Speglanir
Steinunnar
kúlptúr he fur ge ngið í e ndurnýjun lífdaganna
uppá síðkastið og það er ekki sízt ungt fólk, sem
telur að það nái listrænum markmiðum sínum
betur me ð því að vinna í þrívídd. Nýbylgjan í
málverkinu, se m hófst um 1980, verður naum-

Á Kjarvalsstöðum ste ndur nú yfir sýning Steinunnar Þórarinsdóttur,
myndhöggvara, sem he fur manninn fyrir megintema og vinnur úr ýmsum
efnum ve rk, sem talizt
geta táknræn fyrir þá
grósku, sem nú ríkir í
skúlptúr, bæði hér og erlendis.

stór skúlptúr

ast talin mikið nýmæli frá sjónarhóli
sögunnar; aftur á móti hefur orðið þýðingarmikil ge rjun í skúlptúr á sama tíma og sú
gerjun byggist ekki á að endurgera það, sem
fyrri tíma listame nn e ru búnir að þróa og
lyfta til ve gs og virðingar. Þrátt fyrir örvæntingarfulla el it, ve rður árangurinn
aðeins ne o- þe tta og ne o-hitt.
Það sama ve rður e kki sagt um þróunina
í skúlptúr og ugglaust e r það e inmitt þe ss
vegna, að miklu fle iri ungir listame nn
ákveða nú að verða myndhöggvarar e n áður
var. Það e r orðinn álitle gur hópur í myndhöggvarafélaginu, þar es m St
e inunn
Þórarinsdóttir e r formaður, og það væri
synd að se gja að ve rk þe ssa fólks séu innbyrðis lík og það er fróðlegt að bera stöðuna
saman við það se m var fyrir 30 árum, þe gar þe ir voru svo að se gja e inir um hituna
Ásmundur og Sigurjón.
Steinunn Þórarinsdóttir e r nokkuð dæmigerð fyrir þá kynslóð ungra myndhöggvara,
sem sýna okkur nýja mögule ika þe ssa listmiðils, - e kki sízt me ð því að vinna jöfnum
höndum úr málmum, gle ri, tré og ste insteypu, svo e itthvað sé ne fnt af því, se m
nú te lst til e fniviðar. Það e r líka síður e n
svo, að búið sé að afgre iða það gamla og
klassíska ste inhögg se m úre lt þing. Að vísu
er Ste inunn e kki e nn komin að þeim punkti
að taka upp hamar og me itil og ráðast á
steininn. En hún he fur til þess góðan undirbúning, þar se m hún lærði að höggva í
marmara í listaakade míinu í Bologna á ítalíu, þar se m hún var við nám.
Áður hafði Ste inunn ve rið við listnám í
5 ár í Portsmouth í Englandi; tók þaðan
BA-gráðu í „Fine Arts", se m þe ir ne fna
svo, - þar á me ðal skúlptúr. Hún fór þe ssa
leiðina í stað hinnar he fðbundnu ge gnum
Myndlista- og handíðaskóla íslands. Hún
er fædd og uppalin í Reykjavík, dóttir Þórarins he itins Sve inssonar, forstjóra Slippfélagsins og konu hans,
Ingibjargar
Árnadóttur, fríkirkjupre sts.
Steinunn kvaðst ge ra sér prýðile ga ve l
ljóst, að það e r vandkvæðum bundið að
gera sér mat úr skúlptúr; hann he fur aldre i
selst e ins og he itar lummur og ólíku saman
að jafna, hvað alme nningur kaupir miklu

úr málmi, sem Steinunn

vann fyrir

Sandgerðinga.

