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Skólabjallan hringir og ég vakna upp af dagdraumi. Ég fæ rauðan stjörnustimpil á 
heimavinnuna frá kennaranum og undir hann skrifar hún: Vel gert! 

Sem börn gengum við í skóla og lásum ýmist um Sísí og Lóló eða Óla og Ásu, sum okkar 
skrifuðu samviskusamlega á punktalínurnar í verkefnaheftinu á meðan aðrir leyfðu 
sér að krota og krassa á spássíurnar. Dreymandi fylgjum við samt kerfinu og bíðum 
spennt eftir sumarfríinu, frelsinu, en eftir skólann tekur við ískaldur raunveruleikinn 
sem jafnast ekki alltaf á við ævintýralegu dagdraumana. Nú lítum við aftur á þessi 
augnablik sem höfðu svo gríðarlega mikil áhrif á mörg okkar. Á sýningunni Lífsleikni 
rifjar Dýrfinna upp minningar úr æsku og staðsetur áhorfandann inni í kunnuglegu 
rými skólastofunnar. Verk Dýrfinnu hvetja okkur til þess að skoða hvar við erum stödd 
og hvað mótaði okkur á lífsleiðinni. Með verkum sínum hleypir Dýrfinna okkur inn 
í draumkennda minningu þar sem kunnuglegir hlutir taka á sig skringilegri mynd. 
Skólaborðið hefur stækkað og blaðsíður úr stílabók eru orðnar að málverkum. Gestir 
sýningarinnar eru þátttakendur og geta speglað sínar minningar í þessum verkum og 
mögulega séð sitt eigið ferðalag í nýju ljósi. 

Lífsleikni er útskriftarverkefni mitt í meistaranámi í sýningargerð við Listaháskóla 
Íslands og einkenndist undirbúningur sýningarinnar af nánu samstarfi okkar sem að 
henni komum. Sérstaklega má nefna samtal og skapandi samvinnu Dýrfinnu og Stein-
ars Ingólfssonar. Það hefur verið lærdómsríkt og gefandi að fá að vinna með þeim að 
þessari sýningu og ég er full þakklætis fyrir traustið og samstarfið. 

Björk Hrafnsdóttir



The school bell rings and I wake up from a daydream. My teacher stamps my homework 
with a red star and underneath it writes: Well done! 

As children we went to school and read about Sísí and Lóló or Óli and Ása, some of us 
sensibly only wrote on the designated dotted line in our textbooks while others allowed 
themselves to scribble and doodle in the margins. Daydreaming we follow the system and 
wait patiently for summer, for freedom, but when school is out the harsh reality takes 
over that doesn’t compare to our classroom daydreams. We look back on these moments 
that had such a big impact on many of us. In the exhibition “Life lessons” Dýrfinna recalls 
memories from childhood and places the viewer inside the familiar environment of the 
classroom. Her work encourages us to look at how far we have come on our life journey 
and what shaped us on the way. With her work Dýrfinna takes us into a dreamy memory 
where familiar items take on a slightly abnormal form. The school desk has gotten bigger 
and pages from a notebook have become paintings on the wall. The visitors are partic-
ipants that can mirror their own memories in these works and hopefully view their own 
journey in a new light. 

“Life lessons” is my graduation project from the master’s program in curatorial practice 
from the Icelandic University of the Arts. The project has an emphasis on close collabo-
rations between all participants and I especially want to mention the creative dialogue 
between Dýrfinna and Steinarr Ingólfsson. It has been extremely rewarding and educating 
to work with them on this exhibition and I’m grateful for their trust and collaboration. 

Björk Hrafnsdóttir 



Dýrfinna Benita & Björk Hrafnsdóttir 

Dýrfinna og Björk hafa þekkst um nokkurt skeið og unnu fyrst saman árið 2021 þegar Dýrfinna 
tók þátt í sýningu í Listasafni Reykjanesbæjar þar sem Björk var einn af sýningarstjórum sýning-
arinnar. Á tímabilinu október 2021 til apríl 2022 hittust þær reglulega ásamt Steinari bæði í 
raunveruleikanum og á hinum ýmsu samskipta forritum og ræddu hugmyndir að sýningu og 
margt, margt annað. Eftirfarandi er samantekt úr samtölum sem áttu sér stað á þessu tímabili.

