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In today’s virtual and socially distant 

times of the Corona pandemic, the 

joy and boost from human contact 

is endangered and results in pecu-

liar existential battles and tensions 

for many. To gather, is in fact a dan-

ger zone in most places, shamed 

and even strictly forbidden. But in 

coping with this situation people 

have shown great innovative ways of 

celebrating social interaction and 

self reflection through the internet; 

leading to a change of the human 

perception of what celebrations are 

and can be.

In the aftermaths of our current 

isolated habits there will be a starva-

tion for the physical “here and now” 

tactile connections in real space, im-

possible to copy/paste, like one can 

often do in cyberspace. We will cel-

ebrate when this pandemic is over 

just like we have celebrated positive 

news and happy events in the past. 

But will our physical connections 

ever be the same after what we have 

learned? Perhaps we won’t have the 

same urge to meet. Perhaps our so 

far-seemingly never-ending FOMO* 

will actually lessen because we re-

alize the age we live in is already far 

too over-interlinked and over-stimu-

lated. 

ISOLATE CELEBRATE ELABORATE 

touches on what happens when 

conventional celebration is absent 

and explores alternative ways of 

celebrating beyond the norm. The 

artworks shown challenge how cel-

ebrations can be formed, the free-

dom of socializing, and observing 

and honoring one’s own habitat. In 

new ways of meeting and new ways 

of seeing, we learn how the artificial 

can merge with the human, hopeful-

ly creating a better understanding of 

our purpose and a higher collective 

ability to celebrate the uncelebrat-

ed.

ISOLATE CELEBRATE ELABORATE is a 

curatorial project made by students 

of Fine Art at Iceland University of 

the Arts and Art Theory at Universi-

ty of Iceland as part of Creating and 

Curating Exhibitions in collaboration 

with the Living Art Museum and the 

museum’s digital archive on Sarpur. 

*Fear Of Missing Out

The Exhibition will open on the 1st 

of May on Sarpur.is, and in this cat-

alogue you can find information on 

the artworks as well as some inter-

esting thoughts from some of the 

artists. In celebration of the opening 

we will also show a brand new video 

work by Silfrún Una Guðlaugsdóttir, 

that we will post on the facebook 

event and on the instagram page of 

The Living Art Museum, where we 

will post artwork and other thoughts 

until the opening.

Curated by Brák Jónsdóttir, Helga 

Jóakimsdóttir, Katrín Björg Gunnars-

dóttir, Klara Gardtman, Odda Júlía 

Snorradóttir, Paula Zvane, Sara Björk 

Hauksdóttir

Instructed by Becky Forsythe

ISOLATE CELEBRATE ELABORATE
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Við lifum á tímum sýndarveruleika og 
einangrunar, þar sem kórónaveiran 
hefur stemmt innileika og gleði man-
nlegrar samveru í útrýmingarhættu og 
komið okkur í undarlega tilvistarkrep-
pu. Samvera er ekki aðeins litin hor-
nauga, heldur talin beinlínis hættuleg 
og hefur víða verið bönnuð. Í kjölfarið 
höfum við þurft að beita útsjónarse-
mi við að finna upp nýjar leiðir til að 
fagna félagslegum samkomum í gegnum 
Internetið sem gefur okkur færi á að 
líta innávið og sjá fögnuð og hátíðir í 
nýju ljósi. 

Eftirleikur þeirra nýju lifnaðarhátta 
sem við höfum tileinkað okkur mun 
ef til vill birtast sem hungur eftir 
áþreifanlegum stað og stund, eft-
ir þeirri líkamlegu samveru við aðra 
sem ekki getur verið afrituð á netinu. 
Við munum því fagna þegar farsóttin 
er yfirstaðin eins og við höfum fag-
nað góðum fréttum og gleðilegum 
viðburðum í gegnum tíðina. Við getum 
velt því fyrir okkur hvort að líkamlegt 
samband okkar við hvert annað sé 
breytt til frambúðar og hvað við hö-
fum lært af þessari reynslu. Ef til vill 
gerum við okkur loks grein fyrir því að 
við þurfum ekki að vera með puttann 
stanslaust á púlsinum, að hvert sem 
við snúum okkur í heiminum blasir 
við okkur ofur-örvun og óyfirstíganleg 
innbyrðis tengsl. 

EINANGRA FAGNA ÚTFÆRA fæst 
við óhefðbundnar leiðir til hátíðarhal-
da. Verkin ögra hugmyndum okkar um 
hátíðarhöld, hversu samtvinnuð þau 
eru félagslegu frelsi, og hvernig við 

heiðrum og tengjumst umhverfi okkar. 
Með nýrri sýn á heiminn og samveru, 
getum við skilið samruna manneskjun-
nar við hinn stafræna heim og vonandi 
öðlast betri skilning á tilgangi og tilve-
ru okkar og þörf til að fagna því sem 
hingað til hefur ekki verið fagnað.

EINANGRA FAGNA ÚTFÆRA er 
sýningastjórnunar verkefni eftir ne-
mendur í myndlist í Listaháskóla 
Íslands og Listfræði nema í Háskóla 
Íslands sem partur af Sýningagerð og 
sýningarstjórnun í samvinnu við Nýlis-
tasafnið og stafrænan safnkost þess á 
Sarpur.is

Sýningin opnar á Sarpur.is þann 1. 
maí, og í þessari sýningarskrá, finnur 
þú frekari upplýsingar um verkin og 
áhugaverð viðhorf listamannana á um-
fjöllunarefni sýningarinnar sem og því 
sem er að gerast í samfélaginu. Í tilefni 
af opnuninni verður einnig birt glænýtt 
vídeóverk eftir Silfrúnu Unu Guðlaugs-
dóttur á facebook viðburðinum og á 
instagram síðu Nýlistasafnsins, þar sem 
við munum einnig birta myndir af ver-
kum og hinar ýmsu hugleiðingar fram 
að opnuninni.

Sýningarstjórn: Brák Jónsdóttir, Helga 
Jóakimsdóttir, Katrín Björg Gunnars-
dóttir, Klara Gardtman, Odda Júlía 
Snorradóttir, Paula Zvane, Sara Björk 
Hauksdóttir 

Leiðbeinandi: Becky Forsythe

EINANGRA  FAGNA  ÚTFÆRA
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Karlotta Blöndal, Maíganga, 2018
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Installation, Red carpet, wood balcony, sound loop, 2013

Innsetning, Rautt teppi, viðar svalir, endurtekin hljóðrás, 2013 

5



Every 30 minutes American actress 

Halle Berry breaks the silence with a 

three minute long version of her Oscar’s 

speech 2002. That year, 2002, Halle Berry 

won the Academy Award (The Oscar) 

for “best performance by an actress in 

a leading role”. This was the first time, 

in the 74 year long history of the award, 

that an African American woman won 

the Oscar for best leading actress. Until 

this day, Halle Berry is the only one to do 

so.

“I found a video clip of her speech and 

I loved her voice. How it cracks and 

breaks. How her very actress trained 

and disciplined voice can’t control the 

moment. This moment. In the video be-

fore she begins to speak Halle’s voice is 

stumbling, trying to catch tongue, trying 

to catch breath, while famous actors 

in the audience smile and nod in an “oh 

well, we all cry when we receive our first 

award” expression, and then she begins 

to speak: This moment is so much big-

ger than me, and everything changes in 

the room. Even the white people recog-

nize it.”

In her art practice Vilda Kvist has been 

intrigued by the broken voice. The value 

of it, the language of it. She wanted to 

work with the sound of this moment and 

displace it from the body, but still use 

attributes to put it in an uplifted cele-

brated place. She wanted Halle’s voice 

to have the impact of a choir, the power 

of many voices. 

Vilda wanted to use repetition in this 

work, actors use repetition, history 

repeats itself. There is a comfortable 

silence surrounding the Hollywood pro 

    

Á 30 mínútna fresti rífur bandaríska leik
konan Halle Berr y þögnina með þriggja 
mínútna langri útgáfu af óskarsverðlauna 
ræðu sinni frá árinu 2002. Það ár vann Hal
le Berr y óskarsverðlaun fyrir besta leik frá 
leikkonu í aðalhlutverki. Þetta var í fyrsta 
skipti, í 74 ára langri sögu verðlaunanna, 
sem hörundsdökk leikkona vann fyrir besta 
leik í aðalhlutverki. Enn þann dag í dag er 
hún sú eina í sögunni sem hefur unnið. 

