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Það sem ég mun tala um í þessari ritgerð eru mínar eigin vinnuaðferðir og þróun verka minna. 

Hvernig ég nota tól eins og rúðustrikuð blöð og penna sem þróast í pappírs skúlptúra, málverk, hús 

og mörg önnur listaverk. Hvernig ég finn formin í umhverfi mínu til að búa til munstrin sem fara 

svo á lítinn striga eða risa stóran vegg. Hvernig ég þróa munstrin í alls konar listaverk þar sem ég 

sameina þau við til dæmis arkitektúr, veggfóður, origami, prent, málverk og fleira. Einnig mun ég 

draga fram tengsl verka minna við verk nokkurra listamanna sem ég hef fundið skyldleika við. Í 

verkunum má sjá ýmiss konar skyldleika við þróun abstrakt myndlistar, þá sérstaklega geometríska 

abstraktsjón og stefnur eins og op-list, en þau hafa fyrst og fremst þróast af mínum eigin 

rannsóknum og tilraunum. Áhugi minn á munstri og munsturformum hefur þróast lengi og smátt og 

smátt áttaði ég mig á að þetta gæti verið leið til listsköpunar. Þess vegna finnst mér nauðsynlegt að 

gera grein fyrir þessu ferðalagi og því hvernig myndhugsunin hefur þróast eftir því sem ég hef gert 

fleiri, stærri og flóknari verk.
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Það sem ég mun tala um í þessari ritgerð eru mínar eigin vinnuaðferðir og þróun verka minna. 

Hvernig ég nota tól eins og rúðustrikuð blöð og penna sem þróast í pappírs skúlptúra, málverk, hús 

og mörg önnur listaverk. Hvernig ég finn formin í umhverfi mínu til að búa til munstrin sem fara 

svo á lítinn striga eða risa stóran vegg. Hvernig ég þróa munstrin í alls konar listaverk þar sem ég  

sameina þau við til dæmis arkitektúr, veggfóður, origami, prent, málverk og fleira. Einnig mun ég 

draga fram tengsl verka minna við verk nokkurra listamanna sem ég hef fundið skyldleika við. Í 

verkunum má sjá ýmiss konar skyldleika við þróun abstrakt myndlistar, þá sérstaklega geometríska 

abstraktsjón  og  stefnur  eins  og  op-list,  en  þau  hafa  fyrst  og  fremst  þróast  af  mínum  eigin 

rannsóknum og tilraunum. Áhugi minn á munstri og munsturformum hefur þróast lengi og smátt og 

smátt áttaði ég mig á að þetta gæti verið leið til listsköpunar. Þess vegna finnst mér nauðsynlegt að 

gera grein fyrir þessu ferðalagi og því hvernig myndhugsunin hefur þróast eftir því sem ég hef gert 

fleiri, stærri og flóknari verk.

Þessi ritgerð heitir Án titils vegna þess að ég nefni verkin mín yfirleitt ekki, þau heita bara Án titils.  

Þau þurfa ekki að hafa eitthvað sérstakt nafn þar sem verkin eru að mestu byggð á munstrinu sem 

þau eru gerð úr. Annars þyrfti ég að finna öll þau munstur sem ég hef gert og flokka þau öll til að  

finna út nákvæmlega númer hvað þetta sérstaka munstur er, en nú hef ég gert of mikið af formum 

og munstrum til að byrja að gera það. Stundum set ég undirtitil á verkin mín, en það eina sem það 

gerir er að útskýra nákvæmlega hvað þessi hlutur er, eins og til dæmis „Húsið“ ef það er hús, eða 

„Origami“ ef það er gert úr origami.

Þegar ég var lítil  byrjaði ég að teikna tveggjavíddar myndir af húsum, skipum, fólki  og 

fleiru, eins og flestir krakkar gera. Seinna lærði ég svo að teikna þrívíddar teikningar af húsum og 

það var þá það eina sem ég teiknaði í svolítinn tíma. Með tímanum byrjuðu húsin að líta meira og 

meira út eins og kassar, án glugga, hurða eða þaks. Ég varð samt sem áður svolítið leið á kassanum 

eftir nokkurn tíma. Ég vissi ekki hvað næsta skref var, hvað ég ætti að gera með hann, þannig að ég 

setti hann til hliðar, jafnvel þó að ég væri alltaf að krota einn og einn kassa á blöð og spássíur þegar  

mér leiddist. Ég byrjaði að teikna línur, annaðhvort með skörpum eða mjúkum hornum þar sem 

endarnir  náðu oftast  saman á endanum eða þeir lentu útaf blaðinu. Enginn endi laus,  sem varð 

einhvers konar regla. Ég gerði heilu og hálfu síðurnar af þessu, alltaf mjög litríkt og skrautlegt. Ég 

byrjaði  líka að teikna á rúðustrikuð blöð á þessum tíma,  en það var alltaf  bara einhverjar smá 

teikningar,  krot  hér  og  þar,  eitthvað  sem  ég  gerði  þegar  ég  var  að  reyna  að  fylgjast  með  í 

stærðfræðitímum.

