bleytu. Áhorfendur 

hlógu og var nokkur gagnrýni um að verkið hefði verið of fyndið. Hugmyndin að verkinu 

kom út frá því þegar ég las á skilti sem komið var fyrir á stað, í lítilli verslunarmiðstöð, þar 

sem þakið lak. Á skiltinu stóð: „Varúð! Gólfin eru hál í bleytu.“ en eins og verkið gefur til 

kynna mislas ég textann á skiltinu. 

 

IIIIII..  

VViinnnnuuvveegggguurr  
 

Upp á síðkastið hef ég verið að vinna með gömlu skissubækurnar mínar. Ég klippi úr þeim 

og festi skissur og texta á korkvegginn fyrir framan skrifborðið mitt.25 Ferlið hjálpar við að 

taka hugsunina, sem er á ferðalagi á milli taugafrumnanna, og setja hana sjónrænt niður á 

blað, skrifa hana niður og hlekkja. Þegar hugsunin er komin á sjónrænt form er hægt að 

pæla meira án þess að týna uppruna hugsunarinnar. Áður en ég veit af er komin blaðsíða af 

annaðhvort hinum viturlegasta texta eða algeru rugli. Þá er allavega komið eitthvað, sem 

alltaf er afrakstur hugsunar. Yfirlestur afreksins gerir mér auðara með að sigta í burtu það 

sem er óáhugavert. Þetta þarf ég að gera, því heilinn í mér er ekki sem fullkomlega 

rökréttur þráður, tengjandi frá einum enda til annars, heldur sem óendanlega flókið 

tengslanet milli alls kyns upplýsinga, margtengdu í alls kyns stefnur, sem stundum fara í 

gagnstæðar áttir. 

 
„Einhverstaðar í þessum heimi hlýtur hið flókna enn að vera metið að verðleikum sínum. 

Það er óhjákvæmilegt að tengja í önnur vandamálsvæði þegar eitt vandamál er leyst.“ 26 

 

Þetta ferli minnir nokkuð á „Ensemble“ verkin hennar Önnu Oppermann. Anna Oppermann 

var þýsk myndlistarkona sem vann að list sinni á árunum 1968 – 199227, en hún lést árið 

                                                 
25 Sjá myndir í viðauka s. 22-3. 
26Hans D. Christ og Iris Dressler, „A commentary,  Not a Foreword“ Anna Oppermann, Ensembles 1968-
1992. (Stuttgart: Hatje Cantz, 2007) s. 14. (Textann þýddi ég úr ensku: „Somewhere in this world complexity 
must still be valued. It is impossible to tacklea problem without taking into consideration that every problem 
is linked to other problem areas.”) 
27 Hans D. Christ og Iris Dressler, „A commentary,  Not a Foreword“ Anna Oppermann, Ensembles 1968-
1992. (Stuttgart: Hatje Cantz, 2007) s. 14. 
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1993, 53 ára gömul.28 Á þessum tíma var henni lýst af gagnrýnendum sem „miðlungs 

málara, málandi líflausar kyrralífsmyndir af heimilinu“. Eduard Beaucomp listgagnrýnandi 

taldi hana „safna í stað þess að skapa og finna upp“.29 Ástæða þessa viðhorfs gagnvart 

Önnu er talin hafa stafað út af kyni hennar. En viðhorfið hefur heldur betur breyst í gegnum 

tíðina og nokkrum árum eftir dauða hennar, 1993, voru verk hennar loks sett á þann stall 

sem þau verðskulduðu.30 Í verk sín notar Anna ýmis konar pappírsbleðla, laufblöð, 

ljósmyndir, fundna hluti, húsgögn og fleira sem hún finnur og safnar saman. Saman mynda 

þessir hlutir flóknar gerðir innsetningar sem koma til skila ákveðnum hugmyndum út frá 

þemum sem hún velur sér. Verkin eru stór, fyrirferðamikil og flókin. Þau höfða til vitsmuna 

áhorfandans og innihalda svimandi margar tilvísanir.31 Hún sagði sjálf að verkin væru ekki 

enn fullunnin þegar þau væru sett fram á sýningum því í hvert sinn sem þau væru sýnd 

breyttust þau, og gera enn. Ekki eru öll blöðin úr sýrufríum pappír og rósablöð þorna hratt. 