,,Ég fann klippu af ræðunni og féll fyrir 
röddinni hennar. Hvernig hún smellur og 
brestur. Hvernig leikkona þjálfuð og öguð, 
getur ekki stýr t röddinni á þessu augnabliki. 
Þessu augnabliki. Í vídeóinu rétt áður en 
hún byrjar að tala þá er rödd hennar hikan
di, hún reynir að ná andanum á meðan 
frægir leikarar í áhorfendasalnum brosa og 
kinka kolli um leið og þeir hugsa ,, jæja, allir 
gráta þegar þeir vinna sín fyrstu verðlaun’ ’, 
en svo tekur hún til máls og segir ,,this 
moment is so much bigger than me’ ’. 
Andrúmsloftið í salnum umturnast, og allir 
skilja hvað hún á við. ‘’ 

Vilda Kvist hefur verið heilluð af röddinni, 
gildi hennar og tungumáli. Hún vildi vinna 
með hljóðið og rífa það frá líkamanum en 
samt nota eiginleika þess og setja á hærra 
plan í hátíðlegt samhengi. Hún vildi að rödd 
Halle myndi jafnast á við heilan kór, kraft 
margra radda.

Vilda vildi nota endur tekningu í verkinu, 
leikarar nota mikið endur tekningar, sagan 
endur tekur sig. Í Hollywood ríkir þögult 
samkomulag um framleiðslu mynda um 
menningu hvítra og gagnkynhneigðra í Ban
daríkjunum. Þessa þögn þarf að brjóta aftur 
og aftur. Hljóðið í verkinu er viljandi stillt of 
hátt, til að rjúfa þögnina.

VILDA KVIST

THIS MOMENT IS SO 

MUCH BIGGER THAN ME
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duced stories of hetero-, white America 

as the core of human storytelling and 

this silence must be broken again and 

again. The sound in the work is deliber-

ately too loud; it’s not supposed to be 

comfortable.

Vilda, how do you feel about celebration 

now during the pandemic?

It is very very important! Otherwise 

everything just becomes a gray foggy 

porridge.

Do you think we can celebrate without 

human contact? 

Yes of course. For example I am certain 

that cosmonauts celebrate. They put 

the best lipstick on, and the favourite 

song. Bring out some moves and voila - a 

special moment to enjoy. Alone or with 

someone over the radio.  I bet they play 

Billy Idol’s “dancing with myself”!  The 

intention is everything. Especially now 

during the pandemic. I would say that 

right now, with covid-19, social interac-

tion is in flux. Which means everything is 

loaded with potential and perhaps ready 

to be renegotiated.  And digital emo-

tional effort can be as heartwarming and 

filled with oxytocin as  human touch.

Vilda, hvernig líður þér með hátíðarhöld 
nú á tímum heimsfaraldurs?

Þau eru mjög mikilvæg! Annars verður allt 
bara grár, hversdagslegur grautur.

Telur þú að við getum fagnað án mann-
legra samskipta?

Já auðvitað. Til dæmis er ég viss um að 
geimfarar fagna. Þeir setja á sig sinn 
besta varalit og sitt uppáhalds lag. Stí-
ga dansspor og viti menn, þar er komið 
einstakt augnablik til að njóta. Ein með 
sjálfum sér eða með einhverjum í geg-
num útvarpið. Ég þori að veðja að þau 
spila lag Billy Idol ,,Dancing with myself!’’ 
Ásetningur er allt. Sérstaklega nú á tí-
mum heimsfaraldurs. Ég myndi segja að 
núna, varðandi covid-19, þá eru félagsleg 
samskipti að breytast. Nú bjóðast nýjir 
möguleikar í samskiptum, tilfinningaleg 
tjáning á stafrænu formi getur verið afar 
hjartnæm og yfirfull af oxytósín líkt og 
mannleg samskipti.

* snarað á íslensku úr ensku
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A Walk in May is a performance, instal-

lation, bookwork and sound piece by 

Karlotta Blöndal, addressing how one 

senses and interacts with one’s imme-

diate environment. Exploring the effect 

of sound and colors and the relationship 

between socio-political engagement, 

spirituality and nature. Using flags and 

sound to create a triangulation between 

the Theological society in Iceland, An-

drými- a radical social space, and Mt. 

Helgafell. The sound piece was written 

for the Nýló choir, conducted by Pétur 

Eggertsson. This artwork is a dialogue, 

an experience of space, a connection 

between one’s self and the environment 

through the sensation of sound and 

colors. Different perceptions and ideas 

overlap and connect through the choir 

and the colored panels that become 

flags. Through expression of sound and 

sensation the work produces a sense of 

closeness, or even intimacy in an ab-

stract conversation, reducing the gap 

between man and his environment. The 

colors become autonomous units that 

determine the atmosphere and frame 

the passing moment. 

 

The work takes place in three different 

locations at three different times, and 

it’s score was published in a book form 

so it could be reenacted by anyone. The 

first part takes place with the Theosoph-

ical Society in Reykjavík, where four 

paper panels in cmyk- colors stand on 

stage. The colors of the panels infuse 

the space and the space infuses the 

panels. The Choir is aware of the place 

and time, without physically being there. 

The second part takes place at Andrými, 

where the colored panels are on the 

walls, the guests are encouraged to be-

come part of the flow of the house, it’s 

sound and it’s activities, to be conscious     

Maíganga er innsetninga-, gjörninga- bók- 
og hljóðverk eftir Karlottu Blöndal sem 
notar m.a. liti og hljóð til þess að búa til 
samband á milli Guðspekifélagsins, An-
drýmis og Helgafellst, hljóðverkið var 
samið fyrir Nýló kórinn, sem stjórnað 
var að Pétri Eggertssyni. Verkið er samtal, 
upplifun á rými og byggist á að tengjast 
sjálfum sér og umhverfinu í gegnum sky-
njun á hljóði og litum. Mismunandi hug-
myndaheimar og rými skarast en tengjast 
í gegnum kórinn og litina, sem urðu svo 
að fánum. Verkið byggist á því að mynda 
samtal, hlusta og skynja sig og umhverfið 
og búa til nálægð, jafnvel nánd með því að 
hlusta og tjá skynjunina í abstrakt samtali. 
Við slíka hlustun og tjáningu minnkar bilið 
á milli manneskjunnar og umhverfisins. 
Litirnir verða eins og sjálfstæðar eigindir 
sem gefa tóninn og ramma inn stundina. 

Gjörningurinn er í þremur þáttum og fer 
fram á þremur tímum og þremur stöðum, 
handrit hans var gefið út í bókarformi svo 
mögulegt er að endurtaka hann. Fyrsti 
hlutinn fer fram með Guðspekifélagi Reyk-
javíkur, þar sem að fjórir pappírsflekar í 
cmyk-litum standa á sviðinu, og eiga í sam-
ræðu við rímið, litirnir hafa áhrif á rýmið 
og rýmið á flekana. Kórinn er meðvitaður 
um stað og stund en er ekki þar, tengslin 
eru hugræn. 

Annar hluti fer fram í Andrými, þar sem 
flekarnir hanga á veggjunum og boðið eru 
upp á kaffi og sætabrauð, gestir eru hvat-
tir til þess að fylgja flæði hússins, hljóði 
þess og starfsemi og vera meðvitaðir 
um áhrif þess á samskiptin sem eiga sér 
stað innan þess og við það, sem og áhrif 
lita-flekana.
 
Þriðji hlutinn fer fram við Helgafell, þar 
hafa flekarnir breyst í fána sem gestir eru 
hvattir til að virkja á göngu sinni upp fell-
ið og taka eftir því hvernig veðrið hrífur á 

KARLOTTA BLÖNDAL

A WALK IN MAY

M A Í G A N G A
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Paper, watercolour, wooden sticks, 2018

Pappír, vatnslitur, stangir úr við, 2018
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of its influence on the relations within it 

and to it, as well as the influence of the 

panels.

The third part takes place at Mt. Hel-

gafell, where the panels turn into flags, 

that the guests are encouraged to acti-

vate on their way up the mountain and 

notice how the weather and environ-

ment affect the colored paper. To listen 

and preserve a sound on the way and ex-

plore its life, its echo and reach, perhaps 

using their own voice. In all parts the 

attention is on the relationship between 

the guest and his environment.

Karlotta, how would the objectification 

of a celebration or festival look?

I think of celebration as an inner state of 

mind, but a festival is defined, elevated 

common circumstances. Some forms 

can combine the two, flags have been 

used to objectify emotions, desire, in-

tentions and purpose, to communicate. 

