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Bókverk sem einkennast af fjölbreytileika
Sýningin Borderlands stendur yfir í Landsbókasafni Íslands. Sextán listamenn frá sjö löndum sýna þar
ýmiss konar bókverk, sem sum hver minna á skúlptúra. Hluti verkanna var sýndur í Bandaríkjunum.
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aðarlönd – Borderlands er
sýning í Landsbókasafni
Íslands - Háskólabókasafni
á bókverkum sextán listamanna frá sjö löndum. Kristín Þóra Guðbjartsdóttir er í
hópi listamannanna og er einnig
sýningarstjóri. Sýningin er á vegum
bókverkahópsins Arkir sem starfað
hefur frá árinu 1998 en meðlimir
hópsins sinna öllu jafna margvíslegri listsköpun á sviði málara- og
grafíklistar, textíllistar, ritlistar,
myndlýsinga og hönnunar.
„Við erum ellefu listakonur sem
erum í bókverkafélaginu Arkir og
vinnum listrænar bækur en bókverk er samheiti yfir listaverk sem
tengjast á einhvern hátt bókinni
að formi eða hugtaki. Þegar sumar
bókanna eru opnaðar minna þær
helst á skúlptúra en aðrar eru frásagnakenndari í texta og myndum
og meira í ætt við hefðbundnari
bækur eins og við þekkjum þær,“
segir Kristín. „Við erum tíu Arkir
sem eigum verk á þessari sýningu
og auk okkar eru sex erlendir
gestir, frá Litháen, Bandaríkjunum,
Noregi, Danmörku, Póllandi og
Bretlandi.“

Sýningar í Bandaríkjunum
Sýningin er samsett úr nýlegum
verkum sem aðeins hafa verið
sýnd í Bandaríkjunum á farandsýningunni Borderlands. „Rebecca
Goodale, vinkona mín sem einnig á verk hér á sýningunni, stýrir
bókverkadeildinni hjá University
of Southern Maine í Portland og
bauð mér að sýna í sýningarsal
bókasafnsins þar. Ég sá mér ekki
fært að sýna ein og fékk vinkonur
mínar í Örkunum til liðs við mig
en við vorum byrjaðar að vinna
með Land-konseptið og ákváðum
að þau verk væru upplögð vestur
um haf. Frá Portland Maine fór
sýningin til Washington-fylkis
og síðan bað University Museum
of Fine Arts í Tallahasse í Flórída
um að fá hluta af þessum verkum á
sýninguna Elemental Iceland. Nú
eru verkin á þessari sýningu hér,

„Listamennirnir eru að kanna lönd og mæri,“ segir Kristín Þóra. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

ÞEGAR SUMAR
BÓKANNA ERU
OPNAÐAR MINNA ÞÆR HELST Á
SKÚLPTÚRA EN AÐRAR ERU
FRÁSAGNAKENNDARI Í TEXTA
OG MYNDUM OG MEIRA Í ÆTT
VIÐ HEFÐBUNDNARI BÆKUR
EINS OG VIÐ ÞEKKJUM ÞÆR.

auk bókverka erlendu gestanna,“
segir Kristín.

Margvíslegar aðferðir
Titill sýningarinnar vísar til heima
á jaðri veraldar. „Listamennirnir
eru að kanna lönd og mæri, texta
og tungumál, náttúru og menningarheima frá ólíkum sjónarhornum,“ segir Kristín. „Fjölbreytileiki
er einkenni á sýningunni og verkin

Verk eftir Kristínu Þóru á sýningunni.

eru f lest öll nýleg. Aðferðirnar eru
margs konar: þrívíð pappírsbrot,
málun og teikning, þrykk- og
textílaðferðir og sitthvað f leira.
Verk okkar Íslendinganna bera
með sér að við höldum okkur til
hlés í litapallettunni, en bókverk
Rebeccu Goodale frá Bandaríkjunum og pólsku listakonunnar Bôzka
Rydlewska eru mun litríkari, þá
sérstaklega pop-up verkið Lótus
eftir Bôzka sem er sannkölluð litasprengja.“
Kristín segir yfirleitt fá eintök
gerð af hverju bókverki. „Oft er
þetta bara eitt eintak en stundum
f jölfölduð en sjaldan í miklu
magni.“ Hún segir marga listamenn
gera bókverk og nefnir Dieter Roth
sem hafi á sínum tíma gert mörg
áhugaverð bókverk.
Þessi afar áhugaverða og fallega
sýning stendur fram til sunnudagsins 20. september.

Þráhyggjukennd ást
BÆKUR

Sjö lygar
Elizabeth Kay
Þýðing: Ingunn Snædal
Útgefandi: Drápa
Fjöldi síðna: 380
Sjö lygar er fyrsta bók Elizabeth
Kay, en hún starfar sem ritstjóri
hjá Penguin Random House. Þessi
frumraun er fremur vel skrifuð
glæpasaga sem ætti að renna vel
ofan í glæpasagnaunnendur.
Aðalpersóna bókarinnar, Jane,
er haldin ákafri þörf fyrir að vera
elskuð og það svo mjög að skilgreina
má sem alvarlega þráhyggju. Jane og
vinkona hennar Maria hafa verið
nánast óaðskiljanlegar frá barnsaldri. Jane hefur hugmyndir um að
svo eigi að vera um aldur og ævi.
Maria er ekki alveg sama sinnis,

enda á hún mann, sem Jane kann
reyndar verulega illa við. Sjálf hefur
Jane misst eiginmann sinn og þarf
því enn meir á
Mariu að halda
en áður.
Helsti styrkur
bókarinnar felst
í persónusköpun
Jane. Þráhyggjan
gerir hana ógnvænlega en viðkvæmni hennar
kallar á nokkra
samúð. Lesandann fer snemma að gruna að Jane
hafi framið glæp og er því við öllu
búinn en samt tekst höfundinum
að skelfa hann í mögnuðum kafla
þar sem hin hættulega hlið á Jane
opinberast.
Jane segir söguna og er þar að tala
við einstakling og skýra ýmislegt
fyrir honum. Hver sá einstaklingur
er opinberast ekki fyrr en undir

lokin og sú uppljóstrun er nokkuð
snjöll.
Systir Jane, sem þjáist af anorexíu, og heilabiluð móðir koma
einnig nokkuð við sögu og gæða
verkið dýpt. Hið sama verður
því miður ekki sagt um innkomu
blaðakonu nokkurrar en þáttur
hennar í sögunni er afar ótrúverðugur og dregur verkið niður. Sagan
hefði styst nokkuð hefði höfundur
sleppt þessu mjög svo óþarfa innleggi. Sagan sem er 380 blaðsíður
hefði einungis haft gott af þeirri
styttingu.
Sjö lygar er þó í meginatriðum
góð glæpasaga sem heldur athygli
lesandans og undir lokin verður
hún afar spennuþrungin.
Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Glæpasaga sem státar
af athyglisverðri aðalpersónu. Alls ekki
gallalaus bók en mjög spennandi á
köflum.

