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Lokahönd lögó á frágang sýningarinnar í Hafnarhúsinu.
•

Morgunblaðið/Kristinn
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ISLAND OÐRUM AUGUM LITIÐ
I salarkynnum Listasafns
Reykjavíkur í Hafnarhúsinu er ao hefjast samsýning á verkum fimm listamanna, þeirra Roni Horn,
Pouwe Jan Bakker, Romans Signers, Birgis Andréssonar og Haroar
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Ágústssonar.
Sýningin ber heitio Island
öðrum augum litið.
RAGNA GARDARSDÓTTlRræddiviðBirgi.

L

ÍKT og heitið gefur til kynna er
meiningin að l eitast við að l íta ísland öðrum augum en venjan er.
Líkt og Birgir Andrésson benti á
er athygl isvert að skoða all t í
senn, hvaða augum ísl enskir l istamenn l íta l and sitt og menningu,
I hvaða sýn útl endingar hafa haft á
ísland og hafa, og að l okum hvað verður úr
þegar verkum ísl enskra og erl endra l istamanna er stefnt saman undir sl íkri yfirskrift.
Birgir jtaldi skírskotunina til verka 18. og 19.
aldar fsl andskönnuða ennfremur vera óhjákvæmilega. Þeir hefðu margir hverjir sett
fram um margt sérkennil ega sýn á l and og
þjóð, sem oftar en ekki átti rætur að rekja til
lesturs á ísl endingasögum. Sl ík sýn er engan
veginn síðri eða skárri en aðrar að dómi Birgis, hel dur hreinl ega og einfal dl ega ein af
mörgum. Það megi jafnvel vera að sú sýn hafi
auðveldað ísl endingum sjál fum að koma auga
á l istrænt gil di í sínu nánasta umhverfi. Vaninn getur varið mönnum sýn á stórfengl eika
umhverfisins, og þá einkum og sérílagi þegar
stórfengleikinn fel ur í sér örbirgð og vonleysi.
Birgi l eikur forvitni á að vita hvaða sjónarhorn muni skapast af þessari samsýningu og
vonast til að spurningar vakni um sjál fsmynd
íslendinga, margsl ungni hennar jafnt sem
einfaldleika.
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Starfsmaður Listasafns Reykjavíkur hengir upp teikningar Harðar Ágústssonar.
Bjó meo
Donald Judd
Hugmyndin að
sýningunni spratt
úr höfði Birgis, en
þó ekki al sköpuð.
Hann kvað hana
Birgir Andrésson
hafa búið með nýlátna bandaríska
listamanninum Donal d Judd al l ar götur frá
því hann l eit húsateikningar Harðar Ágústssonar augum. Judd þótti einkum áhugavert
samspil l ands og þjóðar annars vegai" og l istsköpunar hins vegar. Pétur Armannsson, sem
Birgir titl aði sérfræðing í verkum Harðar
Ágústssonar, sagði mér dál ítið af Herði og
verkum hans. Hann brá m.a. birtu á nostursamleg vinnubrögðin í húsateikningum Harðar.
„Herði var mikið í mun að endurreisa
hrundar eða hál fhrundar kirkjur og bæi í
listaverkum sínum, og gerði af vísindal egri
nákvæmni." Pétur benti á að þótt hann hefði
leitað markvisst í skjóður fornl eifafræðinnar
og sagnfræðinnar, Ml nægði það engan veginn þörf hans fyrir endursköpun á vængjum
ímyndunaraflsins jafnt sem heimil da. „Það er
ekki hægt að draga mörkin mil l i sköpunar og

rannsókna", komst Pétur að orði.
Birgir l ét í það skína að myndir Harðar
væru einna helst tildrög sýningarinnar og átti
vart önnur orð til að l ýsa yfir hrifningu sinni
á þeim l istamanni en, „Hörður er náttúrul ega
alveg hreint makal aus".
Geysilega mikil dýpt
Að upprunasögu hugmyndarinnar l okinni
teymdi Birgir mig um sýningarrýmið og sagði
mér af l istamönnunum og verkum þeirra. Við
stöldruðum al l l engi við verk Hol l endingsins
Douwe Jan Bakker, enda verk hans öll komin
upp á vegg og því gerl egt að spá eitthvað í
þau.
„Það er geysil ega mikil dýpt í þessum
verkum Bakkers", sagði Birgir. Við okkur
blasti sjötíu og tveggja mynda sería af smáum myndum, mjög í hóf stil l tum. í hverjum
ramma er að finna daufl ita l jósmynd af íslenskri náttúru, og þá af svo öl dungis óæsilegum fyrirbærum eins og þúfu eða grasbakka. Sérhver Ijósmynd er aftur sniðin í sitt
sérstaka form, sem l íkl ega endurspegl ar til finningu l istamannsins fyrir táknrænu formi
landlagsins. Birgir kvaðst líta á framsetningu
Bakkers sem til l ögu að persónugerð l andslagsins. Hver l andsl agshl uti á sitt eigið nafh í
tungumálinu og jafnframt formgerð í huga

listamannsins. Með þessu móti virðist Bakker
leitast við að tengja l andsl ag, þjóð og menningu órjúfanl egum táknböndum, og gefur eitt
öðru merkingu með gagnvirkum hætti. Af
framsetningunni að dæma virðist engin l eið
að að skera á þessi tengsl eða afmarka einn
þátt. Hér er ekki vettvangur til að gera öðrum l istamönnum skil , en ætti l ýsingin á verkum Bakkers að ful l vissa menn um þau djásn
sem þeir eiga í vændum að sjá.
Birgir hafði ekki mörg orð um eigið innlegg. Hann kvaðst hafa l eitað uppi ísl enska
bæi sem bera þekkt stórborgarnöfn og unnið
út frá því þema með l jósmyndatækni. Mér
þótti l iggja beinast við að hafa orð á el dfornri
og bráðskemmtil egri til hneigingu ísl endinga
til að færa heiminn inn fyrir sinn túngarð, og
tók Birgir undir það. Al l skyns tengingar í
þeim kantinum munu væntanl ega koma upp í
huga sýningargesta ál eit Birgir.
Hann benti á að verkin væru öl l hin aðgengilegustu án þess að vera einfel dningsl eg,
áleitin án þess að vera yfirþyrmandi. Myndu
þau vafal aust hvetja menn til virkra hugl eiðinga um ýmiskonar fyrirbæri og tengsl í
sjálfsmynd ísl endinga sem vanabundin eru
orðin. Hann tal di verkin vera með innhverfara móti að því marki sem þau hvetji til innhverfrar fnugunar.
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