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Ragnar Axelsson. Veiðimaður á hafísnum í Thule Hunter on the ice in Thule, 2019.

Ísskápur jarðarinnar 
 að bráðna

Einn fremsti ljósmyndari þjóðarinnar hefur 
nú sett upp stóra sýningu á verkum sínum í 
Listasafni Reykjavíkur – Hafnarhúsi. Á síðasta 
ári sagði goðsögnin Ragnar Axelsson upp 
starfi sínu á Morgunblaðinu eftir 46 ár. Hann 
segist hafa verið á yfirsnúningi í langan tíma, 
í fullri vinnu jafnframt því að mynda það sem 
hann sjálfur taldi mikilvægast. Nú geti hann 
einbeitt sér að því sem hann helst vilji gera – 
að mynda norðurslóðirnar. 

Að mati Ragnars er ljósmyndun norður
slóða afar mikilvægt og brýnt verkefni. Því 
hefur hann sinnt meðfram annarri vinnu 
undanfarna áratugi og er hvergi nærri hættur. 
„Af því að þetta breytist svo hratt. Þetta er 
mannkynssagan. Og svo er Íslandssagan í því 
líka.“ Ragnar brennur fyrir málefninu. „Ég er 
alveg sannfærður um að þetta verður stærsta 
mál jarðarinnar á komandi árum þegar COVID 
er búið. Þarna er ísskápur jarðarinnar að 
bráðna. Jörðin er í þeim fasa núna að það er 
að hlýna, hvort sem það er okkur að kenna eða 
ekki – ég læt vísindamenn um það, en líf okkar 
mun breytast. Það verða allskonar breytingar. 
Það eru auðvitað tækifæri líka, fyrir þá sem þar 
búa, en þeir þurfa að eiga tækifærin. Ég er að 
reyna að sýna heiminum þetta fólk og hvað er 
að gerast þarna.“

Ragnar segist vera náttúruverndarsinni – 
hann var í sveit á sumrin, lærði að bjarga sér  
í náttúrunni, í indíánaleik á hestbaki ofan  
í jökulám og segir að hann hafi í raun orðið að 
manni strax sem lítið barn. „Það var enginn til 
að bjarga þér ef þú dast í ána. Maður þurfti að 
stóla á sjálfan sig og læra á náttúruna.“ Ragnar 
telur reyndar að allir Íslendingar séu náttúru
verndarsinnar innst inni. „Ég geri mér grein fyrir 
að við þurfum að virða náttúruna en við eigum 
heima í henni líka.“ 

Ragnar fór fyrst til Grænlands ungur maður 
þegar hann var að læra að fljúga. Það togaðist 

á í honum flugið og ljósmyndunin og sem betur  
fer fyrir okkur hin varð ljósmyndunin ofan á. 
„Það var ekki síst fyrir listaverkabækurnar 
hans pabba og tímaritið Life sem ég valdi 
ljósmyndunina.“ Ragnar heldur að hann hafi 
komið 4050 sinnum til Grænlands. Hann hefur 
margoft flogið yfir Grænland og ferðast um 
landið vítt og breitt. „Ég hef séð hvað er að ger
ast þarna. Eins og ég hef séð hvað er að gerast 
með íslensku jöklana, ég var farinn að hugsa 
um það strax sem barn og unglingur.“ 

Í nýútkominni bók Ragnars, Hetjur norður
slóða, eru afar áhugaverðar frásagnir af 
samskiptum hans við grænlenska veiðimenn, 
svaðilförum um þennan ískalda heimshluta, 
samskipti manna og dýra. Ragnar segir að oft 
þurfi að sýna þolinmæði til þess að fá veiði
mennina til að tala og segja sögurnar sínar. 
„Þetta eru mjög klárir menn, eins og vinur 
minn Hjelmer, ofboðslega töff og flottur gaur, 
í mínum huga er hann flottari en James Bond. 
Hann hefur upplifað svo margt, lifað allskonar 
ævintýri og honum finnst það aldrei vera neitt. 
Ég hef farið með honum í veiðiferðir og lent í 
miklum ævintýrum. Í einni slíkri veiðiferð áttaði 
Hjelmer sig á því að þeir voru búnir að týna 
skotunum eftir að hafa skotið ísbjörn sem þeir 
mættu á ísnum. Sá var ekki einn á ferð og því 
voru félagarnir í bráðri hættu við að gera að 
bráðinni og koma henni upp á hundasleðann, 
því að hvar voru hinir birnirnir tveir? Hann veltir 
sér ekki upp úr slíkum atvikum og man stund
um ekki eftir svona ævintýrum fyrr en hann 
sér myndirnar. Hann gefst aldrei upp og leysir 
allar þrautir á hafísnum sem að honum steðja, 
þrautir sem flest okkar myndu ekki lifa af.“

Sögur af samskiptum veiðimannanna og 
sleðahundanna eru mergjaðar en Ragnar segir 
að þeim hafi stundum fundist kjánalegt að 
segja honum þær. „Þessar hetjur norðurslóða 
eru bæði veiðimennirnir og hundarnir, því að 

þeir vinna saman og geta ekki hvor án annars 
verið.“ Hundarnir gæta húsbónda sinna vel, 
draga þá upp úr vökum og vinna hin ýmsu verk 
þeim til lífsbjargar. 

En hundunum og veiðimönnunum á 
Grænlandi hefur fækkað. Áður fyrr voru sleða
hundar framan við hvert hús í þorpinu Ittoqqor
toormiit (Scoresbysund) á Norðausturströnd 
Grænlands en nú eru aðeins örfáir hundar eftir 
úti á hafísnum. Þeim hefur líka fækkað mikið 
sem lifa á veiðum enda sæta þeir vissum tak
mörkunum. Ragnar segir að það reynist þess
um náttúrubörnum afar erfitt. „Veiðimennirnir 
segja mér að þeir passi sig alveg, ef einhverjir 
þurfi að gæta sín á ofveiði séu það þeir. Þeir 
myndu aldrei útrýma ísbirninum. Það sem þeir 
þola hvað síst eru reglur, það er erfitt að binda 
náttúrubörn reglum ef sá sem býr til reglurnar 
skilur ekki náttúruna. Þeir óttast það meira en 
nokkuð annað. Slíkar reglur gera meiri skaða 
í sál veiðimannanna en það að berjast fyrir lífi 
sínu í fárviðri. Þá ferðu þó með sóma!“

Ragnar segir að Hjelmer vinur hans hafi 
viljað segja sína sögu, segja frá lífi sínu eins og 
það er, ef það mætti vera til þess að auka skiln
ing þeirra sem setja veiðimönnunum íþyngj
andi reglur. 