To lift a flag above one’s own figure,  to 

raise it suggests an elevated purpose, 

perhaps a celebration. The flag becomes 

an extension of the body, an objectified 

extension and expression. Objects like 

flags can help us unleash emotions in 

the same way an instrument does for 

music. However the objective world can 

not become more important than the 

festival itself. As well as objects, sound 

and colors also have a strong influence 

on the experience of celebration. Art 

has the power to combine all these 

things. 

pappírinn og litina, grípa hljóð og kanna líf
þess, bergmál og burð, ef til vill með eigin 
rödd. Enn og aftur er athyglinni beint að 
því sem fer á milli gesta og umhverfisins. 

Karlotta, hvernig myndi hlutger ving fög-
nuðar eða hátíðar líta út?

Ég skil fögnuð sem innra ástand en 
hátíð sem skilgreint, upphafið ytra 
ástand hjá hópi fólks. Sum form sa-
meina þetta tvennt. Formið fáni hefur 
verið notað til að hlutgera tilfinningar, 
þrár og ætlanir, til að tjá einhverskonar 
sögn eða yfirskr ift. Að lyfta honum ofar 
sinni eigin mynd, reisa hann upp, gefur 
í skyn upphafinn tilgang, fögnuð jafn-
vel. Fáninn verður eins og framlenging 
af líkamanum, hlutgerð framlenging 
og tjáning. Hlutir, eins og fánar, hjálpa 
okkur að leysa tilfinningar, í þessu tilfel-
li fögnuð, úr læðingi, eins og hljóðfærið 
er fyr ir tónlist. Hlutheimurinn ætti samt 
ekki vera mikilvægari en hátíðin sjálf. 
Hljóð- og litheimar hafa hér líka sterk 
áhrif sem áhrifavaldar á upplifunina 
Fögnuður. Myndlist getur sameinað þetta 
allt. 10



Is human intimacy necessary for cele-

brating festivals?

To me celebration springs from grati-

tude and joy. When these two emotions 

and more connect, they become a cel-

ebration. During a celebration intimacy 

is felt with one self, often in unification 

with others on the occasion of festivals. 

In fact I think intimacy is not solely a 

human experience but rather something 

that can be felt with other species and 

with nature as well, it is based on the 

recognition of one’s existence and the 

feeling of belonging. Intimacy and cele-

bration are subjective inner states that 

can be magnified and evolved by con-

necting with others, mentaly or phys-

ically. When we distinguish ourselves 

from others or disregard their bound-

aries the intimacy disappears, intimacy 

requires unity and consent. Physical 

nearness is not the same as intimacy. Is 

human intimacy necessary for celebrat-

ing festivals? Yes because we are human, 

but the intimacy can take place in many 

forms.

Is the use of objects necessary for a cel-

ebration?

No, but objects can be useful tools to ex-

perience and express celebration, cloth-

ing is an example of this, if you think of 

them as objects. The objective world 

influences our emotions, as well as the 

world of color, but these worlds along 

with the world of sound overlap. Objects 

can evoke a celebration within us. Art, 

as an object, can also evoke celebration 

and intimacy, as art creates a conversa-

tion within us and with the world. It is a 

fusion of some sort that enables us to 

feel intimacy and celebrate.

Er mannleg nánd nauðsynleg til þess að 
fagna hátíðum?

Fyrir mér sprettur fögnuður öðrum þræði 
úr þakklætinu og hinum úr gleðinni. Þessar 
tvær tilfinningar, og fleir i, tvinnast saman 
og verða að fögnuði. Nánd í fögnuði er að 
tengjast þessum tilfinningum með sjálfum 
sér, oft í sameiningu við aðra þar sem 
einhver hátíð er tilefnið. Ég held reyndar 
að nánd sé ekki sérmannlegt fyr irbæri, 
það er hægt að upplifa nánd með öðrum 
tegundum og náttúrunni, forsendan er 
viðurkenning á tilvist og tilfinningin að 
tilheyra. Nánd og fögnuður er einstaklings-
bundið ástand sem magnast og umbrey-
tist með öðrum, líkamlega eða andlega 
(eða bæði). Um leið og við aðgreinum 
okkur frá öðrum eða virðum ekki mörk 
hverfur nándin, nánd er eining og samþyk-
ki. Samvera er þó ekki það sama og nánd, 
líkamleg nálægð er ekki það sama og 
nánd. Ér mannleg nánd nauðsynleg til að 
finna til fögnuðar í hátíðum?, já, því við 
erum mannleg, hún getur hinsvegar verið 
á ýmsan máta.

Er samband manna við hluti forsenda 
fögnuðar? 

 Nei en hlutir geta verið mjög góð verk-
færi, vakar, til að upplifa og tjá fögnuð. 
Þannig eru td. föt, eða ekki-föt, mikil-
væg, ef maður hugsar föt sem hluti. 
Hlutheimurinn hefur áhrif á líðan okkar, 
litheimurinn sömuleiðis , þessir heimar 
skarast. Hljóðheimurinn einnig. Hlutir geta 
vakið með okkur fögnuð. List, sem hlutur, 
getur vakið með okkur fögnuð og nánd, 
því listir bjóða upp á samtal við okkur 
sjálf og heiminn. Þegar við finnum til fög-
nuðar og nándar verður samruni í einhver-
ju formi. 
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In your performance, nature plays a big 

part. Can closeness to nature replace 

the human intimacy that is a part of the 

traditions of festivals?

No, but the intimacy that can develop

from closeness to nature is no less im-

portant or powerful, since we are all a 

part of nature. We are nature, and nature 

is us. Perhaps intimacy is a being within 

us that only appears under certain cir-

cumstances, looking for a connection 

with other intimacies. 

Is it possible to invite nature to a feast?

Yes and no. We always do so implicitly 

and subconsciously, when we have a 

feast, we make a matter of who invites 

and who is invited. These definitions 

and analysis are only relevant to our 

own species, nature does not define or 

analyse, it just is, in a constant flow of 

change and evolvement, everything per-

tains to it. To invite nature to a feast is to 

invite one’s self. 

How would this feast take place?

In a colorful and playful interplay with 

ourselves and the environment, in both 

objective and subjective intimacy with 

nature. A feast is an invitation to cele-

brate, a special opportunity to sense 

and experience in celebration. A feast 

can be either traditional or untradition-

al, outeside, inside or on the internet, 

but it always has to go through the frame 

of our body and senses. 

*translated from Icelandic
                                         

Í gjörningnum lék náttúran stórt hlutverk. 
Getur návist við náttúruna komið í staðin 
fyr ir þá mannlegu nánd sem tilheyrir 
hefðum hátíðarinnar?

Nei, en sú nánd sem getur orðið við návist 
við náttúruna er ekki síður mikilvæg og 
öflug, því við erum öll hluti af náttúrun-
ni. Við erum náttúran og náttúran er við. 
Kannski er nándin vera innra með okkur 
sem sýnir sig aðeins undir ákveðnum 
kringumstæðum og leitar snertingar við 
aðrar nándir.

Væri hægt að bjóða náttúrunni í veislu?

 Já og nei. Við gerum það alltaf, óbeint 
og ómeðvitað, þegar við höldum veislu, 
áhöld eru um hver er að bjóða hverjum. 
Þessar skilgreiningar og aðgreiningar eru í 
raun bara okkar eigin tegundar, náttúran 
aðgreinir ekki og skilgreinir ekki, hún bara 
er og er í stöðugri umbreytingu og allt er 
hluti af henni. Að bjóða náttúrunni í veislu 
er að bjóða sjálfum sér til veislu!

Hvernig myndi sú veisla fara fram?

Í litbjörtu samspili og leikgleði við okkur 
sjálf, aðra og umhverfið, með andlegri og 
líkamlegri nánd við náttúruna. Veisla er 
boð til fögnuðar, sérstakt tækifæri til að 
skynja og upplifa í fögnuði. Veislan getur 
verið með hefðbundum eða óhefðbundum 
hætti, úti eða inni eða á netinu, en er all-
taf í gegnum skynjunina og líkaman sem 
umgjörð um það. 
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Karlotta Blöndal, Maíganga 2018
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A huge cake party was hosted by the 

Living Art Museum on 16th of May 2015, 

where the work AND was presented. 

Notorious concepts kept up the good 

spirits and a delicious conjunction 

whetted the guests palette. The exhibi-

tion / performance / concert was part 

of the 29th Reykjavík Arts Festival 2015. 

Cake-loving kids were warmly welcome 

to the performance that started at 1 pm 

sharp and lasted for 30 minutes. 

The work was intended to break the link 

between crime and punishment. The 

vocalists Böðvar Jakobsson and Björgvin 

Andersen from the Nylo choir were part 

of the cake sculpture and repeated the 

words “crime” and “punishment” with 

many different and diverting voices 

during the performance.

