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Fimm teikningar er innsetning sem saman stendur af hljóðrásum, skúlptúr og teikningum. Verkið er
hluti af röð verka þar sem ég vinn með umbreytingu teikninga yfir í raddskrár. Grunnurinn að verkinu
eru fimm blekteikningar sem ég teiknaði upp eftir ákveðnu ferli í kringum hringform sem afmarkar
svæðið sem hljóðneminn nam. Ég vann með fimm ungar djass söngkonur í Listaháskólanum í Klaipeda
í Litháen. Ein söngkona túlkar hverja teikningu fyrir sig. Ég kenndi þeim á teikningarnar og smíðaði
tvíóma (binaural) hljóðnema fyrir upptökurnar. Tvíóma hljóðnemi tekur upp hljóðið og afstöðu
hljóðsins gagnvart hljóðnemanum í rýminu. Söngkonurnar sungu og hreyfðu sig í kringum
hljóðnemann samkvæmt teikningunum og úr varð verkið Fimm teikningar. Hljóðneminn umbreyttist í
skúlptúr og varð þannig hluti af verkinu. Verkið samanstendur af tveggja eða fjögurra rása 
 hljóðinnsetningu með skúlptúr og teikningum. 

Hljóðverk í rými, 7 mín (tvíóma upptaka)
Skúlptúr: Timbur, járn og satínborðar. Breytileg stærð.
Sex teikningar: Silkiþrykk og vatnslitur á sýrufríum parchment pappír. Stærð: 26x26 cm.
Um er að ræða fimm lagskiptar teikningar, þ.e.a.s. teikningarnar liggja hver ofan á
annarri í rammanum, þær eru í seríu af fimm og liggja í fimm mismunandi
samsetningu, þannig að úr verða fimm mismunandi myndir. Upplag 5/5.
Að auki er sjötta teikningin stök, af skúlptúrnum sjálfum.

Nánari forskrift af því hvernig uppsetningu verksins er háttað mundi fylgja verkinu á síðari stigum. 

Verkið tekur mið af þeim aðstæðum sem það er sýnt í hverju sinni og samanstendur af eftirfarandi þáttum:





Verkið var gert árið 2017 fyrir sýningaröðina Climbing Invisible Structures, Ritualized Disciplinary
Practices in Social Life og var sýnt sem hluti af því verkefni í Osló og tvisvar í Litháen, bæði í Nida
Art Colony og Ars Communis Center. Síðar var það sýnt í Köttinspektionen í Uppsölum í Svíðþjóð
og í Hosek Contemporary í Berlín.



Um er að ræða fimm lagskiptar teikningar, þ.e.a.s. teikningarnar liggja hver ofan á annarri í fimm
mismunandi samsetningu, þannig að úr verða fimm mismunandi myndir.







Þegar sýningarröðinni lauk árið 2018 útbjó ég bókverk með vínilhljómplötu. 
Útgáfan inniheldur: 

- Silkiprent og vatnslitur á parchment 30x30 cm og 10“ glær vínilplata
Bókverkið inniheldur teikningarnar sjálfar auk texta og skissuvinnu er varðar tilurð verksins.

- Umbrot: Arnar Freyr Guðmundsson
- Útgáfan er handunnin af höfundi og gefin út af höfundi árið 2018


