Heima

Flökkusýning
Listasafns Reykjavíkur

Heima er orð sem hefur víðtæka merkingu.
Myndlistarmenn og -konur hafa í gegnum tíðina fjallað
um hugtakið heima á margvíslegan hátt. Hvar á maður
heima? Í alheiminum, á jörðinni, á Íslandi, úti á landi,
í Stykkishólmi, í hverfinu, í blokkinni, í húsinu, í íbúðinni,
hjá foreldrum sínum, hjá börnunum sínum, hjá afa og
ömmu, í vinahópnum, í skólanum, í frístundastarfinu,
í vinnunni, í hægindastólnum? Eða á nokkrum stöðum
samtímis?
Orðið heima hefur gjarnan tilvísun í umhverfi þar sem
við erum örugg og er þá tengt jákvæðum tilfinningum
og minningum í huga fólks. Þó eru sumir sem finna
ekki öryggi á heimilum sínum. Orsök þess getur verið
inni á heimilinu, svo sem streita, fíknvandamál og
heimilisofbeldi eða utanaðkomandi ógnir eins og
heimsfaraldur, fátækt eða stríð. Sumir ná ekki að tengja
heima við neinn sérstakan stað því þeir hafa þurft að flytja
frá einum stað til annars. Heima er ekki eins fyrir alla.
Á flökkusýningu Listasafns Reykjavíkur er ykkur boðið
heim í stofu gleði og öryggis – þar sem listaverkin hanga
á veggjunum; nemendum og kennurum er boðið að
ganga inn og njóta myndlistar í hlýlegu og heimilislegu
umhverfi, í sínum eigin skóla.
Markmið þessa fræðslupakka og flökkusýningarinnar
er að veita kennurum innblástur og stuðning við kennslu.
Hægt er að tengja listaverkin við nám í sjónlistum en
einnig nota sem námsvettvang í þverfaglegu námi
og tengja inn í þau verkefni sem verið er að vinna
hverju sinni. Auðvelt er að tengja þemað inn í mörg af
hæfniviðmiðum Aðalnámskrár og einnig má tengja efni
þessarar sýningar við réttindi barna sem koma fram
í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Tengsl við markmið, lykilhæfni
og hæfniviðmið Aðalnámskrár?
„Að rýna í listaverk hjálpar okkur að skilja sögu, menningu
og samfélagið í heild á sama tíma og það hjálpar okkur að
eflast sem persónur.“ (Aðalnámskrá, 2011, bls. 147)

Þema sýningarinnar Heima kallast á við hæfniviðmið
Aðalnámskrár t.d. í samfélagsfræði og heimspeki,
sem og tengist það umræðum um sköpun og túlkun
almennt á umhverfinu. Það tengist ennfremur mörgum
meginmarkmiðum Aðalnámskrár, s.s. grunnþáttum
hennar eins og sköpun og sjálfbærni. Í almennum hluta
Aðalnámskrá segir (2011, bls. 49): „Í gegnum listnám og
menningarstarf getur einstaklingurinn skilið samtíma
sinn og um leið sjálfan sig, hann áttar sig á sérstöðu
sinni og finnur um leið til samkenndar með öðrum“.1
Þemasýningin Heima hjálpar nemendum að staðsetja
sig og ræða hugtakið út frá fjölbreyttum sjónarhornum
myndlistarmanna í listaverkum sem gefa góða kveikju
að ýmiss konar umræðum og verkefnum tengdu
þessum hluta námskrárinnar.
Að auki má segja að lykilhæfnina sem fjallað eru um
í Aðalnámskrá (2011, bls.56 ) sé einmitt gott að þjálfa
í þessum aðstæðum, þ.e. „Hæfni nemanda í skapandi
hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu og
hæfni nemenda til að beita þekkingu og leikni, draga
ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita
gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu”. Þar sem
Aðalnámskrá segir „Huga þarf vel að samþættingu
námsgreina og skapandi nálgun í námi og kennslu
og gæta þess vandlega að öll börn njóti listfræðslu“
má ætla að þessi flökkusýning og efnið sem henni
fylgir passi vel inn í margs konar hæfniviðmið ólíkra
námsgreina, eftir því hvernig sýningin er notuð í
tengslum við annað nám nemenda (2011, bls. 51)
„Að rýna í listaverk hjálpar okkur að skilja sögu, menningu
og samfélagið í heild á sama tíma og það hjálpar okkur að
eflast sem persónur.“ (Aðalnámskrá, 2011, bls. 147)
Í sjónlistakafla Aðalnámskrár segir „Að taka þátt í að
skapa, greina og njóta listar stuðlar að því að nemendur
þjálfast í að upplifa list jafnframt því að þróa með sér
samkennd, umburðarlyndi og gagnrýninn skilning á
heiminum.“ (2011, bls. 148) Í þeim kafla má finna mörg
hæfniviðmið sem hægt er að vinna að með sýningunum.

