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Það sem við þráum
Dagrún Aðalsteinsdóttir

sýningarstjóri

„Það er eins og hver annar hlutur, ekki frábrugðið mér eða þér.“1
Þessi texti er hlutur út af fyrir sig og alveg jafn merkilegur eða
ómerkilegur og aðrir hlutir í þessu herbergi. Hann er tilraunin sem liggur
að baki vinnunni við þessa sýningu, vangaveltur okkar sjálfra um hvernig
hlutum er komið fyrir í kringum okkur, og okkar eigin veruleika sem hlutir.
Þau sem efast um þetta eru kannski nú þegar rétt stemmd til að upplifa
þetta rými og hlutina sem það geymir.
Í ritgerð sinni „Hlutur eins og ég og þú“ (2010) fjallar listakonan
Hito Steyerl um það hvernig verslunarvara sé ekki eingöngu hlutur
heldur samþjappaður samfélagslegur kraftur, gæddur spennu og
dulinni hreyfingu. Hvað þá um list-hlutinn; hlut sem er sérstök tegund
verslunarvöru? List-hlutir öðlast gildi við viðurkenningu frá menningar
stofnunum þar sem þeir eru sýndir, skrásettir og þeim dreift. Fyrir utan
sérstaka efnislega eiginleika og þau hughrif sem þeir vekja eru list-hlutir
alltaf taldir standa fyrir eitthvað meira – það er að segja, þeir eru taldir
vera annað og meira en efnislegir hlutir. Þeir eru hlutir sem búa yfir þrá,
gæddir sérstakri merkingu og draga að sér samfélagslega athygli.
Heimspekingurinn Slavoj Žižek lýsir því hvernig sá eiginleiki listhlutarins að vera „meira en hann sjálfur“ gerir okkur kleift að skapa
hugmyndafræði byggða á honum; hugmyndafræði sem endurspeglar
mannleg gildi. Í þessu ferli verða hlutir (og sömuleiðis list-hlutir) ílát undir
draumóra mannanna.2 Síðan renna þessir draumórar aftur saman við
pólitískan og efnislegan veruleika okkar. Þetta ferli, að gegnsýra list-hluti
mannlegri þrá þjónar þeim tilgangi að afhjúpa eða undirstrika hugmyndir
okkar um gildi; hugmyndir sem styðja við núverandi stigveldi. Það
skyggir einnig oft á upprunalega ætlun listamannsins.
Eins og Žižek bendir á eru það þessir órar sem felast í hlutnum sem
gera okkur kleift að njóta hans sem hlutar, um leið og við njótum okkar
eigin hlutveruleika.3 Þegar við stöndum andspænis tilbúnum og
blekkjandi eðli þessara óra finnst okkur þó oft að tilveru okkar sé ógnað,
eins og líf okkar byggist á því að tálmyndin sé sönn. Þessi árekstur minnir
mig á kvikmyndina Arrival (2016) sem Denis Villeneuve leikstýrði. Sagan
snýst um heimsókn geimvera sem reyna að gefa mannkyninu nýtt tól;
tungumál sem geti breytt skynjun manna á tíma og efni. Í staðinn fyrir
að fólkið í myndinni taki gjöfinni fagnandi lítur það á hana sem ógn við
mannkynið. Það er oft meira ógnvekjandi að glata hugarórunum, eða
hugsjóninni að baki löngunum okkar, en að glata raunverulegum hlut.
Ef við meðtökum þessa vitneskju og veltum fyrir okkur hvernig
stöðugt er verið að meta gildi hluta á ólíka vegu, vaknar spurningin –
nákvæmlega hvað erum við að meta í gegnum þessa hluti? Hver eða
hvað ber ábyrgð á gildi þeirra?
„Afstaðan miðast við staðinn þaðan sem við skynjum heiminn; út
frá líkamanum og dvalarstað hans.“4
Í ritgerð sinni, „Afstaðan skiptir máli“ (2010), leggur Sarah Ahmed
áherslu á þörfina fyrir að beina athygli okkar að bakgrunni hlutar og
„tilkomu“ hans. Með orðinu „tilkoma“ á hún við hvernig hluturinn öðlast
samfélagslegt hlutverk; hlutverk sem verður til eftir margra kynslóða
endurtekna virkni eða notkun. Slík tilkoma hlutar gleymist oft, sérstaklega
hluta þar sem gengið er út frá gildi þeirra sem ófrávíkjanlegri staðreynd.
Í ritgerðinni lýsir Sarah líka hvernig rými getur safnað merkingu, sem gerir
það að verkum að sumir líkamar virðast meira „á réttum stað“ en aðrir.5