BH:  Dýrfinna, þú hefur tileinkað þér marga mismunandi miðla í gegnum tíðina. Þú býrð til og 
flytur tónlist undir listamannsnafninu Countess Malaise, gerir innsetningar og gjörninga 
með þríeykinu Lucky 3 og svo vinnur þú skúlptúra og málverk sem Dýrfinna. Aðskilur þú 
þessa miðla með einhverjum hætti og hvernig þróaðist það að vinna með svona marga 
mismunandi miðla? 

DB:  Að einhverju leyti aðskil ég tónlist og myndlist því mér finnst eins og Countess Malaise og 
Dýrfinna séu ekki nákvæmlega sama manneskjan. Og líka því ég held það sé léttara fyrir 
mig að horfa á það þannig og vinna þannig. Þetta er samt spurning sem ég spyr sjálfa mig 
á hverjum degi og fæ svo bara massívan kvíða. Bara „WHAT THE FUCK AM I DOING?“ Því 
það er nógu erfitt að vera tónlistarkona bara og myndlistarkona bara. Ég bara get ekki 
valið að svo stöddu. En með Lucky 3 finnst mér ég öruggari því við erum saman í þessu og 
ég hætti að pæla í mér og hugsa meira um okkur sem heild, þá er ég minna kvíðin haha.

BH:  Mér finnst eins og þú notir þessa miðla á mismunandi hátt, eins og þú sért persónulegri og 
berskjaldaðri í málverkinu og svo meira pólitísk í gjörningi með Lucky 3. Svo kannski frjálsa-
ri og reiðari sem Countess Malaise sem ég túlka sem svona alter ego. Er eitthvað til í þessu? 

DB: Mér finnst sú staðhæfing vera sönn. Þegar það kemur að því að vinna með Lucky 3 þá 
skapast rými til að vera unapologetically pólitísk því ég er með hópnum mínum. Það er 
mikil útrás sem við fáum því það skapast meira rými fyrir tjáningu því við erum að segja 
hlutina saman. Við náum líka að fara yfir svo mikið efni því við erum ólík en vinnum svo 
vel saman því við skiljum svo mikið hvort annað út af okkar sameiginlegu reynslu. En 
þegar ég tjái mig solo sem listakona og tónlistarkona…þá er ég persónulegri, berskjal-
daðri og lít mikið inn á við á sjálfið. 

BH:  Hverjar myndir þú segja vera þínar helstu fyrirmyndir í myndlist? Þú hefur minnst á Rósku 
áður sem var einnig aktivisti og oft mjög persónuleg í verkum sínum.

DB:  Yayoi Kusama…hún er bara symbol. Hún er forvitnileg og ég upplifi hana...einmana 
og obsessíva. Svo er hún líka ein af fyrstu asísku listakonunum sem ég uppgötvaði svo 



Dýrfinna Benita & Björk Hrafnsdóttir 

Dýrfinna and Björk have known each other for a little while and first worked together in 2021 
when Dýrfinna took part in a group exhibition at the Reykjanesbær museum where Björk was 
one of the curators. During a period from October 2021 to April 2022 they met regularly both 
virtually and in real life to discuss this new exhibition project among many other things. The 
following text is a compilation of different dialogues that happened during this period.

 
BH:  You have explored many different mediums in your practice. You make and perform mu-

sic under the artist name Countess Malaise, make installations and performances with 
your group Lucky 3 and then you paint and make sculptures in your individual practice 
as Dýrfinna. Do you intentionally separate these mediums? And how did you evolve as 
this multi-media artist?

 DB:  In some way I separate my music and my visual art practice because I feel like Countess 
Malaise and Dýrfinna are not exactly the same person. Also because it’s easier for me 
to work that way. This is a question I ask myself every day and it gives me massive 
anxiety. Like “WHAT THE FUCK AM I DOING?” It’s hard enough to be only a musician 
or only an artist. I just can’t choose right now. But with Lucky 3 I feel safer because 
we are together as a group and I stop thinking about myself and think more of us as a 
whole. That gives me less anxiety.