Það var ekki fyrr en seint í framhaldsskóla að ég byrjaði að gera heilar eða hálfar síður á 

rúðustrikuðu  blöðin,  en  ekki  bara  eitthvað  smá  krot  á  spássíðurnar  í  stærðfræði  áföngum.  Á 



endanum  fékk  ég  mér  líka  stóra  krossviðarplötu  og  rúðustrikaði  hana  alla  og  teiknaði  á  hana 

munsturteikningu. Eftir það var ekki hægt að stoppa. Á þessum tímapunkti var ég samt ekkert að 

pæla í því hvaðan þessi form komu, og ég veit ekki ennþá hvaðan formin á þessum fyrstu verkum 

komu frá.

Formin byrjuðu að koma nær og nær hvoru öðru og einnig að skarast hvert við annað og ég byrjaði 

að mynda munstur af sama forminu aftur og aftur. Ég setti mér reglur fyrir hvert verk sem ég gerði,  

hvort það ætti að speglast, hvort það ætti að skiptast í fjóra eða átta búta útfrá miðju eða að það ætti 

að vera á allri blaðsíðunni. Eða bara í eitthvað sérstakt stórum ramma á síðunni, eða að línurnar sem 

ég gerði  gætu bara farið í  gegn um tvær rúður á blaðinu eða hvað annað sem mér datt  í  hug. 

Reglurnar urðu endalausar með hverju verki.

Ég byrjaði einnig að taka form sem ég bjó til, af blaðinu og í raunverulega skúlptúra úr 

pappír og málningarlímbandi. Og jafnvel þar voru reglur. Til dæmis þurfti málningarlímbandið að 

vera allsstaðar á skúlptúrnum svo að það sæist ekki að hann væri handgerður. Mig langaði að láta  

þetta líta út eins og það væri gert af vél, það varð að vera gallalaust. Jafnvel myndirnar sem ég gerði  

á þessum tímapunkti á rúðustrikuðu blöðin urðu að vera fullkomin. Ef ég gerði smá mistök með 

penna, til dæmis, og varð að laga það með tippexi eða einhverju álíka, var það bara ekki eins lengur. 

Ég vildi ekki klára verkið ef það hafði mistekist, að mér fannst. Ég byrjaði bara á nýju verki. Eftir  

nokkur ár áttaði ég mig á að þessi litlu „mistök“, eins og ég kallaði þau, væru ekki í raun mistök. 

Þau gerðu verkin bara mannlegri. Það var hægt að sjá vinnuna sem var lögð í verkin, og það var 

mikil vinna lögð í þau.

Ég byrjaði að nota þessi litlu „mistök“, sem í rauninni einungis ég gat séð. Það var ekki fyrr 

en ég benti fólki á sum mistökin að það tók eftir þeim og því fannst þau yfirleitt bara koma vel út. 

Kannski var einn blettur sem var grænn en átti í raun að vera blár, eða strik sem fór óvart aðeins of  

langt, eða að það voru lítil pennastrik á stórum lituðum fleti þannig að það sást smá í hvíta blaðið 

sem var undir.

Ég byrjaði að þróa munstrin á öðruvísi hátt. Ég uppgötvaði betur hvaðan formin og litirnir 

komu frá. Hlutföll byrjuðu einnig að koma inní myndina með áhrifum frá listamönnum eins og 

Victor Vasarely og M.C. Escher. Formin komu til dæmis frá einhverju sem ég sá úti, laufi, þaki á 

byggingu, eða frá einhverju formi inni í húsi frá arkitektinum eða smiðunum. Ég gat fundið form 

sem mér líkaði og setið og teiknað öðruvísi útgáfur af því klukkutímum saman og á meðan fékk ég 

mjög oft einhverjar hugmyndir um hvað ég gæti gert  meira fyrir munstrið sem ég var að gera, 

allavega ef mér líkaði mjög vel við munstrið. Ég hugsaði með mér að gera eitthvað meira, og stærra 

með það sem ég var með í höndunum, kannski einhvern skúlptúr eða jafnvel einhver stærri prent 

með mörgum lögum eða eitthvað álíka. Þá byrjaði ég að skissa upp þá hugmynd, jafnvel fleiri en 



eina ef mér líkaði ekki nógu vel við þá fyrstu. Ef hugmyndin var til dæmis af skúlptúr þá gerði ég  

yfirleitt  módel af  honum og þurfti  þá að finna  út hlutföllin á honum, jafnvel  þó að ég skildi  í 

rauninni ekkert hvað ég væri að gera með þessum útreikningum þó svo að ég hefði gert það oft 

áður. Ég kunni grunn reikning og fann alltaf út á endanum réttu tölurnar, en það var alveg nóg. Ég 

geri mér í hugarlund að líkja mér svolítið við M.C. Esher í þessum málum þar sem hann var ekki 

mjög góður að læra í skóla, en notaði samt mjög mikla stærðfræði í verkunum sínum.1

Ég hef reynt margar aðferðir við að setja munstrin mín í eitthvað annað form en bara á blaði, 

þó að þau byrji yfirleitt þar, á rúðustrikuðu reikningsblaði. Pappírs- og tréskúlptúrar og málverk 

koma allavega beint þaðan frá, en ég hef einnig verið að leika mér með önnur efni, eins og til dæmis  

teninga og origami.