Á sýningunni eru ekki aðeins myndir frá 
Grænlandi heldur líka mannamyndir héðan frá 
Íslandi, nýjar myndir af íslensku jöklunum og 
síðan myndir af hetjum norðurslóðanna. „Ég 
vona að þetta tali fallega saman sem heild og 
fái fólk til að hugsa. Þetta er líf sem er til, líf 
sem er að breytast, líf sem er að hverfa. Við 
þurfum að gefa framtíðinni gaum, eygja von 
og sjá tækifæri.“

Ragnar vinnur nú að því að mynda öll 
norður skautslöndin, og er í því skyni að fara á 
Norðurpólinn. Hann segist alltaf vera að reyna 
að ná góðri mynd, hann sé ekki enn búinn að því 
og því haldi hann áfram.  



One of the foremost photographers 
in Iceland currently holds a large 
exhibition of his work at Reykjavík Art 
Museum – Hafnarhús. Last year, legend 
Ragnar Axelsson retired from his job at 
Morgunblaðið after 46 years. He says he  
was working too much for too long, holding 
down a full-time job as well as taking photos 
of that which he thought was important.  
Now he can concentrate on his favourite 
project – photographing the Arctic regions. 

According to Ragnar, photographing the 
Arctic is extremely important and vital. He 
has been doing this alongside other work 
for decades and is nowhere nearly finished. 
“Because this changes so fast. This is world 
history, and it also includes Icelandic history.” 
Ragnar is passionate about the subject. “I am 
convinced that this will be the burning issue in 
the world once COVID is over. This is the world’s 
refrigerator melting. The earth is now in a phase 
of warming, whether that is our fault or not –  
I leave that discussion to the scientists – but 
our lives are going to change. All kind of change 
are going to happen. Of course, this also brings 
opportunities for those who live there, but the 
opportunities must belong to them. I am trying 
to show the world these people and what is 
happening there.”

Ragnar claims to be a nature conservationist 
– he spent summers in the countryside, learnt 
to survive in nature, playing cowboys and 
Indians on horseback across glacial rivers, and 
he says he became a man already as a child. 
“There was no one to rescue you if you fell in 
the river. You had to rely on yourself and study 
nature.” Ragnar believes all Icelanders are 
conservationists deep down. “I realise we must 
respect nature, but we also live in it.”

Ragnar first travelled to Greenland as a young 
man when he was learning to fly. He did not know 

The world’s  
 refrigirator melting

whether he preferred flying or photographing, 
luckily for us, photographing won out. “It was 
mostly due to my father’s art books and Life 
magazine that I chose photographing.” Ragnar 
thinks he has visited Greenland 40-50 times. He 
has often flown over it and travelled all over it. 
“I have seen what is happening there. Just as I 
have seen what is happening with the Icelandic 
glaciers, I was already thinking about that as a 
child and teenager.”

Ragnar’s latest book, Arctic Heroes, contains 
extremely interesting stories of his relations 
with Greenlandic hunters, hazardous journeys 
around this icy part of the world, the connection 
between people and animals. Ragnar says it 
can require patience to get the hunters to talk 
and tell their stories. “These are very smart 
people, like my friend Hjelmer, an incredibly cool 
guy, in my mind he is cooler than James Bond. 
He has experienced so much, had all sorts of 
adventures and he never thinks it’s a big deal. I 
have gone on hunting trips with him which have 
been completely wild. On one such trip, Hjelmer 
realised they had lost their ammunition after 
shooting a polar bear on the ice. The bear was 
not travelling alone, so the pair were in extreme 
danger while gutting the carcass and mounting 
it on the dog sled, because where were the 
other two bears? Hjelmer does not dwell on 
such occasions and sometimes he doesn’t 
remember them until he sees the photos. He 
never gives up and he solves all problems that 
the sea ice throws at him, problems which 
would mean death for most of us.”

Stories of the interaction between hunters 
and their sled dogs can be thrilling but 
according to Ragnar, the hunters sometimes 
felt awkward telling them. “These heroes of 
the Arctic are both the hunters and the dogs, 
because they work together, and neither can 
survive without the other.” The dogs look out for 

their masters, pull them out of water and help 
them in many different ways.

But the number of dogs and hunters in 
Greenland has fallen. In the past, there were 
sled dogs in front of every house in the village 
of Ittoqqortoormiit on the northeast shore of 
Greenland, but now there are only a few dogs 
left on the ice. There has also been a great 
drop in the number of hunters, as their lifestyle 
is constantly subjected to more limitations. 
According to Ragnar, this is very trying for these 
children of nature. “The hunters tell me that 
they are mindful of the environment, overfishing 
harms them more than anyone. They would 
never exterminate polar bears. They find it hard 
to tolerate rules, it is hard for children of nature 
to obey rules, if those who make them don’t 
understand the nature. This, they fear more than 
anything. Such rules hurt the soul of the hunters 
more than fighting for their life in a blizzard. At 
least that is an honest way to go!”

Ragnar says his friend Hjelmer wanted to tell 
his story, describe his life as it is, if this could 
increase understanding with those who lay 
down oppressive rules for the hunters.

The exhibition is not confined to photos from 
Greenland, there are also portraits from Iceland, 
new images of Icelandic glaciers and photos 
of the heroes of the Arctic. “I hope this creates 
a beautiful dialogue as a whole concept, and 
makes people think. This is a life that exists, life 
that is changing, life which is disappearing. We 
must think about the future, glean hope and see 
opportunities.”

Ragnar is currently working on 
photographing the Arctic countries and 
planning a journey to the North pole for this 
purpose. He claims to always be trying to get a 
good photo, he still has not managed it and thus 
he continues. 

Ragnar Axelsson, 1987. Ljósmynd Photo Árni Johnsen. 
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Birgir Snæbjörn Birgisson, ljósmynd photo: Eyþór Árnason. 

Kraftur og ástríða Errós 

Birgir Snæbjörn Birgisson myndlistar-
maður stýrir sýningunni Dýrslegur kraftur,  
sam sýningu Errós og fimmtán annarra  
listamanna í Hafnarhúsinu. 
 
Hvernig velur þú listamennina á sýninguna?

Eins og oft er þá eru margir tilkallaðir en fáir 
útvaldir. Grunnurinn er fókusinn á frásögnina, 
þá er ég líka að tala um samfélagslega frásögn. 
Verkin hafa eitthvað með samfélag og samtíma 
að gera, þó með ólíkri nálgun – bæði varðandi 
efni og miðla. 