Object of desire
Dagrún Aðalsteinsdóttir
Curator
‘It is a thing just like any other,
a thing like you and me.’1
This text is an object of its own, just as
significant or insignificant as any other thing
in this room. It’s an experiment behind the
labour of this show, a self-questioning
about how objects are positioned around
us, and our own objecthood. If you are in
doubt, perhaps you are already in the right
mindset to experience this space and the
things that it contains.
In her essay ‘A thing like you and me’
(2010), artist Hito Steyerl writes about how
a commodity is not simply an object, but a
concentration of social forces, embedded
with tensions and hidden movements.
But what about the art-object; an object
which is a special kind of commodity? Artobjects gain value through recognition by
cultural institutions, where they are seen,
documented and distributed. Apart from
their specific material attributes and the
sensations that these create, art-objects are
always seen as being something more –
that is, more than simply material objects.
They are objects of desire, endowed with
special attention and meanings.
Philosopher Slavoj Žižek describes how
this quality of the art-object as being ‘more
than it-self’ allows us to create ideologies
from it; ideologies that reflect human values.
Through this process, objects (as well as
art-objects) become containers of human
fantasies.2 In turn, these fantasies feed back
into our political and material reality. This
process of filling art-objects with human
desires becomes a mechanism for revealing
or reinforcing ideas of value; ideas that
support current hierarchies. It also often
obscures the artist’s original intention.
As Žižek points out, these fantasies
contained in the object are what enables
us to enjoy them as objects, as well as our
own objecthood.3 But when faced with
the constructed or illusory nature of these
fantasies, we often feel as if our existence is
threatened, as if our lives were based on the
integrity of their illusions. This confrontation
makes me think of the film Arrival (2016),
directed by Denis Villeneuve. Its story
revolves around the arrival of aliens that try
to give humans a new tool: a language that
would change humans’ perception of time
and matter. Yet, instead of being seen as a
gift, this tool is perceived by the humans in
the film as a threat towards humanity. The
loss of the fantasy, or of the ideals behind
our desires, is often more threatening than
the loss of any actual object.
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Accepting this awareness, and
considering the ways in which the values
of objects are constantly being determined,
we are led to wonder – what exactly is
being validated through objects? Who
or what is producing their value?
‘The starting point for orientation is the
point from which the world unfolds: the
“here” of the body and the “where” of its
dwelling.’4
In her essay, ‘Orientations Matter’
(2010), Sarah Ahmed emphasizes the
need to focus our attention on an object’s
background and ‘arrival’. By ‘arrival’, she
means how an object assumes a social role;
a role established through generations of
repeated activity or use. Such arrivals of
objects are often forgotten, especially in
objects whose values are taken as given.
In her text, she also describes how spaces
accrue meanings, which make certain
bodies feel more ‘in place’ than others.5
Applying this concept to art requires us to
look at given histories of art, and to reflect
on the perspectives and values which
continue to shape our views of art-objects.
This text is a beginning; an attempt to
reconstruct how I see objects and my own
objecthood. Awareness of my orientation
towards things and spaces could be a way
to influence, and to be in touch with, the
desires and values which are accumulating
around them. It could also create a way for
me to be more in touch with myself and
others. What is at stake in any discussion
about the reorganization of the values
and desires of objects are which bodies
– human or non-human – will be given
a place or a voice. Could an art-object’s
participation in this social construction of
desires be something to consider? Could
recognizing the agency of objects help us
to see ourselves as things acting upon other
things?
Perhaps we are on the brink of realizing
a new materiality, one that is not passive
but interactive, self-organizing and
transformative. Maybe, and instead of
mourning the loss of the fantasies which
surround objects, I can side with the object
– to try and see a potential future for
myself and for others within it.

Til að beita þessum hugtökum á listina verðum við að líta á almennt
viðurkennda sögu listarinnar og velta fyrir okkur þeim sjónarhornum og
gildum sem hafa áhrif á skoðun okkar á list-hlutum.
Þessi texti er upphafið; tilraun til að endurhugsa hvernig ég sé hluti
og minn eigin hlutveruleika. Með því að vera meðvituð um afstöðu mína
til hluta og rýmis er mögulega hægt að hafa áhrif á, og skynja betur, þær
langanir og gildi sem hlutirnir safna að sér. Það getur líka opnað mér leið
til að vera meðvitaðri um sjálfa mig og aðra. Það sem er í húfi í öllum
umræðum um hvernig megi endurskipuleggja þau gildi og þrár sem
bundin eru hlutum, er hvernig ljá megi líkömum – mannlegum eða
ómannlegum – rödd og sjónarhól. Er hægt að sjá fyrir sér einhvers konar
þátttöku list-hlutarins í þessari uppbyggingu löngunar í samfélaginu? Ef við
skiljum þau áhrif sem hlutur getur haft, hjálpar það okkur að sjá okkur sjálf
sem hluti sem hafi áhrif á aðra hluti?
Kannski römbum við á brún nýrrar efniskenndar; sem er ekki óvirk
heldur gagnvirk, sjálfskipulögð og umbreytandi. Kannski það. Í staðinn fyrir
að syrgja þá hugaróra sem umkringja hlutinn og glatast við þetta get ég
tekið afstöðu með hlutnum – og reynt að sjá mögulega framtíð fyrir mig
og aðra í því samhengi.

