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Útdráttur 
 
Hvort sem það er áhugi á steinsteypu og lampasmíðum eða hræðslan mín við Hubba 

Bubba tyggjó og franskan rennilás þá skipti ég myndlist minni niður í tvö megin 

viðfangsefni. Þau eru tekin fyrir í hverjum kafla og sett í samhengi við listamenn og 

æskuminningar sem hafa veitt mér innblástur á beinan eða óbeinan hátt. Viðfangsefnin 

tvö eru tekin fyrir til skiptis til að skapa samtal þeirra á milli og reyna þannig að finna 

sameiginlegan þráð þeirra. Fyrra viðfangsefnið einblínir á rýmistengd verk sem leggja 

áherslu á skilning mannsins á umhverfi sínu og bjögun á hversdagsleikanum. Inngrip í 

rými og áhrif þess á áhorfendur er tekið fyrir með samanburði við verk og skrif 

listamannsins Michael Asher. Þráhyggja mannsins til skilnings á öllum fyrirbærum og 

umhverfi sínu er nánar skoðað í verki mínu Þanþol. Það er sett í samhengi verka Erwin 

Wurm og Gariel Orozco þar sem hver sentimeter skiptir sköpum um skynjun okkar á 

fyrirbærum. Þar sem skilningur er háður skilningsleysi kanna ég nánar með verkinu 

hversu mikið þarf til þess að ýta hlut tilbaka yfir í skilningsleysið. Seinna viðfangsefnið 

er persónulegra og tekst á við ævilangan aðdraganda að Le Fort I aðgerð sem felur í 

sér aðskilnað efri tanngarðs frá hauskúpunni sem er síðan færður á réttan stað. Það 

ferli og eftirmáli þess leggur grunn að myndmálinu sem er ávallt birtingarmynd tanna í 

einhverju formi. Hvort sem þær eru ljósritaðar og bjagaðar eða kvarnaðar til að passa í 

bók. Með tímanum hef ég sankað að mér þónokkru safni af tannatengdum munum sem 

ég nýlega kom fyrir á einum hnitmiðuðum stað í formi bókverksins A-. Mikið var þá litið 

til Dieter Roth og vinnubragða hans. Portrett serían Kunnuglegt Kjaft fæst við þann 

mikla svip sem tennur setja og endurskapa ég þar andlitsmynd sex einstaklinga út frá 

fölsku tönnum þeirra. Myndmál verksins er síðan skoðað út frá þeim áhrifum sem 

röntgen myndir mínar höfðu ásamt verkum Andy Warhols og notkun hans á 

einkennandi þáttum þess hluts sem málaður var. 
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Inngangur 

Já heyrðu gaman, hvað er annars hann Daníel Ágúst búinn að vera að gera síðustu 

daga? Æj hann var eitthvað að höggva út styttu í síðustu viku og skanna inn falskar 

tennur, í síðasta mánuði var hann svo að hanna einhvern galla jakka og nokkra skartgripi 

en hann er annars eitthvað að smíða lampa í dag.  

 
Þetta er ástæðan fyrir því að þegar fólk spyr mig hvað ég geri í skólanum, þá segist ég 

bara vera að læra myndlist. Ef það spyr eitthvað frekar en það þá segist ég bara vera 

að föndra. Sjálfur veit ég ekkert hvað ég er að gera flest alla daga. Strákurinn sem hætti 

í fatahönnun eftir eitt ár og fór yfir í myndlist og eftir fyrsta árið fór hann í starfsnám hjá 

fatahönnunarfyrirtæki og svo í skiptinám yfir í fatahönnun, kom svo tilbaka til Íslands og 

hélt áfram á öðru ári í myndlist en ætlar líklega að fara að vinna við fatahönnun eitthvað 

eftir útskrift úr myndlist. 

Ef við skoðum aðeins rauða þráðinn í listrænu ferli mínu þá er það fyrst og 

fremst til að komast að því að það er enginn þráður heldur dúskur. Með fleiri endum en 

ég, eða þú, nennum að telja og hann er langt frá því að vera einlitaður. Frá barnæsku 

hef ég verið sí teiknandi og skapandi list ásamt því að hafa verið umkringdur hönnun og 

skapandi ferli foreldra minna í gegnum uppeldið mitt. Áhuginn minn fer því þvers og 

kruss á allt frá myndlist yfir í akrítektúr, frá fatahönnun til lampa. Myndlist er þó það 

sem er mér hvað sjálfgefnast og hefur hingað til krafist lítillar athugunar. Það hefur 

ávallt verið með mér og mun alltaf vera það. Því langar mig með þessu riti að reyna að 

botna mína listrænu sköpun af einhverju viti í fyrsta skipti fyrir sjálfum mér með því að 

einblína á ferlið bak verka minna.  

Segja mætti að verkin mín eigi það til að skiptast niður í tvö megin þemu. Annars 

vegar eru það tannatengd verk og hinsvegar verk með áherslu á rýmiskennd. Þrátt fyrir 

ólíka baksögu og aðdraganda þá eiga þessir tveir flokkar sterkan sameiginlegan grunn 

sem sjá má í tengdri úrvinnslu og vinnubrögðum. Tannaverkin eiga það til að vera 

hraðgerð og gróf í útliti. Þau verk verða til í hugsunarlausu flæði og eru það sem ég gríp 
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í að gera í mínu aðgerðaleysi. Þau hafa einkennt myndlist mína yfir síðustu ár og eiga 

sér mjög skýran en langan aðdraganda. Rýmiskenndu verkin eiga það til að einblína 

meira á tæknilegu hliðina og þung áhersla er lögð á vinnuferlið að baki hvers verks 

frekar en hugmyndavinnu. Þau verk tengja mjög ástríðu mína á myndlist og fíngerðri 

smíðavinnu. Efniskennd tekur oftast ríkjandi för í hugmyndavinnu minni og tel ég þann 

þátt vera tengipunkt þessara tveggja viðfangsefna. Báðar þessar nálganir eiga sér 

langa en ólíka baksögu, sögu sem ég hef hingað til ekki hugsað mikið útí. Í þessum 

texta langar mig því að taka flokkana tvo fyrir, söguna bak við þá og reyna þannig að 

gefa og öðlast innsýn inn í mitt skapandi ferli. 
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Hræðslan við Hubba Bubba 

Sem krakki mætti segja að ég hafi átt þrjá foreldra; hana Hildi móður mína, Ágúst föður 

minn og Stebba tannlækninn minn. Vegna alvarlegs skúffubits voru heimsóknirnar til 

Stebba ekki í færri kantinum og út af fyrirhugaðri aðgerð einkennast mínar sterkustu 

æskuminningar af endalausum læknaheimsóknum. Enn þann dag í dag á ég erfitt með 

franska rennulása sem minna á skrap í tönnum og bleik tyggjó vegna efniskenndri 

líkingu þeirra við leirinn sem notaður var til að taka mót af tanngarðinum mínum og smá 

koki í leiðinni. Við átján ára aldur gekk ég að lokum undir sögina og loks gerður að 

alvöru strák.  