Áhrifa frá geðlækninum Sigmund Freud og heimspekingunum Theodor Adorno, Umberto 

Eco, Peter Sloterdijk og fleirum má gæta í verkum Önnu.32 Nokkrar stefnur, Flúxus, 

Popplist, Minimalismi og Arte Povera, voru í gangi þegar Anna setti saman verk sín en hún 

passaði ekki inn í neina þeirra. Ef það ætti að þröngva list hennar í einhverskonar flokka er 

helst hægt að setja hana undir Ferlislist eða Konseptlist uppbyggingarlega séð en útlitslega 

séð væri kannski hægt að flokka þau undir Barrokk.33 Vandamálin við flokkun listar Önnu 

gætu einnig hafa orsakað hin hörðu viðbrögð gagnrýnenda.34 Innsetningar Önnu líkjast 

vinnuferlinu mínu. Það sem er ólíkast með verkum okkar er að úr veggnum mínum fanga 

ég hugmyndirnar og þróa þær áfram auk þess sem veggurinn minn er samansafn af alls 

kyns þemum og hugmyndum sem ég flokka ekki niður á rökréttan hátt. Enda er veggurinn 

ekki ætlaður sem verk á sýningu, enn sem komið er. 

 

IIVV..  

                                                 
28 <http://www.frieze.com/issue/review/anna_oppermann/> Sótt 20. jan. 2011. 
29Hans D. Christ og Iris Dressler, „A commentary,  Not a Foreword“ Anna Oppermann, Ensembles 1968-
1992. (Stuttgart: Hatje Cantz, 2007) s. 14. 
30Sama  s. 16. 
31Sama s . 15. 
32 <http://www.frieze.com/issue/review/anna_oppermann/> Sótt 20. jan. 2011. 
33

 Hans D. Christ og Iris Dressler, s. 15. 
34

 Sama s. 15. 
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FFoorrttííððiinn  
 

Hin franska Louise Bourgeois (1911-2010) fluttist til Bandaríkjanna árið 1938. Um 1940 

fór hún að gera skúlptúrana sem hún er svo þekkt fyrir. Hún varð fyrir miklum áhrifum frá 

evrópsku Súrrealistunum í Bandaríkjunum um og eftir seinni heimsstyrjöldina. Í byrjun 

gerði hún lífræna og afstrakt skúlptúra úr viði. Seinna, um 1960, fór hún að nota gúmmí, 

brons og stein og urðu verkin stærri.35 Louise notaði fortíð sína mikið í verkunum. Þau eru 

sum hver endurgerð af atburðum sem hafa átt sér stað.36 Endurtekin minni í verkum Louise 

voru: samband hennar við foreldra sína, hið djúpstæða hlutverk sem kyngervið lék í 

fjölskyldunni, kven- og karllíkamar, sakleysi o.fl. Louise segist vilja gleyma þessum 

minningum sem hún vinnur með þar sem þær eru ekki góðar minningar. Hún skapar til að 

gleyma.37 Ekki ég. Í myndlist minni nota ég stundum sögur úr fortíð minni eða ljósmyndir 

úr gömlum fjölskyldualbúmum. Atburðirnir eru tengdir góðum minningum, einhverju 

skemmtilegu sem gerðist í æsku. Ég held ég vilji minnast horfinna tíma sem hafa gert mig 

að þeirri sem ég er. Mörgum af þeim atburðum sem ljósmyndirnar í albúmunum sýna, man 

ég ekki eftir, nema af því að það eru til ljósmyndir af þeim. Þannig byggist minni mitt á 

sögum sem foreldrar mínir hafa sagt mér þegar ég var yngri út frá myndunum. Í verkinu, 

Ljósmyndir fjölskyldu minnar38, valdi ég nokkrar ljósmyndir af filmum úr 

fjölskyldualbúmum okkar heima og vann með í stækkara í myrkraherbergi. Myndunum var 

lýst tvisvar á blaðið, í annað skiptið rétt og í hitt skiptið var pappírnum snúið 180° og lýst 

aftur. Myndirnar eru ógreinilegar og sýna hversu auðvelt er að endurskrifa söguna ef hennar 

er ekki nógu vel minnst. Með þessarri aðferð gat bjó ég til mynstur úr myndunum og vísuðu 

þær í hefð fjölskyldunnar, að myndir voru teknar af öllum og því sem verið var að gera á 

ferðalögum. Þannig sést á myndunum, systir mín sitja á stein í miðju stöðuvatni og ég og 

vinkona mín að leika okkur í uppblásinni sundlaug. Önnur mynd sem passar, og passar ekki 

með hinum myndunum er af vélarrúmi í skipi. Faðir minn hefur unnið lengi vel við að sjá 

