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Snemma á þessu „fordæmis lausa“ ári tjáði 

Daði Guðbjörnsson, mynd listar  maður, for-

svars mönnum Lista safns Reykja ness að hann 

vildi gefa safninu nánast allt höfunda rverk 

sitt í grafík, um 400 þrykk af ýmsum toga, 

ásamt úrvali olíu  málverka frá fyrri hluta 

mynd listar  ferils síns. Sem var þakksamlega 

þegið. Höfðing skapur listamanna leggur 

stundum kvaðir á rótgróna safnastofnanir, 

ekki síst þær sem eiga við plássleysi að etja. 

En fyrir Listasafn Reykjaness, ungt safn með 

takmarkaða safneign en mikinn metnað, 

geta listaverkagjafir verið forsenda öflugrar 

sýningar-og rannsóknarstarfsemi. Fyrir vikið 

hefur safnið meiru úr að moða en ella þegar 

kemur að sýningarstarfsemi. Því verður fróð-

legt að fylgjast með hvernig ný og kröftug 

forysta þess spilar úr Daðagjöf. 

Stórar listaverkagjafir geta haft annars 

konar áhrif á þiggjendur þeirra. Umfang gjaf-

anna og sérkenni geta beinlínis haft úrslita  -

áhrif á það hvernig söfnunar-og sýningar     -

stefna listasafna þróast. Fyrir blöndu til-

viljana og ásetnings hefur Listasafn Reykja-

ness á undan förnum misserum eignast 

umtals vert magn merkilegra grafíkverka 

eftir íslenska og erlenda listamenn. Þegar við 

bætast hundruð grafíkverka eftir Daða Guð-

björnsson, er deginum ljósara að Listasafn 

Reykjaness er skyndilega orðið stærsta safn 

grafíklistaverka á landinu. Þessi staðreynd 

gerir safninu kleift að marka sér sérstöðu í 

samfélagi íslenskra safnastofnana, kjósi að-

standendur þess að fara þá leið.

Gjöf Daða Guðbjörnssonar hefur raunar 

sérstaka þýðingu í því samhengi. Því burt -

Daðagjöf
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séð frá almennum listrænum sérkennum og 

myndlistar legri þýðingu verka hans á breið-

um grundvelli, sem fjallað hefur verið um 

annars staðar, (m.a. í sýningarskrá vegna 

einka sýningar lista  mannsins í Listasafni 

Reykjaness árið 2016), þá er gjöfin einstök 

sýnisbók grafík tækninnar. Nær öll afbrigði 

hennar er þar að finna, að undanskildri messó-

tintu, sem listamaðurinn segist hafa leitt 

hjá sér vegna þess hve tímafrek hún er, 

auk þess sem hún „passaði ekki við þann 

áfangastað sem hann var að leita að“, að 

því listamaðurinn segir. Þarna eru tréristur, 

dúkristur, stein prent, koparætingar, sáld-

þrykk, einþrykk, offsetþrykk og blönduð 

verk, þar sem tvö eða þrjú prentafbrigði 

eru saman komin. Að ógleymdum hand-

lituðum eða yfirprentuðum þrykkjum í öll-

um regnbogans litum. Uppá finningar semi 

listamannsins virðast engin takmörk sett. 

Er ljóst að þarna er að finna hráefni bæði 

til sýninga og margháttaðra kennslu fræði-

legra tilrauna með nemendum í mynd-

mennt. Listasafn Reykja ness hefur einmitt 

lagt sig fram um að vinna með skólum í 

bæjar félaginu.

Undirbúningur þessarar sýningar hefur 

verið lærdómsríkt ferli fyrir undirritaðan, 

bæði hvað varðar myndlist Daða Guð-

björnssonar í heild sinni og grafíklistina í 

sínum mikla fjölbreyti leika. Hafi listamaður-

inn mikla þökk fyrir sína stóru gjöf. Vonandi 

ber Listasafn Reykja ness gæfu til að ávaxta 

hana af sömu leikgleði og í henni birtist.

Aðalsteinn Ingólfsson
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Ég eins og annað áhugafólk um myndlist 

kynntist verkum Daða á níunda áratug síð-

ustu aldar. Takmarkalaus og gleði, eru þau 

orð sem ég myndi nota til að lýsa myndlist 

hans bæði þá og nú. Verkin hafa frá upp-

hafi átt greiðan aðgang að heimilum lands-

manna, þannig er óhætt að halda því fram að 

Daði hafi fengið góðar undirtektir snemma á 

ferlinum meðal almennings. 