Aðgerðin var svokölluð Le Fort I  inngrip þar sem efri tanngarðurinn er brotinn frá 
1

hauskúpunni í heild sinni, færður fram á sinn rétta stað og síðan saman settur með 

tveim títan plötum og tíu skrúfum.  Þetta ferli og ummerki þess hafa setið lengi í mér og 
2

haft áhrif á listsköpun mína á stóran hátt.  

Tannaverkin mynda meirihluta verka minna en þrátt fyrir það hef ég ekki gert það 

að vana að sýna þessi verk. Lengi höfðu verkin aðeins verið skissur og krot á stökum 

lausum blöðum sem umluktu mig allann. Það vaknaði því nýlega löngunin til að vinna 

verk með það fyrir stefnu frá upphafi ferlisins að setja það fram og sýna. Út frá því varð 

silkiþrykks serían Kunnulegt Kjaft til.   
3

Að aðgerðinni lokinni sat eftir mikið safn af undirbúningsgögnum, svo sem 

gipsmótum, ljósmyndum og röntgenmyndum , sem ég fékk að eiga. Þetta lagði grunn 
4

að því umfangsmikla safni sem ég á enn þann dag í dag af tannatengdum munum. Fyrir 

verkið Kunnulegt Kjaft ákvað ég að taka fyrir safn af fölskum tönnum sem ég hef 

sankað að mér yfir árin og vinna frekar með uppruna þeirra. Fyrsta skiptið sem ég sá 

falskar tennur er mér enn mjög minnisstætt. Ég var átta ára gamall og var að gista 

heima hjá ömmu minni þegar við ætluðum að bursta tennurnar okkar fyrir svefninn. 

1 Sjá viðauka 1. 
2 Sjá viðauka 2.  
3 Sjá viðauka 3. 
4 Sjá viðauka 4. 
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Áður en ég veit af þá hefur hún smellt úr sér kjaftinu og burstaði það vandlega í 

lófanum á sér. Aldrei hef ég misst andlitið eins langt ofan í gólfið. Að mínu mati eru 

tennur sá mest útlits einkennandi þáttur einstaklings og eru þau persónubundnu tengsl 

það sem hefur heillað mig hvað mest við tennur. Rétt eins og tennurnar hennar ömmu 

eiga allar mínar fölsku tennur sér sinn fyrri eiganda og umlyggjandi minningar sem eru 

mér ókunnar. Langaði mig því að taka hvert sett fyrir og mála portrett mynd þeirra fyrri 

eiganda, einungis út frá tönnum þeirra. Sex mynda portrett sería af mér og ókunnugu 

fólki, samsett úr hlutum sem hafa orðið mér mjög kunnugir.  

Falskar tennur sem hlutur eru mjög formfastar í eðli sínu og þekktar fyrir ákveðna 

lögun og útlit. Fyrir þetta verk langaði mig því að koma þeim á hreyfingu og blása nýju 

lífi í þennan efnisfasta hlut. Þessu náði ég fram með gamalli Xerox ljósritunarvél. Á 

meðan ljósritun var í gangi hreyfði ég við og færði tennurnar sem skilaði sér með 

teygðum og bjöguðum tanngörðum.  Til varð nýtt og ókunnugt form út frá 
5

auðþekkjanlegum hlut. Þessi ljósrit voru síðan dýpkuð með því að ljósrita myndefnið 

frekar inn í sig sjálft með aðdrætti til að ýta undir bjögun þess og fjarlægja myndefnið 

frá upprunalega hlutinum. Afrakstur þess ferlis voru um tvö hundruð ljósrit. Af þeim 

urðu sex fyrir valinu og silkiþrykkt á pappír.  

Mér mjög ómeðvitað urðu verkin undir miklum innblæstri frá röntgenmyndum 

mínum og tóku þau á sig monokrómískt og andstæðu mikið myndmál. Sá eiginleiki 

silkiþrykksins er það sem heillar mig hvað mest við þá prenttækni og þá sérstaklega við 

prentun á svörtum lit. Til verður mjög svo djúpur og þekjandi litur sem hreinlega finnst 

ekki í öðru prenti. Miklar og áberandi pensilstrokur hafa seint höfðað til mín en með 

silkiþrykkinu næst mjög malerískur flötur án stroknanna sem heldur þó í dýpt 

málningarinnar. Skarpar brúnir og minnstu smáatriði skila sér á einstakan hátt sem 

einfaldlega næst ekki með pensil. Tengi ég það hvað mest við skapalóns gerð í 

samhengi við götulist, eða svokallaðar „street art“, og var það sú listastefna sem kynnti 

mig hvað mest fyrir myndlist á mínum yngri árum. 

5 Sjá viðauka 5. 
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Götulist var sú listastefna sem ég kynntist fyrst af einhverju viti og tók þátt í. Á 

þeim árum varð ég fyrir miklum innblæstri sem sýnir sig enn í verkum mínum þann dag í 

dag og það hvað mest frá tveim listamönnum, Keith Haring og Andy Warhol. Loka 

útkoma verksins Kunnuglegt Kjaft var sería af silkiþrykktum portrettum og myndaði ég 

því sterka tengingu við verk Andy Warhols. Þá sérstaklega eitt af hans fyrstu 

silkiþrykksverkum, Mona Lisa,  sem er frá árinu 1963 .  
6 7

Verkið er fjögurra mynda silkiþrykks sería og er endurprentun af fræga verki 

Leonardo da Vinci sem ber sama titil, Mona lisa (1503-6).  Warhol notaði upprunalega 
8

silkiþrykks tæknina til að snögglega og auðveldlega fjöldaframleiða verk.  Á sama tíma 
9

og myndmálið og útkoma verkanna líkist mjög, var nálgun mín gjörólík og vinna við 

viðfangsefni verks míns allt önnur. Mikil vinna fór í hvert einasta verk og var það aðeins 

prentað í upplagi af þremum. Einnig var mikið lagt upp úr því að breyta upprunalegu 

birtingarmynd þess hlutar sem verið var að framsetja og í því ferli skapa nýtt myndefni. 