Ljósmyndir: Sigurgeir Sigurgeirsson.
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frekar málkve rk og nú í se ihni tíð grafíkmyndir. Á þe ssu he fur þó orðið ve igamikil
breyting til batnaðar, es gir Ste inunn.
Skúlptúr e r farinn að se ljast, e inkum og sér
í lagi sá, se m hægt e r að he ngja upp á
vegg. Af e inhve rjum ástæðum e r minni almennur áhugi á frístandandi skúlptúr. Hér
gildir e innig það sama og í málve rkinu, að
skemmilegast e r að ráðast í e itthvað stórt,
- e n lífsins ómögule gt að se lja það. Það e r
að de tta í lukkupottinn, þe gar myndhöggvarinn fær pöntun frá opinbe rum aðila og
verkið má ve ra stórt.
Þann hikkupott datt Ste inunn í, þe gar
hún var be ðin um stóran útiskúlptúr fyrir
Sandgerðinga í tile fni afmælis Miðne shrepps. Hugmyndin vr e inföld, se gir Ste inunn: Maðurinn gagnvart hafinu. Það hlýtur
að teljast ve l viðeigandi hugmynd á þe ssum
stað, þar se m allir sækja afkomu sína í
hafið. Eins og myndin, se m hér e r pre ntuð
gefur hugmynd um, sýnir Steinunn manninn
gagnvart brimsköflunum, þe ssum náttúrukrafti, se m jafnframt e r lífsháski. Andstæðurnar birtast í ryðfríu stáli í bylgjunum
annarsvegar og mannsmyndinni, se m ste ypt
er úr pottjárni og ryðgar lítið e itt til að
byrja me ð og gefur hugmynd um það tímanlega gagnvart því varanle ga, se m hafið e r.
Myndin he itir Alög og me rkingin e r sú, að
það e ru álög mannsins að ve rða að be rjast
við náttúruöflin; álög í me rkingunni örlög.

Sandgerðingar voru e kki alve g sáttir við
að maðurinn var nakinn; þe ir he fðu he ldur
viljað hafa e inhve rjar fatatutlur utan á honum. En það var aðe ins fyrst og nú munu
þeir ve ra ve l sáttir við ve rkið. Það le iðir
hinsvegar hugann að því, að ne kt í myndlist he fur löngum ve rið litin fre kar óhýru
auga á íslandi. Þótt nakinn mannslíkami
sé eitt elzta viðfangsefni myndlistarsögunnar, he fur sú skoðun e ignast þe gnrétt.hér,
að það sé e inna he lzt viðe igandi að sýna
engla nakta, svo og goðkynjaðar pe rsónur.
Margir myndlistarme nn hafa ge rzt ákaflega innhve rfir í se inni tíð; me nn be ina
sjónum að sálartötrinu og þá frekar að þjáningunni e n gle ðinni. Þótt Ste inunn fjalli um
manninn í ve rkum sínum, þá viðurke nnir
hún e kki að þjáningin komi þar mikið við
sögu; fre kar séu þe tta spe glanir á ýmsu
því, sem hún sér í kringum sig. Þessar speglanir hafa í se inni tíð fe ngið frjálsle gri
búning, se gir listakonana; fantasían he fur
setið í fyrirrúmi og mér sýnist að það sé í
samræmi við tíðarandann. Það e r skáldskapartíð í myndlist og þá fær fantasían
að njóta sín.
Steinunn var borgarlistamaður 1986, e ða
með öðrum orðum: Hún var á listamanns;
launum hjá Re ykjavíkurborg það árið. Á
eftir tíðkast að halda sýningu á afrakstrinum og það e r Ste inunn að ge ra nú. Hún
hefur ágæta vinnustofu í Ve sturbænum,
enda ve itir e kki af; myndhöggvari þarf að
hafa hjá sér byrgðir af e fni; Járn, stál og
kannski fleiri málma. Einnig gler og kannski
tré. Svo þarf rafsuðutæki og að sjálfsögðu
margskonar ve rkfæri. Vinnustofa myndhöggvara e r ve rkstæði.
Steinunn he fur þann háttinn á að vinna
reglubundið í vinnustofu sinni e ftir kl 1 á
daginn. Stundum e r hún þar framundir
kvöid. Hún e r jafnframt því húsmóðir og
er he ima við fram að háde gi. Eiginmaður
hennar e r Jón ÁrsæH Þórðarson, blaðamaður, og saman e iga þau fjögurra ara strak,
sem e r í leikskóla á meðan móðir hans hugar að listinni.
Það var fre istandi að ve ra le ngur I sólinni á ítalíu, segir Ste inunn. En le iðin lá
heim, því Jiér vill hún he lzt af öllu ve ra,
þótt markaðurinn fyrir skúlptúr mætti ve ra
betri. „Ég he ld að ég sé á réttri hilltt", se gir hún, „að minnsta kosti ve it ég e kki um
aðra be tri hillu".
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