According to the artist, the link between 

crime and punishment could not be 

broken, a great deal of cake was eaten, 

but the connection between the con-

cepts still lives on in our minds as never 

before. 

Boðið var til fjörugrar kökuveislu í Ný
l ist arsafn inu þann 16. maí árið 2015 
þar sem verkið OG var kynnt til sög
unn ar. Al ræmd hug tök héldu þar uppi 
góða skap inu og góm sæt sam teng ing 
var á boðstól um. Börn í hverfinu voru 
sérstaklega boðin í köku veisl una sem 
hófst tíma lega kl. 13.00 og stóð yfir í 30 
mín út ur. 

Verkinu var ætlað að brjóta hlekkinn 
milli glæps og refsingar. Radd lista
mennirnir Böðvar Jak obs son og Björg vin 
And er sen frá Nýló kórnum voru hluti af 
kökunni gómsætu og endur tóku orðin 
“glæpur” og “refsing” með margskonar 
raddblæ á meðan gjörningnum stóð. 

Að sögn listakonunnar tókst ekki að 
brjóta hlekkinn milli glæps og refsingar, 
mikil ósköp af kökunni voru borðuð 
en tengingin milli hugtakanna lifir enn í 
huga okkar sem aldrei fyrr.

STEINUNN GUNNLAUGSDÓTTIR

A N D

O G
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Performance documentation, 2015

Skrásetning gjörnings, 2015
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Steinunn Gunnlaugsdóttir, OG, 2015
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Dishes, forks, knives, spoons, chairs, table and woven velvet, 1979

Diskar, gafflar, hnífar, skeiðar, stólar, borð og ofið flauel, 1979
19



Dinner in Paris is a sculpture that invites 

the viewer to take part and welcomes 

them to “taste” the art with touch.  The 

work is a textured secret, where the 

dinner is not visible and all cutlery items 

are hidden behind a woven velvet that 

has been neatly designed to cover every 

object. The work is erotic in nature; ev-

erything that is hidden from us creates 

tension, a tension that is the viewers to 

erupt if he dares to penetrate the spe-

cially cut-out openings in the velvet. In 

the present times of Covid-19 the ten-

sion increases dramatically and the din-

ner table turns into a hazardous danger 

zone that only the glove protected dare 

to touch.

Verkið Kvöld í París er skúlptúr sem 
tekur á móti áhorfanda sínum og bíður 
honum sæti gegnt sér þar sem áhorfandi 
getur “smakkað” á verkinu með sner tin
gu sinni. Verkið er áferðarbundinn leyn
dardómur þar sem kvöldmáltíðin er 
ekki sjáanleg og öll mataráhöld eru tóm 
og falin á bakvið ofið flauelsklæði sem 
hefur verið snyr tilega hannað utan um 
hver t áhald. Verkið hefur erótískan un
dir tón því það sem er okkur hulið hefur 
að geyma spennu, spennu sem áhor
fandi getur rofið ef hann treystir sér 
til að stinga fingrunum inní sérstaklega 
sniðna rifu á flauelsklæðinu og þreifa. Í 
Covid samtíma eykst spennan til muna 
og kvöldverðurinn breytist í hættusvæði 
sem mögulega einungis þeir hanskaklæd
du geta sner t á. 

G. ERLA 

DINNER IN PARIS

KVÖLD Í PARÍS
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Just when I finished reading Yokio 

Mishima´s novel “The Temple of 

the Golden Pavilion” I found my 

work “Dinner in Paris” had been 

chosen for this exhibition. A few 

of the questions asked in the cat-

alogue were; Are there any books 

you recommend, how does the 

pandemic change connections 

between people and how would 

you celebrate without people? 

These are my thoughts on these 

current questions.

The novel “The Temple of the 

Golden Pavilion” is based on true 

events that happened in the 600 

years old Temple in Japan.  The 

story surrounds a stammering, 

poor Buddhist acolyte that had 

been brought up by his father to 

believe that the Temple was the 

true symbol of beauty.  In effect 

all forms of beauty disappoint 

him. He lives in isolation because 

of his stammering and all his tri-

als to gain good attention go awry 

and in return anger builds up 

inside of him. Anger that breaks 

out to destroy the beauty itself, 

The Golden Temple, by burning it 

to the ground.  The story is large-

ly based on his own imagination 

and it says “There was a complete 

contrast between the existence 

of the Golden Temple and that 

of human beings. On the one 

hand, a phantasm of immortali-

ty emerged from the apparently 

destructible aspect of human 

beings; on the other, the appar-

ently indestructible beauty of the 

Golden Temple gave rise to the 

possibility of destroying it. Mor-

tal things like human beings can-

not be eradicated; indestructible 

things like the Golden Temple can 

be destroyed.”

The Golden Pavilion ( A Japanese 

National Treasure and a UNESCO 

world heritage site ) was rebuilt 

after the burn and today it’s one 

of the most popular places to vis-

it as well as its surrounding gar-

dens.  I travelled to see the Tem-

ple only a few weeks ago, during 

the covid pandemic, and it was 

strange being the only one there, 

I felt like inside the children’s 

book “Paul is Alone in the world”. 

This feeling of Paul´s alone-ness I 

had quite liked at other places; to 

enjoy nature and manmade won-

ders alone.

For many years a trip to Japan had 

been on the top of my Wishlist. 

But the 5 week trip I had during 

the Covid pandemic was very 

different than what I had envi-

sioned.  Nearly all museums and 

galleries were closed so my long-

ing for art, which is pretty much 

my only hobby, was impossible to 

nourish.  I travel for that purpose.  

I started a fb-page where I write 

about the art I come across, for 

art educational purposes.  It was 

an easy task to find something in-

spiring to photograph and discuss 

daily. I believe there’s a strong 

connection between beauty and 

happiness.  Therefore I chose 

A LETTER FROM G.ERLA

21



only to write and post pictures 

of the beautiful and fun things I 

encountered during my travels 

in the hope to enhance and bring 

out happiness in these dark 

times where it’s easy to get lost 

in the ugly of things.

Cheering others brings happi-

ness and so I decided to find 

beautiful kimonos for the wom-

en that are dear to me.  I care-

fully handpicked each and every 

one with thoughtful consider-

ation with their specific style 

and personality in mind.  After I 

finished my quarantine I’ve been 

bringing the kimonos to them, 

and they have brought light and 

colour to the covid-mundane.  

My interest for kimonos goes 

way back - in the seventies I 

made two as the foundation for 

my performances. One had a 

braided tree going up the back 

panel that braided to my hair at 

the top. The other was created 

after I met a foreign old woman 

on a street corner that asked 

me if fish did sleep. That kimono 

was dark ocean blue with fish ap-

pliqué made of velvet and feath-

ers. A decade later I created the 

set design and costumes for the 

play “Top Girls” at the Living Art 

Museum on Vatnsstígur.  It was 

written by the British playwright 

and feminist Caryl Churchill. 

She is considered one of the 

most influential playwrights in 

contemporary theatre and five 

years ago “Top Girls’’ was listed 

the 15th best play of our history 

at the Daily Telegraph. One of 

the main characters is a young 

girl; a mistress (maid) of Japan’s 

emperor and as his favourite she 

was allowed to wear layered long 

sleeved kimonos (a royals attire, 

symbolic for never having to 

“dirty your hands”). The play is a 

study on how much women have 

to sacrifice for their careers in 

comparison to past centuries.  

The main character, a Thatcher’s 

era career driven woman, throws 

an imaginary party and cele-

brates with famous women from 

the past. If I were to “celebrate 

without people’’ I’d do what she 

did, but I’d invite my favourite 

female artists I cherish and have 

also departed to stay with their 

deceased mothers.

G.ERLA – Guðrún Erla Geirsdóttir

*translated from Icelandic
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Þegar ég hafði ný lokið lestri bókar 
Yokio Mishima „The Temple of the 
Golden Pavilion” fékk ég að vita að 
verk mitt „Kvöldverður í París” hefði 
verið valið á sýninguna. Meðal þeirra 
spurninga sem í boði var að svara í 
sýningarskrá var: Ertu að lesa bók sem 
þú mælir með, breytast tengingar milli 
manna á tímum veirunnar og hvernig 
myndir þú halda samkvæmi án fólks?  
Sem svar við þessum þremur spurning-
um setti ég niður eftirfarandi.
 