Þegar ég byrja á verki veit ég aldrei nákvæmlega hvernig það mun líta út að lokum. Ég byrja 

með autt rúðustrikað blað og byrja að skissa eitthvað form sem er í huga mér eða sem ég tek eftir í 

kringum mig og geri þá yfirleitt heila blaðsíðu af þessu sérstaka formi þannig að úr verður munstur. 

Stundum get ég látið formið vera alltaf í sama sjónarhorni, stundum passa þau saman fullkomlega, 

stundum er bil á milli þeirra. Stundum sný ég þeim við, á hlið eða hvernig sem er, hvernig sem þau 

virka og set þau saman þannig. Stundum passa þau saman á þann veg, stundum er einnig bil á milli 

þeirra. Bilið getur, í mörgum tilfellum, líka verið mjög áhugavert form. Stundum tek ég líka formið 

og læt það skarast á hvort öðru svo það muni passa saman. Undanfarið hefur mér líkað vel við 

þannig skissur og verk vegna þess að þegar horft er á það fljótt er það oft að augun ná ekki að tengja 

við neinn punkt á blaðinu og það verður óþægilegt að horfa á það lengi og áhorfandinn getur ekki 

fundið  upprunalega  formið.  Það lítur  út  fyrir  að  vera  mjög óreglulegt,  en  það er  í  raun  mjög 

reglulegt.

MÁLVERK

Þegar ég byrja á málverki, þá byrja ég alltaf á rúðustrikuðu blaði, eins og ég sagði hér að ofan. Eftir 

það tek ég strigann og strika hann líka eins og blöðin og reikna út  nákvæmlega hversu marga 

ferhyrninga ég er með og fer svo aftur í skissuna og laga hana samkvæmt rúðunum á striganum og 

teikna svo skissuna á strigann. Stundum set ég einnig skissuna í tölvuna til að sjá hvaða litir væru 

góðir fyrir hana. Ég gerði það til dæmis fyrir þetta málverk2 til þess að sjá frá hvaða stað væri best 

að litirnir byrjuðu. Ég sá þá að það væri best að þeir myndu byrja í miðjunni á stærsta hringnum 

með stærra munstrinu. Þetta munstur kemur frá pappírsblaði, sem var brotið saman og annar endinn 

stóð örlítið upp, og var fyrir framan mig þegar ég var að skissa. Ég teiknaði það eins og ég vildi á  

1  Ernst, Bruno, The Magic Mirror of M.C. Escher, útgáfa tvö, Taschen, Köln, 2007.
2  Sjá viðauka, Mynd 1



rúðustrikaða blaðið og sneri því svo við í margar áttir til þess að fá formin til að passa saman. Síðan  

tók ég sömu teikningu og gerði hana tvöfalt stærri af því að mig langaði að fá aðeins meiri dýpt í  

verkið. Ég var svolítið að leika mér með dýpt svipað og Victor Vasarely notar í sumum af verkum 

sínum. Það sem Vasarely gerði var meiriháttar  framalag til Op-listar  (sjónblekkingar listar)3.  Ég 

hafði verið að skoða mikið af því sem hann gerði á þessum tíma og fannst það vera mjög áhugavert,  

jafnvel þó að ég varpaði ekki skynjuninni í mínu málverki alveg eins og hann gerði til dæmis í 

„Vega“ málverkunum sínum.4 Það eru mjög mörg verk eftir Vasarely sem líta út líkt og þetta, með 

þetta varp í miðjunni og þau eru öll afar falleg á að líta og mjög litrík. Þau eru kölluð „Vega serían“ 

vegna þess að titillinn á öllum málverkunum byrja á „Vega“ eitthvað. Ég fékk þá hugmynd að gera 

munstrið  stærra  á  sumum  stöðum út  frá  þessum málverkum og  láta  þau  koma  í  ljós  í  hring.  

Málverkin hans eru meira eins konar varp, eins og eitthvað hafi komið fyrir bakið á striganum til að 

láta formin og litina hoppa á áhorfandann, á meðan mitt er meira eins og áhorfandinn sé að horfa á 

upprunalega munstrið með stækkunargleri. Af því að það eru til svo mörg „Vega“ málverk er erfitt 

að velja bara eitt til að tala um. Ekkert er með eins munstur sem hoppar að áhorfandanum og litirnir 

eru afar margir. Þess vegna valdi ég að hafa mitt málverk í regnboga litasamsetningu.

Munstrið sem ég gerði finnst mér svolítið líkt munstri sem M. C. Escher gerði, fyrir utan það að  

hans munstur þróast yfirleitt yfir í alls konar dýr eða fígúrur. Formin sem hann gerir umbreytast 

með því að fá áferð, andlit og útlimi, á meðan mín form eru bara eins og þau eiga að vera. Eins og  

mér finnst þau eiga að vera.