Nemandi getur..
•

..greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls
í nærumhverfi hans

•

..gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar
og hönnunar og sett hann í persónulegt,
menningarlegt og sögulegt samhengi.

•

..túlkað listaverk og hönnun með tilvísun í eigin
reynslu, nærumhverfi, samtímann, siðfræði
og fagurfræði.

Dæmi um hæfniviðmið utan beinna listfræðsluviðmiða,
sem mætti vinna að í tengslum við sýninguna gætu t.d.
verið eftirtalin hæfniviðmið úr samfélagsfræðiköflum
Aðalnámskrár (2011)
Reynsluheimur: Umhverfi, samfélag, saga, menning:
Hæfni nemanda til að skilja veruleikann (bls. 198)
Í lok 4. bekkjar getur nemandi nefnt dæmi um
einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu,
sögu og menningar. Sagt frá einkennum og sögu
heimabyggðar og tengslum við önnur svæði á Íslandi
Í lok 7.bekkjar getur nemandi gert grein fyrir
einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu
og sögu landsins, breytilegrar menningar, trúar og
lífsviðhorfa, greint samhengi heima- byggðar við
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf,
Í lok 10.bekkjar getur nemandi fjallað á upplýstan
hátt um einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi
legu og sögu landsins og breytilegrar menningar,
trúar, lífsviðhorfa og stjórnarfars, sýnt fram á skilning
á heimabyggð sinni og útskýrt samhengi hennar við
umhverfi, sögu, menningu, listir, félags- starf
og atvinnulíf,
Hugarheimur – sjálfsmynd: hæfni nemanda
til að átta sig á sjálfum sér og öðrum (bls. 201)
Í lok 4. bekkjar getur nemandi sagt frá sjálfum sér
með hliðsjón af búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum
og venjum,
Í lok 7. bekkjar getur nemandi lýst sjálfum sér og
tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans,
svo sem úr nærsamfélagi, umhverfi og menningu,
Í lok 10. bekkjar getur nemandi hugleitt og tjáð hver
hann er í augum sjálfs sín og annarra, útskýrt hvernig
sjálfsmynd hans mótast af umhverfi og búsetu,
stjórnmálum og félagslegum aðstæðum, sögu
og menningu, trúar- og lífsviðhorfum.

Félagsheimur: Samskipti – hæfni nemanda til
að mynda og þróa tengsl sín við aðra (bls. 202)
Í lok 4. bekkjar getur nemandi áttað sig á að fólk býr
við ólík fjölskylduform, hefur ólíkan bakgrunn og ber
virðingu fyrir mismunandi lífsviðhorfum og lífsháttum,
Í lok 7. bekkjar getur nemandi borið kennsl á ólíkan
bakgrunn fólks og virt frelsi þess til mismunandi trúar,
lífsgilda, skoðana og lífshátta,
Í lok 10. bekkjar getur nemandi útskýrt með dæmum
margbreytileika mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks,
borið virðingu fyrir frelsi fólks til mismunandi trúar,
lífsgilda, skoðana og lífshátta,
Ofangreint eru aðeins dæmi um örfá hæfniviðmið
sem hægt er að uppfylla í tengslum við nýtingu
flökkusýningar Listasafns Reykjavíkur í skólanum
- Við bjóðum öllum greinum grunnskólans að borðinu
og vonum að þessi fræðslupakkinn hjálpi til að nýta
sýningarnar enn betur, þó sannarlega sé hægt að
njóta listaverka þeirra án nokkurra orða eða verkefna.
Sérfræðingar Listasafns Reykjavíkur eru líka alltaf
tilbúnir til samræðu um samþættingu og útfærslur
á notkun sýninganna.
Að lokum
Við minnum á að öll listaverkin eru frummyndir sem
listamennirnir hafa lagt mikla vinnu í að búa til fyrir
okkur til að njóta. Listasafn Reykjavíkur hefur eignast
verkin og varðveitir þau í safneign fyrir okkur öll. Því
skulum við fara varlega innan um fallegu listaverkin
okkar til þess að komandi kynslóðir fái einnig notið
þeirra í framtíðinni. Og munum að ekki er neitt svar
réttara en annað í umræðum um myndlist.
Góða skemmtun!

