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ÞRAÐURINN ER
EINS OG EILÍFÐIN
Guórún Gunnarsd óttir
veflistakona opnar sýningu á skúlptúrum úr vír á
Kjarvalsstöóum í da g .
í samtali vió ÞRÖST ~
HELGASQN segir hún a ó
þ a ð sé engin boðskapur
í verkum hennar o g hún
viti raunar ekki hver tilgangurinn sé meó því sem
hún er að gera. Hún segist helst ekki vilja skilgreina listsína held ur.
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;a afskiptasemi.
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ingar og fígúrur. Sa ya g segir a ð Matta ha fi a lltaf verið mjög opinn og þá sérsta klega ga gnva rt
ungum lista mönnum. „Ha nn hefur a llta f ha ft
mikil sa mskipti við unga lista menn. Ég gæti
trúað því að hann sé a ð endurgjalda þa nn greiða
sem eldri lista menn, eins og Breton, gerðu honum þega r ha nn kom fyrst til Pa rísa r ungur a ð
árum, ha nn vill skila þessa ri hefð og þekkingunni áfra m til yngri kynslóða . Svo va r þa ð nú
einu sinni hlutverk Pa rísa r a ð bræða sa ma n
gamalt og nýtt, hið þekkta og hið fra ma ndi —
og er vona ndi enn þá. Ég veit a ð Erró er honum
mjög þa kklátur fyrir a ð hafa tekið sér sem ja fningja en Ma tta ha fði mikil áhrif á list ha ns á
þessum tíma ."

YRIR nokkrum árum fór ég a ð
hugsa um þráðinn sem slíka n",
segir Guðrún Gunna rsdóttir, „en
þráðurinn er eins og eilífðin, ha nn
endar hvergi. Þráðurinn er í þessu
tilfelli vír sem ég móta í ýmis þrívíð form, þetta eru skúlptúra r. Þa ð
má skipta þessum verkum í tvennt;
annars vega r eru þetta þræðir sem teygja sig
eftir veggnum með litlum vírbútum út úr sem
gætu við fyrstu sýn virst hættulegir en eru þa ð
ekki. Hins vegar hefur vírþræðinum verið va fið
saman í kúlur. -Þessi verk eru öll mjög opin. í
fjarlægð gætu sum verkin litið út eins og teikning á vegg en þega r nær er komið sést a ð þa u
eru öll þrívíð."
Guðrún hefur lengst a f fengist við hefðbundna veflist en hefur ja fnfra mt la gt sig fra m
um a ð færa út la nda mæri henna r. „Þa ð má
kannski segja a ð ég ha fi smám sa ma n þróa ð
mig í átt til þess sem ég er a ð gera núna . Eg
er þó ekki hætt a ð vefa. Mér fa nnst hins vega r
vefstóllinn fa rinn a ð vera mér til tra fa la ; mér
fannst ég ekki geta leikið mér, sieppt fra m a f
mér beislinu. Sköpuna rgleðin verður a ð skína í
gegnum verk ma nns, áhorfa ndinn verður a ð
geta upplifa ð gleðina yfir því a ð ma ður er a ð
skapa eitthva ð. En mér fa nnst eins og ég hefði
misst tökin á gleðinni og þess vegna sneri ég
mér a ð öðru efni og öðrum a ðferðum. Ég vildi
komast út úr vefstólnum. Ég á hins vegar örugglega eftir a ð setja st við ha nn a ftur."
Guðrún stunda ði fyrst nám á verkstæði Kim
Naver í Kaupmannahöfn og síða r við Ha ysta ck
Mountain School of Art a nd Cra ft í Ma in í
Bandaríkjunum. Hún hefur ha ldið fjölda einka sýninga og tekið þátt í samsýningum bæði hérlendis og erlendis.
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GUÐRÚN Gunnarsd óttir segir að verk sín fjalli um eilífðina.
lilífðln
„Á þræðinum er hvorki uppha f né endir",
segir Guðrún, „ekki freka r en á óenda nleika num, eilífðinni. Þa ð er sa mt va rla hægt a ð hugsa
sér eilífðina myndrænt. Þetta er freka r hugta k
sem tengist huga rfa ri ma nns, lífsviðhorfi; hún
tengist því ka nnski helst hvort ma ður er ha mingjusamur eða óha mingjusa mur."