VEGGFÓÐUR

Þetta verk5 sem ég setti upp í galleríi í miðbæ Reykjavíkur var gert svipað og verkið sem ég talaði  

um hér að ofan. Ég byrjaði með rúðustrikað blað og gerði nokkrar skissur af formi sem mér líkaði 

við. Niðurstaðan var sú að ég teiknaði hringi sem sköruðust hver í annan. Þegar ég var búin að 

skissa hringina á heilt blað, þá byrjaði munstrið að líta út eins og gamalt veggfóður, þegar maður 

leit á það úr fjarlægð, svo að ég valdi liti í samræmi við það. Ég setti skissuna inn í tölvuna og gerði  

nokkrar litasamsetningar áður en en ákvað loka útkomuna. Áður en ég byrjaði að vinna að verkinu 

sjálfu, fór ég í sýningarrýmið til að sjá hvar ég myndi vilja setja upp verkið. Þetta gallerí var í 

gömlu húsi sem var alveg fullkomið fyrir hugmyndina mína um gamalt veggfóður, en ég vissi samt 

ekki hvernig það myndi líta út að lokum. Ég fór upp á efstu hæðina í húsinu þar sem ég sá horn, 

undir súð, rétt fyrir framan stigann upp á hæðina og sá að sá staður myndi vera mjög góður fyrir 

þessa  hugmynd mína.  Ég sá  fyrir  mér  að  þetta  gæti  verið eins  og  einhver  hefði  rifið  af  hvítu 

3 Victor Vasarely, Art Directory, 11/05/2013, http://www.vasarely-victor.com/
4  Sjá viðauka, Mynd 2
5  Sjá viðauka, Mynd 3

http://www.vasarely-victor.com/


málninguna frá veggnum og þá hefði komið í ljós þetta gamla veggfóður.

Veggfóður hefur fallið inn og út úr tísku alveg síðan við munum eftir okkur, enda var það 

fundið upp á 17.öld, allavega svona veggfóður eins og við eigum að venjast í dag. Munstur sem 

endurtekur sig aftur og aftur.6 Í þessu verki sem ég gerði, sameinaði ég vinsæla liti á veggfóðrum og 

innanhúshönnun frá sjöunda og áttunda áratuginum, þegar þessir björtu appelsínugulu, rauðu og 

gulu litir voru vinsælir og setti svo saman við þá þessa bláu og fjólubláu liti inn á milli til að fá smá  

andstæðu í munstrið. Jafnvel þó að á þessum áratugum væru bogadregnar línur notaðar meira í 

innanhúshönnun, þá gefur munstrið þá blekkingu að þú sért að horfa á bogadregnar línur vegna þess 

hvernig hringirnir eru settir saman. Þú sérð bara þegar þú kemur nær munstrinu að þetta séu í raun 

allt beinar línur. Þegar þú kemur nær sérð þú að þetta veggfóður hlýtur að vera nýtt, en ekki frá 

áttunda áratuginum, vegna „8-bita“ hönnunarinnar. „8-bita“ menning er búin að vera afar vinsæl 

uppá síðkastið vegna þess að krakkar sem ólust upp á níunda og tíunda áratuginum eru nú öll orðin 

fullorðin og farin að hugsa til baka og hanna hluti sjálf. Þetta byrjaði allt að sjálfsögðu með með 

tölvu kynslóðinni, með tölvuleikjum frá pong til super mario, og paint, sem var á öllum PC tölvum 

á þessum tíma þar sem „8-bita“ teikning er með stórum pixlum og aðeins mjög fáum litum, eins og 

var í tölvum í þá daga.

Ég ákvað líka að taka þetta einu skrefi lengra, taka það frá „8-bitinu“ og láta þetta líta meira 

handgert  út,  sem það er.  Þannig að það er  ekki  einungis  að verkið líti  út  fyrir  að vera gamalt  

veggfóður, áhorfandinn sér að það er raunverulega nýtt þegar hann kemur nær því, og svo þegar  

hann fer enn nær, sér hann að það er í raun handgert og litað á pappír með afar oddmjóum pennum, 

vegna þess að hvaíti pappírinn sést á milli lituðu línanna.

Listamaðurinn Richard Wright, sem býr og vinnur í Glasgow í Skotlandi7, vinnur beint inn í 

rými, beint á veggina innan rýmisins, og segir að hann finni hugmyndirnar af verkunum þegar hann 

getur séð rýmið sem hann á að vera í. Það gæti verið eitthvað ljós sem skoppar af veggjunum sem 

gefur hugmyndir um einhverjar  sérstakar línur,  eða jafnvel  hvernig rýmið er byggt  yfir  höfuð.8 

Hvernig hann vinnur finnst mér mjög áhugavert vegna þess að ég vinn á svipaðan hátt í mörgum af 

mínum verkum, þessu verki meðal annars. Ég vissi hvernig munstrið myndi vera mótað í heild, bara 

þegar ég sá hvar ég vildi vera í rýminu. Mér finnst það sem hann segir „vandamálið í rýminu“ 9 mjög 

áhugavert, sem er til dæmis þessi hálfi veggur og undir súð, svolítið eins og var heima hjá ömmu 

minni, þar sem var meira að segja veggfóður á veggjunum.

