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108 Lilongwe/ The bar is not open, 
because it is closed 

Á sama hátt og börn tileinka sér orðaforða og 
reglur tungumálsins til að gera sig skiljanleg fyrir 
öðrum, tileinka þau sér fyrirframgefnar hug-
myndir um hvernig sé best að túlka heiminn 
með teikningu. Til að aðrir geti séð að húsið 
sem þú ert að teikna sé hús, er best að byrja á 
ferning með þríhyrning ofan á. Hringur er sól, 
þríhyrningur fjall. Bogadregnar línur sem mætast 
í hvössu horni: farfuglar á leiðinni út í fjarskann. 
En hvað með þessa bugðóttu línu? Ójöfnur á 
veginum eða hættulegir snákar? Skífa sem er 
deilt í fjóra hluta ... verða veitingar?

Ég eyddi fyrstu árunum mínum í Malawi, landi 
í suðaustur Afríku. Verkefnið 108 Lilongwe er 
sjónræn orðabók sem lýsir bernskuminningum 
frá Íslandi og Malawi. Miðlunin er bók úr textíl 
unnin með batik aðferð.

Kveikja
Þegar ég var rúmlega eins árs fluttu ég og 
fjölskyldan mín alla leið frá Íslandi til Malawi. 
Þar eyddi ég fyrstu árunum, allar mínar fyrstu 
minningar eru frá Malawi og ég myndi segja að 
það hafi mótað mig mikið. Ég myndi ekki skil-
greina mig sem malava lengur hef ég alltaf 
sterkar taugar til landsins. Að alast upp á Íslandi 
hafði mótandi áhrif á viðhorf mitt gagnvart  
„Afríku“ á meðan ég hafði allt aðra mynd af því 
hvernig væri að vera þar. Ég fór aftur til Malawi 
árið 2019 og sá landið í nýju ljósi á sama tíma 
og það rifjuðust upp fyrir mér gamlar 
minningar. Það var margt kunnuglegt, ég fór 
aftur inn í hugarheim barns; Sobo djús, fizzer 
nammi, niknaks snakk, Suður-Afrísk tómatsósa, 
sykurreyr, brómber, lykt af varðeldi, engisprettur, 
apar, að borða með höndunum, að heyra 
malavískan hreim og þó lengi mætti telja. Ég 
kom svo aftur til Íslands og langaði til þess að 
segja vinum mínum frá þessari upplifun. Það 
reyndist svolítið erfitt að útskýra nostalgíuna 
sem ég upplifði þar sem nánast enginn vina 
minna hefur komið til Malawi og flestir ekki 
komið til Afríku. Þetta minnti mig á þá uppli-
fun að flytja frá Malawi til Íslands, ég talaði 
ekki sama tungumál og jafnaldrar mínir, hvorki 
talað mál né menningarlegt. Ég var þó fljót að 
aðlagast en það er eitthvað sem togaði mig 

alltaf aftur til Malawi. Skiltagerð og handverk 
skipar ennþá stóran sess í Malawi. Ég hef alltaf 
verið mjög heilluð af skiltagerð og áttaði mig á 
því hvaðan sá áhugi kemur þegar ég fór þangað 
síðast. Á æskuheimili mínu voru síðan malavísk 
veggteppi, ofnir skúlptúrar og útskornar styttur 
á veggjunum. Það sem kallaði alltaf mest á mig 
voru veggteppin, þau eru unnin með aðferðinni 
batik, þar sem vax er sett á efni með ferkfærinu 
djanting, síðan er fatalitur settur yfir efnið og 
vaxið hrindir honum frá sér. Vaxið er síðan tekið 
af með því að sjóða efnið og eftir verða hvítar 
línur. Það er hægt að endurtaka þetta oft og lita 
með einum lit í einu þannig að litirnir skarast. Því 
líkist þetta risoprenti eða silkiþrykki á einhvern 
hátt. 
Ég var mjög afbrýðissamt yngsta barn og ég 
man eftir því þegar systir mín fékk að 
sækja tíma í fabric painting í Lilongwe. Þar lærði 
hún undirstöðuatriði þess að gera batik, ég 
fékk að mæta í einn tíma og varð mjög spennt 
fyrir aðferðinni. Þetta útskriftarverkefni er þá 
einskonar uppgjör við litla barnið sem bjó í 
Malawi. Nú fæ ég loksins að uppfylla draumana 
um að fá að gera batik alveg eins og stóra systir 
mín fékk að gera í Malawi. 