Bókin um Gullna hofið byggir á 
sannsögulegum atburði í hinu 600 ára 
gamla hofi. Faðir luralegs, stamandi, 
fátæks prestnema í hofinu hafði komið 
því inn hjá honum að það væri tákn fe-
gurðar. Það verður til þess að öll form 
fegurðar valda nemanum vonbrigðum. 
Hann lifir einangruðu lífi sökum stam-
sins og hve lítilmótlegur hann er í au-
gum annarra. Allar tilraunir hans til að 
vekja áhuga annarra á sér fara út um 
þúfur. Og upp byggist upp reiði sem 
fær útrás í því að eyðileggja fegurðina, 
Gullna hofið, með þvi að brenna það 
til grunna. Bókin gerist nær öll í huga 
nemans og þar segir m.a. ,,There was a 
complete contrast between the exis-
tence of the Golden Temple and that 
of human beings. On the one hand, 
a phantasm of immortality emerged 
from the apparently destructible as-
pect of human beings; on the other, 
the apparently indestructible beauty 
of the Golden Temple gave rise to 
the possibility of destroying it. Mortal 
things like human beings cannot be 
eradicated; indestructible things like 
the Golden Temple can be destroyed.” 
 
Gullna hofið (þjóðargersemi frá 1897 

og á heimsminjaskrá SÞ) var endur-
byggt eftir brunann og í  dag er það 
og garðarnir í kring með fjölsóttari 
ferðamannastöðum Japans. Þangað kom 
ég fyrir nokkrum vikum, þ.e. á tíma 
kóronaveirunnar, og var þar nánast 
eins og Palli var einn í heiminum. Á 
mörgum öðrum stöðum í Japan var 
þessi Palla-tilfinning sem ég kunni vel 
við; að njóta náttúru og þess man-
ngerða án annarra. 
 
Í mörg ár hafði ferðalag til Japan verið 
á óskalistanum hjá mér. En fimm vikna 
ferðalag um landið á tímum veirunnar 
var allt annað en það sem ég hafði 
undirbúið. Nær öll söfn og sýningar-
salir voru lokaðir og því ekki unnt 
að næra hugann með myndlist, sem 
er nánast mitt eina áhugamál. Í þeim 
tilgangi ferðast ég mikið. Síðustu árin 
hef ég haldið úti fb-síðu  með ljósmy-
ndum af verkum sem ég hef skoðað, 
eins konar listfræðslu. Í Japan var 
vandalaust að finna annað til að taka 
ljósmyndaseríur af og pósta daglega. 
Í mínum huga er sterk tenging milli 
fegurðar og hamingju tilfinningar. Til að 
auka hamingju og vinna á móti depurð 
fb-vina á neikvæðum og grámyglulegum 
tímum veirunnar einsetti ég mér að 
pósta eingöngu myndum af því fallega 
eða skemmtilega sem varð á vegi mí-
num. 
 
Það að gleðja veitir hamingju og því 
ákvað ég að kaupa fallega kimanóa fyrir 
nokkrar af þeim konum sem mér þykir 
vænt um. Naut þess að velja hvern og 
einn með persónuleika og smekk hver-
rar í huga. Eftir ég losnaði úr sóttkví 
hef ég verið að færa þeim þá og fengið 
þakkir fyrir, enda lífga svona smáatvik

BRÉF FRÁ G.ERLU
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upp á gráan veiru-hversdaginn. Áhugi 
minn á kimanóum er ekki nýr - gerði 
tvo slíka sem grunn að gerningum á 
8. áratugnum. Annar var með með 
fléttuðu tréi upp eftir bakinu en efst 
fléttaðist það saman við hár mitt. Hinn  
varð til eftir að ég hitti ókunna eldri 
konu á götu sem spurði mig hvort 
fiskar svæfu. Sá kimano var dökkhafblár 
með applikeruðum fiskum úr mislitu 
flaueli og fjöðrum. Áratug síðar gerði 
ég leikmynd og búninga við leikrit 
sem sýnt var í Nýló á Vatnsstígnum – 
„Klassapíur” (Top Girls). Verkið var
skrifað 1982 af bresku skáldkonunni og 
femínistanum Caryl Churchill. Hún he-
fur verið talin meðal merkustu leikri-
tahöfunda samtímans og fyrir fáum 
árum var ,,Top Girls” í 15. sæti yfir 
bestu leikrit sögunnar hjá The Daily 
Telegraph. Ein persóna leikritsins 

er ung stúlka; ástkona (ambátt) ja-
panskeisara og sem eftirlæti hans 
fékk hún að ganga í margföldum mjög 
ermasíðum kímanóum (síðar ermar 
háaðalsins voru tákn um að þurfa al-
drei að „dýfa hendi í kalt vatn”). Verkið 
er einskonar rannsókn á hvort þær 
fórnir sem nútímakonur þurfa að færa 
til að ná frama séu aðrar en kvenna 
fyrri alda. Aðalkarakter verksins, fra-
makona á Thatcher tímanum, heldur 
ímyndað boð fyrir nokkrar þekktar 
konur sem uppi voru fyrir okkar tíma. 
Ef ég ætti að halda „samkvæmi án 
fólks” færi ég að dæmi hennar, en biði 
í partýið mínum uppáhalds myndlistar-
konum sem gengnar eru á vit mæðra 
sinna.  

G.ERLA – Guðrún Erla Geirsdóttir

G.ERLA, Kvöld í París, 1979
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Installation, ready-made sculpture, 

two white oppositely bound chairs, 1984 

Innsetning, tréskúlptúr,  tveir handmálaðir viðarstólar festir saman, 1984
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During these times of isolation and 

confinement people are forced to 

spend more time with themselves which 

leads to self-reflection and self analysis; 

maybe panic or loneliness comes as a 

surprise from this self-reflection, if it 

has never been done before. What can 

each of us find in our emotional world 

and how are we feeling about meeting 

another person? Is the connection ever 

going to be the same? People are forced 

together in their homes and countries 

and all the consequences of that are 

reflected in their behaviours, harmful or 

welcoming. At the same time not being 

able to distance ourselves from what we 

are stuck with, we are isolated and not 

being able to reach what we may want 

to. Connection is always there.

Á tímum innilokunar og einangrunar 
neyðist almenningur til þess að eyða 
meiri tíma með sjálfum sér, sem leiðir 
til sjálfsskoðunar og sjálfsgreiningar. 
Það má búast við því að einmanaleiki 
og örvænting komi þeim í opna skjöl
du sem ekki hafi stundað sjálfskoðun 
áður? Hvað skyldum við finna innan 
tilfinningaheims okkar og hvaða tilfin
ningar vekur það að hitta aðra manne
skju? Munu tengslin nokkru sinni verða 
söm? Fólk neyðist til að eyða stundum 
saman innan heimila sinna og landa og 
afleiðingar þess endurspeglast í hegðun 
þeirra; skaðlegri hegðun eða vinalegri. 
Við erum á sömu stundu ófær um að 
fjar lægjast það sem við sitjum uppi með 
–og nálgast það sem okkur þyrstir í. 
Tengsl eru ávallt til staðar.

GEOFFREY HENDRICKS

FOR LOOKING AT THE SKY 

- FOR SELF REFLECTION

TIL AÐ HORFA Á HIMININN 

- TIL SJÁLFSSKOÐUNNAR
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Geoffrey Hendricks, For looking at the sky - for selfreflection, 1984
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Sculpture, mixed media, 2018 

Skúlptúr, blönduð tækni, 2018
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La Chair du Monde (“The flesh of the 

world”) was first exhibited at The Living 

Art Museum for the 40th anniversary 

exhibition, Pressure of the Deep.

A cake is always in the center of a cele-

bration, a beautiful social and comfort-

ing thing that can only be shared in real 

life. It is “here and now” for a certain 

event and for a certain period of time 

until it literally expires. Today, we see 

the world through more and more vir-

tual frames, more and more filters. That 

broadens our perspectives and also 

how we actually see the physical. Some 

things can only be enjoyed in the real 

world though, like a celebrational cake.

La Chair du Monde (Hold Veraldar) 
var fyrst sett upp á 40 ára afmælishátíð 
Nýlistasafnsins. 

Ter ta er ávallt miðpunktur hátíðahalda 
og er einstaklega félagslegt fyrirbæri 
sem dregur fólk að og nærir. Vandinn er 
að einungis er hægt að njóta ter tunnar 
í persónu og hún rennur bókstaflega 
út þe. myglar eða hverfur ofan í sadda 
gesti. Þannig er ter tan tákn núveru, 
líkamlegs staðar og stundar, “hér og nú”. 
Í fordæmalausum samtíma fær veröldin 
nýja vídd og líkamleiki fær meira vægi 
þar sem skjá fjar lægðir og filterar verða 
fleir i og sumir hlutir eins og ter tusneið 
verður áþreifanlega mikið tákn samveru 
og líkamlegrar nándar.