Sigríður Melrós
Ólafsdóttir
Skógargerði 7
1997-98
Olía á striga

Í málverki Sigríðar Melrósar, Skógargerði 7, má líta á
reisulegt húsið sem sterka umgjörð utan um minningu
um heimili. Sterkir litir hverfast í kringum það og flæða
inn um það eða speglast í gluggum. Sigríður málar eftir
ljósmyndum, sem hún endurgerir svo í tölvu. Húsið
stendur á ákveðnum stað samkvæmt heiti verksins,
en virðist samt í óskilgreindu umhverfi. Áherslan verður
á form hússins
Umræðuþræðir og verkefnakveikjur
•

Hvað merkir liturinn í kringum húsið og inni í því ?

•

Er fólkið sem á heima í húsinu hamingjusamt?
Hvernig sér maður það?

•

Haldið þið að Sigríður eigi sjálf minningar
heima úr þessu húsi við Skógargerði 7?

•

Er þetta hús til núna, eða er það aðeins
draumur úr fortíðinni?

•

Er heimili alltaf hús / er hús alltaf heimili?

•

Hvernig haldið þið að umhverfið sé í raun og veru
við Skógargerði?

•

Hvað haldiði að margar fjölskyldur búi í þessu húsi?
Er nóg pláss fyrir alla? Hvað þarf hver manneskja
mikið pláss á heimili?

Vissir þú að
…Skógargerði 7 er til í alvörunni og er staðsett
í Kópavogi og í byrjun ársins 2020 áttu 37.959 íbúar
heimili sitt í Kópavogi1
…hús á Íslandi eru byggð sterk hús, eftir sérstökum
reglum sem allir þurfa að byggja eftir. Reglurnar koma fram
í lögum um mannvirki2 og sérstakri byggingarreglugerð.3
Þessar reglur eru gerðar t.d. til að húsin þoli jarðskjálfta,
sem verða oft á Íslandi, séu örugg og góð fyrir fólkið sem
mun búa í þeim.4
…áður en hús eru byggð eru þau hönnuð og teiknuð af
arkítektum og enginn má byrja að byggja hús án þess að
fá sérstakt byggingarleyfi til þess áður hjá því sveitarfélagi
sem sá hinn sami ætlar að byggja húsið í. Í Reykjavík er það
Byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar sem gefur slík leyfi
og passar upp á að öllum reglum sé fylgt.

1
2
3
4

Samband íslenskra sveitafélaga: Kópavogsbær. https://www.samband.is/		
sveitarfelogin/hofudborgarsvaedid/kopavogsbaer/
Alþingi: Lög um mannvirki. https://www.althingi.is/lagas/nuna/2010160.html
Stjórnarráðið: Bygggingarreglugerð. https://www.stjornarradid.is/media/		
umhverfisraduneyti-media/media/PDF_skrar/Byggingarreglugerd.pdf
Ibid

Einar Falur Ingólfsson
(1966)
Þórarinn Ólafsson bóndi,
Bæ í Hrútafirði (19.07.2009)
2009

Litljósmynd

Einar Falur er ljósmyndari, fréttaritari,
menningarblaðamaður og bókmenntarýnir. Hann
hefur ferðast vegna vinnu sinnar víðar en margir.
Hann hefur unnið að nokkrum ljósmyndaverkefnum
þar sem hann skrásetur eitthvað á löngum tíma. Eitt
þeirra er Sögustaðir – Fótspor W.G. Collingwood –
sem þetta ljósmyndaverk er hluti af. Í því fylgdi hann
í fótspor bresks listamanns og rithöfundar sem
kom til Íslands á 19. öld til að finna fræga sögustaði
úr Íslendingasögunum. Einar Falur staldraði við á
Bæ í Hrútafirði og tók þessa mynd við gættina á
sveitabænum. Þórarinn Ólafsson bóndi býður okkur
velkomin heim á hlað, en stendur um leið fastur fyrir,
fyrir framan innganginn. Gulur litur hússins, blóm í
potti og blár himinn á góðviðrisdegi gefur heimilislega
tilfinningu og hlýju.
Umræðuþræðir og verkefnakveikjur

•

Bóndi er starfheiti þess sem rekur bóndabæ.
Bóndabær er oft bæði heimili og starfsstöð þeirra
sem þar búa. Hvað heldur þú að séu helstu störf
sem bændur gegna á hverjum degi?

•

Eru til margs konar bændur?