1	Hito Steyerl, The wretched of the
screen (Berlin: Sternberg Press,
2012), 51.
2	Slavoj Žižek, The sublime object
of ideology (London and New
York: Verso, 2008), 92.
3	Žižek, The sublime object of
ideology, 92.
4	Sarah Ahmed, ‘Orientations
matter’, in New materialisms:
Ontology, agency and politics,
eds. Diana Coole and Samantha
Frost (Durham and London: Duke
University Press, 2010), 236.
5	Ahmed, ‘Orientations matter’, 24.
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�	My Illusions fail Me 2019
Digital print, 61 x 91 cm
�	Infinite Potentials for Failure
Digital print, 61 x 91 cm

2019

HÚN KOM TIL DVALAR er kvikmyndadagbók sem skoðar þörfina
fyrir fantasíur og þrár til að leika félagsleg hlutverk okkar, auk
þess að skoða hvaða hlutverk fantasíurnar leika í samfélagslegum
skilgreiningum á brjálæði. Þar sem sumar fantasíur eru taldar
„heilbrigðar“ og aðrar ekki og mörkin þar á milli eru fljótandi. Mynd
bandsfrásögninni rekur upp tálsýnir, listakonan lýsir hugarangri með
sjálfa sig bæði sem hlut og viðfang og dregur samband sitt við aðra
í efa. Fjórar kyrrmyndir úr myndbandinu fylgja með.
Titill verksins vísar í samnefnda bók Simone de Beauvoir
(L’Invitée) þar sem fengist er við svipaðar spurningar um langanir.
Skáldsagan er innblásin af opnu sambandi Simone og Jean-Pauls
Sartre sem átti að vera laust við gildrur sjálfsins og þar af leiðandi
ósvikið. Engu að síður kemur greinilega fram í henni að draumórar
um ósvikna ást fela í sér sínar eigin gildrur. Sjálf hugmyndin um hvað
sé ósvikið er dregin í efa – hvenær er hægt að vera viss um hvað sé
ekta og hvað sé tilbúningur?
SHE CAME TO STAY is a journal film exploring the need for fantasy
and desire to perform our social roles, as well as how fantasies play
into societal definitions of madness. Some are considered “healthy”
and others are not; meanwhile the line between them is constantly
changing. The video narrates an unravelling; the artist voices
disillusionment with her-self as both object and subject, questioning
her relationship to others. Accompanying the video work are four
prints of images extracted from the video.
The work’s title refers to Simone de Beauvoir’s book exploring
similar questions about desire. Inspired by de Beauvoir’s open
relationship with Sartre, meant to be free of ego traps and thus
authentic, the book nevertheless makes it clear that the fantasy of an
authentic love is full of traps of its own. The notion of authenticity
itself is questioned – when can we ever be sure what is real and
what is make believe?

� Dagrún Aðalsteinsdóttir
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�	For DanielHui_AnimalSpirits.jpg
(Animal Spirits, 2012, 16 mm to HD
video, 1920 x 1080, 8.54”, 1.33:1)

ENGAR MYNDIR sýnir herskáan lestur á stefnuyfirlýsingu Teds
Kaczynski í ljósi nýlegra Leggjum undir okkur Wall Street mótmæla.
Í verkinu er ímyndaður Don Kíkóti nútímans sem fæðist í Mexíkóborg
en fer ungur suður á bóginn og gengur til liðs við uppreisnarmenn
sem kalla sig EZLN eða Þjóðfrelsisher Zapatista (íslensk þýðing).
Á einhverjum tímapunkti leggur hann uppreisnarsegginn á hilluna
og fer til Bandaríkjanna – lands sem er að efni til frumstætt og í
andanum ríkir kapítalismi fyrir lengra komna. Spurt er spurninga um
framsetningu, skynjun og hve auðvelt það er að afbaka hvort tveggja.
Er Ted Kaczynski – öðru nafni „Unabomber“ sprengjuvargurinn –
brjálæðingur eða hryðjuverkamaður? Er hryðjuverkamaður sem
vinnur einn brjálæðingur? Hvort er þá Don Kíkóti brjálæðingur eða
hryðjuverkamaður?
ANDI DÝRANNA er stuttmynd um ást og hagfræði.
NO IMAGES depicts a militant reading of Ted Kaczynski’s manifesto
in light of the contemporary Occupy Wall Street protests. This work
imagines a modern-day Don Quixote born in Mexico City who
travels to the south of his country at a young age and falls into a
crowd of revolutionaries who call themselves the EZLN, or the
Zapatista Army of National Liberation (English translation). At some
point he stops his revolutionary activities and drifts to USA – a land
whose body is a primitive landscape and whose mind is advanced
capitalism.
The work asks questions about representations, perceptions
and how easily they can be distorted. Is Ted Kaczynski- aka the
Unabomber - a lunatic or a terrorist? Is a terrorist acting on his own,
a lunatic? Hence, is Don Quixote a lunatic or a terrorist?
ANIMAL SPIRITS is a short film about love and economics.