AUÐUR LÓA GUÐNADÓTTIR

& STARKAÐUR SIGURÐARSON

LA CHAIR DU MONDE
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Auður Lóa, how are you and what are you 

working on at the moment?

The pandemic somehow has not man-

aged to affect our day to day studio 

practice. Mainly projects are getting 

postponed, or altered, which causes 

an uncertainty, income is lost or post-

poned. But the work still needs doing. 

Do you have any recommendations of 

cultural things to do during the social 

distancing of the Corona pandemic like

music, a book, movie or online exhibi-

tion?

We have been listening to a lot of audio 

books and podcasts.“Talk art” is nice, 

and so is Frieze’s “Bow Down.” But a 

pandemic maybe calls for media that 

can give you a sense of normalcy, Maybe 

watching a mediocre crime thriller tv is 

the way to go.

Auður Lóa, hvernig hefur þú það og að 
hverju ertu að vinna núna?

Heimsfaraldurinn hefur ekki haft mikil 
áhrif á okkar dagsdaglegu stúdíó vinnu. 
Verkefni eru aðallega að frestast eða 
breytast, sem veldur ákveðinni óvissu, 
tekjur hverfa eða frestast. En vinnan þarf 
samt að halda áfram.

Mælir þú með einhverju menningarlegu til 
þess að skoða á tímum Kóróna veirunnar, 
til dæmis tónlist, bók, kvikmynd eða rafræ-
na sýningu? 

Við höfum verið að hlusta mikið á hl-
jóðbækur og hlaðvörp. ,,Talk Art’’ er fínt, 
einnig ,,Bow Down’’ frá Fr ieze. En heims-
faraldurinn kallar á afþreyingu sem lætur 
mann halda að allt sé eðlilegt, kannski að 
horfa á sæmilegan glæpaþátt sé lausnin.
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Do you have a message you want to 

throw out to the universe?

Don’t beat yourself up.

How can a celebration look like during 

social distancing?

The key element is to make space for 

the celebration. Just the other day we 

celebrated our cat’s 15th birthday. We 

bought a tiny bottle of champagne and 

the whole family sang for him, and made 

toasts.

Will the social distancing during the 

Corona pandemic teach us new ways to 

interact?

This social distancing period will leave 

all thirsty for human contact, and physi-

cal spaces. We look forward to that time.

Ertu með einhver skilaboð sem þú vilt 
koma á framfræri við umheiminn? 

Vertu væg/ur í sjálfsgagrýninni.

Hvernig getur hátíðarhöldum verið háttað 
á tímum samkomubanns?

Aðalatr iðið er að búa til pláss fyr ir 
hátíðarhöld. Um daginn átti kötturinn 
okkar 15 ára afmæli og við héldum upp á 
það. Við keyptum litla flösku af kampavíni, 
öll fjölskyldan söng fyr ir hann og hélt 
ræður.

Heldur þú að samkomubann á tímum 
Kórónaveirunnar muni kynna okkur fyr ir 
nýjum leiðum í samskiptum? 

Þessi tími mun skilja eftir sig þrá í 
mannleg samskipti og líkamleg rými. Við 
hlökkum til þess tíma. 

* snarað á íslensku úr ensku

Auður Lóa Guðnadóttir & Starkaður Sigurðarson, La Chair du Monde 2018
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Sculpture, wooden box, kaleidoscope, 2007 

Skúlptúr, kassi úr við, kviksjá, 2007
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Imaginary Contemporary Place is a 

wooden box that the viewer looks down 

into; where kaleidoscopic pictures ap-

pear. Multiple different patterns emerge 

within the box through the kaleidoscope 

where mirrors and different elements 

make up the repetitive pattern. 

The viewer’s relationship with the work 

is intimate. The piece can be examined 

in the context of society today, as this 

relationship is currently deemed dan-

gerous. Touching is something that 

has changed drastically in the last few 

months. At the same time the viewer is 

completely isolated with the piece, only 

one can view it at a time.

Imaginar y Contemporary Place er 
viðarkassi sem áhorfandinn kíkir ofan 
í og bir tast myndir sem líkjast kviksjá. 
Mörg mismunandi mynstur bir tast innan 
í kassanum í gegnum kviksjánna þar sem 
speglar og mismunandi hlutir búa til 
endur tekið mynstur. Áhorfandinn fellur í 
afar náið samband við verkið. Viðeigandi 
er að skoða verkið í samhengi við sam
félag okkar í dag þar sem svo náið sam
band er beinlínis hættulegt. Sner tingin 
er eitthvað sem hefur breyst töluver t á 
undanförnum mánuðum. Á sama tíma er 
áhorfandinn algjör lega einangraður með 
verkinu, aðeins einn kemst að í einu. 

RAGNHEIÐUR KÁRADÓTTIR

IMAGINARY CONTEMPORARY PLACE
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Ragnheiður Káradóttir, Imaginary contemporary place, 2007
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Video documentation of an installation (18 min.) April 27th 2020 

Videóverk af innsetningu (18 mín.) 27. apríl 2020
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SILFRÚN UNA GUÐLAUGSDÓTTIR

THE    SECOND    ALBUM    RELEASE    PARTY

OF     HMM,     THE     BAND     (AND      THEIR

SUMMER      ALBUM       HMM      HM      HMM)

ANNAÐ  ÚTGÁFUPARTÝ  HLJÓMSVEIT-

ARINNAR       HMM        (OG       SUMARPLÖT-

UNNAR               HMM               HM               HMM) 

Welcome to the second album 

release party of Hmm, the band. 

The band just released its second 

album and the word is that it has 

quite a few summer hits on it. 

The second album release party 

of Hmm, the band (and their sum-

mer album hmm, hm, hmm), is a 

wide shot of a bathroom, deco-

rated with posters celebrating an 

album release for Hmm, the Band, 

flowers on walls and in vases, lit 

candles, bottles of sparkling wine 

—open but untouched, and glass-

es waiting to be used. The record 

playing in the bathroom consists 

of 6 songs hummed by Silfrún. 

This is the band’s second release 

party. The first was held in a pub-

lic restroom and had rolling visi-

tors; this one is held in a private 

home with not a person in sight.

Velkomin í annað útgáfupar tý Hljómsve
itarinnar Hmm. Hljómsveitin var í þann 
mund að gefa út sína aðra plötu og 
heyrst hefur að á henni leynast þó nok
krir sumarsmellir. 

Verkið samanstendur af skreyttu 
baðherbergi og nýjustu plötu Hljómsve
itarinnar hmm sem ómar um baðher
bergið. Baðherbergið er skreytt með 
plexi veggspjöldum sem á standa „Útgá
fupar tý hljómsveitarinnar hmm,”, fullum 
en opnuðum freyðivínsflöskum og glö
sum sem bíða eftir gestum. Á plötunni, 
sem ómar um herbergið, eru 6. mismu
nandi lög hummuð af mér. Þetta væri 
annað útgáfupar tý hljómsveitarinnar. Í 
fyrra skiptið var það haldið á almen
ningssalerni með gestum en í þetta sinn 
í heimahúsnæði án þeirra.
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What happens when an event 

usually containing both output 

and feedback becomes one-sid-

ed? What sentiments does mu-

sic, played at the wrong time in 

the wrong place, arouse? Is it 

possible to celebrate complete-

ly alone? How does celebrating 

alone, or with only a few, affect 

the perception of the event? 

Verkið endurspeglar raunveruleika 
margra þeirra sem starfa við miðlun 
með líkamlegri þátttöku annarra man
nvera. Hvað felst í einsemdinni? Hvað 
felst í samverunni? Hvað gerist þegar 
viðburður sem vanalega felur í sér tvíh
liða samskipti verður einhliða? Er hægt 
að samfagna einn og með sjálfum sér? 
Hvað gerist þegar einn þáttur sem va
nalega er samtvinnaður veisluhöldum

Silfrún Una Guðlaugsdóttir, Annað útgáfupartý Hljómsve-
itarinnar Hmm (og sumarplötunnar Hmm hm hmm) 2020
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Does removing an aspect of cel-

ebration as it usually is amplify 

other parts of it? 

The second album release par-

ty of Hmm, the band (and their 

summer album hmm, hm, hmm)  

awakes feelings of abandonment 

and loss, but at the same time 

anticipation and hope for better 

times to come.

er tekinn út? Styrkjast einhverjir aðrir 
þættir hans? Verkið vekur óneitanlega 
tilfinningar um missi, en jafnframt;  eft
ir væntingu eftir betri tíð.
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Silfrún, how do you deal with the chal-

lenge of isolating the covid?