6  Wallpaper Innstaller, Rebecca Schunck; Wallpaper Innstallation & Removal, 28/03/2013, 
http://www.wallpaperinstaller.com/wallpaper_history.html

7  Richard Wright, Gagosian Gallery, 2013, 11/05/2013, http://www.gagosian.com/artists/richard-wright
8  DCAdundee, YouTube, Richard Wright, artist talk at DCA.VOB, 2011, 28/03/2013, 

http://www.youtube.com/watch?v=On319y0zLkA
9  Sama „...problem in the space...“

http://www.youtube.com/watch?v=On319y0zLkA
http://www.gagosian.com/artists/richard-wright
http://www.wallpaperinstaller.com/wallpaper_history.html


ORIGAMI

Ég  hef  verið  að  reyna  að  vinna  með  mismunandi  tegundir  efna,  eins  og  til  dæmis  tré  eða 

bylgjupappa, en ég enda samt einhvern veginn alltaf aftur í venjulega pappírnum. Ég ákvað þá, einn 

daginn, að athuga hvað ég gæti gert meira við venjulega pappírinn og rakst þá á origami. Ég fann 

mjög margt sem ég gæti gert með þetta, en það sem mér fannst áhugaverðast var eitthvað sem 

kallast kínverskir þríhyrningar. Ég byrjaði að búa til alls konar fígúrur eins og myndbönd á youtube 

kenndu mér að gera til að sjá hvernig þetta efni virkaði. Þegar ég var búin að finna út hvernig það  

virkaði, byrjaði ég að búa til mínar eigin fígúrur og gerði nokkrar mörgæsir og uglur og gaf vinum 

og fjölskyldumeðlimum. Það sem var hægt að gera með þetta efni virtist einungis tengjast þrívíddar 

fígúrum og blómavösum, en svo náði ég að gera lítinn flatan hring úr þríhyrningunum. Ég byrjaði 

að bæta við þríhyrningum á hringinn þangað til endarnir á þríhyrningunum byrjuðu að vera of langt 

hver frá öðrum þannig að það var ekki hægt að setja meira á þá. Ég uppgötvaði að ég þurfti að bæta 

einu lagi af þríhyrningum við í röðina til þess að geta haldið áfram, en það gerði það að verkum að 

magnið af þríhyrningum í hverri röð tvöfaldaðist. Ég hélt áfram að bæta við þríhyrningum þangað 

til þeir voru allir búnir og ég sá að ég þurfti að búa til fleiri.10 Ég fékk mér bunka af alls konar 

lituðum blöðum og byrjaði að brjóta þau saman. Ég braut saman um það bil 5500 þríhyrninga það 

sumar sem ég vann að þessu verki. Það endaði sem eins konar hugsunarlaus athöfn. Svolítið eins og 

þegar ég er búin að ná fullkomnum tökum á munstri sem ég er að teikna, og held bara áfram að 

teikna. Ég hætti að hugsa, verkið verður eins og einhvers konar hugleiðsla. Það er bara það sem það 

er. Það er bara formið, munstrið, liturinn. Ekkert annað. Það verður bara að einhverju þegar litið er á  

það í heild, þegar teikningin er kláruð. Þegar búið er að setja alla þríhyrningana í einn hring.

Þegar verkið kláraðist svipaði því svolítið til verka eftir Polly Apfelbaum11. Hún fæddist í 

Bandaríkjunum árið 1955 og býr og vinnur í New York.12 Eitt verk eftir hana, þar sem hún var að 

vinna með litað flauel úr gerviefni13 finnst mér ég geta líkt við mitt verk. Hún setur efnisbútana upp 

í marga hringi þannig að það byrjar að líta út eins og blóm. Blóm sem gæti orðið stærra og stærra, 

eins og origami hringurinn. Í yfirlýsingu um Apfelbaum segir:

Verk [hennar] eru mjög innileg og sýna sig líkamlega, sýna mikla fegurð og há-nautnun, sem og í gegnum þann  

hátt sem það vekur tifinningalega skynjun. [...] Það er í senn trippað og ofskynjunar vert með sterka tilfinningu 

til  sjónskynjana  og sjón  sprengingu,  en samt undarlega dáleiðandi  og róandi með mið kraftinn dragandi  

10  Sjá viðauka, Mynd 4
11  Sjá viðauka, Mynd 5
12  Polly Apfelbaum, Tamarind Institute, 1998, 11/05/2013, http://tamarind.unm.edu/bios/apfelbaum_bio.html
13  Westfall, Stephen, „Formalism's Poetic Frontier“, Art in America, Janúar 2004, bls. 70-75, 115, 28/03/2013, 

http://www.locksgallery.com/press_pdf/2004-01_aia.pd  f  

http://www.locksgallery.com/press_pdf/2004-01_aia.pdf
http://tamarind.unm.edu/bios/apfelbaum_bio.html


áhorfandann inn í regnboga haf lita.14

Mér finnst þetta lýsa verkum hennar fullkomlega, þau verða dáleiðandi vegna þess að lita hringirnir 

draga áhorfandann að miðjunni og fíflast í hausnum á honum, sem virkar einnig með mínu verki ef  

áhorfandinn  hefur  starað  á  það  nógu  lengi.  Þetta  verk  eftir  mig,  er  auðvitað  mikið  minna  en 

Apfelbaums þannig að áhorfandinn gæti þurft að vinna aðeins fyrir því að fá þessi áhrif. Róandi 

áhrifin í verkum hennar koma með litunum. Í hverjum efnisbút sem verkið er búið til úr, er litur  

settur á móti hvor öðrum þannig að litirnir sameinast í miðjunni15 og gera þannig litinn enn sterkari 

þar og eru svo með hvítar brúnir sem gerir það að liturinn blandast ekki saman við litinn í næsta 

efnisbút við hliðina. Litirnir eru stöðugir þar sem þeir eru. Mitt verk er með þessi sömu róandi áhrif 

vegna þess að litirnir þar eru einnig mjög stöðugir. Það er bara einn litur í hverjum þríhyrningi í  

hringnum og hver þríhyrningur er afar lítill og lítur út fyrir að vera ansi brothættur, eins og verkið 

hennar lítur út fyrir að vera.