Þetta stingst einnig á við fyrr nefnda verk Warhols sem er einföld endurprentun af verki 

da Vinci. Hvað varðar notkun Warhols á silkiþrykks prentinu sem miðil tók ég frekar frá 

honum það sem hefur ávallt heillað mig hvað mest við hans verk. Það eru 

andstæðumiklir og djúpir litafletir sem skilar einföldu myndmáli á áhrifaríkan máta. 

Því lengra sem leið á feril Warhols fór hann þó einnig að taka upp sínar leiðir til 

bjögunar á myndefni sínu. Með fækkandi smáatriðum í myndmáli sínu notaðist hann 

mikið við einkennandi þætti þess myndefnis sem verið var að mála, hvort sem það var 

hlutur eða manneskja, svo að áhorfendur mynduðu sem sterkustu tengingu við sem 

fæst efnistök. Gott dæmi um þessi efnistök hans er verkið Self-Portrait frá árinu 1966.  
10

Þessi vinnubrögð hans töluðu mikið til mín við gerð verks míns þar sem stór áhersla var 

lögð á persónubundin einkenni rétt eins og í mínu verki. 

6 Sjá viðauka 6. 
7 Mona Lisa. The Metropolitan Museum of Art 
8 Marani 2019. Sjá viðauka 7. 
9 Warhol 2014 
10 Sjá viðauka 8. 
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Ekki hætta að koma í mat til mín eftir lesturinn, kv. Daníel Ágúst 

Eftir aðgerðina hættu allar heimsóknir til Stebba tannlæknis skyndilega og eins ólíkt og 

ég hafði talið það þá myndaðist ákveðinn söknuður gagnvart þessum fyrrum hefðum 

og skyldum mínum. Það var þá sem ég tók ómeðvitað upp á því að teikna tennur fyrst. 

Á grunnskóla aldri gerði ég það að vana að taka mér eitthvað eitt fyrir og teikna það 

síendurtekið til að hafa eitthvað að teikna. Ákveðin hræðsla var ávallt til staðar yfir því 

að hafa ekkert til að teikna. Það sama gerðist með tennurnar sem viðfangsefni og það 

mjög hratt. Án fyrirvara hafði það tekið yfir allt sem ég gerði.  Tanna fatnaður, tanna 
11

lyklakippur, tanna úrklippur, tannatengd tengsl við fólk og hið áður umtalda tannasafn 

sem utanaðkomandi fólk var alltaf að bæta í fyrir mig óumbeðið. Allt í einu var ég orðinn 

sá náungi. Tannastrákurinn sem er í myndlist.  

Sá tímapunktur kom nýlega þar sem þetta safn var orðið of umfangsmikið og á 

sama tíma langaði mig að ná smá fjarlægð frá tannamyndmálinu. Ég ákvað því að koma 

öllu þessu safni fyrir í einu föstu formi, á einum hnitmiðuðum stað og bókverk varð 

augljóst val á miðil fyrir mér. Út frá því varð bókverkið ‘a-’ til.  Langaði mig með þessu 
12

verki að kjarna uppruna áhuga míns og koma inn broti af hverjum krók og kima safnsins 

inn á milli blaðsíðnanna.  Leyfa þannig lesandanum að fá innsýn inn í hugsunarhátt 
13

minn og andlegt ástand. 

Uppistaða verksins er þrjátíu blaðsíðna kennslubókar lýsing á Le Fort I aðgerð 

minni og er hver síða rituð upp með ritvél og þar á eftir risograf prentuð.  Langaði mig 
14

með þessum rithætti að leggja áherslu á þann langa aðdraganda aðgerðarinnar sem 

var síðar mætt með skotsnöggum endi. Það 13 ára undirbúningsferli sem endaði síðan 

með nokkurra klukkutíma aðgerð. Inn á milli þessara opna var safnið mitt síðan í heild 

sinni, í einhverju formi, deilt niður á þau tíu eintök sem gerð voru. Þar á meðal röntgen 

myndir fyrir og eftir aðgerð, fyrstu undirbúningsmyndirnar af mér sem fimm ára dreng 

11 Sjá viðauka 9. 
12 Sjá viðauka 10. 
13 Sjá viðauka 11. 
14 Sjá viðauka 12. 
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sem gat enn notið Hubba Bubba  og úrtök af þeim tvö hundruð ljósritum frá gerð 
15

verksins Kunnuglegt Kjaft. Erfiðast var þó að koma alvöru tannasafninu sjálfu í bókhæft 

form. Gjörningurinn Heimagert hveiti. Má ekki bjóða þér í mat? (2018)  sem ég flutti 
16

árinu áður var mér sem innblástur fyrir hvernig koma mætti tönnunum í bókverkið. 

Ákvað ég að kvarna tannasafnið í heild sinni í kryddkvörninni minni og var það síðan 

plastað í tíu skammta, einn skammtur settur í hverja bók.   
17

Við gerð bókverksins varð það mér sem ákveðin lífsævisaga sem átti sér ekki 

enn endi og fékk verkið þar með nafnið ‘a-’ (a til). Til að ýta undir þennan persónulega 

eiginleika verksins langaði mig að koma sjálfsmynd inn í bókina sem er í formi ljósrits af 

tanngarðinum mínum. Það ljósrit var ljósritað inn í sig sjálft með aðdrætti þrjátíu sinnum 

og missti þar af leiðandi útlitslegu tengslin við mig og meira abstrakt með hverju afriti. 

Þessi 30 mynda sería prýddi síðan forsíðu bókverksins ásamt einni hlið hverrar opnu, til 

hliðar við vélritaða textann, og það í öfugri röð. Við lestur bókarinnar kemst lesandinn 

því nær uppruna mínum með opnu og verður mynd mín skýrari í hvert sinn sem flett er 

blaðsíðum bókarinnar.  
18

Við vinnslu bókverksins myndaðist sterk tenging við verk Dieter Roths og hans 

vinnubragða. Dieter Roth var mikill safnari og virkar það sem ákveðin árátta hjá honum. 

Fleiri verk hans einkennast af kerfisbundinni söfnun sem fylgja ákveðnum reglum hvað 

varðar hverju er safnað og hvernig það er flokkað og sett fram. Gott dæmi er verkið 

Flacher Abfall (Flat Waste, 1973)  þar sem hann safnaði flötum munum, svo sem 
19

kvittunum, miðum af flöskum og umslögum í heilt ár og setti það fram sem myndlist. 