� Daniel Hui
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�	Feeling 2019
Digital photograph
�	Looking 2019
Digital photograph

Listakonan veltir fyrir sér túlkunum og tengslum og sýnir kunnugleg stef
í framandi samhengi. Með því skoðar hún meint hlutverk hluta og
hvernig eðlislæg merking þeirra getur umbreyst við að taka þá í sundur,
tengja þá saman, stækka þá eða minnka. Viðfangsefni hennar er fengið
úr nærumhverfinu, opinberu rými og mannvirkjum sem mynda hið
hversdagslega og venjulega; húsgögnum, fötum, byggingum. Textíl
þættirnir í FERHYRND STOKKUN mynda sjónræn pör sem hafa verið
tekin í sundur og blandað saman, með margs konar mismunandi útkomu
eftir því hvernig áhorfandinn setur þá saman í huganum. Listakonan
stokkar upp form og virkni með því að grandskoða þau form sem
umhverfi okkar samanstendur af.
In her work the artist looks at interpretations and associations, pre
senting familiar themes in unfamiliar contexts to explore the proposed
roles of objects and how their inherent meaning can be transformed
through the methods of breaking apart, morphing or rescaling. Her
subjects are drawn from surroundings, public spaces and structures that
form the mundane and the everyday; furniture, clothes, buildings. The
textile pieces of SQUARED SHUFFLE present visual pairs that have been
taken apart and mixed, resulting in different possible variations based
on how a viewer mentally re-connects them. By taking a close look
at shapes that make up our surroundings, the artist reshuffles form
and function.

� Guðlaug Mía Eyþórsdóttir
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�	‘Untitled’ 2019
print on paper, mesh fabric and
mixed media, dimension variable.

FÍGÚRUR er röð samklippimynda þar sem grisja er lögð yfir stafrænar
myndir sem teknar eru úr fjölmiðlum. Þessar lánuðu myndir sýna margs
konar snertingu sem virkar tvíræð þegar hún er tekin úr upprunalegu
samhengi. Gjörsneyddar allri frásögn og atburðum virðast þessar
draugalegu fígúrur vera óhlutbundnir líkamar, fljótandi og ótengdir við
tímann. Áhorfandinn er ekki ávarpaður beint og með því er undirstrikað
samspil sjónrænna og snertiforma; athyglinni er beint að stöðugri
hreyfingunni á milli fígúru og jarðar, myndar og hlutar.
Í BLÁR (ÉG LEGG ÞIG Í ÁLÖG) er notað gamalt kennslumyndband
fyrir sæfarendur og sjómenn um hvernig hnýta skuli hnúta, brögð og
festur. Brot úr gamla myndbandinu eru spiluð hægt og texti lagður yfir.
Í staðinn fyrir að lýsa myndunum brýtur textinn þær upp og truflar
lesturinn, gefur til kynna skrið og spennu sem endurspeglar hreyfing
arnar sem sjást á skjánum.
FIGURES is a series of collage using layers of gauze fabric over digital
prints of images taken from everyday news media. These appropriated
images depict various gestures of touch, made ambiguous by removal
from their original contexts. Devoid of events and narratives, we
encounter these ghostly figures as abstract bodies suspended and
staged out of time. The absence of direct address emphasises the
interplay of visual and haptic forms; drawing attention to the constant
movement between figure and ground, image and object.
BLUE (I CAST A SPELL ON YOU) uses found footage of an old
instructional video for seamen and sailors on how to tie knots, bends
and hitches. Fragments of the original recording are slowed down and
overlaid with a series of text. Rather than illustrating the images, the text
interjects and disrupts our reading, hinting at slippages and tensions
that mirror the physical gestures depicted.

� Guo-Liang Tan
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�	Five Short Graybles: Closed
Captioned Address(ee) 2018
mixed media installation with text,
objects, sound, and opening
performance, dimensions variable
Photography credits: the artist

SFINXAR er verk sem fjallar um hvernig inngrónar formgerðir meta og
móta flókið landslag tilfinninga og hughrifa; hvernig langanir, tungumál
og huglægni myndast og eru tjáð í tæknivæddu samfélagi nútímans sem
virðist á stundum fletja út og útiloka fjölbreytni og möguleika. Verkið
tekst á við þetta með því að brjóta til mergjar margslungna merkingu
„sfinxins“ – sem lifandi veru, hliðvarðar, gátumeistara og útilokara.
Verkefnið hófst á því að listamaðurinn hreifst af atriði í mynd
Andrzejs Zulawski, „Possession“ (1981) þar sem Anna, leikin af Isabelle
Adjani, starir óræðum augum og í kjölfarið fylgir kafli með ofsafengnum
tilfinningum og huglægum átökum. Í þessu atriði eru persónan, sagan,
greinin, leikkonan og leikstjórinn lögð galopin á borðið. Þessi ímynd er
sett í gegnum opinn grunn Google fyrir beta-prófun, djúpnám og hluta
kennsl og túlkuð eftir umfangsmiklum gagnagrunni ólíkra tilfinninga.
Gifsmót af innra og ytra byrði ginsins á dýragrímu fyrir börn fylgja
myndinni og myndbandinu.
SPHINXES is a work that looks at how embedded structures assess and
modulate complex terrains of emotions and affects; how desire,
language, and subjectivity are formed and expressed in a contemporary
techno-social realm that at times seems to flatten and foreclose variance
and possibility. It does so by delving into the multifaceted meanings of
“sphinxes” -- as a living image, a guardian of thresholds, a riddler,
strangler.
This project began with the artist’s fascination with a scene in
Andrzej Zulawski’s film “Possession” (1981) where Anna, played by
Isabelle Adjani, conveys a look of deep ambiguity in a moment preceding
an episode of emotional intensity and subjective splitting. It is a scene
that cuts character, narrative, genre, actress, and director open. This
image is fed through Google’s public, beta-testing, deep learning,
object-recognition platform, generating a read based on a large dataset
of emotions.
Plaster casts of the interior and exterior mouth area of a child’s
animal mask accompany the image and video.