Eftir u.þ.b. 10 ára feril, nánar tiltekið 

árið 1993, var haldin einkasýning á verk-

um Daða Guðbjörnssonar, hjá Lista safni 

Reykja víkur, á Kjarvalsstöðum, í samstarfi 

við Menningarmálanefnd Reykjavíkur. Af 

því tilefni var gefin út vegleg sýningarskrá 

Lumen et Umbra – Skin og Skuggi, Mál
aralist samkvæmt Daða Guðbjörnssyni. Þar 

skrifar Gunnar Árnason, listheimspeking-

ur grein um efnistök, nálgun og framlag 

Daða Guðbjörnssonar,  til myndlistarinnar: 

„Myndlistarlegur uppvöxtur Daða var 
nokkuð þverstæðukenndur. Hann er af þeirri 
kynslóð íslenskra myndlistarnema sem upp
lifðu rimmuna milli abstraktkynslóðarinnar 
og svokallaðra nýlistarmanna, eða Súmmara. 
Til að byrja með beinist áhugi hans að litum 
og penslum, sem eðlilegt er, þar sem mál
arar voru í hávegum hafðir. En þegar kemur 
inn í M. H. Í. kynnist hann öðrum viðhorfum 
til myndlistar, sem gengið hafa undir nafn
inu konseptið. Málaralistin hafði samkvæmt 
konseptmönnum runnið sitt skeið vegna 
þess að öfgakennd leit málaranna að innsta 
eðli málverksins hafði leitt til þeirrar rökréttu 
niðurstöðu að efni og aðferðir málaralistar
innar stæðu framþróun listarinnar fyrir þrif
um. Daði fylgdi tíðarandanum en brátt fóru 
að renna á hann tvær grímur. Konseptið setti 

Takmarkalaus og glaður
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sig upp á móti kreddum málverksins í nafni 
listræns frelsis og þróunar en var uppfullt af 
kreddum sjálft.“

Daði hefur stundað Sahajajóga og hug-

leiðslu frá árinu 2006, auðvelt er að sjá áhrif 

iðkunarinnar á myndlist Daða. Í samtölum 

mínum við listamanninn segir hann sig vera 

á öllum tímum staddan í núinu og myndlist 

sín endurspegli það, þ.e.a.s. tilfinning verk-

anna er sjálfssprottinn farvegur sem tengj-

ast hugarástandi hins meðvitaða hér og nú. 

Þannig telur Daði, eigin listframleiðslu hafa 

losað heiminn við hið meiningarfulla egó. 

Aðferð Daða frelsar áhorfandann undan 

merkingu og gefur viðtakendum algjört vald 

til að finnast og finna eigin farveg að mynd-

heimi Daða Guðbjörnssonar.

Segja má að Daði hafi alltaf verið trúr 

sjálfum sér sem listamaður og hafi snemma 

tekið þá nálgun að leifa núinu að flæða inn 

í myndefnið án tillits til egósins, þó jóga 

iðkun  hans hafi gert aðferðina að ásetningi,  

Gunnar  Árnason líkur grein sinni um Daða 

Guðbjörnsson með þessum orðum:

„Mér dettur í hug hvort ekki megi líta á 
mál verk Daða sem nokkurs konar satúrnal
íur málara listarinnar, ekki aðeins vegna 
glað  værðar innar heldur vegna þess að 
öllu er umsnúið og ekkert er þeim heil
agt. Myndir Daða stofna til ærslafenginn
ar hátíðar í þeirri von að ofurlítil geggjun 
komi vitinu fyrir fólk. En kannski má líka 
finna undir niðri fyrir söknuði eftir ímynd
aðri gullöld málverksins þegar það var ein
falt að vera málari, íroníu gagnvart samtíð
inni og dulinni ósk eftir útópísku samfélagi 
myndlistarmanna þar sem myndlist er ekki 
heimspólitískt þrætuepli stríðandi fylkinga.“

Listasafn Reykjanesbæjar, þakkar Aðal-

steini Ingólfssyni, fyrir að vera milli-

göngu maður og sýningastjóri á Gjöf 

Daða, sýningin sem safnið opnaði þann 

17. október 2020. Verkin sem sýnd eru 

eru grafíkverk Daða frá árunum 1978-

2020. Við þetta tilefni gaf listamaðurinn 

safninu formlega að gjöf um rúmlega 

300 grafíkverk, en af þeim eru 244 verk 

á sýningunni. Listasafnið vinnur nú að 

því að skrá grafíkverk Daða í menningar-

sögulegt gagnasafn Sarps sem hefur að 

geyma verk í eigu allra safna á Íslandi.

Listasafn Reykjanesbæjar þakkar Daða 

Guðbjörnssyni fyrir traustið sem hann sýnir 

safninu með svo rausnarlegri gjöf.

Helga Þórsdóttir, 
Safnstjóri Listasafns Reykjanesbæjar.
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Ég kynntist Daða fljótlega eftir að ég kom 

heim úr námi, hann var þá spyrntur við Tuma 

Magnússon, og þeir oftast kallaðir DaðaTu-

marnir. Þá voru Eggert Pétursson og Ingólfur 

Arnarsson jafnan kallaðir EggertogIngólfur 

einu nafni. Ég var nýkominn heim. Menn 

voru settir saman með ýmsum formerkjum. 