- Er eilífðin ekki kristileg hugmynd?
„Jú, og þá eru verk mín ka nnski trúa rleg?
Ég ha fði reynda r ekki gert ráð fyrir því að þau
yrðu það, en vera má a ð þau beri í sér einhverjar trúa rlega r vísa nir, einhverja
trúa rlega
þanka."
Engin tilgangur
„Annars er engin boðska pur í verkum mínum", segir Guðrún, „þa ð er ekki tilga ngurinn
með list mjnni a ð boða einhverja skoðun eða
hugmynd. Ég hef reynda r oft velt því fyrir mér
hver sé tilga ngurinn með því sem ég er a ð
gera en a ldrei komist a ð neinni niðurstöðu.
Kannski er tilga ngurinn ba ra sá a ð leyfa öðru
fólki a ð eignast hlutdeild í sköpunargleðinni sem
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ég ga t um áða n."
- En þa rf a ð vera einhver tilga ngur með
listinni?
„Sú spurning hefur reynda r læðst a ð mér.
Líka hvort þa ð þurfi a ð skilgreina a lla hluti?
Það er mjög erfitt a ð þurfa a llta f a ð skilgreina
það sem ma ður er a ð gera . Ba ra þa ð a ð vera
til og upplifa sköpunina er í ra un meira en
nóg. Hluturinn þa rf ekki a ð vera skilgreindur
eða skipta einhverju máli til a ð vera merkilegur. Við erum ba ra svo föst í þessum hefðbundnu viðhorfum um tilga ng og merkingu."
Guðrún vill helst sprengja a f sér a lla r ta kmarkanir, öll höft. Og þa ð á ekki a ðeins við
um hugmynda lega r forsendur lista r henna r
eins og Auður Ola fsdóttir bendir á í grein í
sýningarskrá: „Guðrún Gunna rsdóttir hefur á
síðustu árum verið a ð fikra sig áfra m með
möguleika þráða rins í þrívíddinni. Segja má
að þráður henna r leiði auga áhorfa nda ns la ngt
út fyrir a fma rka ða veggi sýninga rsa la rins. í
raun er ekkert sem hindra r freka ri vöxt verka
hennar út í óvissuna ."
Sýning Guðrúna r stendur til 19. október og
er opin da glega frá 10-18.
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Þegar Sa ya g er beðinn um a ð segja frá verkunum á sýningunni á Kjarvalsstöðum segir ha nn
að það sé a llta f erfitt a ð lýsa sýningum, sérsta klega þa r sem Ma tta eigi í hlut. „Ha nn ha mra r
sífellt á því að hann sé ekki mála ri eða lista ma ður. Honum er illa við fra mleiðsluímyndina sem
listamaðurinn hefur fengið á sig. En hva ð um
það. Á sýningunni verða málverk, skúlptúra r,
pastelmyndir og klippimyndir. Þett a eru a llt
verk frá síðustu tíu árum sem ég hef va lið í
samráði við lista ma nninn sjálfa n. Þa rna er til
dæmis spenna ndi verk sem sa ma nstendur a f
þremur borðum sem tákna þrjú skeið í ma nnkynssögunni. Fyrsta borðið tákna r gríska fornöld en við þa ð eru orðin ra nnsökuð í heimspekilegri sa mræðu. Anna ð borðið á a ð tákna tíma
Krists og vísa r til síðustu kvöldmáltíða rinna r.
Þriðja borðið tákna r svo okka r tíma en þá er
farið a ð fra mleiða ýmsa hluti á borðinu. Verkið
sýnir þa nnig ákveðna þróun á því hvernig menn
hafa skynja ð borðið og hlutverk þess í gegnum
aldirnar, þa ð er a ð segja frá heimspekinni til
framleiðslunnar. Þa rna eru einnig klippimyndir
unnar með a ðstoð ljósrituna rvéla r. Og málverk
sem ta ka á frumspekilegum spurningum um
rými. Anna rs er sjón sögu ríka ri."
Sýningin er opin da glega frá kl. 10-18.
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„ÞRÁÐURINIM er í þessu tilfelli vír sem ég móta í ýmis þrívíö form, þetta eru skúlptúrar," segir Guðrún Gunnarsd óttir.
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