Hver dagur fór kerfisbundið í plastvasa og inn í möppur.  
20

Verkið hans Snow  frá árinu 1964 er hinsvegar það verk sem kallaði hvað mest 
21

til mín og það sérstaklega í samhengi við listamannabækur, eða artistbooks, eins og þá 

sem ég talaði um hér fyrir ofan. Verkið Snow var gert á nokkrum mánuðum árið 1964 í 

15 Sjá viðauka 13. 
16 Sjá viðauka 14. 
17 Sjá viðauka 15. 
18 Sjá viðauka 16. 
19 Sjá viðauka 17. 
20 Roth 2003:159  
21 Sjá viðauka 18. 
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Bandaríkjunum og var með hans fyrstu verkum sem var lausari í sniði og vinnslu en 

hans fyrri verk.  Dieter Roth var ekki lengur að gera þau stílhreinu og geometrísku 
22

bókverk sem honum hafði verið boðin aðstaða til að gera. Þetta verk hans var mun 

umfangsmeira og tók allt aðra nálgun í vinnslu. Dieter var síðan rekinn út af 

verkstæðinu eftir aðeins 14 daga með eftirfarandi orðum umsjónarmanns 

verkstæðisins: „Veistu, þetta er hrúga af skít sem þú ert að safna upp hérna – ég vil 

ekki hafa þig hérna lengur.”  
23

Innihald sjálfs verksins er hvað heillar mig mest. Rétt eins og í verkinu Flat Waste 

(1973) þá var meginn innihald verksins hlutir úr hans hversdagslega lífi þá daga sem 

verkið var í vinnslu og er það því ákveðin skráning á lífi hans á því tímabili. Verkið 

markar ákveðið tímaskeið og nær að fanga það á milli blaðsíðna og kemur hann því 

þannig frá sér. Við þessa vinnuhætti tengdi ég virkilega með gerð bókverks míns. Það 

að koma ákveðnu lífstímabili og tíma í áþreifanlegt form sem saman stendur af flötum. 

Dieter vann einnig mjög skúlptúríska hluti og kom þeim skapandi inn í bókarhæft form. 

Sjálfur lýsti Dieter Roth verkinu Snow með þessum orðum: 

 

Ég ljósmyndaði allt saman, fólk og hluti sem voru grófir í útliti og póstkassa og… hluti                               

sem vöktu athygli mína. Ég myndi ganga um göturnar með nemanda og segja: „Værirðu                           

til í að gerðu þetta og taka mynd af því”, o.s.frv. Síðan stækkaði ég það og prentaði það                                   

og framleiddi það og ég vann í þrjá heila mánuði, hvert kvöld tók ég allt það sem ég hafði                                     

snert yfir daginn, [...] gjörsamlega allt sem ég hafði snert hvað varðar pappír, hvort sem                             

það voru teikningar, skissur, myndir eða einfaldlega pappírinn sem ég notaði til að þurrka                           

prentplöturnar. [...] Og eftir þriggja mánaðar vinnu var ég með um 2,000 hluti, 2,000                           

myndir sem slíkar. Sem ég yfirlýsti sem myndir. Og svo eftir þessa þrjá mánuði heftaði                             

ég, ég veit ekki… um 200 eða 300 of þessum hlutum saman til að mynda stóra bók.  24

22 Dobke 2004:19 
23 “you know, this is a pile of shit that you’re piling up here – I don’t want you here any more” - Dobke 
2004:19 
24“I photographed everything, people and objects that were all knobbly and letter boxes and... the stuff 
that caught my attention. I would walk around the streets with a student and say: “Do this and 
photograph that please”, and so on. Then I enlarged it and printed it and produced it and I worked for 
three whole months, each evening I took everything that I had touched that day [...], absolutely 
everything I had touched in the way of paper, regardless whether they were drawings, sketches, photos 
or simply the paper I’d used to wipe the printing plates. [...] And after three months work I had about 
2,000 things, 2,000 pictures like that. Which I pronounced as pictures. And then at the end of these three 
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Rauður + Grænn = Gulur 

Áhugi á arkitektúr hefur alltaf verið mikill á heimili mínu í uppeldinu, þrátt fyrir að hafa 

verið einungis áhugamál í öfgum hjá foreldrum mínum. Bæði tóku þau u-beygju í 

starfsgrein og fóru í frekara nám í skapandi greinum nátengt arkitektúr. Móðir mín, sem 

var hárgreiðslumeistari, fór í nám erlendis við innanhússarkitektúr og faðir minn, sem 

var rafvikri, fór í lýsingarhönnun. Sem ljósahönnuður hefur faðir minn talað um lýsingu í 

öll mál. Hann er maðurinn sem labbar inn í allar aðstæður með augun í loftinu dæmandi 

vinnubrögðin sem hann sér. Mikið hef ég þó lært frá honum og það sem ég tek hvað 

helst frá honum er áhuginn á mikilvægi góðrar lýsingar og áhrifa hennar á líðan okkar 

og andlega heilsu. Út frá þeim hugleiðingum varð verkið Skrefi Nær (2018)  til.  
25

Grunnhugmynd þess verks var ein lítil hugmynd, að mála allan skólann. Á einni 

nóttu skipti ég út allri lýsingu almenningsrýma og verkstæða í Laugarnesinu fyrir litaða 

lýsingu og notaðist við grunnliti lýsingar, eða svo kallaða RGB (red, green & blue). Það 

gerði ég bæði til að blanda þriðju litina inn í hversdagsleikann og sjá þau áhrif sem það 

hefur á líðan fólks. Viðbrögðin við þessu verki voru mjög skipt og fyrstu skoðunina fékk 

ég með símtali klukkan 9:01 morguninn eftir þar sem ég var vinsamlegast beðinn um að 

„hypja mig niður í skóla og taka þennan óþverra niður.” 