Það hefði verið hægt að fara hefðbundnu 
leiðina, listasöguleiðina, en þetta er held ég 
hlaðna og opna leiðin – ekki algerlega fyrir
sjáanleg, en nokkuð fjölbreytt. Aldurshópur 
listamannanna er breiður og þeir yngstu  
nýlega útskrifaðir úr Listaháskólanum. Það er 
sammerkt með listamönnunum að þegar ég 
hafði samband við þá kom í ljós að þeir áttu 
allir mislaumulegt samband við Erró, hvort 
sem það var saga af einu listaverkabók æsku
heimilisins, sem fjallaði um Erró, eða hver það 
var sem keypti af þeim fyrsta verkið – Erró! 
Það er mín skoðun að Erró hafi haft miklu 
meiri áhrif en við gerum okkur grein fyrir og 
það alveg niður í grasrótina.  
 
Titillinn – Dýrslegur kraftur,  
hvernig verður hann til? 

Ég var byrjaður að fiska eftir titli og langaði 
pínulítið að tengja hann tónlist, svo merkilegt 
sem það nú er, eða einhverju sem gæti vísað 
í þann lifandi kraft sem oft er að finna í tón
listinni. Svo rakst ég á Erróverkið Raw Power, 

klippiverk frá 2009 í gagnagrunni safnsins. 
Á því er mynd af einum af mínum uppáhalds 
tónlistarmönnum, Iggy Pop, og verkið er aug
ljós vísun í plötu og samnefnt lag The Stooges 
frá 1973. Ég tengdi strax við þennan kraft sem 
Erró stendur fyrir og ég upplifi í verkum hans. 
Ég hef verið að grúska í gömlum umfjöllun
um um sýningar hans og þar birtist þetta orð 
kraftur nokkurn veginn í hverri einustu grein! 
Titill verksins var á sínum tíma þýddur Óskorað 
vald sem ég tengi nú frekar við valdbeitingu. 
Ég leyfði mér að koma með þessa tillögu – Dýr
slegur kraftur, vegna þess að það er eitthvað 
sem mér finnst þeir eiga sammerkt, Erró og 
Iggy, þeir standa fyrir einhverskonar óbeislað
an, allt að því dýrslegan, kraft.  
 
Hver eru kynni ykkar Errós?

Ég vann sem tæknimaður í Listasafni 
Reykjavíkur í fjölmörg ár og kom að og hengdi 
upp, að ég held, allar Erró sýningarnar sem 
voru settar upp í Hafnarhúsinu frá óformlegri 
opnun þess árið 1998 til að mig minnir ársins 
2010 eða 12. Erró þekki ég í gegnum það starf. 
Ég hitti hann árið 2012 í París, þá berst þetta í 
tal og ég segi honum að ég hafi hengt upp allar 
þessar sýningar. Hann horfir á mig og segir: 
Aumingja þú! Við eigum fínan vinskap í gegnum 
myndlistina og ég hef hitt hann í París á mínum 
ferðum þangað.  
 
En áhrif hans á íslenska myndlist?

Já, eins og ég segi – þrátt fyrir að hann 
hafi verið mjög aðgengilegur okkur held ég 
að hann hafi alltaf verið svolítið rammaður af, 

hann hefur birst sem einhverskonar eyland, 
þessi gríðarlega alþjóðlega virðing sem verk 
hans og hann njóta hafa gert hann að einhverju 
leyti ósnertanlegan. Hann hefur haft gríðarleg 
áhrif á mig og það er ekki bara vísunin í sam
félag og pólitík heldur jafnframt þessi kraftur 
og ástríða sem ég hef reynt að tileinka mér og 
miðla áfram. Að vinnusemi og þrautseigja sé 
dropinn sem holi steininn, þó í tilfelli Errós megi 
ímynda sér að það sé ekki stakur dropi, heldur 
ausandi rigning – allt að því haglél, þannig að 
maður kemst aldrei með tærnar þar sem hann 
hefur hælana. 

Mér er minnisstætt þegar ég var í listnámi 
í Frakklandi, í tíma um franska myndlist og 
listasögu og kennarinn fer yfir feril Errós – svo 
hugsar hann sig allt í einu um og horfir til mín 
og segir: „Hann Erró er reyndar Íslendingur.“ 
Þarna fannst mér það kannski opinberast 
hversu gríðarleg stærð hann er og hvernig 
honum hefur tekist að stækka heiminn en 
minnka hann á sama tíma. 

En talandi um áhrif hans á okkur má líka 
velta fyrir sér hvort við höfum haft einhver  
áhrif á hann? 



Erró – Passion and Power

The title – Raw Power,  
how did that come about?

I was starting to look for a title and I kind of 
wanted to connect it with music, for whatever 
reason, or something that would reference the 
live energy often found in music. Then I came 
across Erró’s piece Raw Power, a collage from 
2009, in the museum’s data collection. The work 
has a picture of one of my favourite musicians, 
Iggy Pop, and is an obvious reference to the 
record and song of the same name by The 
Stooges from 1973. I immediately connected 
to the power which is Erró’s trademark and I 
experience in his work. I have been reading old 
reviews about his exhibitions and the word power 
appears in nearly every single one! The title of 
this work was at the time translated into Icelandic 
as Óskorað vald (Unlimited Power) which I feel 
has more to do with coercion. I allowed myself 
to make this suggestion – Dýrslegur kraftur, 
because in my opinion that is something they 
share, Erró and Iggy, they represent some kind of 
unbridled, almost feral, power.

How do you know Erró?
I worked as a technician at Reykjavík Art 

Museum for many years and I was involved in, or 
hung, I think, every Erró exhibition in Hafnarhús 
from its opening in 1998 until, I think, 2010 or 
2012. I know Erró through this work. I met him 
in Paris 2012, we started talking about this and 
I tell him that I hung all those exhibitions. He 
looked at me and said: Poor you! We have a 
good friendship through art, and I have met him 
when I visit Paris. 

What about his influence in Icelandic art?
Yes, as I have said – although he has been 

very accessible to us, I also believe he’s always 
been cordoned off in a way, he has appeared 
as some sort of an island, this enormous 
international respect that he and his work 
command have made him untouchable to 
a point. He has always been a tremendous 
influence in my work, not only in his references 
to the society and politics, but also with his 
passion and energy which I have tried to adopt 
and communicate to others. The idea that 
diligence and endurance are the dripping water 
which hollows the stone, although in Erró’s case 
it is not just dripping water but heavy downfall – 
almost a hailstorm, you can never get anywhere 
close to his status and eminence. 