Vissir þú að…
…á síðustu öld var það algengur íslenskur siður að senda
börn í sveit, eftir að bæir og þorp fóru að myndast á
Íslandi. Í þessum sið fólst að þéttbýlisbörn dvöldu að
sumri til hjá ættingjum eða vandalausum á sveitabæjum
eða á sumardvalarheimilum.1 Það var viðtekin skoðun
að sveitavist barna fylgdi ávinningur fyrir samfélagið,
fjölskylduna og barnið sem myndi njóta óspilltrar náttúru
landsins, hreins fjallalofts, kjarnmikillar fæðu, samveru
við dýrin, sveitamenningarinnar auk möguleikans að læra
til vinnu og að vera matvinnungur.2

•

Margir eiga góðar minningar úr sveit.
Hefur þú komið á sveitabæ?

… það er hægt að læra að verða bóndi í
Landbúnaðarháskóla Íslands?3

•

Þessi mynd er hluti af ljósmyndaseríu. Hvað haldið
þið að sé á hinum myndunum í seríunni?

•

Staða Þórarins með hendur í vösum virkar afslöppuð.
Ætli hann þekki þann sem þarna kemur að dyrum og
tekur myndina?

… að bændur gefa út sérstakt blað – sem heitir
Bændablaðið – og segir aðallega frá málefnum
bænda og því sem við kemur búskap?4

•

Á bóndabænum er að sjá hús, jeppa og tún.
Hvað annað ætli sé í kringum bæinn?

•

Í gamla daga fóru krakkar oft „í sveit“ til ættingja eða
jafnvel til ókunnugra bænda til að hjálpa til á bænum.
Þekkir þú einhvern sem fór í sveit þegar hann/hún
voru lítil börn? Prófaðu að spyrja þér eldra fólk um
þá reynslu.
1
2
3
4

Stjórnmál & stjórnsýsla 1. tbl., 8. árg. 2012, 75
Stjórnmál & stjórnsýsla 1. tbl., 8. árg. 2012, 73
Landbúnaðarháskóli Íslands. https://www.lbhi.is/
Bændablaðið. tps://www.bbl.is/

Hallgrímur Helgason
(1959)
Þetta er ég
1999

Stafrænt prent á striga

Hallgrímur er myndlistarmaður og rithöfundur sem
vinnur jöfnum höndum að skáldsögum og málverkum.
Hallgrímur býður okkur upp á tvö verk á þessari sýningu,
sem bæði sækja umfjöllunarefni sitt í daglegt líf innan
heimilisins. Hann málar í teiknimyndastíl, með sterkum
útlínum og flötum litum,Hann notar myndasögupersónu
sem hann kallar Grim, sem hann segir vera eins konar
hliðarsjálf eða tákn fyrir eigin skoðanir, viðhorf og
stundum pirring. Við áttum okkur ekki strax á því hvort
Grim ber með sér góðan eða vondan blæ; í öðru verkinu
gengur Grim inn á heimili og segir „þetta er ég“ á frönsku.
Við heyrum hins vegar ekki hvaða rómi hann segir þetta,
á glaðlegan, stríðnislegan eða ógnandi hátt. Það er
rými fyrir áhorfandann að fylla upp í með sinni túlkun.
Hallgrímur sjálfur segir Grim táknmyndina sína vera
blöndu af Drakúla og Gosa, sem ljúgi stöðugt og dragi
blóð úr öðru fólki!

Umræðuþræðir og verkefnakveikjur
•

Hvað gerðist áður í sögunni og hvað gerist næst?

•

Er gott að Grim sé kominn heim eða ekki?

•

Gefur nafnið Grim eitthvað til kynna um hvers
konar karakter það er?

•

Inni í stofu eru tveir alveg eins Grim karakterar.
Hver þeirra er sá rétti? Getur einhver verið til þrisvar
sinnum?

•

Hvers konar heimili sjáum við á myndinni?

Hallgrímur Helgason
(1959)
Digital Milk
1999

Stafrænt prent á striga

Í seinna verki Hallgríms „Digital Milk“, sem mætti þýða
sem Stafræn Mjólk, situr Grim við tölvu með mjólkurglas
við hlið hennar. Titill verksins snýr upp á þessa venjulegu
stöðu – Grim er greinilega með hugann við tölvuheiminn,
en mjólkurglasið er í hinum raunverulega heimi
verksins. Hann tengir snúruna í tölvunni við mjólkina.
Verður mjólkin þá hluti af tölvunni? Getur tölvan fengið
straum eða upplýsingar frá mjólk? Eða er þetta ný gerð
heimsendingarþjónustu, stinga í samband og fá mjólk
af netinu beint í glas?
Umræðuþræðir og verkefnakveikjur
•

Grim er sögupersóna og ekki til í raunheimum
og mjólkurglasið er málað og því ekki heldur
raunverulegt. Er tölvan sérstakur heimur út af fyrir
sig, eða hluti af okkar raunverulega heimi? Hvað er
raunverulegt?