BH: I feel like you use these different mediums also to express different things. You are more 
personal and vulnerable when you are painting and then more political with Lucky 3. Then 
maybe more angry and unapologetic as Countess Malaise. Am I sensing that right?

DB: I feel like that is true. When I‘m working with Lucky 3 a space opens up to be unapol-
ogetically political because I‘m with my people. There we let out a lot of steam and 
this creative space becomes bigger because we are expressing something together as a 
group. We also get to cover so many issues because we are very different at the same 
time as understanding each other and having so many of the same experiences.

But when I express myself as an individual artist or musician, then I‘m more person-
al, vulnerable and look into the self.

BH: Who would you say are your role models in the art world? I‘ve heard you mention Róska 
who was an activist and often very personal and vulnerable in her works. 

DB: Yayoi Kusama...she is a symbol. She is curious and I experience her as lonely and ob-
sessive. She is also one of the first female Asian artist that I got to know. So naturally 



náttúrulega verður hún fyrirmynd því ég sé sjálfa mig í henni á einhvern lítinn hátt. 
Zdzisław Beksinski er einn af mínum uppáhalds málurum…hann er hvað færastur í að 
sýna einmanaleika, trauma og sársauka. Ljósmyndarinn Joel Peter Witkin. Hans myndir 
eru hreinlega bara fallegar og grótesk…eitthvað sem náttúrulega heillar mig. Rirkrit 
(Tiravanija) opnaði á fleiri möguleika t.d. með matargerð, að matarmenning getur verið 
partur af myndlist…Róska…kraftakona og aktivisti. En mestu áhrifin fæ ég úr tónlist, 
teiknimyndum, kvikmyndum og umhverfi mínu myndi ég segja.

BH:  Getur þú lýst þínu ferli að vinna listaverk? Hvað vilt þú að listin þín sé?
DB:  Ég er mikið í hausnum. Ég fæ æði fyrir áferðum og aðferðum og vil kanna hvað ég get 

gert. Ég vinn oftast út frá spurningum eða tilfinningum sem kvikna út frá sjálfri mér og 
mínu umhverfi. Það mikilvægasta í mínu ferli er að tala við fólk um hlutina sem ég er 
að velta mér uppúr. Ég vil að listin mín sé losun og leið til að vera hreinskilin og óhrædd. 
Ég elska líka þegar það verða til moment í studíóinu mínu…..svona AHA! eða LOL eða 
TENGIIIIIIIII. Lífið er Meme.

BH:  Hvað er það dýrmætasta í ferlinu? 
DB:  Það dýrmætasta í ferlinu eru samtölin sem ég á við vini mína, samstarfsfólk og sjálfa 

mig….einnig er það lærdómurinn. Hvert verkefni kennir mér eitthvað nýtt og gefur mér 
eitthvað.

BH:  Samtölin okkar á þessu tímabili hafa þróast í átt að þessum skólaminningum sem verða 
mjög áberandi á sýningunni. Manstu á hvaða tímapunkti og af hverju samtalið fór í þá átt? 

DB:  Það var frekar snemma var það ekki? Ég var mikið að spá í kroti og að dagdreyma sem 
krakki.

BH:  Jú, við byrjuðum aðeins að spá í miðalda bækur og myndskreyttar spássíur…sem hefur 
örugglega þróast í hugmyndur um krot á spássíur í skólabókum. 

DB:  Já einmitt…mér finnst þær svo flottar og eigulegri heldur en ef það er bara texti. Enda 
les ég ekki eins mikið og ég vil…nema jú kannski myndasögur.

BH:  Á sýningunni er mikið um krot og skissur. Voru allar stílabækurnar þínar í skólanum fullar 
af kroti og teikningnum?

 DB:  Bækurnar, stílabækurnar og fleiri hlutir…voru fullir af teikningum og kroti….ég vildi 
ekki gera neitt annað en teikna og krota….kannski er það út af því að ég var léleg í 
námi, kannski út af því ég er með adhd eða kannski út af því að ég er born to make art.

BH:  Þú hefur breytt þessum stílabókateikningum yfir í málverk fyrir sýninguna. Hvers vegna 
fannst þér það mikilvægt?  

