
„Á göngum mínum um hálendið verður 
mér það ljóst af hvaða efni ég er komin.“

Clara Bro Uerkvitz fl éttar saman 
andstæðum krafts og viðkvæmni 
í notkun sinni á myndmáli sínu 
sem leiðir spurnir að því hvernig 
upplifun okkar af náttúrunni sé 
háttað. Við eigum það til að skynja 
öfgar náttúrunnar sem andstæða 
póla, ekki síst hér á Íslandi þar 
sem andstæður fara oft öfganna 
á milli en tilheyra samt sem áður 
samverkandi kerfi . Clara hefur 
fengist við ólíka miðla í listsköpun 
sinni en lengst af hefur landslag í 
málverki og teikningu verið henni 
mikilvægur vettvangur til að takast 
á við þá umhverfi svá sem steðjar að 
heiminum í dag.

Fagurfræðileg upplifun af náttúru 
hefur tapað vægi sínu jöfnum 
skrefum frá því á 19. öld. Huglægt 
gildi landslags hefur mátt sín 
lítils andspænis efnahagslegum 
sjónarmiðum. Samhliða þessari 
þróun komu fram yfi rlýsingar um 
„dauða fegurðarinnar“ í myndlist 20. 
aldar. Nú virðist sem fagurfræðin 
sé að ganga í endurnýjun lífdaga, 
bæði í myndlist sem og í almennri 

“When I am walking in mountains it 
becomes very clear what I am made of.”

Clara Bro Uerkvitz highlights in her 
work the contrasts of power and 
frailty in our natural environment, 
which brings into question how 
we experience nature and our 
relationship to it. The contrasts of 
nature may seem incompatible, 
particularly in Iceland where they 
frequently appear in the most 
extreme form but these seemingly 
opposing elements are nevertheless 
an integral part of a unifi ed system. 
For Clara, who has previously 
worked with performance and 
various media, landscape painting 
continues to be a critical way to 
respond to the environmental crisis 
of today.

Aesthetic appreciation of nature 
gradually became less signifi cant 
from the turn of the 19th century. 
The subjective value of landscape 
lost ground to an economic 
viewpoint. Parallel to this line of 
thought in the fi eld of art in the 
20th century, came declarations of 
„death of beauty“. Now aesthetics 
seem to be gaining some ground 
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náttúruupplifun, sem að hluta má 
skýra með aukinni meðvitund fólks 
um mikilvægi umhverfi smála.
Í fínlegum verkum Clöru líkt og 
Sylvestris er það fagurfræðin sem 
bjargar okkur frá drungalegri 
framtíðarsýn. Við erum beðin um 
að íhuga þá valmöguleika sem við 
stöndum frammi fyrir og hvað gæti 
hugsanlega áunnist ef sjónarhorninu 
yrði örlítið hnikað til. Í framhaldi af 
landslagsverkum sínum hefur Clara 
að undanförnu tileinkað sér vefnað 
og jurtalitun þar sem hún gerir 
tilraunir með náttúrleg litarefni af 
ólíkum uppruna, meðal annars úr 
þangi og steinmulningi. Efniviður 
náttúrunnar tengist tilteknum stað 
og persónulegri sögu sem á sér 
jafnframt víðtækari samsvörun.

Laugarnestangi er einn þeirra staða 
á Íslandi sem Clara hefur sótt sér 
innblástur til. Hvönnin í Sylvestris 
er harðger planta sem er algeng 
á þessum litla landskika í útjaðri 
borgarinnar. Hvönnin hefur verið 
ræktuð hér á landi allt frá landnámi, 
en auk þess að vera notuð sem 
matjurt var hún eftirsótt fyrir 
lækningarmátt sinn. Samkvæmt 
þjóðtrúnni var það heillamerki 
að strá hvönn réttsælis umhverfi s 
híbýli manna en tilgangurinn var 
jafnframt sá að varna illum vættum 
inngöngu. Á sumrin vex plantan í 
þykkum og skjólsælum runnum en 
á haustin visna stönglar og blöð á 

as a general appreciation of nature 
as well as in the arts, which is 
connected in part to increased 
environmental awareness. In Clara’s 
more delicate works, such as 
Sylvestris, it is the aesthetic appeal 
that rescues us from a dystopic 
view of the future by asking us to 
consider what could be gained by 
a minor shift in perspective. As a 
continuation of her painting practice, 
she has started to utilise plant 
dying and weaving methodically, 
in addition to experimenting with 
pigments made from natural 
resources such as seaweed and 
ground rock. The source of her 
working materials connects them to 
a specifi c place and a personal story, 
which expands the scope of the 
work in general.

During her stay in Iceland, Clara 
has been drawn to specifi c sites 
such as Laugarnestangi, where she 
has observed the environment in 
this natural patch in the outskirts 
of Reykjavík city and translated her 
experience into a series of artworks. 
The angelica in Sylvestris is a plant 
that is common to Laugarnestangi. 
It is best known for its tough nature 
and potency as a medical herb and 
has been cultivated in Iceland since 
the settlement. According to popular 
belief it is a good luck charm that 
can be used to ward off  evil foes, 
by spreading it in a clockwise circle 

meðan rætur og fræ leggjast í dvala 
neðanjarðar yfi r veturinn. Í Sylvestris 
stendur nákvæm blýantsteikning 
á máluðum bakgrunni til vitnis 
um hring árstíðanna þar sem líf 
og hrörnun helst í hendur. Við 
sjáum aðeins daufa endurómun af 
sterkbyggðri plöntunni á meðan 
fræin fá meira vægi þar sem ævi 
þeirra er rétt að hefjast.

Með því að losa málverkið úr viðjum 
blindrammans dregur Clara fram 
efniskennd málarastrigans. Leit 
hennar að jafnvægi andstæðuþátta 
sem birtist í túlkun hennar á 
viðfangsefninu fi nnur sér þannig 
samsvörun í meðförum efnisins þar 
sem undirlag og málverk fá jöfn 
hlutskipti. Í ofna verkinu kristallast 
sú tvenndarhugsun sem einkennir 
ekki aðeins upplifun okkar af náttúru 
og menningu heldur einnig listina 
sjálfa þar sem kvenlegur textíll hefur 
gjarnan verið settur skör lægra en 
karllægir frumkraftar málverksins. 
Vefurinn tekur á sig táknræna 
merkingu þar sem ólíkir þræðir vinna 
saman og mynda heild.

around ones abode. During the 
summer it grows in thick sheltering 
bushes, in winter the stalks wither 
while its roots and seeds go 
dormant underground. in Sylvestris, 
the detailed pencil drawing on the 
painted surface are a reminder of 
the seasonal cycle of growth and 
decay, making a vague impression 
of the plant‘s sturdy frame while the 
seeds are given more prominence, 
suggesting the vigour of the next 
generation.

By liberating her paintings from 
confi nes of the stretcher Clara draws 
attention to the materiality of the 
canvas itself. Her subject matter 
accentuates the attempt to balance 
the opposites of culture and nature, 
this being mirrored as a reference 
to gender politics where feminine 
textiles engage painting as a more 
masculine form of expression. This 
is explored in the weave where the 
diff erent threads of warp and weft 
work together to create a unifi ed 
object.
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