I remember, when I was studying art in 
France, in a course on French art and art history, 
and the teacher was describing Erró’s career – 
when all of a sudden he pauses, looks at me and 
said: “Erró is actually Icelandic.” This, in a way, 
showed his enormous influence and how he has 
managed to enlarge the world and shrink it at 
the same time.

Speaking of his influence on us, one might 
also wonder whether we have in any way 
affected him?

Artist Birgir Snæbjörn Birgisson 
oversees the exhibition Raw Power,  
a group exhibition with Erró and fifteen 
other artists in Hafnarhús. 

How did you select the artists  
for the exhibition?

As is often the case, there were many in the 
running but only a few made the cut. I focus 
primarily on the narrative, by which I mean a 
social narrative. The works have to do with the 
society and the present time, although the 
approach is different – both regarding materials 
and media.

It would have been possible to take the 
traditional route, the art history route, but I 
think this is the loaded and open route – not 
totally predictable and fairly diverse. The artists 
are of different age, the youngest are recent 
graduates from the Iceland University of the 
Arts. When I contacted them, it became clear 
that they all had some connection with Erró, 
albeit somewhat surreptitious in some cases, 
whether it was that the only art book in their 
childhood home was about Erró, or that the first 
person to buy their work was Erró! I believe that 
Erró is far more influential than we realise, right 
down to the grass roots. 

Erró, Raw Power, 2009.
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6. bekkingum boðið á Kjarvalssýningu
„Það væri gaman að geta stokkið úr einni 

mynd í aðra,“ segja vinkonurnar Dúna og 
Hrafnhildur, sem báðar eru nemendur í 6. bekk. 
„Þá myndi maður byrja á einni og næsta væri 
sá staður sem maður væri kominn á, eins og 
ef maður færi upp þetta fjall á þessu málverki, 
væri útsýnið uppi eins og á næsta málverki.“ 
Þarna eru vinkonurnar að tala um landslags
málverk Jóhannesar S. Kjarvals sem nú eru til 
sýnis á Kjarvalsstöðum.

Kjarvalsstaðir og sýningar á verkum 
Kjarvals hafa um árabil verið vinsæll náms
vettvangur fyrir skólahópa. Verk Kjarvals 
eru áhugaverð fyrir allan aldur, en í Listasafni 
Reykjavíkur hefur sjónum verið beint sérstak
lega að 6. bekkingum við hönnun fræðslu
tilboðs um ævi og störf Jóhannesar S. 
Kjarvals. Þannig gefst tækifæri til þess að 
vinna á markvissari hátt með heimsókn á 
sýningar á verkum hans. Boðið er upp á leið
sögn safnkennara um sýningarnar, námsefni 
sem nemendur vinna bæði á staðnum og í 
skólanum, auk ýmissa möguleika á fjarnámi, 
Má þar nefna fyrirlestra og fleira efni sem finna 
má á heimasíðu safnsins. Listasafn Reykjavík
ur býður nemendum í 6. bekk í grunnskólum 
Reykjavíkur upp á ókeypis rútuferðir til og frá 
skóla til að skoða og læra um Kjarval. 

Hrafnhildur Kristín Sölvadóttir og Dúna 
Steinunn Þorgeirsdóttir eru nemendur í 6. bekk 
og við fengum þær til þess að skoða nokkur 
verk eftir Kjarval á Kjarvalsstöðum. Sýningum 
á verkum Kjarvals er skipt út reglulega 
og undanfarið hafa verið uppi þematískar 
sýningar sem tala á einhvern hátt við 
samtímann. Í mars verður sett upp stór sýning 
á verkum Kjarvals í samtali við samtímalista
menn og verk þeirra. 

Að taka eitthvað og gera í sínum eigin stíl
Við byrjum á að velta fyrir okkur hinni 

þekktu mynd Kjarvals, Skjaldbreiður. „Steinar  
eru oftar hringlaga eða oddhvassir, mismun
andi, en steinarnir á myndinni eru frekar 
kassalaga eins og þeir séu form … sem er mjög 
flott því það eru ekki margir sem gera þannig 
steina,“ segja stelpurnar. „Ég sé mjög mikið 
grænt, blátt og túrkis  þetta lítur út eins og 
túrkis kristallar – líta út eins og eldhúsið hjá 
ömmu minni. Þar eru svona litlar glansandi 
flísar,“ segir Hrafnhildur. „Mjög fáir myndu 
teikna steina svona. Þetta er meira svona eins 
og að taka eitthvað og gera í sínum eigin stíl. 
Steinar sem við myndum mála væru öðruvísi,  
í okkar stíl.“

Stelpurnar segja þessi málverk Kjarvals 
innihalda mikið af náttúru, fjöllum, steinum og 
mosa. „Og svo eru myndirnar litríkar, sem er 
flott.“ Kjarval noti greinilega marga litatóna: 
„Litirnir eru blandaðir og margir, eins og t.d. 
grænn er ekki bara grænn, heldur líka mosa
grænn, mintugrænn, túrkis og ljósgrænn. Ekki 
svona eins og fjögurra lita pakki – gulur, rauður, 
grænn og blár – eins og maður fær í flugvélum,“ 
segja þær og hlæja. 

Stelpunum finnst áhugavert að húsið  
heiti Kjarvalsstaðir, í höfuðið á Jóhannesi 
Sveinssyni, sem einu sinni var bara lítill drengur 
sem þurfti að flytja frá foreldrum sínum um 
langan veg en tókst svo að verða þekktur mál
ari með konunganafnið Kjarval. Og tókst að 
gera steina fallega. 

„Ef ég ætti að skíra málverkin upp á nýtt 
– þá myndi ég láta þau heita Forvitni,“ segir 
Hrafnhildur. „Það er svo mikið í gangi í mál
verkunum að maður nær aldrei að sjá allt í einu. 
Þess vegna getur maður komið aftur og aftur 
og skoðað sömu málverkin, en samt séð alltaf 
eitthvað nýtt, sem er skemmtilegt.“

Stökkva úr  
einni mynd í aðra

Hrafnhildur Kristín Sölvadóttir og Dúna Steinunn Þorgeirsdóttir. Ljósmynd Photo: Eyþór Gunnarsson.



6th graders visit Kjarvalsstaðir
“It would be cool to be able to jump from 

one image into the next,” say Dúna and 
Hrafnhildur, two friends in the 6th grade. “You 
could start in one image and the next one 
would be the place you visit next, like if you 
went up the mountain in this painting, the view 
would be like the next painting.” The girls are 
talking about the landscapes of Jóhannes S. 
Kjarval, currently on display at Kjarvalsstaðir.

