
 

 
 
 
 

As Above, So Below  
Sóló sýning Ella West 
 
Opnunardagur:  
21. apríl, 2015| kl. 18:00 – 19:00 

Sýningartímar:  
22-23 apríl, 2015 | kl. 12:00 – 19:00 

 
Um sýninguna: 
As Above, So Below er sýning með nýlegum 
verkum Ella West. Ella West er listamaður frá 
London sem skoðar mörkin á milli málverka, 
sérstakra uppstillingu og skúlptúra. Þemað í 
verkum hennar er landslag í tengslum við  
fjarlægð og rými.  
As Above, So Below vitnar í forn grísk rit sem 
segja að það eigi að nálgast hugmyndir um 
smáheiminn og hinn stóra heim. 
Smáheimurinn er hann sjálfur og stóri 
heimurinn er alheimurinn. Smáheimurinn og 
hinn stóri heimur eru hliðstæðir og í gegnum 
það að skilja hvorn annan, getur maður skilið 
hinn. Hún teiknar tengingu á milli yfirborðs á 
óþekktum plánetum og á okkar landi, hérna á 
jörð.  Ella West leitar til þess að gera okkur 
meðvituð um umhverfi okkar. 
 
ellaelizabethwest.tumblr.com 

 

 

http://ellaelizabethwest.tumblr.com/


 

 

 

 

Mapping the Dark  
Ný verk á pappír eftir Dervla O'Flaherty 

Opnunardagur:  
24. apríl, 2015 | kl. 18:30 – 20:00 

Sýningartímar: 
25-26 apríl, 2015 |kl. 15:30 – 19:30  
 

Um sýninguna: 

Tilraun til að gera kort af labyrinth 
(völundarhús), ísjaka og draumi. 

Kort til að villast gjörsamlega 

Kort fyrir þann sem þarf að grafa holu til 
þess að reyna koma sér úr henni. 

Kortleggja ferlið. 

Landsvæðið þar sem nýleg verk mín eiga rætur sínar 
er einhversstaðar á milli rýmisins sem ég finn sjálfa 
mig í, þýðingarmikilla staða og neðanjarðarheim 
meðvitundarleysisins. Þetta val af blönduðum 
teikningum var gert ásamt  röð af málverkum á 
meðan ég dvaldi í Listhúsinu á Ólafsfirði. Með því að 
sýna sjálfstæðið af “kláruðu verkunum”, leiðbeina 
þau okkur í ferðalag í gegnum frumhugmyndir og 
ákvarðanatökur, umfram hugsanir og frestun, 
röngum beygjum og leystum bútum. Þessi kort eru 
ekki ætluð til þess að maður finni sína leið heldur 
skrá að hlutum sem maður gæti fundið á leiðinni. 

dervlaoflaherty.com 

http://www.dervlaoflaherty.com/


 

 

 

 
 

 
 

 

Lost 

sýnir ný verk, bæði hreyfimyndir  
og verk á pappír Lorraine Heller-Nicholas 

Sýningartímar: 
27. apríl, 2015 | kl. 19:30-21:30 
 

Um sýninguna: 

Lorraine Heller-Nicholas kynnir Lost, sýningu um 
teiknimyndagerð og verk á blaði undir áhrifum frá 
reynslu hennar á Íslandi. Lost er rómantík þar sem 
persónurnar eru gleyptar inn í landslagið sem er 
orðið annars hugar og línurnar á milli fortíðar og 
nútíðar, raunveruleika og goðsagna, svart og hvítt 
er óaðgreinanlegt.  

Stutt kynning: 

Lorraine Heller-Nicholas er ástralskur 
þverfaglistamaður, vinnur með teikingar, 
teiknimyndagerð, prent og stafræna fjölmiðla. Hún 
hefur verið með sýningar í Ástralíu og um heiminn 
síðan 2001. Í viðbót við Listhúsið hefur henni verið 
úthlutað stúdíóaðsetri í Pantocractor Gallerý í 
Shanghai (2014). Taipai Artist Village í Taívan 
(2006) og Laughing Waters, Eltham í Ástralíu 
(2013. Hún er stofnaðili að dotmow screen 
collective og Tape Projects. (2004-2008).   

heller-nicholas.com 

 

http://www.heller-nicholas.com/


 

with a fine-tooth comb 

Sameiginleg sýning  
Jena Tegeler og Kristine Roan 

28-29 apríl, 2015 | kl. 19:30-21:30 

 

About the exhibition: 

Að greiða getur merkt það að greiða 
flækjur úr hári eða ferlið að leita 
gætilega.  

Verkin í þessari sýningu sýna 
bergmylsnu sem Rogan og Tegelar 
hafa sankað að sér í firðinum. 
Sviðsettir í landslaginu, þessir 
skínandi máluðu skúlptúrar standa 
skemmtilega gegn umhverfinu og 
hrósa því. Listamennirnir sem vinna 
listaverk úr samsafni ýmiss konar 
hluta kanna þrætugjarnt samband á 
milli náttúru og menningu, óbyggðar 
og garða, lífræna og tilbúna. Með því 
að greiða og leggja hauga af grasi, 
ýkja listamennirnir mannlega löngun 
til þess að hemja og rækta náttúruna. 

um Jena Tegeler (milkloaded.com) 

Jenna Tegeler er búsett í Boston, Massachusetts. Árið 2013 fékk 
hún BA gráðu í mannfræði og listasögu við Carnegie Mellin 
háskólann í Pittsburgh, PA.  

um Kristine Roan (kristineroan.com) 

Kristine Roan býr og vinnur nálægt Boston, Massachusetts. Hún 
fékk BFA gráðu frá Montserrat listaháskólanum (2011) þar sem 
hún lærði þverfaglega fína list og listasögu. Þetta er hennar 
þriðja viðvera hérna á Íslandi, hún hefur verið áður hjá Gamla 
Skóla í Hrísey (2011) og í Nesi á Skagaströnd (2013). 

 

 

 

http://milkloaded.com/products/jewelry
http://kristineroan.com/home.html

