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Ágrip

Fljótlega eftir að ég tók við starfi fagstjóra á námsbrautinni grafísk hönnun við 

Hönnunar- og Arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands varð mér ljós nauðsyn þess að 

skapa vettvang fyrir fræðilega umræðu um greinina. Þar sem ég hef mikinn áhuga á 

útgáfumálum einsetti ég mér að finna leið til þess.

Úr varð hugmynd að útgáfu tímarits — Mænu — um grafíska hönnun í víðu 

samhengi. Í dag er ekkert til í raun sem ekki er hægt að finna á internetinu líka svo 

úr varð systurútgáfa tímaritsins á vefnum. Vefurinn, mæna.is, er gagnasafn fyrir verk 

nemenda á námsbrautinni og grafískra hönnuða hér á landi. Greinar og annað efni úr 

tímaritinu er einnig að finna á vefnum. Öllum sem hafa áhuga á að fjalla um grafíska 

hönnun er velkomið að setja inn efni á vefinn undir eigin nafni. Fyrsti hluti þessarar 

ritsmíðar fjallar um hugmyndalegan grundvöll Mænu.

Útgáfuverkefni sem þetta er kjörið kennslutæki fyrir nemendur í grafískri 

hönnun en það eru nemendur á lokaári í námi sem hanna blaðið og taka þátt í verk- 

og ritstjórn undir stjórn minni og valinna kennara. Ég greini frá því hér hvernig 

skipulag verkefnisins var — einkum með hliðsjón af rit- og hönnunarstjórn — og 

hvernig kennslan gekk fyrir sig. Ég gef hér skýrslu um útgáfuferlið í heild.

Að lokum fjalla ég um og kynni grafíska hönnun sem er vítt svið. Verk grafískra 

hönnuða snerta fólk í daglegu lífi þess án þess að umræða eða umfjöllun um greinina 

sé mikil. Ég tel að ástæða sé til að vekja bæði grafíska hönnuði og aðra til umhugsunar 

um áhrif greinarinnar og siðferðisleg álitamál sem snerta hönnun. Grafísk hönnun 

er (hagnýt) listgrein en er oftast nýtt til þjónustu við markaðsöflin. Oftar en ekki er 

grafísk hönnun notuð til að markaðssetja vöru eða þjónustu eða með öðrum orðum 

til að hvetja til neyslu eða stýra hegðun fólks. Ég velti upp spurningum um það hvort 

hönnun, sem átti eins og vélvæðingin að vera leið til að auka félagslegan jöfnuð, hafi 

snúist upp í andhverfu sína. Uppi eru raddir, innan greinarinnar og utan, um að 

neysluhyggjan og markaðshagkerfið séu að ganga af jörðinni dauðri og að umbætur 

séu óumflýjanlegar. Tæknilegt umhverfi greinarinnar og mögulegar miðlunarleiðir 

eru einnig að taka miklum breytingum og engar líkur á að hægjast muni á þróuninni. 

Í nýju samskiptaumhverfi felst ógn því óvíst er hvernig skapandi fólki gengur að verja 

hugverk sín en varðveita jafnframt réttinn til að byggja á verkum annarra í sinni 

listsköpun. Í auknum tjáskiptum felast tækifæri fyrir grafíska hönnuði og möguleiki 

á að finna starfi sínu annan farveg en að vera í þjónustu við valdið.
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Inngangsorð

Tilurð nýs útgáfuverkefnis

Lokaverkefni mitt í Hagnýtri ritstjórn og útgáfu felst í að koma á fót útgáfu um 

grafíska hönnun almennt, en með áherslu á starfsemi námsbrautar í grafískri hönnun 

við Hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands og greinina á Íslandi. Grafísk 

hönnun hefur verið kennd sem sérstök starfsgrein frá því um 1960, í Myndlista- og 

handíðaskólanum og í tíu ár við Listaháskóla Íslands. Undanfarin áratug hefur verið 

lögð nokkur vinna í það við námsbrautina, að efla þekkingu á staðbundnu myndmáli 

og rekja tengsl þess og uppruna.

Á Íslandi er of lítið skrifað um grafíska hönnun og auglýsingar. Gagnrýnin 

fræðileg umræða er þó að sjálfsögðu nauðsynleg til aðhalds og upplýsingar eins og 

í öðrum greinum. Við sem berum ábyrgð á námsbrautinni, prófessor Guðmundur 

Oddur Magnússon og ég, höfum gagnrýnt sérfræðinga í greininni fyrir þetta og hvatt 

til aukinnar umfjöllunar um hugmyndir og verkefni. Svörin hafa einatt verið að 

skortur á (hlutlausum) vettvangi standi í veginum. Að sama skapi hefur Listaháskól-

inn verið gagnrýndur fyrir að miðla ekki nægilega vel því sem fram fer innan skólans 

og námsbrautin hefur ekki farið varhluta af þeirri gagnrýni. Mér þykir sjálfsagt að 

mæta gagnrýninni, skapa vettvanginn og nýta tækifærið um leið til að nemendur fái 

reynt sig við hagnýtt verkefni sem býður upp á að kynnast hönnunarferlinu öllu; frá 

hugmynd, efnissköpun og hönnun að fjármögnun, framleiðslu, kynningu og dreif-

ingu. Tímaritið Mæna og vefurinn mæna.is eru tilraun til að skapa þennan vettvang 

innan Listaháskólans fyrir umræðu um verk grafískra hönnuða á Íslandi og setja þá 

umræðu í víðara samhengi.

Frá því að ég tók við sem fagstjóri grafískrar hönnunar hefur mér verið ljóst 

að þyrfti að gefa meira út um námsbrautina eins og greinina. Það sama á við um 

Hönnunar- og arkitektúrdeildina í heild og í raun Listaháskólann allan. Það sem 

einna helst er í veginum er fjármagn eins og gengur. Á námsbrautinni hefur þó verið 

útgáfa allar götur. Einstaka námskeið þar sem hafa verið hannaðir og framleiddir  

hlutir (bækur, blöð, spil ofl. ofl.). Ritstjórn og fyrirkomulag hefur þá yfirleitt verið í  

höndum nemenda og kennara í viðkomandi námskeiði. Inntakið hefur verið valfrjálst 

að mestu. Með þessu hafa orðið til margir skemmtilegir og áhugaverðir prentgripir 

en minn áhugi sneri að því að fjalla markvisst um greinina — fjalla um hana á fræði-

legan hátt jafnframt því að skapa heildstætt hönnunarverkefni, þ.e. frá hugmynd í 
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framleiðslu, kynningu og dreifingu. Enda er það partur af skyldum háskóla að veita 

aðgang að þeirri þekkingu sem þar skapast og eiga í samræðu og samstarfi við aðrar 

fræði- og sérgreinar.

Þrátt fyrir að ég hafi komið að útgáfu af öllu tagi — hannað bækur, tímarit,  

dagblöð og allar mögulegar útgáfur af kynningarefni og auglýsingum — fann ég að 

mig vantaði öryggi og þjálfun í að skrifa og ritstýra. Þetta hafði ég gert mér ljóst lengi 

enda hef ég „lent í“ að vinna verkþætti sem heyra ekki beinlínis undir grafíska 

hönnun á mínum ferli eins og þýðingar á texta, að skrifa (stutta) texta og ritstýra bæði 

myndum og texta í kynningarefni sem og verkstýra útgáfuverkefnum því tengdum. 

Þegar ég komst að því að til væri nám í ritstjórn sá ég í hendi mér að það tengdist 

grafískri hönnun vel og myndi gagnast mér. Mig dreymir um að gera miklu meira 

af því að búa til bækur og þess háttar. Langar mest af öllu að verða Dave Eggers 

norðursins (sic.).1 Mæna og tilheyrandi er þess vegna æfing fyrir mig, jafnframt því 

að vera kennslutæki og gagnast námsbrautinni til kynningar.

Ritgerðin hér á eftir skiptist í þrjá kafla. Tveir eru hagnýtir og fjalla um 

útgáfuna sjálfa og verkferlið: Í næsta kafla hér á eftir segi ég frá því hvað Mæna 

er og lýsi hugmyndinni að tímaritinu og vefnum. Í kaflanum þar á eftir er skýrsla um 

verkferlið, minn þátt í verkefninu og stöðu verkefnisins nú. Í þriðja kaflanum, sem er 

fræðilegur, útskýri ég hvað grafísk hönnun er, lýsi í stuttu máli helstu viðfangsefnum 

og orðræðu í greininni og fjalla um það hvernig myndmál, þ.m.t. letur er notað — sem 

boðberi menningar stórfyrirtækja og kapitalisma í þjónustu markaðarins. Skoða áhrif  

þess á gæðahugtakið einkum í sambandi við breytingar á tæknilegu umhverfi 

greinarinnar og þróun á hlutverki grafískrar hönnunar. 

Í viðauka, sem skiptist í fimm hluta, má svo finna tímaritið Mænu 2010 

auk lítils fylgirits með verkum nemenda og tímaritið Mænu 2011. Einnig myndir af 

vefnum mæna.is eins og hann er nú og að síðustu teikningar af honum eins og hann 

verður þegar forritun lýkur um miðjan mars á þessu ári.

1 Dave Eggers er rithöfundur, grafískur hönnuður og stofnandi McSweeney‛s útgáfunnar. Sjá http://www.mcsweeneys.net/
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Hvað er Mæna?

Tímarit og vefur um grafíska hönnun

Mæna er tímarit eða ársrit um grafíska hönnun2 á Íslandi gefið út af námsbrautinni 

Grafísk hönnun í Hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands. Tímaritið 

kemur út einu sinni á ári og útgáfunni hefur verið valinn tími á HönnunarMarsi3 sem 

haldinn er árlega á vegum Hönnunarmiðstöðvar.4 Tímaritinu fylgir vefur (mæna.is) 

en meginhugmyndin með vefnum er að hann verði rafrænt gagnasafn um náms-

brautina og greinina á Íslandi. Hvort tveggja tímaritið og vefurinn kom fyrst út árið 

2010. Tímaritið kom þá út í 500 eintökum auk eintaka prentsmiðju og umboðsaðila 

pappírsins í ritinu sem voru um 300 og öll voru til dreifingar erlendis. Með útgáfunni 

2010 var fylgirit í smærra broti með sýnishornum af verkum nemenda. Útgáfan árið 

2011 verður í mars, eins og áður segir, en þá mun „fara í loftið“ nýr vefur lauslega 

byggður á þeim fyrri og tímaritinu verður dreift á sama tíma. Að þessu sinni mun 

tímaritið aðeins verða gefið út í 300 eintökum (og hugsanlega aukaupplag til 

dreifingar erlendis eins og áður).

Heiti tímaritsins og vefsins, Mæna, er sameiginleg niðurstaða ritstjórnar 2010 

valin úr fjölmörgum tillögum nemendahópsins sem vann að því blaði (sjá viðauka). 

Sögnin að mæna þýðir að horfa (af athygli), glápa eða stara. Að mæna þýðir líka að 

gnæfa yfir. Nafnorðið mæna er tenging heila og líkama; hún er annars vegar boðleið 

skynjunarinnar sem gerir viðbrögð við skynjun möguleg og hins vegar boðleið upplýs-

inga frá frumum líkamans að heilanum þar sem úrvinnsla og hugsun fer fram. 

Mænan er önnur aðalstöð taugakerfis spendýra. Mænan er mergurinn í hryggjar-

súlunni — mergur málsins.

Tímaritið Mæna er tilraunaverkefni sem er ætlað að þróast áfram með það 

að markmiði að skapa ritrýndan útgáfuvettvang fyrir grafíska hönnun og tengdar 

greinar. Enn sem komið er má segja að langt sé í land að það nái því markmiði 

einkum vegna smæðar landsins og þess hve lítið er til af aðgengilegum gögnum 

(myndum og rituðum heimildum) um greinina hér. Vefurinn, mæna.is, er viðbragð 

við þessum skorti á gögnum sem einnig mun taka þróun þegar betur kemur í ljós 

hvernig vefurinn er notaður og gagnast.

Vinnufyrirkomulag við Mænu er á þann veg að útskriftarnemar hvers árs 

2 (e. Visual communication).
3 Nánar um HönnunarMars: http://honnunarmidstod.is/HonnunarMars/HonnunarMars2011/
4 Nánar um Hönnunarmiðstöð: http://honnunarmidstod.is/UmHonnunarmidstod/
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hanna tímaritið og vefinn (endurhanna vefinn eftir þörfum en frumhanna tímaritið 

árlega). Nemendurnir taka einnig þátt í ritstjórn tímaritsins og vefsins sem er í 

höndum fagstjóra5 námsbrautarinnar að öðru leyti. Fyrirkomulagi ritstjórnar var 

breytt á milli ára og mun taka þróun áfram og það sama gildir um fyrirkomulag 

verkefnisins í heild. Í framtíðinni væri æskilegt að koma á fót ritnefnd sem bæri 

hitann og þungann af því að koma með tillögur að þema og efni hverju sinni og gæti 

þá jafnframt sinnt ritrýni.

Nemendahópurinn hannar blaðið og skapar myndrænt efni þess auk hluta 

ritaðs efnis undir stjórn ritstjóra og kennara. Kennararnir eru þrír til fjórir hverju 

sinni og ræðst samsetning kennarahópsins af efnistökum og markmiðum hverju 

sinni. Til dæmis var lögð meiri áhersla á vefinn fyrir útgáfuna 2011 en var gert 2010 

og tveir kennaranna valdir með tilliti til sérfræðiþekkingar á vefhönnun, forritun og 

rafrænni miðlun. Nemendurnir sem að verkinu koma eru eins ólíkir og þeir eru 

margir en fjöldinn er um tuttugu hverju sinni. Verkefnið er undanfari 

útskriftarverkefnis í grafískri hönnun og gefur nemendum tækifæri til að nýta það 

sem þeir hafa lært fram að því í teymisvinnu áður en þeir halda í vinnu við 

útskriftarverkefni sem er aftur einstaklingsverkefni. Verkefnið er þannig góður 

undirbúningur fyrir alvöru lífsins en í reynd er grafísk hönnun nánast 

undantekningarlaust unnin í samstarfi. 

Hugmynd og ástæður útgáfunnar

Tímaritinu er ætlað að vera vettvangur orðræðu um grafíska hönnun á víðum grunni. 

Hugmyndin er til komin af nokkrum ástæðum. Í fyrsta lagi hefur Listaháskólinn 

áform um að setja á fót meistaranám í hönnun (sem frestast vegna efnahagshruns en 

ekki er ljóst um hve langan tíma). Útgáfa sem þessi gefur tækifæri til að festa hendur 

á og safna upp þeirri þekkingu sem skapast í BA-náminu og miðla henni. Það styrkir 

grundvöllinn fyrir MA-námið. Einkum vegna þess að með þessum hætti skapast hefð 

og vettvangur skoðanaskipta og með því að útskriftarnemar vinni blaðið þjálfast þau í 

fræðilegri umræðu um sína sérgrein. Það sama gildir um aðra sem rita í blaðið og lesa 

það. Útgáfa af þessu tagi er vonandi einnig líkleg til að ýta undir frekari rannsóknir í  

greininni. Í það minnsta er það markmið. Í öðru lagi er hér um hagnýtt kennslutæki 

að ræða. Með verkefni eins og þessu gefst nemendum tækifæri til að nýta það sem 

þeim hefur lærst í hagnýtu verkefni. Í þriðja lagi er unnt að miðla því hvað fram fer á 

5 (e. Director of studies)

7



námsbrautinni með útgáfunni og kynna greinina sjálfa í leiðinni. Sú kynning leiðir 

þá til þess að skólanum og námsbrautinni berast hraðar upplýsingar frá atvinnulífinu 

og öðrum skólum um þróun mála í starfsumhverfi grafískra hönnuða. Með því að 

sýna meira af því sem fram fer á námsbrautinni má einnig gera ráð fyrir að auknum 

möguleikum í samstarfi við fyrirtæki og aðrar stofnanir (þ.m.t. skóla) sem eiga þá 

auðveldara með að sjá snertifleti grafískrar hönnunar við aðrar greinar. Og í fjórða 

lagi hreinlega að nemendur auglýsa sig og ýta undir eftirspurn eftir starfskröftum 

sínum með því að sýna í verki að þau (sem teymi) eru fær um að leysa verkefni af 

þessari stærð og flækjustigi. Þannig þjálfa nemendur sig í að kynna sig og matreiða 

verk sín markvisst.

Markhópurinn fyrir tímaritið er einkum nemendur í grafískri hönnun, grafískir 

hönnuðir og samstarfsfólk þeirra einkum á hönnunarstofum, auglýsingastofum, 

birtingarhúsum, vefsmíðafyrirtækjum og almannatengslafyrirtækjum. En grafískir 

hönnuðir vinna líka hjá eða með fjölmiðlum, leikjafyrirtækjum kvikmyndafram-

leiðslufyrirtækjum og í hugbúnaðarhúsum (t.d. CCP, Clara o.s.frv.). Í reynd má segja 

að markhópurinn sé allir þeir sem framleiða eða nota í sinni starfsemi efni sem 

sameinar mynd- og ritmál (jafnvel mynd- og tungumál).

Markhópurinn fyrir vefinn er nemendur í grafískri hönnun og grafískir 

hönnuðir sem skapa myndrænt efni,6 þ.e. myndrænt efni sem fellur undir grafíska 

hönnun. En líka þeir sem hafa áhuga fyrir slíku efni eða leita að grafískum hönnuðum 

til að skapa slíkt. Vonir standa síðan til að með tímanum verði vefurinn að gagnasafni 

sem nýtist fræðimönnum (á fleiri sviðum líka) og öðrum sem geta haft gagn af að 

horfa í baksýnisspegilinn og skoða íslenska grafíska hönnun hvers tíma. Vefurinn 

mun einnig nýtast skólanum og námsbrautinni til að kynna sig fyrir framtíðarnem-

endum og öðrum skólum.

Efni tímaritsins er eins og áður segir ætlað að vera grafísk hönnun í víðasta skilningi. 

Það þýðir að efnisval getur verið margvíslegt en skilgreining á markhópi gerir þó 

kröfu til þess að myndmáli sé gert a.m.k. jafn hátt undir höfði og texta. Einnig að 

leturfræðilegur grunnur grafískrar hönnunar sé virtur í meðferð texta. Það þýðir að 

hönnun blaðisins byggir í raun á því að texti og myndefni renni saman í eitt inntak 

og miðli því samhljóma. Mæna er (eða verður) ólík öðrum tímaritum að þessu leyti. Í 

hinu íslenska samhengi er þetta ritstjórnarleg sérstaða tímaritsins til viðbótar við það 

6 (e. Visual content).
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að fjalla um grafíska hönnun. 

Ritstjóri tekur ákvörðun um efnisval eftir hugmyndavinnu með samkennurum, 

nemendum og öðrum sem láta sig málið varða — leggja orð í belg. Val á efni er þó háð 

framboði og fjármagni til ráðstöfunar.7 Hugmyndin nú er þó að efni hvers blaðs verði 

afmarkað og í samhengi vegna þess að sú leið er líklegri til að koma af stað umræðu 

með því að mörg sjónarhorn á málefni komi fram í sama riti (sjá nánar um þetta í 

skýrslu um verkefnið 2010 og 2011). Sú leið hentar að sama skapi betur til að nýta 

tengslanet höfunda, ritstjóra og annarra í ritstjórn sem eiga þannig auðveldara með 

að meta gæði og þýðingu þess efnis sem í boði er þegar á heildina er litið. Hagkv-

æmnisjónarmið ráða einnig nokkru en með því að fara þessa leið er hægt að nýta 

betur þá krafta sem til eru í verkefnið (tíma, vinnuframlag, fé o.s.frv.).

BA nám í grafískri hönnun við Listaháskólann er byggt upp á vinnustofunámskeiðum 

(verklegu námi). Grunnurinn er leturfræði og samsetning mynda og texta. Tækni-

kennsla er á undanhaldi í bili en fræðikennsla vaxandi. Hvort það er réttlætanlegt í  

hönnunarnámi er til skoðunar því saga greinarinnar sýnir að „byltingar“ eiga sér stað 

með tæknibreytingum og eru þá gjarnan drifnar áfram af ungu fólki frekar en því 

eldra sem í þessu eins og öðru hefur tilhneigingu til íhaldssemi.8 

Með því að skapa vettvang fyrir fræðilega umræðu opnast leið til að fylgjast 

betur með því hvað grafískir hönnuðir eru að fást við í starfi sem og að hvetja 

nemendur til að tjá sig á sama hátt um það sem þau telja efst á baugi — og auka 

meðvitund þeirra og þekkingu á orðræðunni og sögunni. Nemendahópurinn er aftur 

á móti svampur sem drekkur í sig tíðarandann a.m.k. hvað varðar fagurfræði og stíl. 

Með því að virkja þann eiginleika hópsins og veita verkum þeirra hraðar út úr 

skólanum gagnast sá eiginleiki námsbrautinni til þróunar og greininni allri.

Síðustu árin hefur verið lögð nokkur áhersla á að nemendur skapi sér listrænan vett-

vang og eigin „rödd“. Sú leið felur í sér afstöðu gegn því að grafísk hönnun sé iðnaður 

og með því að hún sé listgrein. Þetta er ekki óumdeilt. Námið í sífelldri endurskoðun 

og vinnustofunámskeið taka breytingum frá ári til árs. Það er gert til að mæta 

breytingum á umhverfi greinarinnar tæknilega og til að koma í veg fyrir stöðnun eða 

of mikla endurtekningu. Þetta þýðir að kynning á nemendum og verkum þeirra á 

meðan á náminu stendur eykur líkurnar á eftirspurn eftir þeim þegar námi lýkur. 

7 Sjá nánar í næsta kafla í skýrslu um verkferlið 2010 og 2011.
8 Sjá nánar í þriðja kafla; fræðilega hluta lokaverkefnis.
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Mæna og mæna.is eru tæki til þess að auka eftirspurn eftir kröftum grafískra 

hönuða við útskrift jafnframt því að vera tæki til þess að finna kennaraefni/ 

kennsluefni — máta fólk og málefni við námsbrautina. Grafískir hönnuðir eru ekki 

beinlínis þekktir fyrir áhuga á skriftum (þ.e. að skrifa texta) sem er ákveðið vandamál 

í greininni og eftir því sem áherslan í náminu hefur orðið fræðilegri hefur komið 

í ljós að margir nemenda eru vel ritfærir og hafa áhuga á að skrifa texta ásamt því 

að skapa myndmálið. Tímaritið Mæna er leið til að æfa þau í þessu — þó aðeins 

útskriftarnemana — og kynna þeim vinnubrögð ritstjóra, ritstjórna og höfunda texta 

og veita þeim tækifæri til að tjá sig í rituðu máli (og myndum) um eigin hugðarefni. 

Markmiðið er að það leiði fljótt til leiðréttingu á þeim fordómum að fólk sérhæft 

í myndmáli geti ekki verið góðir pennar líka og haft markverða hluti fram að færa 

í rituðu máli.

Uppistaða efnis á mæna.is er og verður verk nemenda í vinnustofunámskeiðum. 

Hugmyndin er samt (og innbyggt í vefinn) að með tíð og tíma safnist eldri verk 

nemenda á námsbrautinni inn líka. Einnig að sækja verk starfandi grafískra hönnuða 

og/eða fyrirtækja — vonandi líka sem mest af eldri verkum úr greininni. Markmiðið 

er að saga greinarinnar verði aðgengileg á þessum vef á myndrænu formi. 

Staðreyndin er, og hefur verið í a.m.k. þann áratug sem Listaháskólinn hefur starfað, 

að grafískir hönnuðir kynna sig einna helst á internetinu með eigin heimasíðu en 

í auknum mæli með því að birta verk sín á þar til gerðum síðum annarra. Á heimsvísu 

eru óteljandi slíkar síður (þó á hverjum tíma séu aðeins örfáar sem ná athygli og 

tiltrú) þar sem hönnuðum býðst að sýna verk sín.9 Þessar síður eru notaðar grimmt 

af þeim sem kaupa vinnu eða verk af grafískum hönnuðum sem og fræðimönnum 

í greininni. Við eigum nokkur dæmi um hönnuði sem hafa kynnt sig eingöngu á 

þennan hátt og í framhaldi fengið umfjöllun í virtum útgáfum og verkefni hér heima 

og erlendis.10 Á sama hátt hefur námsbrautin fengið kynningu og umfjöllun. Eitt besta 

dæmið um slíkt er umfjöllun um námskeið í leturhönnun og mörkun þar sem Steven 

Heller11 valdi nokkur letur eftir nemendur til umfjöllunar eftir að hafa séð hluta þeirra 

9 Sú síða sem virðist „heitust“ núna er Behance Network. Þar má sjá dæmi um verk Þorleifs Gunnars Gíslasonar, nemanda á 
námsbrautinni þar http://www.behance.net/thollig/frame/All Þorleifur Gunnar var nýlega í viðtali við Computer Arts 
skömmu eftir að hann birti verk sín þarna (viðtalið er óbirt en var tekið í desember 2010).

10 Besta dæmið um þetta er Sigurður Eggertsson (http://www.siggieggertsson.com/) sem var valinn einn af 20 efnilegustu 
hönnuðum heims af Print Magazine á meðan hann var enn í námi (http://artnectar.com/2010/05/artist-spotlight-graphic-
design-work-siggi-eggertsson/).

11 School of Visual Arts, „Steven Heller“, á vef skólans undir „Faculty“: „Co-chair, MFA Design Department, School of Visual 
Arts; special assistant to the president, School of Visual Arts; co-founder, MFA Design Criticism Department, School of 
Visual Arts; editor, Voice: AIGA Online Journal of Graphic Design; contributing editor, Print, Eye, I.D., Baseline; 
contributing writer, Metropolis, Grafik, Step, Visuals; columnist, The New York Times Book Review. Formerly, art director, 
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á vefsíðum nemenda í bókina Design School Confidential: Extraordinary Class  

Projects From the International Design Schools, Colleges, and Institutes.12 Þetta 

rennir stoðum undir það sem hefur verði sagt í gríni árum saman en er í þessari grein 

a.m.k. nálægt sannleikanum: Ef þú finnur það ekki á Google þá er það ekki til. Og 

þess vegna ræktum við orðspor námsbrautarinnar og nemenda á þann hátt að birta 

tímaritið Mænu á netinu13 og stefnum á að hver nemandi eigi svokallaða „prófílsíðu“ 

á mæna.is (en það er hluti af þróun vefsins frá 2010 og hann mun breytast mikið frá 

því sem nú er og birtast í mars n.k.).

Vefurinn verður staður til að sýna verk sín í íslensku samhengi en markmiðið er 

að hann verði að góðu gagnasafni um greinina hér á landi. Nú er það svo að grafísk 

hönnun og auglýsingar eru helst geymdar á misnothæfum og misáreiðanlegum 

tegundum rafrænna geymslumiðla (geisladiskum, zip-diskum o.þ.h. eða á vefsvæðum 

sem eru ekki endilega varðveitt ef eigandi síðnanna leggur upp laupana). Vefurinn 

mæna.is er hannaður og forritaður þannig að hægt er að setja efni inn í miklum 

gæðum (hárri upplausn) og skólinn skuldbindur sig til að varðveita skjöl sem sett 

eru inn á vefinn í fullri stærð um ókomna tíð. Hér á landi er ekkert annað gagnasafn 

tileinkað grafískri hönnun eða tengdu efni eins og auglýsingum (mæna.is gerir einnig 

ráð fyrir kvikmynduðu efni, hreyfimyndum hverskonar, jafnvel tölvuleikjum eða 

öðru þess háttar). Þetta er meginhugmyndin og markmiðið með vefnum mæna.is 

eins og áður segir.

The New York Times Book Review. “ Sótt af vef 4. desember 2010, http://www.schoolofvisualarts.edu/grad/index.jsp?
sid0=2&sid1=29&page_id=150. Sjá nánar http://www.hellerbooks.com/docs/about.html

12 Ritstj. Steven Heller og Lita Talarico, útg. USA, Rockport Publishers, 2009.
13 Sjá rafræna útgáfu af tímaritinu á issuu.com (http://issuu.com/maena2010/docs/maena-2010) og mæna.is.
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Skýrsla um útgáfuna 2010 og 2011; tímarit og vefur

Útgáfan sem kennslutæki

Kennsla í grafískri hönnun byggir, eins og áður segir, að stórum hluta á verklegri 

kennslu; vinnustofunámskeiðum svokölluðum. Nemendur vinna einir eða í hópum. 

Hópvinna gerir mat á framlagi einstaklinga erfiðari en á móti kemur að með þeim 

hætti nýtist tími kennara betur og útkoman getur orðið meiri og betri. Í verkefni eins 

og þessu — þegar hefur verið ákveðið fyrirfram að gefa verkefnið út — verða allir að 

halda sig við efnið og vinna markvisst. Það gerir það að verkum að álag og ábyrgð 

kennara verður meiri en þegar aðeins er um tilraun eða uppkast að ræða. Nemendur á 

lokaári í náminu fá þjálfun með svona verkefni sem gagnast þeim sem undirbúningur 

fyrir vinnu að útskriftarverkefni sem er sambærilegt að því leyti að það verður sýnt 

almenningi á útskriftarsýningu (og prófdæmt). Vandinn er að tryggja að allir í 

hópnum taki þátt og skili sínu. Það gengur misvel. Þess vegna er mikilvægt að skil-

greina verkþætti og ferli vel.

Námskeiðið felur í sér kennslu í hugmyndavinnu, skrifum og ritstjórn, hönn-

unarstjórn, verkstjórn, mörkun, útlitshönnun, leturfræði, myndsköpun, upplýsinga-

hönnun, umbroti, undirbúningi fyrir framleiðslu, umsjón með framleiðslu, kynningu 

og dreifingu. Þetta gerir ekki litlar kröfur til nemenda og kennara í einu námskeiði 

og þetta er fyrsta reynsla flestra nemenda í að samþætta það sem þau hafa lært í  

minni og afmarkaðari námskeiðum og verkefnum. Í þessu námskeiði höfum við 

skipulagt kennsluna þannig að nemendur vinna saman að heildinni en við skilgrein-

um líka verkefni í ferlinu sem þau vinna ein að. Kennsluna þarf líka að skipuleggja 

með hliðsjón af sérhæfingu kennara og þekkingarsviðs þeirra, þ.e. kennarar eru valdir 

með tilliti til þess. Það er mitt hlutverk að velja kennarana, þróa og skipuleggja 

kennsluna í samráði við þá. Námsmatið byggir síðan á persónulegum úrlausnum 

nemenda, samstarfshæfni og framlagi til heildarinnar auk þátttöku og ástundunar. 

Verkstjórn er í höndum kennaranna að mestu leyti en þeir fela þó nemendum hluta 

hennar og skipuleggja hópa með tilliti til allra verkþátta þannig að nemendur fái sem 

flest tækifæri til að láta ljós sitt skína og fái þjálfun í verk- og hönnunarstjórn.

Í Listaháskólanum er enn sem komið er ekki til nema mjög takmarkað fjármagn til 

útgáfu. Það kom í minn hlut að fjármagna útgáfuna — útvega styrki fyrir því sem ekki 

er fyrir hendi innan skólans. Starfsfólk skólans, í rannsóknarþjónustu, tölvudeild og á 
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skrifstofu skólans sem og samstarfsfólk mitt í Hönnunar- og arkitektúrdeild lagði 

fram starfskrafta sína af mikilli ósérhlífni en þetta verkefni eins og annað frumkvæði 

innan skólastofnana bætir vinnu á fólk án þess að laun komi endilega fyrir. Það sama 

gildir um alla greinarhöfunda. Það sem þarf að fjármagna er: Greinaskrif, prófarkar-

lestur, þýðingar, pappír, prentun, forritun, kynningarefni og dreifing, hýsing á vef, 

lén, sendingarkostnaður og auðvitað kennsla (en vegna eðlis námskeiðsins dugar ekki 

það fjármagn sem er ætlað til að greiða fyrir kennslu á tímabilinu). Hluti af kennsl-

unni er að upplýsa nemendur um raunverulegan kostnað við verkefni af þessu tagi og 

kenna þeim að verðleggja eigin vinnu og annarra. Þau tóku þátt í fjáröflun og því að 

leita lausna og leiða sem afar takmörkuð fjárráð buðu upp á.

Efni tímaritsins er að uppistöðu til ritaðar greinar, viðtöl og myndir af einhverju tagi 

en getur verið annars eðlis líka, t.d. tölfræði eða önnur gögn allt eftir því hvernig upp-

legg ritstjóra og ritstjórnar er eða þema. Stærsta viðfangsefnið er að velja efni og finna 

það eða fólk sem getur skapað efni og er tilbúið til að fjalla um grafíska hönnun eða 

tengt efni (og gera það ókeypis; eina „umbunin“ sem í boði er ennþá er birting og 

þýðing efnisins). 

Þegar efnið er tilbúið frá höfundum þarf að meta það í samhengi, velja og 

hafna og hugsanlega bæta einhverju við. Efninu getur þurft að breyta til að samræma 

frágang, t.d. heimilda, greinamerkjasetningar, hugtakanotkunar o.s.frv. Viðtöl þarf 

að færa af talmáli yfir á ritmál án þess að breyta inntaki. Í útgáfu eins og Mænu er  

ritstjórn ekki minni hvað varðar myndmálið og í hvoru tveggja þarf að marka stefnu 

áður en mynd- og textahöfundar eru kallaðir til. Þegar efni liggur fyrir kemur í hlut 

ritstjóra eða ritstjórnar að velja úr því til samræmis við uppleggið eða fá höfundana 

til að aðlaga það ritstjórnarstefnu tímaritsins.

Hönnunarstjórn er sambærileg ritstjórn. Í henni felst að marka heildarstefnu og móta 

sýn ásamt því að leggja línur um inntak, stíl, handbragð og aðferðir og fylgja stefn-

unni eftir. Hönnunarstjórn felur í sér ábyrgð á því að myndmálið „segi“ það sem því 

er ætlað að segja. Fagurfræðilegar ákvarðanir eru hluti af hönnunarstjórn en fagur-

fræðin þjónar (yfirleitt) inntakinu nema markmiðið sé afbygging eða viðsnúningur. 

Inntakið stýrir því ákvörðunum um leturval, liti, áferð og tækni (t.d. ákvörðun um 

að nota teikningar eða ljósmyndir o.s.frv.) á sama hátt og það stýrir myndefninu. Eins 

og ritstjórn krefst hönnunarstjórn ímyndunarafls, frumkvæðis, sýnar og hæfni til að 
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fylgja henni skipulega og markvisst eftir.

Nemendur taka að sér hlutverk hönnunar- og verkstjóra í afmörkuðum 

verkþáttum — annars er hönnunar- og verkstjórn í höndum kennara. Umsjónar-

kennari námskeiðsins tekur einnig að sér að vera yfirhönnunarstjóri. Nemendur eru 

hönnuðir útgáfunnar. Hönnuðir framfylgja stefnu hönnunarstjóra í verkum sínum 

(og sami einstaklingur getur vel verið í báðum hlutverkunum). Hönnuðir taka við 

skilgreindum verkefnum frá hönnunarstjóra og taka mið af uppleggi hans við 

hönnunina. Í þessu útgáfuverkefni, bæði tímaritinu og vefnum, koma margir hönn-

uðir að verkefninu en heildarútkoman þarf að vera heildstæð — en það er matsatriði 

og ákvörðun hönnunarstjóra hversu margradda hönnunin er og venjulega er sú 

ákvörðun tekin með það fyrir augum að þjóna inntakinu.

Í þessu verkefni fá nemendur einnig að reyna sig á afmörkuðum þáttum rit- 

og hönnunarstjórnar auk þess að gefast kostur á að vera höfundar bæði mynda og 

texta. Í verkefninu kynnast nemendur vel ritstjórnarþætti útgáfuverkefnis. Verkefnið 

felur í sér samskipti og samninga við verktaka sem og höfunda efnis. Nemendur 

sjá um þau samskipti undir handleiðslu kennara. Nemendur sjá að mestu leyti um 

samskiptin við höfundana eftir að frumgerð efnisins er tilbúin. Þeir sjá sem sagt um 

samskipti um leiðréttingar og breytingar á efninu. Þeir kynna heildarmyndina 

(umbrotið og hannað efnið) og fá samþykki fyrir henni. Þeir útbúa prófarkir og taka 

við þeim úr yfirlestri frá prófarkarlesara og ritstjóra — prófarkir eru a.m.k. tvær 

og stundum mun fleiri. 

Kennarar og ritstjóri fara einnig yfir próförk út frá sjónarmiðum hönnunar, 

þ.e. gera athugasemdir við hönnun og myndmál sem nemendur sjá um að leiðrétta, 

breyta og lagfæra. Nemendur undirbúa efnið til prentunar og sjá um samskipti við 

sölumenn, prentara og aðra sem að verkinu koma í prentsmiðjunni. Í undirbúningi 

fyrir prentun felst að læra tæknileg atriði og frágang eftir leiðbeiningum frá prent-

urum. Það sama á við um undirbúning og leiðbeiningar til forritara og álitamál eða 

tæknileg atriði sem koma upp í forritun.

Kynning og markaðssetning á tímaritinu og vefnum miðast að sjálfsögðu við að ná 

til markhópsins sem þegar hefur verið skilgreindur. Vegna mjög takmarkaðra fjárráða 

er lagt upp með að nota rafræna miðla eftir því sem kostur er. Af sömu ástæðu eru 

hugmyndaauðgi og óhefðbundnar aðferðir við kynningu og markaðssetningu mjög 

eftirsóknarverðar. Það felur í sér tækifæri fyrir nemendahópinn til að gera tilraunir. 
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Markmiðið er ekki flókið a) að koma tímaritinu í hendur markhópsins b) vekja athygli 

á efninu c) fá markhópinn til að nota vefinn. 

Markhópurinn er þó erfiður viðureignar vegna þess að hann samanstendur 

af fólki sem starfar við hönnun og markaðssetningu. Þetta er hópur sem fellur ekki 

fyrir hverju sem er í þeim efnum. Nemendur vinna hugmyndir um leiðir til markaðs-

setningar, kynningar og dreifingar, útfæra þær og framkvæma undir leiðsögn kennara 

og með hjálp starfsmanna skólans.

Samanburður á verkefninu 2010 og 2011

Verkefnið var að sumu leyti ólíkt milli ára. Forsendur breyttust og verkefnið þróaðist 

frá tilraunakenndum og óígrunduðum hugmyndum um tímarit og vef í nákvæmari 

og afmarkaðari hugmyndir og útfærslu. Það sama má segja um kennsluna og verk-

skipulagið. Nemendahópurinn og kennararnir bæði árin á stóran þátt í þróuninni 

enda innbyggt í verkefnið — sem eins og fram hefur komið var mjög ómótað þegar 

lagt var af stað. 

Fjármögnun og framlag skólans hefur einnig haft áhrif á þróun verkefnisins 

og mun væntanlega gera það áfram. Þó er greinilegt að útgáfan getur með tímanum 

fest sig í sessi og verkefnið verður auðveldara úrlausnar eftir því sem það slípast til 

(það á þó ekki við um öflun ritaðs efnis; fastlega má gera ráð fyrir að fyrr en seinna 

verði óhjákvæmilegt að greiða fyrir þá vinnu).

Forsendur fyrir tímaritið 2010 voru einfaldar: neyða stundakennara, einkum gesta-

kennara vetrarins áður til að skrifa eitthvað í blaðið — skrifa og skila fyrir lok sept-

ember 2009. Tímaritinu skyldi fylgja smærra rit með verkum nemenda. Námskeiðið 

var tíu vikur en afrakstur fimm vikna námskeiðs í leturhönnun þar á undan var 

notaður sem efni í fylgiri með tímaritinu. Í fylgiritinu áttu að vera verk unnin úr og 

með letrunum en einhver breyting varð þar á væntanlega vegna þess að ekki allir voru 

jafn ánægðir með sín letur. Forsendur fyrir tímaritið 2011 voru byggðar á þemanu 

„konur í grafískri hönnun“. Þemað varð fyrir valinu vegna þeirrar umræðu sem hefur 

verið um stöðu jafnréttismála og þátttöku eða þátttökuleysi kvenna á ýmsum sviðum 

þjóðlífsins. Því þótti kjörið að skoða greinina með kynjagleraugun á nefinu. Blaðsíðu-

fjöldi tímaritsins er 96 bls. auk kápu, fylgiritið með sýnishornum af verkum nemenda 

(aðeins gert 2010) var 48 bls. auk kápu.

Varðandi vefinn 2010 var lagt um með að skapa vettvang þar sem hægt væri að 
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birta verk nemenda á námsbrautinni  — safna þeim á einn stað í góðri upplausn. 

Nemendur lögðu til virkni og útlit sem byggðist að nokkru leyti á sambærilegum 

síðum sem þau höfðu reynslu af að nota. Hugmyndin um gagnasafn fæddist eða 

a.m.k. skýrðist mikið í vinnuferlinu og var að hluta til byggt inn í vefinn en vefurinn 

endaði þó með að verða einskonar fréttaveita um námsbrautina svipað og áður-

nefndar fyrirmyndir. (Sjá nánar í viðauka 4.). Vefurinn 2011 (birting í mars) er 

byggður upp sem gagnasafn fyrst og fremst. Áherslan verður áfram á verk nemenda 

á námsbrautinni en öll virkni gerir kleift að safna verkum starfandi hönnuða og 

fyrirtækja þar líka. Eftir sem áður er gert ráð fyrir að gögnin geti verið í nægilegum 

gæðum til að hægt sé að birta þau, prenta, sýna á skjá o.s.frv. (Sjá nánar í viðauka 5.).

Fjármögnun greinaskrifa, prófarkalesturs, þýðinga, pappírs, prentunar, forritunar, 

kynningarefnis (ekki reiknað í kostnaðaráætlun hér) og dreifingar, hýsingar á vef, 

léns, sendingarkostnaður og kennaralauna. Allur kostnaður sem er á núlli (sjá töflu 

hér fyrir neðan) er styrkir frá einstaklingum og fyrirtækjum, er framlag Listahá-

skólans eða Hönnunar- og arkitektúrdeildar, starfsmanna skólans og höfunda bæði 

texta og mynda. Sjálf tók ég að mér ritstjórn og efnisöflun/-val, skipulag kennslu og 

hluta kennslunnar, nokkur skrif (þó minna en ég myndi vilja gera), þýðingar og 

prófarkalestur, en prófarkalesarar voru tveir. Áætlaður kostnaður fyrir hönnun, 

ljósmyndun og myndlýsingar er byggður á stærð tímaritsins (í bls.) og fjölda mynda 

en slíkur kostnaður tekur í raun alltaf mið af því við hvern er að skipta. Það á trúlega 

við um textahöfunda líka en þó skilst mér að verðið sem hér er miðað við sé algengt 

fyrir styttri greinar.

Kostnaður 2010 og 2011 með áætlað verð til hliðsjónar (allar tölur í krónum og án vsk):*

                                                                                                 2010                                                        2011                                       Áætlaður kostnaður  

Tímarit: 

Höfundarlaun (35 – 50 þús. pr. grein) 0 0   700.000

Prófarkarlestur 0 0 150.000

Þýðingarlaun (ekki allar greinarnar) 150.000 150.000 250.000

Pappír 0 0 300.000 / 170.000

Prentun (tímarit, 500 eintök)**** 0 0 600.000 / 450.000

Prentun (fylgirit, 500 eintök)** 0 0 200.000 / 0

Kennaralaun (viðbót) 0 340.000 340.000

Hönnun 0 0 650.000

Myndlýsingar 0 0 250.000

* Áætlað verð m.v. upplýsingar sem aflað var 2010. Allar áætlaðar tölur eru rúnaðar af til hægðarauka.
** Á aðeins við 2010. Eins eru 500 eintök 2010 en 300 ári síðar. Prentkostnaður 2011 er því um 350.000 kr. lægri en árið áður.  

