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Með blóm á heilanum:

Græna skrímslið
hans Eggerts
Stór og kraftmikil
mynd af mosabreiðu
er til sýnis á
Kjarvalsstöðum.
Liturinn er
stórfenglegur og hefur
svipuð áhrif og að sjá
regnvotan dýjamosa
sem breiðir sig yﬁr
hraunið í náttúrunni.
Skærlímónulitaður líkt
og fótósjoppaður sé.
Myndin sogar þig inn
í sig og þú týnir þér í
öllum smáatriðunum.
Hundruðum blóma
sem vaxa í dýjamosa.
„Ég kalla það Græna
skrímslið.“

Hillbilly-systur

Ragga og Magga
Weisshappel
skrifa

H

illbilly situr með Eggerti
Péturssyni á vinnustofunni í
kjallaranum á heimili hans.
Þar eru alls kyns gersemar
á að líta, málverk í vinnslu, bækur
og fínasta plötusafn og spilari í stíl.
Stór og kraftmikil mynd á veggnum
af mosabreiðu og í augnablik skynjar
augað ekkert annað en hana. „Þetta er
bara dýjamosi,“ segir Eggert. Liturinn
er stórfenglegur að mati Hillbillyar, og
hefur svipuð áhrif og að sjá regnvotan
dýjamosa sem breiðir sig yﬁr hraunið í
náttúrunni. Skærlímónulitaður líkt og
fótósjoppaður sé. Myndin sogar mann
inn í sig og maður týnir sér í öllum
smáatriðunum. Hundruðum blóma
sem vaxa í dýjamosa. „Verkið er alveg
satt og rétt,“ segir Eggert. Hillbilly veltir
því fyrir sér hvort það sé mikilvægt
fyrir Eggert að mála myndirnar
vistfræðilega rétt. „Ekkert endilega,“
svarar Eggert, „það er enginn dýjamosi
í þessari mynd í raun og veru. Þetta er
bara málverk, erﬁtt verk. Ég kalla það
Græna skrímslið.“
Græna skrímslið er nú til
sýnis á viðamikilli samsýningu á
Kjarvalsstöðum sem ber heitið Eilíf
endurkoma, en verkið var í vinnslu
þegar viðtalið var tekið. Hillbilly hvetur
lesendur til að ljá verkið augum, sér
í lagi til þess að ﬁnna hughriﬁn af
límónugræna skrímslinu. Sýningin er
opin til 19. september 2021.
Uppskrift að málverki
Eggert var að vinna í verkinu frá
árinu 2019 en segir að hugmyndin
sé mun eldri. „Gömul hugmynd sem
ég er búinn að vera að fást við oft og
lengi,“ segir Eggert og bætir við: „En
nú þegar ég er búinn ætla ég aldrei
að gera svona aftur.“ Það er þá ekki
von á ﬂeiri dýjamosamálverkum frá
Eggerti. Málverkið er lagskipt svo það
er vel þykkt og Hillbilly þykist vita að
olíumálning getur verið tímafrekt efni
að vinna með því hún þornar hægt,
getur verið blaut í margar vikur. Eggert
segist vinna svo hægt að það skipti ekki
máli, en aðspurður segist hann þrátt
fyrir það ekki vera mjög þolinmóður
maður. „Nei, ég er bara mjög þrjóskur.“
Yﬁrleitt er Eggert með nokkrar myndir
í einu í vinnslu, þar sem hann hefur
skissað upp hvað þær munu verða
eða hvað hann ætli að setja í þær. En
verður myndin á endanum eins og
hann sér hana fyrir sér? „Ég sé hana
ekki endilega fyrir mér í huganum,
ég held bara áfram þar til ég veit að
hún er búin,“ svarar Eggert og Hillbilly
spyr hvernig hann ﬁnni þá tilﬁnningu.
„Þegar myndin hættir að breytast.
Ég fer eina umferð yﬁr og það gerist
ekki neitt. Ég ﬁnn þetta bara, málarar
þekkja þetta,“ svarar hann og Hillbilly
veltir fyrir sér hvort hann haﬁ einhvern