Þetta var á tímabilinu sem hugmyndalistin 

og Nýja málverkið voru að skarast og núast  

saman eins og ísjakar á reki, eða eins og 

kaldir og heitir straumar að mætast, þar sem 

lífríki sjávar fjörgast, og þar með allt líf lifnar. 

Þessir menn og fleiri komu fljótlega til 

mín, þegar ég kom heim að loknu námi, og 

í jólafríum, sennilega vegna þess að ég var 

fljótt vel tengdur við listhræringar, listamenn 

og umsvif úti, og fór að sýna með listamönn-

um og einn. Við búum í litlu landi. 

Á þessum árum deildum við því gjarnan 

með okkur sem til féll. Ísland var frekar ein-

angrað frá því sem var að gerast í listum, og 

það komu ekki margir hingað yfir. 

Hugmyndalistamennirnir Íslensku í Amster -

dam töluðu þessa unglista menn Nýja málverks-

ins og hugmyndir þeirra niður, og voru alltaf 

með skólahirð nemenda með sér, sem senni-

lega varð til þess að margir þeirra voru seinir 

að finna fyrir   þessum breytingum. Þeir kölluðu 

málarana frá Þýskalandi sem voru að ýta því 

sem fyrir var út af borðinu, afturhaldssama 

akademíska stríðs mál ara. Ég held þó að við 

höfum borið góða virðingu fyrir þeim eldri, og 

vorum vinir þeirra, og margir þeirra urðu þrátt 

fyrir allt  fyrir áhrifum frá þessum nýju straum-

um. Hreinn Friðfinnsson gerði sín íburðar-

mestu og nýmálara legustu verk sem hann 

hafði gert fram að þessu, eins og t.d. Night Is-

land l og Night Island ll. Ljós myndirnar fóru að 

víkja hjá Sigurði Guðmundssyni og nýmálara-

legir skúlptúrar eins og t.d. Oktav fóru að sjást 

frá honum, og jafnvel málverk, og Kristján 

Guðmundsson sýndi Blekfyllingu og Eyjólf-

ur hét maður, sem sýndu líka nýja innkomu 

hjá honum. Þetta voru íslenskir vinir mínir í 

Amsterdam. Þarna turnast líka margir þekkt-

ir ljósmynda hugmyndalistamenn í útlöndum 

og taka upp pensilinn, eða smíðaverkfæri.

Mér hefur alltaf fundist Nýja málverkið 

rangnefni, vegna þess að innan þess voru 

villtustu málarar og skúlptúristar, og yfirveg-

aðir geometríu listamenn, og listamenn eins 

og Fichli/Weiss, John Armleder og Martin 

Kippenberger t.d. Þetta var meira lífsafstað-

an og lífskraftur, líkur eldgosi, þar sem allir 

kjarnar sögu og lífs eiga sína sköpunareind. 

Þarna var Daði. Ég man fyrst eftir ljós-

myndum eftir hann, þar sem hann ljós-

myndaði sig með ýmsum hætti, og til-

einkaði Sigurði Guðmundssyni. Þar voru 

greinilega komnir inn þessir hrelliþættir 

Nýja málverksins, sem ég kalla því nafni þó 

ég sé ekki hlynntur nafninu sjálfu. Einnig 

minna þessar ljósmyndir hans Daða á vin 

minn Urs Lüthi, sem sjálfur var að þróast 

í þessa nýmálaraátt um þetta leiti, frá því 

að vera virtur hugmyndalistamaður sem 

mestmegnis vann með ljósmyndir, og var 

sýnilegur áhrifalistamaður hér á Íslandi.

Upp úr þessum ljósmyndum Daða fóru að 

spretta málverk og skúlptúrar og grafík, sem 

voru áhrifarík listaverk og skemmtileg. Svo-

lítið taumlaus og jafnvel óforskömmuð og 

klikkuð og undir kraumaði pólitík og rök-

hyggja hins ólíklega. Ég var hamingjusamur 

með þau. Þau voru án efa með fyrstu lista-

verkunum á Íslandi til að geta talist til þessa 

nýja tímabils. Það má líka tengja þau við Flux-

us hreyfinguna, sem var í talsverðum metum 

hér, og varð trúlega svo sterkt afl á Íslandi 

fyrir tilstilli Dieter Roth, sem kom hingað 

með marga vini sína. Ég heyrði að Dieter 

Roth hafi verið hrifinn af verkum Daða, sem 

kann að segja eitthvað um þau, og hann hafi 

keypt einhver þeirra. 

Erlendur vinur minn, sænskur, sá skyld-

leika Daða við málarann Max Walter Svan-

berg, sem var sérlega skrautgjarn og málaði 

ævintýraheim uppnuminn af eiginleikum 

málverksins sjálfs og litum, sem virðast bera 

hann að hluta í ævintýraleiðangurinn sjálfan. 