Pappírskostnaður lækkar af sömu orsökum (um tæplega helming). Annar kostnaður breytist ekki svo heitið geti.
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Ljósmyndun 0 0 250.000

Letur 0 0 36.000

Kynningarefni 0 0 200.000

Sendingarkostn. (uppl. x 1.600 kr.)****** 32.000 32.000 800.000 / 480.000

Vefur:

Forritun 0 0 700.000

Hönnun 0 0 500.000

Hýsing 0 0 12.000

Lén 33.000 33.000 33.000

                                                                                                                                                                                                                                                     

Upphafleg hugmynd varðandi (ritað) efni í tímaritið Mænu var að annars vegar nýta 

BA ritgerðir nemenda og hins vegar að bjóða fastráðnum kennarum, stunda-

kennurum og gestakennurum að birta efni eftir þá. Sú leið gerir það að verkum að 

Mæna verður að nokkurs konar annál fyrir námsbrautina. Við fórum þessa leið í 

útgáfunni 2010. Kosturinn er að val á höfundum kemur nokkurn veginn af sjálfu sér. 

Gallinn er að þeir eru mistækir og efnið virkar sem tilviljanakenndur samtíningur. 

Tímarit er ekki áhugavert nema inntakið sé markvert og viðeigandi. 

Vandasamast við að koma á fót útgáfu af þessu tagi er hreinlega að hafa upp á fólki 

sem hefur næga þekkingu í greininni (eða a.m.k. hefur eitthvað fram að færa sem 

tengist greininni), er vel ritfært og hefur nægan áhuga til að taka að sér að skapa efni 

í tímaritið. Þess vegna tók ég þá ákvörðun fyrir útgáfuna 2011 að hafa þema til að 

afmarka efnið og að sækja efni til sérfræðinga úr öðrum greinum líka. 

Ritstjórnin 2010 fólst aftur mest megnis í því að útvega fólk til að skrifa, 

prófarkarlesa og skipuleggja röðina á greinunum auk þess að láta þýða greinarnar 

og lesa þýðingarnar yfir. Ég setti saman ritstjórn og í henni voru Guðmundur Oddur 

Magnússon, Hörður Lárusson, ég sjálf og fulltrúar nemenda. Ritstjórnin var ekki virk 

eða vel skilgreint hvaða hlutverki hún gegndi. Það kom því í minn hlut að ritstýra því 

sem ritstýrt var. Ég sá þá fljótt að efnið yrði nokkuð sundurlaust og á því nokkur 

bragur hefðbundins skólablaðs vegna þess hve ólíkar greinarnar voru — ekki bara 

efnisvalið heldur var líka ansi mikill munur á ritfærni greinarhöfunda. Ég ákvað að 

kæra mig kollótta og halda ótrauð áfram en stefna að bragarbót í næsta umgangi. 

Áherslan 2010 var á að finna leið til að stýra verkferlinu, leysa málin þrátt fyrir 

peningaleysi og skipuleggja kennsluformið. Í ljósi þess að nemendum tókst ekki að 

fylgja ritstjórnarstefnu hvað varðar fylgiritið 2010 og töldu það ekki gagnast (mörg 

þeirra kærðu sig ekki um að dreifa því; töldu það ekki góða kynningu á hópnum eða 

sér) ákvað ég að leggja það af.

*** Sendingarkostnaður miðast við A-póst innanlands og þynd á bilin 500-1.000 gr sem er 1.600 kr. pr. stk.
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Skipulagið á kennslunni við tímaritið 2010 var þannig að tveir kennarar kenndu 

námskeiðið, Hörður Lárusson og ég. Hörður bar hitann og þungann af kennslunni 

frá degi til dags en umsjón með námskeiðinu og skipulag var í mínum höndum. Efnið 

í blaðið var að mestu tilbúið en ég hafði nýtt sumarið í að hafa samband við höfund-

ana og ná efninu í hús. Gert var ráð fyrir að nemendahópurinn ynni efni í um þriðj-

ung blaðsins. Þegar nemendur skiluðu tillögum í fórum við bæði yfir þær, völdum 

úr þeim og rýndum til gagns. Við byrjuðum á hugmyndavinnu sem fólst í rannsókn 

á tímaritum, einkum tímaritum um hönnun, og öðrum tímaritum sem kennurum 

og nemendum þóttu til eftirbreytni á einhvern hátt. 

Við greindum þessi tímarit og lögðum mat á einstaka þætti þeirra; efnisval, 

leturnotkun, stærð o.s.frv. Við skoðuðum líka hvernig þau væru unnin; hvernig 

ritstjórn væri háttað, hverjir væru greinarhöfundar og hvernig textinn var frágenginn 

auk þess að skoða kynningarefni fyrir tímaritin og kynningaraðferðir ef kostur var. 

Eftir þessa rannsókn og umræður unnu nemendur tillögur að nafni og merki auk þess 

að gera tillögur sem unnar voru í hópum að „tón“ eða „karakter“ tímaritsins sem þau 

rökstuddu í greinargerð. 

Í framhaldi hófst hugmyndavinna við útlitið og tilraunir með uppsetningu 

greina. Samhliða því unnu nemendur hugmyndir að efni og hófust handa við að 

fullvinna þær hugmyndir sem fengu samþykki í ritstjórn. Eftir þetta völdum við úr 

tillögunum og lögðum skýra línu um heildarmyndina. Nemendur unnu eftir það 

saman í litlum hópum að því að setja efnið upp og fullhanna greinar og annað efni. 

Allan tímann voru nemendur að vinna tillögur að kápu og merki. Þegar kápan var 

að síðustu valin var fallið frá því að velja merki fyrir tímaritið. Sú ákvörðun var tekin 

að merkja kápuna ekki með merki eða titli. Fyrir þessu eru fordæmi sem við höfðum 

skoðað og rökin fyrir þessu eru að tímaritið sé sent til eða afhent lesandanum beint 

(ekki selt í búð þar sem það er í samkeppni við fjölda annarra tímarita). Og að 

myndefni á kápu nyti sín betur og stæði fyrir merki. Rökin á móti eru væntanlega 

augljós en þegar titill er ekki á kápunni veit enginn hvað á að kalla gripinn. Og 

skömmu eftir útgáfudag verður bagalegt að sjá ekki hvenær tímaritið kom út (hvað 

þá að vita um hvað það fjallar). 

Eftir að hönnun tímaritsins lauk og vinna við undirbúning fyrir prentun var 

komin áleiðis hófust nemendur handa við að hanna vefinn. Nemendahópnum var 

skipt í þrennt; einn hópur vann tillögur að vef, annar sá um leiðréttingar og 
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lagfæringar á próförk, undirbúning fyrir prentun og sá um prentumsjón. Kápan 

var prentuð annarsstaðar en innsíðurnar af tæknilegum ástæðum. Þegar tillögur 

að vefnum voru tilbúnar tók allur hópurinn þær til skoðunar og gagnrýni sem tillit 

var tekið til að mestu. Nokkur styr stóð um það hvort vefurinn héti sama nafni og 

tímaritið eða ekki og um val á merki fyrir vefinn en að endingu náðist sæmileg sátt 

um það. Námskeiðinu lauk um miðjan desember 2009 en nemendur fylgdu verkinu 

eftir í framleiðslu undir handleiðslu minni engu að síður. 

Vefhópurinn vann með forritara þar til frumgerð mæna.is lauk í marslok 2010. 

Tímarritið var prentað í lok janúar sem og fylgiritið og nemendur höfðu umsjón með 

framleiðslu ritanna. Áherslan á tímaritið var mest 2010 en fylgiritið og vefurinn fengu 

minni athygli. Námskeiðið var 12 vikur samtals (leturhönnunin ekki með talin) árið 

2010 og gefin var ein einkunn fyrir námskeiðið í heild (þó þannig að sex sinnum á 

tímabilinu voru milliyfirferðir þar sem námsmat fór fram). Nemendur kvörtuðu 

réttilega nokkuð um skipulagsleysi en sýndu því skilning að um tilraun og eins konar 

æfingu væri að ræða og gáfu mér og kennurum góðar ábendingar fyrir framhaldið.

Við gerð Mænu 2011 tók ég þá ákvörðun að skipta námskeiðinu í þrennt til 

að mæta þeim sjónarmiðum sem nemendur höfðu sett fram árið áður bæði í kennslu-

mati og samræðum við mig. Einkunnir eru þá gefnar fyrir hvert námskeið fyrir sig. 

Í þetta sinn var sá háttur hafður á að vefurinn var hannaður í fyrsta hluta og um 

kennslu sáu tveir kennarar sérhæfðir í vefhönnun, annar er forritari og hinn hönn-

uður með sérmenntun í samskiptamiðlun. 

Nemendur unnu að hugmyndum í fimm hópum og að lokum urðu fyrir valinu 

tvær tillögur sem síðan haldið áfram með. Önnur varð fyrir valinu á grundvelli virkni 

og hin fyrir útlit og fagurfræði. Nemendur skiluðu að þessu sinni hönnun sinni til 

forritara ásamt ýtarlegum hönnunarleiðbeiningum og völdu fulltrúa til að vera for-

ritara innan handar ef spurningar kæmu upp í framleiðslu. Ég mun fylgja vefnum 

eftir meðan á forritun stendur og ég ásamt starfsfólki deildarinnar kem til með að sjá 

um að setja efnið úr tímaritinu inn á vefinn. Áætlað er að hægt verði að byrja að setja 

inn verk á vefinn að nýjuí lok febrúar n.k. 

Kennslan við tímaritið var að þessu sinni 7 vikur og fór í öllum meginatriðum 

fram á sama hátt og árið áður. Efnið var að vísu tilbúið seinna en vegna þess að það 

var skýrar afmarkað og heildstæðara varð hönnunin markvissari líka og sú staðreynd 

að nemendur höfðu minni tíma með efninu kom ekki að sök. Tímaritið kemur út í 
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mars en nemendur fylgja því í gegnum prentferlið í janúar. Gangi forritun vefsins að 

óskum er líklegt að vefurinn verði ekki endurhannaður að ári heldur lögð áhersla á 

tímaritið og e.t.v. gefst þá kostur á að vinna meira með nemendum í sköpun efnis, 

bæði í myndum og máli.

Kynningarefni fyrir Mænu var bæði árin hannað samhliða öðrum verkum í 

ferlinu. En eins og áður segir var ljóst frá upphafi að ekki væri kostur á að fara hefð-

bundnar leiðir hvað markaðsetningu varðar. Þau tæki sem urðu fyrir valinu voru 

samskiptamiðlar á netinu, markpóstur (rafrænn) til grafískra hönnuða og fyrirtækja 

sem talin voru í markhópnum og viðburður á HönnunarMarsi þar sem tímaritinu var 

dreift, vefurinn kynntur og virkni hans sýnd. 

Nemendur sáu mestmegnis um framkvæmdina á þessu en skrifstofa skólans 

og bókasafn hefur líka séð um dreifingu. Nemendur hafa lagt til að kynning á tíma-

ritinu Mænu 2011 hefjist með málþingi á HönnunarMarsi. Efni málþingsins verður 

það sama og þema tímaritsins. Þau hafa einnig lagt til að sömu aðferðum verði beitt 

til kynningar á vefnum og áður. Nemendur leggja til að megináherslan verði á að 

kynna vefinn innan námsbrautarinnar og kenna samnemendum sínum að nota hann. 

Þetta hef ég samþykkt. Tímaritinu verður dreift innan námsbrautarinnar í framhaldi 

af málþinginu.

Samanburður á verkferlinu í heild á milli ára sýnir að undirbúningur og skilgreining 

á verkþáttum skiptir sköpum í útgáfuverkefni sem þessu. Það sem er e.t.v. sérstakt 

við verkefnið er að svo stór hluti þess fer fram í kennslu. Það er umdeilanlegt hvort 

nemendur í BA-námi ráði í raun við verkefni af þessu tagi a.m.k. innan þess tíma 

sem unnt er að gefa þeim. Á móti kemur að verkefni af þessu tagi felur í sér margþætt 

viðfangsefni sem krefst þess að nemendur noti þekkingu sem þau hafa aflað sér í 

náminu en ekki átt kost á að samnýta í einu verkefni.

Í öllu falli má segja að verkferlið æfist og verði skipulagðara á milli ára. Það 

sama tel ég mega segja um ritstjórnina. Verði framhald á verkefninu (sem allar líkur 

eru á) er næsta skref að velja efni, manna stöður, fjármagna eins og þarf og hefja 

undirbúning fyrir næstu umferð.

Reynsla mín af þessu útgáfuverkefni kennir mér að það mikilvægasta sem ritstjóri 

gerir fyrir utan hefðbundin ritstjórnarstörf er að komast í samband við sérfræðinga 

á tilteknu sviði (hvert svo sem það er) sem hafa áhuga á (og getu til) að fjalla fræðilega 

20



um það. Ritstjóri tímarits verður að mynda tengslanet höfunda og mögulegra 

höfunda. Svo verður hann að rækta það tengslanet, sá hugmyndum og halda uppi 

samtali. Að slíta út úr fólki ritað efni sem ekki hefur fengið að gerjast er með eindæm-

um orkufrekt og á stundum ómögulegt. Þeir sem hafa áhuga á umfjöllunarefninu er 

þó nokkrir og þeir höfundar sem hafa gefið efni í tímaritið eiga miklar þakkir skyldar, 

ekki síst fyrir að veita aðgang að sínu tengslaneti.

Að öðru leyti sýnist mér vinnuferlið við útgáfuna svipað vinnuferli í hönnun. 

Ritstóri þarf að hafa sýn á efnið og óskaútkomu, skipuleggja vinnuferlið og velja fólk 

til starfa, fylgja eftir gæðakröfum og vera heiðarlegur í endurgjöf gagnvart öllum þeim 

sem að verkinu koma. Þannig smá slípast ritið til og gæðin verða meiri.

Næsta skref eins er að koma á fót ritstjórnarhópi sem tæki þátt í hugmynda-

vinnu og samtali um efnisval og höfunda. Í hópnum þurfa að vera þrír til sjö einstakl-

ingar sem hafa áhuga og þekkingu á grafískri hönnun í víðu samhengi og hafa reynslu 

af fræðilegum skrifum og/eða útgáfu. En jafnvel þó að slíkur hópur taki til starfa er 

mikilvægt að ritstjóri móti stefnuna og haldi utan um hugmyndina með útgáfunni. 

Grafísk hönnun er margslungin og skoðanir á fagur- og hugmyndafræði ólíkar. 

Ritstjóri getur aldrei skorast undan því að móta stefnuna fyrir tímaritið — mín er 

fjölbreytt og upplýst umræða byggð á þekkingu og gögnum þar sem málefni eru tekin 

fyrir og skoðuð frá ólíkum sjónarhornum. Gildir þá einu hvort efnið snýst um form, 

t.d. letur, eða áhrif greinarinnar á jafnréttismál. Við gerð þessarar lokaskýrslu hefur  

skerpst á hugsuninni varðandi ritstjórnarstefnuna og verður auðveldara að fylgja 

henni eftir í næstu útgáfu.
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Grafísk hönnun og samtíminn
„Scripts have always been among the most important carriers of culture.“
Adrian Frutiger, Signs and Symbols, Their Design and Meaning, Zürich: ABC Verlag, 1980.

„By jolting the arts and crafts from their social and economic roles, the machine age 

created a gulf between people‛s life and their sensory and spiritual needs.“
Philip Meggs, A History of Graphic Design. 3. útg. New York, John Wiley & Sons Inc., 1998. 

Inngangsorð; enn ein tæknibyltingin

Hér er ætlunin að rýna í hlutverk grafískrar hönnunar í samtímanum. Greinin grafísk 

hönnun er í þjónustu hvers sem vill miðla einhverju og þess/þeirra sem (finna hjá 

sér skort og þörf til að)14 meðtaka skilaboðin.15 En grafísk hönnun er líka listgrein; 

vissulega oftar hagnýt en ekki en listgrein engu að síður. Það er persónulegt val 

hönnuða hvort þeir líta á sig sem þjónustuaðila eða listamenn. Grafísk hönnun er 

hugsunarháttur og aðferð(ir); tæki sem hönnuður notar en þarf ekki að stýra  lífs-

viðhorfi hans. Grafískir hönnuðir hafa val um það hvernig þeir beita sér og þekkingu 

sinni eins og aðrir. 

Letur er form og myndbirting menningar sem er vert að skoða  útfrá sögu 

og eðli grafískrar hönnunar eins og Philip Meggs hefur skráð hana í A History of  

Graphic Design. Til að átta sig betur á þessu þarf að skoða hlutverk greinarinnar 

— samsetningu leturs og mynda til að miðla — og líta til miðlunarumhverfis sam-

tímans. Umræðuefnið hér er þó fyrst og fremst togstreitan á milli þess staðbundna 

og þess alþjóðlega. Einsleitni og fjölbreytni. En hér verður togstreitan skoðuð út frá 

orðræðu í grafískri hönnun einkum með hliðsjón af ofangreindri bók Meggs og 

annarra fræðimanna í greininni sem telja að meginhlutverk leturs og þar með mynd-

máls sé að miðla hugmyndum eða inntaki á sem hlutlægastan hátt og sýna uppruna 

inntaksins og (tungu)málinu sem miðla á virðingu og skilning. Þessir fræðimenn og 

hönnuðir telja ekki síður að grafísk hönnun sé pólitísk eða í raun valdatæki — einkum 

þegar henni er beitt í hugsunar- eða afstöðuleysi af hönnuðum sem hafa annað hvort 

gengið í þjónustu auðvaldsins eða skortir skilning á myndmáli og táknfræði. Letur-

fræði er grundvöllur grafískrar hönnunar. Letur er hluti af myndmáli jafnframt því 

að vera form ritmáls. Þau skilaboð sem letur ber með sér gefa tóninn fyrir aðrar 

ákvarðanir sem hönnuður tekur við gerð verka sinna. Letur er nátengt tungumáli og 

14 Skortur og þörf er hér notað í skilningi hagfræðinnar (e. scarcity & need).
15 Margir grafískir hönnuðir leggja líka stund á frumsköpun/listsköpun en vinna flestir (séu þeir starfandi yfirleitt) fyrir sér 

svona.
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hliðstæðu þess myndmáli. Letur er myndræn miðlun ritmáls — tungumálið 

formgert.16 Letur er þannig miðill fyrir hugsun — inntak — og það sama á við um 

myndlýsingar. Letur eða skrift er miðill sem er ætlað að koma til skila margvíslegu 

efni í nútímanum en allt til vélvæðingar prentlistarinnar (með Gutenberg)17 var ritun 

miðlun valdboða (og upplýsinga) yfirvalda, trúarstofnana og viðskiptajöfra hvers 

tíma.18 Á okkar tímum er hlutverk myndmáls, þ.m.t. leturs (og skrifta) annarsvegar 

það sama, þ.e. miðlun valdboða og upplýsinga — að viðbættum skilaboðum fyrirtækja 

— og hinsvegar miðlun hugmynda og þekkingar. Viðfangsefni hönnuðarins er að gera 

upplýsingarnar eins aðgengilegar og kostur er og til þess notar hann aðferðir sem 

hafa verið þróaðar og prófaðar í aldanna rás. Í grafískri hönnun má þó segja að 

ævinlega sé beitt nýjustu tækni og stór hluti af starfi grafísks hönnuðar sé að fylgjast 

með og fylgja tækniþróun í greininni. Markmiðið með grafískri hönnun og leturfræði 

er að miðla inntaki sem stundum er upplýsingar en er oftar, eða einnig, skilaboð sem 

er ætlað að hafa áhrif á hegðun fólks og skoðanir. Grafísk hönnun er ólík mörgum 

öðrum listgreinum vegna þess að hún hefur að markmiði miðlun til fjöldans eða 

a.m.k. boðskipti og þá yfirleitt frá fáum til margra. Og nú, eins og hinn ungversk- 

bandaríski hönnuður Tibor Kalman sagði, er svo komið að hönnuðir eru ofurseldir 

ægivaldi stórfyrirtækja. Menning stórfyrirtækjanna er okkar menning. 19

Í þessari ritgerð verður einnig höfð skoðun á því hver „menning stórfyrirtækj-

anna“ er frá sjónarhóli grafískrar hönnunar og hvert samspil hönnuða, neytenda 

og stórfyrirtækja er í samtímanum samanborið við eðli viðskipta fyrir og við upphaf 

iðnbyltingar. Hlutverk grafískra hönnuða er mikið við kynningu og markaðssetningu 

stórfyrirtækja en mörkun20 er líklega aðalstarf yfirgnæfandi meirihluta allra sem í 

greininni starfa — og þeir sem ekki starfa við hana eru gjarnan undirverktakar þeirra 

sem það gera.21 Tibor Kalman og verk hans eru ágætt dæmi (þó alls ekki það eina) um 

togstreituna við eigin samvisku og vandræðaganginn sem grafískir hönnuðir eiga við 

að stríða þegar þeir takast á hendur verkefni fyrir stórfyrirtæki eða kapitalið yfirleitt.

16 Robert Bringhurst, The Solid Form of Language, Kentville: Gasperau Press, 2004. Bls. 9–11.
17 Johannes Gutenberg prentaði Gutenbergbiblíuna á fimmta áratug fimmtándu aldar og vélvæddi prentun en prentlistin var 

leyndarmál iðnfélaga (e. guild) í u.þ.b. 250 ár í viðbót (ca. 1450).
18 Robert Bringhurst, sama rit.  Bls. 15–16. (Í þessu sambandi er áríðandi að átta sig á þeim greinarmun sem í leturfræði er  

gerður á skrift eða ritmáli/formgerð tungumáls (e. writing/written language) og handskrift (e. handwriting/-script). Aðrar 
skilgreiningar eru skriftarkerfi (t.d. kyrilíska, latneskt letur, arabískt letur o.s.frv.) og letur/skrift (e. (movable) type/script), 
stafróf (e. alphabet), glýfur (e. glyphs), texti/letur (e. text/print/copy), myndletur/táknletur (e. symbols/signs), greinarmerki 
(e. punctuation), leturgerð (e. type/typeface/font/script). Á íslensku er vandinn að orðið skrift er einnig notað um letur 
(movable type) þegar það líkir eftir handskrift. Og letur er einnig notað um fjölskyldur leturgerða eða leturfjölskyldur.)

19 Tibor Kalman, „Fuck Committees (I believe in lunatics)“, (ritgerð fyrst birt 1998,) Tibor Kalman, Perverse Optimist, New 
York, 2000. Bls. 27.

20 (e. branding)
21 Um þetta eru engar tölur til og ég byggi þessa fullyrðingu á eigin reynslu sem fagstjóra á námsbrautinni við LHÍ og 

starfsreynslu sem „art director“ og sjálfstætt starfandi hönnuður hérlendis og erlendis.
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Í framhaldi er nauðsynlegt að skoða hagfræði greinarinnar og þá afstöðu sem 

hönnuðir hafa tekið með sinni listsköpun — hönnun — sem grundvallast á þeirri 

(annars ágætu) hugmynd að listin skuli vera aðgengileg öllum og á ættir að reka til  

Bauhaus skólans og samtíðarmanna (sem enn eiga harða fylgismenn meðal hönnuða 

um allan heim) í kjölfar upplýsingarinnar. Hönnun er hagnýtar listir eða listin gerð 

öllum aðgengileg og á þannig uppruna sinn í verkum listamanna sem voru fremur 

hallir undir sósíalisma og tóku þá afstöðu að listina bæri að fjöldaframleiða til að auka 

aðgengi fjöldans að henni. Þessar hugmyndir bárust frá Evrópu þegar listamenn 

flosnuðu upp þaðan í heimsstyrjöldinni síðari og fóru margir til Bandaríkjanna og 

hugmyndirnar breiddust síðan þaðan út um allan heim.

Einnig verður skoðað hver orðræðan er innan grafískrar hönnunar — einkum 

hvað varðar „baráttuna“ um myndmálið. Hönnuðir skiptast í fylkingar með og á móti 

alþjóðavæðingu og vörumerkjadýrkun og margir grafískir hönnuðir leika tveimur 

skjöldum í þeim átökum sem eru innan greinarinnar bæði í atvinnulífinu og innan 

háskóla. Alþjóðavæðingin og útbreiðsla stórfyrirtækjamenningar byggir ekki síst á því 

að myndmál (þ.m.t. letur) auðveldi miðlun skilaboða milli menningarsvæða og af 

einu tungumáli yfir á annað. Grafískir hönnuðir beita letri í þágu stórfyrirtækja en 

leitast margir jafnframt við að beita því til varnar staðbundinni menningu og 

fjölbreyttri. Letur eins og annað myndmál tjáir skoðun og birtir sýn. Þegar það er 

valið af og notað í þágu afla sem vilja marka sér eins mikið af heiminum og er 

mögulegt — eins og stórfyrirtæki gera — er óhjákvæmilegt að líta á það sem valdatæki 

og afar mikilvægt að lesa það og beita því á meðvitaðan, upplýstan hátt. Letur — 

myndmál — er víglína og hefur verið það um aldir hvað varðar menningarpólitík og 

miðlun menningar. Myndmál (þ.m.t. og ekki síst letur) hefur leikið lykilhlutverk í 

útbreiðslu vestrænna lífshátta og alþjóðlegum yfirráðum stórfyrirtækjamenningar 

yfir heiminum.

Iðnbyltingunni er kennt um að hafa valdið rofi milli hugar og handar í listum 

og þannig í raun skapað grundvöllinn fyrir hönnun. Raunverulegur munur á hönnun 

og hverri annarri listsköpun eða jafnvel handverki er aðallega fólginn í hönnunar-

ferlinu og afrakstri þess sem felst í að skapa frumgerð og undirbúningi fyrir 

fjöldaframleiðslu. Í því sem nú er kallað grafísk hönnun verður þetta rof e.t.v. mun 

fyrr eða við vélvæðingu prentlistarinnar og „almenns aðgengis“ að prentvélinni. Með 

iðnbyltingunni verður síðan samskonar rof eða fyrra rofið er ítrekað með því að 

24



fagurfræðin verður fyrir barðinu á vélinni — gæðakröfur fara að taka mið af því hvað 

vélarnar „vilja“ en ekki öfugt. Við tölvuvæðingu verður síðan það sem má vel kalla enn 

eitt rofið þar sem tilgangur verkanna verður óljós og stílbrögð eða yfirborð fara að 

skipa meiri sess en fagurfræðin sem felst í notagildinu.22 Tilgangur grafískrar 

hönnunar verður með þessu óljós og sambandið milli myndmáls og inntaks rofnar 

eða verður a.m.k. óljósara. Yfirborðsmennskan í grafískri hönnun verður um tíma 

allsráðandi og hugmyndir eða inntak undir þar til í lok níundaáratugarins og á þeim 

tíunda þegar Kalman og fleiri svipað þenkjandi hönnuðir reyna að sameina tilgang og 

eigið gæðamat þjónustuhlutverkinu sem grafískir hönnuðir hafa margir ofurselt sig.

Nú eru enn að eiga sér stað breytingar á tæknilegu umhverfi grafískrar 

hönnunar. Samskiptaleiðir og miðlunarumhverfi hefur tekið stakkaskiptum með 

samfélagsmiðlum,23 „open source“ hugmyndafræðinni og meðfylgjandi vandræða-

gangi fyrir þá sem skapa hugverk eins og grafíska hönnun, tónlist o.s.frv. Internetið 

býður upp á að menning og miðlun taki á sig alveg nýja mynd. Spurningin er hvort 

grafískir hönnuðir muni koma að því sem e.t.v. má kalla fjórðu byltinguna eða hvort 

þeir missi af lestinni sökum þess að þekking þeirra og skilningur á þessu nýja 

umhverfi er of lítill.

Myndmálsnotkun er ekki á undanhaldi þó miðlunarumhverfið sé að breytast 

svo um munar. Þvert á móti má segja að notkun myndefnis fari sífellt vaxandi og vægi 

þess (gagnvart rituðu máli og töluðu) aukist. Hver kannast ekki við að leita einhvers á 

netinu og fá upp texta á óskiljanlegu ritmáli/tungumáli en geta áttað sig að einhverju 

leyti á efninu með því að skoða myndirnar. En þetta eru smámunir miðað við þau 

tækifæri og möguleika sem við blasa nú þegar fólk hefur tækin og tæknina til að taka 

valdið í sínar hendur; hætta að vera aðeins neytendur og skapa sína eigin framtíð.

22 Tibor Kalman, J. Abbot Miller og Karrie Jacobs, „Good History/Bad History“, Tibor Kalman, Perverse Optimist, New York, 
2000. Bls. 77-78.

23 (e. social media)

25



Kynning á grafískri hönnun

Grafísk hönnun er miðlun upplýsinga — hugmynda og inntaks — í máli og myndum. 

Framsetning er í formi upplifunar (þ.e. birtingarforma sem eru samtvinnuð rými, 

umhverfi og miðlum eins og allar tegundir merkinga og leiðbeininga) og markvissra 

skilaboða (t.d. auglýsinga og annars kynningarefnis að ógleymdum hlutum eins og 

t.d. bókum). Sérþekking grafískra hönnuða felst í leturfræði. Leturfræði er notkun 

hugmynda og aðferða í meðferð og framsetningu ritmáls sem síðan er grundvöllur 

kennimörkunar, sköpun táknmynda og sjónrænnar rökfærslu. Grafísk hönnun er 

þannig samþætting  myndmáls og tungumáls með það fyrir augum að auka áhrif 

skilaboða og auka skilning — skýra og lýsa.

Listaverk, handverk og hönnun eru náskyld fyrirbrigði en eftir iðnbyltinguna 

á síðari hluta 18. aldar og á 19. öld og vélvæðinguna sem henni fylgdi varð fjöldafram-

leiðsla möguleg sem aftur aðgreindi hönnun frá handverki. Viðfangsefni hönnuða 

urðu í auknum mæli nýsköpun og að bæta virkni þeirrar hluta, tækni og kerfa sem 

tilheyra vél- og tæknivæddu samfélagi. Gerður var greinarmunur á hönnuðum og 

öðrum sem skapa myndmál með því að hönnuðir einir fullskapa og undirbúa verk 

til fjöldaframleiðslu og / eða a.m.k. framleiðslu í vélum. 

Hönnuðir skipuleggja framkvæmd hugmynda (annarra eða sínar eigin) og 

framleiðslu til að fjöldinn hafi aðgang að þeim. Í flestum tilfellum er um einhvers-

konar söluvöru að ræða. Fjöldaframleiðsla krefst þess að verk sé skipulagt og hugsað 

til enda áður en það er gert — hönnun er því ekki hlutur/afrakstur heldur sköpunar-

ferli og nákvæmar leiðbeiningar um framleiðslu. Í grafískri hönnun kom þessi 

undirbúningur fyrir framleiðslu til við breytingarnar sem urðu við að tölvur náðu 

útbreiddri notkun, listamaðurinn hætti að teikna einungis í höndunum og sú vinna 

fer nú að mestu fram í tölvuforritum sem líkja algerlega eftir ljósaborðinu, ljósrit-

unarvélinni, og setjaraskúffum (sem letri var handraðað úr). Enn er myndum (ljós-

myndum sem teikningum) og letri skeytt saman en ekki þarf lengur að klippa og líma 

í höndunum.Við þessa breytingu runnu tvö störf í raun saman í eitt — iðngreinin 

prentsmíði (sá sem „undirbýr“ fyrir prentun) og starf listamannsins, eða teiknarans, 

sem teiknaði letur og myndlýsingar — og úr varð starfsgreinin grafísk hönnun sem 

Philip Meggs lýsir í A History of Graphic Design:

At the time of this writing, human affairs are undergoing a new 
revolution comparable to the industrial revolution that launched 
the machine age.
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…
The tools—as has happened so often in the past—are changing 
with the relentless advance of technology, but the essence of 
graphic design remains unchanged. That essence is an ability to  
translate ideas and concepts into visual form and to bring order to 
information.24

Eins og Meggs segir þurfa grafískir hönnuðir að kunna skil á nútíma miðlun en nota 

jafnt nýja og gamla tækni og aðferðir. Þetta á ekki síður við núna en þegar Meggs 

skrifar þetta um afleiðingar tölvuvæðingarinnar. Markmiðið er ávallt að setja inntak 

fram á sannfærandi og merkingarbæran hátt. Miðlunarleiðir taka stöðugum breyt-

ingum samstíga tæknibreytingum og þróun vísindanna. Grafískir hönnuðir verða að 

fylgjast vel með til að vera færir um að nýta miðlana á viðeigandi og áhugaverðan hátt 

til að koma skilaboðum til fólks í  síbreytilegu tækniumhverfi. Þeir þurfa að eiga 

auðvelt með að fylgjast með, tileinka sér og gera breytingar til að leysa stór og smá 

hönnunarverkefni. Þeir þurfa að hafa eigin sýn. Þjálfun í sjálfstæðum, skapandi 

vinnubrögðum og gagnrýnni hugsun er grundvöllur góðrar grafískrar hönnunar. 

Grafískri hönnun hefur í gegnum aldirnar verið beitt jafnt til áróðurs og upplýsingar. 

Ábyrgð og áhrif grafískra hönnuða eru því mikil í heimi þar sem skilaboð í þúsunda-

tali birtast fólki á hverjum degi og hafa mótandi áhrif á líf fólks og umhverfi. Hönn-

uðir dagsins í dag munu móta framtíðina; hvernig við hugsum og hvernig menning 

okkar þróast.

Myndmál er tungumál

Ritað efni eitt og sér — án myndmálsins — takmarkar skilning fólks á efninu. 

Myndmál er samt einskonar tungumál sem þarf að kunna til að geta notað það. Ekki 

dugar að „setja bara einhverja mynd með“. Letur er mynd eða formgerð ritmáls sem 

er notað til að myndlýsa tungumáli. Letur — eða bókstafir og stafróf einhverskonar — 

og ritmál eru óaðskiljanleg en ólík og ósamstæð þrátt fyrir að ritmálstákn hafi í nær 

öllum tilfellum þróast úr myndmáli.25

Teikningar, ljósmyndir, tákn, helgimyndir (íkon), munstur, litir, lögun, letur 

o.s.frv. fela ævinlega í sér sögn. Það sama má auðvitað segja um kvikmyndað efni. 

Samsetning myndmálsins og tengsl við textann fela einnig í sér sögn. Til að sú sögn 

sé samhljóma því sem miðlað er í ritmálinu er nauðsynlegt að efla skilning fólks á 

myndmáli. En myndmál, þ.m.t. letrið sjálft, getur líka bætt við inntak textans. Það 

getur flutt sín eigin skilaboð sem ef vel er að verki staðið dýpkar skilning á inntakinu 

24 Philip Meggs, A History of Graphic Design. 3. útg. New York, John Wiley & Sons Inc., 1998. Bls 491.
25 Robert Bringhurst, sama rit. Bls. 12-15.

27



en ef ekki er vandað til verka afbakar, umsnýr eða dregur úr vægi þess. Myndmál er 

vandmeðfarið tæki og öflugt. Myndmál, á sama hátt og ritmál og talmál, miðlar 

hugsunum. 

Þegar skilningi á öðru hvoru eða báðu — ritmáli eða myndmáli — er ábótavant 

má gera ráð fyrir misskilningi eða margræðni sem er sjaldnast ætlunin (þó á því séu 

vissulega undantekningar). Ef skilningur á myndmáli er enginn eða mjög lítill er 

það túlkað sem „sjónrænn hávaði“ eða eitthvað skraut. Að nota myndmál sem skraut 

— beita því án skilnings — býður hættunni heim (þeir sem eru myndlæsir sjá þá allt 

annað inntak). Það er stutt á milli skrauts og skreytni. Með því að opna frekari 

umræðu um myndmál sem miðil fyrir inntak sem beitt er á markvissan hátt má gera 

verulega bragarbót á myndlæsi. Það er ekki hægt að segja „ekki neitt“ með myndmáli.  

Hver og einn les í myndræn skilaboð og sé þjálfun í „lestri“ þess lítil getur inntak 

misskilist eða farið alveg forgörðum. Þannig er auðvelt að hafa áhrif á „illa læsa“ með 

því að hagræða myndmálinu og sannleikanum þar með. 

Miðlun inntaks í myndmáli og sameiginlegur skilningur fólks á því — að 

myndskilningur sé sá sami eða svipaður almennt — er meginviðfangsefni grafískra 

hönnuða. Grafískir hönnuðir nota (almenner) táknmyndir sem grundvöll fyrir 

sjónræna rökfærslu. Þetta útskýrir mikilvægi þess að halda myndrænu efni til haga 

og rannsaka hvernig fólk les í það og samhengið sem það birtist í. Það er áhugavert 

að kortleggja myndmálið og rekja — bæði það sem getur talist alþjóðlegt eða altækt 

myndmál26 og það staðbundna. Skilningur á myndmáli, ekki síst letri, auðveldar 

miðlun á milli menningarheima. Sú staðreynd hefur bæði kosti og galla. 

Í smækkandi heimi verður ríkari þörf fyrir merkingarbært myndmál og almennan 

skilning en staðbundið myndmál felur í sér sögu staðbundinnar menningar og tíðar-

anda hvers tíma. Merking myndmáls verður skýrari þegar upprunalegt samhengi 

myndmálsins er skoðað og samband þess við hugmyndir og aðferðir (tíðaranda) 

einnig. En myndmálið er á sama hátt og tungumálið í stöðugri þróun og tekur breyt-

ingum með öðrum þáttum menningar. Menn greinir á um hvort það sé gott eða slæmt 

og takast á um skilgreiningar á hlutverki grafískrar hönnunar og leturfræði. En engin 

leið er að hafa yfirsýn yfir myndmálið í heild — enda væri það ekki spennandi elting-

arleikur að mínu mati. Viðfangsefnið er þess vegna í raun ekki að rannsaka mynd-

26 Dæmi um altækt myndmál er merki Coca-Cola sem ku vera skiljanlegt hverju mannsbarni á jörðinni —  jafnvel þeim sem 
ekki hafa smakkað drykkinn vegna aldurs eða þess að þeir eiga ekki fyrir honum. Önnur dæmi um altækt myndmál eru  
merkingar á salernum (einfaldaðar myndir af konu og karli), broskarl og fýlukarl, örvamerkingar, mörg táknanna í  
umferðamerkingum, teikningar barna af sólinni ofl. ofl. Bókstafir eða stafróf eru síðan dæmi um myndmál sem fólk veit  
hvað er jafnvel þó merkingin sé á huldu.
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málið til að skilgreina — sundra eða sameina — heldur rannsaka til að skilja og byggja  

á, bæði hugmyndir og verk. Það gerist með því að skoða sjónarhorn og samhengi.

Alþjóðavætt gildismat og grafísk hönnun

Stórfyrirtæki hafa valdið í alþjóðavæddum heimi. Markaðurinn er allsstaðar 

og honum er stýrt af menningu og gildismati stórfyrirtækja. Gildin eru yfirlýsingar 

um stefnu fyrirtækjanna og í síauknum mæli fjalla þau um samfélagslega ábyrgð- 

eða þátttöku fyrirtækjanna. Gildunum er ætlað að gefa viðskiptavinum, starfs-

mönnum og öðrum til kynna fyrir hvað fyrirtæki stendur — til viðbótar við kjarna-

starfsemi þess hver sem hún kann að vera. Þessi gildi eru það sem áður var kallað 

herfræði27 og liggur til grundvallar markaðssetningu og framkomu fyrirtækjanna 

í daglegum viðskiptum. Herfræðin eða gildin, sem eru búin til ýmist af forstjórum 

og eigendum eða auglýsingastofum/almannatengslafyrirtækjum, þjóna þeim tilgangi 

að stýra markaðsetningu og gerð kynningarefnis en ekki síður að stýra hegðun 

starfsmanna þessara fyrirtækja og kenna þeim ákveðið verklag og viðhorf. Í seinni tíð 

þykir vænlegra að fá starfsmenn til samræðu um gildin sem leggja skal til grundvallar 

starfseminni og stýra þeim með góðu til að samþykkja þau og starfa eftir þeim. 

Markmið gildanna er það sama og herfræðinnar áður: Að hámarka afköst (minnka 

umræðu og vefengingar), lágmarka kostnað (sleppa við hugmyndavinnu og 

kostnaðarsama leit að meiri raunverulegum gæðum) og hámarka gróða (betri nýting 

á starfskröftum og meiri sala). 

Stórfyrirtæki (eins og öll fyrirtæki á kapitalískum markaði) eru ekki 

lýðræðislega rekin. En í samtímanum má segja að fyrirtækjum hafi tekist að ræna 

lýðræðinu í orði eins og þau hafa í langan tíma í raun rænt fjölskyldunni með fjálglegu 

tali um að starfsmenn innan fyrirtækis séu „ein stór fjölskylda“ með sameiginleg 

markmið. En markmiðin eru ekki sameiginleg. Starfsmenn vilja fá kaupið sitt fyrir 

vinnu sem þeir myndu kannski og kannski ekki vinna ef ekki þyrfti laun. Vald 

starfsmanna felst  eingöngu þekkingu þeirra og færni í að vinna að markmiðum 

fyrirtækisins. Starfsmenn hafa ekkert vald nema hótunarvald ef annað fyrirtæki býður 

betur og vill nýta krafta þeirra en þá á svipaðan eða sama hátt. Fyrirtæki hefur e.t.v.  

einhverjar áherslur eða eitthvað að selja sem gerir gagn í samfélagi manna (enda 

forsendan fyrir því starfsemi að fyrir hendi sé þörf, uppspunnin eða raunveruleg) en 

markmið eigenda og þar með stjórnenda er að græða.

27 (e. strategy) Starfsmaðurinn sem sinnir þessu á auglýsingastofu er kallaður „planner“ (e. strategic planner).
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Í Goldsmiths, University of London, hefur í tíu ár verið starfrækt meistaranám 

undir yfirskriftinni „MA Design Futures Program“. Þar hefur megin áherslan verði 

lögð á umræðu um siðfræði hönnunar. Það hefur leitt til aukinnar fræðilegrar 

umræðu og stofnunar fjölþjóðlegs tengslanets akademískra hönnuða með sama 

tilgang undir nafninu „The Writing Pad“28 og stofnunar og útgáfu ritsins The Journal 

of Writing in Creative Practice. Í ritstjórnargrein fyrsta bindis skrifa Julia Lockheart 

og John Wood á sömu nótum og Philip Meggs:

Arguably, the ‚ ‘P’ (i.e. the question of purpose) has never been 
more important than in the early twenty-first century. In a 
wasteful, style-driven world, unquestioned actions can erode 
meaning and meaningless habits may lead to calamity, or even 
extinction. Questioning the purpose of things  is, therefore, a 
prudent way to remind ourselves who we are, and what we are 
doing here.29

En svo virðist sem engin takmörk séu fyrir því hvað stórfyrirtæki leyfa sér að segja 

og gera til að ná markmiði sínu — nema ef vera skyldi dómur neytenda sem þeir fella 

með kauphegðun sinni. Mörkun, letur og myndir sem miðla þeim gildum og áherslum 

sem fyrirtæki beita á markaði miða að því leynt og ljóst að stjórna hugsunarhætti  

fólks til að gera það að neytendum og halda þannig hinni víðfrægu vél atvinnulífsins 

og kapitalismans gangandi. Gildir þá einu hvort neyslan sé til góðs — jafnvel er betra 

að fólk verði óöruggt, hrætt og finni til skorts — eða hvort að krafan um sífellt meiri 

gróða, sem að mestu byggist á sífellt meiri vexti, sé góð eða möguleg í lokuðu vistkerfi 

jarðarinnar.