Origami, eða í rauninni, zhezhi, í þessu tilfelli, þar sem orðið „origami“ kemur frá Japan, en 

það sem ég nota í verkinu kemur upprunalega frá Kína16, er afar gamalt föndur og það er ekki alveg 

vitað  hvenær  þetta  sérstaka  þríhyrningabrot  var  fundið  upp.  Þetta  þríhyrningabrot  varð  vinsælt 

þegar ólöglegir innflytjendur frá Kína komu til Bandaríkjanna árið 1993 á skipi sem hét Golden 

Venture, og byrjuðu að búa til fígúrur, skip og fleiri hluti með þessum þríhyrningum til þess að selja 

og gefa á meðan þeir sátu fastir í fangelsi. Það er þess vegna sem þetta þríhyrningabrot er stundum 

kallað Golden Venture brot, eða jafnvel þrívíddar origami17, þar sem orðið origami er meira þekkt 

en zhezhi. Þó svo að þetta hafi fyrst og fremst verið notað til þess að búa til þrívíða hluti, finnst mér 

mjög gaman að ég skyldi ná að gera það að tvívíðum hlut.

ARKITEKTÚR

Ég hef mikið verið að hugsa um arkitektúr í sambandi við verkin mín og ákvað einn daginn að 

teikna eins konar  draumahús.  Ég hef verið að gera módel af  húsum lengi,  bæði  úr pappa og í 

leikjum í tölvunni. Í þetta skipti ákvað ég samt að byrja alveg á byrjuninni. Ég fékk mér pappír sem 

arkitektar  nota  til  að  skissa  á  og  rannsakaði  á  netinu  hvernig  maður  á  að  teikna  raunverulega 

arkitektar teikningu. Hvernig veggirnir, gluggarnir, hurðirnar og allt annað á að líta út. Ég fann form 

14 IPCNY, International Print Center New York, New York, 2012, 28/03/2013, http://www.ipcny.org/node/620 „[Her] 
work operates most poignantly in its overt physicality, excessive beauty and hyper-sensuality, as well as through the 
manner in which it evokes emotional sensation. [...] It is at once trippy and hallucinogenic, with its strong sense of 
spectacle and explosion, and yet strangely hypnotic and calming with the central force pulling the viewer into a rainbow 
of saturated color.“
15  Westfall, Stephen, „Formalism's Poetic Frontier“, Art in America, Janúar 2004
16  Chinese paper folding, Wikipedia, 2013, 28/03/2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_paper_folding
17  Golden Venture Folding, Origami Resource Center, 2013, 28/03/2013, http://www.origami-resource-

http://www.origami-resource-center.com/golden-venture-folding.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_paper_folding
http://www.ipcny.org/node/620


sem mér fannst áhugavert,  úr annarri  teikningu sem ég hafði gert og ákvað að notast við það í 

húsinu. Ég teiknaði grunnmynd af húsinu á tvö blöð, þar sem það var á tveimur hæðum með svölum 

hvoru megin á annarri hæðinni, eins og sést á teikningunum.18 Ég vildi einnig að módelið sjálft 

myndi vera raunverulegt, ég vildi að það væri gert úr efni eins og arkitektar nota við að gera sín 

módel þannig að ég náði mér í hvítan frauð pappa og byrjaði að skera út veggina. Ég var líka búin 

að ákveða að, til þess að gera þetta meira að draumahúsi, ætlaði ég að gera alla veggina og gólfin úr 

munstri, margs konar munstri, eins og í moskvum af einhverju tagi. Ég teiknaði samtals 9 munstur 

fyrir þetta litla módel.19

Mér líkar mjög vel við að gólfið sé allt úr munstri. Ég get ímyndað mér það að það gæti 

verið búið til út einhvers konar vinyl límbandi, eins og listamaðurinn Jim Lambie, sem einnig býr 

og starfar í Glasgow í Skotlandi,20 notar í sínum gólf rýmis verkum,21 á meðan veggirnir eru bara 

með  máluðu munstri,  eða  jafnvel  veggfóðraðir.  Lambie  er  svolítið  minimalískur,  jafnvel  þó að 

verkin hans líti kannski ekki út þannig við fyrstu sýn22 og húsið lítur mjög mínimalískt út að utan, 

en þegar litið er inn þá er það afar líflegt. Litirnir í verkum Lambie lætur þau líta út eins og það sé 

eitthvað meira þar, og hvernig rýmið sem hann setur þau í eru mótuð, en hann hefur einnig gert verk 

sem eru bæði með aðeins gull, silfur, svörtu og hvítu límbandi, og einnig einlit verk, þó svo að þessi 

frægustu verk hans séu flest með annað hvort í níu eða sjö litum.