Ég get tekið undir það, munsturgerðin og 

pensillinn virðist gera ævintýri Daða. Lína er 

ferðalag, sagði Paul Klee. Annar listamaður, 

sem ég hef kynnst, og sýnt talsvert með, Luigi 

Ontani, gæti hafa haft einhver áhrif í fyrstu. 

Mér hefur sýnst hann hafa áhrif á ýmsa hug-

myndalistamenn hér, svo kannski eru þessi 

listaverk úr sömu laug eftir allt saman. Luigi 

Ontani hefur þróast meira og meira í barrokk 

andann, og persónan sjálf eins og skúlptúr 

í tilklipptum barrokk garði, og þar tengjast 

þeir enn frekar. Milan Kunc kemur líka upp í 

Amsterdam
Við vorum ánægðir með allar tilraunir, 
og stundum voru falleg mistök
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hugann, með statement um pólitík og lífið, 

og með hugmyndir um að gera listaverk sem 

áhorfendum þætti heimilisleg og þægileg og 

ævintýraleg, þó þau væru það e.t.v. alls ekki. 

Það fer sem sagt snemma að bera á 

munstrum og plussi og fíneríi í myndum 

Daða. Barrokkskóm og hjörtum, sem hafa 

fylgt honum alla tíð. Þarna undir var samt 

depurð og þungi, og ögrandi hugmyndir um 

heiminn og barátta við vindmyllur, sem er 

náttúrulega vanmetin allt frá fornri tíð. Daði 

var líka í baráttu við myndlistarelítuna hér, 

sem var óvæg, og sérhagsmunatengd. Vinur 

minn Lars Ravn, fannst mér oft eiga í svipaðri 

baráttu i Danmörku. Hann notar líka mikið 

hjörtu og munstur. Vindmyllurnar halda 

samt jafnan sínu striki á hverju sem gengur, 

nema maður aðstoði bara líka við að blása. 

Daði fór til Amsterdam í Rijks Academie 

um svipað leiti og ég kom heim. Prófessor 

hans í Hollandi var  Peter Holstein, sem er 

talsverður áhrifavaldur á íslenska myndlist og 

hafði meðal annars áhrif á mig og var seinna 

góður vinur minn. Peter sýndi nokkrum sinn-

um hér á Íslandi, meðal annars í Ganginum 

hjá mér, og var með fyrstu sýninguna sem ég 

sá í SÚM, þá unglingur nýkominn í bæinn. 

Annar kennari Daða var Herman Wilhelm 

Geerdink. Daði hefur alltaf talað mjög vel 

um hann, og að hans sögn var hann áhrifa-

valdur Daða og vinur. Hann kenndi honum 

steinprent.

Einhversstaðar þarna kynnist ég Daða. 

Við tökum upp grafíkvopnin, og vinnum 

mikið saman. Við gerum grafíkmöppur og 

bækur. Ég stofnaði nokkrar útgáfur, án lög-

skráningar auðvitað, sem var ágæt rás fyrir 

grafíkina og prentið. Það var Íslenska grafík-

möppufélagið, Litlu bækurnar, Brunnurinn, 

Froskurinn, Gangurinn og eitthvað fleira.

Daði fékk sér pressu, og vann mikið, og er 

trúlega einn afkastamesti grafíker á landinu. 

Þetta voru skemmtilegar tilraunir og ólíkar 

þessari grafíkhefð, sem hafði skapast hér, 

með allskonar regluverki um það hvernig 

grafík skyldi vera og hvernig hún ætti að 

vera gerð. Sumt mátti ekki, og annað var 

ekki ekta grafík. Ég kom einu sinni, þegar 

ég var að kenna í Statens Academie í Oslo, 

í kjallara grafíkmeistarans Edward Munchs, 

og sá allar tilraunir hans, sem hefðu líka kall-

ast ólöglegar og stundum illa prentaðar mið-

að við þessa mælikvarða, en voru sannarlega 

stór listaverk. Við vorum ánægðir með allar 

tilraunir, og stundum voru falleg mistök það 

sem okkur þótti eftirsóknarverðast. Dieter 

Roth var svo sem búinn að varða veginn, 

hvað þetta varðar, hér í norðrinu. Það var því 

engin fyrirstaða. Þetta var tímabilið, sem ég 

gaf út möppu Íslenska grafíkmöppufélags-

ins, og mér var boðið að bjóða með mér 

listamönnum í danska tímaritið Hvedekorn 

1985/2. Mér finnst þar vera gott sýnishorn af 

þessum myndum, og þar er Daði með glæsi-

legt framlag til íslenskrar grafíkur. Myndirnar 

sýna munsturhleðslu þar sem inn á milli má 

greina dollaramerkið, skammbyssu, hjörtu, 

píku, portret Daða sjálfs, Mondrain grind, 

broskarl, frumform Yin og Yang og aðrar 

kynjamyndir. Allt þetta hefur verið viðloð-

andi við myndir Daða fram á þennan dag. 