Menning stórfyrirtækja byggir að langmestu leyti á því að setja fólki mörk 

og fjarlægja leyfið til að hafa „óþarfa“ eiginleika og möguleika sem ekki samræmast 

stefnu og gildum fyrirtækjanna. Menning þeirra byggir ekki á fjölbreytni, ímyndunar-

afli og hugmyndaauðgi eða lýðræði af nokkru tagi. Mörkun, auglýsingar og kynn-

ingarefni segja neytendum hvað á að hugsa og leitast við að tala þeirra tungumál, 

höfða til þeirra sem menningarhóps og selja þeim þannig — en dugi það ekki til grípa 

stórfyrirtæki hiklaust til þeirra ráða að hamra á sinni útgáfu af menningunni með 

ýmiskonar skilaboðum og tíðni birtinga þeirra. Stórfyrirtæki sem „fara inn á“ nýjan 

markað (eða auglýsingastofur, markaðsrannsókna- og almannatengslafyrirtæki fyrir  

þeirra hönd) rannsaka hvernig staðbundin menning er og hefjast síðan ótrauð handa 

við að hagræða henni og laga að sinni eigin á sama hátt. Munurinn á þessari hegðun 

28 The Writing Pad: Sjá http://www.writing-pad.ac.uk/index.php?path=photos/
29 Julia Lockheart og John Wood, „Editorial“, Journal of Writing in Creative Practice, Vol. 1 Number 1, London, Intellect Ltd., 

2008, bls. 1.
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og nýlendustefnu er lítill sem enginn og markmiðin eru þau sömu — gróði (og 

stundum arðrán) og völd. Allt er þetta þó gert undir huggulegum formerkjum og 

á seiðandi myndmáli.

Þetta er ekki eina leiðin til að reka fyrirtæki, skiptast á gæðum eða hvað þá 

heldur til að skiptast á hugmyndum. En þetta — sem greina má sem afleiðingar og 

stöðnun iðnbylts samfélags — er það sem við búum við og samþykkjum með verkum 

okkar og aðgerðarleysi þar til einhver eða einhverjir leggja fram hugmyndir um aðrar 

og e.t.v. betri leiðir — betri fyrir allt fólk og umhverfið, náttúruna og aðrar lífverur 

á jörðinni.

Tengsl grafískrar hönnunar og markaðar

Hönnuðir samtímans, ekki síst grafískir hönnuðir, skapa mikið af þeim vörum 

sem eru fjöldaframleiddar, seldar, notaðar og síðan hent til að standa undir vexti 

og útþenslu markaða. En nú má segja að komið sé að leiðarlokum hvað varðar gegnd-

arlausa framleiðslu og sóun sem hönnuðir hafa verið þátttakendur og jafnvel lykilfólk 

í. Fólk (neytendur) dregur saman seglin og kaupir minna vegna þess að það hefur 

minna handa á milli en efnahagslegar þrengingar og náttúrulegar munu aðeins flýta 

fyrir þróun sem er orðin óhjákvæmileg.30 Hönnuðir og ekki síst þeir sem kenna 

hönnun þurfa að spyrja sig hvernig nemendur — hönnuðir framtíðarinnar — geta 

orðið þátttakendur í þeim umbreytingum sem nú er fyrirsjáanlegt að verði í 

heiminum og samfélagi manna. Sú hönnun sem er (og felst í) mörkun (e. branding) 

í þágu alþjóðlegra fyrirtækja er oft og tíðum gagnrýnd innan hönnunarsamfélagsins. 

Þetta starf er aftur á móti uppistaðan í vinnu flestra hönnuða. Það sem er þá helst 

gagnrýnt er matreiðsla markaðsfólks og hönnuða á hinu upprunalega og um leið 

markaðsvæðing menningararfsins31 Sjónararfurinn okkar hér á landi er t.d. enn 

að miklu leyti óskjalfestur og órannsakaður. Nokkur skráning og úrvinnsla hefur farið 

fram í samstarfi námsbrautar í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands og stofnana, 

t.d. Þjóðminjasafns Íslands og Heimilisiðnaðarfélagsins, ýmissa fræðimanna, lista-

manna og hönnuða. Rannsóknarvinnan hefur skilað sér í endurlífgun myndmáls-

arfsins og nýsköpun. En vandamálið er að þekking þeirra sem skapa nýtt efni úr 

30 Robert Blinn, „Selling the Future: Design and Financial Crisis“, Core77, design magazine & resource, 13. mars 2009. Sótt af  
vef 1. desember 2010, 
http://www.core77.com/blog/featured_items/selling_the_future_design_and_the_financial_crisis_12853.asp

31 Bruce Mau með Jennifer Leonard og the Institute without Boundaries, Bruce Mau and the Institute Without Boundaries, 
Massive Change, Phaidon Press Ltd., London, 2004. Bls. 15–19.
Sjá einnig: Michael Schmidt, „Concerns for Education in Today’s Typographic Universe“, The Education of a Typographer, 
ritstj. Steven Heller, New York, Allworth Press and School of Visual Arts, 2004. Bls. 55–75.
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arfinum er e.t.v. minni en æskilegt væri. Arfurinn er notaður hér eins og annarsstaðar 

til að merkja vörur og fyrirtæki og má deila um það hvort sú notkun leiði til þess að 

sjónararfurinn fái meira vægi eða merking staðbundins myndmáls okkar hverfi eða 

þynnist út eins og hefur gerst víða um heim. Með þessu er sérþekking hönnuða nýtt 

í þágu fjármagnseigenda. Hún hefur skapað gríðarleg verðmæti og leikið lykilhlutverk 

í hinu frjálsa hagkerfi þar sem góð samkeppnisstaða sker úr um hver græðir og hver 

tapar.

Í kjölfar iðnbyltingarinnar hefur það að gera eitthvað „betur“ í síauknum mæli 

verið skilgreint út frá mælanlegri einingu: „meira!“ á flestum eða öllum sviðum 

samfélagsins. Eða réttara sagt: meira fyrir minna. Hagfræðingar (stjórnmálamenn 

ofl.) kalla fyrirbærið hagvöxt og reikna út frá hlutfallsaukningu þjóðarframleiðslu 

eða landsframleiðslu á milli ára (stundum á mann og stundum ekki). Hagvöxtur er 

því aukin framleiðsla (á mann) og/eða minni tilkostnaður (á mann). Þau ríki eða 

svæði heims sem ekki sýna aukinn hagvöxt eru kölluð vanþróuð og hin þar sem 

hagvöxtur er og hefur verið í lengri tíma eru kölluð þróuð. Við iðnbyltingu var talið 

að vélvæðingin myndi leysa manninn úr ánauð vinnunnar og skila okkur mannvænna 

samfélagi — en iðnbyltingin át börnin sín og afleiðingar hennar urðu með tímanum 

meiri framleiðsla og meiri sóun jarðargæða en áður hafði þekkst. Hugmyndin um 

þróað samfélag hefur breyst frá því að merkja að samfélag sé upplýst, tæknivætt, 

vel skipulagt og skili auknum lífsgæðum, yfir í að merkja að viðkomandi samfélag 

sé neyslusamfélag.

Með útbreiðslu kapitalískra hugmynda og frjáls markaðshagkerfis hafa störf 

grafískra hönnuða í sífellt meira mæli snúist um að markaðssetja og selja lífstíl og 

þannig hafa hönnuðir (allir hönnuðir en ekki síst grafískir hönnuðir sem vinna lang 

flestir við gerð kynningar- og markaðsefnis) tekið þátt í að draga fólk í dilka eftir 

efnahag og félagslegum aðstæðum með verkum sínum eða réttara sagt aðgengi að 

góðri hönnun. Efnahagskreppan veldur því e.t.v. að hönnuðir, eins og aðrir, eru 

neyddir til að staldra við og endurskoða hugmyndir um neyslusamfélagið og finna 

leiðir til sköpunar og áframhaldandi þróunar sem er mögulegt að viðhalda — leiðir 

sem séu sjálfbærar og til bóta. Sú umræða hefur verið í gangi lengi, lengur en 

núverandi efnahagskreppa, en hefur nú fengið aukið vægi og athygli.

Til að græða á framleiðslu þarf að reikna út hversu miklu þarf að kosta til þess 

að búa eitthvað til, komast að því hversu hátt er hægt að verðleggja það — án þess að 
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minnka sölumöguleikana og selja framleiðsluna hæstbjóðanda. Milliliðir milli þeirra 

sem skapa og þeirra sem neyta hafi í síauknum mæli hirt afraksturinn. Þetta kemur 

niður á gæðum. Það er að segja: þegar aðeins einn mælikvarði er notaður til að meta 

gæði (e. quality, goodness)  — peningar eða skiptigildi — má hiklaust gera ráð fyrir 

að gæði sem ekki eru mælanleg en sannarlega raunveruleg — t.d. listfengi, fagurfræði,  

notagildi, ending, vellíðan og hugarró — verði ekki eftirsóknarverð, þ.e. umfram það 

hversu mikið slík gæði auka sölumöguleika.  Samkeppni er ætlað að verja neytendur 

fyrir þeim minnkandi gæðum sem fylgja kapitalískum hugsunarhætti í framleiðslu 

og gerir það að einhverju marki. Sama gildir um alla nýsköpun: það er enginn skortur 

á því sem fólk getur ekki ímyndað sér að geti verið eða orðið til eins og Malcolm 

Gladwell lýsir svo ágætlega í grein sinni „The Ketchup Conundrum“ og kristallast í  

orðunum „But Moskowitz does not believe that consumers—even spaghetti lovers—

know what they desire if what they desire does not exist. “The Mind”, as Moskowitz is 

fond of saying, “knows not what the tounge wants”“32 Sem sagt: Gæði, í heimi kapital-

ísks neyslusamfélags, eru einungis það sem skortir eða eftirspurn er eftir og er nógu 

gott til að unnt sé að selja það. Það sem er framleitt fyrir eins lítið fé og mögulegt er 

og selt fyrir eins mikið fé og mögulegt er í eins miklu magni og mögulegt er. 

Í hagfræði eru gæði skilgreind sem vara eða þjónusta, í hönnun eru gæði 

skilgreind út frá því hversu vönduð hönnunin er bæði hvað varðar hugsunina sem 

er lögð í verkið og útfærslu hennar. Lausnin er metin útfrá því gagni, þ.m.t. gleðigjöf, 

sem hún gerir en ekki síður felst gæðamat í að því hvort lausnin geri skaða (einhvers-

staðar í hönnunarferlinu eða framleiðslunni). Fagurfræðin er alltaf metin en þá í  

samhengi við notagildi eða gagn. Í hönnun eru gæði sem sagt mæld út frá því hversu 

heilt og úthugsað verkið er — allt frá hugmynd að efnislegri útfærslu — eða eins og 

Guðmundur Oddur, prófessor í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands, orðaði það 

„Það sem áður var nánast á einni hendi er aðskilið. Hugmynd, útfærsla og fram-

kvæmd hluta er ekki lengur handverk einnar manneskju. Það þarf að úthugsa hvert 

einasta smáatriði, jafnvel hverja frumeiningu.“33 

Vandinn er að gæði önnur en þau sem nægja til að skila gróða eru ekki lengur 

eftirsóknarverð í kapitalísku samfélagi og kapitalískt samfélag hefur ekki fundið leið 

til að reikna út þann (fórnar-)kostnað sem hlýst af þessu. Vegna þess að gróði er 

aðeins reiknaður í stærðum sem markast af eiganda (eigendum) fjármuna, þ.e. 
32 Malcolm Gladwell, „The Ketchup Conundrum“, What the Dog Saw, London, Allen Lane/Penguin Books, 2009 (ritgerðirnar 

birtust allar áður í the New Yorker). Bls. 32-50. Bein ræða af bls. 37.
33 Guðmundur Oddur Magnússon, „Hönnun er góð hugmynd!“, Viðskiptablaðið, viðhorf, 10. desember 2009.
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efnahagssvæði af einhverju tagi (einstaklingur, fyrirtæki, land / þjóð, heimshluti 

o.s.frv.) er heildarfórnarkostnaður ekki skoðaður, þ.e. í peningum, og sannarlega ekki 

heldur hvaða gæðum öðrum — raunverulegum gæðum: fagurfræði, heilsu, vellíðan, 

tíma, (öðrum) hugmyndum og framtíðarmöguleikum — er fórnað til að hámarka 

gróða. Hönnuðir hafa látið teyma sig af leið — eðlislæg gæði eru orðin aukaatriði í  

stað þess að vera markmiðið — eins og aðrir og fyrir höndum er að finna leið út úr 

þessum ógöngum.

Baráttan um myndmálið; þversögn grafískrar hönnunar samtímans

Bauhaus menn innleiddu móderníska stefnu í listum og hönnun — að listin skyldi 

lúta lögmálum skynseminnar ofar tilfinningum og formgerðin vera abstrakt og byggja 

hinu altæka eða almenna. Hugmyndir þeirra um félagslegar umbætur drifnar áfram 

af síkri hönnun breiddust út um allan heim. Póst-módernisminn náði að festa sig 

í sessi fyrir alvöru í grafískri hönnun á seinni hluta áttunda áratugar síðustu aldar.  

Hann lifir góðu lífi ennþá sem gagnrýnið viðbragð við módernismanum þrátt fyrir 

einhverskonar bakslag eða a.m.k. vangaveltur um „dauða“ hans. Póst-módern 

myndmál réði lögum og lofum þessa áratugi og frelsaði(?) myndmálið þannig að 

skyndilega varð aftur frjáls aðgangur að öllu sem á undan kom — módernískt gridd, 

vinstri jafnaður texti og letrin Helvetica og Universe — voru ekki lengur eina rétta 

leiðin til að setja fram myndir og texta. Inntakið þurfti ekki lengur að vera einungis 

einn, hreinn og beinn, feitletraður „sannleikurinn“. Sannleikurinn varð að gráskala.  

Sjónarhornið skipti öllu máli og fagurfræði varð loðið hugtak. Póst-módern leikur að 

myndrænum arfi undirbjó þannig jarðveginn fyrir frekari landvinninga myndmáls 

alþjóðavæðingarinnar. Póst-módern hönnuðir settu myndmálið allt undir einn hatt 

í raun og tóku sér leyfi til að „remixa“, afbyggja og byggja nýtt úr hverju sem þeim 

sýndist henta hugmyndum sínum án tillits til uppruna eða menningarlegra skír-

skotana. Þeir „réðust á“ leturfræðina, hefðirnar og reglurnar, vísvitandi eða af 

vanþekkingu og ruddu hugmyndum sínum braut með því að vera betur að sér í hinni 

nýju tölvutækni en eldri (og klassískt eða módern þenkjandi) hönnuðir.

Árið 1991 hóf tímaritið Colors göngu sína undir merkjum tískufyrirtækisins 

United Colors of Benetton. Tibor Kalman, þá hættur rekstri M&Co. sem var 

framúrstefnuleg og þekkt auglýsingafyrirtæki í hans eigu, og Olivero Toscani 

hönnuðu tímaritið í sameiningu. Í því verkefni kristallast þversögnin í starfi grafískra 

hönnuða — þeir vilja berjast gegn þeim sem valdið hafa og með fjölbreytni en vinna 
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jafnframt fyrir valdhafana. Þetta er þversögn sem grafískir hönnuðir eru enn að 

rökræða sín á milli, og listamenn allir, og mun tæpast leysa úr enn um sinn enda 

hefur þetta fyrirkomulag listamanns og velgjörðarmanns tíðkast um aldir. Tímaritið 

vakti fljótt gífurlega athygli fyrir að vera málsvari þeirra sem eiga fáa eða jafnvel enga 

málsvara í (menningar)heimi stórfyrirtækja og alþjóðavæðingar og ekki síður fyrir 

að stilla upp ágengum spurningum um réttmæti ýmiskonar mismununar eða fordóma 

með myndrænum hætti. Dæmin eru fjölmörg og til upprifjunar fylgir hér aftast 

yfirlitsmynd yfir forsíður tímaritsins. En inntak og myndræn framsetning við hönnun 

tímaritsins héldust í hendur. 

Kalman og fyrirtæki hans M&Co. var í framvarðarsveit þeirra grafísku hönnuða 

sem fóru í herferð gegn strangtrú módernisma og klassíkur í leturfræði og hugmynd-

um um miðlun eins og Neville Brody í London, David Carson í New York en New 

York og London voru miðja þeirrar listrænu byltingar sem varð með og eftir pönk 

— ekki síst í grafískri hönnun. Þessir hönnuðir brutu allar „reglur“ og notuðu letur 

á djarfan hátt og jafnframt lögðu þeir mikið upp úr að miðla menningu. Þeir gáfu 

jafnvægi, innra samræmi og fegurð langt nef með leturvali, litanotkun, myndgæðum 

mynda sem þóttu hversdagslegar og ófaglega gerðar. Þeir tjáðu menningarlega 

sérstöðu með öllum tiltækum ráðum. Þeir léku sér með formið á hátt sem fór gegn 

öllum ríkjandi hefðum í leturfræði jafnframt því að nýta allt það sem þeir kærðu sig 

um úr sjónrænum arfi aldanna án upphafningar og blætiskenndrar framsetningar. 

Þeir léku sér með arfinn og hefðirnar, brutu upp og settu saman á nýjan hátt og tók 

nýja tækni (tölvunnar) í þjónustu sína. Hugmyndir og hugsun réðu ferðinni — skiptu 

meginmáli — og þeim tókst að halda sig frá því að skapa sér aðeins útlitsleg stílbrögð 

eða festast í fagurfræði sem truflaði miðlun inntaksins.34 Jafnframt kærðu þeir sig 

kollótta um vangaveltur um fagurfræði sem ásköpuð gæði eða afleiðingar virkni 

(e. form follows function) sem má kalla möntru módernismans. 

Colors sem Kalman skapaði ásamt Toscani vakti heimsathygli, sérstaklega hjá 

grafískum hönnuðum og markaðsfólki, fyrir byltingarkennda miðlun á staðbundinni 

eða einstakri menningu og málefnum ólíkra menningarhópa. Með öðrum orðum 

þá léku þeir sér að því að ögra — ríkjandi hugmyndafræði, kreddum og gildum. Ekki 

síst menningu stórfyritækjanna. En þetta gerðu þeir engu að síður undir merkjum 

alþjóðlegs stórfyrirtækis (Benetton), fyrir þess fé og að einhverju leyti, hlýtur að vera, 

34 Peter Hall, „Tibor Kalman: Perverse Optimist“, Tibor Kalman, Perverse Optimist, New York, 2000. Bls. 26.
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til þess að auglýsa það og selja meira af vörum þess. Hugmyndin náði fljótt fótfestu 

hjá alþjóðlegum fyrirtækjum sem stóðu í að kynna sig og vörur sínar á fjölda tungu-

mála og í ólíkum menningarheimum. Alþjóðleg stórfyrirtæki áttuðu sig á að þarna 

væri komin leiðin til að brúa bilið milli þeirra eigin menningar og þeirrar sem fyrir 

væri á hverjum markaði fyrir sig. Leiðin er að gera tungumál og menningu að sinni 

en setja sitt eigið mark á allt saman. Hertaka menninguna — og ítreka eigin gildi þar  

til þau næðu fótfestu og blönduðust eða bara til þess að þurrka út gildismatið sem 

var fyrir.

Á meðan Kalman rak M&Co. í New York veitti hann gróðanum af starfseminni 

aftur inn í fyrirtækið með það að markmiði að geta gert fleiri sjálfstæð og sjálfsprottin 

verkefni (þó í raun á kostnað annarra fyrirtækja; viðskiptavinanna) sem gengu út 

á að miðla annarsvegar pólitísku efni (af vinstri kantinum) og hinsvegar kynna 

hönnuði og verk M&Co. Tibor sagði sjálfur „ There’s no sense in being politically 

progressive if you‛re not commercially viable, because you can’t  get the word out.“35 

En í ljós kom að hann gat ekki haldið þetta út og lagði sífellt meiri áherslu á pólitíkina 

á kostnað launavinnu. Hann ásamt Milton Glaser héldu m.a. ráðstefnu undir heitinu 

„Dangerous Ideas“ árið 1989 og árið 1991 hafði Kalman lokað M&Co. og hóf samstarf 

við Toscani við gerð Colors tímaritsins. Það var ekki fyrr en Tibor Kalman fann sér 

skoðanabróður í vel stæðum velgjörðarmanni sem hann fann sig á réttri hillu sem 

grafískur hönnuður — hugmyndamiðlari — og hann vann við Colors og önnur 

verkefni án viðskiptahagsmuna36 þar til hann lést árið 1999.37

Árið 2004 skrifar Michael Schmidt greinina „Concerns for Education in 

Today‛s Typographic Universe“ í bók um álitamál viðkomandi kennslu í grafískri 

hönnun sem ritstýrt var af einum virtasta leturfræðimanni heims, Steven Heller.38 

Þar fjallar Schmidt um þá þversögn sem ferill Tibors Kalmans lýsir svo ágætlega og 

sem kennarar og fagmenn í leturfræði standa frammi fyrir í heimi þar sem „menning 

stórfyrirtækja er okkar menning“. Að megninu til eru það sömu einstaklingarnir 

— þ.e. þeir sem eru leiðandi í faginu sinna oft á tíðum kennslu á æðri menntastigum 

samhliða starfsemi á markaði. Lesendur greinarinnar eru því líklegir til að hafa 

35 Steven Heller, „The Man behind the M“, Tibor Kalman, Perverse Optimist, New York, 2000. Bls. 58.
36 (e. non-commercial eða non-profit).
37 Steven Heller, sama rit. Bls. 58–59.
38 School of Visual Arts, „Steven Heller“, á vef skólans undir „Faculty“: „Co-chair, MFA Design Department, School of Visual 

Arts; special assistant to the president, School of Visual Arts; co-founder, MFA Design Criticism Department, School of 
Visual Arts; editor, Voice: AIGA Online Journal of Graphic Design; contributing editor, Print, Eye, I.D., Baseline; 
contributing writer, Metropolis, Grafik, Step, Visuals; columnist, The New York Times Book Review. Formerly, art director, 
The New York Times Book Review.“ Sótt af vef 4. desember 2010, http://www.schoolofvisualarts.edu/grad/index.jsp?
sid0=2&sid1=29&page_id=150
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fundið á eigin skinni hver þau álitamál eru sem Schmidt gerir að umtalsefni sínu 

og Tibor Kalman barðist allan sinn feril við að finna lausn á þversögninni listamaður 

í þjónustu við vald annars en fagurfræði og gæða sem æðsta markmiðsins. Kalman 

reyndi að sameina þversögnina um þjónustu við valdið og listrænt frelsi. Schmidt 

veltir upp sömu spurningum og aðgreinir sjónarmiðin í tvo „skóla“. Schmidt setur 

spurningar fram um um markmið með kennslu í grafískri hönnun og krefst umræðu 

um það hvaða öflum fagmenn ætli sér þjóna með verkum sínum.

Lógó (lógóskrift, mark eða merki) er undirskrift fyrirtækja og stofnana á 

öllu kynningarefni og auglýsingum. Því er líkt við andlit fyrirtækja og í nútíma 

mörkunarvinnu er höfuðáhersla lögð á þau skilaboð og ímynd sem merkið kallar fram 

í hugum fólks þegar það birtist. Letur gefur tóninn í lógói eins og flestu því sem snýr 

að grafískri hönnun. Í alþjóðavæddum heimi stórfyrirtækjanna er nauðsynlegt að 

merki sé miðlað á milli tungumála og menningarsvæða án þess að heildarskilaboðin 

breytist. Ímyndin og mörkunin verður að vera í megindráttum sú sama í Kabúl, 

Bankok, Osló og New York. Að sama skapi eru skilaboð og inntak hönnunar fyrir 

stórfyrirtæki og alþjóðlegar stofnanir háð því að vera „þýðanleg“ eða skiljanleg á 

milli menningarsvæða og menningarheima eða -kima. Þetta hefur þær afleiðingar 

að pólitískur rétttrúnaður og „hið sammannlega“ þurrkar út öll sérkenni og sérviskur 

sem mörgum hönnuðum (eins og öðrum listamönnum) þykir eftirsjá af — enda er 

þessi sérviska gjarnan viðfangsefni listarinnar og uppspretta listrænnar andagiftar.  

Grafískir hönnuðir líta á það sem sitt hlutverk (en að sjálfsögðu ekki allir eða 

einungis) að miðla upplýsingum og inntaki á skýran og skipulegan hátt — um leið 

og þeir dýrka listagyðjuna — og því er þessi klemma þeirra, umfram aðra listamenn 

og jafnvel umfram aðra hönnuði (sbr. fata-, vöru- og iðnhönnuði sérstaklega en 

arkitektar eru líklega í stöðu sem er líkari þeirri sem grafískir hönnuðir finna sig í), 

og skiptir greininni í raun í tvo „skóla“ þar sem annarsvegar er litið svo á að einsleitni 

sé góð og leiði til einingar og hinsvegar að einsleitni sé mannfjandsamlegt og 

forheimskandi eyðileggingarafl.

Schmidt segir í grein sinni að leturfræði sé í eðli sínu ávallt bundin tíðarand-

anum — fylgi straumum, stefnum og aðstæðum hvers tíma — og þannig sé hún breyt-

ingum háð þrátt fyrir að byggja á ævafornum hefðum og aðferðum. Hann dregur þá 

ályktun af orðum þýska  listamannsins Peters Behrens sem setti fram þá staðhæfingu 

að tíðarandi myndbirtist fyrst og fremst í byggingarlist; að byggingarlistin sé 
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greinilegasti vitnisburðurinn um þróun mannlegs samfélags og uppbyggingu þess á 

hverjum tíma — og þá næst greinilegustu sé að finna í leturfræði. Schmidt sækir 

orð Behrens í bókina A History of Graphic Design eftir Philip B. Meggs (hér 3. útg.).39 

Schmidt rökstyður ályktun sína ennfremur með því að vitna í ritgerð Jack H. 

Williamson „The Grid; History, Use, and Meaning“ en þar segir Williamson 

að  rúðunetið40 breytist í takt við tíðarandann og hafi breitt úr sér með tímanum. 

Williamson rekur listasöguna frá miðöldum með hliðsjón af notkun rúðunetsins 

við skipulagningu myndflatar og þróun þess allt fram á okkar tíma. Hann útskýrir 

hvernig rúðunetið skapar undirstöðu grafískrar hönnunar og hugmyndafræðilegan 

grunn módernísks myndmáls. Póst-módernískt myndmál og afbygging stríði síðan 

gegn rúðunetinu en viðhaldi því engu að síður. Þannig „er rúðunetið meira en 

verkfæri; það er heimsmynd tímaskeiðs“ og leturfræði er bundin því órjúfandi 

böndum.41 Schmidt heldur áfram og segir að rúðunetið sé ekki bara hjálpartæki í 

myndbyggingu heldur hnitakerfi eða verufræðileg skilgreining hvers tímabils — og 

að áhrif myndmáls og þar með vægi grafískrar hönnunar breiðist út samtímis því sem 

það breiðir úr sér. Hann útskýrir þessar hugmyndir um hnitakerfið með því að 

endursegja söguskoðun Williams á afar einfaldaðan hátt:

IN THE BEGINNING, there was the point and the line: a coord-
inate system that refferenced the God above and the terra firma 
below. With the rise of secularism and the expansion of the known 
world, there formed a grid, the expanse of the earthly plane: 
longitude and latitude and, later, the modernist mysticism of 
universal principles.
THEN CAME NIGHT: The postmodernist simulacrum—the 
untrustworthy surface of even the grid—and the murky 
underworld of the „below“.42

Schmidt setur fram þá tilgátu í grein sinni að áður óþekktur tvískinnungur sé 

hlaupinn í leturfræði og grafíska hönnun. Annars vegar séu fagmenn trúir 

miðlunarhlutverkinu og tíðarandanum. Hinsvegar hafi þeir í raun alfarið gengið 

alþjóðavæddum stórfyrirtækjum á hönd og brúki krafta sína gagnrýnislaust til að 

birta upplogna heimsmynd þeirra — jafnvel þeir sem þykjast ekki vera að því eins 

og Kalman. Markmið Schmidt með greininni er að kalla eftir gagnrýninni umræðu 

og kennsluháttum sem taka mið af þessum veruleika. Hann gerir grein fyrir tveimur 

„skólum“ í grafískri hönnun sem takast á um raunverulega merkingu orðsins 

39 Philip Meggs, sama rit. Bls. 223.
40 (e. the grid) Rúðunet er grunnur að myndbyggingu — láréttar og lóðréttar línur sem auðvelda skipulag myndflatarins. 

Hnitakerfi er hinsvegar nákvæmari þýðing þegar hugmyndafræði hefur afgerandi áhrif á formgerð og víddir rúðunetsins.
41 Jack H. Williamson, The Grid; History, Use, and Meaning, Design Discourse, ritstj. Victor Margolin, Chicago, University of 

Chicago Press, 1989. Bls. 171-186.
42 Michael Schmidt, sama grein, sama rit. Bls. 61.
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fjölbreyttni.43 Annars vegar sé hugtakið notað af alþjóðavæddum stórfyrirtækjum 

og grafískum hönnuðum í þeirra þjónustu við svokallaða ímyndarsmíð, þá í þeirri 

merkingu að heimurinn sé samsettur úr ólíkum samfélögum sem oftar en ekki eru 

skilgreind út frá búsetu, tungumáli, uppruna eða þjóðerni o.s.frv. Hlutverk grafískra 

hönnuða er þá að ljúga upp samnefnurum og leiða fólk til neyslu með því að veita 

stórfyrirtækjunum aðgang að mynd- og tungumáli44 hins skilgreinda neytendahóps. 

Hins vegar sé hugtakið notað til að lýsa ólíkum samfélögum (eða tengslanetum fólks) 

sem eiga sér sameiginleg hugðarefni eða skilning, og eru þess eðlis að sami einstakl-

ingur geti tilheyrt mörgum hópum og samsamað sig þeim öllum á mismunandi 

forsendum, þvert á öll landamæri. Þá er hlutverk grafískra hönnuða að miðla upplýs-

ingum með því að beita leturfræði, myndmáli og skilaboðum í orðum á lýsandi hátt — 

eða einfaldlega koma hugmyndinni til skila með öllum tiltækum ráðum. Leturgerð er 

myndbirting tungumála og menningarsvæði eru skilgreind og þeim hagrætt með tilliti 

til þess hvaða (og hvort) skriftir eru notaðar við tungumál heimsins. Skriftir, letur-

gerðir og stafróf45 eru (myndræn) táknkerfi sem notuð eru til að sameina og sundra 

menningarsvæðum. Letrin sem Bauhausmenn hönnuðu má t.d. finna á öllum 

málsvæðum og allsstaðar hafa þau sömu merkingu með í farteskinu. Þau kalla á 

og lýsa yfirvegun, rökhyggju, aðgengi og skipulagi í upplýsingamiðlun — en eru e.t.v. 

notuð af stórfyrirtækjum til að breiða út einsleita sýn. Þau lýsa yfir gagnsæi til að 

breiða yfir og fela menningarlega innrás. Schmidt finnur hliðstæðu við hlutverk 

grafískrar hönnunar í kvikmyndagerð og vitnar í viðtal við franska kvikmyndafram-

leiðandann Marim Karmitz:

Of course, the U.S. movie industry is a big business, but behind 
the industrial aspect, there is also an ideological one. Sound and 
pictures have always been used for propaganda, and the real battle 
at the moment is over who is going to be allowed to control the 
worlds images, and, so, sell a certain lifestyle, a certain culture, 
certain products, and certain ideas.46 

Schmidt telur þannig að í kjölfar póst-módernismans og afbyggingarinnar hafi 

einsleitni-skóli („Think Global, Act Local“) stórfyrirtækjanna lýst yfir andláti hug-

myndafræðinnar en hann heldur því fram að tíminn sé að leiða í ljós að hún hafi 

aldrei verið eins sprelllifandi og nú.47 Hann vill vekja grafíska hönnuði til umhugs-

43 (e. diversity)
44 Með orðinu tungumál er hér átt við bæði orð og leturgerð enda er letur formgerð eða birtingarmynd tungumáls.
45 Sjá aftur skilgreiningar í neðanmálsgrein 16.
46 Benjamin Barber, Jihad vs. McWorld: How Globalizm and Tribalism Are Reshaping the World, New York, Ballantine 

Books, 1996. Bls. 82. Bein ræða er tilvitnun úr greininnií viðtal Barbers við Marim Karmits 1996.
47 Michael Schmidt, sama grein, sama rit. Bls. 73.
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unar um markmið þeirra og hlutverk í lífinu — og vekja athygli á öðrum leiðum til 

að eiga fyrir í salti í grautinn en að vinna mörkunarverkefni fyrir alþjóðavædd 

stórfyrirtæki enda séu þau andsnúin fjölbreytninni sem staðbundið myndmál og 

ritmál feli í sér og útiloki hana í raun þrátt fyrir að þykjast standa með fjölbreytni  

menningarinnar. Sá þykjustuleikur snýst um að nota myndmál og hugmyndir 

menningarsvæða í markaðsefni stórfyrirtækja en þynna myndmálið út, taka það úr 

samhengi og skrumskæla. Kvitta svo undir allt saman með gildishlöðnu slagorði þar 

sem fullyrt er á einhvern hátt að allir séu eins og eigi að samsama sig menningu 

fyrirtækisins sem um ræðir. Og merki sem umbreytir staðbundnu ritmáli í menningu 

fyrirtækisins með því að þröngva letri fyrirtækisins eða lógóskrift upp á það. Þannig 

tryggja stórfyrirtæki sér forræði yfir fólkinu. Grafísk hönnun, öfugt við mörkun (já, 

í þessu er umrædd þversögn), eins og aðrar listgreinar, þrífst á raunverulegum 

fjölbreytileika; mismunandi náttúru og fjölbreyttu mannlífi. Listin nærist á hinu 

óvænta og óþekkta. Drifkraftur sköpunarinnar er forvitni og öll möguleg þekkingar-

leit. Sköpunarkrafturinn nærist á fjölbreytni og því er það ábyrgðarhlutur að láta hjá 

líða að skoða á gagnrýnin hátt áhrif þess á fagið og heimsmyndina að bæði fagfólk 

og nemendur láti glepjast af framleiddri og óekta fjölbreytni alþjóðavæðingarinnar.

This responsibility falls upon educators and students with a heavy 
set of challenges, the full weight of which can only be estimated. 
We should not fall prey, however, to dystopian seizures and Blade 
Runner-esque scenarios. Today is a very exciting time to be 
involved with typography—a purposeful moment. Type education 
and practice are now emboldened with the potential to offer 
innovative approaches to contemporary problems and crisis. 
Proactive solutions, as opposed to reactive tactics, can form 
incisive communications while building and/or reinforcing critical 
networks of access and voice, as the exemplars prove. Yet, there 
exists a fine line between compromise and coercion when negot-
iating boundaries.48

Schmidt fer vel yfir sjónarmið beggja „skóla“ en fjallar líka ítarlega um þau augljósu 

mótrök að grafískir hönnuðir séu mun uppteknari af eigin sköpunarverki og laun-

unum fyrir gerð þess en notagildinu fyrir aðra. Þannig dregur hann upp neikvæða 

mynd af því sem hann telur ófullnægjandi tilburði manna eins og Kalmans og annarra 

„uppreisnarseggja“ í greininni sem þrátt fyrir allt eru fyrirmynd flestra þeirra grafísku 

hönnuða í starfi sem vilja telja sig hugsandi og meðvitað fólk.

Gæðarofið

Áherslan í umræðu um grafíska hönnun hefur undanfarna áratugi verið mest á 

48 Michael Schmidt, sama grein, sama rit. Bls. 73.
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mörkun og „ímyndarsköpun“ en ekki á hugmyndir, þekkingu og aðferðafræði 

hönnunar — hönnunarferlið sjálft. Það sem má kalla ásköpuð eða innifalin gæði 

vandaðrar hönnunar. Naomi Klein, höfundur No Logo og The Shock Doctrine telur 

nóg komið og að þetta muni hafa í för með sér vakningu og síaukna  andspyrnu við 

alþjóðavæðingu, alþjóðleg fyrirtæki og einsleita fjöldaframleiðslu. Samtímis hafa 

orðið breytingar á samskiptaháttum fólks sem hafa áhrif á hugmyndir þess um 

menningu og það að tilheyra menningu. Þetta hefur óhjákvæmilega í för með sér 

a.m.k. einhverjar breytingar á hegðun í tengslum við sköpun, framleiðslu og 

dreifingu. Erfiðara er að stýra því eða reikna út hverju fólk samsamar sig og afhverju. 

Neyslumynstur fólks verður óútreiknanlegra og hvernig fólk kýs (eða þarf) að lifa lífi 

sínu. Að sama skapi hafa breytingar á samskiptaformum og aukið aðgengi að upplýs-

ingum (þ.m.t. hugverkum) vakið upp spurningar um eignarrétt og þ.a.l. sölu á hug-

verkum og afurðum þeirra. Naomi hefur einnig skoðað og lýst því hvernig fólk 

(borgarar) hafna t.d. merkjavörum og vörum alþjóðlegra fyrirtækja í auknum mæli og 

krefst sæmandi aðferða við vöruþróun, framleiðslu og sölu.49 Grafískir hönnuðir geta 

beitt sér með (eða gegn) breytingum á starfsháttum, hugsunarhætti og hugmynda-

fræði — og eiga að gera það eins og Meggs skrifar í ákalli sínu til grafískra hönnuða 

þegar hann fjallar um rofið milli hugar og handar sem vél- og síðar tölvuvæðing hefur 

valdið í listum og hönnun (sem fyrir iðnbyltingu hét einfaldlega hagnýtar listir):

The endangered aesthetic and spiritual values might be restored. 
A wholeness of need and spirit, reunited through the process of 
design, can contribute in great measure to the quality and raison 
d’être of life …  if we understand the past, we will be better able to 
continue a cultural legacy of beautiful form and effective 
communication. If we ignore this legacy, we run the risk of 
becoming buried in the mindless morass of a commercialism 
whose molelike vision ignores human values and needs as it 
burrows forward into darkness.50

Meggs er ekki einungis að fjalla um fagurfræðilegt rof eins heldur einnig rof sem snýr 

að tilgangi — gæðarof. Orð hans endurróma hjá Wood, Lockheart og félögum í The 

Writing Pad, Michael Schmidt, Bruce Mau, Steven Heller og fleiri. Meggs minnir hér 

á æðri tilgang; sköpun raunverulegra gæða sem felast í því hversu gefandi verk og 

gerð þess er. Góð verk eru gefandi bæði fyrir gerandann og annað fólk. Það felur í sér 

að hönnuðir þurfa enn að endurskoða hlutverk sitt. Einu gildir hvort þeir aðhyllast 

þá hugmynd að grafísk hönnun sé þjónustugrein eða hvort þeir aðhyllast þá skoðun 

að hún sé hagnýt listgrein. Hönnunarferlið krefst þess hvort heldur sem er að teknar 
49 Naomi Klein, No Logo, 2. útg., London, Flamingo, 2001. Bls. 339-446.
50 Philip Meggs, sama rit. Formáli. (Engin blaðsíðunúmer.)
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séu ákvarðanir og valið á milli leiða krefst ævinlega hugsunar og afstöðu. Að fela 

sig á bak við aðra með því að líta á þjónustuhlutverkið sem hugsunarlaust er leiðin til 

glötunar faglega, fagurfræðilega og vitsmunalega — svo ekki sé minnst á andlega.

Bruce Mau, höfundur bókarinnar Massive Change, telur afstöðuleysi grafískra 

hönnuða hafa valdið því að þeir eru sjaldnast kallaðir til þátttöku í verkefnum sem 

varða mótun samfélags — „hönnun heimsins“. Þeir séu að langmestu leyti í þjónustu 

auðvaldsins en ekki upplýsingarinnar.51 Grafískir hönnuðir liggja sem sagt undir 

ámæli frá fræðimönnum í greininni fyrir að hafa vanrækt þá skyldu listamanna að 

tengjast og vinna með þekkingunni, upplýsingunni, vísindum og tækni. Jafnframt því 

að liggja undir ámæli fyrir að fórna raunverulegum gæðum fyrir hagnýtingu í þágu 

valdhafa. Þessu þarf að breyta — færa aftur til fyrra horfs — og orð eru til alls fyrst; 

þó mynd segi þrátt fyrir allt ennþá meira en þúsund orð.

Andrew Simms, hjá NEF (The New Economics Foundation), lýsir því hvernig 

við  heiminum blasa fleiri stór vandamál og viðfangsefni en nokkru sinni fyrr í 

sögunni (svo vitað sé): áframhaldandi efnahagskreppa, þurrð hráefna, jarðargæða, 

veðurfarsbreytingar, umbyltingar í pólitísku og menningarlegu landslagi og síaukin 

misskipting gæða — bæði efnahagslegra og raunverulegra (lífs)gæða. Öll kalla þessi  

vandamál á breytingar á hegðun og lífsháttum sem er erfitt að sjá fyrir.52

Fjórða byltingin

Það er ekki fráleitt að spá því að lausnin (byltingin?) á rofinu milli hugar og handar — 

og tilgangs og gæða — felist í því að fólk sameinist um verkefni og málefni; myndi 

„menningarkima“ í tengslum við sameiginlegan áhuga og þekkingu. Þetta er að gerast 

nú þegar. Og þeir grafísku hönnuðir sem taka þátt í og skilja hvernig samskiptamiðlar 

internetsins haga sér og eru tilbúnir til að vinna þvert á landamæri — menningarleg 

sem og annarskonar — standa mun betur að vígi en hinir.

Samskiptamiðlar internetsins og hugmyndafræði sem kennd er við Linux 

„open source“ forritunarmálið sem Linus Thorvalds hannaði og innleiddi. „Open 

Source“ eða opin uppspretta er leið til að fólk geti miðlað vitneskju hraðar en áður 

hefur þekkst og nýtt hana nær samstundis. Hugmyndin á rætur í tölvugeiranum, bæði 

51 Bruce Mau með Jennifer Leonard og the Institute Without Boundaries, sama rit. Bls. 11.
„Massive Change is not about the world of design; it’s about the design of the world.“

52 Andrew Simms, The Great Transition, a tale of how it turned out right, ritstj. Mary Murphy, NEF, economics as if people 
and the planet mattered, www.neweconomics.org: 2009. Bls. 17–24.
Sótt af vef 10. desember 2010, http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/The_Great_Transition_2.pdf
Sjá einnig: Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Great Britain, Simon & 
Schuster Ltd., 1997. Bls. 21–35 og 125–130.
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hjá forriturum og hönnuðum vélbúnaðar. Og meðal listamanna og ef til vill vísinda-

manna allar götur. Reynslan hefur sýnt að þegar tekin er ákvörðun um að þekking, 

tækni og aðferðir séu „open source“ gerast merkilegir hlutir: Fólk sameinast um að 

vinna verk til þess að hámarka gæði og gerir það yfirleitt án þess að fara fram á aðra 

umbun en að mega nýta verk annarra í sínum á sama hátt og framlag þeirra er nýtt 

— eða, sem er ekki síðra, til að byggja nýjungar á. Mistök eða villur sem eiga sér stað 

eru leiðrétt og lagfærð jafnharðan og notendur eru tilbúnir til að verja tíma sínum 

í að upplýsa um slíka meinbugi til að auðvelda þeim sem í raun „gefa“ þeim verkfærin 

að lagfæra þau og bæta. Þannig verður til áreynslulítið en gríðarlega skilvirkt flæði  

þekkingar, aðferða og upplýsinga eða gagna. Við þessar aðstæður fer enginn í 

manngreinarálit nema byggt á raunverulegu framlagi og þekkingu; raunverulegum 

gæðum. „Open Source“ hugsunarháttur og aðferðir skapa þannig grundvöll fyrir 

miklu hraðari, gagnrýnni og ef til vill heilbrigðari þróun. Hugmyndir, tækni og verk-

færi hverskonar hljóta gagnrýni frá mörgum á undraskömmum tíma og eru byggð 

upp og þróuð samtímis. Þetta sparar gríðarlegar fjárhæðir, tíma og opnar möguleika 

og leiðir til að bæta lífskjör með jöfnun vinnuálags og koma í veg fyrir að þekking 

tapist með einstaklingum. Og í raun er þekkingin því að leita í átt að lýðræði og 

þannig opna allar dyr uppá gátt fyrir þeim sem kjósa að taka þátt. Internetið í heild 

sinni, og hlutum, er skýrasta birtingarmynd þessarar hugmyndafræði og má telja víst 

að sú kynslóð sem nú er að vaxa úr grasi gangi að því sem gefnu að hafa aðgang að 

upplýsingum og þekkingu án hindrana.

