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Þræðir Arnar Inga myndlistarmanns liggja víða í samfélaginu, hann 
dreifði frjókornum með aðferðum sínum og vakti upp spurningar með 
myndverkum sínum.

Haustið 1983 hélt Örn Ingi átján daga fjöllistanámskeið í               
Grunnskólanum á Kópaskeri. Nemendur hans voru börn á aldrinum sex 
til tólf ára, auk eldri nemenda sem tóku þátt í ævintýrinu um helgar. 
Námskeiðið náði hápunkti í fyrstu Listahátíð Grunnskólans á
Kópaskeri, dagana 12. og 13. nóvember 1983. Þetta var fyrsta námskeið 
Arnar Inga í skóla en þau urðu fjölmörg áður en yfir lauk.

Í þessu albúmi birtast ljósmyndir frá námskeiði Arnar Inga á Kópaskeri 
haustið 1983. Þeim til stuðnings er fléttað inn tilvitnunum þar sem
listamaðurinn útskýrir aðferðafræði sína í viðtali við Halldór Sánchez 
þá meistaranema í kennarafræðum við Háskóla Íslands.

Í bókinni Lífið er LEIKfimi þar sem lesa má fleiri greinar um
Örn Inga og skólamál, kemur fram að Örn Ingi notaði trúðinn sem 
tákn um þor. „Trúðar eru alltaf á bjargbrún, það eru þeir sem þora að 
taka áhættu“, sagði hann í viðtali sumarið 2017. Frelsi til athafna var                 
grundvallaratriði þó oft þætti það óþægilegt, auðveldara að láta segja 
sér fyrir verkum. Það var hins vegar mikilvægt að fara út fyrir
þægindarammann öðru hvoru, ekki síst til að búa til nýjar tengingar og 
taka á flug. En líka ætti að efla sköpunarkraftinn og nýta til að vinna á 
móti óttanum, einu skelfilegasta afli manneskjunnar að hans mati.

Að slá í gegn (1990)



Örn Ingi: „Þetta hafa alveg verið allar listgreinarnar. Ég hef búið til dans, 
dansflokka, og náttúrlega leiklist og myndlist mikið. Ég hef oft tekið
kennarana með, látið þá gera eitthvað eina, ekki með nemendur hjá sér. Það 
gerist eftir vinnu með krökkunum. Þá kannski setjast kennararnir niður og 
teikna mynd. En í mínu tilfelli, held ég, að heildar tengingin eða heildar flugið 
sé bara eitt orð.“

Halldór: „Eitt orð?“

Örn Ingi: „Frelsi. Það er allt frjálst, ekki bara í sambandi við þessa kennslu, 
heldur það sem ég er sjálfur að gera; í myndlist, í tréverki og öllu. Það er allt 
opið og ef ég finn eitthvað þá kannski vil ég gjarnan vinna út frá því eða lofa 
því að njóta sín. Þannig að, eins og í gamla daga, ef eitthvað datt í gólfið og 
brotnaði þá tók ég það upp og um leið og ég tók það upp hugsaði ég með mér, 
jáááá, ég get gert þetta úr þessu. Bara frá gólfinu í metershæð þá er ég búinn 
að fá nýja hugmynd út frá því að eitthvað hafi skemmst eða breyst. Þetta er 
náttúrulega toppurinn á frelsinu.

Frelsi getur fundist flestum óþægilegt. Þegar ég fór um landið sagði ég aldrei 
kennurunum hvað myndi gerast. Kannski var fundur á sunnudegi og þetta  
byrjaði allt á mánudegi. Ég var ekki ánægður fyrr en að allir hlógu samtímis 
að einhverju. Svo mæta þau á mánudeginum og enginn veit neitt. Þá sagði 
einhver: „hvað eigum við þá að gera?“ Eða eitthvað svoleiðis. Þá sagði ég: 
„þið verðið að leyfa börnunum að ráða því svolítið sjálf hvað út úr þessu     
kemur, annars er þessi listavika ekki fyrir þau ef þið ráðið þessu.“





Halldór: „Hvernig byrjar þú?“

Örn Ingi: „Það komu allir á sal, kannski 2-300   
manns og svo var yfirleitt farið inn í stofur og 
teiknað eitthvað sem ég bað um og þá sá ég hvað 
krakkarnir gátu og svo fórum við að spjalla saman 
um hvað væri gaman að gera. [... ]

Ég hef alltaf verið að brjóta niður kerfi. Ég myndi 
segja að þegar þú mætir inni hóp, þó allt verði
ekki framkvæmt, þá er það skylda að leggja fram 
hugmynd. Þeir verða að koma fram með eina
hugmynd eða fleiri, það er kerfið.
Kerfið er sem sagt opið.“



Örn Ingi: „...Kennarinn verður alltaf að vera tilbúinn til þess að segja             
nemendum eða samstarfsfólki hvernig tókst til. Þú átt að geta sagt: „þetta er fínt 
eða hérna getur það verið öðruvísi.“ Ég var á Höfn í Hornafirði ... þá hringir ein 
móðir í skólastjórann í hádeginu og segir við skólastjórann: „Hvað er verið að 
gera? Hvaða brjálæðing voru þið að fá í skólann? Hann bara leyfði sér að 
gagnrýna mynd sonar míns. Hvers vegna ertu með þennan mann?“ 
Þá sagði skólastjórinn: „Það er einmitt þess vegna.“



Örn Ingi: „Það skiptir mjög miklu máli að viðkomandi nemandi skilji að 
hann er að upplifa einstakt tækifæri í lífinu. Þessi vika sem ég er, og þegar allir 
koma í byrjun, hún verður ógleymanleg og þýðingarmikil. „Þið verðið að taka 
þessu sem tækifæri“, segi ég. Það eru margir sem hafa komið til mín og sagt: 
„Ég var hjá þér á Raufarhöfn“ ... eða eitthvað...“

Örn Ingi: „Núna ætla ég að segja það sem ég hef aldrei sagt áður. Skólaganga 
á skapandi hátt getur verið eins og að fara í kirkju.“

Halldór: „Hvernig þá?“

Örni Ingi: „Það er svona. Þú flýgur upp. Einhver andi. Ekki jarðaför heldur...
Já, eins og að mála vatnslitamynd. Fyrir mér er það eins og að fara í kirkju. 
Mér finnst það svo erfitt. Það gerir svo miklar kröfur...“



Eitt samstarfsverka Arnar Inga og nemenda Kópaskers „Hagnýtur skúlptúr 
fyrir brautryðjendur“ var síðar sýnt á sýningu listamannsins á Kjarvalsstöðum 
árið 1985, Sviðsmyndir í tilveru lífs og dauða. Það hélt áfram að lifa og taka   
breytingum allt eftir lífsins straumi.
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