DB:  Mig langar að setja stílabóka krotið, stjörnugjöf og skóla nostalgíu í annað samhengi, til 



she became a role model because I see some part of me in her in a small way. Zdzisław 
Beksinski is one of my favourite painters...he is so good at expressing loneliness, 
trauma and pain, The photographer Joel Peter Witkin. His images are simply beautiful 
and grotesque...something natural that intrigues me. Rirkrit (Tiravanija) exposed me to 
more possibilities like using food and cooking as part of artmaking. Róska was also such 
a powerful woman and activist. But my main inspiration I get from music, animation/
cartoons, films and just my everyday environment.

BH: Can you describe your artistic process? What do you want your art to be?
DB: I am a lot in my head. I get excited about textures and techniques and want to test my 

limits. Often my work starts from a question or a feeling that just pops up in my head 
or somewhere around me. The most important part in my process is talking to people 
about the things I’m thinking about. I want my art to be a release at the same time as 
being honest and unafraid. I also love when these moments happen in my studio like 
AHA! Or LOL or SAME!!!. Life is a Meme.

BH: What is the most precious in your process?
DB: The most precious in my process is the conversation I have with my friends, colleagues 

and myself…that is also the lesson. Each project teaches me something new and gives 
me something.

BH: Our conversations have evolved towards school memories that are clearly referenced in 
the exhibition. Do you remember when our conversations took a turn in that direction?

DB: It was very early on wasn’t it? I was thinking a lot about doodles and daydreaming as 
a kid.

BH: Yes, we were discussing the illustrated pages of medieval books that probably led to us 
thinking about doodles in the margins of our childhood textbooks.

DB: Yes exactly… illustrated books are much nicer and more of a collectable rather than 
books with only text. But I also don’t read as much as I would like to….unless it’s 
comic books.  

BH: In the exhibition there are many doodles, sketches and scrawls. Were all your school 
books full of them?

DB: Books, textbooks and many other things were full of drawings and scribbling. I didn’t 
want to do anything but draw. Maybe because I was bad at school, maybe because I 
have ADHD or maybe because I am born to make art.

BH: For this exhibition you have turned these textbook sketches into paintings. Why was 
that change important?



þess að það myndi taka pláss en ekki fela sig inni í bók eða minningum okkar um bern-
sku. Ég vil spila með nostalgíu og dagdrauma á hátt sem fer svolítið út í spurninguna…
hvað er list? hvað er málverk? hvað má? er þetta nógu gott? er ég nógu góð? 

En stjörnurnar og broskarlarnir segja JÁ…flott…you pass. You pass as a member of 
society. You pass as a member of the artist community. You pass.

 Mér finnst mikilvægt að taka eitthvað svo heilagt eins og málverk á striga….og 
krota á það…alveg eins og ég tók skólabækurnar og krotaði á þær. A little fuck you, 
fuck the system…while being forced to be in some way part of the system. Because we 
live in a society.

 BH:  Þannig að þetta snýst kannski um klassisma myndlistarinnar eða kapítalisma myndlis-
tarinnar. Myndlist er yfirleitt söluvænni ef hún er málverk eða unnin á striga. Það er 
kannski ekki eins stór markaður hér á Íslandi fyrir „óhefðbundnari“ miðla. Varðst þú vör 
við þetta í Hollandi þar sem þú varst í skóla? Samkvæmt listasögunni er Holland með svo 
sterk tengsl við bæði olíumálverkið og svo listamarkaðinn.

DB:  Nei það kemur ekki þaðan. Gerrit Rietveld Academie leggur áherslu á konsept list og ég 
varð ekki vör við marga málara í þeim skóla. Það er bara hvernig almenningur lítur á 
myndlist (málverk), þvi það er seljanlegri list og er þá meira virði samkvæmt kapitalis-
manum….gallerí vilja helst fá eitthvað sem er hægt að selja þvi á endanum skiptir það 
mestu máli. Það er að selja og græða.

BH:  Mig langar að vita aðeins hvernig þú byrjaðir að vinna með stál. Hvað er það við þetta efni 
sem heillar mest? 