Gæði þess efnis sem hægt er að nálgast með því einu að tengjast internetinu 

munu aðeins vaxa og það efni sem í boði er „sorterar sig sjálft“ — ekki með tímanum 

heldur jafnharðan.53 Fólk sem hefur vanist því að geta teygt sig eftir upplýsingum og 

þekkingu á þennan hátt mun þyrsta í meira og leggja sitt af mörkum til að byggja upp 

þennan sameiginlega gagnabanka. Heimsmyndin mun enn breytast og má þegar 

greina að áhrifa „open source“ hugmynda gætir í samskiptum manna á milli, áhersl-

um í starfsvali og einnig í því hvernig fyrirtæki haga sér. Krafa yngra fólks er um 

aukið aðgengi að þekkingu og upplýsingum, gegnsæi, sameiginleg markmið, hreyfan-

leika og frelsi til að stjórna því hvort, hvar, hvenær og hvernig fólk leggur fram krafta 

sína. Þessar kröfur ásamt tækniumhverfinu sem gerir hana mögulega mun bera með 

53 Wikipedia er dæmi um þetta: „In 2005, Nature published a study that found that in science articles, Wikipedia had four 
errors, to Britannica's three — a finding that Britannica has fervently contested.“ Selena Simmons-Duffin, „Wikipedi At 10:  
Plenty of Fans, Even Among Critics“, NPR News, 2011. Sótt af vef 13.01.2011, 
http://www.npr.org/2011/01/12/132842208/wikipedia-at-10-plenty-of-fans-even-among-critics?ft=1&f=1019
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sér meiri breytingar á samfélagi manna en við höfum séð frá iðnbyltingu. Þetta kallar 

á breytingar á öllum kerfum og stofnunum — og er líklegt til að skapa alveg nýtt 

miðlunarumhverfi og viðfangsefni. 

Verði þetta raunin (og margt bendir nú til þess) má segja að hér sé á ferðinni 

fjórða stóra byltingin í upplýsingamiðlun talið frá Gutenberg (næst iðnbylting, svo 

tölvuvæðing og nú samskiptavæðing). Hvort þessi fjórða bylting muni hafa eins 

afgerandi áhrif á viðfangsefni grafískrar hönnunar og tæknilegt umhverfi eins og 

hinar þrjár er erfitt að segja en saga greinarinnar bendir óneitanlega til þess að svo 

verði. Í því liggja tækifæri til að taka þátt í og drífa áfram sköpun framtíðarinnar.  

Spurningin er hvernig og hverjir það verða sem taka að sér að leiða þessa „fjórðu 

byltingu“ í greininni og hvernig hugmyndir um fagurfræði og gæðamat þróast. 

Þegar greinin tölvuvæddist voru það póst-módernistar og fyrrum pönkarar (eða 

a.m.k. af pönkkynslóðinni) eins og Neville Brody, Rudy VanderLans, Zusana Licko 

og Spiekerman hjónin sem leiddu hana inn í nýjan tækniheim með leturhönnun 

sinni. Þau skildu möguleika nýju tækninnar langt á undan öðrum og unnu með henni. 

Þau voru lítið menntuð eða ómenntuð í leturfræði en skutust upp á stjörnuhimininn 

í greininni afþví að þau létu ekki „reglurnar“ standa í vegi fyrir sköpunargáfunni. 

Gæðin sem þau skiluðu með letrunum sínum voru byggð á og gerð fyrir umhverfið 

eins og það var. Þau gerðu enga tilraun — þvert á móti — til að viðhalda fyrra ástandi 

eða berjast gegn breyttu (tækni)umhverfi. Reyndari leturhönnuðir fylgdu í kjölfarið 

og síðan hafa verið hönnuð óendanlega mörg ný letur.54 Úrvalið og þar með leiðirnar 

til að tjá með letri inntak hvers sem er með viðeigandi „leturrödd“ eru óendanlega 

margar — og ef hönnuðurinn finnur ekki letur sem hentar þá eru tækin til að skapa 

nýtt letur við hendina.

Efnahagslegar afleiðingar internetsins og „open source“ hugmynda fyrir 

skapandi fólk eru löngu orðnar áberandi og ekki búið að leysa úr því hvernig 

höfundar hugverka muni afla sér salts í grautinn í þessum nýja heimi. Hugbúnaðar-, 

tónlistar- og kvikmyndaiðnaðurinn standa frammi fyrir svipuðum vanda og grafísk 

hönnun á þann hátt að sá sem skapar verkin þarf að tileinka sér annan hugsunarhátt 

varðandi framleiðslu, sölu og dreifingu á verkum sínum — gera nýja tegund af 

viðskiptaáætlun sem byggir ekki (einungis) á „gamaldags“ hugmyndum kapitalísks 

markaðshagkerfis heldur á þeim nýju möguleikum sem felast í opnu vinnuferli í 

54 Robin Kinross, Modern typography, an essay in critical history, London, Hyphen Press, 1992, 2004. Bls. 161.

44



samstarfi við einstaklinga, stofnanir eða hópa sem hafa áhuga á að koma að hönn-

unarverkinu eða ferlinu. 

Höfundarréttur og sæmdarréttur eru umdeild fyrirbæri og uppi eru ýmsar 

vangaveltur um lausn á þeim vanda sem skapast við að ekki megi ganga í sameigin-

legan hugmynda- og andagiftarbrunn mannkynssögunnar. Að auki er hraðinn á 

dreifingu og birtingu verka orðinn slíkur að oft og tíðum er mjög flókið að átta sig 

á því „hvort kom á undan hænan eða eggið“ því verk geta þess vegna verið unnin 

samtímis og þegið innblástur og eiginleika af sömu rót —  og þá birst á mörgum 

stöðum í heiminum nánast samstundis. Við slíkar aðstæður eru hönnuðir á 

jaðarsvæðum eins og hér á Íslandi líklegir til að hljóta þann dóm að þeir séu þiggj-

endur og þeir sem starfa í „miðjum“ að þeir séu réttmætir frumhöfundar, en í ljósi 

þess hvernig upplýsingar ferðast í dag er ekki lengur hægt að gefa sér að sú niðurstaða 

sé rétt þegar upp koma álitamál. 

Lawrence Lessig, lagaprófessor og aktívisti, er heilinn á bak við rétthafa-

merkingakerfið Creative Commons sem gerir höfundum og listamönnum kleift að 

stýra því sjálfir hvað megi nota verk þeirra í (og „remixa“ eða nota óbreytt) án þess 

að greiðsla komi fyrir. Hugsunin að baki er að án slíks kerfis verði stöðnun og smám 

saman stöðvist sköpunarkrafturinn og verði ofurliði borinn af höfundarréttarlögfræð-

ingum og rétthöfum. Í auglýsingu fyrir Creative Commons, Building on the Past, segir 

„sköpun byggir alltaf á fortíðinni“.55 Það er líklega mikið til í að höfundarréttur standi 

í vegi fyrir sköpunargáfu og framþróun — en Lessig leggur ekki til eignaupptöku 

þeirra verka sem eru höfundarréttarvarin nú þegar heldur opnari aðgang að því sem 

verður skapað — en eftir stendur óleystur sá vandi hvernig höfundur getur aflað sér 

tekna með verkum sínum án þess að meina öðrum að nýta þau til frekari sköpunar. 

Til þess að lifa af sköpunargáfunni þarf líka að finna nýjar skapandi leiðir í tekjuöflun.  

Eitt er víst að nái hugmyndir Lessig og félaga fótfestu fyrir alvöru, sem margt bendir 

til, verður munurinn á framleiðanda og neytanda óljós en sameiginlegir hagsmunir 

augljósari og í því felast áður óþekkt og afar áhugaverð tækifæri.56 

55 Justin Cone, Creativity Always Builds on the Past (auglýsing), Creative Commons, Videos, sótt af vef 15. desember, 2010, 
http://creativecommons.org/videos/building-on-the-past

56 Lawrence Lessig, Free Culture, New York, Penguin Press, 2004. Bls. XIII-XVI, formáli.

45



Lokaorð; framtíð grafískrar hönnunar

Tibor Kalman lýsti því yfir í lok tíunda áratugar síðustu aldar að grafískir hönnuðir 

— og bara fólk — ynni verk sín eingöngu fyrir peninga; í þágu stórfyrirtækja. Að 

þannig tapist allur eldmóður og sérstaða; menningarleg og persónuleg:

It‛s about the struggle between individuals with jagged passion 
in their work and today‛s faceless corporate committees, which 
claim to understand the needs of the mass audience, and are 
removing the idiosyncrasies, polishing the jags, creating a 
thought-free, passion-free, cultural mush that will not be hated 
nor loved by anyone.57

Ævistarf hans fólst þó þrátt fyrir að vera þversagnarkennt í viðspyrnu við þeirri 

þróun. Nú er mögulegt að breyting verði á að nýju. Hver veit nema nú sé að hefjast 

annarskonar alþjóðavæðing. Alþjóðavæðing sem felst í að fólk sameinist um hug-

sjónir með það að markmiði að leysa sameiginleg vandamál og verkefni. Ég vil a.m.k. 

horfa á þetta af bjartsýni. Breytingarnar sem má sjá á miðlunarumhverfinu og notkun 

fólks á nýrri tækni bendir til þess að í þessari fjórðu byltingu felist margt gott — þó 

einnig sé auðvelt að finna rök fyrir dökku hliðinni. 

Gallarnir eru einangrun við tölvuskjá og firring gagnvart nærumhverfinu, 

óáreiðanleiki upplýsinga sem berast yfir netið og hættan sem það skapar og e.t.v. 

þverrandi áhugi á fagurfræði og vandlega gerðum verkum. Ég kýs þó fremur að halda 

að nú sé að eiga sér stað alþjóðavæðing sem eykur skilning fólks á hverju öðru og 

skapar grundvöll fyrir lífsgæði byggð á einhverskonar ný-sósíalísku lýðræði — eða 

bara á sköpunarkraftinum sem óhindrað samstarf og samtal leiðir af sér. Hver veit 

nema að nú sé að hefjast tímabil endursköpunar í mannkynssögunni og loks verði 

fólki mögulegt að stjórna eigin lífi og nýta tæknina í þágu aukinna gæða fremur en til  

að græða á henni (og öðru fólki). 

Fjórða byltingin í upplýsingamiðlun er þá tækifæri (eða ef tækifærið fer 

forgörðum, endalokin?) fyrir grafíska hönnuði. Miðlun hefur aldrei verið meiri eða 

hraðari. Þar með hefur mikilvægi þess að miðla vel aldrei verið meira. Og ekki má 

gleyma að miðlun inntaks — í máli og myndum — er kjarninn í grafískri hönnun.

Grafískir hönnuðir verða að svara kallinu og taka þátt. Og vera tilbúnir til að 

bera virðingu fyrir skoðunum annarra og menningu sem er innbyggð í myndmálið og 

ritmálsletur heimsins. Huub Kock vefhönnuður orðar þetta ágætlega:

Being an all-around human being is more important than being a 

57 Tibor Kalman, sama rit, 2000. Bls. 27.
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graphic desinger, but, sometimes it helps.58

Annars gerir fólk þetta bara sjálft og gefur hönnun (og e.t.v. listfengi) langt nef. Í það 

minnsta eru vísbendingar um að svokallaðir neytendur séu í auknum mæli að taka 

valdið til sín.59 Það breytir því ekki að notkun myndmáls til að miðla inntaki, 

hugmyndum og upplýsingum fer vaxandi og nauðsyn þess að skilningur á myndmáli 

aukist fremur en hitt er í mínum huga augljós. Að sama skapi er í mínum huga ljóst 

að leturfræði hefur aldrei verið mikilvægari til að upplýsingar og þekking berist 

óbrengluð yfir stórsjó netheima.

Graphic design isn‛t so rarified or so special. It isn‛t a profession, 
it‛s a medium [og hönnunarferlið aðferðarfræði]. It‛s a mode of 
address, a means of communication. It‛s used throughout culture 
at varying degrees of success. That‛s what makes it interesting. 
And it is at work every place where there are words and images.60

Hvernig greinin þróast (og kannski hvort hún lifir af) er undir því komið hvernig 

grafískum hönnuðum gengur að færa áherslur sínar frá því að þjónusta alþjóðleg 

stórfyrirtæki yfir í að vera hlekkur í samstarfskeðju fólks sem skilgreinir sig sem virka 

þáttakendur í sköpun heimsins fremur en sem neytendur.61

58 Huub Kock, „True Knowledge Derives from Knowing How to See“, ritstj. Steven Heller, The Education of a Typographer, 
New York, Allworth Press, 2004. Bls. 52.

59 Dimitri Siegel, „Designing our own Graves“, (2006), Graphic Design Theory, Readings from the Field, ritstj. Helen 
Armstrong, New York, Princeton Architectural Press, 2009. Bls. 113-114.

60 Tibor Kalman, J. Abbot Miller og Karrie Jacobs, sama rit. Bls. 77.
61 Á ensku er búið að smíða orð yfir þessa nýju tegund „neytenda“ sem Dimitri Siegel notar einmitt í ofangreindri grein:  

„Prosumers“. Wikipedia (ein orðabóka og uppflettirita eftir því sem ég kemst næst) skilgreinir orðið þannig: „… the word 
"'prosumer'" has come to mean "consumer/provider," also known as a "peer provider," such as a peer support specialist or 
other mental health consumer who also provides peer support mental health services (background on peer-run mental 
health services). The word "Prosumerise" has been coined by Widality to represent the merging of the IT and mobility 
requirements of the prosumer, consumer, and enterprise.“ Sótt af neti 13.01.2011, http://en.wikipedia.org/wiki/Prosumer
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Viðauki 1: tímaritið Mæna 2010
96 bls. + kápa. Raunstærð: 24,5 x 33,5cm. Kjölþykkt: 0,9cm. 
Prentað í 4 litum + 1 sérlit. Kápa er silkiprentuð.
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4. — nafn á grein
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Nútíma gullgerðarlist: grafísk  hönnun
Við, grafískir hönnuðir eða leturfræð-
ingar, eða kannski til að máta nýtt 
orð – myndritlistamenn – byggt á eld-
gömlum grunni, segjum stundum að 
okkar viðfangsefni séu tvö: myndmál og 
ritmál. Merking í máli og myndum. Við 
setjum s.s. saman orð og myndir. Miðlum 
hugmyndum og upplýsingum en líka 
tilfinningum, eða réttara sagt, áhrifum.1

Grafísk hönnun er gömul listgrein en í 
rauninni ung starfsgrein (a.m.k. í þeirri 
mynd sem við þekkjum af auglýsingastofum, 
hönnunarstofum og einyrkjum dagsins í 
dag). Listamenn hafa sérhæft sig í þessu 
frá örófi tungumálsins. Greinin byggir á 
aldagamalli hefð þess fólks sem teiknaði, 
skrifaði og litlu seinna prentaði tjáningu 
sína og annarra niður á „blað“. 2  Grafísk 
hönnun hefur verið talin til sérgreina hér á 
Íslandi frá því um miðja síðustu öld þegar 
fyrstu Íslendingarnir  komu að utan úr 
námi. Fyrir þann tíma var þetta hér eins og 
annarsstaðar; við þetta störfuðu handritarar, 
myndlistarmenn eða prentlistamenn sem sáu 
letur sem form og notuðu það þannig. Eric 
Gill sagði: „bókstafur er ekki mynd af hlut 
heldur hluturinn sjálfur“ og það er mikilvægt 
að muna – leturfræði byggist upp á hefðum 
og venjum sem hafa skapast í meðferð 
og notkun þessa hlutar. Það er sérstaða 
grafískra hönnuða að hafa tileinkað sér 
týpógrafíu; við höfum áhuga á bókstöfum, 
þeirra sjálfra vegna, ekki eingöngu vegna 
þess sem hægt er að gera við þá. Að miðla 
upplýsingum, þekkingu af einhverju tagi. 
Saga fagsins er löng – lengri en við flest 
gerum okkur grein fyrir. Það er ástæðan 

fyrir því að mörgum okkar vöknar eiginlega 
um augun þegar við t.d. rekumst á gamla 
og velkta bók sem hefur staðist illa meðferð 
aldanna – en getur enn sagt okkur eitthvað, 
í texta og myndum, sem við vissum ekki 
eða höfðum ekki hugsað um á nákvæmlega 
sama hátt og höfundur bókarinnar. Þetta er 
ómissandi þáttur af mennskunni. Í bókum og 
öðrum miðlum sem þjóna hlutverki tjáskipta 
sýna mennirnir bestu eiginleika sína – þeir 
gefa öðrum af sér án skilyrða.

Af hverju heitir þetta blað Mæna? Svarið er, 
eins og svo oft: okkur þótti það gott – stutt 
orð, gott íslenskt orð og getur þýtt fleira en 
eitt. Mæna þýðir „stara“ segir orðabókin. Og 
„einblína“. Og „horfa fast á“. Og „bera hátt, 
gnæfa“. Og „setja ris, mæni á“. Svo er mæna 
auðvitað „önnur aðalstöð taugakerfis, liggur 
frá heila eftir hrygg spendýra“. 

Mænan er miðill. Taugar frá skólanum 
og út, og til baka. Inn og út, fram og 
aftur, skiptumst við á skoðunum, 
upplýsingum, þekkingu og, síðast en 
ekki síst, uppbyggilegri samræðu. Það er 
nefnilega löngu kominn tími til að þú fáir 
viðurkenningu á því sem þú gerir. Að við 
hin fáum að skoða í kistuna þína og njóta 
þess með þér sem þú kannt. En stækkum 
líka umræðuna. Förum frá því að ræða það 
hver gerði hvað fyrst – hver fann upp hjólið 
– og ræðum málin á heimspekilegum og 
pólitískum nótum. Veltum upp áhrifunum af 
því sem við gerum og finnum leiðir til að gera 
meira gagn, fyrir samfélagið, verkefnin og 
okkur sjálf.

Listaháskólinn er uppeldisstöð og 
menntasetur. Kollegar þínir koma úr 
skólanum eða öðrum listaháskólum. Þess 
vegna tel ég að við ættum öll að leggjast 
á eitt til að miðla nemendum í greininni 
uppsafnaðri reynslu og þekkingu. Tímaritið 
verður aldrei þannig að öllum líki allt sem 
í því er, en í framtíðinni verður innihald 
Mænu jafnt undir þér komið og okkur, 
nemendum og kennurum, sem tókum 
saman efnið í þetta fyrsta blað. Við viljum 
skapa umræðuvettvang um allt sem snertir 
greinina. Þú miðlar þínum viðfangsefnum 
og skólinn, nemendur og kennarar, sínum. 
Mæna verður þessi miðill.

Já, vel á minnst, hönnuðirnir eru sem sagt 17 
nemendur á þriðja ári í grafískri hönnun við 
hönnunar-og arkitektúrdeild Listaháskóla 
Íslands. Nöfnin þeirra eru öll á opnunni hér á 
eftir. Þau eiga heiður skilinn.

Mæna, tímaritið, mun koma út einu sinni á 
ári. Útskriftarárgangur hvers árs mun vinna 
blaðið. Það þýðir að einhvern daginn banka 
þau upp hjá þér og biðja um að fá að kíkja í 
möppuna þína til að sjá hvað þú hefur gert 
merkilegt. Vonandi notar þú þá tækifærið 
og kynnir þig og viðfangsefnin þín fyrir 
okkur hinum  – eða enn betra: taktu saman 
efni sem þig langar til að kynna fyrir okkur, 
skrifaðu niður hluti sem varða okkar fag og 
sendu tillögu að efni í næsta blað. Vefurinn er 
opinn (www.mæna.is). 

Dóra Ísleifsdóttir

1  Verkefnin sem þessu tengjast eru óþrjótandi 
og margvísleg; allt frá bókum (sem mörgum 
okkar þykja ennþá það besta sem til er), letri og 
kalligrafíu, tímaritum, dagblöðum, tölvuleikjum, 
teiknimyndum, plakötum, plötuumslögum, 
frímerkjum, innkaupapokum, umbúðum 
utan um hvað sem er, vörumerkjum, mörkum, 
sjónvarpsauglýsingum; auglýsingum í hvaða miðla 
sem er, bæklingum, ársskýrslum og öðrum skýrslum, 
vefsíðum og allri grafík í símum og tölvum og 
sjónvörpum, tónlistarmyndböndum, bíómyndum, 
munstrum, myndasögum, öðrum myndskýringum 

og myndlýsingum sem    eru notaðar í venjulegum 
þvottaleiðbeiningum, leiðarkerfi á flugvöllum, á 
sófasett, bollastell, löggubíla, götuskilti, föt, skó, bíla, 
leiðarkerfi, flugvélar og geimskutlur ... það er líklega 
enginn endir á upptalningunni og eina vitið að segja: 
Ef þú ætlar að stofna fyrirtæki eða bara ef þú ætlar að 
gera eitthvað, þá ættir þú að finna grafískan hönnuð 
til að vinna með. Við rekumst ágætlega í hóp (a.m.k. 
sum). Ekki spillir svo fyrir að mörg okkar eru ansi 
lunkin við markaðssetningu. En hvað sem verkefnið 
er þá er betra að tala við okkur snemma. Þá vinnum 
við best. Við erum fyrst og fremst hugmyndafólk og 

langar að vinna okkar (sameiginlegu) hugmyndum 
brautargengi. En ef ekki, þá búum við bara til verkefni 
sjálf og vinnum að list okkar. Við þurfum líka að gera 
meira af því.

2  Auðvitað var fyrst skrifað á hellaveggi, steina, 
papýrus o.s.frv. Og prentun hefur verið gerð með 
margvíslegum hætti í gegnum tíðina – nú er hún að 
stórum hluta til rafræn og birtist á skjám … bla, bla, 
bla. Þetta vitum við öll. Og ef ekki þá má gjarnan skrifa 
greinar um það í Mænu.

5.05.
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4 STEPS 
TO IDIOCY
(and 1 step to sheer genius)

John Bielenberg is a partner and co-founder of C2, in San 
Francisco, with Greg Galle and Erik Cox, and founder 
and director of Project M, a summer program in Maine 
that is designed to inspire young designers, writers, 
photographers and filmmakers by proving that their work 
can have a positive and significant impact on the world.

Since 1991, John has produced an ongoing series of 
projects under the pseudonym Virtual Telemetrix, Inc. 
that address issues related to the practice of graphic 
design and Corporate America. Projects have included 

the “Quantitative Summary of Integrated Global Brand 
Strategy” booklet and video produced for the 1998 AIGA 
Brandesign Conference, the 1997 Virtual Telemetrix 
Annual Report satire of corporate branding and “ceci n’est 
pas un catalog” which parodies designer products. The 
San Francisco Museum of Modern Art has acquired 6 of 
the VT projects and staged a Virtual Telemetrix exhibition 
and mock IPO (Initial Public Offering) in 2000.

John is a member of AGI (Alliance Graphique International).

photo BRIAN W. JONES
by JOHN BIELENBERG
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ST
EP
 5

STEP 3

STEP 2

STEP 4

STEP 1I went to college and studied 
graphic design. I managed to 
learn how to spec type, crop 
photos, use a waxer (don’t ask), 
drink coffee, recognize Paul 
Rand, make comps with markers, 
steal ideas from design annuals, 
and create a portfolio.

I realized that I was an idiot. We were working 
with a client that had hired a behavioral 
psychologist from Cornell University to help 
evaluate to what degree their competitors 
were victims of “heuristic bias.” I had never 
heard this term before. It simply means 
that people are victims of learned biases or 
orthodoxies. As we develop, we learn things 
that become ingrained patterns of behavior. 
These synaptic connections allow us to 
survive in the world and make quick and 
efficient decisions.
For example, a useful heuristic bias develops 
from learning that swimming with great 
white sharks can be a tragic mistake: a dorsal 
fin next to you while surfing = get away fast. 
However, this same useful bias can also 
lead to poor decisions. If a shark attack off 
the coast of California is widely reported 
in the national news, people will stay out 
of the water in New Jersey even though the 
statistical probability of an east coast event 
has not increased due to a happening 3,000 
miles away.
(Insert image of light bulb going off here.)
I realized that I was an idiot. Even though I 
thought I was a good designer, generating 
copious creative ideas at will, I was actually 
severely limited by my built-in biases. My 
brain was automatically short-cutting to 
solutions for my work without exploring the 
range of possibilities available, one of which 
could be brilliantly unexpected and effective.

I got a job. First at a little ad 
agency, then at a crappy little 
design studio designing 2-color 
pamphlets. After a few years of 
relative progress, I became a 
partner and eventually bought 
out the other guy. So…

I had my own design studio. Now I was master of my own 
domain and, better yet, starting to win design awards. 
Things were going well and it felt pretty good. I was 
making decent money and driving a somewhat nice car. 
I wasn’t at the top of the mountain, but I could see the 
peak from where I was standing.
Here’s where it gets interesting.

I learn how to “think wrong.” 
Some people are natural wrong 
thinkers. They short-circuit 
normal biases without breaking 
a sweat. Picasso, Fellini, Phillipe 
Stark and Stefan Sagmeister are 
examples… damn them.
The rest of us need to work hard 
to get our minds to break out of 
predictable patterns.
The bad news is that doing this 
is really tough. How tough? Try 
talking “wrong,” out loud right 
now. Link words in a nonsensical 
sequence meaning absolutely 
nothing. It’s probably possible 
but I can’t do it.
The good news is just knowing 
that thinking wrong can be a 
useful way to generate alternative 
ideas is an advantage in itself.
The better news is that there are 
techniques and exercises that can 
be used to trick your heuristic 
mind into “lateral” thinking.
I’ll describe one of them. Next 
time you’re “brain storming” at 
the beginning of a project, get out 
an encyclopedia. Pick a number 
between 1 and 100 and another 
between 1 and 10. Say… 45 and 
3, for example. Go to page 45 in 
the encyclopedia and find the 3rd 
word. Say… “brimstone.” Now 
use “brimstone” as the starting 
point for brainstorming about 
your project. Since there are no 
incorrect answers, go in whatever 
direction you want. I guarantee 
that you will end up someplace 
new and unexpected.
It might not be the right answer, 
but then again… it could be 
sheer genius.
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Íslensk tungahefur sérkenni sem gerir hana ólíka öðrum 
tungumálum. Annars vegar eru í tungumálinu 
broddstafir, sem tákna eiginlega bókstafi – en 
ekki áherslur í framburði, hins vegar inniheldur 
tungumálið önnur tákn sem einkenna tungumálið. 
Bókstafirnir Ð,ð (Eð) og Þ,þ (Þorn) eru ekki eins 
útbreiddir og broddstafirnir, og eru því hvað mest 
einkennandi fyrir íslensku. Einungis Færeyingar 
deila Ð,ð með okkur og Íslendingar eru eina þjóðin 
í heiminum sem notar ennþá Þ,þ. 

Íslenska líkist mest því tungumáli sem var talað 
og skrifað í Skandinavíu fyrir mörg hundruð árum. 
Þess vegna er talið mikilvægt að varðveita sér-
íslensku bókstafina, enda styrkja þessi sérkenni 
þá hugmynd að tungumálið sé einn þeirra þátta 
sem geri okkur að Íslendingum; að sjálfstæðri 
þjóð. Sérstaklega þar sem sterk tengsl eru á milli 
sjálfstæðis þjóðar og alls þess sem einkennir 
þjóðina, hvort sem að það sé gjaldmiðill eða 
tungumál. Þjóð, sem áður hefur verið ósjálfstæð, 
tekur öllu fagnandi sem einkennir hana – óháð 
notagildi eða gagnsemi þess sem umræðir. 

Þegar talað er um íslenska tungu, er verið að 
tala um miklu víðtækari hugrenningatengsl 
en einungis tungumálið sjálft. Það er verið að 
tala um sjálfsmat og sjálfstæði þjóðarinnar. 
Öll umræða um þróun og breytingar á íslenskri 
tungu markast af því hvað hefur verið týnt til sem 
sameiningartákn sjálfstæðrar þjóðar. Umræða 
um íslenska tungu er þannig sambærileg umræðu 
um íslensku krónuna.

Sérkennum íslenska ritháttarins hafa, í gegn um 
tíðina, fylgt mörg vandamál einkum þegar kemur 
að stafatöflum og samskiptum við útlönd. Grafískir 
hönnuðir þekkja þau vandamál vel, sem fylgja 
þessum sérkennum og glíma við þau í hverri viku. 
Helsti vandinn felst í leturfræðilegri meðferð þeirra 
bókstafa sem eru hvað minnst útbreiddir. Þeir 
eru sér á parti út frá hönnunarlegu sjónarhorni í 
samanburði við aðra bókstafi latneska stafrófsins. 
Í þeim efnum hefur enginn annar tekið af skarið 

fyrir okkur því að enginn annar er að nota þau 
tákn. Þess vegna er athyglisvert að þessir bókstafir, 
Þ,þ og Ð,ð sem gera íslenskuna hvað mest sér 
á parti, eru hálfgerð táknmynd fyrir sjálfstæði 
okkar. Eitthvað sem má alls ekki hrófla við. Þetta 
heitir þjóðernisrómantík og hún litar skoðanir 
fólks á þann hátt að ekki ríkir fullkomið hlutleysi 
í umræðu um íslenska tungu. (Mynd 1: Íslenskir 
bókstafir gegnum aldinar)

Áður en lengra er haldið er gott að gera sér grein 
fyrir því að munur á íslensku og norsku í Vestur-
Noregi fyrr á öldum var sáralítill. Fjallgarðurinn 
milli Vestur- og Austur-Noregs voru meiri skil en 
hafið milli Íslands og Vestur-Noregs. Það gerði það 
að verkum að áhrif enskrar tungu á vestur Noreg 
hafði bein áhrif á íslenska tungu.

Stafurinn Ð,ð (e. eth) táknar raddað tannmælt 
önghljóð. Ð,ð berst til Noregs á 12. öld, og svo í 
íslenskuna snemma á 13. öld. Þá skrifa menn annað 
hvort þ fyrir ð og beint eða hallandi d, eða menn 
skrifa hallandi d og hallandi ð. Stafurinn hverfur 
svo aftur smám saman á 14. öld fyrir norsk áhrif, 
og er stafurinn D,d látinn tákna Ð,ð-hljóðið fram 
á nítjándu öld. (Mynd 2. Bókstafurinn ð í Njálu 
frá 1772.)

Þó kemur það fyrir í gotneskri útgáfu af Sögunni 
af Njáli Þorgeirssyni og sonum hans frá 1772. Þá 
hefur prentarinn í Kaupmannahöfn gert blýletur 
úr handriti frá þrettándu eða fjórtándu öld, og 
mögulega úr gömlu Njálu-handriti. En þess má geta 
að íslensk eftirprentun frá 1844 er með D,d í staðin 
fyrir Ð,ð. Það er merkilegt vegna þess að á sama 
tíma voru íslenskar bækur sem prentaðar voru 
utan landsteinanna komnar með Ð,ð bókstafinn. 

M
ynd 2. Bókstafurinn ð í Njálu frá 1772.
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(Mynd 3. Munur á Ð,ð og D með striki.) Ð,ð kemur 
svo fram í rómanskri (e. roman) birtingarmynd í 
ritum Bókmenntafélagsins á nítjándu öld, þökk 
sé Rasmus Christian Rask. Hann tók upp Ð,ð 
eftir eðlilegum framburði í yfirgripsmikilli bók 
sinni, Vejledning, frá 1811, en þar vildi Rasmus 
lýsa tungumálinu eins og það var, en ekki þvinga 
því inn í fyrirfram gert kerfi.Þar er greinilegt að 
prentarar eru í vandræðum með stafinn í ritum 
Bókmenntafélagsins því að mikill munur er á Ð,ð 
eftir útgáfum og tekst fólki misvel upp. Rót vandans 
er sú ákvörðun að taka bókstaf beint úr handskrift 
og þröngva honum nánast óbreyttum í prentöldina. 
Vandamálið kemur fram í hallanum, og samspili 
hallans við þverstrikið; þetta er vandi sem enn 
hefur ekki tekist að leysa á viðunandi hátt. 

Hallinn, sem er ennþá í litla ð-tákninu í dag er 
frá tólftu og þrettándu öld, en þá fór hallandi d í 
tískuför um Evrópu. Íslendingar tóku upp þennan 
halla í handritum af fagurfræðilegum ástæðum 
frekar en praktískum og hvarf Ð,ð úr handritum 
áður en hallinn hvarf úr d-tákninu. Þannig hefði 
ð mögulega endað eins og d með þverstriki ef 
bókstafurinn hefði haldist í tungumálinu áfram, 
eða ef þessi tískubóla hefði ekki tröllriðið öllu 
í Evrópu. Þess vegna er greinilegt að rómanska 
nítjándu aldar ð-blýletrið hefur annað hvort verið 
teiknað beint eftir handritunum eða átjándu aldar 
gotnesku Njálu-útgáfunni. (Mynd 4. Skírnir, þriðji 
árgangur. 1829)

‘Eð’ birtist síðan ekki fyrr en árið 1829 í þriðja 
árgangi Skírnis, ársrits Hins Nýja Bókmennta-
félags, sem prentað var í Kaupmannahöfn.
 Í fyrsta og öðrum árgangi er bókstafurinn D,d 
ennþá notaður fyrir það hljóð sem Ð,ð táknar nú. 
Í þriðja árgangi er þverstrik Ð,ð mjög langt og lítið 
bil milli þverstriksins og hringsins sem að hallinn 
kemur út frá. Hallinn sjálfur er nær því að vera 
lóðréttur heldur en eins og við þekkjum hann í dag. 
Auk þess er þverstrikið ekki beint, heldur tekur 
það sveigju upp vinstra megin við hallann, og 
sveigju niður hægra megin við hallann; eins konar 

haka. Blýstafurinn Ð,ð hefur annað hvort verið 
sérsmíðaður eða tekinn úr öðru letri. Sama hvor 
leið var farin, þá er bókstafurinn er mun þynnri 
en aðrir stafir í bókinni. (Mynd 5. Skírnir, fjórði 
árgangur. 1830,)

Í fjórða árgangi er formið nær því sem við þekkjum 
í dag. Þverstrikið er ekki eins langt, hakarnir eru 
ekki eins áberandi og meira bil er á milli þver-
striksins og hringsins sem hallinn kemur út frá. 
Hallinn sjálfur er meira á ská en í þriðja árgangi 
og líkari því sem við könnumst við í dag. Ennþá 
er bókstafurinn þynnri en aðrir stafir.

Í sálmabók frá 1866 sem prentuð er í Reykjavík er 
ð táknið orðið jafn þykkt og aðrir stafir og farið að 
líkjast því sem við þekkjum í dag þótt vinstri hluti 
þverstriksins virðist vera mun styttri en sá hægri. 

Spurningamerki má setja við þá ákvörðun 
Rask að taka bókstaf beint úr handskrift og 
þröngva honum nánast óbreyttum í prentöldina. 
Það er kjarni þeirra vandamála sem prentarar, 
grafískir hönnuðir og leturfræðingar hafa glímt 
við til dagsins í dag, því í milltíðinni heimfærðu 
prentarar og leturhönnuðir latneska stafrófið 
í prentöldina. Þar á meðal franski prentarinn 
Nicolas Jenson, sem gerði eitt fyrsta rómanska 
letrið um 1475.Þetta er ferli sem sér-íslensku 
bókstafirnir fóru ekki í gegnum og má spyrja sig 
hver útkoman hefið verið ef þeir hefðu gert svo.

Tungumál er samsetning mismunandi hljóða 
þegar öllu er á botninn hvolft. Þessum hljóðum 
komum við sjónrænt til skila með táknum og 
þessi tákn köllum við bókstafi. Svissneska 
hönnunarteymið Norm sýndi fram á að út frá 
fyrirfram skilgreindu geómetrísku neti sem 
samanstóð af níu punktum, er hægt að fram-
kalla yfir 65.000 mismunandi tákn, þ.e. 65.000 
mismunandi leiðir til að tákna talmálshljóð. 
Og þannig er hægt að koma öllum stöfum latneska 
stafrófsins í þetta net á viðunandi hátt... öllum 
nema Ð,ð og Þ,þ.

M
ynd 3. M

unur á Ð,ð og D m
eð striki.
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Mynd 4. Efri mynd. Skírnir, þriðji árgangur. Mynd 5. Skírnir, fjórði árgangur. 1830.

15.
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SKREF
FYRIR
SKREF
SEQUENCES 2008

Þetta verkefni var samstarfsverkefni mitt, 
Sigga Odds, Sveins Davíðssonar og Munda. 
Sequences er listahátíð í Reykjavík á vegum 
Nýlistasafnins.
Hugmyndin var að frysta mjólkurslettur í 
tíma og leggja þannig áherslu á eðli tímans 
sem er lykilþáttur hátíðarinnar.

texti JónAs VAltýsson
myndir GuðMundur hAllGríMsson, JónAs VAltýsson, 
siGurður oddsson & sVeinn Þorri dAViíðsson  

#1

For more information: www.sequences.is
Full details and complete festival overview in the next issue of The Reykjavík Grapevine.
Alexander Zaklinsky (US), Amanda Riffo (US), Andrew Burgess (US), Auxpan (IS), Ben Frost (AUS), BJ Nilsen (GE), Björk Viggósdóttir (IS), Björn Quiring (GE), Caput (IS), Casper (US), 
Darri Lorenzen (IS), Egill S. & Band (IS), Elín Hansdóttir (IS), Fastwurms (CAN), Finnbogi Pétursson (IS), Fort (GE), Halldór Arnar Úlfarsson (IS), Hanna Christel Sigurkarlsdóttir (IS), 

(IS/FRA/US), Rósa Sigrún Jónsdóttir (IS), Rúrí (IS), Sara Riel (IS), Stilluppsteypa (IS), Tamy Ben-Tor (ISR), Teresa Himmer (DE), Transforma (GE), Trong Nguyen (US), Unnur Mjöll 
Leifsdóttir (IS), Úlfur Hansson (IS), Yroyto (FR)

18.   — skref fyrir skre
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Aðal vandamálið var að mynda mjólkina. Við 
fundum útúr því og enduðum á því að búa 
til semi-stúdíó úti að kvöldi til, þar sem við 
tókum myndirnar. Þannig gátum við sullað 
eins mikið og við vildum og náð að frysta 
hreyfinguna á mjólkinni.

Útkoman varð mjög svipuð og lagt var upp 
með. Að vísu gerðum við 9 mismunandi stafi 
sem mynduðu orðið Sequences. Planið var 
þá alltaf að prenta 9 mismunandi veggspjöld 
sem væri svo hægt að raða saman til að 
mynda orðið Sequences. Þetta hefði verið 
skemmtilegt þar sem hægt hefði verið 
að þekja stóra fleti. Þar sem ekki var til 
nægilegur peningur til þess að framkvæma 
þetta þá var það plan drepið.

Við eyddum rúmum 10.000 kr. í mjólk. Fleiri 
fernur en við gátum talið. Skemmtilegasti 
hluti verkefnisins var að hella mjólk yfir 
Munda.

19.



74

Til að byrja með köstuðum við á milli okkar allskyns 
misgóðum hugmyndum. Á endanum komumst við að þeirri 
niðurstöðu að vinna útfrá tveimur þáttum, annarsvegar 
að skera út mörg lög af týpógrafíu og stafla þeim upp og 
hinnsvegar að vinna með mislit bönd inní það.

Það hefur verið hefð fyrir því að tveir nemendur á öðru 
ári eru fengnir til þess að gera útskriftarbók Listaháskóla 
Íslands. Við vorum fengin í það verkefni vorið 2009. 
Þetta var mjög krefjandi verk sem tók vel á á köflum. Það 
var mikið sem þurfti að gera og stuttur tíma til þess að 
framkvæma það. En af verki loknu vorum við alsæl.

Við völdum letrið Blender útfrá því hversu auðvelt 
það yrði að skera það út. Við skárum út nokkur lög 
af týpógrafíu fyrir kápuna, kaflaskipti í bókinni og 
veggspjöld. Því næst röðuðum við þeim upp, síðu 
fyrir síðu til að ná fallegum tröppugangi í stafina, 
svo komum við blómavírnum fyrir og ljósmynduðum 
staflana. Forsíðuna mynduðum við með tækni sem 
kallast “stereography”. Eftir að ljósmyndirnar voru 
tilbúnar færðum við þær inn í tölvu og breyttum litnum 
á blómavírnum, einn lit fyrir hverja deild skólanns. 
Við létum vírana lenda fyrir framan hverja deild í 
efnisyfirlitinu, og koma svo út í hverjum kafla fyrir sig.

SKREF
FYRIR
SKREF
ÚTSKRIFTARBÓK
LHÍ 2009
texti rAGnAr Már niKulásson
myndir rAGnAr Már niKulásson og 
KAtlA rós Völudóttir 

#2
20.  — skref fyrir skre
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Í tilraunaferlinu handskárum við út um 10 lög af 
týpógrafíu, sem tók heila eilífð og kostaði okkur væga 
sinaskeiðabólgu. Eftir að hafa séð hversu langan tíma 
það tók að skera út 10 blöð, og í ljósi þess að við ætluðum 
okkur að gera vel yfir 100 stykki, þurftum við að leita betri 
leiða fyrir útskurðinn.
Við fengum þá flugu í hausinn að hafa forsíðu bókarinnar 
í þrívídd, pöntuðum 600 þrvívíddargleraugu, án þess að 
hafa það á hreinu hvernig við ættum að framkvæma þetta.
Prentararnir voru skeptískir á hvort hægt væri að prenta 
forsíðuna í þeim litum sem þurfti til þess að ná fram 
þrívíddinni en…
Það tókst. Við fundum mann að nafni Snorri Már 
Snorrason. Hann rekur lítið fyrirtæki sem nefnist 
Formfast, sem sérhæfir sig í hönnun og framleiðslu 
pakkninga. Hann var svo vænn gefa okkur aðgang af 
forritanlegri skurðarvél sem gerði okkur kleift að klára 
útskurðinn á einni helgi. 
Við lásum okkur til um “stereography” og enduðum á því 
að sérsmíða festingu á þrífót sem hægt var að festa á tvær 
ljósmyndavélar í einu. Á þennan veg gátum við tekið tvær 
myndir á sama tíma frá örlítið mismunandi sjónarhornum 
og splæst þeim saman í eina stereo-mynd.

Við lærðum að takast á við stór verkefni, og að ekki láta 
stærð hugmyndarinnar stoppa sig af. Það er alltaf hægt að 
finna lausnir á öllum vandamálum. Við erum ánægð með 
útkomuna, hún er í líkingu við það sem við lögðum upp 
með frá byrjun.

