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Á austurgafl þessa fallega og sögufræga húss og í samkeppni um gerð
útilistaverks á Sjávarútvegs hússins. Tillaga mín er svo hljóðandi:
Mér finnst við hæfi að sterk og tímalaus táknmynd hæfa þessu
verkefni vel, þar sem skírskotun í náttúru og sögu fá að njóta sín. Ég
vinn mikið með öldur í myndlist minni og það er það sem ég hyggst
skreyta austurgafl þessa fallega húss. Alda/ Öldur eru mantra
náttúrunnar sem hamrar landsteina lands okkar i þúsundir (miljónir)
ára, tekur og gefur. Öldur hafa skírskotun í æðra tilverustig okkar
mannana og sýnir okkur hve lítil við meigum okkar gagnvart
náttúrunni. Þegar ég vinn með sterk element af þessum heimi þá er
ég að tala um jörð, loft, eld og vatn. Vatn/ Sjór umlykur okkar fallegu
eyju verndar okkur og aðskilur og myndar þó nokkra sérstöðu á
norðurhjara veraldarinnar. Fegurð og mikilfengleiki þessa
heimspekilega táknmyndar og óendanleika sem felst í því að
myndgera og frysta kraftinn sem felst í náttúrunni í kringum okkur.
Ég nota frakment úr verki eftir mig sjálfan sem fyrir mynd að þessu
verki, stækka það upp og set á húsgaflinn í allri sinni mikilfenglegu
dýrð. :)
Ég er mentaður listamaður og lærði húsa og skiltamálun á mínum
yngri árum í Iðnskólanum í Reykjavík. Þess vegna tel ég mig hafa getu
og vald á að framkvæma verkið að mestu sjálfur. Ég mun njóta
aðstoðar vina og kolleika sem starfa í sama fagi, sem sagt myndlistar
geiranum sem er það fag sem ég starfa mestmegnis í núna og hef gert
síðastliðinn ár.
Verkið er stórt og krefst mikillar verkstjórnunnar. Tíminn sem tekur
að framkvæma verkið verður líka að vera vel skipulagður. Mun ég
ávætla að klára verkið á 10 heilum vinnu dögum. Uppmæling er ekki
þar með talinn en sýnist mér að það myndi taka 3 daga að mæla
verkið upp og undirbúa áður en framkvæmdir hefjast. Verkið verður
málað með viðurkendri húsamálningu. Hef ég átt í samstarfi við
Flugger liti og verður það fyrirtæki til ráðgjafar með efnisval í þessu
verkefni. Heildar tímalend vinnunnar mun taka tvær vikur.