DB:  Mig hefur alltaf langað að vinna með stál eða smíða meira yfir höfuð en vissi ekki hvernig 
og þorði því ekki. En í fyrra urðu stórar breytingar í mínu lífi og sérstaklega í mínu 
hugarfari. Ég hafði orðið desperate að snúa lífi mínu við 180˚. Ég var beðin um að taka 
þátt í samsýningu í Kling og Bang sem Helena Aðalsteinsdóttir var að sýningastýra. Ég 
kynntist svo Unu Björg sem var partur af Kling og Bang teyminu. Hún lánaði mér lyklana 
sína að Myndhöggvarafélaginu og kynnti mig fyrir Loga sem er formaður félagsins, þau 
sýndu mér tækin og leyfðu mér að vinna þar fyrir sýninguna í Kling og Bang. Svo óð ég í 
þetta án þess að vita mikið...fór bara eftir innsæinu og lærði að treysta sjálfri mér. Það að 
vinna með stálið var áskorun sem í kjölfarið efldi sjálfstraustið mitt. Nú í dag er ég official 
meðlimur i Myndhöggvarafélaginu. Svo líður mér eins og þegar ég er að smíða þá minnist 
ég pabba míns á einhvern hátt. Hann dó 2019. Hann var bátasmiður, sjómaður og hann 
smíðaði líka sumarbústaði og gerði við bíla. Svo spilaði hann líka á harmonikku.

BH:  Svo var Myndhöggvarafélagið ekki í boði einmitt þegar þú þurftir að vinna verkið fyrir 



DB: I wanted to put the textbook sketches, doodles, star stamps and these nostalgic 
thoughts about school into a different context. Show it off instead of it being hidden 
away in a closed book or locked away in our memory. I wanted to play with nostalgia 
and daydreams in a way that leads to questions…what is art? What is a painting? 
What is acceptable? Is it good enough? Am I good enough? 

The stars and smilies say YES…great…you pass. You pass as a member of society, 
you pass as a member of the artist community, you pass. 

I think it’s important to take something as holy as the painted canvas and mess 
it up with scribbling…just like I did with my school books. A little fuck you, fuck the 
system…while being forced to be in some way part of the system. Because we live in 
a society.

BH: So it maybe connects to art classisism or art capitalism. Art is usually more commercial 
if it’s a painting on canvas. The art market here in Iceland is maybe not as big for “un-
conventional” art. Did you notice this in the Netherlands where you studied? According 
to art history there is such a strong connection between the Netherlands and the oil 
painting and the art market.

DB: No I don’t think it comes from there. Gerrit Rietveld Academie emphasizes conceptual 
art and I was not aware of many painters at school. I think it’s mostly to do with how 
the public sees art. Because paintings are more commercial and therefore more valuable 
according to capitalism. The galleries want something they can sell easily because in the 
end that is what matters most. Selling and making profit. If you are not selling paintings 
or small sculptures in Iceland you are hardly considered an artist.

BH: I want to know how you started working with steel. What is it about this material that 
draws you to it?

DB: I always wanted to work with steel and build things but didn’t know how and didn’t 
have the courage. But last year I had some big changes in my life and also in my mental 
state. I was desperate to turn my life around 180°. I was asked to take part in a group 
show at Kling & Bang which Helena Aðalsteinsdóttir was curating. Through that I met 
Una Björg, a member of Kling & Bang. She loaned me her keys to the Sculpture Asso-
ciation and introduced me to Logi who is the chairman of the association. They showed 
me all the machines and tools and allowed me to work there for the exhibition at Kling 
& Bang. Then I just went for it without knowing much...just followed my intuition and 
learned to trust myself. Working with steel was a challenge that ended up increasing 
my confidence. Now I‘m an official member of the Sculpture Association. I also feel 



þessa sýningu svo þú endaðir með að vinna verkin annars staðar. Geturðu sagt mér aðeins 
frá því?

DB:  Já það er verið að breyta til þar og gera við svo að ég þurfti að snúa mér annað. Ég var 
að spjalla við Ásdísi Þulu um þetta vandamál og hún kom mér í samband við Nonna [Jón 
Ólafsson] sem er stálsmiður til 20 ára. Ég fundaði með honum og samstarfsmönnum hans 
og við ræddum um þessa sýningu og um konseptið. Nonni og samstarfsmaður hans Ásgeir 
voru til í að fá mig á sitt verkstæði [JPT Smíði] og aðstoða mig og kenna mér á vélarnar 
hjá þeim. Þeir voru að tengja feitt við hvað ég var að segja og við urðum fljótt vinir og ég 
er í raun bara mjög þakklát að þetta endaði svona, því það er mjög mikill heiður að fá að 
læra af Nonna. En allir á verkstæðinu sem ég hef kynnst eru með svipaða reynslu af skóla. 
Þeim gekk ekki vel í skóla, voru ekki að tengja, dagdreymdi mikið, eru á móti yfirvaldinu 
og eru rebel.