                                                 
35 <http://www.pbs.org/art21/artists/bourgeois/> Sótt 20. jan. 2011. 
36 Höfundar ekki getið, „Cronology“  Louise Bourgeois, memory and architecture. (Madrid: Ministerio de 
educación y cultura, 2000.) s. 281.  
37Jerry Gorovoy og Danielle Tilkin, „There„s No Place Like Home“  Louise Bourgeois, memory and 
architecture, (Madrid: Ministerio de educación y cultura, 2000) s.16. 
38 Sjá myndir í viðauka s. 24-5. 
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um skipasmíðar og hefur hann þess vegna tekið þúsundir ljósmynda af vélarrúmum hinna 

fjölmörgu skipa. Þannig hefur hann myndað sér aðra hefð. Ég ákvað að sýna þessar þrjár 

myndir í yfirferð í mars 2009, þrátt fyrir að hafa gert fleiri myndir. Myndirnar þrjár voru 

límdar á svart karton sem myndaði eilítinn ramma utan um þær. Myndirnar hengdi ég ekki 

upp í röð heldur var miðjumyndin hærri en hinar tvær, þannig að efra horn endamyndanna 

snertu bæði neðri horn miðjumyndarinnar. Þannig vísaði uppsetning myndanna í 

fjölskyldumynstrið og gaf til kynna að þeim gæti fjölgað. Þessar þrjár myndir pössuðu vel 

saman vegna litanna, þ.e. þær voru allar grænar, og engin þeirra vísaði of greinilega í fólk, 

en aðrar myndir sem það gerðu þóttu mér skemma mystrið, þær urðu of persónulegar. 

Í ljósmyndaverki vorið 2010, Myndaalbúm39, notaði ég enn og aftur ljósmyndir úr 

fjölskyldualbúmunum. Í þetta sinn var þeim ekkert breytt, heldur voru þær settar saman, 

tvær og tvær. Ég hafði komið auga á einskonar reglu þegar ég sat eitt kvöld og skoðaði 

gömlu fjölskyldualbúmin. Reglan var sú að margar ljósmyndir komu í einskonar tvennum, 

þær voru teknar á sama stað og á sama tíma, nema að á annarri ljósmyndinni vantaði föður 

minn, sem tók þá myndina. Á hinni ljósmyndinni stóð faðir minn og í staðinn vantaði 

einhvern annan úr fjölskyldunni. Það var þessi regla sem fékk mig til að gera verkið. Mér 

leið eins og stærðfræðingi sem uppgötvar áður ófundna reglu í óendanlegri runu prímtalna. 

Ljósmyndirnar voru skannaðar inn í tölvu, prentaðar út tvær saman á A4 blað, á báðar 

hliðar, og gormaðar saman í 17 blaðsíðna bók, þar með taldar forsíðu og baksíðu. Bókin var 

sýnd á sýningu í Kubbnum, maí 2010, í Listaháskóla Íslands á lítilli, hvítri kommóðu í eigu 

fjölskyldu minnar. 

 

VV..  

FFllúúxxuuss  oogg  BBóókkvveerrkk    
 

Af mörgum verkum mínum má sjá hve hugleiknar bækur eru mér. Bækur sem þjóna öðrum 

tilgangi en þeim var upprunalega ætlað, til lestrar, eru sérstaklega áhugaverðar. Í viðtali við 

Aðalstein Ingólfsson talar Sigurður Guðmundsson í glettni um að af myndlist frá 

                                                 
39 Sjá myndir í viðauka s. 26. 
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Norðurlöndunum innihaldi íslensk myndlist alltaf bókmenntalega taug.40 Að minnsta kosti 

hef ég, á ferli mínum, gert nokkur bókverk og bókartengd verk.  

Grunnhugmyndin á bak við Flúxus stefnuna var sú að hægt væri að upplifa lífið 

sjálft sem list. George Maciunas (1931 – 1978) fann upp hugtakið Flúxus árið 1961 til að 

skilgreina og tengja á milli mismunandi kima hins síbreytilega hóps, sem var að myndast, 

s.s. miðla, þjóðernis, kynja, o.fl. Maciunas sagði Flúxus vera blöndu af grínistanum Spike 

Jones, fjölleikasýningu, brandara, barnaleikjum og Duchamp.41 Flúxus listamennirnir voru 

ólíkir og framleiddu m.a. minimalíska gjörninga, mikilfenglegar óperur, málverk á striga, 

grafíkmyndir o.fl.42 Hugtakið Gjörningur var fundið upp, í skólastofu,43 af hinum 

bandaríska Allan Kaprow (1927 - 2006)44 árið1958, þegar hann notaði orðið til að lýsa 

fjölmiðla- og tilraunaleikhúsi sínu.45 Mörg verk innan Flúxus voru unnin í samvinnu, ýmist 

með öðrum listamönnum eða áhorfandanum. Listamenn innan stefnunnar voru m.a. 