Kjarvalsstaðir and Kjarval exhibitions have 
for years been a popular study venue for 
school groups. Kjarval’s work is interesting to 
all age groups but Reykjavík Art Museum has 
focused on 6th graders in designing education 
material about the life and work of Jóhannes 
S. Kjarval, thus offering an opportunity to work 
in a more purposeful manner with museum 
visits. It is possible to get a guided tour with a 
museum teacher, material which the students 
work at the museum or in their school, and 
there are also various ways of distance 
learning, including lectures and other material 
on the museum’s website. Reykjavík Art 
Museum offers 6th grades in Reykjavík free bus 
rides to and from their school, to come and 
learn about Kjarval. 

Hrafnhildur Kristín Sölvadóttir and Dúna 
Steinunn Þorgeirsdóttir are students in the 
6th grade and we examined a few of Kjarval’s 
works at Kjarvalsstaðir with them. The Kjarval 
exhibitions are regularly rotated and recently 
they have been thematic and in dialogue with 
the present times. In March, a great exhibition 
of Kjarval’s work in dialogue with contemporary 
artist and their work will be opened. 

To take something and recreate  
it in your own style

We start by looking at Kjarval’s famous 
painting, Skjaldbreiður. “Rocks are more often 
round or sharp, all different, but the rocks in 
the painting are more square-shaped, like a 
form … which is very cool because not many 
people paint stones like this,” say the girls. “I see 
a lot of green, blue and turquoise – it looks like 
turquoise crystals – looks like my grandma’s 
kitchen, which has these small, shiny tiles,” says 
Hrafnhildur. “Almost no one would draw rocks 
like this. It’s more like taking something and 
recreating it in your own style. Rocks that we 
would paint would be different, in our own style.”

The girls say Kjarval’s paintings have a lot of 
nature, mountains, rocks and moss. “And they 
are colourful, which is cool.” Kjarval obviously 
uses a lot of shades: “The colours are mixed 
and so many, like green isn’t just green, it’s 
mossy green, mint green, turquoise and pale 

green. Not like a pack of four colours – yellow, 
red, green and blue – which you get on an 
airplane,” they say laughing.

They find it interesting that the building 
is called Kjarvalsstaðir, named for Jóhannes 
Sveinsson who once was just a small boy 
who had to move far away from his parents 
but became a famous painter, bearing the 
king’s name, Kjarval. And he managed to make 
stones look pretty.

“If I had to rename the paintings – I would 
call them Curiosity,” says Hrafnhildur. “There 
is so much going on that you never see it all 
in one go. That’s why you can return again 
and again and look at the same paintings and 
always see something new, which is fun.”

Jump from one  
 image into the next

25.06.2020– 
 16.05.2021 
Jóhannes S. 
Kjarval:  
Hér heima 
At Home 
 
Sýningarstjóri 
Curator  
Edda 
Halldórsdóttir



Hreyfingar 
 löndunarmanna

Á einkasýningu Huldu Rósar Guðnadóttur í 
Asal Hafnarhússins beinir listakonan sjónum 
sínum að löndunarmönnum sem landa frosnum 
fiski úr frystitogara. Hulda Rós hefur árum 
saman einbeitt sér að höfnum, verkamönnum 
og samfélagslegum málefnum. Verkið í Asal 
samanstendur af þriggja rása kvikmyndaverk
inu Labor Move, skúlptúrum er beintengjast 
kvikmyndaverkinu, og myndbandsupptöku af 
vinnu við samsetningu skúlptúranna í salnum 
sjálfum í aðdraganda sýningaropnunar. 

„Einu sinni hékk ég mikið á bar í Reykjavík 
sem hét Sirkus. Á Sirkus voru margir listamenn 
og allskonar annað fólk. Margir strákanna sem 
héngu á Sirkus tóku að sér ósamningsbundin 
störf, til þess að geta verið frjálsir listamenn 
 störf sem gáfu mikið af sér og eitt af því var 
löndun. Ég heyrði því margar sögur af löndun 
þegar ég sat með minn bjór á Sirkus. 

Árið 2010 var ég flutt til Berlínar og hafði 
mikið verið að velta fyrir mér orsökum hrunsins 
og hversvegna íslenska þjóðin væri eins og 
hún er. Þá hóf ég rannsóknarverkefni í gegnum 
listina, og tilfinningin í maganum sagði mér að 
skoða betur minn eigin bakgrunn. Það hafa 
orðið miklar samfélagsbreytingar á Íslandi, 

hér áður fyrr fylgdi lífinu mikill sársauki og 
síðan hafa nýjar kynslóðir verið uppteknar af 
því að bæta lífskjör sín og jafnvel hlaupa upp 
um stéttir. Þar af leiðandi horfir fólk minna í 
baksýnisspegilinn. Að mínu mati þurfum við 
að gera upp við fortíðina til þess að geta betur 
tekist á við framtíðina. Mín tilfinning sagði mér 
að fara vestur á Bíldudal, í þorpið þaðan sem 
amma mín er. Þar hófst Keep Frozen ævintýrið, 
þar gerði ég fyrsta verkið. Ég hef lengi haft 
áhuga á höfnum, pabbi minn hannaði og fram
leiddi fiskikör og á sumrin fórum við fjölskyldan 
um hafnir landsins í rannsóknarferðir. Ég er 
einnig alin upp skammt frá Reykjavíkurhöfn 
og hef skoðað hafnalíf í Marokkó og New York 
og víðar. Að mínu mati er kjarninn í fagurfræði 
hafna vinnan sem þar fer fram.“

Hulda Rós hefur unnið með þetta þema í 
gegnum árin, meðal annars árið 2014 á Lista
hátíð í Reykjavík þar sem löndunarmenn frömdu 
gjörning í fyrsta skipti í Þoku galleríi. Huldu Rós 
er fegurð löndunarstarfsins hugleikin, hreyf
ingar löndunarmannanna, vélarnar og ferlið 
allt. Úr því spratt ljóðræn heimildarmynd um 
þessi mikilvægu störf – myndin Keep Frozen frá 
2016. Sama ár var henni boðið að halda einka

sýningu í Leipzig í Þýskalandi sem endaði með 
því að Hulda Rós bauð löndunargenginu sínu til 
Þýskalands. Þar frömdu þeir 48 klukkustunda 
gjörning fyrir framan áhorfendur og líktu eftir 
því að þeir væru að landa frosnum fiski úr frysti
togara. Gjörningurinn var tekinn upp og er Labor 
Move kvikmyndaverkið sem sýnt er í Asal 
Hafnarhússins afrakstur þess. Gjörningurinn var 
settur upp eins og löndunarmennirnir væru við 
vinnu, þeir hófust handa kl. 6 að morgni og tóku 
sér matar- og kaffipásur á tilteknum tímum. Þeir 
fluttu kassa frá einum stað til annars, kassa sem 
var búið að þyngja eins og þeir innihéldu fisk. 