Titillinn við þetta verk kom eftir uppsetningu verksins þar sem ég tók eftir því að 

fólk var farið að eiga frekara samtal með hreyfingum sínum við mislitaða skugga 

rýmisins og þá hluti sem þeir féllu um. Fólk varð einnig vart um sinn eiginn skugga þar 

sem mislitaðar varpanir mynduðust. Það varð vart um sjálft sig og það fór að breyta 

göngulagi sínu og gefa því frekari athugun; hlut sem er okkur hvað eðlilegastur og 

krefst engrar tilhugsunar að venju. Það var áhugavert að sjá þau miklu áhrif sem 

smávægileg breyting á lýsingu hefur á hegðun fólks, ásamt bókstaflegu áliti þeirra á 

hluti sem það einfaldlega gekk fram hjá deginum áður. Enn fæ ég spurningar og 

utanaðkomandi vangaveltur varðandi þetta verk og fæ stöðugt að finna fyrir þeim 

months I stapled about, I don’t know... about 200 or 300 of these things together to make a big book.” - 
Dobke 2004:19 
25 Sjá viðauka 19.  
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áhrifum sem það hafði á líðan fólks og hversu vel það situr í minni þess. Merkilegast 

fannst mér sú mikla andstæða á stærðargráðu þeirra áhrifa sem fólk varð fyrir af 

verkinu í samanburði við þá efnislegu ‘stærð’ sem verkið bjó yfir, sem fól einungis í sér 

litaða plast filmu. Þrátt fyrir lýsandi þætti orðsins þá geta smávægilegar breytingar gert 

mikið og haft stór áhrif og veltu undan sér stórum afleiðingum. Þessi hugsunarháttur 

hefur nú í nokkur ár fylgt mér og verður uppruni hans skýrari með hverju verki.  

Aðgerðin mín, Le Fort I, fólst í því að efri tanngarðurinn minn var aðskilinn 

hauskúpunni og settur á réttan stað. Heildar hliðrunin nam fimm millimetrum. Nóg var 

það til þess að aðgerðin var talin læknaleg nauðsyn og var því að fullu tryggð. Eitthvað 

sem ekki hafði gerst hefði hliðrunin verið millimeter minni. Þrátt fyrir lengd sem nemur 

um lengd þriggja hrísgrjóna þá var það nóg til þess að sumt fólk, margt sem hafði þekkt 

mig til lengri tíma, þekkti mig ekki við fyrstu sýn og áttu erfitt með að venjast þessari 

breytingu. Þessi upplifun sat rækilega í mér og það í langan tíma. Ekki út af pirring eða 

hneykslun heldur frekar undrun og hrifni yfir því hversu litla breytingu þarf til þess að 

fyrirbæri auðlist nýtt áhorf. Þessi hugmynd hefur fylgt mér síðustu ár og haft mikil áhrif 

á hugmyndavinnu mína síðustu mánuði. 

Eitt af þeim myndlistaverkum sem ég held hvað mest uppá er verk eftir Michael 

Asher sem hann setti upp árið 1992 í Kunsthalle Bern.  Bók var gefin út um verkið og 
26

upphafs orð bókarinnar lýsa áhuga mínum á verkinu hvað best: 

 

Sú staðreynd að í um það bil fimm ár hefur Michael Asher síendurtekið komið aftur til                               

Bern, stundum oftar en einu sinni á ári, til að hanna verk fyrir Kunsthalle, sýnir þann                               

ótrúlega metnað sem hann tileinkar skipulagningu og rannsóknarvinnu, örðuleikarnir sem                   

upp komu – og áhuginn sem hann tók – við gerð verks á þessum stað. ... Sú langa og                                     

langt því frá einfalda saga af þróun verksins fyrir Kunsthalle stingst þvert á einfalda og                             

hreina útlit hið kláraða verks.  27

 

26 Sjá viðauka 20. 
27 „The fact that for about five years Michael Asher has been repeatedly returning to Bern, sometimes                                 
more than once a year, to design a work in the Kunsthalle, reveals the extraordinary care that he devotes                                     
to planning and research, the difficulty he encountered - and the interest that he took - in making a work                                       
in this place. … The long and far from straightforward story of the development of the work for the                                     
Kunsthalle clearly contradicts the clear and simple appearance of the finished piece.” – Rorimer 2012 
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Þrátt fyrir fimm ára undirbúning og endurteknar heimsóknir var hugmyndin að 

verkinu mjög einföld. Hann færði alla ofna hússins inn í sama rými. Allir voru þeir færðir 

í inngang Kunsthalle og tengdir að nýju í sínar upprunalegu leiðslur. Loka útkoman var 

því mikilfengið og ofna-fullt inngangsrými og tómleikinn einkenndi restina af rýmunum. 

Leiðslur voru leiddar meðfram loftum og veggjum sýningarrýmisins að ofnunum og 

auðséð er hve stór breyting og hve mikil vinna þessi einfalda hugmynd fól í sér. Á sama 

tíma öðluðust leiðslurnar nýjan tvíræðan tilgang.  

Ásamt því að leiða heitt vatn af ofnunum þá gáfu þær nú til kynna tvo hluti út frá 

því hvar áhorfandinn var staðsettur í samhengi verksins; Annað hvort gaf það til kynna 

að ofnarnir sem staðið er við eru aðskotahlutir og eiga heima við enda leiðslunnar sem 

hægt er að fylgja og þjónar því leiðandi hlutverki um sýninguna, og annars vegar að 

einhver hlutur hafi verið fjarlægður úr sínu staðbundna spori og færður á nýjan og 

ókunnugan stað sem hægt er að finna með fylgd lagnanna. Leiðslunar þjóna hér 

mikilvægum tilgangi fyrir verkið og skapa spennu í báðar áttir, sama hvaðan 

áhorfandinn kemur. Þessi eiginleiki verksins skapar áhuga til hreyfingar og nær hér 

listamaðurinn að kalla fram ómeðvitaða hreyfingu hjá áhorfandanum. Eitthvað sem ég 

hugsaði mikið til sjálfur við hugmyndavinnu verks míns skrefi nær (2018). Hugmynd sem 

mjög auðveldlega er hægt að koma frá sér í aðeins fáeinum orðum en er mun flóknari í 

uppsetningu og framkvæmd. 

Er hundur sem mjálmar ennþá hundur? 