tímann gert of mikið? „Örugglega, alltof
mikið. En þá gengur verkið út á það, að
fara of langt,“ segir Eggert.
„Ég vinn frá vinstri til hægri, og svo
aftur vinstri til hægri, svo ég þurrki
ekki út með hendinni,“ lýsir Eggert
vinnuaðferðum sínum fyrir Hillbilly.
Eins og áður hefur komið fram, og
margir vita, þá málar Eggert brot
úr náttúrunni, en langar hann ekki
stundum að mála eitthvað annað? „Nei,
ég get ekki sagt það. Það verða blóm
áfram,“ segir Eggert sem er alltaf með
ﬁmm ára plan fram í tímann, alltaf
að keppast við að komast fram fyrir
sjálfan sig. „Ég á tvö ár eftir af síðasta
ﬁmm ára plani.“ En langar hann alveg
enn þá til að gera myndirnar sem hann
planaði fyrir einhverjum árum? „Jájá.
Hugmyndirnar þróast ekki svo mikið.
Ég veit ekki alveg hvernig myndirnar
koma til með að líta út, en ég veit
hvernig þær verða á bragðið og hvernig
þær munu lykta.“
Skissubækur Eggerts eru
uppskriftabækur, uppfullar af efni
og hugmyndum sem eiga að fara
í myndir. Ég er að pæla í að fara
kannski að kokka aðeins meira eftir
hendinni,“ segir Eggert. „Leyfa þeim
að vaxa af sjálfu sér,“ segir Hillbilly,
sátt með orðaleikinn hjá sér, því
Eggert málar jú blóm og jurtir. „Já,
ég þarf að brjóta mínar eigin reglur,“
svarar hann. Eggert er að eigin sögn
mjög skipulagður, það verður maður
að vera þegar maður er að gera verk
sem taka nokkur ár í vinnslu. „Ég
plana myndina, stærð og innihald,
jafnvel hvar hún verður sýnd, það er
best. Þá fer ég í stóru bókina og skrifa
uppskriftina að verkinu,“ lýsir Eggert
en hann gerir ekki margar myndir,
stundum ﬁmm á ári, stundum tíu.
En hvað vinnur hann lengi á dag?
„Ég er alltaf að. Ég er með vinnustofuna
hérna heima og litirnir alltaf tilbúnir.
Ég mála frá morgni til miðnættis. Eða
kannski til tíu á kvöldin,“ lýsir hann og
telur daglegan göngutúr nauðsynlegan.
„En ég gæti ekki verið með vinnustofu
annars staðar. Ég reyndi það eitt
sumar og það tók allan daginn að
komast þangað og svo þurfti að sækja
krakkana, skutla í tónlistartímana
og svo gat ég ekkert farið á kvöldin,“
rifjar hann upp. Að hafa vinnustofuna
heima hefur sína kosti, en eins og ﬂest
í þessu líﬁ, líka sína galla. „Það er alltaf
þetta tvöfalda samviskubit. Að maður
er ekki að sinna húsverkunum og
börnunum, og svo aftur þegar maður
er að sinna börnum og húsverkum
þá er maður ekki að sinna listinni. Ég
ákvað fyrir löngu síðan að svoleiðis yrði
það bara að vera. Ég yrði bara að vera
með samviskubit, yﬁr öllu,“ segir hann
og Hillbilly tengir óþægilega mikið.
Þess má geta að Eggert hefur einlægan

Eggert Pétursson
Sýnir Græna skrímslið á
viðamikilli samsýningu á
Kjarvalsstöðum sem ber
heitið Eilíf endurkoma.
MYND: HEIÐA HELGADÓTTIR