Maciunas, George Brecht (1925 - ), Yoko Ono (1933 - ), Nam June Paik (1932 - ), Dieter 

Roth og La Monte Young (1935 - ).46 Meðlimir Flúxus töldu hreyfinguna koma frá Ný 

Dadaistunum (6. og 7. áratugurinn) og að hún væri skyld hreyfingum eins og Lettrisma, 

Beat Art, Fönki, Ný Realisma og Situationist International. Flúxus listamenn vildu tengja 

lífið og listina betur saman og nota  lýðrænni aðferðir við framleiðslu og söfnun listar.47 

Hreyfingin andmælti efnishyggju með því að árétta sjónarmið listamannsins sjálfs og 

hverfulleika listaverksins.48 Þeir voru anarkískir aktívistar (líkt og Fútúristar og Dadaistar) 

og útópískir aðgerðarsinnar (líkt og Rússnesku Konstrúktivistarnir). Flúxus listamennirnir 

urðu fyrir áhrifum frá úrvalsriti samtímamannsins Robert Motherwell (1915-1991), The 

Dada Painters and Poets (1951) og samtímatónskáldsins John Cage (1912 – 1992).49 Verk 

                                                 
40Zsa-Zsa Eyck, „Inngangur“ Sigurður Guðmundsson, Aðalsteinn Ingólfsson íslenskaði, (Reykjavík: Mál og 
menning, Venlo: Uitgeverij Van Spijk, 1991.) s. XII 
41

 Amy Dempsey, „Fluxus“ Styles, schools and movements, ( London: Thames & Hudson, 2002 eða 2004-
paperback version)  s. 228. 
42 Hannah Higgins, „Introduction“ Fluxus Experience, (Berkeley, Los Angeles og London: University of 
California Press, 2002)  s. 1. 
43

 Sama,  s. 2. 
44 <http://www.hauserwirth.com/artists/35/allan-kaprow/biography/>  Sótt 20. janúar 2011 
45 Hannah Higgins,  s. 2. 
46 Amy Dempsey, s. 228. 
47 Sama,  s. 229. 
48

 Robert Jan-Muller, „Listamaður verður til“ Sigurður Guðmundsson, Aðalsteinn Ingólfsson íslenskaði, 
(Reykjavík: Mál og menning, Venlo: Uitgeverij Van Spijk, 1991.) s. 11. 
49 Amy Dempsey, „Fluxus“ Styles, schools and movements, ( London: Thames & Hudson, 2004)  s. 229. 
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Flúxus stefnunnar voru „fáránleg, venjuleg, ofbeldisfull og skírskotuðu oft í gagnrýni á 

jafnaðarpólitík“. Flúxus listamennirnir vildu gera hinn, að þeir töldu, gervilega listheim, að 

athlægi og setja listamanninn og áhorfandann í valdastöðu.50 Vinsælt var að skapa „Gerðu 

það sjálfur“ fyrirmælaverk, þ.e. textaverk sem útskýra gjörning fyrir áhorfandanum, sem þá 

framkvæmir gjörninginn og uppsker listaverk að launum.51 Higgins útskýrði að „Flúxus 

væri aðferð við að gera hluti, hefð, og, aðferð við að lifa lífinu og deyja.“ Hópurinn hélt 

fjöldann allan af  hátíðum, tónleikum, túrum, sýningum, gaf út dagblöð, kvikmyndir og 

smásagnasöfn. Eldaður var Flúxus matur og jafnvel voru framkvæmdir Flúxus skilnaðir og 

Flúxus giftingar. Líkt og Cage, sem taldi öll hljóð geta orðið að tónlist, mátti allt nota við 

gerð listar, að mati Flúxus hópsins. Í yfirlýsingu Flúxus hópsins árið 1965 sagði Maciunas 

að hlutverk listamannsins væri að „sýna að allt gæti verið list og allir gætu búið hana til“.52 

Ég hef gert nokkur bókverk. Bæði bókaskúlptúra og einnig hef ég notað bók í 

gjörning. Eins og sagði áðan voru bókverkamiðillinn og gjörningamiðillinn mikið notaðir í 

Flúxuslist. Gjörning einn, Fuglagjörninginn53, framkvæmdi ég í mars 2010 í Kubbnum á 

gjörningadegi í Listaháskólanum. Gjörningurinn fór fram í þrem stigum. Í fyrsta stiginu sat 

ég á gólfinu með gamla bók um fugla sem innihélt m.a. teiknaðar myndir af fuglum. Ég 

fletti bókinni og þegar kom að blaðsíðu sem á voru fuglamyndir reif ég hana úr bókinni. Í 

öðru stigi bjó ég til skutlu úr hverri útrifinni blaðsíðu. Í lokastigi gjörningsins, því þriðja, 

opnaði ég gluggann og kastaði skutlunum út. Svo lokaði ég glugganum. Mér hlotnaðist 

umrædd bók þegar amma mín, Helga, flutti úr húsi sínu, í smærri íbúð í blokk fyrir aldraða. 