RÝMI

Ég hef alltaf hugsað um hvernig rýmið í kringum mig hefur áhrif á það sem ég er að gera, þegar ég  

bý til ný munstur, eða set verk inn í rými. Einn dag var mér úthlutað rými til að vinna með, til að  

gera einhverja list inn í þessu tiltekna rými, þannig að ég byrjaði að líta í kringum mig þar. Þetta var 

langur, hvítur gangur sem var mjög hár til lofts en loftið var það sem mér fannst mest spennandi. Ég 

tók eftir því hvernig bitarnir í loftinu bjuggu til eins konar munstur, til þess að loftið myndi ekki  

falla niður, en mér fannst þetta munstur mjög áhugavert. Ég teiknaði munstrið í loftinu á rúðustrikað 

blað og bjó svo til nokkur afbrigði af því og ákvað eitt af þeim sem mér líkaði best við. Ég tók það  

form og skissaði heila blaðsíðu af því og setti það svo í tölvuna til að finna út hvaða litir væru góðir 

inn í rýmið. Ég gerði þetta allt á meðan ég sat á gólfinu inn í rýminu sjálfu. Ég ákvað að gera litina 

sterka og bjarta  til  þess að lífga aðeins uppá þennan stóra hvíta gang.23 Ég ákvað líka að setja 

munstrið á þrjá staði í rýminu og gera það mjög stórt. Mikið stærra en ég hafði nokkurn tíma gert 

18  Sjá viðauka, Mynd 6
19  Sjá viðauka, Mynd 7
20  Webster, Toby, Jim Lambie, The Modern Institute, 11/05/2013, http://www.themoderninstitute.com/artists/16/bio
21  Tate, YouTube, TateShots: Jim Lambie, 2009, 30/03/2013, http://www.youtube.com/watch?v=MXweVvuU-MY
22  Sjá viðauka, Mynd 8
23  Sjá viðauka, Mynd 9

http://www.youtube.com/watch?v=MXweVvuU-MY
http://www.themoderninstitute.com/artists/16/bio


áður. Þetta var líka það stór gangur, að ef ég hefði haft munstrið eitthvað minna, hefði það bara 

horfið inn í veggina. Það var svolítið eins og ég væri að fara afur í módel húsið, sem ég tala um hér 

á undan, og gera það í raun og veru. Það er einnig þess vegna sem ég vildi að munstrið næði alveg 

út á gólf líka, ekki bara að láta það vera á veggjunum, og svo var þessi augljósa tenging við loftið 

með upprunalega munstrinu. Listamaðurinn Aakash Nihalani frá New York24, sem vinnur mest úti á 

götunni, með límbandsrúllu í hendinni25, þó svo hann hafi einnig sýnt í nokkrum galleríum, notar 

það rými sem honum er gefið til þess að gera verkin sín, eins og ég hef gert. Hann segir: 

Fyrir mér er mjög mikilvægt að taka sjónrænar og fagurfræðilegar ákvarðanir á meðan ég er í augnablikinu, 

að nota það umhverfi sem er í kringum mig. Að vera fær um að fara út á götu með límband leyfir það mér að 

vera viðeigandi í því nágrenni og vinna með umhverfið og það sem er í umhverfinu.26

Þetta  er  einmitt  það  sem mér  líkar  við  í  þessu verki  mínu,  og fleiri  sem ég hef  gert,  að  nota 

umhverfið í kringum mig til þess að taka ákvarðanir um það sem ég vil gera, einmitt það sem ég hef 

gert með þetta verk.

Þetta verk tengist einnig graffi sem sést út um allt úti á götu. Það er hægt að sjá mörg mjög 

falleg  graff  listaverk  í  hverri  einustu  stórborg.  Það  sést  á  mörgum  þannig  verkum  hvernig 

listamennirnir nota umhverfi  sitt  til  þess að láta listaverkin falla að. Það gæti verið veggur sem 

einhver vill mála á sem er kannski ekki eins sléttur og strigi og hann þarf að vinna með veggnum, 

að laga myndina að umhverfi sínu. Ég þurfti einnig að vinna með mitt umhverfi í þessu verki vegna 

þess að það var til dæmis súla sem kom út úr veggnum þar sem ég vildi að munstrið færi yfir og 

þurfti þá að svegja það í kringum súluna. Það voru einnig hlutir í vegi mínum, eins og til dæmis 

hurðir og slökkvitæki sem ég þurfti að vinna í kring um og ég tel að verkið hafi komið mjög vel út. 

Þetta tengist svo aftur því sem Richard Wright sagði um “vandamálin í rýminu“27.

PRENT

Ég hef verið að prenta mikið upp á síðkastið, sérstaklega silkiprent. Það virðist eiga vel við það sem 

ég geri. Mér líkaði ekkert mjög vel við þessa aðferð fyrst vegna þess að það urðu of mörg mistök í  

prentuninni, en ég lærði að líka við mistökin. Þau geta stundum látið verkið líta áhugaverðara út og 

24  Aakash Nihalini, Art+Culture Editions, 11/05/2013, http://editions-stage.bluebox-placeholder.com/artists/aakash-
nihalini

25  Sjá viðauka, Mynd 10
26  Bayerinbrooklyn, YouTube, Taping the streets- Aakash Nihalani, 2009, 30/03/2013, http://www.youtube.com/watch?