21.
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SKREF
FYRIR
SKREF
AIRWAVES 2009
Árið 2002 hringdi Agnar Lemacks í mig og bað mig um að kíkja í 
tvo daga með sér á uppsetningu á bækling fyrir Iceland Airwaves. 
Það árið vatt verkefnið upp á sig og ég endaði á að hanna plakötin 
eftir fyrirskrift Agnars, í anda Roskilde, Reading og annara 
tónlistarhátíða. 
Næsta ár tók ég alveg við verkefninu þar sem Aggi var að starta 
auglýsingastofu og hugði á stærri mið. 
Undanfarin ár hef ég séð um hátíðina, en eftir heldur skrautlegt 
(les: erfitt) ferli 2007, þar sem ég var óánægður með útkomuna, 
hætti ég í prójektinu. Í vor fór af stað hugmyndavinna fyrir 
hátíðina, en þegar fram leið á lok sumars sáu menn fram á að sú 
hugmynd gengi ekki upp, og fóru að huga að plani B. Þeir komu 
til mín með pælingu um að nota ljósmyndir Jóa Kjartans, og voru 
þau búin að taka saman sett af 15 ljósmyndum sem Jói var búinn að 
taka í gegnum árin.

Airwaves lógóið var alltaf hugsað sem strigi til að vinna ofan í. Fyrsta 
árið bjó ég það til úr gaffer teipi, þriðja árið var það skyggt með grófri 
vektórgrafík.
Eftir að hafa skoðað myndirnar og melt þetta í nokkra daga fór ég að 
pæla í neonskiltum. Það var eitthvað við myndirnar sem kallaði á 
eitthvað minni af endurspeglunum af neonskiltum eða overlayuðum 
neonskiltum. Ég fór á google images, og skoðaði fullt af neonskiltum, 
fann eitt helvíti fínt og smellti inn í photoshop, stillti til og overlayjaði 
yfir eina myndina.
Þá boðaði ég Jóa og Airwaves gengið upp á skrifstofu og sýndi þetta 
test. Öllum leist vel á og þá var næsta skref að finna út hvernig þetta 
ætti að vera framkvæmt.
Fyrsta hugmynd var að smíða bara neonljós og skjóta þau. Það 
var samt nokkuð augljóst að neonljós myndu éta upp budgetið. Ég 
gældi við þá hugmynd að sjóða saman grafíkina úr litlum bútum 
af mismunandi myndum eins og ég hafði gert í Eymundsson 
auglýsingum hér um árið [sjá mynd - Eymundsson Halldór Laxnes], 
en samtímis kviknaði hugmynd að vinna þetta í höndunum, búa til 
ljósakassa eða ljósastensil og hreinlega feika neonljósalúkkið.

texti sVeinBJörn Pálsson
myndir sVeinBJörn Pálsson og 
JóhAnnes KJArtAnsson

#3
22.  — skref fyrir skref
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Ég prentaði út Iceland Airwaves ‘09 lógóið og skar út 
fyrsta stensilinn. Hann var af grófustu gerð . Mikill tími 
fór í pælingar á meðan að skurði stóð, og vegna mistaka 
þá datt gatið út úr núllinu. Þá fann ég út að ég þyrfti að 
teikna stenslana nokkuð nákvæmlega í illustrator áður en 
ég byrjaði að skera.
Stensill #2 gekk nokkuð auðveldlega fyrir sig. Þriðja 
týpan var erfiðust, ég var heillengi að ná því hvernig 
formið ætti að vera í illustrator, og þar sem það er mikið 
af kúrvum í forminu þá gekk brösuglega að skera þetta 
út með venjulegum litlum dúkahníf þannig að ég endaði 
á að kaupa tvo hnífa, einn exacto hníf og einn frekar 
sniðugan hring-hníf. 
Þegar stenslarnir voru tilbúnir fórum við Jói í stúdíó til 
Baldurs Kristjáns til að taka myndirnar af lógóinu. 
Myndirnar eru teknar þannig að ljósakastara er beint að 
myndavélinni, og stensillinn er settur fyrir framan hann.
Við gerðum ýmsar tilraunir, prófuðum að nota diskókúlu, 
jukum glowið fyrir framan ljósið með að sprayja vatni, og 
notuðum litaða filtera.
Þegar myndirnar voru tilbúnar var eftirleikurinn 
einfaldur. Ég fékk 200 myndir frá Baldri, prófaði ýmsar 
leiðir með að layera ljósin, tvíka til litina og á endanum 
tók ég saman nokkra final kandidata. Einnig bjó ég til 
hreyfimyndaútgáfu, sem var notuð í endanum á intróinu 
á Iceland Airwaves TV podcastinu. 
Ég prófaði þessar mismunandi týpur af ljósalógóum 
ofan á þeim 5 myndum sem ég var búinn að velja í 
plakötin, kláraði þann part af grafíkinni, og kláraði svo 
textafráganginn í InDesign.

Ferlið var tímafrekara en ég hefði viljað, það stóð 
til að prófa að gera heilt line-up plakat með þessarri 
útskurðaraðferð, en tímaramminn leyfði það ekki. 

Það er hægt að feika neonljós, en á endanum mun það líta 
meira út eins og skrýtin stjörnuljós. 

Ég hef lært að treysta ferlinu og negla mig ekki á eina 
mögulega útkomu. Ég var rosa sáttur við hvernig þetta 
kom út, sennilega bjóst ég við að þetta myndi líta meira 
út eins og það sem ég var að reyna, sumsé neonljós og 
ljósakassar, en á endanum varð myndefnið meira órætt, 
sem var alls ekki verra.

23.
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VINNUSTOFUR

heimsóknir til hönnuða
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LÓA HLÍN HJÁLMTÝSDÓTTIR

26. — vinnustofur
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VINNUSTOFA ATLA HILMARS

28. —vinnustofur
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INGA MARÍA BRYNJARSDÓTTIR

30. — vinnustofur
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LISTAMANNA KOMPLEXIÐ

32. — vinnustofur



87

33.



88

T E I K N I N G A R  F R Á  FA L L E G U 
F Ó L K I  O G  E I N U M  A R K I T E K T  

34.
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Kristín søberg HenriKsen
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PéTUR STEFÁNSSON
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RÁN FLYGENRING
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i n g a  M a r í a  b r y n j a r s d ó t t i r

INGA MARÍA BRYNJARSDÓTTIR
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Þar sem við, verðandi grafískir hönnuðir, erum á leiðinni út á markaðinn að loknu 
skólaári, þá langaði okkur að forvitnast inn í heiminn sem bíður okkar. Hvaða 
leið sem hvert okkar kann að kjósa, þá vildum við skoða auglýsingabransann því 
staðreyndin er sú að um það bil helmingur okkar stefnir á auglýsingastofu. Því 
fannst okkur áhugavert að skoða hvaða kosti og galla það hefur í för með sér. Við 
vildum kanna mismuninn á stóru og litlu stofunum ásamt því hvernig það er að 
starfa sjálfstætt. Við töluðum við starfsmenn á ólíkum stofum hvað varðar, stærð, 
stefnu og aldur. Starfsmennirnir sem svörðuðu könnuninni koma ekki fram undir 
nafni, heldur kemur eingöngu fram á hvaða stofu þeir starfa.

Hvað finnst þér skemmtilegast og leiðinlegast að gera í vinnunni? 

JÓNSSON & LE’MACKS — hönnuður
Skemmtilegast finnst mér þegar verkefnið gengur upp, heppnast vel, 
eiginlega sama hvernig verkefni það er. Mér líður best þegar ég er 
ánægður með verkið og kúnninn líka. Á móti finnst mér leiðinlegast 
þegar smekklaus kúnni treystir mér ekki og er með puttana í öllu og 
útkoman verður svo vond að ég neita að kannast við verkið. Þá langar 
mig mest til að gráta eða skipta um starf. 

FÖÐURLANDIÐ — hönnuður
Úff, það er svo margt skemmtilegt. Ætti það sé ekki skemmtilegast 
þegar maður fær verkefni sem maður sér fram á að bjóði upp á 
mikla tilraunastafsemi og frelsi, þegar manni er treyst fullkomlega 
til að fara eigin leiðir í að koma skilaboðunum til skila. Það sem er 
leiðinlegast að gera í vinnunni er að bíða eftir klósettinu. 

SJÁLFSTÆTT STARFANDI — hönnuður
Skemmtilegast finnst mér í hugmynda- og skissuvinnu, í fínu lagi 
ef maður setur sig í réttar stellingar og fær næði til að hreinteikna. 
En leiðinlegast finnst mér þegar verkefnin fara að dragast á langinn 
vegna stöðugra breytinga, óákveðni og skipulagsleysis kúnnanns. 

Hversu mikið frelsi hefur þú sem hönnuður?

VATIKANIÐ — hönnuður
Frekar mikið, maður finnur bæði traust yfirmanna aukast sem og 
kúnna eftir því sem starfsaldur eykst. Kannski einhver tenging þarna 
á milli, veit það ekki. Hmmm, reynsla og allt það…en já eftir því sem 
ég verð reyndari þá finn ég að ég hef mun meira frelsi sem hönnuður. 

JÓNSSON & LE’MACKS — hönnuður
Úff…í þessum bransa…ég hef miklu meira frelsi í frílans verkefnum en 
á stofu. Það fer þó eftir kúnnum. Þegar ég vinn á stofu get ég vísað frá 
mér frílans verkefnum sem ég hef ekki áhuga á að vinna. Á stofu hefur 
maður ekki frelsi til að segja kúnnanum að vera úti. 

FÍTON — hönnuður
Að mörgu leyti er það undir kúnnanum komið. Sumir þurfa t.d. að 
fylgja útlitslegum staðli. En ég tel samt að við höfum meira frelsi hér 
á landi en í útlöndum þar sem markaðurinn er mun minni hér og ekki 
eins “corporate”. 

Hvað er eftirminnilegasta verkefnið og hvers vegna?

HVÍTA HÚSIÐ — hönnuður
Eftirminnilegasta verkefnið er auglýsingin með andlitunum í götunni, 
fyrir Umferðastofu. Ég fékk mikið frelsi, auglýsingin vakti mikla 
athygli og vann verðlaun erlendis, sem var mjög gaman. 

VATIKANIÐ — hönnuður
Ég held að það sé Silvíu Nótt bókin…það voru gerðar 49 opnur af 
brjáluðu photoshop runki og þetta var unnið á rétt rúmlega einni 
viku…loka spretturinn var rúmlega tveggja sólarhringa vaka og algjör 
geðveiki. Ég er mjög sáttur með afurðina. 

SJÁLFSTÆTT STARFANDI — hönnuður
Sennilega þegar ég var að vinna að kynningu á fyrstu Skolpu 
hreinsistöðinni, þá var unnið ýmislegt kynningarefni sem greindi 
frá vinnslu og tilgangi stöðvarinnar. Þetta var mikil vinna á stuttum 
tíma, unnið dag og nótt, eitthvað sem er meira gaman að hafa gert 
heldur en að gera, en það er alltaf gaman að vinna með skemmtilegu 
fólki. 

Hvar sækir þú innblástur?

FÍTON — hönnuður
Ég heillast af alþýðulist og gömlu handverki þó það skili sér kannski 
ekki alltaf á augljósan hátt í hönnun mína. 

FÍTON — hönnuður
Innblásturinn kemur bókstaflega allstaðar frá. Það er svo áhugavert 
við þetta fag, að augu manns opnast og maður sér umheiminn allt 
öðruvísi. Gamlar ljósmyndir, flagnaðir veggir, landakort, náttúra og 
gulnaður pappír. Bara hvað sem er!

JÓNSSON & LE’MACKS — hönnuður
Aðallega á netið en líka á ferðalögum. Annars getur maður fengið 
hugmyndir allan sólarhringinn, alls staðar!

FÖÐURLANDIÐ — hönnuður
Frá vinum mínum, bókum, tónlist og arkitektúr frá áttunda 
áratugnum. Það sem hefur samt eflaust mest áhrif á það sem ég geri er 
sjálfsagt það sem ég var að gera rétt áður en ég byrjaði að vinna, t.d. 
bókin sem ég las, teiknimynd sem ég horfði á eða ristaða brauðið sem 
ég fékk mér áður en ég settist niður. 

41.
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Hvernig heldur hönnuður sér ferskum í bransanum?

VATIKANIÐ — hönnuður
Ekki vera hræddur við að taka áhættu…Lærðu almennilega á forritin…
Lifðu, éttu og skíttu hönnun öllum stundum. 

JÓNSSON & LE’MACKS — hönnuður
Tja…ég myndi halda að það væri stanslaust hungur, sífellt að leita, 
skoða og prófa og gefa sér tíma frá vinnunni til að gera eitthvað fyrir 
sjálfan sig. 

FÖÐURLANDIÐ — hönnuður
Með því að hugsa inn á við og hætta að taka allt áreiti sem dynur á 
okkur inn eins og svampur. Ég held að það að vera „ferskur” sé ekki 
það að fylgjast með öllu því ofsafengna dóti sem allir eru að gera 
og passa sig á að vera alveg með á nótunum, heldur hugsa um hvað 
hrífur þig og afhverju, fylgja alltaf eigin sannfæringu, þetta er þín 
sköpun, ekki blanda af öllu hinu. 

FÍTON — hönnuður
Það er gott að skoða hvað er að gerast í hönnun vítt og breytt um 
veröldina en svo getur innblástur komið víða að úr náttúrunni og 
einföldustu hlutum í daglegu lífi. Svo var ég svo heppin að fara á Typo 
Berlin vorið 2008 og það var meiriháttar endurnýjun. Mæli eindregið 
með þeirri ráðstefnu. 

FÍTON — hönnuður
“Kill your darlings” er orðatiltæki sem allir hönnuðir ættu að tileinka 
sér. Að vera meðvitaður um að vera ekki alltaf að hjakka í sama 
farinu. Að taka eftir hvaða lúkk er orðið þreytt, hvaða fontur er 
ofnotaður o.s.frv. En annars er þetta bara spurning um að hætta aldrei 
að vera forvitinn og að skoða allt, hvort sem það tengist hönnun beint 
eða óbeint. 

HVÍTA HÚSIÐ — hönnuður
Með því að vera vakandi fyrir nýjum stílum…stöðugt að reyna að bæta 
sinn stíl og vera djarfur. 

Hvaða hönnuður er í uppáhaldi hjá þér íslenskur og erlendur?

JÓNSSON & LE’MACKS — hönnuður
Íslenskir hönnuðir: Ámundi Sigurðsson, Gunnar Vilhjálmsson, Stefán 
Kjartansson, Siggi Eggerts og Hjalti. 
Erlendir: Mario Hugo, Alex Trochut, Ville Savimaa, Sagmeister, David 
Carson og Dieter Rot.

FÍTON — hönnuður
Íslenskur: Atli Hilmars.
Erlendir: Herb Lubalin, Saul Bass og Marian Bantjes. 

HVÍTA HÚSIÐ — hönnuður
Íslenskir: Siggi Eggerts, Siggi Odds og Ragnar Helgi Ólafsson. 
Erlendir: Anapodi Klosti Poster, Tony Rohr, Gizo, Eduardo Recife og 
Stefan Sagemeister. 

VATIKANIÐ — hönnuður
Íslenskur: Gísli B. 
Erlendur: Joshua Davis.

FÖÐURLANDIÐ — hönnuður
Íslenskur: Rán Flyering.
Erlendir: Sagmeister, Saul Bass, Scott Hansen, Jacek Utko og David 
Carson. 

SJÁLFSSTÆTT STARFANDI — hönnuður
Íslenskir: Snæfríð Þorsteins, Hildigunnur Gunnarsdóttir, Ámundi 
Sigurðsson, Stefán Snær Grétarsson og Oscar Bjarnason. 
Erlendur: David Carson.

Jónsson & Le’macks

42. — spurt & /br/ansað
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Hefur ástandið í samfélaginu haft áhrif, vinnuálagið breyst?

JÓNSSON & LE’MACKS — hönnuður
Ástandið hefur klárlega breytt vinnunni, kúnnarnir eru passasamari 
á kostnað og nálgunin á verkefnin eru öðruvísi en fyrir hrun. 
Vinnuálagið hefur samt aukist ef eitthvað er og launin lækkað. 

JÓNSSON & LE’MACKS — yfirmaður
Já. Mikill samdráttur í auglýsingagerð hefur áhrif á allar stofur, 
þó mismikið sé. „Dekurverkefnum” hefur fækkað og sama gildir 
um allskonar tiltölulega smá verkefni sem nú ganga hægar eða 
er hreinlega sleppt. Kostnaðarvitund hefur aukist og flestir 
viðskiptavinir eru undir miklu aðhaldi varðandi kostnað og 
kynningarmál. 

VATIKANIÐ — hönnuður
Fólk er komið með meiri húmor fyrir sjálfu sér og maður er frekar að 
koma steiktari hugmyndum að. 

VATIKANIÐ — yfirmaður
Já. Ástandið hefur klesst mjög harkalega á okkar bransa. Við 
vorum sem betur fer ekki með mikil viðskipti frá byggingafélögum, 
bílasölum, ferðaskrifstofum og fjármálastofnunum. Flestir okkar 
stærstu viðskiptavina eru ennþá alive and kicking-þess vegna höfum 
við ekki yfir miklu að kvarta. Öll aðföng hafa orðið miklu dýrari og 
rekstur fyrirtækisins þ.a.l. mun dýrari án þess að hægt sé að hækka 
verðið á okkar þjónustu og því finnur maður svo sannarlega fyrir, en 
að getað átt í sig og á á þessum síðustu og verstu tímum er það eina 
sem maður gerir kröfu á sem stendur. 

SJÁLFSTÆTT STARFANDI — hönnuður
Ég hef það bara ótrúlega fínt og vill ekkert vera að jinxa það. 

SJÁLFSTÆTT STARFANDI — hönnuður
Færri verkefni, en alltaf sama pressan við þau sem eru í vinnslu. 

HVÍTA HÚSIÐ — hönnuður
Það er meira að gera hjá mér. 

FÍTON — hönnuður
Ég tek reyndar kreppunni fagnandi, því núna stóla auglýsingar á 
góðar hugmyndir og snjallar lausnir en ekki rándýrar myndatökur og 
glysgrafík. 

FÍTON — hönnuður
Fyrst eftir hrunið datt tempóið svolítið niður, en allir voru fljótir að sjá 
að það má ekki leggja árar í bát og finnst bara meiri hugur í fólki núna. 

FÖÐURLANDIÐ — yfirmaður
Já, fyrst eftir hrun var útlitið heldur svart, en nú finnum við ekki fyrir 
samdrætti því viðskiptavinir okkar, sem ætíð hafa sýnt okkur hollustu 
og tryggð, hafa nú staðið af sér versta stormin og eru nú í sókn svo við 
höfum vart undan. 

Vatíkanið
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Fáið þið samviskubit ef þið vinnið fyrir stofnanir sem tengdust 
hruninu á einhvern hátt?

JÓNSSON & LE’MACKS — yfirmaður
Nei.

VATIKANIÐ — yfirmaður
Það tengjast allir hruninu á einhvern hátt. Svo margt spilar þar inn 
í og svo margir komu þarna við sögu og án vafa eru einhverjir okkar 
viðskiptavina þar á meðal. Maður væri sennilegast bitur ef maður 
hefði hannað IceSave-lógóið, en við komum hvergi þar nærri. Það 
þýðir bara ekki að velta sér endalaust upp úr hruninu - við erum að 
leggja okkar til með því að vinna vinnuna okkar og greiða skatta af 
laununum okkar. Ég myndi hafa samviskubit ef við hefðum misnotað 
okkur aðstöðuna sem myndaðist þegar fyrirtæki fóru að geta sett 
starfsfólkið sitt á 50% atvinnuleysisbætur á móti launum en látið 
starfsmennina samt vinna 100% vinnu. Því tókum við engan þátt í og 
þessvegna fer lítið fyrir samviskubitinu. 

HVÍTA HÚSIÐ — yfirmaður
Nei. Það er svo margt sem tengdist þessu hruni á einn eða annan hátt. 
Ef stofurnar fengju ekki viðskipti frá þessum fyrirtækjum þá stæði 
bransinn verulega illa. Þessi fyrirtæki bera líka ábyrgð á því að hjól 
atvinnulífsins haldi áfram að snúast og við högnumst öll á því. Við 
viljum öll rísa á fætur og halda áfram. 

FÖÐURLANDIÐ — yfirmaður
Já, heldur betur, en þegar við unnum Lárus Welding og Hannes Smára 
í opnu tvíliðamóti stórfyrirtækja í apríl leið okkur mun betur. 

Hvetjið þið hönnuði ykkar til að taka áhættu varðandi hönnun í 
verkefnum?

VATIKANIÐ — yfirmaður
Heldur betur. Hinsvegar hlustum við á viðskiptavini okkar og ef 
verkútkallið hljómar upp á „eitt stk. týpíska auglýsingu takk” þá er 
það nákvæmlega það sem þeir fá. Viðskiptavinir okkar eru flestir 
að vinna með okkur vegna þess að þeim líkar sá sköpunarkraftur 
sem hér býr og þar af leiðandi eru okkar hönnuðir mjög gjarnan með 
verkefni á sínum lista þar sem þeim leyfist að taka sénsa og ganga 
lengra. 

FÖÐURLANDIÐ — yfirmaður
Ávallt, því reynslan sýnir að fái hönnuður lausan tauminn er útkoman 
alltaf skemmtileg og áhugaverð.  

FÍTON — yfirmaður 
Já, að sjálfsögðu. Það er alltaf ákveðin áhætta að búa til eitthvað nýtt 
en það er mjög mikilvægt í sköpunarferlinu. Það er ekki þar með sagt 
að við tökum gríðarlega sénsa í öllu sem við setjum í loftið. 

Fíton

44. — spurt & /br/ansað
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Föðurlandið

45.
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Sjálfstætt starfandi

Sjálfstætt starfandi

46. — spurt & /br/ansað
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Hver er munurinn á ykkur/þér og stóru/litlu stofunum?

VATIKANIÐ — yfirmaður
Munurinn er sá að hér taka allir meira en 100 kíló í bekkpressu. Að öðru 
leyti þekki ég ekki hver munurinn er. Hef aldrei unnið á hinum stofunum. 
Hópnum er stýrt eins og togaraáhöfn og hér djöflast menn frá morgni til 
kvölds – efast um að það sé stemmningin annarsstaðar. Hér eru jakkaföt 
bönnuð og bindi klippt. Mönnum leyfist að blóta og vera þeir sjálfir á 
Vatikaninu. Hljómar þetta eins og einhver önnur auglýsingastofa? Er 
þetta ekki fekar eins og lýsing á beitingaskúr? 

FÖÐURLANDIÐ — yfirmaður
Fyrir utan augljósan stærðarmun þá myndi ég fyrst og fremst halda að 
fórnfýsi og óstjórnanlegur frjálsleiki einkenni okkur. 

JÓNSSON & LE’MACKS — yfirmaður
Sem stór stofa á íslenskan mælikvarða höfum við fleiri raddir, breiðari 
kunnáttu og meiri samanlagða reynslu en lítil stofa. Við ráðum við allar 
hliðar verkefna og getum þjónað stærri viðskiptavinum. 

SJÁLFSTÆTT STARFANDI — hönnuður
Ég kem til dyranna eins og ég er klæddur og kúnninn má hringja klukkan 
3 á nóttunni ef hann þarf á mér að halda…en alls ekki fyrir hádegi…

Eftir hverju leitið þið þegar nýr hönnuður er ráðinn?
 
VATIKANIÐ — yfirmaður
Portfolioið er það fyrsta sem maður lítur á. Menntun og meðmæli 
hafa litla vigt ef það er auðséð að viðkomandi hefur ekki náttúrulega 
hæfileika. Viðhorf og karakter viðkomandi einstaklings hafa einnig 
mikið að segja. Neikvæðir fýlupúkar eru ekki vinsælir á litlum vinnustað 
eins og þessum. Allir starfsmenn verða svo að uppfylla eftirfarandi 
skilyrði:
Geta slegist.
Nenna að vinna.
Ekki vera með sérþarfir þegar við pöntum pizzu.
Að öllu gríni slepptu þá er það manngerðin sem mestu ræður um 
ráðningu þegar að verið er að velja á milli aðila sem hafa sambærilega 
getu. Fyrirtæki eins og þetta stendur og fellur með þeim anda sem ríkir, 
þess vegna er raðað saman hóp sem á skap saman. 

FÍTON — yfirmaður
Það má líkja auglýsingastofu við fótboltalið. Við þurfum að hafa 
góða leikmenn í allar stöður, hvort sem er í vörn eða sókn. Því skiptir 
miklu máli að gera sér grein fyrir veikleikum liðsins og finna svo réttu 
leikmennina í samræmi við það. Það er ekki hægt að stilla upp liði með 
eintómum sókndjörfum prímadonnum, þó þær verði auðvitað að vera til 
staðar í liðinu. Rétt samsetning á hverjum tíma skiptir höfuðmáli. 

HVÍTA HÚSIÐ — yfirmaður
Hönnun, hugmyndaauki, sköpunargáfu, vinnusemi og rétta 
karakternum. 

Hvað er það eftirminnilegasta sem þið hafið ráðið manneskju út frá?

VATIKANIÐ — yfirmaður
Hallmar kallaði mig tussu í atvinnuviðtalinu sínu. Sennilega er það það 
eftirminnilegasta. 

FÍTON — yfirmaður
Fyrir tíu árum réði ég dyravörðinn af Kaffibarnum í vinnu, eingöngu til 
þess að komast fram fyrir röðina. Ég er löngu hættur að fara á Kaffibarinn 
en sit uppi með dyravörðinn. 

HVÍTA HÚSIÐ — yfirmaður
Oft er þetta spurning um að vera réttur maður, á réttum stað, á réttum 
tíma. Fyrir u.þ.b. tveimur árum síðan sátum við á fundi og ræddum 
um að okkur vantaði manneskju með ákveðna hæfileika. Þegar við 
gengum út af fundinum stóð maðurinn, sem við ætluðum að leita að, 
í móttökunni með atvinnuumsókn í höndunum. Hann var ráðinn á 
staðnum, byrjaði samdægurs og hefur verið hjá okkur síðan. 

Hvíta húsið

47.
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GUNNAR EGGERTSSON HF
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Fyrirtækið Gunnar Eggertsson hf. er umboðs- 
og heildverslun sem selur ýmsar  gerðir af 
pappír og rekstrarvörum fyrir prentiðnaðinn. 
Fyrirtækið var stofnað 1974 og var það einfald-
lega nefnt eftir stofnanda þess og forstjóra, 
Gunnari Eggertssyni. Núvrandi forstjóri fyrir-
tækisins og eigandi er Kristján E. Gunnarsson, 
sonur Gunnars. Saga fyrirtækisins nær þó allt 
aftur til ársins 1922, en upphaflega var það 
iðnaðardeild innan Eggerts Kristjánssonar 
& co. Í dag starfa sjö manns hjá fyrirtækinu.
Fyrirtækið hefur frá upphafi verið til húsa að 
Sundagörðum 6 í Reykjavík, en þar er rúm- 
góður lager ásamt skrifstofum. Lager rými 
fyrirtækisins er hita- og rakastýrt, en kjör- 

Blaðsíðan á móti: Kristján E. Gunnarsson á lagernum

Gunnar Eggertsson hf. styrkti nemendur 
við Listaháskóla Íslands með prentun 
tímaritsins Mænu.  Án þeirrar hjálpar 
hefði tímaritið ekki verið gefið  út. 
Kunnum við þeim hinar bestu þakkir fyrir.

aðstæður fyrir geymslu pappírs eru 50% raki 
og 20°C hitastig. Pappírsdeildin er stærst að 
umfangi eða um 90%. Pappírinn er keyptur 
af viðurkenndum framleiðendum í Svíþjóð, 
Finnlandi, Þýskalandi og Hollandi. Þar má 
helst nefna fyrirtækin Arctict Paper Munke- 
dals, Grycksbo Paper, StoraEnso, Sappi Fine 
Paper Europe, M-Real Zanders Feinpapiere, 
Korsnäs Frövi, Kanzan og Holmen. Vinsæl-
asti pappír Gunnars Eggertssonar er Munken 
Lynx, Munken Polar, Munken Pure, Arctic 
Volume, G-Print og Mega Silk. Viðskiptavinir 
pappírsdeildar eru m.a. prentsmiðjur, stofn 
anir og verslanir en náið samstarf er við 
auglýsingastofur og útgáfufyrirtæki. Í prent- 

deild er helst að geta Fuji sem framleiðir 
grafískar prentvörur, svo sem filmur, prent- 
plötur, hjálparefni og vélar. Einnig flytur fyrir-
tækið inn farva, lökk og ýmsar rekstrar vörur 
fyrir prentiðnaðinn. Allir birgjar Gunnars 
Eggertssonar vinna eftir ströngustu umhverfis- 
kröfum m.a. ISO 14001 og EMAS Flestar pappírs 
tegundir sem seldar eru hjá fyrirtækinu eru 
viðurkenndar hjá norrænaumhverfisstaðl-
inum Svaninum.
Aðalmarkmið Gunnars Eggertssonar hf. eru að 
hafa á að skipa hæfu starfsfólki, að eiga trausta
birgja að bakhjarli og að veita viðskiptavinum 
úrvals þjónustu.

49.
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CREATIVE 
COmmONS
Upphafið finnst ekki, það er okkar allra.
Þekktustu menningarminjar okkar Íslendinga, þ.e. 
Íslendingasögurnar eru ekki eignaðar höfundi þó svo síðar hafi 
verið reynt að leita að höfundum þeirra og einhverjir telja sig vita 
hver lét skrá hvaða sögu niður. Í raun og veru höfum við ekki 
hugmynd um það hvort Snorri Sturluson skrifaði eitthvað af því sem 
honum er eignað. Það kemur til vegna þess hversu nýlegt hugtakið 
höfundaréttur er í vestrænu samfélagi. Markmiðið með því að 
skrifa niður munnlegar sögur var ekki af gróðasjónarmiðum heldur 
samfélagslegum. 
Það er ekki fyrr en á 18. öld sem þörfin fyrir höfundinn kemur upp 
í skáldsögum svo dæmi sé tekið, en 1709 er fyrsta lagasetning um 
hugverkarétt samþykkt í Bretlandi. Löggjöfin hefur verið mótandi 
fyrir hugmyndir fólks um hugverkarétt og þá sér í lagi höfundarétt 
alla tíð síðan. Um leið og þörfin fyrir höfundinn vex í skáldsögum 
dregur úr vægi hans í fræðilegum greinum.
Til þess tíma hafði alþýða manna í Evrópu geymt með sér sambærilegt 
efni og birst í skáldsögum í munnlegri geymd, samanber þjóðsögur 
og þjóðkvæði. Forskeytið þjóð vísar til þess að enginn sé höfundurinn 
og er slíkt efni stundum nefnt þjóðfræðaefni. Þar eru engar raddir, 
enginn upphafspunktur. Þar skiptir ekki máli hver talar. Í raun er það 
hefðin sem talar. Þannig er það líka í sköpunarverkum „einstaklinga“ 
í dag. Listaverk, skáldsögur og fleira eru því ekki höfundarverk 
einstaklinga frekar en annað þjóðfræðaefni. Allt sem sagt er eða gert 
er, er sett saman úr orðum og gjörðum annarra. 
Þess ber reyndar að geta að í dag er flókið vandamál að skilgreina 
höfundarétt og einkaleyfi á þjóðfræðaefni sem alþjóðlegar stofnanir 
eru að fást við í dag. Innan WIPO er t.d. starfandi sérstök nefnd 
sem ræðir þörfina á lögum um hugverkarétt á þjóðfræðaefni. 
Vandinn er fyrst og fremst fólginn í því að hugverkaréttur er svo 
nátengdur einstaklingnum að erfitt er að veita samfélagi einkaleyfi. 
Hver hannaði t.d. áttablaðarósina eða fann út lækningamátt 
hvannarrótarinnar?
Niðurstaðan er einföld. Upphafið finnst ekki, það er okkar allra.

Sköpun í sameign
Creative Commons eru samtök sem bjóða upp á áhugaverð 
notkunarleyfi sem þú getur hengt við hugverk þín, svo að aðrir hafi 
kost á að skapa nýja og spennandi hluti út frá þeim. Samtökin bjóða 
upp á lagaleg tól sem veita stórum fyrirtækjum sem og einstaklingum 
einfalda möguleika á að veita höfundaréttartengd leyfi á verkum 
sínum upp að því marki sem hentar viðkomandi. 
Creative Commons hafa allt frá árinu 2001 unnið með lögfræðingum 
og sérfræðingum um höfundarétt til að búa til skilvirka, einfalda 
og pottþétta reglupakka með misjafnlega miklum takmörkunum, 
sem að leyfa fólki að breyta skilmálum sínum auðveldlega úr „allur 
réttur áskilinn“ yfir í „viss réttur áskilinn“, og jafnvel „enginn réttur 
áskilinn“ ef að notandinn kýs að gera svo.
Leyfin eru alþjóðleg og virka í öllum löndum.

Dæmi um Creative Commons verk
•	 Tónlist frá Nine Inch Nails
•	 Bækur eftir Cory Doctorow
•	 Teiknimyndir frá Peach Open Movie Project á borð við Big Buck 

Bunny og Elephant’s Dream
•	 Tónlistin á Magnatune.com og Jamendo.com
•	 Heimildarmyndir á borð við RIP! A Remix Manifesto og The Story 

of Stuff
•	 Wikipedia, frjálsa alfræðiritið

Frekari og nánari upplýsingar er að finna á: 
www.creativecommons.org

Attribution

Þú leyfir öðrum að afrita, dreifa og 
flytja verk þín  — en aðeins ef þau geta 
höfundar á þann hátt sem þú vilt.

Noncommercial

Þú leyfir öðrum að afrita, dreifa og 
flytja verk þín  — en enginn annar en 
höfundur má hafa tekjur af hugverkinu.

No Derivative Works

Þú leyfir öðrum að afrita, dreyia og 
flytja verk þín, en enginn má gera 
breytingar á hugverkinu. Sé þetta ekki 
tekið fram er í lagi að gera breytingar 
að vild.

Share Aæole

Fólk sem afritar verður að leyfa 
öðrum að afrita að vild undir sömu 
skilmálum.

Skilmálar leyfis

texti Bróðir hAns MAGGA & 
sMári P. MccArthy

51.



106

52. — nafn á grein
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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)
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Við elskum öll að fá  gott klapp á bakið en það sem fær okkur til að  þroskast mest 
er góð og uppbyggileg gagnrýni. Ég ætla meira að segja að ganga svo langt og 
segja að slæm og niðurrifsleg gagnrýni geti líka verið gott spark í rassinn ef að 
svo ber við. Stundum festumst við í einhverri vitleysu af því að við
fengum eitt sinn hrós fyrir það. Ef eitthvað virkar einu sinni, þá eigum 
við það til að gera það aftur… og aftur. Gagnrýni fær okkur til að hugsa 
krítískt um það sem við erum að gera, prófa eitthvað nýtt og þroskast. 
Við gætum farið í vörn fyrst um sinn, en svo sjáum við vonandi ljósið. 

Grafísk hönnun er bæði einfalt og flókið fag. Aldrei áður hefur aðgengi að þeim tólum sem þarf til að stunda grafíska hönnun 
verið jafn gott. Aldrei áður hafa jafn margir tekið þátt í myndsköpun á heimsvísu. Það er þó munur á. Grafíska hönnun er auðvelt 
að læra en erfitt að „mastera“. Fagið verður fjölþættara og flóknara með hverjum deginum og með hverri tækninýjung sem kemur á 
markaðinn. Það er ekki lengur nóg að kunna bara litafræði og muninn á Helvetica og Arial. Grafískir hönnuðir sem vilja vera 
samkeppnishæfir þurfa að vita lítið um mikið en þó mikið um sumt. „A fast learning generalist“ eins og þeir segja á 
engilsaxnesku. Þar kemur óseðjandi þekkingarþorsti þinn inn í. Haltu áfram að lesa, læra og gera tilraunir. 

Þó að orðið „Já“ hafi kannski breytt lífi Jim Carrey í 
myndinni The Yes Man þá getur orðið „Nei“ breytt heilmiklu 
líka… á jákvæðan hátt. Sérstaklega þegar kemur að 
verkefnavali. Ef það er eitthvað sem ég hef lært í gegn 
um tíðina þá er það að ekki er allt gull sem glóir. Lærðu að 
treysta á eðlishvötina og taka ekki að þér verkefni sem koma þér 
í óþægilega aðstöðu eða vinna gegn gildum þínum. Það þýðir að 
þú getur einbeitt þér að þeim verkefnum sem færa þér gleði og 
skemmtileg tækifæri. 

Við hönnuðir eigum það til að vinna allt 
of mikið í einrúmi. Samstarf getur verið 
afar gefandi og skemmtilegt. Í samstarfi 
eru tækifæri til að læra eitthvað nýtt, 
kynnast nýjum hliðum á  sjálfum þér, fá 
gagnrýni, hrós og síðast en ekki síst að 
skapa góða hluti. Prófaðu að fara í samstarf 
við aðra en hönnuði. Að skapa eitthvað nýtt 
snýst um að raða ólíkum hlutum saman á 
nýjan hátt. Leitaðu uppi fólk sem er 
snjallara en þú og spurðu það um samstarf. 
Þú lærir pottþétt á því. 

Félag íslenskra teiknara, FÍT, er 
félagsskapur grafískra hönnuða og 
myndskreyta á Íslandi og er aðalmarkmið 
þess er að efla starfsstéttina, kynna hana út 
á við og auka samstöðu félagsmanna. Félagið 
er aðal vettvangur íslenskra grafískra 
hönnuða, heldur samkeppnir, fyrirlestra og 
gefur út kynningarefni um fagið. Félagsmenn 
fá síðan aðgang að spjalli þar sem hægt er 
að ræða um allt sem tengist grafískri 
hönnun. Í besta falli er ávinningurinn 
endalaus uppspretta þekkingar um grafíska 
hönnun og góður félagsskapur kollega. Í 
versta falli flott „- FÍT“ viðbót við 
starfstitilinn þinn.

Vefsíða FÍT er á www.teiknarar.is 

Gefðu þér tíma, hafðu  
gaman af því sem þú gerir 
og allt hitt mun sjálfkra-
fa fylgja. 