Varla fer
ég að mála
eitthvað
sem ég veit
ekki hvað er

áhuga á listasenunni og fer mikið á
sýningar, en það hefur verið minna um
það út af heimsfaraldri sem þarf ekkert
að ræða meira.
Slaufa og alpahúfa
Nostalgísk Hillbilly spyr hvort
myndlist haﬁ verið í kringum Eggert
í uppeldinu. „Læt það alveg vera sko.
Pabbi minn, Pétur Eggertssson, hafði
kannski einhverja listamannsdrauma.
En við fórum ekki mikið á sýningar.
Ég man þó árið 1965, þá var ég 8 til 9
ára, að hafa farið á Kjarvalssýningu
í Listamannaskálanum.“ Frændi
Eggerts vann sem arkitekt og málaði
málverk „og ég man að hann var
alltaf með slaufu og alpahúfu. Þá
vissi ég hvernig listamaður átti að
líta út,“ segir hann hlæjandi. Eggert
ætlaði sér að verða grasafræðingur,
svo arkitekt, en á tíunda aldursári var
það alveg ákveðið, „ég skyldi verða
myndlistarmaður“. Og fékk hann
sér þá alpahúfu og slaufu? „Nei, ég
á það alveg eftir! Ég verð að fara að
gera eitthvað í þessu lúkki, fara að
klæða mig eins og alvöru listamaður!“
segir hann og Hillbilly styður þá
hugmynd heils hugar og stingur upp
á að hann safni Dali yﬁrvaraskeggi
með. En grasafræðidraumar átta
ára Eggerts eru Hillbilly hugleiknir,
það er auðsjáanlegt að áhuginn á
grasafræðinni fór ekki langt. Veit hann
hvað öll blómin og jurtirnar heita sem
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náði vel út fyrir listheiminn, sem gerist
ekki oft, og málefnaleg umræða um
myndlist er oft hressandi. Hillbilly er
einmitt sérfræðingur í málefnalegum
umræðum og fannst fólk almennt haga
sér vel og koma með góða punkta. „Já,
en úﬀ, það var svo mikið bullað samt,“
segir Eggert. Rök sýningarstjóranna
voru meðal annars þau að það sé engin
nýlunda að listamenn breyti listaverkum
og geri verk annarra að sínum eigin,
hvað fannst Eggerti um þau rök? „Það
þarf skýrt já frá höfundi þegar verk
er tekið og því breytt, hvað þá notað í
heild sinni í annað verk. Það virtust allir
hafa skoðun á þessu, en það var ekki
margt sem ég sagði. Ég kallaði þetta
níðingsverk, smá orðaleikur þegar var
farið að tala um að blað hefði verið brotið
í listasögunni. En þetta var bara ofbeldi
og algjör steypa,“ segir Eggert. Nú hafa
tíu ár liðið en Hillbilly man vel eftir
þessu áhugaverða en viðkvæma máli.
Hennar upplifun er að það sem stendur
upp úr á þessari sýningu, Koddu, er það
sem varðaði fallegustu bók í heimi. „Já,
svona vill það oft verða. En einmitt núna,
tíu ár síðan, ætla ekkert að halda upp á
það samt!“

hann málar? „Já, varla fer ég að mála
eitthvað sem ég veit ekki hvað er.“
Áhugavert, hugsar Hillbilly.
Eggert var síteiknandi og sótti
námskeið í myndlistarskólum frá unga
aldri. Hann vildi fara beint í Myndlistaog handíðaskólann eftir landspróf
en þurfti að „hanga“ í menntaskóla í
fjögur ár að bón foreldra sinna en eftir
menntaskólahangsið ﬂaug Eggert inn
í draumaskólann. „Nýlistadeildin var
komin, en ég var ekki alveg tilbúinn í
hana, svo ég fór í eitt ár í grafíkdeild.
Nýlistadeildin var í næsta herbergi
og það var svo mikið hlegið þar svo ég
ákvað að skipta,“ lýsir Eggert og Hillbilly
furðar sig á því að hann haﬁ ekki verið í
málaradeildinni. „Nei, ég skil ekki hvers
vegna, ég hef aldrei lært að mála,“ segir
Eggert en rifjar síðan upp „nema einn
vetur tvisvar í viku í Ásmundarsal í
málaratímum hjá Hring Jóhannessyni.
Það voru spes tímar. Við vorum þeir
einu karlkyns, ég og Hringur. Þetta
voru allt húsmæður sem voru kannski
frístundamálarar og það var spes
andrúmsloft. Ég lærði mikið af því, ég
var svona 18–19 ára.“
Eggert hélt svo í frekara nám til
Hollands í Jan Van Eyck Academie í
miðaldabænum Maastricht og á góðar
minningar þaðan. Margir Íslendingar
hafa farið í gegnum þennan merkilega
skóla sem kemur á óvart því aðeins
20 eða 30 nemendur voru teknir inn
í skólann hverju sinni. „Rosalega ﬂott