Þurfti hún því að losa sig við margt sem hún og Kristinn, maðurinn hennar sálugi, höfðu 

sankað að sér gegnum tíðina. Fuglabókin, nánar tiltekið, Fuglabók AB, Fuglar Íslands og 

Evrópu, hafði ekki verið opnuð frá því áður en ég fæddist og höfðu fuglarnir því verið 

lokaðir inni í bókinni í a.m.k. 22 ár. Mér þótti við hæfi að frelsa þá og leyfa þeim að fljúga 

hið hinsta sinn. Auðvitað eyðilagðist bókin að einhverju leyti, en þótti mér það lítil fórn. 

Ég notaði fuglabókina aftur í öðru verki mínu,  Andaraddir54, í desember 2010. 

Verkið var ljóð samsett úr röddum anda. Ég s.s. skrifaði niður þau orð sem fuglabókin 

                                                 
50 Amy Dempsey, „Fluxus“ Styles, schools and movements, ( London: Thames & Hudson, 2004)   s. 229. 
51 Stephen Bury, „Fluxus books“ Artist‘s books, the book as a work of art 1963-1995, (Hampshire: Scolar 
Press, 1995) s. 18. 
52 Amy Dempsey, s. 229. 
53 Sjá mynd í viðauka s. 27. 
54 Sjá textaverk í viðauka s. 28. 
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sagði að hljómuðu eins og raddir fugla af andaætt, og setti upp í ljóð. Verkið var hluti af 

fleiri verkum sem ég setti upp saman á færanlega korktöflu á fótum. Þau verk voru 

teikningar í náttúrufræðilegum stíl og textaverk, eins og Andaraddir. Íslenski 

myndlistamaðurinn Birgir Andrésson (1955 – 2007) samdi textaverk sem hann kallar 

Mannlýsingar og eru þau samsett úr lýsingum af týndu fólki og eftirlýstum glæpamönnum 

úr fornum íslenskum þingréttargögnum. Í bakgrunni textanna notaði hann svokallaða 

séríslenska liti.55 Ljóðasafn Sigurðar Guðmundssonar A is Anna frá árinu 1973 og ber 

undirtitilinn fundin ljóð eru fundnir textar og tölur. T.d. er eitt ljóðið, Lögregluljóð samsett 

úr númerum bíla sem lagt hefur verið ólöglega. 56 Verk Sigurðar og verk Birgis svipa til 

Andaradda á þann hátt að öll eru þau samsett úr fundnum upplýsingum. Einnig má kalla 

upplýsingarnar „objet trouvé“. En hugtakið var notað í ýmsum stefnum m.a., Dadaisma, 

Konstrúktífisma, Súrrealisma, o.fl. Súrrealistar vildu með þessu búa til undarlegar 

samsetningar,57 t.d. hið súrrealíska verk hinnar svissnesku Meret Oppenheim (1913-1985), 

Object (1936). Verkið samanstóð af bolla, undirskál og skeið sem hulin voru feldi.58 Kurt 

Schwitters var Dadaisti sem m.a. samdi svokölluð hljóðaljóð eða „sound poems“. Eitt 

þeirra kallaði hann Ursonate og var ljóð úr bullorðum. Ljóðið byrjar á orðunum: 

 

„Fümms bö wö tää zää Uu,  

pögiff,  

kwii Ee. . . “59 

 

Ljóðið kallast augljóslega á við Andaraddir þar sem þau líta bæði út, við fyrstu sýn, fyrir að 

vera algert bull, og Ursonate er það vissulega en Andaraddir eru það ekki.  

Ljósmyndaseríu eina sýndi ég á sama stað og Myndaalbúmið og samanstendur hún 

af þrem portrettmyndum af bókum.60 Ein ljósmynd sýnir bók sem notuð er til að halda 

glugga opnum, önnur er af kjöllausri bók sem hangir í tré og sú þriðja er af bók sem flýtur á 

                                                 
55<http://www.artpapers.org/feature_articles/feature1_2008_0102.htm>, Sótt 2. jan. 2011. 
56Robert Jan-Muller, „Listamaður verður til“ Sigurður Guðmundsson, Aðalsteinn Ingólfsson íslenskaði, 
(Reykjavík: Mál og menning, Venlo: Uitgeverij Van Spijk, 1991.) s. 17. 
57 <http://www.moma.org/collection/theme.php?theme_id=10135> Sótt 20. jan. 2011. 
58 Sama 
59<http://www.medienkunstnetz.de/works/ursonate/audio/1/>, Sótt 10. jan. 2011. 
60 Sjá myndir í viðauka s. 29-30. 

http://www.artpapers.org/feature_articles/feature1_2008_0102.htm
http://www.medienkunstnetz.de/works/ursonate/audio/1/
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sjónum í fjörunni. Fyrstnefnda ljósmyndin gat af sér hinar tvær, þ.e. hún var ekki sviðsett, 

heldur fann ég hana á þessum stað á þessarri stundu og var myndin einskonar „snapshot“, 

jafnvel „objet trouvé“.  Hinar tvær setti ég á svið til að ríma við fyrstu myndina. Allar 

bækurnar á ljósmyndunum þrem gegna hlutverkum sem ekki eru talin dæmigerð fyrir 

bækur. Myndirnar vísa í einhverskonar persónur og þess vegna kalla ég þær portrettmyndir. 