By trying to keep calm, make a comfort-

able home, feel good, dance and play 

whenever I want, draw, sculpt, talk to 

myself and sing out loud. Lately I have 

been thinking more about music, and 

even tried out some musical instru-

ments, mostly the guitar. The romance 

and drama of country music has always 

fascinated me. It is also so good to learn 

something new, something that one can 

see a clear improvement on in all this 

mess. It is especially helpful when you 

are dealing with a work that you are cre-

ating and do not quite understand your-

self, and if you are not seeing any clear 

improvement in its development, then it 

is good to be able to give yourself a pat 

on the back for learning C minor on the 

acoustic guitar.

How would you throw a party without 

people?

I would throw a solo party in the bath-

room, where you can look at yourself in 

the mirror, talk to yourself and dance 

with yourself. You can even make a toast 

to yourself. Playing loud music with a 

glass of sherry. Rock and roll!

How is the “celebration of loneliness” 

for you?

A party that has no end, where you 

watch scenes from movies of people 

partying.

What are your inner existential con-

flicts?

That I am all talk and not walking the 

walk

Can you recommend any movies, books 

or music?

I strongly recommend the movie Die

Hvernig tekstu á við áskorun einan-
grunarinnar í covid? 

Ég reyni að halda ró, gera huggulegt hei-
ma hjá mér, líða vel, dansa og leika mér 
þegar ég vil, teikna, leira, tala við sjálfan 
mig og spunasyngja hástöfum. Uppá 
síðkastið hef ég líka leitað mikið í músíki-
na og prófað mig áfram á hljóðfærum og 
þá sérstaklega gítar, kantrý rómantíkin 
og dramað hefur alltaf heillað mig. Svo er 
líka svo gott að læra eitthvað nýtt, eitth-
vað sem maður getur séð skýr framför í 
allr i þessari óreiðu. Finnst það sérstak-
lega hjálpa þegar maður er að fást við 
eitthvað verk sem maður er að búa til og 
skilur ekki alveg sjálfur, sér kannski engin 
skýr framför í þróun þess, þá er gott að 
geta gefið sér klapp á bakið fyr ir að hafa 
lært C-moll á kassagítarinn.

Hvernig myndir þú halda partý eða sam-
kvæmi án fólks? 

Partý alveg án fólks myndi ég halda inni á 
baði, þar sem hægt er að horfa á sjálfan 
sig í spegli, tala við sig og dansa við sig. 
Meira segja hægt að skála við sig. Tón-
listin í botni og sérrí í glasinu. Rokk og ról! 

Hvernig er “samkvæmi einmanaleikans” 
fyr ir þér? 

Partý sem tekur engan enda þar sem 
maður horfir á senur úr bíómyndum af 
fólki í partýum.

Hver eru þín innri tilvistar legu átök?

Að ég sé all talk og ekkert walking the 
walk

Getur þú mælt með einhverjum bíómyn-
dum, bókum eða tónlist?

Ég mæli eindregið með myndini Die kind-
er der toten, söguþráðurinn og búningarnir 
í henni er alveg stur laðir, veitir manni  ein-
nig mikinn innblástur að búa til bíómynd 
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kinder der toten, the storyline and

costumes in that one are amazing. It also 

gives you a lot of inspiration to create a 

movie at home. Otherwise, it is always 

good to look at a well thought out heist 

movie at times like this.

Text geniuses like Dave Bixby and Dan-

iel Johnston I recommend. So for those 

who like Swedish texts, Barbro Höglund 

is a genius. She writes lullabies for adults 

and sings about the horse called Blanka, 

which is very soothing.

*translated from Icelandic

heima við. Annars er alltaf gott að horfa 
á vel útpælda heist-mynd á óvissu tímum 
sem þessum.

Textagaldramönnum eins og Dave Bixby 
og Daniel Johnston mæli ég með. Svo fyr ir 
þá sem gillar svenska textar þá er Barbro 
Höglund til dæmis algjör snilld. Hún skri-
far vögguvísur fyr ir fullorðna og syngur um 
hestinn sem heitir Blanka, agalega róandi 
allt saman.
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VILDA KVIST

Vilda Kvist is a swedish artist born in 1979. She holds a BA degree from 

Konstfack University in Stockholm. Performances and installations are 

the main mediums of Vilda’s work and a recurring theme revolves often 

around the voice and repetition. Her work aims to give something a voice 

that was once hidden. Vilda has exhibited in various exhibitions, including 

in Reykjavík Art Museum and the Living Art Museum. 

Vilda Kvist er sænsk myndlistarkona fædd árið 1979. Hún útskrifaðist úr Konstfack 
listaháskólanum í Stokkhólmi. Gjörninar og innsetningar eru helstu miðlar Vildu en 
þema í verkum hennar snýst oft um röddina og endur tekningar.  Verkin hennar gefa 
einhverju rödd sem áður var falið. Vilda á fjölmargar sýningar að baki, þar á meðal í 
Listasafni Reykjavíkur og Nýlistasafninu.

KARLOTTA BLÖNDAL

Karlotta Blöndal has a BA in fine arts from the Iceland University of the 

Arts and in 2002 she received her MFA from Malmö Art Academy in Swe-

den. She has exhibited in various places in Iceland, France, Sweden, Den-

mark, Norway, Indonesia, Macedonia and the Czech Republic. She has par-

ticipated in residency programs including: Nifca Soumenlinna in Helsinki, 

Skopje Art Museum in Macedonia, HIPA in Helsinki, Skaftfell Culture Cen-

ter for Visual Art in Seyðisfjörður, Iceland and Townhouse Gallery in Cai-

ro and Banff Centre for Arts and Creativity in Canada. Karlotta has also 

co-founded numerous artist-run initiatives both in Iceland and in Sweden. 

She has been on the board of artist run institutions such as the Living Art 

Museum, Signal Center for Contemporary Art Malmö. She was the Chair-

woman for Reykjavik Sculpture Association and on the advisory panel of 

Skaftfell Center for Visual Art.

 

Kar lotta Blöndal er með BA í myndlist frá Listaháskóla Íslands og 2002 útskrifaðist hún 
með MFA frá Malmö Ar t Academy í Svíþjóðþ. Hún hefur sýnt víða, bæði á Íslandi og 
er lendis í Frakklandi, Svíþjóð, Danmörku, Noregi, Indónesíu, Makedóníu og Tékklandi.
Hún hefur verið í vinnustofu dvöl í: Nifca Soumenlinna Helsinki; Skopje Ar t Museum 
Macedonia; HIAP Helsinki; Skaftfell Culture Center for Visual Ar t; Townhouse Galler y 
Cairo and Banff Centre for Ar ts and Creativity í Canada. Samhliða listsköpun sinni 
hefur hún einnig stofnað og rekið listamansrekin rými, bæði á Íslandi og í Svíþjóð ásam 
því að hafa verið í stjórnar nefndum stofnana eins og Nýlistasafnsins og Signal Cen
ter for Contemporary Ar t í Malmö. Hún var formaður Myndhöggvarafélagsins og sat í 
ráðgjafa nefnd fyrir Skaftfell Center for Visual Ar t. 

ARTISTS’ BIOS

ÁGRIP LISTAMANNA
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STEINUNN GUNNLAUGSDÓTTIR

Steinunn Gunnlaugsdóttir was born in Iceland in 1983. Steinunn wanders between 

various fields of visual art. At the core of her work is the humanimal’s inner exis-

tential struggle – and how it confronts and combats the structures that surround 

it.

 - Or surrenders to them.

Stein unn Gunn laugs dótt ir fædd ist á Íslandi árið 1983. Hún vinn ur að mynd list 
og not ar ýmsa miðla og aðferðir til að vinna verk sín t.d. teikn ingu, mynd bönd, 
ljós mynd ir, skúlp túra og gjörn inga. Kjarn inn í verk um Stein unn ar eru til vist ar átök 
innra með hverri mann skepnu og átök henn ar við all ar þær ytri form gerðir og 
kerfi sem um kringja hana.

G. ERLA       

G.Erla (Guðrún Erla Geirsdóttir) studied at the Icelandic College of Art 

and Crafts in Reykjavík from 1971-1976 and graduated from Creative Tex-

tile studies at the Gerrit Rietveld Academy in 1980. She also has a Mas-

ters degree in Applied Cultural Studies as well as a BA in Art theory from 

The Icelandic University. She is a revolutionary feminist that strives to 

bring the voices of women to the forfront in both the artworld and all of 

society. She is one of the founding members of Kvennalistinn and Kven-

naframboðið, two feminist political parties, as well as establishing the 

first Womens Art Festival in Reykjavik 1985.