aðstaða í skólanum, allt borgað og
engar ritgerðir, og bærinn sérstakur
með þröngar götur, rómverska brú og
kirkjur allt frá árinu 300,“ lýsir hann
með stjörnur í augum og heldur áfram
að rifja upp góða tíma. „Við vorum
þarna á sama tíma, ég og Ingólfur vinur
minn Arnarsson, Magnús Guðlaugsson,
Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir og Þór
Elís Pálsson. Helgi Þorgils og Birgir
Andrésson voru á undan okkur, en síðan
komu margir aðrir.“
Eggert ólst upp í Reykjavík en fór á
hverju sumri í sumarbústað og varði
þar þremur mánuðum í náttúrunni.
Bústaðurinn var í Elliðakotslandi,
ekki langt frá Lækjarbotnum, og faðir
hans tók strætó þaðan í vinnuna á
morgnana. „Þar kynntist ég blómum.
Ég var svo lofthræddur, bara fjögurra
ára, og man eftir því að skríða upp
brekkur og horfa fast ofan í jörðina
alla leiðina upp.“ Mörgum árum síðar
bjó hann í Englandi um sjö ára skeið,
þegar konan hans, Hulda, var þar í
námi. Þar málaði hann blóm sem hann
geymdi í höfðinu. „Endurminningar
úr sumarbústaðnum,“ segir Eggert.
Mamma hans, Ingiríður Halldórsdóttir,
þekkti til blóma og hún gat svarað
spurningum Eggerts þegar hann spurði
um hvert strá í brekkunum. „Svo fékk
ég bók, Flóru Íslands, og ﬂeiri bækur
sem afar mínir gáfu mér. Ég fór að
þurrka plöntur og teikna þær, búa
til blómabækur. Það voru nær engar

myndir í bókinni Flóra Íslands eftir
Stefán Stefánsson.“
Þú myndskreyttir svo Flórubók síðar,
staðfestir Hillbilly, er það ekki? „Jú! Þetta
var allt ákveðið mjög snemma.“
Fallegasta bók í heimi
Árið 2008 kom út bókin Flora Islandica,
endurgerð bókarinnar Íslensk ﬂóra með
litmyndum sem kom út 1983. Ágúst
H. Bjarnason skrifaði um plönturnar
og Eggert myndskreytti. Prentuð í 500
eintökum þar sem hvert og eitt var
áritað af Eggerti, líkt og um heildstætt
listaverk væri að ræða, með undirskrift
listamannsins. „Ég leit á þetta sem
myndlistarverk eftir mig, það var svolítið
djarft, þetta var konseptverk, veit ekki
hvort allir haﬁ áttað sig á því,“ segir hann
þegar við byrjum að spjalla um þetta
verk. Bókin fékk mikla athygli og var við
ákveðin tilefni kölluð fallegasta bók í
heimi.
Flora Islandica kom við sögu á
sýningunni Koddu í Nýlistasafninu árið
2011, þar sem aðrir myndlistarmenn
nýttu bókina í sitt eigið verk, með því
að stilla henni upp og raða ferskum
mat og öðru á milli blaðsíðnanna.
Bókin sem slík skemmdist við þennan
umdeilda verknað. Hvað hefur Eggert
um þetta að segja? „Ég veit ekki hvað
ég ætti að segja. Mér leið mjög illa með
þetta og geri það enn í dag,“ svarar
hann. Þetta mál kveikti mikla umræðu
um tjáningarfrelsi og sæmdarrétt, sem