Leitaðu eftir gagnrýni, ekki lófaklappi

Haltu áfram að læra

Segðu Nei oftar en Já

íslenskra teiknara
gakktu í félag

Samstarf, 
samstarf, samstarf

TEXTAHöfundur:

Ragnar Freyr - www.ragnarfreyr.com

HAFÐU
GAMAN
af því sem þú gerir



110



111

ímynduð  inntökupróf
Fimmtudagur 16. nóvember, 2006

Oddný: Komiði sæl. Mér er það mikill heiður 
að fá að koma hingað í listaskólatíma. Mig 
langaði um tíma í myndlistarskóla til að 
rannsaka hugsunina en ég fór í heimspeki 
í staðinn, langaði raunar til að læra þetta 
tvennt samhliða, en svo fór ekki. Þess vegna er 
gaman að vera komin hingað núna! En þegar 
ég var að byrja að læra heimspeki þá gerði ég 
mér það oft að leik að ímynda mér að ég væri 
í inntökuprófi í myndlistarskóla. Þá bjó ég til 
prófverkefnin sjálf, einhverskonar þrautir eða 
leiki og það var mikil nautn að taka próf sem 
enginn fór yfir. Það er ágætt ef maður þarf 
á því að halda á einhverjum tímapunkti að 
aftengja prófið einkunninni og kröfunni um 
árangur. Til að prófið verði að því sem orðið 
segir til um: tilraun, að prófa eitthvað. Og það 
sé ferli í leik en ekki keppni. Sá leikur verður 
hins vegar á einhvern hátt að vera agaður, 
hann verður að hafa það yfirbragð að lúta 
ströngum reglum - annars virkjar hann ekkert 
nýtt. 
Þessi ímynduðu inntökupróf hjálpuðu mér 
stundum að hugsa mig í gegnum ógöngur í 
heimspekinni, þegar ég komst ekki lengra í 
skilningi á einhverju fyrirbæri eða hugsun. Þá 
var eins og ég gæti opnað leiðina með því að 
fara aðrar og samliggjandi leiðir, myndrænar. 
Með því að taka inntökupróf í ímyndaðan 
miðaldamyndlistarskóla og teikna mig inn í 
heimspekina aftur.
Mig langar til að leggja eitt svona ímyndað 
inntökupróf fyrir ykkur. Þið eruð náttúrulega 
þrautþjálfuð í allri myndrænni hugsun og 
þurfið ekki á því að halda að komast inn í 
hana, en ef leikurinn felur í sér smá heimspeki 
eða einhvers konar alkemíska hugsun 
þá kannski opnast eitthvað. Mér skilst að 
þið séuð búin að vera að gera emblem eða 
táknmyndaklessur. Má ég fá að sjá þær? 

um emblem
Mig langar til að biðja ykkur um að bæta 
við þessar táknmyndir nokkrum hringjum, 
nokkrum lögum. Kannski setja fyrst dýr inn 
í hringinn, upphaf emblemanna er stundum 
rakið til bókar sem hét Emblemata eftir Alciati, 
ítalskan lögfræðing sem var uppi á sextándu 
öld og gaf út bók með tréristum af dýrum 
og stutta, ljóðræna og heimspekilega texta 
með. Þetta tjáningarform varð svo gríðarlega 
vinsælt á sextándu og sautjándu öld. Gamall 
spekingur Athanasius Kircher rakti þessa 
hefð til myndlesturs Egypta. Menn greindi 
stundum á um það hvort emblemin væru bara 
myndirnar eða bæði myndirnar og textinn 
sem fylgdi með. Allavega voru þarna sköpuð 
einhver mjög merkingarbær tengsl myndar og 
texta, sem vert er að rannsaka betur á vorum 
tímum. 
Þessar táknmyndir voru mikið notaðar af þeim 
sem við köllum alkemista eða gullgerðarfólk 
andans, þeim sem voru að gera tilraunir 
til að umbreyta einu í annað. Þeir voru oft 
álitnir hættulegir samfélaginu því ef þeim 
tækist að þróa aðferðir sínar og breiða þær 
út gætu þeir umturnað kerfinu, umbreytt því 

innanfrá. Þess vegna byrjaði mikill áróður 
gegn alkemisma á upplýsingaöldinni og 
jafnvel fyrr, en þessi tilraunamennska hélt 
samt áfram, leynt og ljóst. Og þar sem var 
búið að þróa myndmál emblemanna voru þau 
upplögð til að smygla skilaboðum í gegnum 
bönn og ritskoðun. Undir royal yfirborði 
skjaldarmerkja leyndist þá kannski argasta 
alkemía: yfirvinnum yfirvaldið! eða eitthvað. 
Svo voru svona borgir eins og París og Prag 
þar sem yfirvaldið var á kafi í alkemismanum 
og réð meira að segja arkitekta til að byggja 
borgina á þann veg að hún mætti vera 
móttækileg fyrir, ja ég veit ekki hverju, að 
götur borgarinnar væru farvegur fyrir hinu 
óþekkta og hinu óþekka, óþekktinni.  Maður 
sér stundum merki um þessa skipulegu 
alkemíu á lágmyndum á húsum eða myndum 
gröfnum inn í steypuna. Stundum er það 
signatúr arkitektsins, stundum skilaboð, 
eins og hörpuskelin er signal til pílagríma 
á leið til St. Jacques á Spáni um að þeir séu 
velkomnir inn í húsið til að safna þar kröftum 
fyrir áframhaldandi göngu. Í dag fá þeir 
stimpil í bókina sína inni í húsinu. Ég er oft 
að glápa eftir þessum merkjum, leynilegum 
skilaboðum frá fortíðinni, en þegar maður 
byrjar á því er eins og maður renni hægt 
yfir á svið geðveikinnar, allavega eru held 
ég ýmsir undirflokkar paranoju skilgreindir 
út frá því að menn séu að lesa í umhverfi 
sitt á markvissan hátt í leit að merkjum frá 
yfirvaldinu eða almættinu. Sá sem er veikur 
gerir oft ekki greinarmun á því kerfi sem 
er á þessum táknmyndum og því kerfi sem 
hann sjálfur hefur búið sér til og lifir í, svo 
maður heldur dauðahaldi í þann greinarmun. 
Það er að vísu líka skilgreiningaratriði um 
þann sem lifir og starfar með skapandi 
hugsun og skynjun að gera einmitt ekki 
slíkan greinarmun. Þess vegna er kannski 
svo erfitt eins og raun ber vitni að greina á 
milli listamanna og sjúklinga! Það fer eftir 
flokkunarkerfum hvers samfélags hversu 
aðskildir þeir hópar eru.

undiralda aldanna
Þegar maður byrjar að stúdera alkemíu, sem 
er bara kannski eitthvert orð um undiröldur 
í hugsun í gegnum aldirnar, dettur maður 
gjarnan fljótlega ofan á kabbalismann og 
allt það stöff, öll mistísku táknkerfin. Ég 
hitti mann sem var veikur og lifði mjög 
mikið í sínum eigin heimi og svolítið skrýtið 
að uppgötva hvað við vorum á svipuðum 
slóðum. Þegar ég sýndi þessum heimi, sem 
hann taldi vera “sinn”, áhuga, espaðist hann 
allur upp og vígði mig inn í heiminn og þegar 
ég var innvígð kynnti hann fyrir mér alveg 
ótrúlega langsóttar tengingar á milli ólíkra 
táknkerfa kristinnar dulhyggju, kabbalisma 
og orðsifja- og dultáknakerfi ýmiskonar. Ég 
var þá í Svartaskóla þar sem Sæmundur lærði 
hjá djöflinum, en skólinn stóð nú ekki undir 
nafni sem kuklskóli lengur svo mér fannst 
gaman að maðurinn skyldi dæla svona í mig 
dulspekinni. Við vorum því skólafélagar í 
smá tíma eða þangað til hann minnti mig 
á það að hann væri skólameistarinn og ég 
nemandinn, að þetta væri hans heimur og að 

ég gæti raunar ekki skilið neitt í honum. Hann 
átti táknin og táknin voru um líf hans og eins 
gott að ég væri ekkert að grínast með þau. 
Þá einhvern veginn skynjaði ég heldur meiri 
geðveiki hans megin. En að einhverju leyti er 
það áhugavert að fara út á þessi mörk, ég las 
einu sinni alfræðiorðabók um geðsjúkdóma 
og gat samsamað mig með þeim langflestum, 
ég veit ekki hvernig ykkar reynsla er af því, 
en ef maður er opinn fyrir því þá getur maður 
það alveg, ekki að ég vilji gangast upp í því að 
vera veik, alls ekki, en þessi mörk í kringum 
“heilbrigðina” hljóta að vera svolítið frekjuleg, 
eins og til dæmis Foucault benti á en ekki 
meira um það hér.
 

umgengni við hugmyndir
Ég er að pæla í því núna hvernig maður tekur 
á móti hugmyndum eða umgengst hugmyndir 
og ímyndir. Og það tengist því hvernig og hvort 
maður býr sér til heim, sinn eigin táknheim. 
Það er auðvitað alltaf spurning hvenær það 
eru manns eigin táknmyndir, sér í lagi í heimi 
þar sem flæði tákn- og hugmynda er svo mikið. 
Það er mjög heimspekileg spurning en Ragnar 
Helgi er nú hérna í salnum, heimspekingur 
svo við getum kannski eitthvað pælt í því 
saman hversu merkingarbært það er að tala 
um eigin táknmyndir og heima. Það tengist 
líka hagfræðinni og kapítalismanum því 
hugmyndir eru dýrar og góð lógó eru gulls 
ígildi. Tengslin við alkemíuna eru þar líka 
áhugaverðar því allt sem er dularfullt selst vel, 
svo lengi sem það skaðar ekki sjálft hagkerfið. 
Mig langar til að tala um umgengni okkar við 
hugmyndir. Um annarsvegar hugmyndabúnt 
út frá embleminu og hins vegar um ferli 
tilurðar þess. Það væri rosalega gaman ef 
það væri eins og verkefni að þið senduð 
mér bréf eða ykkar á milli, kannski nokkur 
bréf, og að á endanum væru sendingarnar 
orðnar að táknmynd. En hluti af verkefninu 
væri ákveðin meðvitund um hvernig þessar 
hugmyndaklessur verða til. 
Til að varpa ljósi á umgengni okkar við 
hugmyndirnar gríp ég til tveggja líkamlegra 
líkinga sem komu mér í hug í morgun. 
Annars vegar er það meltingin og hins 
vegar meðgangan, hvort tveggja líkamlegar 
myndlíkingar sem eru mikið notaðar í 
okkar menningu, þær verða auðveldlega 
klisjuhugsun að bráð en þær henta vel sem 
praktískar myndir í alkemíutilraunum. En við 
skulum muna að í alkemíu eru líkamleg ferli 
jafnframt sálræn og andleg. Og þótt alkemistar 
séu þekktir fyrir að hafa gert tilraunir með 
allskonar efni, þá held ég megi segja fyrir 
víst að þeir hafi fyrst og fremst verið að gera 
tilraunir með sjálfa sig. Geðlæknar, sálgreinar 
og þeir sem gera tilraunir með geðslag fólks 
eru því einhverskonar alkemistar, svo fremi 
sem þeir eru í raun að gera tilraun á sinni 
eigin sál í leiðinni. Kannski ólíkt geðrækt og 
pjúra andlegri rækt, er alltaf eitthvað efnislegt 
viðfang í alkemíu. Að rækta blóm um leið og 
hjartað, að búa til ilmvatn eða stilla hljóðfæri 
um leið og sálina, skera út, lita föt, mála, 
múra... Alkemistar fundu sér farveg í iðn og 
umbreytingu efnis. 
Ragnar Helgi: Frímúrarar hlaða enn utan um 
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sig öllum 
þessum táknum 
múraranna og gildin þeirra eru einhvers konar 
leyniregla...
Oddný: Já, það er svo gott að hugsa eitthvað 
eins og andlega umbreytingu út frá því sem þú 
þekkir vel. Ef þú ert múrari þá er gott að notast 
við tákn úr þeirri iðn. Þeir sem þurftu að hugsa 
um heimspeki í fyrsta sinn á Íslandi og þýða 
erlendar hugmyndir yfir á íslensku voru flestir 
bændur og þess vegna eru flest heimspekileg 
hugtök úr bændamáli og eins gott ef maður 
ætlar eitthvað að skilja í heimspeki að hafa 
verið í sveit! Við getum til dæmis notað bæði 
fengitímann og sláturtíðina sem ágætar 
myndlíkingar núna, þótt þær séu okkur 
kannski ekki nærtækastar. En þess vegna er 
líka áhugavert að þekkja sögu táknmyndanna 
til að sjá bæði þetta framandi og 
fjarstæðukennda í þeim þegar þær eru komnar 
siglandi í gegnum tímana til manns, og hins 
vegar að sjá það hversdagslega eða nærtæka 
í þeim. Og þá eru dýrin nú vinir okkar, við 
skiljum dýramálið alveg ef við hlustum vel. 
Ég held að væri gaman ef við myndum búa 
til emblemin okkar út frá því sem er okkur 
nærtækt hverju og einu, og það getur þá bæði 
verið úr hversdagslífinu eða eitthvað sem er 
kannski fjarlægt okkar menningu eða tíma 
en er okkur persónulega nærtækt vegna 
okkar sérstaka áhuga á því. Það sem talar til 
okkar úr hinum framandi heimi reynist svo 
oft vera mjög persónulegt, þ.e. að þau mörk 
skarast oft og sálgreiningarspekingurinn 
Jung sagði að undirmeðvitund okkar væri 
okkur framandi en nálæg í tvennum skilningi, 
annars vegar værum við ekki meðvituð um 
það sem er undirstaða hugsunar okkar og 
kennda, hins vegar er sumt af því sem dúkkar 
upp úr undirmeðvitundinni komið alla leið frá 
fyrndinni, búið að ferðast frá undirmeðvitund 
til undirmeðvitundar frá öld til aldar og 
umbreytist ekki nema í skapandi vitund hvers 
og eins. 
Ég held að í hugmyndavinnu eins og ykkar 
sé ágætt að byrja á því að búa til emblem 
um ykkar einstaklingsbundna veruleika, 
emblem um þau element sem eru mikilvæg í 

ykkar heimi, fyrir ykkar hugsun, 
einhverskonar stiklusteinar 

um reynsluheim ykkar og 
upplifun á heiminum, 

um áhuga ykkar og sýn. 
Element eða tákn sem 

er gaman að möndla 
með og vinna með, 
umbreyta. Þær 
geta verið opnar 
táknmyndir og 
ögrandi. Það er 
áhugavert í þessu 
samhengi að kíkja á 

það sem symbólistarnir 
á nítjándu öld voru að 

bralla undir áhrifum 
frá til dæmis Baudelaire 

og Poe og William Blake 
sem teiknaði og skrifaði ljóð 

í órjúfanlega heild. Frægasti 
symbólistinn er líklega franska 

ljóðskáldið Stephan Mallarmé sem 
skrifaði meðal annars um teningana og 

henti orðunum á síðuna eins og teningum svo 
myndræn framsetning textans varð ekki síður 
þrungin merkingu en orðin sjálf, en það hafði 
mikil áhrif á Dadaistana og Súrrealistanna 
o.s.frv. 
En aftur að inntökuprófinu. 
Grunnspurningarnar sem mig langar að biðja 
ykkur um að spyrja ykkur þegar þið eruð að 
velja myndir og orð inn í emblemin ykkar eru 
þessar: Hvernig tek ég á móti hugmyndum? 
Hvernig umgengst ég þær og tengist ég þeim? 
Hvernig hlúi ég að þeim og vinn úr þeim? 
Hvernig vinn ég með öðrum, hvernig miðla 
ég hugmyndum mínum og deili með öðrum? 
Ég er að vonast til að með aukinni meðvitund 
um þessi móttöku og miðlunarskilyrði 
hugmyndanna, þá opnist um leið fyrir 
móttöku á táknum sem skipta ykkur máli og 
sem geta miðlað til annarra einhverju sem 
skiptir máli fyrir ykkur. 

Kex og frjó
Í viðleitni til að hjálpa til við að hugsa um 
þessar spurningar langar mig hér í dag að gera  
greinarmun á annars vegar kexhugmyndum 
eða kexi og hins vegar frjói. Kexið vísar þá til 
meltingarinnar og frjóið til fæðingarinnar. Og 
þá erum við annað hvort með myndlíkinguna 
að vera svangur og háma í sig kex eða vera 
lostafullur einhvern veginn og leitandi og 
vilja fá fullnægingu. Stöffum við okkur með 
hugmyndum eða lifum við í órum? Á fyrri 
stigum skólakerfisins er svolítið eins og maður 
sé gæs og verið að troða ofan í gogginn. Þegar 
maður er búinn að troða í sig og láta troða í sig 
nógu miklu, og spurning hvenær það er, þá 
held ég að maður ætti að taka nokkur hugrökk 
stökk út úr því hugmyndahagkerfi í áttina 
að einhverju frjósamara. En það stökk er út 
í eitthvað sem er svolítið hrikalegt. Svið þar 
sem er erfitt að verða meistari iðninnar. Því 
hafa ber í huga að frjó láta ekki festa sig niður 
auðveldlega. Bólfestublæðingin á sér ekki stað 
bara sí svona. Frjóin velja sjálf sína slímhúð 
eða mold, það er þeirra smáa en ótrúlega 
mikla vald. Þess vegna ber að reyna að hafa 

í huga að losa sig undan þeirri hugmynd að 
festa frjó niður. Að vera alltaf að festa niður 
hugmyndir og gera þær að veruleika strax. 
Það þarf að sýna ákveðna auðmýkt gagnvart 
ferli frjóvgunar, bara eins og kona sem ætlar 
að láta frjóvga sig, það er alveg sama hvað hún 
reiknar tíðarhringinn vel út og velur manninn, 
frjóvgunin á sér bara stað ef henni sýnist. Og 
það ber líka að hafa í huga að frjó hugmynd 
vill alltaf verða eitthvað annað. 
Þetta eru þær forsendur sem ég gef mér í 
þessum myndlíkingum og bið ykkur endilega 
um að gagnrýna þær. Maður ratar alltaf í 
hræðilegar mótsagnir þegar maður ætlar að 
láta myndlíkingar hjálpa sér að hugsa um 
eitthvað. 

Frjó
Sem sagt frjó vill alltaf verða eitthvað annað 
en það sjálft - vá ég gef mér hérna að frjó 
hafi vilja og hafi líka sjálf, æ, en allavega, á 
þann hátt að gegnumganga inn í annað kerfi 
krefst um leið umbreytingu beggja kerfanna. 
Andstætt kexinu sem fer bara í gegnum 
kerfið eða er brotið niður af því og sogað upp 
í það. Kexkerfið viðheldur alltaf sjálfu sér 
og umbreytir eða öllu heldur brýtur önnur 
kerfi niður til að verða að sér. Og talandi 
um andóf, við gætum sett kexhandsprengju 
ofan í vélindað og hún er á endanum brotin 
niður eins og hitt kexið og veldur í mesta lagi 
ógleði og iðrakveisu. Það verður aldrei til 
neitt þriðja kerfi, engin umbreyting, á meðan 
í frjóvguninni verður til eitthvað annað, það 
verður til nýtt líf. Og maður sér það alltaf 
að frjóar hugmyndir vilja alltaf verða að 
einhverju öðru, þær vilja frjóvga og búa til 
önnur kerfi. Frjóvgaðar hugmyndir er aldrei 
hægt að flokka með einu kerfi. Allavega ekki á 
meðan umbreytingin er enn að verki í þeim.
Daníel: En er þetta ekki alltaf spurning um 
mónólóginn sem er þá mötunin og frjóið þá 
samtalið?
Oddný: Jú, einmitt og samtal í mjög 
gildishlaðinni merkingu því samtöl er oft bara 
mónólógur og svo aftur mónólógur en ekkert 
á milli. Þegar næst ekki að virkja það sem er á 
milli. Stundum er svo óþægilegt þegar maður 
heldur að maður sé í voða samræðu þar sem 
menn eru að deila hugmyndum sínum og fara 
út á nýtt svið en í raun eru menn svo bara að 
skiptast á hugmyndum eða skáka með þær, 
máta þær og metast um þær. Og það tengist 
einu grundvallareðli kexframleiðslunnar sem 
er baráttan um magafyllina. Nú eruð þið mikið 
að vinna saman hérna í skólanum, hafið þið 
ekki lent í því að einhver bara taki af ykkur 
hugmynd sem ykkur er kær og bara hámi hana 
í sig? 
Daníel: Það gerist auðvitað oft, bæði meðvitað 
og ómeðvitað.
Oddný: Já, mjög mikið ómeðvitað. Kannski 
vegna þess að stundum er eiginlega ómögulegt 
að átta sig á því hvaðan hugmyndirnar 
koma upphaflega, eða úr hverju þær eru 
búnar, þær eru búnar að fara í gegnum svo 
langt umbreytingarferli. Sérstaklega þegar 
maður fer inn í ferli samvinnu. Menn eru 
yfirleitt frekar meðvitaðir um það hvaðan 
hugmyndirnar koma, hver á hvaða hugmynd, 
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en mín reynsla er sú að það sé miklu 
áhugaverðara að reyna að vera meðvitaður 
um það hvað verður um hugmyndirnar og 
hvernig þær öðlast líf. Til þess verður maður 
bara að láta af öllu eignarhaldi, ekki kannski 
í einhverjum útópískum kommúnisma, 
en allavega tímabundnu anarkíi eða 
syndíkalisma.  Svo fremi sem allir eru að gefa 
af sér inn í ferlið, þá bara er það ómögulegt og 
líka ömurlegt að reyna að halda eitthvað utan 
um það hver á hvað. 
Ef maður ætlaði að reyna það þá þarf að 
hafa í huga að frjóa hugmynd eða frjóvgun 
er ekki hægt að afmarka eða einangra frá 
því ferli sem hún hefur farið í gegnum. Það 
gerist eitthvað á leiðinni. Og það er oft held 
ég alveg ómögulegt að rekja það ferli því það 
er algerlega órökrænt og erfitt að sjá nokkurt 
lögmál. Það eru algjörar ógöngur. Alkemismi 
er held ég oft bara samheiti um opnun í 
ógöngum, um það sem er ekki hægt að orða 
innan í einhverju tal- eða táknkerfi. Eitthvað 
sem ekki eingöngu má ekki tala um heldur 
er á einhvern hátt óorðanlegt en hægt að 
nálgast það í gegnum upplifun á einhverjum 
elementum. Það eru til lög um höfundarétt og 
hægt að fá lögfræðinga til að fara yfir verk og 
reyna að meta uppruna hugmyndanna en ég 
held að lögfræðin sé ekkert mikið að nálgast 
slíkar upplifanir eða hárfín samspil elementa. 
En alkemían hefur oft gefið sér að það sé hægt 
að gera það ómögulega og höndla það eins og 
heimspekisteininn eða ná hinum eina sanna 
elexír eða ilmi í flösku. Með því að halda á 
steininum og anda að sér lyktinni verður 
maður ódauðlegur, og alkemismi er kannski á 
einhvern hátt alltaf daður við ódauðleikann. 
Og þótt maður viti að sá ódauðleiki er 
ómögulegur, þá er leitin að honum – þ.e. ferli 
rannsóknar á honum, nógu áhugavert því stór 
hluti hugmyndaheims okkar er á einhvern 
hátt samofinn því ferli að gera hugmyndir 
ódauðlegar, að láta þær lifa af allt rifrildið 
um eignarhaldið og alla ritskoðunina, alla 
misnotkunina. Að hugmyndin fái að ferðast 
áfram inn í framtíðina og frjóvga þar nýja 
huga. 

Að missa vatnið
En ef að við segjum að hugmynd sé ekki neitt 
eitt eða neitt afmarkað, hvernig í ósköpunum 
getum við sagt að við getum gefið einhverjum 
öðrum hana eða fengið hana og deilt henni 
með öðrum? Verðum við kannski að segja að 
flestar hugmyndir séu hvort tveggja í senn 
kexkenndar og frjólegar? 
Og þessi gjöf til annarra eða miðlun með öðrum 
verður æ flóknara ferli eftir því sem hugmyndin 
er samofnari hugmyndabúi og í margháttuðum 
tengslum við það bú. Ef bólfestan er mikil. En 
þar með er líka gjöfin eða miðlunin orðin sko 
meiri, því þegar þú opnar fyrir einhverjum ertu 
að opna fyrir ótrúlega miklu, ekki bara að gefa 
eina hugmynd heldur ertu kannski að opna inn 
í allt þitt hugmyndabú og líf. 
Í grafískri hönnun ertu kannski að reyna með 
einni mynd að opna fyrir ofboðslega mikið af 
tengingum og það hlýtur að vera óskaplega 
mikil galdur... heppnast það eða heppnast það 
ekki?

Ragnar Helgi: Það sem kemur kannski sterkar 
inn með hönnuninni öfugt við myndlist er að 
það er í einhverjum skilningi meiri krafa á 
hönnuðinn að hugsa eða reyna að sjá hlutinn 
frá sjónarhóli viðtakanda heldur en bara 
frá sjónarhóli þess sem er að skapa. Það er 
sú hugsun um hönnuðurinn er að hanna. 
Hann er miðlari, það er hans fag. Þetta er 
skilgreiningaratriði - hann á taka eitthvað 
og koma því á annan ákveðinn stað, á milli 
manna þannig að merkingin haldist og helst 
aukist.
Daníel: Grafísk hönnun er svona meiri 
brúarsmíð. 
Ragnar Helgi: Já, einmitt! Meiri brúarsmíði 
heldur en myndlistarmaðurinn stendur í. En 
samt er þetta bara spurning um áherslumun, 
myndlistarmaðurinn er líka brúarsmiður. 
Oddný: En hvar er þá signatúrinn? 
Á brúarstólpanum? Og hvað þá með 
hugmyndastuldinn? 
Ragnar Helgi: Til þess að þú getir stolið 
einhverju af mér verð ég að eiga það. Þá erum 
við komin að spurningunni sem þú spurðir í 
upphafi, í hvaða skilningi er hægt að segja að 
maður eigi hugmyndir. Af hvað miklu leyti 
býr maður eitthvað til úr engu? Er það yfirleitt 
hægt? Er hægt líka að fá þetta allt gefins frá 
öðrum?
Oddný: Ég veit það ekki, þetta eru alveg 
risavaxnar spurningar hjá okkur! En ef við 
bara byrjum á einhverri praktískri mynd, ef 
við ímyndum okkur einhvern sem er að fara 
að skila lokaverkefni á morgun og gengur 
með skólafélaga sínum og segir honum frá 
pælingunni um að hafa bara hvítan grunn 
og láta eitthvað svart leka út frá jaðrinum 
og voða flott eða eitthvað. Og svo er þessi 
einstaklingur að klúðrast við að framkvæma 
þetta en hinn vinurinn er miklu betri á tölvu 
og skilar hugmyndinni betur útfærðri daginn 
eftir. Er þetta ekki svolítið ögrandi burt séð frá 
allri heimspeki? Hvað á maður að gera í þessu?
Ragnar Helgi: Þú verður bara að berja hann!
Oddný: Já einmitt það - það er bara svo mikið 
ofbeldi en já, þú segir það barbarinn! Líklega 
er það eina vitið. 
Ragnar Helgi: Heimspekileg þögn!
Oddný: Jæja, eða bara að gíra yfir í 
æðruleysið. Og muna að maður missir í 
raun aldrei neinar hugmyndir frá sér. 
Maður missir ekki vatnið nema 
maður bara deyi. Ef maður er 
svokallað að gefa hugmyndir 
eða láta taka frá sér þá eru 
þær hugmyndir bara kex 
hvort sem er. Ef maður 
gefur hugmyndir sem 
eru eins og kex og 
gefur það líka eins 
og kex, þá eru þær 
praktískt tips fyrir 
instant hugmyndir. 
Og þá missir maður þá 
kannski úr pakkanum 
sínum en það er ekki 
raunverulegur missir. 
Hinar hugmyndirnar 
sem við líkjum við frjó eru 
komnar svo á kaf ... þetta er 
bara svona illa skrifuð líking 

...komnar svo á kaf í slímhúðina og búnar að 
skipta sér og umbreytast svo mikið í annað 
að það er ekki hægt að missa þær, eina 
leiðin fyrir þær út í heiminn er að gefa þær, 
í gegnum manns eigin fæðingu. Þess vegna 
er svo mikilvægt að hlúa að þessu frjóbúi 
sínu, að hæfileikanum til að taka á móti, að 
vera móttækilegur og auðmjúkur gagnvart 
hugmyndunum og þeirra eigin lífi og leið. Svo 
er hægt að gefa öðrum hlutdeild í þessu ferli. 
Þá erum við líka komin að samvinnunni. 
Sumar hugmyndir eru svo stórar, þær koma 
svo langt að, búnar að vera að vaxa eins og 
monster í langan tíma og hafa tekið bólfestu í 
mörgum heilabúum samtímis og þá verða allir 
að leggjast á eitt að koma henni út í heiminn 
svo hún megi þroskast þar og deyja og lifna 
aftur við. 
En það er vandasamt að vinna að listrænu 
verkefni í samvinnu. Þá komum við að 
þessu sem við Daníel minntumst á áðan, 
samræðunni sem þarf að vera eitthvað 
rosalegt samspil en ekki bara mónólógur 
ofan á mónólóg og allt í hakkabuffi 
metorðagirninnar eða eigingirninnar. Sem 
minnir mig á eitt sem er svolítið skylt þessu. 
Hafiði ekki tekið eftir því hvað er ólíkt að tala 
um vandamál við annað fólk? Sumt fólk kemur 
til manns og hellir yfir mann einhverjum 
rosalegum vandamálapakka og maður heldur 
að eigi að byrja einhver voða samræða. En þá 
er bara verið að frussa framan í mann gömlu 
illa meltu kexi. Svo eru aðrir sem segja manni 
frá vandamálum sínum og opna þá inn í 
eitthvað rosalega spennandi rými sem maður 
má fara inn í þegar maður er að hlusta, og þá 
sér maður negldar inn í slímhúðina einhverjar 
alveg furðulega samansettar táknmyndir 
sársaukans og skilur þá sínar eigin betur um 
leið. Mér finnst einmitt að þannig hljóti það 
að vera með góða grafíska hönnun. Þú færð 
ekki bara að fara inn í þessa hugmynd heldur 
færðu líka að fara inní þann einstakling sem 
útfærir hana. Eða inn í einhvern stóran heim. 
Eins og emblemið sé bara takki sem maður 
setur fingurinn á og þá opnast risastórar dyr. 
Og ég held að oftar en ekki sé þessi vinna 

hönnuðarins mjög svo 
persónuleg, 

að við 
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fáum aðgang að hans innlöndum, þótt hann 
sé kannski bara að selja manni skó. Ef það á 
sko virkilega að heppnast. Eða hvað? Kannski 
er nú skókaupmennskan ekkert mjög andlegs 
eðlis að vísu, þetta er nú heldur ýkt hjá 
mér, en yfirhöfuð held ég megi segja að allir 
listamenn, allir hönnuðir, hljóti að veita á 
einhvern hátt þennan aðgang, þótt þeir sjálfir 
standi kannski algerlega í skugganum og 
noti ekki sjálfan sig sem ímynd eða tæti upp 
líkama sinn og slíti úr sér hjartað! 

Búið
Er ekki gaman stundum að vera að bögglast 
með einhverja hugmynd og vita ekki hvernig 
megi miðla henni og sjá hana svo bara í 
flottu verki úti í heiminum? Búið að miðla, 
maður getur bara farið í frímínútur. Ég man 
eftir því þegar ég upplifði þetta fyrst. Það 
var einhver mjög óhöndlanleg tilfinning eða 
kennd úr æsku sem mig langaði til að ná 
að orða en vissi samt að ég myndi aldrei ná 
því og svo las ég bók sem orð eftir orð lýsti 
alveg nákvæmlega þessari kennd sem ég 
hafði álitið mína. Guð hvað ég varð 
hissa og hvað það var gott. Það var 
einhver ólýsanleg fullnæging 
og mér finnst skemmtilegast 
að lesa verk sem eru bæði 
að miðla einhverju sem ég 
hélt að væri bara innan í 
mínum kolli til og um leið 
einhverju sem ég hélt að 
væri bara ekki til, hvorki 
í mínum kolli né annarra. 
Það er svo greinilegt að 
hugmyndir eiga sér sitt 
eigið líf. 
Ragnar Helgi: Þær finna sér 
bara sinn hýsil...
Oddný: Já, það eina sem gæti 
farið í taugarnar á manni við að 
sjá að hugmynd sem maður er búin 
að hýsa er komin í einhverja vonda 
sambúð sem er vís með að ganga af 
henni dauðri. Ef það er búið að henda henni 
út í heiminn en ekki fóstra hana nóg svo hún 
bara gengur um eins og krypplingur greyið, 
með fullri virðingu fyrir krypplingum, 
ótrúlegt hvað er erfitt að tala, maður flækist 
alltaf í einhverjum líkingum, en ég meina ef 
hugmyndirnar eru bara ósjálfbjarga. Ha? Til 
dæmis alkemisminn, þessi ótrúlega fallega 
undiralda um hið ómögulega, þegar hún er 
bara smættuð ofan í eitthvað nýaldardrasl 
og söluógeð. Því stundum er hugmynd 
eins og barn eða eitthvað lífbú sem er sett 
í fangið á manni og maður verður að fóstra 
það. Maður væri ekki alveg rétt stilltur í 
æðruleysinu ef maður bara henti því frá sér 
í misskildu gjafmildi, eða hvað? En hvernig 
á maður að vita hvaða hugmyndir eru settar 
í fangið á manni? Hvernig á maður að opna 
faðminn fyrir þeim? 
Það væri gaman ef emblemið ykkar væri 
eins og opinn faðmur og að þið vakið yfir því 
hvað kemur inn í hann. Eða svo við höldum 
okkur við hina líkinguna; að emblemið 
ykkar sé slímkúla fyrir frjó. 

inn að sjálfum sér
Getum við ekki tekið okkur smá tíma í 
samræður í dag? Ég ætla að biðja ykkur um að 
skrifa mér þetta bréf þar sem þið veltið fyrir 
ykkur hvernig þið umgangist hugmyndir. 
Ég veit þið hafið gert svona myndir í þessum 
kúrsi og það væri gaman að fá að sjá þær í 
fyrsta bréfi og hlaða svo utan um þær öðrum 
mengjum. Senda mér þá mynd eða afrit af 
þeirri mynd en líka örlítilli greinagerð hvernig 
þið fóruð að því að bæta við þennan hring eða 
spíral.
Daníel: Í sumum tilfellum komu þau með 
útskýringar líka. Þau voru til dæmis með 
útskýringar á táknunum sem þau nota.
Oddný: Það er náttúrulega alveg stórkostlegt...
Daníel: Þau gætu hins vegar farið miklu 
lengra í að tengja saman...
Oddný: Það væri mjög gaman að fá þessar 

útskýringar með. Ef þið nennið þessu ekki 
eða eruð bara ekki tilbúin í þetta núna, sem 
ég skil svosum vel, þá bara sendið ekki bréfið. 
Þið getið líka sent þau ykkar á milli eða til 
Daníels eða Ragnars Helga eða Godds. En 
mér þætti voða gaman að fá að sjá, kannski 
bara eftir tíu ár þegar myndirnar eru orðnar 
risastórar og allt vaðandi í villidýrum og 
skemmtilegheitum. 
Og mest gaman ef þið færuð háskaslóð inn að 
ykkur sjálfum. Ef hver hringur sem þið hlaðið 
utan um táknmyndina ykkar er í raun myndun 
aðgangs að ykkar innri manni, göng inn að 
ykkar eigin undirdjúpi! Ef dýramyndirnar 
koma fyrst, þá gætu vopnin komið svo, ef þið 
til dæmis hafið velt því fyrir ykkur að stinga 
eitthvað með hníf þá væri snjallt að setja 
mynd af hníf. Eða ég veit ekki, ég kann þetta 
nú ekki. En það er hægt að nota ýmsar aðferðir 
við að kalla fram tákn úr undirmeðvitundinni. 
Sú fyrsta er ósjálfráð skrift, hafiði stundað 

slíkt? Þetta er það sem súrrealistarnir notuðu 
og hefur mikið verið líka mikið verið notað í 
gegnum aldirnar af þeim sem reyndu að fá orð 
engla í gegnum hendurnar á sér niður á blað.
Daníel: Þetta er ein af fyrstu aðferðunum til 
að virkja undirmeðvitundina. Þá ertu að skrifa 
og horfir ekki einu sinni á blaðið. Venjulega 
er þetta bara eitthvað non-sense sem kemur í 
gegn. Eða það fyrsta sem þér dettur í hug og 
þú skrifar það niður...
Oddný: Já, það er örugglega ekki mikið 
englamál sem kemur út. En súrrealistarnir 
tóku upp þessa aðferð frá dulspekinni eftir 
að hafa heyrt um hugmyndir Freuds og 
Jungs um að hinar„frumlegu“ hugmyndir 
eða hættulegu eða hvað sem er, séu bara 
mismunandi samsuða úr gömlum suðupotti 
menningarinnar. Freud notaði sálgreininguna 
og það var algjör bylting. Þá kom bara alls 
konar dót upp úr kafinu sem allir voru búnir 
að gleyma að væri til.
Brandur: Ég sko prófaði það bara fyrir tveim 
mánuðum að setjast niður og skrifa eina 
blaðsíðu eins fljótt og ég gat skrifað. Ég hafði 

áhuga á því að vita hvað myndi koma. Svo 
lagaði ég stafsetningarvillurnar bara eftir 

á.
Oddný: Já, það er einmitt þetta. Kom 

eitthvað spennandi fram?
Brandur: Já, þetta var áhugavert, 

ég ætla nú að gera meira af þessu.
Oddný: En þetta er ansi erfitt 
og maður verður að þjálfa sig 
upp í því held ég. Þegar við 
Unnar Örn skrifuðumst á með 
ósjálfráðri skrift þá skrifaði 
hann man ég einu sinni að 

honum þætti þetta allt of 
alvarlegt, of mikil áreynsla, 

og þá fór hann út á kaffihús og 
skrifaði allt sem hann heyrði, 

prófaði bara að kasta teningum á 
blaðið sitt aftur og aftur. 

Gamlar góðar tilraunir
Svo er önnur alveg klassísk tilraun til 
að nálgast leynihólfin í sér en það eru 
draumarnir. Ef þið munið drauma eða kannski 
að fara hlusta eftir þeim. Vera þá með mynd 
eða orð og skrá það niður og teikna. Kannski 
veiðir maður bara eitt orð á hverri nóttu, bara 
einn gamlan skó eða eitthvað. Og þá að skrá 
hann niður. Skór. Og svo er annað: þegar 
þið eruð að tala við einhvern sem er ykkur 
mjög náinn en sem þið eigið í einhverjum 
erfiðleikum með, að taka þá eftir því hvaða orð 
eða myndir koma endurtekið upp í hugann. 
Hvort eitthvað kemur tvisvar. Að grípa það 
þá. Svo er alveg klassískt að gera skrá yfir það 
sem er viðfang þráhyggju. Ef þið eruð með 
þráhyggju að taka alltaf í hurðarhúna, opna 
eða loka hurðum. Eða slökkva á eldavélinni 
eða eitthvað svona. Athuga með að hafa það 
þá í myndinni. Eða í einhverri útfærðri mynd 
eins og er í svona emblemum. Til dæmis örin 
verður tákn um ástina, um eros, um bogann. 
Eros sem skýtur örinni. Þið getið gert ykkar 
eigin dulmálskerfi. Síðan er annað ráð, það 
tengist kynlífi. Það er líka klassísk aðferð til 
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að kanna hvort það koma einhverjar óvæntar 
og gamlar og nýjar myndir í hugann. Rétt 
upp hönd, hafiði reynt þessa aðferð? Skáldið 
Arthur Rimbaud sagði að maður yrði að rugla 
í skilningarvitum sínum markvisst ef maður 
ætlaði sér að vera skáld. Og hann gerði ýmsar 
tilraunir til þess, eiturlyfin eru náttúrulega 
vinsæl leið. 
Daníel: Seasons in Hell, Árstíð í helvíti, þar 
skrifar hann um alkemíu orðsins.
Oddný: Já, og sá sérhljóðana í litum. En hann 
ákvað að hætta að vera skáld, þetta hefur 
sjálfsagt tekið voðalega mikið á hann að 
vera að rugla svona í skilningarvitunum. En 
kannski þarf það ekki að vera svo þreytandi. 
Sumir hafa gert tilraunir í íþróttum, að synda 
eða fara út að hlaupa. Þá losnar eitthvað úr 
líkamanum og um leið úr sálinni og dúkkar 
upp í kolli eitthvað brot sem má grípa. 
Allt þetta sem maður þarf að gera svolítið oft, 
sem maður þarf að stunda eða stundar, hvort 
sem það eru íþróttir eða kynlíf eða ótti eða 
eiturlyf eða draumar eða dans eða íhugun. 
Það er eins og það sé ágæt leið til að vinna 
um leið að embleminu! Ef maður gleymir 
bara í smá stund öllum væntingunum 
og allri lönguninni til að gera eitthvað 
frábært! 
Karl: Gætum við ekki lengt 
skólaárið?
Oddný: En ég vil nú vara við 
því að fara of hratt í þessu, 
sérstaklega ef menn nota 
hættuleg efni til þess eins 
og eiturlyf. Því þau opna 
hratt en þau geta líka lokað 
hratt. Og þau loka líka fyrir 
hæfileikann til að opna. Eins 
er með erfiðar tilfinningar. Ef 
maður notar til dæmis ástand 
melankólíunnar til að örva 
hugsunina, þá verður maður 
að fara varlega því á einhverjum 
tímapunkti þá bara er maður allt 
í einu orðinn þunglyndur og ekkert 
skapandi, enginn opinn faðmur, bara 
liggjandi urrandi á kexpakkanum sínum. 
Þannig er kannski öll fíkn og menn geta 
líklega orðið hugmyndafíklar, eða hvað? 
Daníel: Já, en þá er engin leit í hugmyndinni, 
þá er það bara efnið sem maður sækist eftir 
eða lausnin en ekki leitin. 
Oddný: En kannski getur maður ekki verið 
bara alltaf í rosalega opinni leit að frjóvgun. 
Maður verður kannski bara stundum að fá 
sér smá kex. Það er ágætt að leita í svona 
hugmyndapakka og lógóbanka eins og Goddur 
er búinn að vera að leiða ykkur inn í, það er 
algjör fjársjóðskista hjá honum og er ekki 
gaman að mega bara leika sér með hitt og 
þetta? Og ef þar er hauskúpa þá kannski kíkiði 
upp í hana til að vita hvort er eitthvað uppi í 
henni eða inni í hvelfingunni. 

taktur
Muniði eftir einhverju öðru, vitiði um 
einhverjar aðrar aðferðir? Mér finnst eins og ég 
sé að gleyma einhverju alveg grundvallartrixi. 
Karl: Þegar ég sem texta kemur fyrir að 
það sem ég syng bara það sem kemur úr 

samplernum...
Daníel: ...Þannig að þú syngur það sem þú 
heyrir.
Karl: ...Já og reyni svo að skrifa það niður...
Úlfur: Ég geri það líka...og svo punkta ég þetta 
hjá mér.
Oddný: Er þetta tónlist?
Úlfur: Ég reyndar skrifa rapptexta... byrja ekki 
með neitt og svo allt í einu...
Örn: Ég skrifa líka upp drauma og þá fer mann 
að dreyma miklu skýrar...
Brandur: Ég samt er alveg bundinn við það að 
þetta verði að meika sens. Ég get ekki sett orð 
á eftir orði nema að það lýsi einhverri hugsun. 
Ég skrifa ekki bara þau orð sem koma upp í 
hugann heldur það sem ég get sett í setningar 
sem hafa merkingu. Þótt samhengið kannski 
sé út í hött.  
Oddný: Það er stundum erfitt að hætta að 
vera svona stýrandi eða skynsamur einhvern 
veginn. Það er náttúrulega mjög erfitt og 

kannski ekkert endilega æskilegt. Það er 
kannski fínt að þú getir blandað því saman 
- einhverju sem kemur og svo því að setja 
þær í setningar. Annars væri það kannski 
ekki áhugavert ...bara einhver runa. Þarna 
er alveg makalaust hvað taktur og tónlist 
getur hjálpað. Það er svolítið flott aðferð. Þið 
mynduð ekki geta gert þetta ef þið væruð ekki 
með neina tónlist?
Úlfur: Það get ég alveg... ég er þá kannski með 
ímyndaðan takt í hausnum á mér...
Daníel: Þannig að takturinn hverfur aldrei 
alveg? 
Oddný: En þegar þú ert að vinna hérna í 
skólanum. Ertu þá líka með þennan takt?
Úlfur: Nei ...ég er búinn að vinna í tónlist 
mikið ...miklu lengur heldur en þessu. Ég er 
þannig samt í skólanum að þegar ég sest niður 
og ætla að fara að gera eitthvert verkefni. 
Áður en ég geri fyrsta pennastrikið að þá veit 
ég nákvæmlega hvernig verkið mun líta út 
og yfirleitt jafnvel betur út en ég ímyndaði 

mér ...þannig að ég er alltaf með mótaðar 
hugmyndir áður en ég geri eitthvað.
Brandur: Af því að þú varst að tala um takt. 
Þú ert með takt í þér. Það eru ekkert allir með 
það. Þess vegna var búinn til taktmælir sem 
mér finnst einmitt mjög áhugaverður hlutur. 
Fólk með taktmæli til að upplifa taktinn. Nær 
ekki taktinum sjálft... Væri kannski gott að 
vinna með taktmæli þó að maður sé ekki að 
vinna að tónlist?
Oddný: Ég myndi nú kannski frekar nota 
tónlist heldur en taktmæli ...en ég veit það 
ekki.
Daníel: Það yrði einskonar svipa á mann...
Karl: Mér finnst þetta frábær hugmynd...

Kaótíska kerfið
Daníel: Þegar Brandur kom með sín fyrstu 
drög að emblemi kom hann með fundinn hlut. 
Við lentum í debati um emblemið. Hann sagði: 
Af hverju getur þetta ekki verið mitt emblem? 
Hann segist ekki vilja skrifa neitt sem ekki 
hefur merkingu og það er áhugavert í því 

samhengi að hann tekur hlutinn algerlega 
tilviljanakennt og setur hann upp sem 

emblem í sjálfu sér. Er þetta sú prósess 
vinna sem Oddný er að tala um?

Oddný: Ég held að það sé ekki 
verri aðferð en hver önnur 

og raunar mikið notuð af 
listamönnum, að leika sér með 
random hlutanna, tilviljunina, 
að reyna að klukka kaósina, 
koma upp um rökvísi kerfisins 
og tíma og rannsaka önnur 
lögmál, önnur kerfi, kannski 
kaótísk! En mér finnst það 

í sjálfu sér ekkert merkilegt 
nema að þú pælir á sama tíma í 

því hver eru tengsl þín við þetta 
sem kemur til þín svona random. 