Ein persónan er að horfa út um gluggann, kannski vill hún kasta sér út, en er í raun að 

grínast, líklegast er hún bara að hræða vin sinn. Önnur persónan er hugsanlega að róla sér í 

trénu, kannski er hún búin að hengja sig.61 Þriðja bókin er að vaða í kaldri fjörunni, leita að 

skeljum, má vera að hún vilji drekkja sér. Sviðsettu myndirnar tvær sem minna eilítið á 

Sviðsetningar eða Situations Sigurðar Guðmundssonar, þar sem hann ljósmyndar litla 

gjörninga er eiga að koma ákveðinni hugmynd eða kennd á framfæri.62 Lily Van Ginneken 

segir ljósmyndir Sigurðar þjóna ákveðnu hlutverki án þess að listamaðurinn nýti sér kosti 

ljósmyndunar til hlýtar, t.a.m. fjölföldun, en hann gerði alltaf bara eitt eintak af hverri 

mynd. Hún segir ljósmyndirnar ólistrænar og yfirlætislausar.63 Þá meinar hún að 

ljósmyndin þjóni tilgangi verksins, sé heimild um verkið, í stað þess að ljósmyndin sé 

verkið. Á hinn bóginn eru portrettljósmyndirnar af bókunum verkið, þ.e. sviðsetningin var 

ekki endilega það sem átti að komast til skila, heldur áttu ljósmyndirnar að standa sem 

fullklárað ljósmyndaverk.   

VVII..  

NNááttttúúrraann  

 
Áhugi minn hefur lengi legið, ásamt myndlist og bókmenntum, á vísindalega sviðinu. Fyrir 

stuttu kom út grein um að leitin að plánetum, sem á gæti verið líf, hefði orðið umfangsmeiri 

þar sem ný tegund baktería hefði fundist. Það sem var áhugavert við bakteríurnar var að 

þær gátu lifað við aðstæður sem áður voru taldar ómögulegar til lífsviðurværis. Þannig gátu 

                                                 
61hugsanlega vegna þess að henni finnst ekkert skilgreina sig lengur, hún er kjöllaus. 
62Lily Van Ginneken, „Sviðsetningar“ Sigurður Guðmundsson, Aðalsteinn Ingólfsson íslenskaði, (Reykjavík: 
Mál og menning, Venlo: Uitgeverij Van Spijk, 1991.) s. 71. 
63Sama s. 73. 



16 
 

mikið fleiri plánetur komið til greina í leitinni að lífi í geimnum.64 Út frá þessari grein gerði 

ég seríu af teikningum sem áttu að útskýra ákveðin ímynduð ferli. Ein af þessum tekningum 

var Lífhermirinn.65 Teikningin sýndi vél sem segði til um, eftir því hvaða efni væru sett í 

hana, hvort þau gætu myndað líf eða ekki, og þá hvernig samsetningin yrði o.fl. Önnur 

teikning sem ég sýndi með þessum teikningum var af bakhlið karlmanns. Úr herðablöðum 

mannsins uxu feiknastór eyru. Manninn kallaði ég Eyrnil.66 Teikningin varð til eftir samtöl 

sem ég hef oft átt við náfrænku mína. Hún er afar hrifin af englum og biður mig í hvert sinn 

sem hún hittir mig um að mála handa sér englamálverk. Ég hef hingað til skorist undan 

þessari áskorun, einhvernveginn þótt þessi bón frekar furðuleg þar sem ég mála heldur lítið. 

Eyrnillinn minnir einnig á músina með mannseyrað.67 Tilraunin þótti mér ógeðsleg og 

furðuleg þegar ég heyrði um hana fyrst og hef varla getað hætt að hugsa um hana síðan. Á 

sama tíma þykir mér þetta hrikalega spennandi möguleiki, að hugsanlegt sé að rækta 

mismunandi vefi, útlimi, líffæri o.fl. til læknismeðferða og þvíumlíkt. Teikningarnar voru 

sýndar með Andaröddunum. Þessi náttúruvísindaáhugi minnir dálítið á verk Roxy Paine 

sem fæddist árið 1966 í New York og ólst upp í úthverfum Norður Virginíu. Hann segir að 

úthverfin séu:68 

 
„snúin sýn á náttúrunni ...Það sem ég man eftir í sambandi við náttúruna í úthverfunun... 