BH:  Steinarr Ingólfsson kom inn í þetta ferli með okkur mjög snemma. Hvernig þróaðist ykkar 
samband og hvað er það sem þér þykir vænst um í ykkar samstarfi?

DB:  Ég kynntist honum lauslega í menntaskóla. Við áttum sameiginlegan vin sem var kallaður 
Úlli og lékum oft í kvikmyndum hans og fórum í bíó saman. En ég þekkti hann ekki náið 
þá. Svo hitti ég hann á flugvellinum í Amsterdam þegar ég flutti út í nám og það kom 
í ljós aðhann var að koma í skiptinám úr LHÍ í grahö í Rietveld. Við urðum strax voða 
góðir vinir og uxum saman sem listafólk og upplifðum margt saman, enda mótandi og 
æsispennandi ár the early 20´s. Hann endaði á því að halda áfram í Rietveld og hætti í 
LHÍ, mér til mikillar gleði. Svo þegar ég byrjaði að búa til tónlist þá var ég svo heppin að 
eiga hann að, því hann byrjaði það ferðalag með mér sem grafískur hönnuður Countess 
Malaise, hann hjálpaði mér að byggja Countess Malaise og studdi við bakið á mér og gerir 
enn þann í dag.

Steinarr er einn af mínum bestu vinum og ég elska og dái hann og hans listaverk. 
Ástæða þess að ég fékk hann til að vera með okkur er út af því að ég treysti honum og 
mér finnst hann svo klár, svo nýlega lærði ég hversu góður penni hann væri eftir að 
hann byrjaði að setja meiri texta eftir sjálfan sig í persónulegu projectin sín. Sérstaklega 
plaggöt sem hann sýndi í fyrra í Gerðasafni. Fannst þau alveg mögnuð... Okkur hefur 
alltaf langað til að vinna saman í myndlist og mér fannst þetta kjörið tækifæri til að þróa 
okkar samvinnu.

 



connected to my dad when I‘m building stuff. He died in 2019. He was a boatbuilder, 
fisherman and he built summerhouses and fixed cars. He also played the accordion.  

BH: For this exhibition the Sculptors Association wasn‘t available so you had to find another 
place where you could work. How did that work out?

DB: Yes, They were making some changes and fixing some things there so I needed to 
find another workshop. I was discussing this with Ásdís Þula and she put me in contact 
with Nonni [Jón Ólafsson] who has been a steelworker for 20 year. I had a meeting 
with him and his colleagues and discussed the exhibition and the concept. Nonni and 
his colleague Ásgeir let me join their workshop [JPT Smíði] and agreed to assist me. 
They really connected to the concept of the exhibition and we became friends quickly. 
I’m actually very grateful that it ended like this, it’s such an honour to get to learn 
from Nonni. All the guys at the workshop that I got to know had a similar experience in 
school. They didn’t do well in school, weren’t connecting, daydreamed a lot, are against 
authority and are rebels.

BH: Steinarr Ingólfsson joined us in the project early on. How did you meet? What do you 
like most about your collaboration?

DB: I met him in collage. We had a mutual friend that was called Úlli and we did movies 
together and went to the cinema. But we were not that close then. Then we met at the 
airport in Amsterdam. I was moving there for school and he was coming for an exchange 
from Graphic design in IUA to Rietveld. We became really good friends and grew togeth-
er as artists and experienced a lot together. We developed a lot during that time in our 
early 20’s. He decided to stay in Rietveld which made me really happy.

I was very lucky to have him by my side when I started my music career. As a graph-
ic designer he supported me a lot and still does. Steinarr is one of my best friends and I 
love what he does. The reason why I asked him to be a part of this project is because I 
trust him completely. He is also very smart and I recently found out what a great writer 
he is when he started to put some of his own text in his projects, especially his posters 
that he recently showed in Gerðarsafn, I though they were amazing. We always wanted 
to work on some art together so I thought this was the perfect opportunity to try that 
type of collaboration.