G. Er la (Guðrún Er la Geirsdóttir) stundaði nám við Myndlista og handíðaskólann í 
Reykjavík árið 19711976 og lauk framhaldsnámi við Gerrit Rietveld listaháskólann í 
Amsterdam í listrænum textíl auk leikmynda og búningahönnunar árið 1980. Einnig lauk 
hún MA prófi í menningarmiðlun og BA prófi í listfræði frá Háskóla Íslands. Hún hefur 
ávallt verið virk kvenbaráttukona og barist fyrir sjáanleika kvenna í listum og samfélag
inu öllu. Hún er ein af stofnendum Kvennalistans og Kvennaframboðsins og sat fyrir 
hönd þeirra í menningarnefndum Reykjavíkurborgar ásamt því að koma á laggirnar 
fyrstu Listahátíð kvenna í Reykjavík árið 1985.

GEOFFREY HENDRICKS

Geoffrey Hendricks (July 30, 1931 – May 12, 2018) was an American artist 

associated with Fluxus since the mid 1960s, a participation that informed 

his work as much as his Quaker upbringing, curiosity in Zen Buddhism, 

rural connection, and early exposure to John Cage did. In 1965 Hendricks 

began incorporating sky imagery in his works, which became a significant 

trademark of his work.

Geoffrey Hendricks (30. júlí 1931 – 12. maí 2018) var bandarískur listamaður sem 
tengdist Flúxus hreyfingunni frá miðjum sjöunda áratug síðustu aldar, og hafði þátttaka 
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hans í hreyfingunni ekki minni áhrif á verk hans en áhugi hans á Zen Búddisma, teng
sl hans við sveitina, uppeldi í kristnifélaginu Quaker og hve snemma hann hafði kynni 
af John Cage. Árið 1965 hóf Hendricks að nota ský sem myndmál í verkum sínum, en 
síðar varð það hans aðalsmerki. 

AUÐUR LÓA GUÐNADÓTTIR

& STARKAÐUR SIGURÐARSON

Auður Lóa og Starkaður Sigurðarson are artists and curators that have 

worked together for eight years. They create works together, separately, 

in collaboration with other artists or art spaces. Their work tries to dig a 

hole into something intangible. They work with different mediums, con-

texts, but always incorporate how the work speaks, how art speaks, and 

what it says to us. They each bring their own voice to this dialogue, which 

then becomes a trinity with the thought, medium or place that they are 

faced with. They are aware of the history of an idea, a place or object, as 

they try to present as the often messy collision of contemporaneity and 

ambiguous thought that sometimes appears before us out of the fog.

Auður Lóa Guðnadóttir graduated from Iceland Academy of the Arts in 2015. Her 

work is closely tied to quirkiness and humour but always with strong symbolism 

and magical realism to it. She’s particularly interested in the relationship be-

tween lies, myths and truth, and her role in the art scene. 

Starkaður Sigurðarson has a background in both visual art and writing. 

After graduating from The Iceland University of the Arts he completed 

an MFA in creative writing from Goddard College. As well as exhibiting in 

places across Iceland, most recently in The Living Art Museum, he works 

also as curator. He has written numerous texts for artists and museums, 

critique for the radio, as well as being the editor of the art publication 

Stara.

Auður Lóa Guðnadóttir og Starkaður Sigurðarson hafa unnið saman í sex ár sem 
listamenn og sýningarstjórar. Þau vinna verk saman, sér, í samvinnu við aðra listamenn 
og listrými, verk sem reyna að grafa holu í eitthvað óáþreifanlegt. Verk unnin í ólíka 
miðla, ólík samhengi, en rýna samtímis í hvernig verkin tala, hvernig list talar, segir okkur 
eitthvað. Þau koma hvor með eigin rödd í samtalið sem svo verður þrenning samhliða 
hugsun, verki, miðli eða sýningarstað þeim sem staðið er fyrir framan. Þau eru vakandi 
fyrir sögu hugmyndarinnar, sögu staðarins, hlutarins og reyna að sjá þann nútíma sem 
við stöndum í sem þá samklessu tíðaranda og tvíræðrar hugsunar sem bir tist okkur 
einstöku sinnum út úr þokunni.

Auður Lóa Guðnadóttir útskrifaðist frá Listaháskóla Íslands árið 2015.  Verk hennar 
bera ávallt með sér húmor og léttleika ásamt töfraraunsæji og sterkum táknmynum.  
Hún hefur sérstakan áhuga á sambandi lyga, goðsagna og sanninda og stöðu hennar 
sjálfrar innan listheims.

Starkaður Sigurðarson er með bakgrunn í bæði myndlist og ritlist. Eftir útskrift úr Listaháskóla 
Íslands lauk hann MFA gráðu í skapandi skrifum við Goddard Collage. Umfram sýningarhald hans 
á Íslandi og störf hans sem sýningarstjóri hefur Starkaður skrifað ótal texta fyrir listamenn, söfn, 
gagnrýni fyrir útvarp auk þess að ritstýra listtímaritinu Stara.45



RAGNHEIÐUR  KÁRADÓTTIR

Ragnheiður Káradóttir is an icelandic artist born in 1984. She graduated 

with a BA degree in Fine Arts from Iceland University of the Arts in 2010 

and holds an MFA degree from the School of Visual Arts in New York. Rag-

nheiður has exhibited in various exhibitions both locally Iceland and inter-

nationally, Including solo shows in Reykjavík’s art museum and Harbinger 

gallery.

Ragnheiður Káradóttir er íslensk myndlistarkona fædd árið 1984. Hún útskrifaðist með 
BA gráðu frá Listaháskóla Íslands árið 2010 og MFA gráðu frá School of Visual Ar ts í 
New York. Ragnheiður hefur sýnt á sýningum bæði á Íslandi og er lendis þar á meðal 
einkasýningar í Listasafni Reykjavíkur og Harbinger gallerí.

SILFRÚN UNA GUÐLAUGSDÓTTIR

Silfrún is an Icelandic artist born in 1996. In her work Silfrún explores 

sounds, in particular sounds you make by yourself, like humming or whis-

tling in private. She speculates the correlation between a sound and a 

place and what happens when sounds are moved out of context. 

Silfrún also collaborates with Tara Njála as the artist duo Tara and Silla. In 

their work, as in her own, by role playing, she investigates the role’s core. 

Communication is a central theme in their work. In particular the effects 

of changing rules or adding restrictions. Most often Silfrún works with 

performance and participatory performance, but also with videowork 

and installation. 

Silfrún Una er fædd árið 1996 og mun útskrifast úr Listaháskóla Íslands vorið 2020. 
Í verkum sínum skoðar Silfrún hljóð og þá sérstaklega hljóð sem maður gerir með 
sjálfum sér, líkt og að humma, flauta eða raula í einrúmi. Hún veltir fyrir sér sambandi 
hljóðs og staðar og hvað gerist þegar hljóð eru færð til og sett í annað samhengi. 

Silfrún er einnig í nánu samstarfi með Töru Njálu í tvíeykinu Tara og Silla. Í verkum þeir
ra og í sínum eigin leikur hún sér að því að fara í mismunandi hlutverk og skoða þannig 
innviði þeirra. Samskipti er stór t þema í verkum þeirra og þá einna helst hvernig þau 
eru uppbyggð og hvað gerist ef leikreglunum er breytt eða einhverskonar höft sett á. 
Þessi vinna tekur á sig mismunandi form og bir tist í ólíkum miðlum, líkt og innsetning
um og vídeóverkum, en þó einkum í gjörningum og þátttökugjörningum.  
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Karlotta Blöndal, Maíganga, 2018
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Special thanks to all the artists, 

for giving time to this project and 

sharing their thoughts on our con-

cept, to Sunna Ástþórsdóttir and 

Birkir Karlsson, for their work and 

support, to The Living Art Museum 

and last but not least to Becky For-

sythe, our instuctor at the Icelan-

dic University of the Arts, for be-

ing our educator and guiding light 

through out the process. 

Sérstakar þakkir til allra listaman-
nanna sem gáfu sér tíma til að taka 
þátt í þessu verkefni og deila hug-
myndum sínum, til Sunnu Ástþórs-
dóttur og Birkis Karlssonar, fyrir 
hjálp sína og stuðning, til Nýlis-
tasafnsins og síðast en ekki síst, til 
Becky Forsythe, leiðbeinanda okkar 
í Listaháskóla Íslands, fyrir að vera 
leiðarljós í gegnum ferlið og góður 
kennari.