� Luca Lum
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�	Organ Orchestra (Brain) 2018
Ceramic music instrument, synthesizer
�	Organ Orchestra (Lungs) 2018
Ceramic music instrument, death flutes
�	Organ Orchestra (Liver) 2018
Ceramic music instrument, ocarina

Til heiðurs Gerðar Helgadóttur
JÖRÐ, VATN, LOFT og ELDUR eru hugtök sem forn samfélög um
allan heim hafa nýtt til að útskýra náttúruna og margbrotið eðli alls efnis á
einfaldan hátt. Listamaðurinn smíðaði þessar sígildu höfuðskepnur sem
fjölvíða margflötunga. Þær hringsnúast í takt við tímann og rýmið sem
umlykur okkur. Aðdráttaraflið hefur ekkert að segja en manneskja getur
hins vegar gripið inn í. Boðið er upp á að skoða höfuðskepnurnar frá toppi
til táar og til beggja hliða með því að sveifla baugum þeirra gætilega svo
að þær sýni tápmikinn, loftkenndan dans.
Homage to Gerður Helgadóttir
EARTH, WATER, AIR and FIRE are concepts which ancient cultures
from across the world have proposed in order to explain the nature and
complexity of all matter in terms of simpler substances. The artist built
these classical elements as multi-dimensional polytopes. The elements
gyrate in agreement with the time and space that surround us. Gravity
has no interference but a person may interfere. You are invited to inspect
an element from side to side and top to bottom by gently swinging its
haloes. By doing so the element performs a dynamic dance of ethereality.

� Styrmir Örn Guðmundsson
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�	Solar Plexus Pressure Belt™
(prototype) 2018
3D printed nylon solar plexus
pressure buckle™ prototype,
elastic medical strap, plastic gears,
clear pvc strap, cotton bra fastener
55 mm 3 hook/eye adjust.
50cm × 30cm × 30cm

Sólar Plexus Þrýstibelti™ G2 er djúpþrýstibúnaður hannaður til að
þrýsta inn í magagrófina í þeim tilgangi að draga úr fjárhagskvíða án
lyfjameðferðar. Búnaðurinn er framleiddur af Félagi Borgara, hags
munasamtökum borgara og þrýstihópi um borgaralaun á Íslandi. Nýjasta
útgáfa beltisins, framleidd í samvinnu við kínverska tískufyrirtækið ZUC
ZUG, er nú til sýnis í 3ge3 (einni tískubúða fyrirtækisins í Shanghai).
Beltið er hannað af Sæmundi Þór Helgasyni í samvinnu við tísku
hönnuðinn Agötu Mickiewicz og grafíska hönnuðinn Gabríel Markan.
Til að kynna beltið á kínverskum markaði hefur Félag Borgara
framleitt stuttmyndina VINNANDI DAUÐUR, sem Sæmundur Þór
Helgason skrifar og leikstýrir. Myndin byggir á útdrætti úr ritgerðinni
Solar Plexus: Anxiety, Late-capitalism and Global Mental Health eftir
Sophie Hoyle, Milia Xin BI þýddi á mandarin.
SOLAR PLEXUS PRESSURE BELT™ G2 uses a Deep Touch Pressure
Technology designed for pressing into the solar plexus with the aim of
reducing financially induced anxiety without the use of pharmaceutical
medications. The device is produced by Fellowship of Citizen, an interest
group lobbying for Universal Basic Income in Iceland. The 2nd
generation version of the belt, produced in collaboration with Chinese
fashion brand ZUC ZUG, is currently on display at 3ge3 (one of their
showrooms in Shanghai) and is engineered and designed by Saemundur
Thor Helgason in collaboration with fashion designer Agata Mickiewicz
and graphic designer Gabríel Markan.
To introduce the belt to a Chinese market, the interest group has
produced WORKING DEAD, a short film written and directed by
Saemundur Thor Helgason, based on an excerpt from the essay Solar
Plexus: Anxiety, Late-capitalism and Global Mental Health by Sophie
Hoyle, translated into Mandarin by Milia Xin BI.

� Sæmundur Þór Helgason



Félag borgara/ Fellowship of citizen

�	still from eating cake.1
video piece from sft crsh ctrl

Í FÓTBUNDIN blandast fótahreyfingar undir latexi saman við fjórtán línur
sem teknar eru frá ljóðskáldinu Sappho og settar saman upp á nýtt. Með
því að blanda saman hugmyndinni um þrá, þann sem þráir og það sem
er þráð og reglubundnu hljómfalli þungs andardráttar og ASMR hljóðs
gegn svefnleysi, er vísað í sögu „lótusfótarins“, sem var afleiðing
öfgafullrar líkamsmeiðingar sem kallaðist fótbinding.
Hreyfingin í myndbandinu á sér stað í lofttómi undir reifum og þar
er eiginleikum latexins beitt til að skapa þrýstihólf í kringum líkamann
sem í senn þjappar honum saman og lamar hann. Í þessu ýkta ástandi
verða skilningarvit hins bundna viðfangs óvenjulega næm.
      