 



Lóló bjó í fangi aldagamallar og risavaxinnar ófreskju. Á hverjum degi þegar hún vaknaði skreið Lóló upp 
á bak ófreskjunnar og svívirti hreistróttan ham hennar. Hún klóraði og krotaði ljót orð og svívirðingar á 
meðan ófreskjan svaf. Kúgari, skrímsli, gamaldags, óþarfi og svo framvegis. Lóló vann allan daginn alla 
daga, hún svitnaði og það blæddi úr fingrunum hennar. Í lok dags leit hún yfir bakið, strigann sinn, sem 
teygði sig eins lagt og augað eygði. Afrakstur dagsins var vart sjáanlegur, en samt var hann til staðar, 
örlítill flekkur. Sólin var að setjast og Lóló var kalt. Hún skreið aftur niður í hlýtt fang ófreskjunnar og 
sofnaði. Og eins og hver önnur hreistruð skepna fór ófreskjan úr ham, alls ómeðvituð um ögranir Lóló.

Sísí sá sól
En hún gat ekki horft of lengi
Því hana verkjaði í augun

Einhver hafði sagt henni
Að sólin væri í rauninni stjarna,
Eins og restin af stjörnunum á himnunum 
Nema þessi væri bara miklu nær

Hvernig er hægt að vita svona hluti? hugsaði Sísí
En svo hugsaði hún að það væri best að véfengja ekki upplýsingar
Sem væru örugglega frá góðum og gildum stjarnfræðistofnunum
Og það að spyrja „afhverju?” í ljósi solid heimilda
Væri slæmur ávani fyrir þreytandi börn

Ég gæti krosslagt hendurnar í mótmælaskyni
Eða notað þær til að klóra úr þér augun
En hvorugt myndi gera neitt gagn

Þannig ég hlýði fyrirmælunum
Og leysi úr þrautunum þínum
Þó það sé ekki laust við þrjósku

Og þegar þú verðlaunar mig
Fyrir að „hugsa sjálfstætt”
Veit ég ekki alveg hvernig
Mér á að líða

Svo ég tek því bara



Lóló lived in the embrace of an ancient and enormous beast. Every day when Lóló woke up she’d crawl 
up on the beast’s back and deface its scaly skin. She scratched and I scribbled nasty words on it while 
the monster slept. Oppressor, monster, outdated, unnecessary etc. She worked at this all day every 
day, she’d sweat and her fingers bled. At the end of the day Lóló looked over the back, her canvas, 
which stretched as far as the eye could see. The fruits of today’s labour were hardly visible, but still 
there, a tiny speck. The sun was setting and Lóló was cold. She crawled back down into the monster’s 
warm embrace and fell asleep. And just like any scaled beast, the monster sheds it’s skin, oblivious of 
Lóló´s act of defiance.

Sísí saw sun
But she couldn’t look too long
‘Cause her eyes hurt

Somebody had told her
That the sun was in fact a star
Just like the stars in the sky
Except this one was way closer

How is it possible to know these sorts of things? thought Sísí
But then she thought it was best to not doubt information 
That was probably sourced from proper and valid astrological institutions
And to ask “why?” in the light of solid sourcing
Was a bad habit for annoying children

I could cross my hands as a sign of protest
Or use them to gouge out your eyes
But neither would be of any use

So I follow your instructions
And solve your puzzles
Though not free from stubborness

And when you reward me
For “independent thinking”
I don’t really know
How to feel

So I just accept it



Dýrfinna Benita Basalan (f.1992), einnig þekkt undir listamannsnafninu Countess Mal-
aise, er fædd og uppalin á Íslandi. Árið 2018 útskrifaðist hún frá Gerrit Rietveld Academie 
með B.A. gráðu í myndlist og hönnun og hefur starfað síðastliðin ár sem myndlistarkona 
á fleiri en einum vettvangi. Hún dregur myndheim sinn ýmist úr jaðar kúltúrum, manga, 
hinsegin menningu sem og af persónulegri reynslu sinni sem einstaklingur með fjölbreyt-
tan menningarbakgrunn. Dýrfinna er einn þriggja  meðlima Lucky 3 hópsins ásamt Mela-
nie Ubaldo og Darren Mark, en hópurinn er handhafi hvatningarverðlauna Myndlistarráðs 
2022.

