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Create-O-Mat
Logo design / graphic design for an iOS and Android 
application, and animated advertisements
http://create-o-mat.gagarin.is/
2011

- Received recognitions at the Icelandic Graphic Design 
Association Awards 2011.

- Nominated for the 2011 Icelandic Advertisement 
Awards.

Create-O-Mat
Storyboard for animated advertisements
2011



The Missing Conversation Project
Illustration, concept and graphic design for an 
animated advertisements
2015

The Missing Conversation Project
Storyboard for animated advertisements
2015



Threats
Graphic design for an interactive installation in 
the Norwegian Seabird Center
2012

Threats: The final exhibition

Threats: First prototype .

Threats: Infographic design



Film in Iceland
Web-design
2011

National Power Company of Iceland - maps
Graphic Design
2013



Moments from Iceland Airwaves Poster
Graphic Design & Photography
2014

XL Poster
Illustration and 

Graphic Design
2013



Þegar ég settist niður til að skrifa grein fyrir 
blaðið hugsaði ég með mér að nú yrði ég að taka á honum 

stóra mínum og skrifa langa og leiðinlega fræðigrein sem 
enginn nennti að lesa. Einskonar B.A. ritgerð 2.0. En svo fór 
ég að hugsa: Hvað er það sem nemendur vilja lesa? Hvað er það 
sem ég vildi að ég hefði vitað daginn sem ég útskrifaðist 
úr Listaháskólanum? Hvað er það sem mig langar að koma á 
framfæri til verðandi grafískra hönnuða?

Það er ekki hægt að segja þetta nógu oft. 
Ef þú ætlar að vinna sjálfstætt þá er það 
frumatriði að kunna á skattaumhverfi þitt áður 
en þú getur samviskusamlega farið að leita af 
góðum ligatúrum fyrir næsta verkefni. Margir 
sjálfstætt starfandi grafískir hönnuðir hafa 
brennt sig illilega á því að hafa þessi mál ekki 
á hreinu, þar á meðal ég. Kynntu þér málið, talaðu 
við endurskoðanda og fáðu þér vsk númer áður en 
það er of seint. 

Sem grafískur hönnuður er ótrúlega auðvelt 
að hreinlega týnast inn á stofu eða heima 
í stofu ef þú ert sjálfstætt starfandi. 
Það er mikilvægt að sýna sig að láta vita 
af sér reglulega. Skráðu þig á samfélagsvefi, 
taktu þátt í umræðum, skrifaðu greinar og 
vertu „out there“. Farðu á uppákomur tengdar 
listum og hönnun og kíktu í partý. Þú gætir 
lent á spjalli við einhvern sem opnar nýjar 

dyr fyrir þér.

Rithöfundurinn og félagsfræðingurinn 
Malcolm Gladwell heldur því fram að það 
taki um það bil 10 þúsund klukkutíma af 
harðri vinnu til að  verða virkilega góð/ur 
í því sem þú gerir. Rithöfundurinn Seth 
Godin segir hinsvegar að flestir gefist 
upp eftir 5 þúsund klukkutíma. Burtséð 
frá tölunum sem þeir báðir nefna er fyrst 
og fremst verið að gefa í skyn að ekkert 
í lífinu kemur án verðmiða. 
Vertu reiðubúin/n 
að færa fórnir 
og vinna 
sleitulaust 
(þ.e. greiða 
uppsett verð) 
til að ná 
markmiðum þínum. 

Ein vinsælasta spurning á meðal ungra hönnuða 
er „Hvað á ég að rukka?“. Besta svarið sem ég get 
gefið er að finna út hvers virði klukkutíminn 
þinn er. Hvað ertu að greiða í rafmagn, tölvu-
kostnað, símakostnað og aðra yfirbyggingu? 
Hvað hefurðu mikla reynslu? Hvað finnst 
þér „fair“ að fá á tímann? Góð 
þumalputtaregla er: Ef þér líður vel 
með tímakaupið, þá ertu á réttri leið.

Lærðu á kerfið

Taktu þátt Færðu fórnir 
og haltu áfram

Ekki vanmeta vinnu þína
Hér á eftir

koma

10
umhugsunarefni
fyrir verðandi

grafíska 
hönnuði

Ég henti fimm tíma skrifum um 
lyfturæður og myndræna 
framsetningu þeirra (úff!) og 
hóf að lista upp þau atriði sem 
ég vildi að einhver hefði 
hvíslað að mér svona rétt 
fyrir útskrift.  

(og orðna)

U M H U G S U N

“Umhugsun”  
Comic based on the article by Ragnar Freyr for 
Mæna magazine
2009

How the fly saved the river
Childrens book

2009



Icelandic youth blood 
donors organization 
(UBGFÍ)
Logo
2010

Christmas card for SUF
Illustration
2009

Boy in the forest
Illustration
2007

Untitled 
Animated short 
2010

Old man
Illustration
2007

Einar Ólafsson
Illustration
2010



Interactive exhibit concept 
Sketches
2011 - 2015



Gagarin’s Exhibition Photography
Photography
2012-2014



Skin studies
Digital / analog photography
2007 - 2010