Kannski eru ekki lengur byssur og píkur.

Daði hefur alltaf haldið tryggð við grafík-

ina, en sýndi meira Vatnslitamyndir og mál-

verk   í allnokkurn tíma, og þá sá ég minna 

af henni. Hann gekk í sjálfstæðisflokkinn og 

var uppteknari við veraldlega dótið. Við vor-

um minna saman þetta tímabil, og kannski 

missti ég af einhverjum grafíktilraunum þá. 

En svo finnur hann sig í jóganu, og annað 

tímabil er að þróast og þroskast með hon-

um, þar sem hann hefur þróað munstur og 

skraut með áþreifanlegum hætti, mildara og 

sáttara og andlegra. Þar birtast allt í einu ljós-

myndir af náttúrunni sem málað er í og oft 

veit ég ekki hvort það er grafík, málverk eða 

ljósmynd, enda er mér sama um núnings-

punktana í skilgreiningunni. Það birtast fleiri 

skip og bylgjur og ferðalagið er á þeim stað, 

að skipið þarf ekki endilega að sigla á sjón-

um, það getur svifið yfir honum, frjálst eins 

og hugurinn, sem ferðast inn á við, út á við. 

Upp og út og suður. Maður finnur ekki ann-

að land nema ýta úr vör hvort sem það er 

andlegt eða líkamlegt ferðalag.

Fleyið ber mann þar sem andinn heldur því 

fljótandi og leiðir mann eftir þeim sjó.

Helgi Þorgils.
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Early this year, the artist Daði Guðbjörns-

son told the Reykjanes Art Museum that he 

wanted to donate to the museum the large 

part of his graphic works, around 400 prints 

of various kind, in addition to a selection of 

oil paintings from early on in his career. This 

gift was received with much appreciation. 

The generosity of artists can sometimes be 

an encumbrance for established museums, 

especially for those with limited space. But 

for the Reykjanes Art Museum, a young in-

stitution with a small collection but great 

ambitions, such art donations can create the 

premises for robust exhibition and research 

activities. Thus, the museum will have more 

material for its curatorial work. It will there-

fore be interesting to see how the new and 

dynamic leaders of the museum will em-

brace Daði’s gift. 

Large art donations can have various ef-

fects on their recipients. The scope and char-

acteristics of the gifts can directly influence 

the development of the museums’ collec-

tion and exhibition policies. A combination 

of coincidence and intention has resulted 

in the Reykjanes Art Museum acquiring a 

substantial collection of interesting graphic 

works by Icelandic and international artists. 

When you add to that collection hundreds 

of graphic works by Daði Guðbjörnsson it is 

clear that the Reykjanes Art Museum now 

boasts the largest collection of graphic art 

in the country. This fact makes it possible 

for the museum to carve a niche out for 

itself in the community of Icelandic muse-

ums, should the museum choose to do so. 

Daði Guðbjörnsson’s gift actually holds par-

ticular significance in this context. Because 

aside from the general artistic character and 

artistic meaning of his work in the broader 

sense, which has been discussed elsewhere 

(for instance in the catalogue accompany-

ing his solo exhibition in the Reykjanes Art 

Museum in 2016), the gift is an anthology 

of graphics techniques. Almost all methods 

and variations are represented, except mez-

zotint, which the artist says he shied away 

from due to how time consuming it is and 

“didn’t fit with the destination” he was 

looking for. In this collection, we find en-

gravings, etching, lithography, linocuts, silk-

screen printing, monotype, offset printing, 

and mixed media where two or three types 

of print are used together. Not to mention 

hand-dye and over-printing in all the colours 

of the rainbow. The artist’s creativity seems 

limitless. It is clear that the collection holds 

both raw material for exhibitions and for 

multifarious educational experimentation 

with art students. The Reykjanes Art Mu-

seum prides itself on its collaborations with 

schools in the municipality. 

The preparations for this exhibition were 

informative and educational for me, both 

with regard to the works of Daði Gubjörns-

son and graphic art in all its glorious diversi-

ty. I would like to extend my heartfelt thanks 

to the artist for his great gift. Hopefully the 

Reykjanes Art Museum will be fortunate 

enough to use it with the same playfulness 

found in the collection.

Aðalsteinn Ingólfsson

Daði’s gift
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I, like other visual art enthusiasts, got to know 

Daði’s work in the 1980’s. Limitless and joy-

ful are words I would use to describe his art 

both then and now. His works have from the 

start made their way into homes in Iceland, so 

it is safe to say that Daði was popular with the 

public since early in his carrier.