•

Af hverju ætli Grim hafi landakort uppi á vegg?
Langar hann að ferðast í gegnum tölvuna, eða fara
raunverulega út í heim?

•

Skoðið ljósmynd af Hallgrími Helgasyni og berið
saman við teiknimyndapersónuna Grim. Hvað er
líkt og hvað er ólíkt?

•

Margir vinna sína vinnu heima, t.d. í fjarvinnu,
hver er munurinni á heimili og vinnustað?

Vissir þú að:
…Hallgrímur Helgason sagðist einu sinni í blaðaviðtali
byrja morguninn á hverjum degi á að teikna 50
teikningar?!1
…á íslensku notum við orðið teiknimynd í sömu merkingu
og enska orðið cartoon. Orðið cartoon getur bæði
þýtt teiknimynd og skopmynd eins og við þekkjum úr
dagblöðum og teiknimyndablöðum. Það er líka notað
yfir forteikningu í fullri stærð, en slíkar myndir köllum við
oftar uppkast, eða skissu. Teiknimyndir hafa oftar en
ekki ákveðinn stíl, sterkar svartar útlínur og flata liti (ekki
skyggða).2
…Hallgrímur Helgason er líka rithöfundur og hefur
skrifað margar skáldsögur og ljóðabækur. Stundum
hafa verið gerðar kvikmyndir eftir bókum hans.

1
2

Þjóðviljinn 7.tbl. föstudagur 11. janúar 1991, 21 - https://timarit.is/		
page/2926833#page/n19/mode/2up
Vísindavefurinn 2008: Hvaða teiknimyndapersóna var fyrst fundin upp? 		
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=7197

Guðjón Ketilsson
(1956)
Hlutverk
2009

Blýantur á pappír

Teikningar Guðjóns Hlutverk sýna búslóð sem raðað
er haganlega saman, kannski til flutnings eða geymslu.
Guðjón og veltir fyrir sér hlutverki innihalds búslóðanna
og tengingu þeirra við manneskjuna. Guðjón Ketilsson
vinnur að mestu að gerð teikninga og skúlptúra.
Í verkum hans er manneskjan í forgrunni, nærvera
hennar eða fjarvera. Maður skynjar nærveru þeirra
sem meta hlutina á þessum teikningum nægjanlega
til að geyma þá í afmörkuðu litlu rými geymslunnar,
eða pakka þeim saman til flutnings. Segja má að hlutir
á heimili endurspegli eigendur sína, séu vísbendingar
um gildismat fólksins og sýni persónuleika þess.
Umræðuþræðir og verkefnakveikjur
•

Hverju er raðað saman á hverri mynd?
Er einhver hlutur á öllum myndunum?

•

Hvers konar fólk skyldi eiga hverja hlutina
á hverri mynd?

•

Hvað myndir þú geyma í þinni eigin geymslu,
eða flytja með þér á annað heimili?

•

Hvaða hlutir og húsgögn eru ómissandi heima hjá þér?

•

Hvort skiptir meira máli, húsnæðið (íbúðin, húsið…)
eða innanstokksmunirnir (húsgögn, heimilistæki…)
til þess að skapa tilfinningu fyrir því að vera heima?

Vissir þú að:
…Guðjón Ketilsson var valinn myndlistarmaður ársins
og hlaut Myndlistarverðlaun Íslands árið 2020?
…Guðjón er ekki bara mjög flinkur að teikna heldur
getur hann líka smíðað ótrúlega fallega hluti úr viði.
…að til eru sérstök geymsluhús, þar sem hægt er að
leigja sér geymslupláss til að geyma hluti sem maður
vill ekki henda, en hefur kannski ekki pláss fyrir heima
hjá sér eða í þeirri geymslu sem fylgir heimilinu?