v=wZtGWeld3ro
27  DCAdundee, YouTube, Richard Wright, artist talk at DCA.VOB, 2011 „For me it's really important to make visual 

and aesthetic decisions while in the moment, using the surroundings around me. Being able to go to the street with 
tape allows me to appropriate my surroundings and kind of work with the environment and what's in the 
environment.“

http://www.youtube.com/watch?v=wZtGWeld3ro
http://www.youtube.com/watch?v=wZtGWeld3ro
http://editions-stage.bluebox-placeholder.com/artists/aakash-nihalini
http://editions-stage.bluebox-placeholder.com/artists/aakash-nihalini


það er ekkert alveg nákvæmlega eins lengur, jafnvel þó að prentin séu afar lík. Það er líka hægt að 

búa til mjög mikið magn á mjög stuttum tíma með þessari aðferð. Ég gerði það til dæmis með þetta 

verk28. Ég gerði 200 prent á afar stuttum tíma, eitthvað sem ég hefði aldrei getað gert bara með 

einum penna. Með silkiprentinu er einnig hægt að leika sér mjög mikið með litina . Það er hægt að 

blanda þeim saman á svo marga vegu á rammanum áður en liturinn er prentaður á blaðið 29. Ég 

byrjaði á þessu verkefni eins og ég byrja á öllum öðrum, með skissum á rúðustrikuð blöð, þar sem 

ég gerði eins konar ferhyrningslaga mandölur, sem líkjast mikið handgerðum flísum úr armenískri 

menningu. 

Fjölskylda af nafni Balian fluttist  til  Jerúsalem frá Armeníu og byrjaði að handgera ótal 

gerðir af alls konar flísum og keramik muni og fjölskyldan var líka beðin um að laga flísarnar utan á  

heilaga múslimska staðnum Dome of the Rock. Núna hefur fjölskyldan stækkað mjög en er enn að 

búa til þessar fallegu flísar og potta og diska, báðum megin við vegginn á milli Ísrael og Palestínu30, 

en það er þaðan sem ég fékk þessa hugmynd um að handprenta eins konar flísa-legar myndir.

Ég sameinaði líka vinnuaðferðir listamanna eins og Andy Warhol. Hann sagði einmitt að 

„það er svo leiðinlegt að mála sömu myndina aftur og aftur“31 þannig að af hverju ekki að setja smá 

tilbrigði í prentin. Af hverju þyrftu þau að vera öll eins? Geta þau ekki verið með sama mótíf en  

samt öðruvísi litatilbrigði, eins og hann gerði mjög mikið af. Eins og ég gerði í þessu verki.

Það má segja að þetta littla kassahús sem ég lærði að teikna þegar ég var krakki hafi þanist út í  

hundruði af nýjum formum og munstrum og verkum með tímanum. Kassinn hefur umbreyst út í 

þríhyrninga, hringa, tapisur, sívalninga og öll önnur form sem við kunnum ekki að nefna, með hvern 

einasta lit sem það er hægt að hugsa sér og í hvaða form sem ég á enn eftir að gera í framtíðinni. 

Þessi litli kassi hefur vikilega fengið mikið af nýrri virkni í gegnum árin. Hann hefur verið notaður í 

margt, og aðeins lítið brot hefur verið talað um í þessari ritgerð. Ég hef talað um hvernig ég hef  

notað hann með pennum, málningu, límbandi og pappír. Það er það efni sem ég hef notað sem mest, 

jafnvel þó að ég hef gert ýmsar tilraunir með annars konar efni og mun örugglega gera meira af því  

í framtíðinni þó að hlutir eins og að læra á það hvernig munstrið virkar, sama úr hvaða efni það er  

fari aldrei. Og enn verða til fleiri ný munstur á rúðustrikuð blöð, ný málverk, ný veggfóður, ný 

origami munstur, ný hús, ný prent og ný rými. Allavega hefur draumur minn um alls konar stórar 

28  Sjá viðauka, Mynd 11
29  Sjá viðauka, Mynd 12
30  Wright, Robin, „Remembering history through art“, LATimes, September 2003, 30/03/2013, 
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munstur innsetningar ekki horfið, og mun örugglega aldrei hverfa þó svo ég fái það tækifæri til að 

gera það. Það kemur bara stærri draumur í staðinn.
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VIÐAUKI

Mynd 1 Mynd 2

Án titils 2010-2011 Vega-Nor 1969
Akríl og blek á striga Akríl á striga
60 x 70 cm 200 x 200 cm

Victor Vasarely

Mynd 3 Mynd 4

Án titils (Falið veggfóður) 2010 Án titils (Origami) 2011
Pappír, blek, límband Pappír
48 x 50 cm 57 cm þvermál



Mynd 5 Mynd 6

Blossom 2000 Skissur af húsi 2011
Gervi flauel og efnis litur Pappír, blek
Ca. 548,6 cm þvermál Tvö A4 blöð
Polly Apfelbaum

Mynd 7 Mynd 8

Án titils (Húsið) 2011 Zobop 1999
Pappír, blek, plast Vínyl límband
40 x 40 x 40 cm Jim Lambie



Mynd 9 Mynd 10

Án titils 2012 Án titils 2010
Akríl, pappír, límband Pappírs límband á vegg

Aakash Nihalani

Mynd 11 Mynd 12

Án titils 2013 Án titils 2013
Silkiprent á pappír Silkiprent á pappír
200 prent, 15 x 15 cm 50 prent, 15 x 15 cm