Við lestur á verki Michael Ashers á sýningu hans í Kunsthalle Bern rakst ég á málsgrein 

um listsköpun hans sem vakti mikinn áhuga hjá mér í tengslum við mína eigin 

hugmyndafræði bak við verkið mitt Þanþol (2019): 

 

It is one of the fundamental premises of Asher’s practise that a ‘work’ should not be 

brought into an exhibition situation from outside, that it should not even be constructed 

site-specifically; rather it is the exhibition situation itself that is worked upon, becoming 
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the object of the work. … In the case at hand - and in many others - it is based upon a 

displacement, a way of turning something outside in.  28

 

Burt séð frá áhugaleysi hans til að smíða eitthvað staðbundið fyrir verkið þá 

byggir verk mitt Þanþol, eða Tensile Stress,  á mjög svipaðri hugmyndafræði. Á meðan 
29

Michael Asher vinnur einungis með rýmið sjálft og það sem það hefur uppá að bjóða, 

hvort sem það er að breyta einhverju án nýrra innsettra efna eða rífa eiginleika rýmisins 

niður, þá var hugmyndin að verki mínu ávallt sú sama nema ég leyfði sjáfum mér að 

koma með nýja aðskotahluti í rýmið en setti þau skilyrði á sjálfan mig að það þyrfti alltaf 

að vera nákvæm eftirmynd af hlutum sem nú þegar eru í rýminu. Hlutir sem mjög 

augljóslega tengjast rýminu og óljóst er hvort um innsettan hlut sé að ræða.  

Hugmyndin sjálf varð til við löngun mína til að vinna áfram með sjálft 

sýningarrýmið frekar en að einfaldlega setja fram utanaðkomandi verk í rýminu. Tók ég 

fyrir eiginleika rýmisins sem er dæmigert sýningarými (white cube) og þeim umbreytt. 

Hér langaði mig að taka hvern eiginleika rýmisins fyrir sig, skoða náið tilgang hans, 

afhverju hann er eins og hann er og gefa honum gagnstæðann tilgangi. Veggirnir, sem í 

samhengi sýningarsala eru rennisléttir og gerðir hlutlausir svo þau listaverk sem prýða 

hann fái alla athyglina, voru hafðir auðir. Lýsingin, sem haldin er hvað einföldust og 

hlutlaus svo hún einungis varpi athygli á aðra hluti, fékk hana alla.  

Verkið var framlenging þeirra tveggja ljósaraða sem nú þegar eru í 

sýningarsalnum niður með einum vegg rýmisins og að gólfinu. Leikur á hversdagslegu 

vitund áhorfandanna var eitt af aðal áherslum sýningarinnar og reyndi það á þekkingu 

einstaklings á umhverfi sínu og tilgang hluta. Með innsetningunni reyndi ég á hugtökin 

skilning og skilningsleysi og skoðaði hversu mikla þenslu þekking einstaklings þolir 

áður en hugmynd hans um hluti breytist. 

Erwin Wurm og Gabriel Orozco voru þeir tveir listamenn sem litið var hvað mest 

til fyrir innblástur verksins. Við frekari lestur á þeirra verkum datt ég inn á hugtakið 

„epistemology” eða þekkingarfræði og lýsti það vel þeim spurningum sem ég velti 

28 Rorimer 2012 
29 Sjá viðauka 21. 
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sjálfur fyrir mér í hugmyndavinnu verksins. Sú fræði byggir á rannsóknum á þekkingu 

okkar, skynsemi trúar og réttlætingu.  Settar eru fram spurningar á borði við hvernig 
30

vitum við að við vitum eitthvað, og hvað þýðir það að segjast vita eitthvað?  

Í verkinu Þanþol tók ég einfaldlega fyrir ljós, en ekki bara eitthvað ljós, heldur 

nákvæmlega það ljós sem er í sýningarrýminu og á fleiri stöðum í húsinu. Þetta ljós sem 

hlutur er orðinn okkur svo kunnugur í þessum tilteknu kringumstæðum að við tökum 

ekki lengur eftir honum. Hann er tekinn sem gefinn hlutur og eiginleikar hans líka. Fáir 

hugsa til ljósgjafa rýmis fyrr en á honum er slökkt. Innsetningin fól í sér smíði á tveim 

lömpum sem voru nákvæm eftirlíking af lömpum rýmisins nema með níutíu gráða boga 

og var því ljósið í vinkil.  

Má ljós vera beygt? Er þetta sama ljós eða nýtt? Voru þessi ljós öll hérna áður? 

Spurningarnar sem vöknuðu á opnun sýningarinnar ýttu akkúrat undir þær spurningar 

sem ég vildi spyrja áhorfandann. Að fá hann til að brjóta upp flokkun heilans á hlutum 

sem var þangað til tvískipt: þekkt og óþekkt. Að fá heilann til að staldra aðeins við og 

segja með sér, „Ég þekki þetta, en samt ekki. Afhverju ekki?” Spurningin er hversu 

mikið, eða hversu lítið þarf til að breyta viðhorfi og vekja viðhorf á hlut sem þú hefur 

hingað til litið fram hjá. Besta spurningin sem ég fékk varðandi verkið var einföld. „Hvað 

gerðir þú?” Til að ná fram þessum einföldu spurningum varð verkið líka að skila sér á 

einfaldan hátt. Einföld hugmynd, sem fór í gegnum flókið og sem virtist á tímabili 

ómögulegt ferli, þurfti að skila sér aftur til baka á einfaldan hátt til að ná fram 

eiginleikum verksins. 

Erwin Wurm og Gabriel Orozco eru í miklu uppáhaldi hjá mér og vinna þeir báðir 

út frá hugmyndum okkar um þekkingu á fyrirbærum og hlutum á svipaðan hátt. Mikill 

leikur er með smávægilegar bjaganir á þekktum hlutum og áhrifin sem það hefur á 

undirmeðvitund áhorfandans. Til dæmis má taka verkið Renault 25 1991  (2008) eftir 
31

Wurm þar sem hann hefur skekkt bíl í heild sinni um nokkra sentimetra.  Allt virkar 
32

rökrétt við fyrstu sýn, enda býr bíllinn yfir öllum eiginleikum bíls og er enn fullfær um 

30Steup 2005 
31 Sjá viðauka 22. 
32 Erwin Wurm [án ártals] 
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akstur, en þegar augað grípur þetta smáatriði sérðu ekkert annað. Einnig er þetta 

frábært dæmi um einfalda hugmynd sem hlýtur að hafa átt sér langt og strembið ferli 

en náð var að skila verkinu án þess að það beri þau erfiði með sér. Annað sambærilegt 

bíla dæmi er verkið La DS (1993) eftir Orozco.  Þar hefur hann tekið gamlan Citroën bíl 
33

og stytt hann á breiddina. Bíllinn lítur því fyrir vikið eðlilega út þegar horft er á hann frá 

hlið en það snögg breytist þegar sjónarhornið færist beint framan á bílinn. Þessi 

hugmynd spilaði lykilatriði í hugmyndavinnu verksins Þanþol. Framsetning þekktrar 

hluts sem dansar á þeirri þunnu línu hvort um alvöru hlut sé að ræða eða innsetta 

eftirlíkingu. 