Erró (1932)

Uncle Sam at Home
Án ártals
Klippimynd

Listamaðurinn Erró sýnir okkur í litríkri klippimynd
skondna mynd af salerni - einu af sameiginlegu rýmum
innan heimilisins sem allir nota. Titill verksins er „Uncle
Sam at Home“ eða „Sámur frændi heima“. Myndin er
samsett úr mynd af eldri manni sem horfir beint á þig
og hann er klipptur inn í glugga á mynd af bláleitu salerni..
Erró vinnur með myndmál auglýsingamenningarinnar
og vinnur gjarnan í seríum eða myndaröðum. Það sem
er einkennandi fyrir vinnubrögð hans er að hann býr til
samklipp úr tímaritum, bókum, veggspjöldum, umbúðum,
auglýsingum eða af myndlist annarra og úr myndasögum
sem hann klippir niður og límir saman. Stundum vinnur
hann svo málverk út frá klippimyndunum.
Umræðuþræðir og verkefnakveikjur
•

Af hverju ætli Erró setji þessar tvær myndir
saman með þessum hætti?

•

Titillinn „Sámur frændi heima“ – Er hann heima hjá
sér, þér eða einhverjum öðrum?

•

Hvar haldið þið að Erró hafi fundið myndina af
salerninu (takið eftir því hvað allt virðist glansandi
hreint)?

•

Felst einhver táknmynd í því að maðurinn ryðst inn
um gluggann á salerninu, er algengt að fólk trufli
mann svona þegar maður er þar?

Vissir þú að:
…Sámur frændi er persónugerving Bandaríkjanna
sem birtist í myndmáli, bókmenntum og daglegu tali
fólks. Eigum við slíka persónugervingu hér á Íslandi?
En í öðrum löndum?
….myndin sem Erró notar af Sámi frænda vísar til frægrar
auglýsingaherferðar bandaríkjahers til þess að fá unga
menn til að bjóða sig fram til herþjónustu í tengslum við
heimstyrjöld á síðustu öld.

Erró (1932)
Sacramento
1974
Klippimynd

Önnur mynd Errós á þessari sýningu er samsetning
af auglýsingamynd af skrautlegu heimili í Ameríku og
áróðursplagötum af frelsishetjum kommúnismans í Kína.
Vesturlönd og Austurlönd mætast. Erró hóf að blanda
myndum af kínverska kommúnistaleiðtoganum Maó
og hersveitum hans í verk sín á árunum 1967-68.
Hann blandaði kínverskum áróðursmyndum við
ferðamannamyndir úr póstkortum og ferðabæklingum
og sendir Maó og fylgismenn hans í sigurgöngu
um helstu borgir og táknræna staði Vesturlanda.
Myndaröðin gerir á hárfínan hátt áþreifanlega bæði hina
óraunsæju framtíðardrauma kommúnismans og óttann
við að hann breiddist út um allan heim.
Umræðuþræðir og verkefnakveikjur
•

Hvernig eru hugmyndir fólks um heimili ólíkar eftir því
hvar í heiminum það býr?

•

Við sjáum ákveðið lita- og mynsturval í húsgögnunum
og umhverfinu sem bendir til þess að þetta sé mynd af
heimili í fortíðinni. Hvernig sér maður að nútímaheimili
er heimili á okkar tíma?

•

Þetta heimili hefur sérstök einkenni, t.d. plötur og
mynstur sem gefa til kynna ákveðinn stað. Hvaða
staður er það?

•

Myndin heitir Sacramento – sem er borg í Ameríku.
Hvers vegna ætli listamaðurinn velji þann titil á
myndina?

Vissir þú að:
...Kínversku málverkin gerðu Erró heimsfrægan. Þau hafa
verið sýnd í fjölmörgum borgum síðan árið 1975, þ. á m.
Lucerne, München, Aachen, Rotterdam, París, New York
og Feneyjum. Erró var einn fyrsti vestræni listamaðurinn
til að nýta sér goðsögnina um Maó Tse Tung og myndir
af honum.
...Erró er listamannsnafn Guðmundar Guðmundssonar.
Þegar Guðmundur var ungur maður valdi hann sér
listamannsnafnið Ferró, en það kom svo í ljós þegar
Guðmundur fluttist til Frakklands að þar var til listamaður
sem kallaði sig Ferró, sem var ekki ánægður með það val,
svo Guðmundur breytti sínu listamannsnafni í Erró – og
hefur orðið heimsfrægur undir því listamannsnafni síðan.