Around 10 years into his carrier, in 1993, 

The Reykjavik Art Museum – Kjarvalsstaðir 

hosted a solo exhibition of the works of Daði 

Guðbjörnsson, in collaboration with the 

Reykja vik Culture Committee. To mark the 

occasion, a grand catalogue was published, 

Lumen et Umbra – Light and Shadow, 
the art of painting according to Daði Guð
björns son. The catalogue included an article 

by art philosopher, Gunnar J. Árnason, who 

wrote a piece on Daði’s topics, approach 

and contribution to visual art:

 

“Daði’s artistic development was marked by 
contradictions. He belongs to the genera
tion of Icelandic art students that witnessed 
the feud between abstract artists and the 
socalled SUMgroup. Quite naturally, his 
interest was directed toward colours and 
brushes. But once he had entered the Ice
landic College of Art and Crafts he came 
into contact with attitudes to art that was 
covered by the rather vague umbrella term 
conceptual art. According to conceptual 
artists the era of painting belonged to the 
past. The search for the essence of paint
ing had been taken to extremes which led 
to the logical conclusion that the materials 
and techniques of painting were obsolete 
and hindered the development of art. Daði 
followed the spirit of the time, but he was 
soon disillusioned. Conceptual art, which 
repudiated the dogmas of painting for the 
sake of artistic freedom and development, 
was full of dogmas itself.”

Daði has practiced Sahaja Yoga and medi-

tation since 2006, and the influence of this 

practice is evident in his art. In our conver-

sations, Daði claims to be in the now at all 

times and that his art reflects that, that is to 

say that the feel of the works is a natural path 

connected to the mindset of the conscious 

here and now. Thus, Daði believes his art 

production has rid the world of the mean-

ingful ego. Daði’s approach frees the viewer 

from meaning and presents those on the re-

ceiving end of it power to feel and find their 

own path to Daði Guðbjörnsson’s imagery.

It is fair to say that Daði has always re-

mained true to himself as an artist and that 

he adopted early on the approach of letting 

the now flow freely into his imagery with 

no regard to the ego, even though his yoga 

practice has made the method intentional; 

Gunnar J. Árnason concludes his article on 

Daði Guðbjörnsson thus:

 

“It occurred to me that Daði’s paintings 
might be regarded as a kind of saturnalia 
of the art of painting, not only because of 
the merriment, but also because all relations 
are inverted and nothing is sacred in them. 
Daði’s pictures put on a rapturous carnival in 
the hope that a small dose of insanity might 
bring people to their senses. But one can 
also sense regret for an imaginary golden 
age of painting, when being a painter was 
simple; as well as irony toward the present 
and a secret wish for a utopian community 
of artists, where art does not end up being 
pulled apart by antagonistic factions.”

 

Reykjanes Art Museum thanks Aðalsteinn 

Ingólfs son for acting as an intermediary and 

curator of Daði’s Gift, the exhibition that 

opened in the Museum on October 17th  

2020. The works on display are graphic works 

by Daði from 1978-2020. To mark the occa-

sion, the artist formally presented the Art Mu-

seum with over 300 graphic works, and 244 of 

those are on display. The Reykjanes Art Muse-

um is now preparing to file them into the cul-

tural database Sarpur, which holds works from 

all Icelandic museums.

Reykjanes Art Museum would like to 

thank Daði Guðbjörnsson for the trust he 

shows the museum with this most gener-

ous gift.

Helga Þórsdóttir, 
Museum Director of Reykjanes Art Museum

Limitless and joyful
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Samvinnuverk, 1982
Daði Guðbjörnsson, Helgi Þ. Friðjónsson
John M. Armleder, Kristinn G. Harðarson
Tumi Magnússon

Grafík mappa frá Projekt Grúppunni, 1989
Björn Roth, Daði Guðbjörnsson
Eggert Einarsson, Dieter Roth
Kristján Guðmundsson

Samvinnuverk, 1985
Steinprent
Daði Guðbjörnsson, Helgi Þ. Friðjónsson 
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Fjallabók
Daði Guðbjörnsson

Grafík mappa, 1984
Gefin út af Ganginum
Árni Ingólfsson, Daði Guðbjörnsson
Kristinn G. Harðarson, Helgi Þ. Friðjónsson
Tumi Magnússon
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I met Daði soon after I returned home from 

my studies; at the time he was associated with 

Tumi Magnússon, and they were usually 

referred to as the Daði Tumis [Icel. Daða-

Tumarnir], just as Eggert Pétursson and 

Ingólfur Arnarsson were usually called by 

the single name Eggert an dIngólfur [Eggert-

og Ingólfur]. I had just returned home. People 

were juxtapositioned on various grounds. 

This was during the time when concept 

art and the New Painting overlapped and 

rubbed against each other like drifting ice-

bergs, or like hot and cold currents converg-

ing, where maritime life thrives, and all life 

flourishes. 

These men and others soon came to me 

when I returned from my studies abroad, 

and during the Christmas holidays, prob-

ably because I was quickly well connected 

with art trends, artist and art scenes abroad, 

and started to exhibit works with others and 

alone. We live in a small country.