refum
er ekki
dreki)
er fljótandi,
狐云非龙 ☁ 🐲🐲(ský
(a af
cloud
of foxes
is not
a dragon)
Hei mjúkur
skúlptúr sem leikur við náttúrulegt og líkamlegt ímyndunarafl okkar.
Hann tekur lauslega á sig mynd goðsagnakenndrar veru og áþreifan
☁ 🐲🐲 (a cloud of foxes is not a dragon) MingLiu Extra Bold
leikinn狐云⾮龙
blekkir og
tælir í senn.
In FOOTBOUND,
the (a
movements
of feet
under
latex are interspersed
cloud of foxes
is not
a dragon)
狐云⾮非⻰龙 ☁ 🐲🐲
with fourteen lines excerpted and recombined from the poet Sappho.
Blending the spectre of desire, desirer and desired with a cadence of
laboured breath and insomnia-countering deep sea ASMR, it references
the history of the ’Lotus foot’, the result of the extreme form of body
modification known as foot-binding.
Movement in the video takes place under vacuum bondage,
which uses the particular qualities of latex to create a pressure-sealed
experience around the body, both immobilising and compressing. In
this heightened state, a bound subject becomes unusually alert to their
senses.
       
dragon) Hei
is a floating soft
狐云非龙 ☁ 🐲🐲 (a
(acloud
cloud of
of foxes is not
not aa dragon)
sculpture that plays with bodily and visceral imaginations. Loosely
embodying the form of a mythical creature, its tactility both deceives
狐云⾮龙 ☁ 🐲🐲 (a cloud of foxes is not a dragon) MingLiu Extra Bold
and tantalises.
狐云⾮非⻰龙 ☁ 🐲🐲 (a cloud of foxes is not a dragon)

� Weixin Quek Chong
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Dagrún Aðalsteinsdóttir
(1989)
er listamaður og
sýningarstjóri með aðsetur í
Berlín. Hlutverk hennar sem
sýningarstjóri sprettur upp úr
þeirri þörf af skapa sér umboð
sem listamaður. Dagrún vinnur
í mismunandi miðla og í
verkum sínum notar hún bæði
persónulegar og skáldaðar
frásagnir til að skoða hvernig
hið einstaklingsbundna getur
öðlast samfélagslegt vægi í
gegnum menningarlega afurð.
Dagrún hefur sýnt verkin sín hjá
Institute of Contemporary Art
í Singapore, Het Nieuwe
Instituut í Rotterdam, Papiripar
Festival í Hamborg, Kling and
Bang í Reykjavík, ABC Klubhuis
í Antwerp, Addis Video Art
Festival í Eþíópíu og hjá
Sequences VII á Íslandi.
is an artist and curator
based in Berlin. Her position
as a curator comes from the
desire to have a sense of
agency as an artist. Dagrún
works in various media and her
work uses personal or fictional
narratives to be in dialogue
with how personal value versus
collective value can overlap
within the context of a cultural
production. Dagrún has pre
sented her work with Institute
of Contemporary Art in Singa
pore, Het Nieuwe Instituut in
Rotterdam, Papiripar Festival
in Hamburg, Kling and Bang in
Reykjavík, ABC Klubhuis in
Antwerp, Addis Video Art
Festival in Ethiopia and at
Sequences VII in Iceland.

Daniel Hui (1986)
er kvikmyndagerðar
maður og rithöfundur. Hann
útskrifaðist úr kvikmyndadeild
Listastofnunar Kaliforníu og er
einn stofnmeðlima 13 Little
Pictures, virtu óháðu kvik
myndaframleiðslufyrirtæki
í Singapore. Hann hefur gert
þrjár kvikmyndir í fullri lengd
– Eclipses (Pixel Bunkerverðlaunin sem alþjóðlegur
nýgræðingur á Doclisboa IFF
2013), Snakeskin (Sérstök
dómnefndarverðlaun á TFFDoc
í Tórínó FF 2014; Excellenceverðlaun á Yamagata IDFF
2015; Sérstök viðurkenning
dómnefndar á RIDM 2015),
and Demons (Kim Jiseok
verðlaunin í Busan IFF 2018;
Berlinale Forum 2019).
is a filmmaker and
writer. A graduate of the film
program in California Institute
of the Arts, he is one of the
founding members of 13 Little
Pictures, a critically acclaimed
independent film collective in
Singapore. He has made three
feature-length films – Eclipses
(Pixel Bunker Award for
International New Talent,
Doclisboa IFF 2013), Snakeskin
(Special Jury Award TFFDoc,
Torino FF 2014; Award of
Excellence, Yamagata IDFF
2015; Special Jury Mention,
RIDM 2015), and Demons (In
Competition, Kim Jiseok
Award, Busan IFF 2018;
Berlinale Forum 2019).