Anna Líndal (1957)
Má bjóða þér meira?
1995
Ljósmyndir

Anna Líndal býður okkur upp á kaffisopa í þriggja mynda
ljósmyndaröð sinni, „Má bjóða þér meira“.
Myndaröðin sýnir listakonuna í ljósmyndastúdíói með
mynstraða svuntu, hægláta konu við þá hversdagslegu
athöfn að hella kaffi í bolla. Gestrisni hennar er þó
með þeim hætti að upp úr flóir og hversdagslegt
jafnvægi raskast og verður óþægilegt. Anna bendir á
togstreituna á milli einkalífs og utanaðkomandi væntinga
samfélagsins. Hún leikur sér að hugmyndinni um að
húsmóðir geri allt í einu sinni eitthvað öðruvísi en ætlast
er til af henni. Með því að nota heimilið sitt sem inntak
og umhverfi listaverkanna sinna, brýtur Anna upp þá
hugmynd að alvöru myndlist fari fram í þar til gerðum
vinnustofum – heimilið sé á einhvern hátt til annarra nota
og ef til vill óæðra.
Umræðuþræðir og verkefnakveikjur
•

Á fyrstu mynd sjáum við Önnu með svuntu og hendur
fyrir aftan bak. Hvað gefur þessi mynd til kynna og
hvernig tengist það hugtakinu „heima“?

•

Á annarri mynd hellir Anna kaffi í bolla. Í gamla daga
var það hlutverk húsmóðurinnar að bjóða gestum og
heimilismönnum upp á kaffi og hella í bollana. Er það
þannig ennþá? Hver býður upp á kaffi eða veitingar
heima hjá þér?

•

Á þriðju mynd hellir Anna allt of miklu í bollann þannig
að það flýtur yfir brúnina. Yfir hvaða mörk er hún að
fara? Hvað getur þessi gjörningur Önnu táknað?

•

Verk Önnu falla undir feminísk verk. Hvað er
feminismi? Hvernig sér maður feminíska afstöðu
í þessu listaverki?

Vissir þú að:
…fjölmargar konur tóku sér frídag, bæði frá vinnu og
heimilisstörfum, þann 24. október 1975, söfnuðust
saman í miðbænum og fögnuðu saman. Allsherjarþing
Sameinuðu þjóðanna hafði ákveðið að árið 1975
skyldi sérstaklega helgað málefnum kvenna. Íslensk
kvennasamtök tóku höndum saman í upphafi árs 1975
til að skipuleggja aðgerðir ársins og héldu m.a. fjölsótta
ráðstefnu í júní þar sem staða og kjör kvenna voru rædd
og fjölmargar ályktanir og tillögur samþykktar. Meðal
þeirra var tillaga frá Rauðsokkahreyfingunni þess efnis
að konur tækju sér frí frá störfum á degi Sameinuðu
þjóðanna, þann 24. október. Síðan hefur sá dagur verið
nefndur kvennafrídagurinn!1
… að sagan segir að geitahirðir í fjalllendi Eþíópíu hafi
fundið upp kaffi eftir að hafa fylgst með ærslagangi
geitanna sinna eftir að þær borðuðu ber af kaffirunna.
Í framhaldinu tíndi hann nokkur ber, sem við köllum
í daglegu tali baunir, af runnanum og sauð í vatni.
Þegar hann drakk seyðið fann hann þróttinn magnast
og geðið lyftast. Kaffi var komið til að vera og í dag
hefur kaffiplantan gert sig heimakomna víða í Afríku,
Mið- og Suður-Ameríku, suðaustur-Asíu, Kína og á eyjum
í Karíba- og Kyrrahafi. Tæplega 2.500 tonn af kaffi er
flutt til Íslands á ári!2

1
2

Kvennasögusafn Íslands: Kvennafrídagurinn 24. Október 1975. https://		
kvennasogusafn.is/index.php?page=kvennafri_1975
Bændablaðið: Svart og sykurlaust. https://www.bbl.is/frettir/fraedsluhornid/
kaffi-%E2%80%93-svart-og-sykurlaust

Jóhann Ludwig
Torfason (1965)
Íslendingurinn
1996
Olíumálverk

Jóhann L. Torfason hefur unnið listaverk út frá
barnaleikföngum t.d. ofurhetjudúkkum, barbídúkkum og
slíku. Hann notar þær til þess að setja fram með ýmsar
staðalímyndir í samfélaginu.Jóhann býður okkur hér
upp á málverk sem hann kallar „Íslendingurinn“ þar sem
sjá má leikfangabrúðu í umbúðunum. Hér er hægt er að
kaupa sér „þrautgóðan“ Íslending til að leika með – og
hillusamstæða fylgir. Leikföng eins og Íslendingurinn eru
ekki til í alvörunni, en kannski ættu þau kannski að vera
það? Jóhann notar einnig setningar eða merkimiða sem
fá okkur til að hugsa um heiminn sem við búum í. Hann
teiknar og málar listaverkin í tölvu alveg eins og hann
væri að gera ef hann væri að hanna umbúðir utan um
alvöru dót. Tölvumyndirnar eru síðan oftast prentaðar
á myndflöt, en að þessu sinni hefur listamaðurinn málað
tölvumyndina á striga.
Umræðuþræðir og verkefnakveikjur
•

Listamaðurinn Jóhann leikur sér að hugmyndum um
þjóðareinkenni. Hvaða einkenni eru í listaverki hans
sem draga fram klisjur um Íslendinga?