Hvernig myndar þú tengsl við þetta? 
Í fyrsta lagi er spurningin: Hvernig 

opnar þú þig fyrir því sem kemur til þín, 
hvernig kemur eitthvað til þín? Og í öðru 

lagi: Hvernig tengistu því?
Á endanum eru það tengslin milli þessara 
hluta sem skipta máli ...það eru þessi tengsl 
sem maður lærir af. Þess vegna hugsaði ég 
mér að það væri áhugavert verkefni að búa til 
mynd úr hring eftir hring af myndum, að þá 
yrðu tengslin ljós eða myndræn. 
Við verðum því að setja alveg innan sviga 
dómana um að þetta eða hitt táknið sé 
áhugavert eða ekki eða að þessi eða hin 
myndin sé flott eða vel heppnuð. Að 
spurningin sé miklu frekar um tengsl 
okkar við þetta og að við getum hugsanlega 
uppgötvað þau af tengslunum sem myndast í 
myndinni sjálfri. Leyfum myndinni að koma 
upp um tengsl okkar við hana.
Daníel: Það hlýtur að þurfa að búa til 
svigrúm til tilrauna, annars væri þetta ekki 
alkemíukúrs. 
Oddný: Þetta er aldeilis spennandi og ég 
þakka kærlega fyrir mig, það var gaman að fá 
að koma. 
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LINDA ÓLAFSDÓTTIR

Linda myndskreytti nýlega ljóðabókina 
“Segðu mér og segðu...” eftir Aðalstein 
Ásgrím Sigurðsson, sem kemur út núna fyrir 
jólin. Hún er nú að vinna í því að koma loka-
verki sínu á framfæri, sem er saga sem hún 
bæði skrifaði og myndskreytti. Innblásturinn 
að sögunni kemur frá syni hennar og upp-
lifun hans af því að flytja hingað til San 
Francisco þegar hann var að verða fjögurra 
ára gamall. Sagan fjallar þó um stelpu og 
reynslu hennar af því að skipta um heimili, 
flytja frá litlum stað í stóra borg og reyna að 
aðlagast nýrri menningu. Í stuttu máli þá 
lendir hún í miklu ævintýri sem verður til 
þess að hún lærir að meta nýja heimilið. 
Linda hefur verið búsett í San Francisco 

undanfarin fjögur ár. Hún fluttist þangað 
ásamt manni sínum og syni vegna námsins, 
en Linda útskrifaðist með hæstu einkunn 
og MFA gráðu í Illustration úr Academy of 
Art University í maí síðast liðnum. Skólinn 
er mjög tæknilegur og byggir nemendur upp 
í að ná færni til að verða hæfir til að skapa 
hvað sem þá langar til að námi loknu. Það 
var akkúrat það sem dró hana að skólanum 
og henni líkaði námið vel. Hann heldur 
gamla góða handverkinu í hávegum. Næst 
á dagskrá er að undirbúa ferð til New York í 
nóvember. Þar ætlar Linda að reyna að hitta 
sem flesta útgefendur og umboðsmenn og 
sýna þeim portfolioið sitt og reyna að koma 
sér á framfæri. Eins hefur hún verið að mála 

cityscape myndir fyrir gallerý í San Fransico. 
Linda stefnir á að starfa við það sem hún 
hefur lært. Hún er með fjölmörg verkefni 
í kollinum sem bíða eftir að röðin komi að 
þeim. Stefnan er að búa í San Francisco með 
fjölskyldunni fram á næsta sumar, 2010, 
en hún ætlar að nýta tíman vel úti fram að 
því svo hún geti tekið einhver verkefni og 
sambönd með sér heim. Að lokum bætir hún 
við að í þessum bransa skiptir í raun engu 
máli hvar maður býr. Svo lengi sem maður 
hefur góða heimasíðu og aðgang að tölvu og 
skanna þá skiptir engu máli hvar í heiminum 
maður skapar hlutinn. 

www.lindaolafsdottir.com

1.

1.  In the Big City
2-3. Segðu mér og segðu

4. Flying Away

2.

1.

3. 4.
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GUNNAR þÓR VILHJÁLMSSON

Letrið Copper Stencil er teiknað fyrir Hönnunar-
sjóð Auroru, og er hugsað sem einkennisletur 
sjóðsins. Letrið er byggt á hönnun William 
Morris, Golden Type, en það gerði hann fyrir 
bókaútgáfu sína Kelmscott Press um 1890. 
Fyrirmyndir Golden Type voru húmanistaletur
þeirra Jacobus Rubelus og Nicolas Jenson, en 
þeir voru báðir prentarar í Feneyjum í lok 15. 
aldar. William Morris var mikill aðdáandi 

Íslendingasagnanna og þýddi, ásamt Eiríki 
Magnússyni, nokkrar þeirra yfir á ensku. 
Þessi mikli áhugi varð kveikjan að því að 
Morris heimsótti Ísland tvívegis, árið 1871 
og 1873, og ferðaðist um söguslóðir. Árið 
1894 færði William Morris Landsbókarsafni 
Íslands að gjöf eina af bókum Kelscott 
Press, Sidonoia the Sorceress eftir William 
Meinhold. Bókin er sett með Golden Type 

og hefur sú bók verið notuð sem einskonar 
leiðarvísir við hönnun á Copper Stencil 
letrinu og kynningarefni Hönnunarsjóðsins, 
þar sem horft er til leturmeðferðar, litavals og 
hlutfalla í framsetningu.

gunnarvilhjalms.com

1. Copper Stencil 
2. Golden Type

3. Merki sjóðsins1.

2.

3.
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þORBJöRN INGASON

Nýlega kláraði Þorbjörn spilastokk fyrir 
Icelandair sem verður til sölu um borð í flug-
vélum þeirra. Icelandair hefur lagt áherslu 
á íslenska upplifun um borð og því fannst 
honum passa að gera sérstakan spilastokk 
sem slær á þjóðlega strengi án þess að detta í 
steinbítsroð og þæfða ullarstemmingu. Spilin 
eru því byggð á norrænni goðafræði þar sem 
guðir fara í hlutverk á mannaspilunum. Næst 
á dagskrá hjá Þorbirni er að gera stafabók 
og samstæðuspil fyrir börn - það hefur verið 
lengi á dagskrá en hann er að skrifa hana 
með syni sínum Tómasi Friðriki. Hann kemur 
með mjög góða punkta sem eru gagnlegir 
enda er hann mjög nálægt markhópnum.
Þorbjörn hefur verið búsettur á Íslandi 

undanfarin ár en starfaði um árabil í Kaup-
mannahöfn og London. Í London vann hann 
fyrir Winkreative og í Kaupmannahöfn rak 
hann eigin hönnunarstofu ásamt dönskum 
félaga sínum. Síðar var Þorbjörn Art Director 
yfir endurmörkunarferli (rebranding) fyrir 
Georg Jensen hjá hönnunarstofunni e-Types. 
Þorbjörn er búinn að vera 11 ár í bransanum 
og hefur ekki farið á eitt einasta námskeið 
sem kemur þessu við, þannig að hann hefur 
bara lært á því að gera, og gera mistök. Það er 
í raun frekar góður skóli en það er að vísu lítið 
um sumarfrí og vísindaferðir sem sumum 
finnst fráhrindandi. En hann fékk oftast 
ágætis einkunnir. Þorbjörn segist vera með 
korter í BA gráðu í félagsfræði, en bætir við

að það sé lítið um grafík þar. Næst á dagskrá 
hjá Þorbirni er að reyna átta sig á því hvert 
planið er - það er endalaus höfuðverkur. 
Hann er að vinna í því að fá fleiri erlend 
verkefni - hefur verið að vinna verkefni fyrir 
Evrópu héðan frá Íslandi og þá hoppað út 
í nokkra daga til að klára þau. Það hefur 
gengið vel og hann segist vera að strjúka 
netverkinu sínu og passa uppá að fólk 
gleymi sér ekki og svo skiptir miklu máli að 
vera stöðugt með eitthvað nýtt á síðunni. Ef 
það gengur ekki að þá segist hann ætla að 
klára félagsfræðina og sækja um í einhverju 
ráðuneyti eða stofnun.

www.tingason.com

1.

2. 3.

1.  Geisladiskahulstur fyrir Kron Kron
2-3. Borðspil fyrir Iceland Air

2.
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the first time i taught at lhí was in 2005. i’d been in 
iceland many times before, and i live in sweden part-
time. i veer towards the north. i’ve been teaching since
1981 (!) first at the school of Visual Arts in new york, 
and then at Parsons school of design, among others. 
My expertise is in typography, graphic design and also
 illustration. My own works reflects all of these prac-
tices. in fact, the separation of these specialties into 
different departments in a school has always been 
worrisome to me, and i have written extensively on 
this subject: that illustration (well, drawing) should
be part of a design curriculum, and not a separate de-
partment. see my controversial article in communi-
cation Arts. i received 99 angry e-mails in one day 
for this: http://www.rosenworld.com/?page_id=113

In any case, LHÍ has invited me for four consecutive years 
to teach my original workshop, “How to Make Mistakes on 
Purpose,” to open the school year for the first-year stu-
dents. My workshop is the first thing the new students ex-
perience at the school. I think it has been successful. See:

Although I have taught this workshop at both schools and 
corporations worldwide, there really is something unique 
about the LHÍ students. Iceland is like no other place on 
earth – one can say this about any country, right? In my 
opinion Iceland is unusual by any standard. It is part of 
Europe, but it’s not. The people there are hugely sophisti-
cated, and many are fiercely passionate about design, or 
music, or art, or whatever their interest. There is individu-
ality in fashion, in attitude, that is very un-Scandi 
navian. I know.
Reykjavik is like the Lower East Side of New York City, 
blended with a fishing village. The landscape of Iceland is 
so weird and beautiful, and the people are proud of their
place in the world. I have been on wild and wonderful road
trips with students from the first year I taught – to Ásbyrgi,
to Mývatn, to Akureyri, and to a secret swimming pool in 
the middle of nowhere. Also, they knew about a small hot 
spring that nobody else knows, in the middle of a field. In 
my nearly thirty years of teaching I have never spent free 
time with students, but these are special cases. They have 
become my friends. They are young, but so intelligent, so 
present in the world, and so comfortable in it, that it’s hard

 to remember that. Old souls, perhaps. 
It is because of these special, unique cases (how can there 
be so many?) that teaching at LHÍ is so rewarding. The fac- 
ulty has been no less welcoming, and interesting as people. 
There can be no comparison with other people in other 
places. They understand what my workshop is all about, 
and make it possible for everything to go smoothly.That’s 
not easy with a large class, but it works. What follows is 
an essay about the workshop. 
--------- 
The How to Make Mistakes on Purpose Workshop or‚ What 
to do when it’s too late to go walking in the woods, get burrs 
 stuck on your pants, and invent Velcro all over again. (Pub-
lished in Communication Arts Magazine 2008) 
The only way to cure my hiccups is to offer me 20 bucks to 
hiccup again. Then I can’t do it. Performance anxiety.I teach
 a workshop called “How to Make Mistakes on Purpose.” 
It has to do with how not trying works better than trying.
I have a fear of the blank page. A fear of the pressure to be 
“creative” on demand. Starting with a “mistake” saves me 
from starting out with a nothing. I can ask, “What could 
this be?” instead of  “Oh no! What am I going to do? I’m a 
fraud! I can’t even draw! Who am I trying to fool?” It’s a psy-
chological thing.
Instead of focusing on a problem to solve it, do something 
careless, pointless, opposite, random. Something that has 
nothing to do with what you’re doing or wanting.
What we do in the Workshop is top secret. I ask everyone 
who has done it (over one thousand by now) to swear 
“omertà,” the Mafia code of silence. I have taught it at the 
best design schools, like the Iceland Academy of the Arts, 
RISD, SVA, Parsons, ArtCenter, MICA, and many others. I 
have taught it at Starbucks and in Stockholm, London, and
even Des Moines.
I have taught it to 200 people at the AIGA 2007 “Next” 
Conference in Denver and to two very bourgeois Belgian 
ladies, in my New York loft. It‚’s definitely not just for de- 
signers! Anybody can do it. I have some impressive testi-
monials and details on my site, rosenworld.com, if you are 
interested. But not too many. Because I refuse to explain 
what happens in that room.
The workshop is about surprise, so it must be one. Ideally, 
those who take part know absolutely nothing about it, and 
just show up in a room with no expectations. 
I’m certainly not the first to believe in mistakes. The Situ- 
ationists, Fluxus, Jean Arp, Jackson Pollock, Freud, and 
countless others. But because it’s so hard to “fool” one-
self, to get away from all that routine problem-solving, I 
built a workshop around mistakes, to help people make 
them on purpose. Because I needed it myself.
We all watch YouTube and drink red wine and cappuccino 
and join facebook and grow basil and download Amy Wine-

“We needed a good kick start for our first year in 
graphic design, product and fashion design depart-
ments. Something that would completely sweep our 
students off their feet, make them less self-conscious 
and more spontaneous. They discovered something 
within themselves. It was the perfect workshop for us.”

Sigríður Sigurjónsdóttir
Professor of Product Design
LHÍ
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house. We listen to NPR and watch HBO on TV or play DVDs.
We’ve cut down on the BLTs. We’re feeling guilty about 
SUVs. They’re just not PC! We join AIGA and subscribe 
to CA and live in the USA.
We have a PC! Or a MAC! We have Google and Illustrator 
and Photoshop and In Design and AfterEffects and Garage-
Band and Flash. We’re skilled, too! We know how to do 
things! We can make things look good!

”What’s wrong with that?” you say.
Everything. Because when you get good at something, you 
repeat it. As a designer, you can keep your promises to your
clients, because you know what things will look like before
 you make them. After all, it’s satisfying to know the result 
will be right, be professional. Unfortunately, just because 
we’ve shared so many of these universal tastes and exper- 
iences, it will also be very boring. No surprises.
If I’m not surprising myself, no wonder I’m boring YOU!
We are all a product of our times. After all, Michelangelo 
and Da Vinci shared the same technology, and enjoyed the
culture of their time. Well, I am here to tell you that com-
puter programs are not only more powerful than a pencil 
or a chisel, they are profoundly, fatally different, in this: a 
chisel can slip, and a pencil is only as skilled as the person
holding it.
It is said that when the Pope asked Michelangelo for proof 
of his talent, the artist responded by drawing a perfect circle.
Computers can do things I can’t. Like draw a perfect cicle, 
for example. I have a machine do it for me. It is easy to op- 
erate this machine.
Computers don’t make mistakes. Given the same commands
these machines yield identical results, no matter who presses
the button. 
Because of them, things not only look alike and sound alike,
they are alike. Why? Because your computer is never going 
to say, out of left field, the clear blue sky, and for no reason 
at all, “Cashew!” or “Olympia Dukakis!” or “Bolivia!” or 
“Trask, Radio! Trask, Radio!”
Huh? What am I talking about? 

In the film “Working Girl” (directed by Mike Nichols, screen-
play by Kevin Wade) Melanie Griffith plays Tess, a lowlev-
el Staten Island secretary. Her boss is Katherine, a bigshot 
bitch played by Sigourney Weaver. Tess sees an item on 
corporate giant Trask in Forbes, and then two completely 
unrelated items in ”Suzy,” the gossip column in the New 
York Post: Trask’s daughter’s photo, and an item on Bobby 
Stein, the radio talk show guy.
So I started to think, “Trask, radio‚ Trask, radio.”
And the result is the brilliant business deal around which 
the movie revolves. Tess wasn’t trying. Reading gossip col-
umns is fun. It’s easy and lazy! Here we see a perfect ex-
ample of the way our minds work best, if we let them play. 
She didn’t sit down and “think” up a great business strat- 
egy. She was doing what she enjoyed, and had the
light-bulb-on-head moment we all long for.
When Tess’s boss Katherine claims she came up with the 

big idea, she’s challenged by Trask.
“The impulse. What led you to put the two together?”
She responds, “Well, you know, I would have to check my 
files. I can’t recall exactly the, um.”
Trask then says to Katherine,
“Miss Parker, if I were you, I’d go to your office and take a 
long last look around.”

Interviewed in 2007 by Malcolm Gladwell, brilliant author 
of Blink, at the New Yorker Festival, Dr. Safi Bahcall of Synta
Pharmaceuticals says that in 2005, the six largest pharma-
ceutical companies spent a total of 20 billion dollars on 
research and development. The number of FDA approved 
drugs resulting from all this? 0. In his opinion this is the 
outcome of Big Pharma’s habit of stifling real innovation 
by not allowing for mistakes to happen. These huge com-
panies are so well organized, there is no place for the seren-
dipity that led to aspirin, and thousands of other helpful 
drugs, at a time when the unintentional was still possible. 
Everyone has a job to do. They are looking for certain 
results. I guess they find them. What a snore!
No, I’m not suggesting we unlearn how to play the piano, 
speak French, tie a slip knot, make risotto, or drive. Nor do 
I think we should stop using computers, or reject all those 
fantastic programs. I’m just saying this: It’s not just a matter 
of “accepting” or “learning from” our mistakes. We all know
that mistakes can be good, and that many things were
invented that way: Velcro and Post-it notes 
and saccharine and Viagra. The sandwich, radar, and Silly 
Putty. Moveable type, Ivory soap, Penicillin, and most  
important, Pringles.
Cool, right? That’s why I don’t want to just accept my mis- 
takes. I want to make mistakes ON PURPOSE. I want to stop
trying to be good at things and “come up with” good ideas 
and be “creative.” I don’t want to “think” of solutions to 
problems that probably aren’t important anyway. There’s 
enough stuff in the world, but that’s another essay. 
No! I don’t want to try to “think outside the box.” I hate that
expression, except when I yell at my cats when they think 
outside the box. I want to trip OVER the box. The box that 
I put there ON PURPOSE to trip over, but then I forgot I put 
there, so I really did trip over it. It has to be real. I need to 
fool myself.
It can be a dot, a blob, an object, a word. The important 
thing is that the “mistake” is not carefully chosen. It must 
be found, and not created with the intention to use it in any
particular way. I taught at The School of Visual Arts on and
off for 28 years. I often gave an assignment where I collect-
ed random things, and put them in a paper bag. Things like 
a broken balloon, a Q-Tip, a corn flake, a birthday cake can- 
dle, a nail. The last bit of soap, a rubber band, a battery, a 
button, a raisin, a bit of newspaper. I asked the students to
grab an item from the bag, blindly. 
I then asked them to write down one thing that the item 
suggested to them, where they could move forward. In 
my workshop, the magic words are again, “What could 
this be?” not “What should I design?” For instance, the 
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Q-Tip could be a new kind of barbell. Obviously. But I’m
sneaky! I switched these ideas around, so that the corn 
flake could become a barbell. The wrong 
point of departure creates an epiphany.
It’s true these ideas may not often “succeed.” They may 
have no practical application whatsoever! But‚so what? I 
feel strongly that many schools focus too much on careers,
anyway. Focus. School is a place to experiment, right? 
You have plenty of time to feel trapped and stifled at 41, 
but at 21 it‚’s a crime. It’s good to keep in mind that “Web 
Design” didn’t exist as a major when I was at school, but 
I know a lot of successful web designers. What is the point 
in being so vocation-oriented, when the vocations haven’t 
yet been invented? All the best musicians went to art 
school. The Beatles, the Talking Heads. Among my ac- 
complished friends, it turns out that Comparative Litera- 
ture students make great architects, and the best illustra-
tors dropped out of law school.

I made a book without a computer. Naturally, it’s called 
“How to Make Mistakes on Purpose.” I co-wrote and de- 
signed it with Norman Hathaway.
Everything we did went in the book, no matter how much
I hated Norman’s drawings, or he hated mine. All of it 
went in. Every ugly collage. No editing allowed. It’s not 
about trying to be bad, like using your left hand if you’re 
a rightie. It’s putting oneself in an unusual situation where
chaos and accidents happen, things go wrong, and your 
control freak is AWOL. Our watchwords were FAST 
and SLOPPY.
In this book we tell some stories. Like the time I left all of 
my worldly possessions in a van on the way to the airport 
to go live in France, and then went out for a coffee like an 
idiot (I’m a native New Yorker!) and of course it was all 
stolen. I had my ticket, though, so I flew to Europe with-
out even a toothbrush, and how that affected every- 
thing else.
I don’t advocate trying to get robbed, but I’m glad that it 
happened. Feeling lightheaded, I sat down in first class 
and drank free champagne, even though I had an econ- 
omy ticket. When I got there I bought strange vintage 
clothes I would never ordinarily wear which led to an 
unwise, if interesting romance.Love is often a 
fun mistake.
We describe a magician doing a trick. The audience is in-
tently focused on his sleight of hand. A card is produced 
from where? The place where we weren’t looking. Misdi-
rection. If we could focus on the real action, the magic 
would disappear.
In another story, a woman goes to a party. She is single, 
and at once notices an attractive man standing by the bar.
She would like to get to know him. But wait. Why is this 
lovely woman single, anyway? Because she’s never had 
good luck with men! She’s always attracted to good-look-
ing guys who turn out to be selfish, narcissistic creeps. 
Fortunately, she’s just seen the “The Opposite” episode 
of Seinfeld in which George succeeds wildly by doing 

the exact opposite of what he usually does.
A bit from that episode:
Jerry: Well here’s your chance to try the opposite. Instead
 of tuna salad and being intimidated by women, chicken 
salad and going right up to them.
George then goes right up to a pretty blonde, introducing 
himself this way: “My name is George. I’m unemployed 
and I live with my parents.”
It works! Back to our single lady. She sees a rather ordi-
nary looking man, standing just to the left of the hand-
some guy. She hadn’t noticed him before. She goes up 
to the man and says “Hello.” He’s pleasantly surprised. 
This never happens to him! They chat. They flirt. He’s 
witty, charming and a good listener.
He turns out to be Mister Right.

I had to draw a canary for my children’s book: “And to 
Name but Just a Few‚ Red, Yellow, Green, Blue.” It was 
2007, so like everyone else in the world I went to Google 
Images and pressed a button and out popped one thou-
sand canaries. I could easily draw one. After all, I am a 
professional illustrator! I’m pretty good! But I didn’t. I 
took a piece of black paper on my desk, randomly. And 
I stuck an eyeball and a beak on it and some legs and 
colored it yellow, and put the word CANARY in sixhun- 
dred point Akzidenz Grotesk Bold next to it, and you’d 
better believe it’s a god damn canary!
It didn’t look like the canary I would have drawn. It didn’t
look like any canary you ever saw, but it was clearly rec-
ognizable. I was surprised. It had this power. The power 
of the wrong thing.
When I was supposed to do the “Mistakes” workshop on 
the radio (!) the producer asked me how my theory would
work for non-visual problem-solvers. I said, “Imagine 
you’re a radio interviewer. You could ask somebody, “How 
long have you done this?” or “Who are you dating?”or, 
most dreadful of all, “Where do you get your ideas?”
But maybe instead, you could try opening a random page 
in a book. I picked up a novel on my desk as I said this, and
I’m doing this again right now as I write this essay.The top 
right hand page starts with this: “Looking straight at the 
blackboard, acutely aware of those sitting.”
So, suppose you asked the person “Can you learn this in 
school?” or “Are you self-conscious or confident?” or “Do
you look directly at the audience?” Perhaps they are ques-
tions you might not otherwise have asked.
So try going for the first thing you grab, not the best thing. 
The other thing. In other words: “If you can’t be near the 
girl you love, then love the girl you’re near.” Not the right 
question or T-shirt or material or color or software program
or lipstick or ingredient or paragraph.Read the book you’d
never read but it’s lying there. Start thinking quantity, not
quality. Think anythingbut quality.

If you try to be good, it will probably be bad. If you stop 
trying at all, it might be good. Or possibly dreadful. But 
if you are surprised, I will be, and that’s very good!
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2. 1.

(1) Verkefnið var að hanna verk þar sem 
eingöngu væri unnið með letur og liti. Ég valdi 
almanak, eina síðu fyrir hvern mánuð, og 
notaði ljóð um gömlu íslensku mánaðarheitin. 
Við áttum að leggja heildarlínuna og vinna 
einn mánuð í fullri stærð. Mynd- og hand 1983 
undir leiðsögn Gísla Björnssonar.

Ég stundaði nám við Myndlista- og 
handíðaskóla Íslands í „hagnýtri myndlist“ 
frá 1956-1958 og 1959-1961 framhaldsnám við 
Listakademíuna í Stuttgart, Þýskalandi. Á 
þeim árum var „Repromaster“ ljósmyndavélin 
ekki komin til sögunnar, kópíuvélin var 
aðeins fyrir sv/hv og allt of dýr. Tölvan var 
ekki til, ekki einu sinni sem hugtak. Það 
var til pappír, pennar, penslar, sirklasett, 
þekjulitir, téstrikur og plasthorn og með 
þessum áhöldum var skapað. Takmarkað var 
til af leturtegundum og nær eingöngu hægt að 
fá letur með því að setja saman texta úr blýi 
og síðan prenta hann í prentvél. Til að vinna 
fyrirmyndir eins og teikningar eða ljósmyndir 
var litgreiningartækni notuð, þar sem hver 
frumlitur var aðgreindur, fluttur yfir á filmu og 
síðan yfir á blýplötur sem prentað var af.  

Við sem stunduðum nám og störfuðum við 
„hagnýta hönnun“ höfðum öll, eins og nú, 
heila og hendur til að vinna með. Þetta var 
handavinna þar sem vilji varð að vera til 
staðar, þekking, nákvæmni, þolinmæði og 
tími. Allt var teiknað í höndunum, letur jafnt 
sem myndir. Merki og aðrar smámyndir voru 
handteiknaðar hverju sinni í þeirri stærð 
sem ætluð var. Í MHÍ vann ég nokkuð mikið 
með þétt pennastrik unnin í bland við dökka 
umgjörð og litafleti. 

Í Stuttgart kom letrið meira inn í myndina, 
handteiknað. Letur var teiknað í merki og 
önnur verkefni eins og bókakápur. Þessar 
bókakápur eru „orginalar“, teiknaðar með 
pennum og penslum. Kápurnar eru tillögur 
sem ég vann að fyrir Bókaútgáfuna Helgafell á 
námsárunum í Stuttgart.

(2) Hugmyndir að veggspjöldum fyrir vorsýnin-
gu Mynd og hand vegna 45 ára afmælis 
skólans. Ég gerði margar tilraunir þar sem ég 
vann með þekkt verk úr listasögunnni. Þetta er 
ein af þeim hugmyndum. Frjálst verkefni.
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(1.) Teikningin er gerð veturinn 1987-89 í 
skólanum í Vancouver í Bresku Kólumbíu. 
Skólinn heitir núna Emily Carr University of 
Art & Design. Ljósmyndin „The Word of God“ 
er gerð á nákvæmlega sama tíma. Hún er tekin 
í Vancouver. Teikningin er gerð í tíma hjá Ran-
jan Sen. Hann er indverskur kanadamaður. 
Þetta er nú ekki merkileg teikning. Mig minnir 
að verkefnið hafi verið tilfinningar og svo átti 
að gera eitthvað vélrænt á móti. 

(2.) Ljósmyndin er af lyftubíl sem notaðir eru 
til að hlaða flugvélar. Nema að þessi setti til-
vitnanir úr biblíunni á spjöld sem hann setti á 

2.

1.

kassann og lyfti upp. Þarna var verið að kynna 
mér fyrir ljósmyndapappír sem heitir Agfa Por-
trega. Með honum náði maður þessum djúsí 
effekt expressjónismans frá þriðja áratug 20. 
aldar. Þetta var fyrir tíma Photoshop. Það var 
reyndar komið en maður kunni ekki að nota 
það neitt þá.

Ég var í Ontario Collage of Art and Design 
(OCAD) í Toronto í 2 vetur ‘90-’92. Lærði 
heilmikið, þetta er eina námið mitt í grafískri 
hönnun, ég var aldrei í MHÍ.

(1.) “Illusion and Reality in the Visual Arts” 
eftir Dondis and Thurston. Þennan texta 
vorum við að nota í nokkrar vikur, ýmsar 
týpógrafíuæfingar, fyrstu vikurnar bara 
Helvetica 9 punkta letur plain. Máttum hvorki 
stækka né minnka og heldur ekki nota bold né 
italic. Unnum ekki í tölvu heldur ljósrituðum 
og svo var þetta skorið til og límt á pappír sem 
var ca. 20x20cm.

1.

Ég fékk martraðir, hataði þetta og það var ekki 
fyrr en á síðustu stigum sem ég fór að lifna við.
Við enduðum með að gera bók með 
æfingunum og þetta er kápan, þ.e. baksíða og 
forsíða. Það var ekki fyrr en seinna sem ég sá 
og fann hvað ég hafði lært.

(2.) Þetta var fyrir veggspjald, textann fengum 
við. Þó að Paul Rand sé einn af mínum 
uppáhalds hönnuðum og hefur haft mikil 
áhrif á mig þá gerði ég þetta ekki í hans anda 
og var skammaður fyrir. En á þessari æfingu 
lærði ég heilmikið um dýpt, hreyfingu og 
spennu á tvívíðum fleti.

2.
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(1)Þetta var námskeið í auglýsingagerð og 
Sverrir Björnsson á Hvíta húsinu var að kenna 
okkur í  grafískri hönnun við Myndlista- og 
handíðaskólann árið 1994.

(2)Teikningin af bókaormakonunni var tillaga 
að kápu á bókatíðindi það árið. Sigurborg 
Stefánsdóttir kenndi þetta námskeið. Hún 
lagði áherslu á handverk og að tillagan 
höfðaði til fjöldans ....
Ég fór síðan í Danmarks Designskole sem 
skiptinemi og kom heim rétt til að úskrifast. 
Svo stofnuðum við Gjörningaklúbbinn og 
ég fór að vinna á Myndasmiðju Austurbæjar 
– Góðu fólki – Góðu fólki McCann-Erickson 
– stofnaði Fastland – Fíton keypti Fastland 
og svo varð ég fagstjóri í grafískri hönnun 
við LHÍ og er líka Graphic nincompoop(.com) 
stundum.2.

1.

Verkin eru gerð á námsárum mínum í Basel, 
Sviss, ’91-’93 þar sem ég stundaði mastersnám 
í grafískri hönnun. Ég lauk bachelor gráðu 
minni í Parsons, New York, en fyrsta árið mitt 
var ég í París og í L.A. á öðru ári.

Bókakápa: Þetta eru týpógrafíuæfingar sem ég 
gerði í Basel 1991 hjá Weingart. Um er að ræða 
staðlaða æfingu sem allir gerðu í mánuð en ég
hélt æfingunni áfram í tvo mánuði.

Reykjavík: Frjálst verkefni í týpógrafíu hjá 
Weingart 1993, ég fannupp á því sjálfur og 
vann að því í 2 mánuði.

2.

1.
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Versta verkið mitt: Helvemond
Þetta var ein útkoman úr sama kúrs og þið 
eruð í núna. Í upphafi áttum við að búa til 
okkar eigið letur og áttum við að vinna út úr 
einu eða fleiri letrum. Útkoman mín var letrið 
Helvemond, sem er bastarður úr Helveticu og 
Garamond. Mér fannst þetta afskaplega fyndið 
rétt á meðan ég bjó það til, en af augljósum 
ástæðum ekki mjög notendavænt letur. Og 

Sem sagt, ég útskrifaðist árið 2006 með BA  
í grafískri hönnun.

(1.) Þetta verkefni var unnið í kúrs sem skoski 
ljósmyndarinn Brian Sweeney kenndi okkur 
á öðru ári (2005). Kúrsinn var ljósmyndakúrs, 
en Sweeney var fenginn til að kenna okkur 
að taka ljósmyndir í stúdíói með tilheyrandi 
græjum. Í lok kúrsins kom hann með aukaverk 
efni sem var meira til gamans gert, held ég, 
en Sweeney var á sama tíma að vinna við að 
setja saman plötuumslag fyrir hljómsveitina 
Silicone Soul. Silicone Soul eru, að ég held, 
tveir breskir plötusnúðar sem spila house 
og techno tónlist. Við fengum sem sagt tvær 
ljósmyndir í hendurnar, sem voru portrait-
myndir af meðlimum hljómsveitarinnar, 
og við áttum að vinna eitthvað út frá þeim. 
Þessar ljósmyndir voru frekar hversdagslegar, 
myndin var tekin beint framan á þá með 
risastórum glugga í bakgrunnin. Það sem 
var kveikjan að þessari útfærslu minni var 
það að á ljósmyndunum af þeim var lóðrétti 
gluggakarmurinn beint fyrir aftan höfuðið á 
þeim báðum og þótti mér eins og karmarnir 
stæðu þannig út úr höfðinu á þeim.

(2.) Þetta verkefni var upphitunarverkefni fyrir 
kúrs sem Bjarni Helgason kenndi okkur á öðru 
ári (2005). Kúrsinn fjallaði um Détournament 
eða “viðsnúning” þar sem við vorum kynnt 
fyrir hugtakinu og látin vinna nokkur verkefni 
í tengslum við það. Upphitunarverkefnið mitt 
var hreinn viðsnúningur á hinum venjulega 
farþega í flugvél sem horfir á landslagið út um 
gluggann á vélinni. Í þetta sinn var farþeginn 
fyrir utan vélina í flugi og horfði inn um 
gluggann á stólana í vélinni.

2.

1.

ekki er það gott. Kennarinn okkar varð 
eiginlega hálf reiður við mig og einn samnem-
andi minn notaði letrið sem dæmi í ritgerð um 
"lata hönnun". Allt átti ég þetta skilið. Helve-
mond. Letrið sem hefði aldrei átt að verða til.

Besta verkið mitt: Endurhönnun Strætó
Sem lokaverkefni í skólanum endurhannaði ég 
tímatöflur, kort og aðrar upplýsingar fyrir 
Strætó. Bæði skemmti ég mér konunglega við 
að vinna verkefnið og uppgötvaði fyrir alvöru 
eitt af mínum uppáhalds sviðum í hönnun, 
upplýsingahönnun, við að vinna þetta verk. 
Verkefnið fól í sér að teikna leiðarkortið upp á 
nýtt, finna og laga allt það sem mér fannst að 
þáverandi strætókerfi, búa til nýjar reglur og 
nýjar lausnir. Kerfið mitt var algjörlega hannað 
inn í ramma og annað sem Strætó notaði og 
einnig notaði ég réttar upplýsingar, þannig að 
fræðilega séð var hægt að nota kerfið mitt um 
leið og ég var búinn. Það stendur ennþá til boða.

79.
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TypoGrAphy 
on The 
perIphery 

In general, without a czar, dictator, or king,1 
the design of letters2 tends to be slow to change
and to hold closely to a central cultural tradi- 
tion. The simple reason for this is that in order-
for a letter to be useful a shared cultural con-
vention or idea of what a letter may look like 
has to exist. And this shared idea tends to 
change slowly – precisely because it is shared. 
This shared cultural idea is also the foundation
 of what we mean when we talk about a “leg-
ible letter”3. This is because the legibility of a
letter requires that recognition of the letter oc-
cur and this recognition in turn is based on 
shared cultural conventions.
This shared set of conventions doesn’t stop at 
recognition. It also extends to a significant 
extent to the sense of emotion, voice, atmo-
sphere or sense of style that letterforms can 
evoke.4 The proof of the existence of these 
style conventions is that when we pick up a 
magazine or a newspaper or surf a web site, 
we rapidly interpret what kind of media it is. 

We will rapidly and often accurately guess 
how complicated/simple, fun/serious it is,  
and can often guess what age, income group, 
and even what gender it has been designed 
for. This process occurs in both a reflexive man-
ner and at a unconscious level which means 
we don’t even realize we are engaging in this 
interpretation. This process of interpretation 
is a little like breathing, in that it can be con- 
sciously observed for a time but it quickly be- 
comes both unconscious and automatic again 
once our attention shifts elsewhere.
But what if anything changes in these two dy- 
namics when the typographic culture in ques-
tion is in some way peripheral? And what is 
meant by peripheral? When we say “peripheral” 
we are asserting that a culture is not mainstream
or central within the broader culture it belongs
to. We are suggesting it is nearer the edge of 
that culture. And further we can describe some
of the factors that may contribute to a periph- 
eral status. 

TypoGrAphy 
on The 

perIphery

EBEn SoRKIn
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TypoGrAphy 
on The 
perIphery 

Perhaps the most potent single source of poten
tial peripherality is the size of a culture’s pop- 
ulation. The size of the population is quite 
relevant because the smaller the group of 
people the less work is needed to reach a new 
cultural consensus about associating a mean-
ing or sensibility with a letter style. The same 
thing applies to the acceptability and identity 
of a new or altered letter form.5 Sometimes it
isn’t a new form but instead a substitution of 
a form, for instance the letter “é” replacing 
the combination “je” in icelandic in 1929. 
See Figure 1. 
Another potential contributor is the degree to 
which the population is to some degree made 
culturally isolated or distinct. The peripheral- 
ity that is generated in this case is not deliber-
ate but is instead a kind of side effect. It could 
even be described as a kind of passive periph- 
erality. This isolation can come from a combi- 
nation of education, geography, or language. 
These factors can result in “naive” or unortho-

1. Between the years 1708–1710 Czar Peter
the Great launched a reform of the Cyrillic 
alphabet and all the letterforms changed 
to new shapes he had chosen. Although 
he didn’t have new shapes designed the 
founder of modern Turkey, Mustafa Kemal
Atatürk forced Turkey to stop using Arabic
letters and to start using Latin ones in 
1928. But the most extreme example of 
radical change in writing systems is the 
complete invention of the Hangul Korean 
alphabet. Reportedly it was designed by 
the fourth king of the Joseon Dynasty, 
Sejong in the mid fifteenth century. 
This last example is especially amazing 
because it is a new writing system rather 
than a modification of one. Hangul system
replaced Chinese writing.
2. When you write about typography you 
may be talking about two things - letters 
(or more broadly glyphs) and their design,
and/or the design of things that make use
those letters. This article is limited to a 
consideration of glyphs both typographic 

and written.
3. Deconstructing legibility further the 
identifiability of a letter also comes from 
the presence of specific letter features; 
from the way in which these features are 
arranged; and from their relative propor- 
tion to each other. A series of optical and 
perceptual factors are also be relevant.
4. Questions of style and essential form 
do also interact and so the distinction 
made here should not be seen as absolute.
Similarly our interpretation of the voice 
or atmosphere is not absolute and so may 
vary as well.
5. Consider Iceland’s population which in 
excess of 300,000 and contrast this with 
the population of France which is 
in excess of 64 million. Or Russia at 141 
Million. Or China at over 1.3 billion. Fig- 
ures are from the November 2009 CIA 
world fact book https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/
index.html
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dox letter forms. See Figures 2-6.
Completely new glyph shapes are sometimes 
invented for use by educationally isolated 
elites. An example of this can be found in 
the the special symbols used by physicians. 
See Figure 7.
Subcultures are another vehicle for potential 
peripherality. The peripherality they generate 
is unlike isolation in that it involves a deliber-
ate and conscious choice. When members of 
the broader culture become motivated to create 
and maintain an identity in contrast to, and 
clearly in relationship with, the larger culture, 
they form a subculture. Subcultures often 
choose to create identity using visual means 
and often this includes adopting distinct let-
terforms or creating of new ones. An example 
of this can be seen in the work of François 
Chastanet. It shows new and distinctive letter 
shapes used by Hispanic gangs in Los Angeles.6

 See Figures 8-10. 
And finally type designers may also choose to 

consciously adapt shapes they feel belong to a 
culture in order to make type which is meant 
to evoke a feeling specific to that culture. This 
kind of letter-making is probably the most 
deliberate form of all. An example of this is 
Gabriel Martínez Meave’s type Presidencia 
made in 2007.  Gabriel explained this year at 
ATypI in Mexico City that he set out to design 
type in precisely this manner. In this case he 
has not changed the structure of the letters 
in any radical way but has instead opted to 
embed a new sensibility into the familiar let-
ter forms. This font was made for the Mexican 
government and appears frequently on public 
notices. It has also been used to brand each of 
the branches of government. Presidencia won 
the 2008 TDC award in the category of Text / 
Type Family. See figures 11-13.
Of course this article is far too short to be a com-
plete exploration of the subject, but hopefully 
it is clear that there are many ways for a cul-
ture to be peripheral, and that this periph- 

6. Cholo Writing: Latino Gang Graffiti in 
Los Angeles, François Chastanet, Chaz 
Bojorquez, 2009

“Subcultures often 
choose to create 
identity using 
visual means and 
often this includes 
making adopting 
distinct letterforms 
or the creating of 
new ones.”

82. — typography on the periphery
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Figure 2. note the reversed lower case 
‘r’. This handwritten sign photographed 
by the author at Central de Autobuses 
del norte, Mexico City, Mexico, october 
31, 2009.

Figure 6. This lower case t may be a misused Tironian et 
(thanks to paul Shaw for noticing this ) or  hybrid of the 
upper case black letter “T” and the lower case “t”. pho-
tographed by the author, Centro historico, Mexico City, 
Mexico, october 25, 2009. Figure 3. note the reverse 

capital n. photographed 
by the author, Zona rosa, 
Mexico City, Mexico, octo-
ber 25, 2009.

Figure 7. This set of symbols means 
one, two, or three tablets, capsules, 
tubes, bottles or other units. This 
form of shorthand is disappear-
ing now that written prescriptions 
are being replaced by electronic 
ones. This hand written example 
provided by Dr. Arthur Walaszek, 
Madison Wisconsin, USA, novem-
ber 7, 2009.

Figure 4. photographed by 
the author, Centro histori-
co, Mexico City, Mexico, 
october 27, 2009.

Figure 5. note the unusual connection 
from the top of the “f” to the cross bar. 
photographed by the author, 166 Liv-
erpool Street, Zona rosa, Mexico City, 
Mexico, october 24, 2009.

Figure 1. Graphic jeé; This 
example is set in Adobe 
Arno pro. 

Figure 9-10. Images courtesy of François 
Chastanet.

Figure 11. Taken from the TDC web site http://www.tdc.
org/news/2008results/presidencia.html

Figure 12-13. Taken from a 
pDF found at the Mexican 
Government web site for 
Secretaría de Seguridad 
pública (SSp) http://www.
ssp.gob.mx”.

10.

9.

Figure 8. Images courtesy of François Chastanet.

12.

13.
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turning tide        

2 3

author JeFF rAMsey

One of the most important books that I own 
is Dieter Roth’s Die Blaue Flut (The Blue 
Tide).(1) Published in 1967, Die Blaue Flut 
originates from DR’s American diary when he 
was teaching in Providence, RI. The book is 
divided into four parts, listed on the contents 
page as:

1 the blue tide (manuscript of the first part)
2 the blue tide (1. reproduction of the first part)
3 a look into the blue tide (English-language 
manuscript of an excerpt from ‘the blue tide 
second part’)
4 the blue tide second part: 
the blue red green black grey yellow brown 
tide 
or 
the brown mess (manuscript)

Part 1 is DR’s 1966 daily diary. Typewritten at 
the top of each page are the year, month, and 
day, a countdown of days to come, and other 
information like holidays and birthdays.  
Onto these sheets he has also added typed 
and handwritten texts, along with drawings 
and diagrams.(2)

Part 2 is this same diary typeset in Futura. 
However, now there are no drawings or 
handwritten text. All of the words are 
lowercase and the same point size—most are 
set in bold weight—with all of the punctuation 
spelled out in regular weight. These texts are 

aligned left and begin at the top left of the 
page in what can be described as a default 
placement.(3)
Part 3 is the shortest and consists of a 
selection of drawings and handwritten texts 
taken from the original manuscript of the first 
chapter, translated from German to English, 
with no reference made to the dates and 
other practical information included in the 
previous sections.(4) 

Part 4 returns to the entire diary of the first 
manuscript and is again typewritten. As in 
section 1, all information begins at the top 
left of the page, left aligned. No handwritten 
elements exist in this section. However, here 
DR elaborates on his original sketches, by 
including texts that comment on or ‘complete’ 
the manuscript of the first part.(5)

(re) turning tide:  
A Working Method
What interests me about this book, 
beyond its visual beauty and conceptual 
muscle, is the inseparability of its form 
and content. Die Blaue Flut, unlike a lot 
of (typo)graphic design and art, is not 

the result of content which has been 
assigned a form, but rather, is an adept 
combination of content and a process 
which arrives at a singular form.  
it is its own process of becoming. 
this quality is shared by the kinds of 
projects that i am attracted to and that 
i model my practice on. Whereas much 
contemporary design concerns itself 
with surface over depth, and illusion 
over substance, i prefer the sincere 
commitment to material (content and 
process) over the fleeting whims of 
fashion. Because, for me, the stuff of 
everyday life is the only stuff to work with.

image captions (1–5)
Die Blaue Flut (the blue tide) reproduction 
of first edition, edition hansjörg mayer, 
Stuttgart 1967 and 3 original manuscripts, 
Markgröningen, Providence, Reykjavik 1966–
1967, 632 pages, offset, 23 x 17 cm, stitched, 
softback, printed by Staib + Mayer, Stuttgart. 
edited by hj. mayer and d. rot, published by 
edition hansjörg mayer, Stuttgart, London, 
Reykjavik 1973 in an edition of 1000.