Steinarr Ingólfsson (f. 1993) er fæddur og uppalinn í Reykjavík. Hann útskrifaðist frá 
Gerrit Rietveld Academie í Amsterdam með B.A. gráðu í myndlist og hönnun árið 2017. 
Síðan þá hefur hann starfað sem grafískur hönnuður fyrir hin ýmsu menningarframtök, 
listhópa og tískumerki. Steinarr hefur aðsetur í París þar sem hann hefur starfað sem 
prent- og vöruhönnuður fyrir tískumerkið Balenciaga frá 2019.

Björk Hrafnsdóttir (f.1993) ólst upp í Reykjavík og er með BA gráðu í listfræði frá Háskóla 
Íslands og Sorbonne IV í Frakklandi. Hún er að ljúka meistaranámi í sýningargerð við 
Listaháskóla Íslands þar sem hún rannsakar áhrif persónulegrar reynslu listamanna á verk 
þeirra, feminísk fræði og sýningar-aktivisma. Megináhersla Bjarkar er á náið samstarf 
milli hennar og þeirra listamanna sem hún vinnur með.

Sérstakar þakkir: Listval, Ingibjörg Sigurjónsdóttir, Aðalheiður Guðmundsdóttir, Hanna 
Styrmisdóttir, Nonni, Ásgeir og JPT Smíði.



Dýrfinna Benita Basalan (b.1992), also known as Countess Malaise, is born and raised 
in Iceland. In 2018 she graduated from Gerrit Rietveld Academie with a B.A. in Art and 
Design and has had an active artistic practice and worked across various media. In her 
practice she draws inspiration from different countercultures, manga, queer culture and 
her personal experiences as a mixed race person. Dýrfinna is one of the three members 
of the art group Lucky 3, along with Melanie Ubaldo and Darren Mark. Lucky 3 won the 
motivational award  of the Icelandic Art Prize in 2022.

Steinarr Ingólfsson (b.1993) is born and raised in Reykjavík. He graduated from Gerrit 
Rietveld Academie with a B.A. degree in art and design in 2017. Since graduation he 
has worked as a graphic designer for various cultural initiatives, art groups and fashion 
brands. Steinarr resides in Paris where he has been working in print- and product design 
for the fashion house Balenciaga since 2019.

Björk Hrafnsdóttir (b.1993) is from Reykjavík and has a B.A. degree in Art Theory from 
the University of Iceland and Sorbonne IV in France. She is finishing her master’s degree 
in Curatorial Practice from the Icelandic University of the Arts where her focus has been 
on works based on artist‘s personal histories, feminist art and curatorial activism. As 
a curator Björk puts emphasis on intimate collaboration with artists and dialogue as a 
method for extracting knowledge.

 Special thanks: Listval, Ingibjörg Sigurjónsdóttir, Aðalheiður Guðmundsdóttir, Hanna 
Styrmisdóttir, Nonni, Ásgeir and JPT Smíði.





Hvað fannst þér um sýninguna?/What did you think about the exhibition?

Hvert var uppáhalds verkið þitt?/What was your favourite work?

Hvað heldurðu að hafi orðið um Sísí og Lóló?/What do you think happened to Sísí and Lóló?



Listval, Hólmaslóð 6, 101 Reykjavík.

Opnunartímar:

Laug. 23. apríl: 16-18
Sun. 24. apríl: 12-16
Mán. 25. apríl: Lokað
Þrið. 26. apríl: Lokað
Mið. 27. apríl: 12-16
Fim. 28. apríl: 12-16
Fös. 29. apríl: 12-16
Laug. 30. apríl: 12-16

Opening hours:

Sat. 23.April: 16-18
Sun. 24. April: 12-16
Mon. 25. April: Closed
Tue. 26. April: Closed
Wed. 27.April: 12-16
Thur. 28. April: 12-16
Fri. 29.April: 12-16
Sat. 30.April: 12-16