Ég skrifaði lokaritgerð mína um myndheim 
brauðtertunnar. Þar fléttaði ég saman mynd-
heim flúra og brauðtertunnar. Myndheimurinn 
er miðlun á hversdagslífi um allan heim. Einföld 
form, mynstur, plöntur og dýralíf. Upp frá því 
rannsakaði ég óhefðbundnar  leiðir sem hægt er 
að skreyta brauðtertur, með flúr til 
hliðsjónar. Þessi reynsla vakti upp áhuga á að 
nýta hversdaginn í listsköpun og hvernig er 
hægt að sækja nýjar hugmyndir í heiminum sem 
við lifum í í dag. Flúr eru menningarlega mikil-
væg í hverju landi fyrir sig og eru hversdagsleg 
miðlun á umhverfi hvers og eins- en eiga á sama 
tíma sameiginlega þætti milli allra landa þar sem 
form og myndheimur landa skarast.
Hvernig er hægt að sameina alla þessa hluti í 
eitt verkefni og hvernig er hægt að setja 
áhorfandann inn í verkið? Hvaða birtingar-
mynd hefur æskan í tveimur heimshornum á 
þremur mismunandi tungumálum? Mér fannst 
erfitt að taka ákvörðun um hvað ég vildi fjalla í 

þessu verkefni. Mér fannst klisjukennt að velja 
sjálfa mig sem ásinn milli þessara landa en á 
sama tíma var það það eina rétta í stöðunni. 
Niðurstaðan var að líta á tvö lönd, Ísland og 
Malawi, í gegn um augu barns. Um er að ræða 
teikningar af hlutum sem ég man eftir- og þar 
sem löndin tala mismunandi tungumál langaði 
mig að notast einungis við teikningu. 

Myndir frá Malawi árið 2000



Rannsókn og fyrstu skref
Ég var mjög lengi að velja hugmynd og eyddi 
miklum tíma í óvissu. Upphaflega ætlaði ég að 
skrásetja umhverfi mitt á vinnustofunni okkar 
í Þverholti með teikningu. Ég horfði á þættina 
Ways of seeing þar sem John Berger talar um 
að myndavélar hafi þann eiginleika að tengja 
okkur við þann tíma sem við lifum í núna og 
einhvern tíma sem er liðinn. Mig langaði því að 
reyna að aftengja mig frá liðinni tíð og leggja 
símann á hilluna, og upplifa heiminn í kring um 
mig eins og hann bar fyrir augum. Þegar ég 
var komin af stað með það áttaði ég mig á að 
ég væri alveg týnd og hefði ekki nógu mikinn 
áhuga á efninu. Lætin í fooseballborðinu og 
í framkvæmdunum fyrir utan gerðu ekki gott 
þegar kom að því að geta ekki hlustað á tónlist. 
Þegar ég var búin að jarða þá hugmynd byrjuðu 
æskuminningar mínar að kalla á mig, ég fór í 
gegn um öll myndaalbúm fjölskyldunnar frá þeim 
tíma sem við bjuggum í Malawi. Auk þess las ég 
fréttir, smásagnasöfn og bækur frá landinu.

Heimili mitt er skreytt með ýmsum listmunum 
frá Malawi og þar á meðal kodda sem er gerður 
með aðferðinni batik. Ég hef oft horft á hann og 
hugsað að ég hlyti að geta gert eitthvað með 
þessari aðferð. Fljótlega kom því upp sú hug-
mynd að gera batik en ég vissi ekki alveg hvað 
ég vildi segja með því. Um tíma langaði mig til 
þess að tengja áhorfanda verksins við Malawi 
og ætlaði að gera vinna verkið út frá nákvæmri 
staðsetningu þess inni á Kjarvalsstöðum. Eftir 
viðtal við kennarana áttaði ég mig á því að ég 
vissi heldur ekkert hvað ég væri að reyna að 
segja með því. Lokaniðurstaðan var að vinna 
batik bók út frá æskuminningum (batik kemur í 
gegn um efni og hentar því einstaklega vel sem 
bók). Til þess að fá nýja sýn á málið ákvað ég 
að hitta systur mína og Addý Ólafsdóttur, við 
eigum það allar sameiginlegt að hafa alist upp 
að hluta í Malawi. Eftir langt spjall rifjuðust upp 
fyrir mér allskonar skemmtilegar minningar og 
ég fann mikinn innblástur í því. 

Grunnvinnan hjá mér fór í að skissa upp 
opnurnar, sumar lágu beint við en aðrar 
þörfnuðust fínpússunar. Mikið af myndunum 
sem ég teiknaði enduðu ekki í bókinni þar sem 
ég vildi hafa einhverskonar samræmi milli 
mynda. Ég valdi tvær leiðir til þess að teikna. 

Önnur þeirra sækir innblástur í flúr og hin er 
línuteikning, sem er ekki eins óræð.