� Um listamennina

Guðlaug Mía
Eyþórsdóttir (1988)
útskrifaðist með BA
gráðu í myndlist frá Lista
háskóla Íslands árið 2012.
Hún lauk svo mastersnámi frá
Koninklijke Academie í Gent,
Belgíu árið 2018. Í myndlist
sinni skoðar Guðlaug Mía tákn,
hluti og rými hversdagsins,
bæði nærumhverfi okkar og
almenningsrými. Með því að
umbreyta stærðum, efnum
og formi kunnuglegra hluta
kannar hún hvernig huglægar
tengingar áhorfandans finna
sínar eigin merkingar. Meðfram
sinni eigin myndlist hefur
Guðlaug Mía unnið að marg
víslegum verkefnum innan
myndlistar. Hún rak sýningar
rýmin Kunstschlager í Reykjavík
og ABC Klubhuis í Antwerpen í
samstarfi við aðra myndlistar
menn. Einnig hefur hún staðið
að myndlistarútgáfum og
undanfarin tvö ár unnið við
Bláa vasann, stafrænan
gagnagrunn um orð íslenskra
myndlistarmanna.
received her BA in Fine
Arts at the IUA in 2012. She
completed her MA of Fine Arts
at the Koninklijke Academie in
Gent, Belgium, in 2018.
Recurrent subjects in her work
are everyday objects, symbols
and spaces, both public and
private. By transforming sizes,
materials and shapes of familiar
objects she explores how the
viewer’s connotations con
struct their own meaning.
Alongside her own practice
she has been involved in
various art projects. She
founded and ran, alongside
other artists, the exhibition
venues Kunstschlager in
Reykjavík and ABC Klubhuis
in Antwerpen. She has also
produced multiple publications
and co-created Blái vasinn, an
online database of interviews
and writings of Icelandic
artists.

Guo-Liang Tan (1980)
er listamaður sem fyrst
og fremst vinnur sem málari en
stundum skapar hann í aðra
miðla, svo sem texta, sam
klippur og myndbönd. Í verkum
hans verður yfirborðið, málað
og annars konar, að rými til
athafnar sem sýna látbragð
sjónrænnar virkni og vekja
upp ásæknar myndir sem
eiga í samræðum við vofur
abstraktsins. Verk hans hafa
verið sýnd í Asíu og Evrópu og
má finna í söfnum beggja álfa.
Af nýlegum sýningum má
nefna „Vandinn við að mála nú
á dögum (The Trouble With
Painting Today 2014) í Pump
House-galleríinu í London;
„Guo-Liang Tan: Vofuskjár
(Ghost Screen 2017) í Ota Fine
Arts í Singapore; „Önnur leið til
að líta á (hugsa um) málverk?“
(A Different Way Of (Thinking
About) Painting? 2017) í
Langgeng-listastofnuninni í
Yogyakarta og „Himneskar
vélar“ (Ethereal Machines
2018) í Ota Fine Arts í
Shanghai.
is a visual artist
working primarily in the field
of painting, from which works
in other mediums such as text,
collage and video sometimes
emerge. In his work, surfaces,
painterly or otherwise, become
a space for performing
gestures of affect and
conjuring a haunting that
converses with the ghosts of
abstraction. His work has been
exhibited and collected in Asia
and Europe. Recent exhibitions
include ‘The Trouble with
Painting Today’ (2014) at
Pump House Gallery, London;
‘Guo-Liang Tan: Ghost Screen’
(2017) at Ota Fine Arts, Singa
pore; ‘A Different Way Of
(Thinking About) Painting?’
(2017) at Langgeng Art
Foundation, Yogyakarta and
‘Ethereal Machines’ (2018) at
Ota Fine Arts, Shanghai.

About the artists

Luca Lum (1991)
er listakona og höfundur
með aðsetur í Singapore. Hún
vinnur á mótum margra list
miðla; gjörnings, ljóða og
skáldskapar. Nýlega hefur hún
lagt áherslu á tímabundin minni
frestunar og endurvörpunar,
gotneskan femínisma og
gjöfina. Hún er ein af stofn
meðlimum samvinnuverk
efnisins soft/WALL/studs
og hefur sýnt verk sín í NTUnýlistamiðstöðinni og NUSsafninu í Singapore, Cemetilistamiðstöðinni í Yogjakarta
og LUMA Westbau Zurich.
is an artist and writer
based in Singapore. She works
at the intersection of art, per
formance, poetry and fiction.
Her most recent interests
include temporal motifs of
the delay and the relay, gothic
feminisms, and the gift. She is
co-founder of the collaborative
project soft/WALL/studs,
and has presented work at the
NTU Centre for Contemporary
Art Singapore, NUS Museum
(Singapore), Cemeti Institute
for Art and Society (Yogya
karta), and LUMA Westbau
Zurich.
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Styrmir Örn
Guðmundsson (1984)
vinnur með blandaða
miðla. Með því að vita aldrei
alveg nákvæmlega hvað hann
er að gera stekkur hann á milli
ólíkra aðferða við listsköpun.
Hann ferðast um ókönnuð
svæði, innblásið rými. Þar
skapar hann lifandi verk sem
fela í sér sögur og tónlist og
sérhannaðir hlutir eftir hann
verða að óhlutbundnum,
vitsmunalegum leikföngum
sem gestir eru hvattir til að
leika sér að. Styrmir hefur
sýnt verk sín á alþjóðlegum
vettvangi í hvítum sýningar
rýmum, svörtum kössum og
utandyra, meðal annars í
litháíska skálanum á Feneyja
tvíæringnum, Casa del Lago
í Mexíkóborg, Boekie Woekie
í Amsterdam og Crikoteka í
Kraká.
works in mixed media.
By keeping himself in a place of
not knowing fully what he is
doing he skips between
different modes of art making.
He travels to uncharted
territories of inspirational
space. There, he creates live
works that involve performed
stories and music in which his
studio built objects take on a
role of abstract, cerebral toys
which exhibition guests are
urged to play with. Styrmir has
shown his work internationally
in white cubes, black boxes
and outdoors. His works have
been presented at Lithuanian
Pavilion at Venice Biennale,
Casa del Lago in Mexico City,
Boekie Woekie in Amsterdam
and Crikoteka in Krakow.