„Þetta var tilraun á marga vegu – hreyf
ingarnar voru ekki þær sömu og á höfninni, þeir 
voru í löndunargöllunum sínum svo þeim varð 
ofboðslega heitt og fóru sumir að klæða sig 
úr. Það þriðja var að það var skrýtið að vinna 
vinnuna fyrir framan allt fína fólkið sem var að 
horfa, það myndaðist furðuleg stemning þannig 
að á endanum ákváðum við að bjóða áhorf
endunum að taka þátt í því að flytja kassana. 
Það var alveg kostulegt, að sjá þennan for
réttindahóp með vínglösin sín að ganga í störf 
löndunarmannanna!“  



Dockworkers  
 movements

Hulda Rós has worked with this theme for 
years, including at Reykjavík Art Festival in 
2014, where the dockworkers carried out their 
first performance at Gallery Þoka. Hulda Rós 
is bound up in the beauty of the unloading 
process, the dockworkers’ movements, the 
machinery, the lot. This led to her creating a 
poetic documentary about this important work 
– the film Keep Frozen from 2016. That same 
year, she was invited to give a solo exhibition 
in Leipzig, Germany, which led to Hulda Rós 
inviting her dockworkers to Germany, where 
they carried out a 48-hour performance in 
front of the audience, where they mimicked 
unloading frozen fish from a freezer trawler. 
The performance was recorded, and the result 
is Labor Move, the film work on display in the 
A-hall of Hafnarhús. The performance was 
carried out exactly like actual dock work, the 

men started work at six in the morning and 
took breaks for lunch and coffee at a certain 
hour. They moved boxes from one place to 
another, boxes which had been loaded to 
resemble fish boxes.

“This was an experiment in many ways – 
the movements were not exactly the same as 
on the quay, they wore their work overalls so 
they became extremely hot and some of them 
started undressing. Thirdly, it was weird to work 
like this in front of all the fancy people who 
were watching, the atmosphere became quite 
strange, so eventually we decided to invite the 
audience to join in the work. That was hilarious, 
seeing this privileged group with their wine 
glasses doing the dockworkers’ job!”

In Hulda Rós Guðnadóttir’s solo exhibition 
in the A-hall of Hafnarhús, the artist focuses 
on dockworkers, unloading frozen fish from 
a freezer trawler. For years, Hulda Rós has 
concentrated on harbours, dockworkers and 
social issues. The artwork in hall A consists 
of a three-channel filmic work, Labor Move; 
sculptures, directly related to the filmic work; 
and a video recording of the assembling of 
the sculptures in the run-up to the exhibition 
opening.

“I used to hang out at a Reykjavík bar called 
Sirkus, where loads of artists and other people 
came together. Many of the boys at Sirkus 
worked different temporary jobs to support 
themselves as artists – jobs which paid well, one 
of which was unloading ships. Hence, I heard 
a lot of stories about dock work while drinking 
beer at Sirkus. 

In 2010, I had moved to Berlin and had been 
preoccupied with the economic collapse and 
why the Icelandic people are the way they 
are. I started a research project through my 
art, my gut feeling told me to examine my own 
background more closely. There have been 
tremendous social changes in Iceland, life in 
the old days held so much pain and since then, 
new generations have been busy improving 
their life and even making waves, and that’s 
why people don’t usually look in the rear view 
mirror all that much. I feel like we must settle the 
past to be better able to deal with the future. 
My instinct was to go west, to Bíldudalur, the 
village where my grandmother grew up. That’s 
where the Keep Frozen adventure started, that’s 
where I created the first piece. I have long been 
interested in harbours, my dad designed and 
manufactured fish tubs, and during the summer 
my family used to explore harbours in Iceland. 
I also grew up close to Reykjavík Harbour and 
have enjoyed harbour life in Morocco, New 
York and elsewhere. To me, the main harbour 
aesthetic lies in the labour that goes on there.”

04.02.–
09.05.2021
Hulda Rós 
Guðnadóttir  
WERK –  
Labor Move

Sýningarstjóri 
Curator  
Birta 
Guðjónsdóttir

Stilla úr Still from Labor Move. Ljósmynd Photo Dennis Helm.



Listasafn Reykjavíkur á í samstarfi við  
fimm vöruhönnuði um að búa til nýjar vörur  
í anda Ásmundar Sveinssonar myndhöggv-
ara (1893–1982). Þetta eru þau Björn Steinar  
Blumenstein, Brynhildur Pálsdóttir, Friðrik 
Steinn Friðriksson, Hanna Dís Whitehead 
og Tinna Gunnarsdóttir. Nú standa yfir 
breytingar í Ásmundarsafni til þess að bæta 
aðgengi fyrir alla. Í vor verður safnið opnað 
að nýju og þá með nýjum vörum í safnversl-
uninni. Við báðum hönnuðina fimm um að 
segja okkur frá ferlinu og upplifun sinni af 
því að vinna með arfleifð Ásmundar:  
 
Björn Steinar Blumenstein

Ég varð fljótt hugfanginn af Ásmundi þegar 
ég fékk verkefnið upp í hendurnar. Í upphafi 
einblíndi ég á sögu Ásmundar sem högglista
manns til að átta mig á manninum á bakvið 
verkin. Efnisheimur hans og stöðug framþróun 
sem listamanns veitti mér innblástur í ferlinu. 
Ég lagði mikinn metnað í að hanna hlut sem 
gæti uppfyllt kröfur Ásmundar um vandað verk 
með tilliti til fagurfræði, efnisvals og tilgangs.  
Í vinnslu er líflegur órói sem endurspeglar í 
mínum huga ótal fasa sem Ásmundur gekk  
í gegnum á sínum ferli. 
 
Brynhildur Pálsdóttir 

Það hefur verið ótrúlega skemmtilegt og 
mikill innblástur að stíga inn í heim Ásmundar. 
Að kafa ofan í langa starfsævi hans og átta sig 
á því að hann hætti aldrei að gera tilraunir eða 
prófa nýjar leiðir. Verk Ásmundar eru oft svo 
ævintýraleg, sérstaklega stóru útiskúlptúrarnir 
í garðinum í kringum safnið. Þar kemst áhorf
andinn svo nálægt þeim, finnur fyrir efninu, 
handverkinu og skalanum. Stórar hendur og 
fætur festust í huga mér, þessir líkamspartar 
og geometrísk form. Það sat líka í mér það sem 
Ásmundur sagði í viðtali – að það væri ekki hægt 
að skapa neitt í fýlu – og það er alveg satt!