Orðagrín er víst ekkert grín 

Minn fyrsti gjörningur, Free Portraits Free Portraits Free Portraits,  (2018) var frekari 
34

skoðun á þeim einkennandi þátt mannfólks sem fer hvað mest fram hjá okkur þar til 

hann er tekinn fyrir. Þar skoðaði ég frekar þá persónulega eiginleika sem tennur hafa og 

þau fjölmörgu svipbrigði sem þeim fylgja. Á opnum degi Listaháskóla Íslands bauð ég 

uppá fría portrett ljósmyndunartöku sem var öllum opin. Auglýsingar voru settar upp 

um alla bygginguna í Laugarnesinu og boðsmiðum var dreift út.  Við komu í 
35

ljósmyndun beið gestanna móttaka og setustofa sem teygði sig út ganginn. Þegar að 

þér var komið tilltir þú þér á kollinn í fagmannlega uppsettu ljósmyndastúdíói og brostir 

fyrir fríu portrett myndinni þinni. Skrifaðir síðan nafn þitt og netfang á skráningarblaðið 

og áttir þar með von á mynd þinni innan tveggja til þriggja daga. Ófáar voru beiðnirnar 

við ljósmyndun og meðal annars tók ég myndir fyrir Bandaríska Visa umsókn, fermingar 

mynd, nokkrar vegabréfsmyndir og fjölskyldu portrett. 

Eftir vinnslu á hundruði mynda voru þær síðan sendar til síns rétta eiganda. Voru 

þó alls ekki allir sáttir og síst sú kona sem bað um og átti von á mynd sem uppfyllti þá 

mörgu kröfur sem þarf fyrir Bandaríska vísa mynd. Ómeðvituð bjögun átti sér stað á 

væntingum þátttakanda við ljósmyndunina og fengu þau einungis myndir af tönnum 

33 Sjá viðauka 23. 
34 Sjá viðauka 24. 
35 Sjá viðauka 25. 
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sínum.  Var þarna í gangi ákveðinn leikur með fyrirfram ákveðnar hugmyndir fólks um 
36

aðstæður og þær væntingar sem það hefur þrátt fyrir enga frekari lýsingu eða 

útskýringu á viðburðinum. Þetta er með þeim fyrstu verkum þar sem þessi hugmynd er 

tekin fyrir hjá mér og varð hún sífelt stærri partur af hugmyndafræði verka minna eftir 

þetta í náinni framtíð. Mikill leikur var í gangi í hausnum á mér með skilgreiningar hluta á 

borði við gardínur á hvolfi, lóðrétt taflborð, beygð ljós og harða kodda. 

Til baka litið á gjörninginn eftir að honum lauk voru nokkur atriði og eiginleikar 

hans sem komu mér að óvörum og spiluðu stærri hlutverk en ætlast var. Í þessari 

rannsókn minni á persónubundnum eiginleikum og einkennum varð það mér mjög ljóst 

að þátttakan skipti hér lykilatriði. Gjörningurinn hefði aldrei orðið sá sami ef enginn 

hefði mætt. Frekar en að loka útkoman, ljósmyndirnar sjálfar, væru megin útkoma 

gjörningsins þá varð þátttakan að mínu mati hið sanna verk. Að fá að fylgjast með 

viðbrögðum fólks og hreyfingum þeirra í umhverfinu. Fyrir vikið snérist verkið sjálft 

einfaldlega um þær manneskjur sem tóku þátt.  

Verkið Workers Who Cannot Be Paid, Remunerated to Remain Inside Cardboard 

Boxes  (2000) er verk eftir Sierra sem er gott dæmi um slíka hugmyndafræði. Í því verki 
37

sátu sex verkamenn inn í pappakössum á fjóra tíma í senn á hverjum degi í sex vikur. 

Þáttakendurnir voru frá Tsjetsjníu og vegna stöðu þeirra sem pólitískir útlagar mátti ekki 

uppljóstra um smáatriði verksins á tíma sýningarinnar.  Aldrei sást því hvort einhver var 
38

í raun og veru undir kössunum. Finnst mér þetta því frábært dæmi um mikilvægi hið 

holdslega í listrænu samhengi. Hvort sem að það var í raun einhver undir kassanum 

eða ekki þá var það hugmyndin um lifandi veru þar undir sem skapaði þá stemningu 

sem einkenndi sýningarrýmið og gerði verkið. Það er sú sterka persónu og manneskju 

tilfinning sem ég tengi hvað mest við verkum Sierra, sérstaklega það holdlega og 

líkamlega við hverja persónu sem tekur þátt. Verkið væri einfaldlega allt annað verk ef 

samspil verksins við mannfólk hefði aldrei átt sér stað. 

36 Sjá viðauka 26. 
37 Sjá viðauka 27. 
38 Sierra 2002 
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D  - C# 

Í þeim aðstæðum eftir aðgerðina þar sem fólk sumt þekkti mig varla var röddin mín mitt 

sterkasta einkenni sem gerði það enn erfiðara að þurfa að breyta henni í náinni framtíð. 

Aðgerðin fól í sér innsetningu títan skrúfna og platna. Í mánuð eftir aðgerðina þurfti ég 

að vera víraður saman og gat því lítið sem ekkert talað. Síðar þegar opnað var fyrir 

munn minn fann ég ávallt fyrir sársauka við tal og komst ég fljótt að því að tóntegundin 

sem ég talaði í var einmitt sú tóntegund sem ómar í málmhlutunum í hausnum á mér. 

Mikill titringur myndaðist í andlitinu við eðlilegt tal og pirringur skapaðist sem gerði það 

að verkum að ég festist andlega inn í hausnum á mér og gat lítið hugsað um annað. 

Fyrir vikið þurfti ég meðvitað að lækka rödd mína til að forðast þetta; því ekki var hægt 

að fjarlægja málminn á þeim tímapunkti. 

Þessi upplifun mín vakti mikinn áhuga á því innra með, sem ekki er sýnilegt í 

hversdagslegu lífi. Þeir strúktúrar og búnaður sem heldur uppi eða gerir það að verkum 

að það yfirborðið sé eins og það er. Lengi festist ég í því þreytandi andlega og 

líkamlega ástandi að líkami minn var að hafna því innra á ákveðinn hátt og langaði mig 

að túlka það í hlutlægu formi fyrir aðra að upplifa. Verkið Æskuminningar  (2018) tók á 
39

þessari hugmynd um innlit í það innra en þá sérstaklega það að festast í því ástandi.  