Nýlistadeildin
var í næsta
herbergi
og það var
svo mikið
hlegið þar
svo ég ákvað
að skipta

Það mikilvægasta er að
fá að sinna listinni
Eggert er ánægður með ákvörðunina
sem hann tók um 10 ára aldurinn, að
verða myndlistarmaður: „Ekki séns að
ég gæti gert nokkuð annað, ég kann
ekki að vinna,“ segir Eggert um málið.
Hillbilly bendir honum á alla vinnuna
á vinnustofunni, „það er allt annað,“
segir Eggert. En vinna myndlistarmanns
er ekki bara að gera myndlist, er það
nokkuð? „Ég vinn auðvitað líka í
bókhaldinu, það getur verið gaman –
ef maður er að græða pening,“ svarar
Eggert en tekur það strax til baka. „Nei,
nei, ekkert að græða. Ég borga mér bara
laun og helmingurinn fer í skatta. Allir
fá sitt. En það mikilvæga er að ég fæ að
sinna þessu,“ segir hann og er greinilega
þakklátur fyrir það, hann veit að það
er ekki sjálfgeﬁð. Hann er feginn að
þurfa ekki að standa í því að sækja um
starfslaun lengur. „Það er svo mikil
vinna, en það var nauðsynlegt fyrir mig
að fá þau hér áður og þau skipta miklu
máli,“ segir hann og Hillbilly bætir við
að ef listamaður þarf ekki lengur að
sækja um starfslaun þá er takmarki
starfslaunanna náð.
Að vera myndlistarmaður getur verið
erﬁtt fjárhagslega, en ekki fyrir Eggert,
þegar spurður um hvernig gangi að lifa
á listinni er svarið einfalt. „Rosalega vel.
Ég þarf ekkert að hugsa um það. Allt
sem ég hef gert síðustu 20–30 ár hefur
selst.“ Eggert er hjá i8 gallerí og gæti
ekki hugsað sér að sjá sjálfur um að selja
verkin, markaðssetja sig og koma sér
áfram. Verkin hans þurfa reyndar ekki
mikla markaðssetningu, svo sterkur og
auðþekkjanlegur er stíllinn. En ﬁnnst
Eggerti sjálfum hann vera of vinsæll? „Ég
á erﬁtt með venjast þessari tilﬁnningu,
að þetta sé svona vinsælt. Ég reyni bara
að halda mínu striki, ég er bara með mitt
plan,“ segir hann. Hillbilly og Eggert
líta á Græna skrímslið, sem hangir á
veggnum. Skærlímónugræna skrímslið.
„Já, hann er kominn í túristamyndina
núna,“ segir Eggert og á við dýjamosann.
Já, sammælir Hillbilly, hann myndi
taka sig vel út á súkkulaðipakkningum
eða á konfektkassa. „Ég var að hugsa
fyrst um þessa mynd árið 1990, lítið um
túrista þá,“ rifjar Eggert upp. Er hann
svona ferðamannavænn? „Ég? Nei! En
íslensk náttúra er það. En maður lætur
ekki túrismann, eða nokkuð annað,
eyðileggja náttúruna fyrir sér,“ segir
Eggert og setur plötu á fóninn, Bagatellur
Beethovens í ﬂutningi Glenn Gould. Þau
hlusta. Hillbilly rýfur þögnina og spyr
að lokum hvað Eggert haﬁ lært af sinni
myndlist. „Hef ekki hugmynd, ég held ég
haﬁ bara ekkert lært.“ 
Sýningin stendur til 19. september.