During this time, we tended to share 

what there was. Iceland was rather isolat-

ed from what was going on in the inter-

national art world and not many people 

came over here.

The Icelandic concept artists in Amster-

dam would talk condescendingly of the 

young artists of the New Painting and their 

ideas, and always had a court of students fol-

lowing them around, which probably is the 

reason why so many of them sensed these 

changes so late. They called the painters 

from Germany, who were pushing previous 

trends off the table, conservative academ-

ic war painters. I, however, believe that we 

held our elders in respect, and we were their 

friends, and many of them were influenced 

by these new trends despite everything. 

Hreinn Friðfinnsson created his most elabo-

rate work in vein of the New Painting, such 

as Night Island I and Night Island II. Sigurður 

Guðmundsson started to move away from 

photography and towards the New Painting 

with sculptures such as Oktav for instance, 

and he even ventured into painting, and 

Kristján Guðmundsson exhibited Blekfylling 

and Eyjólfur hét maður, which signalled a 

new tone from him. These were my friends 

in Amsterdam. 

This is also when many known concept 

photographers in the world turned a corner 

and picked up a paintbrush or tool.

I’ve always felt that the New Painting is 

a misnomer because the trend boasted the 

wildest painters and sculptors, composed 

geometric artists, and artists such as Fichli/

Weiss, John Armleder, and Martin Kippen-

berger, to name a few. It was more an atti-

tude to life and a life force, akin to a volcanic 

eruption, where every core of story and life 

has its creative element.

There Daði was. I first remember his pho-

tographs where he had photographed him-

self in different ways in dedication to Sig-

urður Guðmundsson. In these, there already 

was this terror aspect of the New Painting, 

I use the term though I am not fond of it. 

These photographs by Daði also remind me 

of my friend Urs Lühti, who was also moving 

towards the New Painting at the time, away 

from being a respected concept artist who 

mainly worked with the medium of pho-

tography and was quite a prominent influ-

ence on the art scene here in Iceland.

These photographs by Daði started to 

spawn paintings and sculptures and graphic 

works that were influential and interesting 

artworks. A tad unrestrained and perhaps 

even insolent and crazy, and underneath it 

all bubbled politics and rationalism of the 

unlikely. I was happy with them. They were 

without a doubt among the first works of art 

in Iceland to fall under the hat of this new 

era. They can be associated with the Fluxus 

movement, which was held in high esteem 

here, and which probably became such a 

force to be reckoned with in Iceland because 

of the influence of Dieter Roth, who came 

here with many of his friends. I heard that 

Dieter Roth was impressed by Daði’s work, 

which may say something about them, and 

that he bought some of it.

A foreign friend of mine, a Swede, saw 

in Daði an affiliation with the painter Max 

Walter Svanberg, who was flamboyant and 

painted fantasy worlds inspired by the qual-

ities of the painting itself and colour, which 

seem to carry him halfway into the adven-

turous journey. I concur; the patterns and 

brushes seem to make up Daði’s fantasy ad-

venture. A line is a journey , as Paul Klee said. 

Another artist who I have met and exhibited 

with several times, Luigi Ontani, might pos-

sibly have been an early influence. To me he 

seems to have influenced various concept 

artists here, so perhaps these art works are 

all from the same pool after all. Luigi On-

tani has moved more and more towards ba-

roque, and his own persona is in fact like a 

sculpture in a preened baroque garden, and 

that’s where these artists are again linked. 

Milan Kunc also comes to mind, with state-

Amster dam
We were happy with all our experiments 
and sometimes the beautiful mistakes 
turned out to be what we liked best
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ments on politics and life and ideas about 

making art that audiences could find cosy 

and comfortable and adventurous, even 

though they might not be that at all. 

So, patterns and plush and flourishes can 

be seen early on in Daði’s art. Baroque shoes 

and hearts, which have always been part of 

his work. Yet, under the surface there was 

melancholy and gravity, and challenging ide-

as about the world and battles with wind-

mills, which have of course been underesti-

mated since time immemorial. Daði also bat-

tled with the artistic elite in Iceland, which 

was unrelenting, exclusive and self-seeking. 

I often felt that my friend, Lars Ravn, had 

similar struggles in Denmark. He also uses a 

lot of hearts and patterns. But the windmills 

tend to keep on turning no matter what, un-

less you just join in and assist in blowing.  

Daði attended Rijks Academie in Amster-

dam around the same time as I was returning 

home. His professor in the Netherlands was 

Peter Holstein, who has had a substantial in-

fluence on Icelandic visual art, and me per-

sonally, and who later became a good friend 

of mine. Peter exhibited his work a few times 

in Iceland, for instance in my gallery Corri-

dor Gallery [Icel. Gangur], and held one of 

the first exhibitions that I, at the time just 

teenager just arrived in the city, saw in SÚM. 