Mikill hluti ferlisins fór í það að læra að gera 
batik. Vaxið sem er notað þarf að vera við 
nákvæmlega rétt hitastig. Ef vaxið er of heitt 
blæðir það í efnið og ef það er of kalt fer það 
ekki í gegn um efnið. Djanting tólið sem er 
notað til þess að setja vaxið á efni er líka svolítið 
snúið. Ég eyddi miklum tíma í að læra á vaxið og 
á endanum gekk það vel en ég gleymdi 
algerlega að hugsa um flækjustigið sem fylgir 
því að lita efni. Ég gaf mér ekki langan tíma 
til þess að læra á litunina. Ég sá að það var 
hægt að vinna batik í mörgum litum og það 
var upphaflega stefnan hjá mér. Hver opna var 
því hönnuð með það í huga að hún gæti verið 
+marglit. Ég valdi svartan og bláan, fánaliti úr 
íslenska og malavíska fánanum, ég hafði síðan 
hvítan og ljósbláan með til þess að létta yfir 
myndunum. Tveimur dögum fyrir prófdæmigu fór 
hinsvegar allt úrskeiðis sem gat farið úrskeiðis. 
Liturinn á mörgum myndunum fór úr, á flestum 
þeirra hrinti vaxið litnum ekki frá sér og á 
endanum áttaði ég mig á því að ég væri ekki 
að nota rétta litinn. Það var orðið svolítið seint 
að skipta um stefnu fyrir prófdæmingu en ég 
ákvað að endurgera alla bókina eftir hana. Ég 
eyddi miklum tíma í að vaxa og lita bókina upp 
á nýtt en það var þess virði á endanum. Flestar 
þær opnur sem áttu að vera marglitar enduðu í 
einum lit en það var að mörgu leiti fín lending. 

Blýantsteikning úr Þverholti
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Skissur úr upphafi ferlis Skissur fyrir lokaútkomu



Markmið og tilgangur verkefnis
Markmið verkefnisins er að vekja einhverskonar 
hughrif þeirra sem skoða verkið. Það sem ég hef 
haft að leiðarljósi er að fólk fer til útlanda, það 
skilur kannski ekki ritaða málið né menninguna 
en kann að meta það sem það sér. Sumar síður 
í bókinni sem ég er að gera hafa vísanir í 
íslenska æsku- stjörnusnakk og stjörnurúllu. 
Á meðan aðrar síður vísa í malavíska æsku. 
Ég er (á mjög óræðan hátt) að reyna að þýða 
mína upplifun af bernsku í tveimur mismunandi 
heimshlutum. Tilgangurinn með verkefninu er 
líka að vissu leiti að vinna úr tvíhyggjunni sem ég 
hef gagnvart því að vera hluti af þriðja kúltúr- og 
undirstrika að það er hægt að vera bæði en ekki 
bara annað hvort.

Frágangur og miðlun
Miðlun verksins er bók úr efni unnin með 
aðferðinni batik. Bókin er saumuð saman með 
hefðbundnum bókbandssaum. Hliðstæðum 
tilfinningum er miðlað og þær eiga heima á sitt 
hvorri síðu á opnu bókarinnar sem má túlka á 
marga mismunandi vegu. Bókin er óræð og að 
vissu leiti óheppileg miðlun á innihaldi hennar. 
Bókin var framsett á stöpli fyrir framan veggverk. 
Þar sem skiltagerðin í Malawi hefur heillað mig 
mjög málaði ég opnu úr bókinni á hornvegg á 
Kjarvalsstöðum. Ég var svo heppin að fá aðstoð 
við vegginn frá vinkonum mínum Eddu Karólínu 
og Elsu Jónsdóttur. 

Batik aðferð- skref 1, vax sett á efni

Batik aðferð- skref 2, efni litað, vaxið hrindir litnum frá sér



Opnur úr batik bókinni 

Batik bókin, saumuð saman með bókbandssaum



Veggmálverk á Kjarvalsstöðum, unnið út frá opnu í bókinni

Lokaorð
Ég hef lært mjög mikið af þessu verkefni. Fyrir 
nokkrum mánuðum síðan kunni ég alls ekki að 
gera batik, en ég var ákveðin að læra og það 
skilaði sér. Það sem ég lærði þó mest af (eftir 
á að hyggja) er að taka þessu verkefni ekki of 
alvarlega. Ég var mjög stressuð allan tímann og 
náði ekki að áorka það sem ég ætlaði mér. Ég 
er ánægð með marga hluta af ferlinu en margt 
hefði mátt fara betur. Ég ætla að gefa mér tíma 
til þess að melta þetta ferli og halda síðan áfram 
að vinna með batik, jafnvel taka verkefnið lengra. 
Ég er mjög þakklát fyrir alla hjálpina sem ég fékk 
síðustu mánuði.