voru endamörkin. Náttúran þar er stýrð og hagrædd.“69 

  

Verk Roxy koma beint úr náttúrunni. Hann hefur gert skúlptúra sem líkjast lauflausum 

trjám. Hann er bæði nákvæmur og ónákvæmur í smíðum þeirra. T.a.m. mótar oft fyrir 

sveppagróðri á trjánum og stundum eru þau brotin, en jafnframt eru trén búin til úr mörgum 

einingum og samskeytin sjást oft vel. Skúlptúrarnir eru úr ryðfríu stáli og er lítil hætta á að 

þeir breytist í nánustu framtíð, útliti þeirra er vel stjórnað. Einnig hefur hann gert 

                                                 
64<http://news.nationalgeographic.com/news/2010/12/101202-nasa-announcement-arsenic-life-mono-lake-
science-space/>, Sótt 4. jan. 2011. 
65 Sjá mynd í viðauka s. 31. 
66 Sjá mynd í viðauka s. 32. 
67 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/1949073.stm> Sótt  20. janúar 2011. 
68Eleanor Heartney, „The machine and the Garden“ Roxy Paine. (Munich, Berlin, London og New York: 
Prestel, 2009) s. 17. 
69Sama, s. 17. (Textann þýddi ég úr ensku: „Twisted vision of nature. ...What I remember about nature in the 
suburbs... were the borders. The natural world is totally controlled and manipulated in the suburbia.“)þ 

http://news.nationalgeographic.com/news/2010/12/101202-nasa-announcement-arsenic-life-mono-lake-science-space/
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/12/101202-nasa-announcement-arsenic-life-mono-lake-science-space/
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innsetningarnar, Psilocybe Cubensis Field og Amanita Muscaria Field, þar sem hann þekur 

gólf gallerís sveppum með jöfnu millibili. Auk þess gerði hann verkið Competing Crusts, 

sem er rammi með tveimur sveppafylkingum er koma hvor úr sínu horninu og líta út fyrir 

að vera að berjast um yfirráðasvæði, innan rammans auðvitað. Að svipuðu leyti erum við 

bæði að fjalla um ónáttúru. Hjá mér er meiri úrkynjun á sviði gervivísínda og pælingar í 

erfðavísindum heldur en hjá Roxy, sem einbeitir sér að stjórnun og hlekkjun náttúrunnar. 

Verkið Milliinnheimta70 var sýnt með Andaröddum. Orðið var prentað í Dagblaðinu 

og stakk svo undarlega í stúf sökum þriggja tvöfaldra sam- og sérhljóða í röð, ll, ii og nn. 

Ég trúði því ekki að orðið væri til og ákvað því að nota vísindalega aðferð til að raðgreina 

orðið í eindir, bæði á „microscopical“/agnarsmáu og „macroscopical“/ógnarstóru sviði. 

Þannig var orðið skoðað ef það hefði enga tvöfalda sam- og sérhljóða, hefði það þrefalda 

sam- og sérhljóða, fjórfalda, fimmfalda o.s.frv. þar til komið var upp í tíu. Bæði 

bókmenntalegar og vísindalegar aðferðir voru nýttar í gerð verksins. Verkið Ofrím eftir 

Sigurð Guðmundsson rímar svolítið við verkið mitt. Þar beitir hann ákveðnu rímferli til 

þess að umbreyta, í sex skrefum, vísunni, Afi minn fór á honum rauð, yfir í vísu sem 

eingöngu er búin til úr orðum sem ríma við orð fyrrnefndrar vísu.71 Bæði verkin reyna að 

einhverju leyti að afvopna texta sem fyrir eru og gera þá að einhverju sem ekki var fyrirséð. 

  

VVIIII..  

ÚÚttggaanngguurr  
 

Eins og sjá má á ofangreindum verkum liggur áhugasvið mitt sem myndlistarmaður á 

mörgum sviðum. Ég skrifa ljóð og stutta texta og mig langar í framtíðinni að gefa út bækur 

jafnframt því að stunda myndlistina. Flest mín ljóð eru á íslensku og hef ég áhuga á 

íslensku tungumáli og sögu. Einnig fanga náttúrufræði og vísindi athygli mína. Svo þykir 

mér sérlega skemmtilegt að blanda áhugamálunum saman því þá kemur yfirleitt eitthvað 

sem ég sá ekki fyrir sbr. Milliinnheimta. Sjá má að verk mín tengjast með afar flóknum 

leiðum í margskonar stefnur, strauma og í umhverfið sem ég lifi og hrærist í. Þar má telja 
                                                 