Það fyrsta sem hafði áhrif á mig var mass
inn og formin og manneskjurnar í verkum  
Ásmundar. Mig langaði að leika með líkams
parta og skuggavarp skúlptúranna og færa 
það yfir í litla nytjahluti. 
 

Friðrik Steinn Friðriksson
Það hafa verið hrein forréttindi að fá að falla 

inn í hugmyndaheim Ásmundar. Ég á það til að 
dást að verkum – formum, uppbyggingu og 
efni – en gleymi kannski að kynna mér hvernig 
listamaðurinn komst að ákveðinni niðurstöðu. 
Þess vegna hefur verið sérlega ánægjulegt 
að lesa sér til um Ásmund og skilja betur hug
myndafræðina sem hann vann út frá. Það er 
í raun hugmyndafræðin sem heillar mig hvað 
mest. Að listin eigi að vera fólksins. Hún á að 
vera aðgengileg og sýnileg almenningi. 

Húsið og garðurinn í kring hafa heillað mig 
síðan ég var barn. Þetta er hús sem á engan 
sinn líka og skapar mikla töfra. Töfra sem 
greinilega smitast milli kynslóða því að ég sá 
það hjá drengnum mínum að húsið vakti jafn 
mikinn áhuga hans.

Mig langaði að snúa vinnu Ásmundar við. 
Hann byrjaði gjarnan með smátt módel sem 
hann gerði síðan að stóru útilistaverki. Mig lang
aði því að taka stóra húsið og gera það smátt. 
Það smátt að það kæmist inn á heimili fólks, svo 
smátt að það gæti staðið á skrifborði. 

Það sem hefur hjálpað mér að halda söns
um í heimsfaraldrinum er lítill zengarður sem 
mér var gefinn. Það er svo róandi að gera 
mynstur, myndir eða skrifa í sandinn. Ég vildi 
því færa fólki Ásmund heim með stórkostlegri 
hugarró. 
 
Hanna Dís Whitehead

Það var áhugavert að stíga inn í hugmynda
heim Ásmundar Sveinssonar. Verk hans búa 
yfir mikilli fjölbreytni í efnisvali, formum og 
hugmyndum. Hann var í stöðugri þróun allan 
ferilinn  alltaf skarpur og áhugaverður. Ég byrja 
oftast á því að rannsaka efnið og leyfi öllum 
hugmyndum að flæða fram án ritskoðunar. Ég 
hugsa með höndunum með því að búa til þrí
víddarskissur og teikna upp þær hugmyndir 
sem koma upp í kjölfarið. Ég safna bókum um 
mismunandi efni sem gefa mér innblástur. 
Mér finnst gott að skoða þær þótt þær komi 
verkefninu ekki beint við. Að skoða þær getur 
fjölgað þeim áttum sem verkefnin geta þróast 
í. Síðan taka við frumgerðir, litapælingar og 

fínstillingar. Ég reyni að stökkva ekki á fyrstu 
hugmyndina sem ég fæ heldur gefa hinum sem 
á eftir koma næði til að þroskast líka. 

Það er áskorun en gríðarlega gott að stíga 
inn í hugarheim Ásmundar, út úr sínum eigin 
hugarheimi sem stækkar jafnvel í kjölfarið.  
 
Tinna Gunnarsdóttir

Kveikjan að bakkanum er kúluhús Ásmundar 
Sveinssonar sem var fyrsti hluti af vinnustofu 
hans og heimili við Sigtún í Reykjavík (1942–44). 
Á þeim tíma var svæðið fyrir utan borgina, á túni 
eins og götunafnið gefur til kynna. Fyrstu árin 
stóð kúluhúsið eitt og sér en árið 1946 bættust 
píramídarnir við og skemman árið 1954. Það sem 
vakti athygli mína voru gamlar ljósmyndir, módel 
og teikningar af kúluhúsinu sem voru óvenju 
afgerandi í einfaldleika sínum þar sem hálfkúla 
hvílir ofan á ferhyrningi. Samtalið á milli tvívíðra 
tækniteikninga og efnislegra útkomu þeirra 
fannst mér heillandi. Nánar tiltekið, sambandið 
á milli tvívíddar og þrívíddar og þeir óendanlegu 
möguleikar sem í því blunda. Línuteikningar 
hússins umbreyttust í fjölnota hlut, formaðan 
með tölvustýrðum fræsara í akrýlstein.1 Það má 
því segja að bakkinn tengi saman ólíka tíma, efni 
og skala. Nýtt sjónarhorn verður til, eða nýjar víð
áttur eins og Ásmundur orðar það: Það opnast 
sífellt nýjar víðáttur. Nútímalistin gefur mönnum 
einmitt tækifæri til að horfa inn í þessar víðáttur – 
og endurnýja sköpunarmátt sinn. 

Bakkinn er aðeins ein af mögulegum útfær
slum af þakteikningu hússins. Frá sjónarhorni 
fuglsins fletjast hlutirnir út, efnismassinn tekur 
á sig nýja mynd og skalinn er síbreytilegur. 
Hálfkúlan verður að hring og ferhyrningurinn 
hefur óræða þykkt. Þegar Ásmundur vann 
skúlptúra sína mótaði hann þá oft í höndunum 
úr leir sem hann síðan skalaði upp og setti í 
önnur efni. Í bakkanum er þessu snúið við þar 
sem húsið er skalað niður í smáan grip, autt 
blað sem hver og einn nýtir að vild.

1 Akrýlsteinn er samsettur úr steinefnum (70%) og akrýl 
(30%). Efnið sem er umhverfisvottað er vatnshelt og gegn
heilt, það er eiturefnalaust og á því þrífast hvorki bakteríur 
eða sveppir. Bakkann má því nota undir matvæli en forðast 
ber að setja á hann sjóðheita hluti.

Að hugsa með 
 höndunum 

Brynhildur Pálsdóttir. Friðrik Steinn Friðriksson. 



Reykjavík Art Museum collaborates 
with five product designers to design new 
products in the spirit of sculptor Ásmundur 
Sveinsson (1893–1982). They are: Björn 
Steinar Blumenstein, Brynhildur Pálsdóttir, 
Friðrik Steinn Friðriksson, Hanna Dís White-
head and Tinna Gunnarsdóttir. Ásmundar-
safn is currently undergoing renovations 
to improve access for everybody. The mu-
seum opens again in the spring, with new 
products in the museum shop. We asked 
the five designers to tell us about their  
process and experience of working with  
Ásmundur’s heritage. 
 
