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Sandra Mjöll er fædd og uppalin á Fljótsdalshéraði og nýlega
útskrifuð með M.A. gráðu í ljósmyndun frá University of the
Arts í London. Myndirnar í seríunni Aðlögun eru framhald af
útskriftarverkefninu sem hún ætlar að vinna áfram með.
Hugmyndin að baki seríunni er komin frá einni setningu
sem fjallar um hvernig manneskjan hagar sér í rými og
markar sér staði. Við gerð myndanna skoðaði ég ólíkar
uppstillingar og hvernig áhorfandinn nálgast myndefnið.
Mynd getur verið eins og auður flötur, flötur fyrir aðra til
að varpa sínum tilfinningum. Í verkum mínum skoða ég
áþreifanleika umhverfisins. Upplifunin af því að vera á
þessum stað og stund og í samspili við umhverfið. Hér er
líkaminn berskjaldaður en samt sterkur þar sem ekkert er
hulið aðeins formið og líkamstjáningin er til staðar.

Sandra Mjöll is born and raised in Fljótsdalshérað and has recently graduated with a M.A in photography from University
of the Arts in London. The photographs from the series are a
continuation from the graduation work, which is an ongoing
project.
The idea for the series Adaptations comes from a found
sentence, and is about how you interact with an environment and mark your territory. In making the images I
looked at the narrative in them and also how the viewer
approaches them. An image can act as blank screen, a
surface for others to project their own feelings. In my
work I explore the physicality of space, of being there,
interacting with the environment. The body is vulnerable
but still strong because there is nothing hidden only it’s
form and body language remain.
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Mynd úr seríunni Adaptations.
From the series Adaptations.
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