70 Sjá mynd í viðauka s. 33. 
71Sigurður Guðmundsson, „Tími“ Sigurður Guðmundsson, Aðalsteinn Ingólfsson íslenskaði, (Reykjavík: Mál 
og menning, Venlo: Uitgeverij Van Spijk, 1991.) s. 35 
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upp Súrrealisma, Flúxus, Dadaisma, Sigurð Guðmundsson, Önnu Oppermann, Kurt 

Schwitters og Roxy Paine. En á sama hátt, og myndlist mín tengist stefnum þessum og 

listamönnum, tengjast stefnurnar og listamennirnir innbyrðis, verða fyrir og hafa áhrif á 

hvorn annan. Það má útskýra með þeirri einföldu kennisetningu að ekkert kemur frá engu, 

stundum er bara erfitt að koma auga á „ekkert“. „Ekkert“ getur verið það agnarsmátt, að 

auga okkar nemur það ekki, eða það ógnarstórt að heili okkar telur það ekki vera mikilvægt. 

Þess vegna getur oft verið gott að hlusta á drauma okkar, og það sem við köllum 

undirmeðvitundina, líkt og Súrrealisminn boðar, vegna þess að þaðan geta komið 

hugmyndir sem ekki verða fyrir jafnmiklum áhrifum frá rökréttum hugsanaferlum og allt 

hitt sem við hugsum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Viðauki 
Ljóð og myndir. 

 
 
 
 
Abstrakt blanda  
af handakrika- og popplykt 
svíður í nasirnar. 
Frönsk salsatónlist 
í lélegum hljómtækjum. 
Afkáranlega skrifuð fyrirsögn 
á forsíðu dagblaðsins 
sem söguhetjan les. 
Geispandi bíógestir 
vildu að þeir hefðu farið að sjá 
hasarbíósmellinn. 
Listkvikmyndagagnrýnandi 
hvíslar sjálfumglaður í eyrað á mér 
að myndin sé of falleg 
til að geta talist list. 

   Jóhanna María 

   (Ljóð skrifað veturinn 2010) 
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Varúð! Gólfin eru kál í bleytu. 

 
(Gjörningur framkvæmdur á gangi í Listaháskóla Íslands, október 2010) 
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Vinnuveggur 
 

 

 

(Myndir af vinnuveggnum 
mínum á heimasvæði 3. árs, 
Listaháskóla Íslands) 
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Ljósmyndir fjölskyldu minnar 

 

 

 
 

(Myndir sýndar á vegg 
í Listaháskóla Íslands, 
mars 2009) 
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Myndaalbúm 
 

 
 

 
 

(Verk sýnt í Kubbnum í Listaháskóla Íslands, maí 2010) 
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Fuglagjörningur 

 

 
 
(Gjörningur framkvæmdur í Kubbnum í Listaháskóla Íslands, mars 2010) 
(Video sýnt á Gjörningasýningunni Six weeks of hell with Erling, í Nýló, mars 2010) 
 
Myndband er hægt að sjá af  gjörningnum á slóðinni: 
<http://www.youtube.com/watch?v=HWgJQQoaCeU> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HWgJQQoaCeU
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Andaraddir 
 
 
 
Or-honk       Flæmingi 
Ká-ljú  Ljó-lokk      Blesgæs 
Hú-hú-hú       Álft(Svanur) 
Kaahk  Söng-öng-öng      Snjógæs 
Öng-önk       Akurgæs 
Kíng-úínk  Úínk-úínk-úínk     Heiðagæs 
Ah-honk       Kanadagæs 
Krrah  Knirr       Hvinönd 
Ahng-öng öng  Ga-ank     Grágæs 
Rronk  Rrökk       Margæs 
Kikk-úikk  Ki-kúa      Fagurgæs 
Körr        Mandarínönd 
Gnökk        Helsingi 
Fíhb        Stokkönd 
Krrit        Urtönd 
Karr-karr       Duggönd 
Raaak-raaak-rakk-rakk-rakk     Garönd 
Tökk-tökk       Skeiðönd 
Hví-ú        Rauðhöfðaönd 
A-a-áli‘k a-a-áli‘k  A-úelí, a-úelí  Áv-ra, áv-ra  Hávella 
Hvor-ör  Karr-arr      Korpönd 
U-hú  Ú-hú-öh  Kor-r-r     Æður 

 
(Textaverk sýnt á sýningu á heimasvæði þriðja árs, desember 2010) 
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Ljósmyndasería af bókum 
 

 
 

 
 

(Verk sýnt í Kubbnum í Listaháskóla Íslands, maí 2010) 
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Lífhermir 
 

 
 

(Teikning sýnd á sýningu á heimasvæði þriðja árs, desember 2010) 
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Eyrnill 
 

 
 

(Teikning sýnd á sýningu á heimasvæði þriðja árs, desember 2010) 
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Milliinnheimta 
 

 
 

(Textaverk sýnt á sýningu á heimasvæði þriðja árs, desember 2010) 
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