•

Eru allir á Íslandi eins og leikfangakarlinn á
málverkinu?

•

Af hverju er leikfangakarlinn með fótajárn eins og
fangar voru látnir ganga með í gamla daga?

•

Hvað er í hillunum? Af hverju ætli listamaðurinn velji
að setja þess hluti í hillurnar fremur en einhverja aðra?

•

Þekkir einhver manninn á sjónvarpsskjánum
í hillusamstæðunni?

Vissir þú að:
… Íslendingar eru þeir sem hafa íslenskt ríkisfang. Þeir
eru þjóð sem býr aðallega á Íslandi. Flestir Íslendingar
hafa íslensku að móðurmáli. Ísland er á hraðri þróun í
átt að auknum fjölbreytileika hvað varðar menningu,
kynþætti, þjóðerni, tungumál og fleira. Í raun má segja
að það sé liðin tíð að á Íslandi búi einsleit þjóð þar sem
allir tala sama tungumál.
… hinn 1. janúar 2020 voru landsmenn 364.134. Þar
með talið eru fjölmargir innflytjendur. Innflytjandi er
einstaklingur sem er fæddur erlendis og á foreldra sem
einnig eru fæddir erlendis, svo og báðir afar og ömmur.
Innflytjendur af annarri kynslóð eru einstaklingar sem
fæddir eru á Íslandi og eiga foreldra sem báðir eru
innflytjendur. Fólk er talið hafa erlendan bakgrunn ef
annað foreldrið er erlent. Einstaklingur sem fæddist
erlendis en á foreldra sem báðir eru fæddir hér á landi
telst einnig hafa erlendan bakgrunn.

Jóhannes
Jóhannesson
Uppstilling
1952
Olíumálverk

Að lokum sjáum við uppstillingu eftir Jóhannes
Jóhannesson, þar sem stillt er upp á borð ávöxtum og
hníf, ávöxtum og dúk eða handþurrku – eins og einhver
hafi verið í miðju kafi að skera niður ávexti í eldhúsi
eða borðstofu. Þetta er elsta verkið á sýningunni, frá
árinu 1952. Jóhannes stundaði listnám m.a. í Reykjavík,
Bandaríkjunum (1947) og á Ítalíu (1949) og var einn af
þátttakendunum í September sýningunum, sem ollu
miklu umróti í íslensku listalífi á árunum eftir seinni
heimstyrjöld. Verkið er á mörkum þess að vera fígúratíft
og abstrakt. Það er að segja, mynd af einhverju sem við
þekkjum úr umhverfinu og óhlutbundinna lita og forma.
Litirnir eru einfaldir og frumlitirnir gult, rautt og blátt
eru í forgrunni. Uppstillingar af mat og munum inni á
heimilum eru sígilt viðfangsefni í myndlist og margir
listamenn hafa gert sína útfærslu á slíkum verkum.
Umræðuþræðir og verkefnakveikjur
•

Það er gaman að sjá hvernig Jóhannes leikur sér með
litafleti – t.d. grænan og bláan í nokkrum litatónum.
Hvað sérðu marga græna liti í þessari mynd?

•

Hvaða ávextir liggja á borðinu?

•

Af hverju finnst okkur rauður hringur á borði
vera ávöxtur?

•

Hvað er á borðinu í eldhúsinu heima hjá þér?

Vissir þú að:
… Jóhannes var listmálari í Reykjavík en hafði gull- og
silfursmíði að aðalstarfi áður en hann sneri sér alfarið
að myndlist.
… Árið 1947 tóku sig saman tíu ungir listamenn, sem þá
þóttu heldur framúrstefnulegir, og héldu árlega upp frá
því svokallaðar septembersýningar. Þar mátti
sjá það nýjasta í þróun abstraktlistar á hverjum tíma.
Sýningarnar urðu umtalaðar því fólk var ekki vant því
að sjá abstrakt eða óhlutbundna myndlist.
… Ef þú mættir velja hluti heima hjá þér til að stilla upp á
borði og mála, hvaða hluti myndir þú þá velja? Hvernig
væri borðið á litinn? Hvernig væri bakgrunnurinn á litinn?