Another of Daði’s teachers was Herman Wil-

helm Geerdink. Daði has always spoken very 

warmly about him and said that he was both 

an influence and friend to him. He taught 

him lithography.

It was around this time that I met Daði. 

We brandished our graphic weapons and 

collaborated a lot. We made graphic fold-

ers and books. I established a few publish-

ings, unregistered of course, which was me-

dia for the graphics and the books. These 

ventures were for instance Íslenska grafík-

möppufélagið [The Icelandic Graphic Folder 

Union], Litlu bækurnar [The Small Books], 

Brunnurinn [The Well], Froskurinn [The Frog], 

Gangurinn [The Corridor], and more. 

Daði acquired a press and worked hard; 

he is probably the most productive graph-

ic artist in the country. These were inter-

esting experiments and a departure from 

the graphic tradition that had developed in 

the country, with all sorts of rules on how 

graphic art should be and how it should be 

made. Some things were not allowed, and 

others were not considered authentic graph-

ic art. Once, when I was teaching in Statens 

Academie in Oslo, I visited the basement 

of the master graphic artist Edward Munch 

and got to look at his experiments, which 

would probably all have been deemed ille-

gitimate and sometimes badly printed by 

those standards, but which were in fact 

great works of art. We were happy with all 

our experiments and sometimes the beauti-

ful mistakes turned out to be what we liked 

best. Dieter Roth had in fact already paved 

the way in this regard up here in the north. 

So, there were no impediments. It was dur-

ing this time that I published the folder of 

the Icelandic Graphic Folder Union and I 

was asked to invite some artists along for 

the Danish magazine Hvedekorn 1985/2. I 

think that it showcases a good collection of 

these works and boasts a grand contribution 

to Icelandic graphic art by Daði. His works 

show compiled patterns where you can, in 

between, make out the dollar sign, a hand-

gun, hearts, a vagina, Daði’s self-portrait, a 

Mondrian  grid, a smiley face, basic Yin and 

Yang forms, and other fantastical forms. All 

this has characterised Daði’s work to this 

day. Perhaps there are no longer guns and 

vaginas though. 

Daði has always stayed loyal to graphic 

art, but for a while he exhibited more water 

colours and paintings, and so I saw less of 

the graphics then. He joined the right-wing 

political party Sjálfstæðisflokkurinn and be-

came preoccupied with the material world 

for a while. We did not fraternise as much 

during that time and perhaps I missed some 

of his graphic experiments during that pe-

riod. But then he found himself through 

yoga and a new era is emerging and ma-

turing within him, where he has developed 

patterns and decoration in a tangible way, 

milder, more content and more spiritual. 

There, all of a sudden, we see photographs 

of nature that have been painted in, and I 

don’t know if these works are graphic art or 

paintings or photographs, and I really don’t 

care for the points of friction in the defini-

tion. More ships and waves appear, and the 

journey is such that the ships don’t neces-

sarily have to sail on the sea, they can float 

above the ocean, free like the mind that 

travels inward, outward, up, and anywhere 

and everywhere. You won’t discover anoth-

er country unless you launch out, be that a 

spiritual or physical journey.

The vessel carries you where the spirit 

keeps it afloat and leads you along those 

waters.

Helgi Þorgils.
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Art Panther, 1985
235, Dúkskurður, 49 x 39
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Stjörnu, 1983
11, Trérista, 32,5 x 22
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Heart monster, 1983
A.p. Steinprent, 44,5 x 39
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Ástar drykkurinn, 1987
920, Handlituð æting, 41 x 31
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Stefnumót í landslaginu, 2007
A.p. Handlituð æting, 32 x 41
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Saman með blómið, 2006
A.p. Handlituð æting, 41 x 51
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Gulls ey, 1997
1220, Handlituð æting, 41 x 31
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Heima í heiðardalnum, 2002
A.p. Handlituð æting, 32 x 41
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Veiðireifur, 1990
835, Handlituð æting, 42 x 51
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Sagan er alltaf söm, 1996
335, Steinprent, 39 x 49,5
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She, 1985
910, Sáldþrykk, 61,5 x 46,5
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Vor, 1984
37, Zink offset prent, 63 x 48
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Kven painter, 1984
213, Steinprent, 49 x 49

58   DAÐI GUÐBJÖRNSSON



Venus á hvalveiðum, 1994
435, Handlituð æting, 52 x 41
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Blauwe vogels, 1983
17, Steinprent, 48,5 x 39,5
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Án titils, 1983
135, Steinprent, 44 x 34,5
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Draumabíllinn, 2002
A.p. Handlituð æting, 41 x 46,5
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Stjörnuveiðar, 2006
1735, Handlituð æting, 41 x 50,5
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Ideologie, 1983
22, Steinprent, 101,5 x 74
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Lífsins tré, 2006
1235, Handlituð æting, 41 x 46,5
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