Í því ljósaverki notaðist ég við mun hrárri og grófari vinnubrögð til að ýta undir 

vinnuna sem fór í verkið, það innra. Röð flúrljósa voru sett upp sem vísun í loftljós 

tannlæknis míns á sérsmíðaða viðargrind. Sitthvoru meginn við ljósin setti ég upp 

gróðurhúsaplast með speglafilmu. Verkið var sett upp og smíðað frá grunni í mjög 

myrku herbergi með engri utanaðkomandi birtu. Það gerði það að verkum að þegar litið 

var á ljósið festist auga áhorfandans í endalausu endurkasti á milli tveggja spegilfilmna. 

Augað komst inn í verkið en komst ekki aftur út. 

Það var við uppsetningu þessa verks, smíðinnar og tengingu allra ljósana sem 

ég áttaði mig á því að allt voru þetta handbrögð sem ég hefði lært yfir æsku mína frá 

föður mínum. Þaðan dró ég titil verksins. Foreldrar mínir voru ekki ódugleg við kaup á 

39 Sjá viðauka 28. 
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húsum einfaldlega til að strípa þau að steypunni og gera upp á nýtt. Þegar tilbaka er 

litið þá eiga mörg áhugamál mín rætur að rekja til þess ástands. Að vakna og stíga fram 

úr sagfulla rúminu á ískalda steypuna. Fara svo á klósettið og draga fyrir gardínuna, því 

það voru engar hurðar. Aldrei mun ég taka hurðum sem sjálfsögðum hlut aftur.  

Best man ég eftir því að hafa fengið að hjálpa við rafmagnið með pabba. Draga í 

leiðslur, klippa plastið af vírunum með bítaranum og tengja tengla. Fátt var 

skemmtilegra en að fá að hjálpa við þá smíði og sköpun sem umkringdi mig alla mína 

æsku. Allt hefur þetta mótað mig og mitt listræna ferli meira en ég gerði mér grein fyrir. 

Í þessu niðurrifs ástandi foreldra minna varð til, mér til mikillar furðu vegna samhengis, 

ákveðin ást gagnvart steypu. Hráleiki efnisins og sú mikla og fjölbreytta efniskennd sem 

hægt er að framkalla með henni. Það mætti segja að með hverri vinnslu steypunnar og 

þeirri áferð sem því fylgir finn ég fyrir ákveðnum samsvarandi flöt á heimili okkar í þeim 

mörgum stigum ’tilbúins heimilis’ sem það fór í gegnum. Hvort sem það var hrjúfa áferð 

steinsteypta sökkulsins, slétta áferð flotaða gólfsins eða smáatriða mikla 

steypuflatarins með viðarummerkjum útveggjamótsins. 

Þessi ást í sambland við hugmyndina um sýnileika hið innra leggur grunn að því 

verki sem ég horfi hvað mest til hvað varðar undirbúning og innblástur fyrir lokaverkið 

mitt. Það er verkið House (1993) eftir Rachel Whiteread.  Rachel hafði með fyrri 
40

verkum mikið unnið með afsteypur af þekktum hlutum svo sem þvottapokum og 

loftdýnum sem ég hefði áður litið mikið til í kringum hugmyndir mínar um bjögun á 

skilgreiningum hluta. Með verkinu House tók hún það skrefunum lengra og gerði 

afsteypu af raðhúsi í London.  Engin venjuleg afsteypa var það af því húsi heldur frekar 
41

afsteypa af andstæðu þess, af því innra í húsinu. Húsið sem átti að rífa var fyllt með 

steypu að innan og síðan var allt rifið utan af því sem hægt var að taka. Eftir stóð því 

einungis hið innra án yfirborðsins. Á ákveðinn máta finn ég einnig sterka tengingu á milli 

þess verks og röntgen mynda minna sem ég hef ávallt haft við mína hlið frá aðgerðinni 

40 Sjá viðauka 29. 
41 Whiteread 2017:65 
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minni. Í verki Whiteread er bókstaflegur kjarni verksins kjarni verksins og það eina sem 

eftir stendur er hið innra. 
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Lokaorð 

Í ritgerðinni hef ég farið yfir þau verk sem sem ég tel hvað mikilvægust til greiningar á 

viðfangsefnum og vinnuaðferðum mínum. Ég hef skoðað þann stóra þátt sem uppeldið 

mitt og umhverfi hafði á þróun myndmáls míns og listsköpun. Minningar mínar um 

daglegar athafnir í barnæsku hafa því spilað lykilatriði í hugmyndavinnu minni hvort sem 

það var að leggja rafmagnsleiðslur með pabba eða að fara í heimsókn númer 174 til 

Stebba tannlæknis. Ófáar heimsóknirnar til Stebba og eitt stykki lýtaaðgerð hafa skilað 

sér sem stór uppspretta að verkum, bæði hugmynda og efnislega séð. Mikill áhugi á 

arkitektúr, sem rekja má einnig til uppeldis míns, hefur gert það að verkum að mörg mín 

verk einblína á rýmið og leggja jafn mikla ef ekki meiri áherslu á það samhengi sem 

verkið er sett inn í. Orðaleikur og snúningur á fyrirfram gefnar hugmyndir fólks og 

samfélagsleg gildi lít ég á sem tíða uppsprettu hugmynda og byggja verk mín oft á 

bjögun væntinga. Komist hef ég að í skrifum ritgerðarinnar að orðið bjögun, út af fyrir 

sig, er það orð sem kemst hvað næst því að setja þá tvo gjörólíka myndmálsheima 

mína undir einn hatt.  

Rannsóknarferli þetta hefur skilað mér miklum skilning og innsýn inn í myndlist 

mína sem var mér áður ómeðvitað eða ekki litið á sem part af því samhengi. Bæði við 

lestur um verk annara og frekari lestur í mín eigin verk hefur náð að opna fyrir vitund um 

hugmyndalega ferlið sem liggur að baki verka minna. Með nýjustu verkum mínum hef 

ég lagt mun meiri áherslu á hið huglæga að baki verkum mínum sem ég tel hafa styrkt 

þau mikið. Hver ákvörðun á sér rökstuddan og mér meðvitaðan uppruna. Er ég því 

spenntur að halda áfram að vinna með þessa nálgun og leyfa myndmálinu að fæðast 

náttúrulega. Hvort sem það verður tanna tengt eða að rýmið taki sviðsljósið. Milliveginn 

á enn eftir að skapa. 
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