Sæmundur Þór
Helgason (1986)
er myndlistamaður
búsettur í Amsterdam. Hann er
meðstofnandi HARD-CORE,
listahóps sem þróar sjálfvirkni
væddan sýningarstjórnunar
búnað og Cosmos CarlPlatform Parasite, vefvangs-
sníkils sem notfærir sér
utanaðkomandi netpalla sem
hýsla listaverka í almennings
rými á netinu. Árið 2017
stofnaði Sæmundur Félag
Borgara, sem eru hagsmuna
samtök borgara og þrýstihópur
um borgaralaun á Íslandi. Árin
2020 og 2021 er hann með
vinnuaðsetur hjá Rijksakademie
van Beeldende Kunsten í
Amsterdam.
XXXXXXX

Weixin Quek Chong
(1988)
Weixin Quek Chong
rannsakar áþreifanleika og
sjónleika, stafræn/lífræn
sambönd og þýðingar/um
breytingarferli, í bland við
efnisleika myndar/hlutar og
fjölskynjunarnálgun. Hún
hefur aðsetur í Singapore og
Madrid og hefur sýnt verk sín
í London, Vín, Seúl, Istanbúl,
Taipei, Brussel, Amsterdam
og Yogyakarta, svo eitthvað
sé nefnt.
explores tactility and
visuality, digital/ organic
relationships and processes
of transformation /translation,
moving between image/
object materiality and a multisensorial approach. She is
based in both Singapore and
Madrid and has shown work
in London, Vienna, Seoul,
Istanbul, Taipei, Brussels,
Amsterdam and Yogyakarta
among other cities.

Hlutbundin þrá
Object of Desire
24.03.–
14.06.20
Listamenn
Artists
Dagrún Aðalsteinsdóttir
Daniel Hui
Guðlaug Mía Eyþórsdóttir
Guo-Liang Tan
Luca Lum
Styrmir Örn Guðmundsson
Sæmundur Þór Helgason
Weixin Quek Chong

13:00 – 15:00

Bíó Paradís
Snakeskin
Daniel Hui
Working Dead
Sæmundur Þór Helgason

Fjölskyldustund
Getur allt verið skúlptúr?
Family Saturdays
Can anything
be sculpture?
Þór Sigurþórsson

19:00 – 21:00

7/2 Föstudagur Friday

Opnun Opening
Hlutbundin þrá
Objects of Desire

17:00 – 23:00

27/3 Föstudagur Friday
16:00 – 17:00

Listamannaspjall
með sýningarstjóra
Artists’ talk
with curator
Dagrún Aðalsteinsdóttir
Guðlaug Mía Eyþórsdóttir
Daniel Hui

Þýðing og
yfirlestur
Translation and
Proof-reading
Ingunn Snædal
Hönnun
Design
Studio Studio
(Arnar Freyr Guðmundsson,
Birna Geirfinnsdóttir)

Safnanótt
Leiðsagnir og listasmiðjur
Museum Night
Guided tours and
workshops
10/5 Miðvikudagur Wednesday
12:15 – 13:00

Menning á miðvikudögum
Leiðsögn
Culture Wednesdays
Guided tour
Jóhannes Dagsson

18/4 Laugardagur Saturday
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Prentun
Printing
Svansprent
© Gerðarsafn
– Listasafn Kópavogs,
höfundar texta og myndefnis/
ljósmynda, 2020 Gerðarsafn
– Kópavogur Art Museum,
authors, artists/photographers,
2020

Gerðarsafn   Kópavogur Art Museum
Hamraborg 4 200 Kópavogur Iceland

2/5 Laugardagur Saturday

20:00 – 22:00

24/3 Þriðjudagur Tuesday

Sýningarstjórn
og textar
Curator and texts
Dagrún Aðalsteinsdóttir

H
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23/3 Mánudagur Monday

www.gerdarsafn.is

13:00 – 15:00

23/2 Sunnudagur Sunday

Fjölskyldustund
Hönnum Eyjaborg
Family Saturdays
XXXXXXX
Guðlaug Mía Eyþórsdóttir

15:00 – 16:00

Viðburðir

Sýningarstjóraspjall
Curator’s talk
Dagrún Aðalsteinsdóttir
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