Björn Steinar Blumenstein

I quickly became enthralled by Ásmundur 
when I was assigned this project. In the begin-
ning, I focused on his story as a sculptor, to 
figure out the man behind the work. His mate-
rial world and constant progress as an artist 
inspired my own process. I put great ambition 
into designing an item which could fulfil  
Ásmundur’s demands of quality craftmanship 
regarding aesthetic, material and purpose. The 
item is a vibrant mobile which to me reflects 
the numerous phases Ásmundur went through 
during his career. 
 
Brynhildur Pálsdóttir

Stepping into Ásmundur’s world has been 
incredibly fun and inspiring. Delving into his 
extensive career and realising that he never 
stopped making experiments and exploring new 
paths. Ásmundur’s work is often so fantastic, 
especially the large outdoor sculptures in the 
museum garden. The viewer comes so close to 
them, they feel the material, the craft, the scale. 
I noticed the large hands and feet, these body 
parts and geometric forms. I also remembered 
something Ásmundur said in an interview – that 
you can’t create anything when you are in a bad 
mood – and that is so true!

The first thing that affected me was the 
mass, the forms, the people in Ásmundur’s 
sculptures. I wanted to play around with body 
parts and the sculptures’ shadow projection 
and transfer that into small utility items. 

Friðrik Steinn Friðriksson
It has been sheer privilege to be invited into 

Ásmundur’s imagination. Sometimes I admire 
work – form, construction and material – but 
forget to examine how the artist reached a 
certain decision. Thus, it has been extremely 
enjoyable to read about Ásmundur and better 
understand the ideology he based his work on. 
That’s actually my favourite part. The idea that 
the art should belong to the people. It shall be 
accessible and visible to the public.

The building and surrounding garden have 
fascinated me since I was a child. This house 
in unlike all others and extremely magical. The 
magic obviously runs through generations 
because I could see that my son was just as 
mesmerised by it as I am.

I wanted to reverse Ásmundur’s work. He 
often started with a small model which he then 
transformed into a large outdoor artwork. So, I 
wanted to take the big house and make it small. 
So small it could fit inside people’s homes, small 
enough to be able to fit on a desk.  
What has helped me to cope with the pandemic 
is a small Zen garden which I was given. It is so 
calming to create patterns, images or write in 
the sand. I wanted to bring Ásmundur to peo-
ple’s homes, along with great calm. 
 
Hanna Dís Whitehead

It was interesting to visit Ásmundur Sveins-
son’s world of imagination. His work is charac-
terised by great diversity in material, form and 
ideas which continued to develop during the 
whole of his career – he stayed sharp and inter-
esting. Most often I start by examining the ma-
terial, allowing ideas to flow freely, without cen-
soring them. I think with my hands, creating 3-D 
sketches and drawing the ideas those inspire.  
I also collect books on different materials which 
offer inspiration. I like rifling through them al-
though they are not connected to the project, it 
can increase the number of directions I want to 
take. Then come prototypes, colour decisions, 
fine tuning. I try not to just jump at the first idea 
that comes into my head, but also allow follow-
ing ideas the time to grow and develop.

It feels challenging but also amazingly good 
to step into Ásmundur’s world, away from my 
own, which may grow as a result. 
 
Tinna Gunnarsdóttir

The motivation behind the tray is Ásmundur 
Sveinsson’s dome-shaped house, the first part 
of his studio and home at Sigtún in Reykjavík 
(1942-44). At the time, this area lay outside the 
city, in a field (Icel: tún) as the name indicates. In 
the beginning, there was only the dome but in 
1946 the pyramids were added, and the shed in 
1954. What aroused my interest were old pho-
tos, models and drawings of the building which 
were unusually decisive in their simplicity, with 
the dome resting on top of the square. The dia-
logue between the two-dimensional graphics 
ands the material outcome is fascinating to me, 
to be exact, the connection between 2-D and 
3-D and the endless possibilities it brings. The 
drawing of the building transformed into a mul-
tipurpose item, shaped with an electronic cutter 
into acrylic stone.1 In a way, the tray connects 
different times, materials and scale, creating a 
new viewpoint, or new expanses, as Ásmundur 
puts it: New expanses open up all the time. 
Contemporary art allows you an opportunity 
to look into these expanses – and renew your 
creative powers.

The tray is just one of many possible  
executions of the drawing of the house. A 
bird’s eye view flattens things, the mass takes 
on a new image and the scale constantly var-
ies. The dome becomes a circle, and the thick-
ness of the square is unknown. When creating 
his sculptures, Ásmundur often made them 
into clay, using his hands, and then scaled it 
up and used other materials. The tray has this 
process in reverse; the building is scaled down 
into a small item, a blank sheet for anyone to 
use how they like. 

1  Acrylic stone is made from minerals (70%) and acrylic 
(30%). The material, which is environmentally certified, is 
waterproof and solid, it is toxin-free and neither bacteria nor 
fungi thrive on it. Thus, the tray can be used to hold food, but 
should not be laden with boiling hot items.

Thinking with 
your hands

Hanna Dís Whitehead. Tinna Gunnarsdóttir
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Sýningar Exhibitions 
 
Hafnarhús 
06.02.2020–07.02.2021 
Erró: Sæborg Cyborg 
 
28.01.–14.03.2021 
D42 Klængur Gunnarsson 
Krókótt Crooked 
 
30.01.–09.05.2021 
Ragnar Axelsson
Þar sem heimurinn bráðnar  
Where the World is Melting  
 
04.02.–09.05.2021 
Hulda Rós Guðnadóttir  
WERK – Labor Move 
 
18.02.–24.05.2021 
Dýrslegur Kraftur  
Raw Power 
 
18.03.–09.05.2021 
D43 Auður Lóa Guðnadóttir
Já/Nei Yes/No 
 
 
Kjarvalsstaðir 
25.06.2020–14.03.2021 
Jóhannes S. Kjarval  
Hér heima At Home 
 
19.11.2020–14.03.2021 
Sigurður Árni Sigurðsson
ÓraVídd Expanse 

 
Ásmundarsafn 
Lokað vegna breytinga 
Closed due to changes  

 

Hafnarhús
 Tryggvagata 17,  101 Reykjavík
 Opið daglega 10–17 
 Fimmtudaga 10–22 
 Open daily 10h00–17h00 
Thursdays 10h00–22h00 

Kjarvalsstaðir
 Flókagata 24,  105 Reykjavík
 Opið daglega 10–17 
 Open daily 10h00–17h00 

Ásmundarsafn
 Sigtún,  105 Reykjavík
Lokað vegna breytinga 
Closed due to changes 
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