1
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the struggle for the text is the text.
— randall McLeod

4 5
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PRENTSMIÐJAN ODDI
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Prentsmiðjan Oddi styrkti nemendur við Listaháskóla 
Íslands með prentun tímaritsins Mænu.  Án þeirrar 
hjálpar hefði tímaritið ekki verið  gefið út. Kunnum við 
þeim hinar bestu þakkir fyrir. 
Prentsmiðjan Oddi var stofnuð 1943 og hóf þá starfsemi 
í Ásmundarsal við Freyjugötu. Nafnið var sótt í frægt 
menntasetur á Rangárvöllum. Haustið eftir flutti prent-
smiðjan að Grettisgötu 16 og var fyrirtækið rekið þar 
til ársins 1968, en þá flutti Oddi að Bræðraborgarstíg. 
Hús-næðið var þó að mörgu leyti óhagkvæmt fyrir prent-
smiðjurekstur og því var ákveðið árið 1979 að byggja 
eigið húsnæði á lóð við Höfða bakka 7. Starfsmenn 
fyrirtækisins eru nú um 60 talsins.  Árið 2008 var 
rekstur Prentsmiðjunnar Odda, Prentsmiðjunnar 
Gutenberg og umbúðavinnslu Kassagerðarinnar 
sameinaður undir merkjum Odda. Prentsmiðjan Oddi 
er nú í hópi fullkomnustu og fjölhæfustu prentsmiðja 
á Norðurlöndum. Eitt af óvenjulegustu verkefnunum 
sem Oddi hefur unnið að er bók fyrir glerverksmiðju þar 

sem þeir notuðu gler sem bókakápu.Hugmyndin að því 
hafa glerkápu utanum bókina kom fram strax í upphafi. 
Ýmsar pælingar fóru í gang, en niðurstaðan varð að 
þetta væri einfaldlega ekki framkvæmanlegt fyrir öll 
40.000 eintökin. Á endanum var ákveðið að framleiða 
15 eintök þar sem kápan var sérunnin í gler, en hinar 
kápurnar voru gerðar á hefðbundinn hátt. Ýmislegt 
þurfti að skoða sérstaklega við gerð glerkápunnar þar 
sem þetta var vægast sagt óhefðbundið verkefni. Glerið 
sjálft var sérstaklega valið með það í huga að það myndi 
ekki molna í þúsund mola ef það brotnaði, og því varð 
öryggisgler frá Gler-borg með plastfilmu í fyrir valinu. 
Glerkápan var svo þung að huga þurfti að sérstakri 
styrkingu á saurblöðunum og finna þurfti viðeigandi 
lím til að líma saman glerið og pappírinn. Þá þurfti að 
slípa glerið á þeim flötum sem límið var borið á svo það 
næði viðloðun. Glerslípun og Speglagerð sáu síðan um 
að sandblása munstur og texta á glerið. Bækurnar með 
glerkápunum voru gefnar stjórnarmönnum og eigendum 
Andersen verksmiðjunnar í Bandaríkjunum.

Prentsmiðjan oddi styrkti nemendur við 
Listaháskóla Íslands með prentun tímaritsins 
Mænu. Án þeirrar hjálpar hefði tímaritið ekki 
verið gefið út.

87.



142

Sketched here loosely  
is a chain of thought,  
a series of observations, 
which lead up to a 
method for capturing 
realism extremely 
accurately

88. — nafn á grein
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Sketched here loosely  
is a chain of thought,  
a series of observations, 
which lead up to a 
method for capturing 
realism extremely 
accurately

By ryan and Trevor oakes
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okay. Time out.    
holy mackerel!   
That’s un-
believable.     
It’s too easy.
It’s too easy. It’s so low tech. All you have to do is split your vision 
and you get accurate perspective for free! No plotting the horizon 
line, no plotting vanishing points. You can imagine our excitement 
at the realization.However, a few points still needed to be worked 
out. For one, this tracing method only worked on the edge of the 
paper. Only about the width between our eyes could be traced in 
along the paper’s edge, so how would we reach the paper’s middle? 
Well we could either fold back the edge or cut it away and then trace 
in the next margin. But also, using traditional flat paper proved to 
be problematic because when holding either of our heads still to 
draw, the distance from our eye to the center of the paper was shorter 
than the distance to the corner of the paper, and thus objects traced 
in the corner would appear larger. In order to have objects appear 
uniform in scale across the drawing we needed to combine the 
insights from the matchstick and cardboard sculpture and execute 
these trace drawings on a spherically concave surface. Then all 
points on the paper would be equidistant from the eye. So we did. We 
built a concave easel, fashioned concave paper to fit it, constructed a 
head-stabilizing device to hold either of our eyes still at the concave 
paper’s center of curvature, and began perfecting splitting the pen 
into double and tracing. 

We soon found that holding the two images of the pen in even 
balance required a lot of practice. And that marking in every detail 
of a given scene could take 2 or 3 weeks. But as the drawings 
became more and more steady it also became clear that the space 
captured in them was captivating. Somehow the paper’s curvature 
gave an accentuated feeling of depth. And we were thrilled to think 
that rendering perspective on a spherical surface made the drawings 
in truer harmony with the spherical splay of light rays our eyes see 
than traditional flat perspective. Ad to the last sentence: And even 
though realism was never our goal, we were thrilled to think that ...

My brother ryan and I are identical twins. 
We’ve always been close and discuss almost 
everything together.
We also both tend to pay keen attention to our own visual perception, 
and in college began discussing observations about our eyes. For 
example, even though from the far left of one’s vision to the far right, 
the scene you see seems continuous and unblocked, in fact an image 
of your own nose blocks both the right and the left sides of your field 
of view. By closing each eye in alternation this visible portion of your 
nose becomes even more evident, looming large in the periphery. 
Small observations like these caught our attention and animated 
our discussions. 

Simultaneously, another series of investigations being explored 
through sculpture led us towards a highly specific, almost scientific, 
understanding of the physics of light. This series of sculptures grew 
out of a fascination with center-point oriented systems. Because 
center-points are so abundant around us and seem important we 
wanted to lay artistic claim to them.  One sculpture was built out of 
wooden matchsticks. Its form emerged spontaneously by packing 
many thousand matchsticks next to each other and gluing them 
together. Because the match head is wider than the wooden stick, 
the group formed into a dome shape. Interestingly this form held the 
matchsticks in such a manner that each individual stick was aimed 
like an arrow directly towards a floating focus point at the center of 
the dome. Through building this form, through becoming extremely 
familiar with the spatial formation of matchsticks all aimed towards 
one focus point, we began thinking of other entities in nature that 
shared this shape. For example, the gravitational pull for an entire 
planet can be pictured as pulling everything towards the core. But 
even more so, the matchsticks’ formation matched the formation of 
light rays as they burst away from their source, in a spherical splay. 
Furthermore, when looking into the world, our eye samples an 
inverted spherical splay of light rays, too. 

To acknowledge this idea that our eyes forever see the world as a 
spherical splay of light rays we assembled a sculpture out of corrugated 
cardboard. It curved to be a portion of the crust of a sphere, with all 
the corrugation perpendicular to the crust. Thus all the corrugation 
was aimed towards a focus point at the sphere’s center and when 
viewed from this point the entire piece seemingly disintegrates and 
becomes transparent, allowing you to see through it, and acknowledging 
that human vision is spherical. 

Meanwhile, in our discussions about seeing our nose and other aspects 
of human perception, we had noticed another interesting phenomenon.
Any time you have a foreground object near you and are looking past 
it to focus in the distance, the foreground object will split into a double 
image of itself (two nearly identical images sitting side by side). And, 
astonishingly, both images of the object will be transparent. You can 
literally see the background through each image of the foreground 
object. In and of itself that phenomena is interesting as it implies much 
about how the sight lines from each eye work in tandem, and how 
the images on each retina are overlapped in the brain. But the real 
ah-ha moment came when we realized we could use the double image 
phenomena to trace the world with a pen, onto paper, and capture it in 
extremely accurate proportion and perspective 

Imagine holding a pen before yourself, looking past it to split it into 
double, then raising one of the two images up to the edge of a sheet of 
paper that is also held before you on an easel. For example, hold the left 
image of the pen to the right edge of a sheet of paper while allowing the 
pen’s right image to float out in mid-air next to the paper’s left edge. Now, 
with that floating right image of the pen, you can trace the scene next to 
the paper and capture a very accurate recording of it onto the paper. 
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1

2

3

1  finished drawing
2  cardboard
3  drawing the bean
4  cardboard 4
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Námskeið hjá Myndlistaskólanum á Akureyri haust 2001
Námskeið hjá Myndlistaskólanum í Reykjavík vor 2002
Fornám við Myndlistaskólann í Reykjavík 2002-2003
BA í grafískri hönnun við LHI 2003-2006
Bókbands námskeið hjá Ragnari Einarssyni 2006-2009
Hóf nám í MA í bókahönnun við Háskólann í 
Reading haustið 2009

 störf
Sjálfstæð verkefni frá 2004
Blaðið sumar 2005
Orðlaus tímarit sex tölublöð 2005
Auglýsingastofan Fabrikan 2006
Kennari við LHÍ frá 2006
Vinnustofa Atla Hilmarssonar 2007-2009

 Viðurkenningar og birtingar
ÍMARK | 2007 
- Award for best logo 
- Móðir náttúra (work) 
 
Type Addicted | 2007 
- Viction:ary (publisher) 
- Wallpaper (work) 
 
Bookart | 2007 
- RotoVision (publisher) 
- V71 (work) 
 
Los Logos | 2008 
- Gestalten (publisher) 
- ANSO (work)

sæl Birna, hvar ert þú stödd og hvað ertu að gera?
Ég er stödd í Reading, Englandi í meistaranámi í bókahönnun 
(MA book design) við Háskólann í Reading (University of Reading). 
Stefni á að klára það haustið 2010.

hvernig er listaháskóli íslands í samanburði við skólann sem þú 
ert í núna?
Mér finnst í raun ekki hægt að bera þessa skóla saman, Listaháskólinn 
er í fyrsta lagi ungur skóli sem býður upp á almennt BA nám í grafískri 
hönnun. Á meðan Háskólinn í Reading er mun eldri og miðar námið 
mjög að leturmeðhöndlun og leturhönnun og námið sem ég er í er 
mjög sérhæft. Listháskólinn gefur manni svigrúm til þess að komast 
að því upp á eigin spýtur hvar áhugi manns liggur. Hér ertu búin að 
velja og heldur þig á þeirri braut, en vissulega er í mörg horn að líta þó 
svo að námið sé sérhæft og ólík markmið meðal nemenda. Ég myndi 
kannski segja að regin munurinn sé aðgengi að frumheimildum, hér 
er varla þverfótað fyrir fágætum gersemum og það heyrir nánast til 
undantekninga að maður megi ekki handfjatla munina. Mynd í bók 
kemst ekki með tærnar þar sem raunverulegur hlutur hefur hælana.

nú hefur sjónabókin sem þú vannst að fengið töluverða 
umfjöllun. hvernig varð hún til og hvað var markmiðið með 
útgáfu hennar? 
Hugmyndin að bókinni kom upp í kjölfar norræns heimilisiðnaðar-
þings sem haldið var á Íslandi 2007. Ég var fengin til þess að skipu-
leggja efnið, setja bókina upp og ganga frá verkinu. Markmið bókar-
innar var að gera íslensku sjónabókahandritin aðgengileg öllum þeim 
sem vilja nýta sér þennan menningararf sem hingað til hefur verið 
erfitt að nálgast. 

hvaða verkefni er næst á dagskrá? 
Næsta verkefni er að sinna náminu og fátt annað kemst að. 

telur þú að grafísk hönnun hér á íslandi hafi einhver sérkenni?
Ætli það sé ekki sama vísa og alltaf er kveðin. Fagið er ungt, okkur 
vantar hefðir og vinnuferli sem teljast sjálfsögð þar sem fagið er 
rót grónna. Hvað varðar sérkenni held ég að ég geti í raun ekki sett 
fingurinn á eitthvað ákveðið. 

hvaðan færðu innblástur fyrir verkefni?
Á sömu klisjulegu stöðum og allir aðrir. Það er mjög handahófskennt. 
Hugmyndirnar koma þegar maður á síst von eða þær koma ekki.  

hvaða 10 hlutir eru þér bráðnauðsynlegir þegar kemur að 
skapandi vinnu? 
Penni, blað, hendur, fætur, heili, bækur, tími, sími, tölva, bölva.

áttu þér einhverjar fyrirmyndir? 
Fólk sem er sjálfu sér nóg.

ef þú gætir breytt heiminum með grafískri hönnun, hvað myndir 
þú gera? 
Það verður að viðurkennast að upphaflega valdi ég nú ekki grafíska 
hönnun með það að leiðarljósi að breyta heiminum. En því betur sem 
maður kynnist faginu sér maður ýmsa möguleika. Það gildir þó það 
sama í grafískri hönnun og öðrum fögum, við þurfum að hugsa áður 
en við framkvæmum.

hvað ráðleggur þú þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref sem 
grafískir hönnuðir? 
Nýta tækifæri sem bjóðast og ekki vera feimin við að spyrja. 
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Íslensk sjónabók (Ornaments and Patterns found in Iceland). 
Ritstjórar: Birna Geirfinnsdóttir og Guðmundur Oddur Magnússon.
Ritnefnd: Jóhannes Þórðarson deildarforseti hönnunar- og 
arkitektúrdeildar LHÍ, Lára Magnea Jónsdóttir formaður 
Heimilisiðnaðarfélags Íslands og Margrét Hallgrímsdóttir 
þjóðminjavörður.
Hönnun og umbrot: Birna Geirfinnsdóttir.
Þýðing: Shauna Laurel Jones, Vilborg Ólafsdóttir. 
Útgefandi: Heimilisiðnaðarfélag Íslands, Reykjavík, 2009.
Bókin er 9 kaflar og 765 blaðsíður, auk geisladisks.

rITFreGn 
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Heimilisiðnaðarfélagið hefur gefið út Íslenska sjónabók. 
Bókin er samstarfsverkefni félagsins, Þjóðminjasafns 
Íslands og hönnunar- og arkitektúrdeildar Listaháskóla 
Íslands. Efni bókarinnar eru mynstur úr íslenskum 
sjóna bókahandritum frá 17., 18. og 19. öld, varðveitt í 
Þjóðminjasafni Íslands og í Þjóðminjasafni Dana ásamt 
greiningu á byggingu þeirra. Bókinni fylgir geisladiskur 
með mynstrunum á PDF og EPS formi.
Bókin er brautryðjendaverk sem hönnuðir, fræðimenn og 
handverksfólk hefur beðið eftir. Hún gagnast þeim sem 
hafa áhuga á íslenskum mynstrum og er góður grunnur 
að frekari rannsóknum og sköpun. Hún er aðgengileg 
og uppsetning til fyrirmyndar. Textinn er á íslensku og 
ensku. Mynstrin eru teiknuð á tvo vegu, annarsvegar á 
rúðunet og hins vegar fullteiknuð og lituð á sama rúðunet. 
Bókin er innbundin og hönnun kápu hæfir efninu vel.
Útgáfa bókarinnar markar tímamót hvað varðar aðgengi 
að mynstrum sjónabókanna sem eru varðveittar á Þjóð–
minjasafninu.  Bókin er lykillinn að því að nota og þróa 
mynstrin áfram í nútímahönnun, handverki og myndlist.

Íslensk sjónabók er gott kennslugagn, falleg gjöf og 
vönduð gagnaskráning og samantekt á íslenskum 
mynst r um úr sjónlistararfi landsins. Með henni er 
lagður grunnur að frekari skoðun á táknmáli íslensku 
mynstranna og endurnýtingu þeirra í samtímanum.
Fyrsta prentun bókarinnar er uppseld og hún var endur-
prentuð lítið eitt breytt í nóvember 2009. Bókin fæst hjá 
Heimilisiðnaðarfélaginu, í Árbæjarsafninu, í safnabúð 
Þjóðminjasafns Íslands og betri bókabúðum.

Hann flokkar samhverfumynstur í 17 tegundir, rannsakar 
tíðni hverrar tegundar – og finnur dæmi um 9 af 17 í 
íslensku sjónabóka-mynstrunum. Hann sýnir dæmi um þá 
stærðfræðilegu reglu sem er grunnur tegundanna. Lasse 
sýnir einnig dæmi um undantekningar sem verða t.d. 
vegna keltneskra áhrifa.
Lilja Árnadóttir, fagstjóri Munasafns Þjóðminjasafns 
Íslands, ritar stuttan formála að hverjum þeirra níu kafla 
sem sýna mynstur hvers sjónabókarhandrits og vísar á 
frekari rannsóknir og heimildir um handritin.
Á eftir fylgja kaflarnir níu. Í upphafi hvers þeirra er 
stuttlega sagt frá hverri sjónabók; frá hvaða tíma hún er, 
hver átti hana, teiknaði og hvernig frágangi hennar var háttað.

Íslensk sjónabók er dæmi um metnaðarfullt samstarf og 
hugsjónavinnu stofnana og einstaklinga sem vinna með 
íslenska sjónlistaarfleifð. Ritnefnd ritar í sameiningu 
formála að bókinni. Í formála er tilurð bókarinnar rakin, 
grein gerð fyrir samstarfinu og þeim sem að því komu, 
með einum eða öðrum hætti.
Inngang ritar Guðmundur Oddur Magnússon, myndlista-
maður og prófessor í grafískri hönnun við Listaháskóla 
Íslands. Hann beinir sjónum að aðferðafræði við mynstur-
gerð og við uppdrátt mynstranna með nútímatækni. 
Tilgangur útgáfunnar er að mynstrin séu aðgengileg í 
samtímanum og Guðmundur hvetur til frjálsrar notkunar 
þeirra. Hann gerir grein fyrir rótum mynstra í heilagri 
hlutfallafræði og rekur í stuttu máli sögu og sifjar 
mynstranna. Hann tekur áttablaða rósina sem dæmi og 
gerir grein fyrir tengslum hennar við rúnaletur og þannig 
mynstra við merkingu og skipulega miðlun hennar.  
Guðmundur lýkur máli sínu á því að hvetja til umræðu: 
„ … nytjalistir voru gerðar ófínni en fagurlist. Við þann 
skilning höfum við búið of lengi. Tími breytinga er uppi. 
Þessi útgáfa er innlegg í þá umræðu.“
Lasse Savola, aðstoðarprófessor í stærðfræði, Fashion 
Institute of Technology, State University of New York, ritar 
grein um tegundir mynstra og kennir aðferðir til grein-
ingar þeirra og flokkunar á myndrænan hátt. 
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Viðauki 2: fylgirit með tímaritinu Mænu 2010
48 bls. + kápa. Raunstærð: A5. Heftað í kjöl. 
Prentað í fjórum litum.
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Þetta blað er fylgirit með tímaritinu Mæna sem 
útskriftarnemar í grafískri hönnun við Listaháskóla 
Íslands unnu að. Tímaritið var hluti af námskeiðinu 
Form og hugmyndaheimur sem var 14 vikna námskeið. 
Þar völdu nemendur sér leturhönnuð og kynntu sér 
feril hans og verk. Hver og einn valdi sér eitt letur eftir 
hönnuðinn og vann út frá því sitt eigið fyrirsagnaletur 
(display).  Leturtýpurnar urðu mjög ólíkar; hástafa, 
lágastafa, þunnar, þykkar, einfaldar eða flóknar sem ber 
vitni um fjölbreytileika hópsins.  

Eftir mikla samvinnu við gerð Mænu var ákveðið að 
hver og einn fengi að leika lausum hala. Því var sérstakt 
nemendablað gefið út þar sem hver nemandi fékk opnu 
til að sýna verk eftir sig. Nemendur unnu verkin ýmist út 
frá eigin letri eða fóru aðrar leiðir. 

e Hér erum við...
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Anna Rakel Róbertsdóttir Glad
/ Gladiator

01

www.arober2.otherpeoplespixels.com

Ari S. Arnarsson 
/ Mindfuck

02

www.ariarnarsson.com

Björgvin Óli Friðgeirsson
/ Eugene

04

resulting in a massive influx of alien visitors from Echelon 
8. They can not be sucessfully defined and mapped out 
for exact use since the tetraparticles send out a weak 
signal far below the ShZ level that god’s eye possesses. 
They can though theoratically be randomly accessed 
through the particle portals stationed in United Lima and 
on the southern border of Togo. No such experiments 
have been officially performed at this point though.
Visitors from the big active universe of Echelon 8 have 
so far been friendly and aware of the potential risks of 
such travelling but we have still yet to meet lifeforms 
from worlds such as pi, with level VI most likely under-
developed with small universes and no connection to 
god, being far removed from his pathway.
Visitors from the universe of Echelon 8 are a lot different 
from all of the Centura races, materializing in our world 
as gaseous forms, although to our knowledge their form 
in our universe differs greatly from their ma-terialization 
in their own world. This raises big questions about what 
effects multiversal travel could have on the human form. 
Communication with the Echelon 8 visitors have so far 
happened through binary messages and electromagnetic 
pathway connectors, but work is being done on auto-
matic vocal translation modules. 

The curious case of Echelon 9 & Torus is of great concern 
to scientists and the interstellar warfare council. With 
the two universes overlapping, existing at the same 
time in the same space, and having a spiked connection 
to the visceral pathway, a universal quasibulge  exists 
that devours psæchomatter and reforms it into raw 
and unstable energy. This bulge is what is commonly 
referred to as “Hell” in all pre-scientific god manuals. 
According to all recent calculations, proximity to this 
unique occurence has likely had a severe effect on the 

development of life inside torus and at present we have 
to assume that any encounters with lifeforms from torus 
— or, as recent studies suggests, possible non-living yet 
active matter from Echelon 9 — will be hostile in every 
sense of the word. Any interaction with either torus 
or echelon 9 is classed as [ code : purple ] and will be 
handled with severe force.

After establishing the position of God and soon after 
that the existence of Olympus (or “Heaven”), the first 
multidimensional linescape was named “Level I”, and the 
linescapes after that numerically classified up to the 6th 
level. According to all present data as of the year 3130,  
no more linescapes exist above VI, for the psæchomatter 
existing at that degree would be too unstable for any 

kind of materialistic forming. After establishing the levels  
and realising that they exist in total harmony with each 
other, projecting themselves parallel to the one below 
at the exact same tilt, we could start mapping out the 
positions of both the active and inactive universes on 
each line with subpartical diffusers. With the diffusers 
bouncing off the visceral pathway provided by God we 
found the first ones, Limbo and Súad. Pi and Echelon 
8 followed shortly thereafter, along with a plethora of 
unnamed and inactive universes.
The existance of particle pathways were a theory for 
almost 2 centuries before the necessary proof and 
implementation into technology was established. With 
subparticles bending slighty off track, there had to 
be some kind of interference, similiar to the visceral 
pathway but not nearly as strong. These particle 
pathways provide the visitors from Echelon 8 with their 
mode of transportation, discussed in more detail in a 
later chapter.

Echelon 9 & Torus
— hell combined

�e multiverse mapped 
— Level one through six

fig 15.3 — the unique occurence of universal overlapping, which 
in conjuction with the visceral path results in the creation of Hell.
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fig 15.4 —  Our galaxy’s position on the visceral pathway, 
resulting in our connection to god himself.
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resulting in a massive influx of alien visitors from Echelon 
8. They can not be sucessfully defined and mapped out 
for exact use since the tetraparticles send out a weak 
signal far below the ShZ level that god’s eye possesses. 
They can though theoratically be randomly accessed 
through the particle portals stationed in United Lima and 
on the southern border of Togo. No such experiments 
have been officially performed at this point though.
Visitors from the big active universe of Echelon 8 have 
so far been friendly and aware of the potential risks of 
such travelling but we have still yet to meet lifeforms 
from worlds such as pi, with level VI most likely under-
developed with small universes and no connection to 
god, being far removed from his pathway.
Visitors from the universe of Echelon 8 are a lot different 
from all of the Centura races, materializing in our world 
as gaseous forms, although to our knowledge their form 
in our universe differs greatly from their ma-terialization 
in their own world. This raises big questions about what 
effects multiversal travel could have on the human form. 
Communication with the Echelon 8 visitors have so far 
happened through binary messages and electromagnetic 
pathway connectors, but work is being done on auto-
matic vocal translation modules. 

The curious case of Echelon 9 & Torus is of great concern 
to scientists and the interstellar warfare council. With 
the two universes overlapping, existing at the same 
time in the same space, and having a spiked connection 
to the visceral pathway, a universal quasibulge  exists 
that devours psæchomatter and reforms it into raw 
and unstable energy. This bulge is what is commonly 
referred to as “Hell” in all pre-scientific god manuals. 
According to all recent calculations, proximity to this 
unique occurence has likely had a severe effect on the 

development of life inside torus and at present we have 
to assume that any encounters with lifeforms from torus 
— or, as recent studies suggests, possible non-living yet 
active matter from Echelon 9 — will be hostile in every 
sense of the word. Any interaction with either torus 
or echelon 9 is classed as [ code : purple ] and will be 
handled with severe force.

After establishing the position of God and soon after 
that the existence of Olympus (or “Heaven”), the first 
multidimensional linescape was named “Level I”, and the 
linescapes after that numerically classified up to the 6th 
level. According to all present data as of the year 3130,  
no more linescapes exist above VI, for the psæchomatter 
existing at that degree would be too unstable for any 

kind of materialistic forming. After establishing the levels  
and realising that they exist in total harmony with each 
other, projecting themselves parallel to the one below 
at the exact same tilt, we could start mapping out the 
positions of both the active and inactive universes on 
each line with subpartical diffusers. With the diffusers 
bouncing off the visceral pathway provided by God we 
found the first ones, Limbo and Súad. Pi and Echelon 
8 followed shortly thereafter, along with a plethora of 
unnamed and inactive universes.
The existance of particle pathways were a theory for 
almost 2 centuries before the necessary proof and 
implementation into technology was established. With 
subparticles bending slighty off track, there had to 
be some kind of interference, similiar to the visceral 
pathway but not nearly as strong. These particle 
pathways provide the visitors from Echelon 8 with their 
mode of transportation, discussed in more detail in a 
later chapter.

Echelon 9 & Torus
— hell combined

�e multiverse mapped 
— Level one through six

fig 15.3 — the unique occurence of universal overlapping, which 
in conjuction with the visceral path results in the creation of Hell.
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fig 15.4 —  Our galaxy’s position on the visceral pathway, 
resulting in our connection to god himself.

“god’s entrance”

�e Milky Way

echelon 9 helltorus

Drawing a simple and understandable map of the multi-
verses was not a simple task, but the visualization you 
see above is a pretty accurate description of the relation 
between the worlds. The worlds of torus & echelon 9, 
limbo and olympus and the presence of god were all 
described in the pre-scientific god manual called “The 
Bible”. It is truly amazing that mankind could find these 
connections on a molecular level millennia before they 
could ever begin to comprehend them on a scientific 
basis, although the interpretation of the role of God was 
wildly exaggerated and misunderstood.

God has been felt in the bodies and minds of humankind 
for millenia, but was never seen with the naked eye and 
therefore it’s existence was doubted. The explanation is 
simple and obvious, for it’s shape is two-dimensional and 
can only be gauged by subpartical explorations. The basic 
image of God had filtered through active psæchomatter 

into the minds of men though, with similar signs to his 
triangular shape with the visceral pathway (often called 
the Third Eye) being drawn and used for a “religious” 
purpose as well as in philosophy and the arts.
A lot is yet to be understood about God and it’s purpose 
as a pathway and possibly a portal. Very debated ideas 
about The Third Eye being a passageway into another set 
of multiverses have been popping up for the last few 
decades, with few of the world’s top scientists taking  
the bait without any theoratical proof. 
God’s personification into a human form has long left 
our system of knowledge, but there still remain a lot of 
questions about it’s ability to think rationally and what 
way we could find of communicating with it. So far we 
have been unsuccessful, despite being able to send 
various types of signals back through the visceral path-
way and to god itself. With all these signals seemingly 
passing into The Third Eye, there’s a possibility, that if 
the theories about the passageway being true, that we 
could make contact with another multiverse before God 
decides to answer.

With the first plans for transuniversal travel mapped out 
for 3142, Scientists are working hard on foolproofing the 
mechanisms at the particle portal in Togo, and with vital 
help from the visitors from Echelon 8, measurements are 
being tested to direct the transuniversal jump straight 
to Echelon 8. The technology to dictate and map out a 
particle pathway is so far very primitive, and simulations 
so far show no certain way of avoiding Torus or any other 
universe for that matter. At present we even have to as-
sume that inactive universes could have particle path-
ways as well, although this seems unlikely. 
The psæchomatter removal rate from the visceral path-
way has slowed down in the last few years, with some 
fanatics claiming this means God is watching Centura  
and is not best pleased with the actions of mankind &

Scaling the multiverse
— transportation

God & his 2 dimensions
— visualization
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fig 15.5 — god’s visceral trajectory and it’s connections to the 
universes, level I through VI. Distances are approximate.

fig 15.6 — accurate rendering of god’s 2-dimensional layout. 
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Viðauki 3: tímaritið Mæna 2011
96 bls. + kápa + plakat í miðju (e. centerfold). Raunstærð: 20 x 26,5cm. 
Kjölþykkt: 1cm. Prentað í 4 litum + 2 sérlitum. Prentað í janúar 2011 og útgefið  
í mars 2011. (Hér vantar 4 síður aftast í blaðið en sú grein er í endurskoðun.)
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Djók: Um upplýst kynjamisrétti
Er grín valdatæki karlmanna? Elsa María 
Jakobsdóttir, athafnakona, fer í saumana á tengingu 
húmors við ríkjandi hugmyndir í samfélaginu.

Hannaður heimur, 
hugmyndafræði og kyn
Sóley Stefánsdóttir, grafískur hönnuður, skrifar 
um hönnun sem afl til breytinga með sé nytjahluta 
og markaðsefnis.

Aukaatriði
Sigrún Sigurðardóttir, fagstjóri fræðigreina við 
hönnunar- og arkítektúrdeild LHÍ, fjallar um þá 
furðulegu staðreynd að heilu þjóðfélagshóparnir 
skuli vera skilgreindir sem aukaatriði, jafnvel 
helmingur mannkyns. 

Inngangur
Dóra Ísleifsdóttir, fagstjóri og lektor í  
grafískri hönnun við LHÍ, fabúlerar  
um efni blaðsins.
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Heimspekingurinn og siðfræðingurinn Gunnar 
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Er hlutverk auglýsingarinnar að spegla viðteknar 
hugmyndir eða móta þær? Katrín Anna 
Guðmundsdóttir, jafnréttishönnuður, fjallar um 
áhrif og ábyrgð auglýsenda.

31 Ást á teiknistofunni
Ólgandi tilfinningar blossa upp milli konu og 
manns sem vinna á sömu teiknistofunni. Eldheit 
ástarsaga með grafísku ívafi.

Centerfold
Texti um centerfold.
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Konur: stærstu 
markaðstækifæri samtímans
Erla Tryggvadóttir, stjórnmálafræðingur,  
fjallar um það sem koma skal  
í markaðssetningu fyrir konur.
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38 Innkaupastjórar heimilanna
Markaðsfræðingurinn Ásmundur Þórðarson leggur 
fram niðurstöður rannsókna um höfuð heimilisins 
í innkaupum og heimilisrekstri.

40 Það vantar fleiri Línur
Inga Rún Sigurðardóttir, blaðamaður, varpar ljósi 
á birtingarmyndir kynjanna í teiknimyndum.

44 Þrjár kynslóðir  
grafískra hönnuða
Kvenkyns hönnuðir í brennidepli; kynning á sex 
konum sem hafa sett mark sitt á grafíska hönnun  
á Íslandi gegnum tíðina.

58 Grafísk könnun
Niðurstöður könnunar útskriftarnema 2011  
meðal kvenkyns grafískra hönnuða.

60 Grafískir makar
Innsýn inn í grafískt ástarlíf: Þrenn pör grafískra 
hönnuða sem blanda saman vinnu og einkalífi.

68 Teikningar frá fallegu fólki  
og engum arkitekt
Fimm teikningar eftir glæsikvendi úr íslensku 
hönnunarsamfélagi.
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78

82

Er kvenlíkaminn gamaldags?
Fatahönnuðurinn og fagstjórinn Linda Björg 
Árnadóttir veltir fyrir sér kynbundnum 
tískuhefðum og efast um réttmæti þess að hefta 
kynþokka kvenna í nafni jafnréttis.

86 Vígklæði — Valdaklæði
Fatahönnuðurinn og tískuteiknarinn Hildur 
Yeoman gefur mynd af þeim valdatækjum sem 
tískuheimurinn hefur fært konum.

90

Fjallkonan fríð
Fróðleiksmolar um hina íslensku fjallkonu  
og hin ýmsu kventákn þjóðarinnar í áranna rás.

92

Hildur Hákonardóttir
Umfjöllun um líf og störf myndlistarkonunnar 
Auðar Hildar Hákonardóttur.

94 Goddur
Guðmundur Oddur Magnússon,  
prófessor í grafískri hönnun við LHÍ,  
skrifar texta eins og hann er langur til.

Er grafísk hönnun femín fag?
Gísli B. Björnsson, teiknari, man tímana tvenna 
eftir langan og margþættan feril. Hann fjallar 
um stöðu kvenna, kvenlegt innsæi og karlaveldi 
í grafískri hönnun á Íslandi.

Blátt / Rautt á hvítu
Tölulegar staðreyndir um grafíska  
hönnun á Íslandi.
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9inngangur

Þetta er tímarit um þátt kvenna í 
grafískri hönnun. Konur eru hér 
hlutgerðar, hlutir kvengerðir, hlutur 
kvenna í grafískri hönnun sem frumlag, 
andlag, viðfang og neytenda skoðaður. 
Hönnun hluta er skoðuð á kynjaðan 
hátt og hlutverk hönnunar í sköpun 
hins kynlega heims. Hér er konugrín, 
gagnrýni og rýnt í hlutina með 
kynjagleraugun á. Við skoðum líka 
verk nokkurra áhrifamikilla íslenskra 
kvenna í grafískri hönnun. Söguleg 
skilaboð um konur og til kvenna. 
Konur eru að meirihluta höfundar 
blaðsins og umfjöllunarefni; karlar 
spegillinn en ekki sýnin. Gerð blaðsins 
er samstillt átak beggja kynja eins 
og allt þarf að vera ef vel á að vera.

Kvennanna verk eru veigamikil í 
sköpun myndarinnar af heiminum 
og mikilvægt að halda því til haga. 
Vefurinn mikli er og hefur alltaf verið 
úr ríki kvenna. Urður, Verðandi og 
Skuld réðu vef lífsins, Aþena og Neit 
egypskur forveri hennar, hin kínverska 
Nüwa eins og hin norræna Frigg 
gættu viskunnar ásamt því að ráða 
ráðum stríðs og friðar, upphafs og 
endis — þær halda öllum þráðum í 
hendi sér. Gyðjurnar eru dætur jarðar 
og uppsprettan en líka hliðverðir 
lífs og dauða. Framhjá þeim verður 
ekki komist. Fjallkonan geymir enn 
fjöreggið hér og um allan heim eins 
og hún hefur samkvæmt goðsögunum 
alltaf gert og fært það kynslóð eftir 
kynslóð. Gyðjurnar eiga sér allar 
eftirmynd eða hliðstæðu af hinu 
kyninu. Saman halda þau heiminum 
í jafnvægi. Sundruð splundra þau 
honum eða skapa glundroða.

Greinarhöfundar hafa ólík 
sjónarmið og fjalla um efnið á eigin 
forsendum. Efni greinanna er þeirra 
og skoðanirnar sem fram koma. 
Afstaða okkar ritstjóranna (mín og 
nemendanna) felst í því að velja 
viðfangsefnið, kalla þessa höfunda 

til, fara vítt og breitt í umræðunni 
og sækja síðan upplýsingar eftir 
föngum sem sanna að þörf er á 
frekari rannsókn og skoðun. Efnið 
er fengið frá félögum í greininni og 
gögnum frá skrifstofu skólans en 
nemendur gerðu eigin rannsóknir 
til að stoppa í einhver göt.

Hér er líka á ferðinni sjálfsskoðun 
skóla, námsbrautar og nemendanna 
sem hönnuðu blaðið. Í ljós kom að 
konur eru ekki eins líklegar til að 
komast inn í skóla, fá vinnu, vinna 
sjálfstætt eða fá hæstu launin og 
bestu stöðurnar. Við sjáum engar 
skýringar á því sem halda vatni 
og erum þess vegna ánægð með 
að hafa tekið þá ákvörðun að setja 
þetta efni á oddinn að þessu sinni.

Við þurftum öll að gangast við 
því að hafa ekki hugsað um valdið 
sem felst í verkfærum okkar og 
verkum — hverju við miðlum í máli 
og ekki síst í myndum. Hvort það á 
við og hvort það er boðlegt, siðlegt 
og gott. „Bransinn“ þarf að skoða sín 
mál; nú er boltanum kastað inn á 
stofurnar í von um að vekja umræðu 
og sjálfsskoðun þar. Og fyrirtæki sem 
vilja selja konum eitthvað ekki síður. 
Markaðssetning og neyslustýring 
virðist í síauknum mæli vera 
kvennamál og útlit fyrir að sé dýrkeypt 
að breyta ekki í samræmi við breytta 
heimsmynd og valdahlutföll kynjanna.

Konur eru að taka völdin hér og 
nú. Á því verður tæplega nokkurt lát. 
Konur eiga orðið kynstrin öll af fé, 
taka plássið sitt í síauknum mæli og 
láta ljós sitt skína — ætla sér allavega 
helminginn af öllu. Hér kemur 
skýrt fram að það á við í hönnun 
og markaðsmálum og vei þeim sem 
vanmeta vægi þess og virði. Umræðan 
snýst um ójafnvægi og afleiðingar þess. 
Því beinum við ljósinu að þessu núna 
og ætlum okkur jafnvægi og jafnrétti.

höfundur: dóra Ísleifsdóttir
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„Heim spek ingurinn 
Slavoj Zizek tekur 
skemmti legt dæmi 
um hvernig við 
erum umvafin 
hugmynda fræði 
á öllum stundum 
lífsins, „jafnvel 
þegar við sturtum 
niður úr klósettinu 
erum við umvafin 
hugmyndafræði!““
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Heimurinn er hannaður
Heimurinn í dag er manngerður, 
hannaður og hugsaður. Umhverfi okkar, 
arkítektúrinn, skipulagið, tæknin 
sem við notum, fötin sem við 
klæðumst og ímyndirnar sem við 
sjáum dags daglega. Hönnuðir og 
framleiðendur eru mis meðvitaðir um 
hvers vegna þeir velja hlutunum þau 
form sem þeir gera, sumt er útpælt 
annað er bara gert, en undirliggjandi er 
alltaf hugmynda fræði sem samfélagið 
byggir á og sem mótar okkur.

Hugmyndafræði er samgróin 
manngerðum heimi
Um skilgreiningu á hugmyndafræði 
segir á vísindavefnum: „Hugtakið 
hugmyndafræði er frá því um 1800 
og merkti upphaflega heildstæða 
lýsingu á samfélaginu ásamt 
hugmyndum um hvernig skyldi 
breyta því til hins betra. Merking 
orðsins hefur víkkað síðan og það 
færst nær því að merkja hvern þann 

hugsunarhátt sem einkennir einhvern 
hóp eða menningarsamfélag.“ 1

Heim spek ingurinn Slavoj Zizek 
tekur skemmti legt dæmi um hvernig 
við erum umvafin hugmynda fræði 
á öllum stundum lífsins, „jafnvel 
þegar við sturtum niður úr klósettinu 
erum við umvafin hugmyndafræði!“ 

Hann tekur dæmi um mismun 
þýskra, franskra og bandarískra 
klósetta. Hönnun þeirra er 
mismunandi. Í því þýska geturðu 
skoðað og greint hægðir þínar, fylgst 
með hvort allt sé í lagi eða hvort það 
séu ormar eða eitthvað óeðlilegt að 
gerast í líkama þínum, í því franska er 
klósetthálsinn hafður þröngur svo að 
allt hverfi strax niður úr augsýn og ekki 
þurfi að horfa á hinn líkamlega úrgang. 
Í því bandaríska er blanda, svona mitt 
á milli, allt fer beint niður í vatnið en 
er sýnilegt þar til sturtað er niður. 2

höfundur: Sóley Stefánsdóttir
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Hugmyndafræðin er kynjuð 
Vestræn hugmyndafræði byggir 
á tvíhyggju. Við hugsum í 
andstæðupörum; heitt/kalt, hart/
mjúkt, fallegt/ljótt. Ein grunntvenndin 
er kona/karl og flest andstæðupörin 
getum við flokkað í kvenlegt og 
karllegt. Það er auðvelt að greina þegar 
umhverfið er skoðað og greint út frá 
kyni. Kvenlegt er mjúkt, létt, ljóst, veikt, 
fínt, tilfinningasamt, sveiflukennt en 
karlmannlegt er hart, þungt, dökkt, 
sterkt, gróft, rökrétt, staðfast. 

Eftir harða jafnréttisbaráttu sem 
hófst upp úr miðri 20. öld hafa þessar 
aldagömlu hugmyndir riðlast aðeins og 
kynin getað tileinkað sér hefðbundna 
eiginleika hins kynsins í ríkari mæli 
án þess þó að fara of langt út fyrir 
normið. Karlmenn, til dæmis, sem 
fara of langt inná svið hins kvenlega 
eru eins og við vitum „hommalegir“. 

Kynmótunin byrjar strax við fæðingu. 
Lítill sem enginn munur eru á stelpum 
og strákum við fæðingu. En kynið 
ákvarðar hegðun samfélagsins gagnvart 
barninu og fyrsta spurning fólks þegar 
það nálgast ungabarn er yfirleitt um 
kynið. Þegar þeirri spurningu er svarað 
veit fólk hvernig það á að koma fram 
við barnið, hvaða lýsingarorð eiga við og 
hvaða eiginleikum það varpar á barnið.

Í nýlegri rannsókn sem tauga-
vísindakonan Lise Eliot fjallar um var 
prófað að skipta um föt hjá drengjum 
og stúlkum án vitundar fólks og kanna 
viðbrögðin. Þegar fólk var beðið um 
að skoða og lýsa börnunum lýsti það 
drengjunum (sem raunverulega 
voru stúlkubörn) sem órólegum og 
spenntum en stúlkunum (sem voru 
dulbúnir drengir) sem prúðum og 
rólegum. Þveröfugar niðurstöður 
komu síðan í ljós þegar börnin 
voru klædd sínum „réttu litum“.3

Deilt er fram og til baka um meint 
eðli og eiginleika kynjanna en frá 
mismunandi sjónarhornum. Tvær 
meginkenningar eru ríkjandi, annars 
vegar kenndar við eðlishyggju, hins 
vegar við mótunarhyggju. Samkvæmt 
eðlishyggju eru kynin í eðli sínu ólík 
og hegðun þeirra rakin til líkamlegra 
þátta, hormóna og slíks. En samkvæmt 
mótunarhyggju hefur uppeldi og 
félagsmótun grundvallar áhrif á mótun 
kynsins. Hin félagslega motun hefst 
við fæðingu. Upp að 5 til 6 ára aldri 
eru börnin oft óhlýðin kynjareglunum 
og geta valið sér dót í „röngum“ litum 

en um 6 ára aldur hefur barnið 
vanalega skilið hvað er stelpulegt 
og hvað er strákalegt og mótar 
sjálfsmynd sína í átt að eigin kyni og 

„normal“ hegðun. Frávik frá norminu 
kallar á stríðni og jafnvel einelti. 

Stór hluti stelpna velja bleikt, enda 
stelpudót og -fatnaður meira og minna 
bleikt. Bleikur er undurfagur litur 
og ekkert yfir þessu að kvarta ef ekki 
væri sá galli á að stelpurnar komast 
svo að því þegar þær vaxa úr grasi að 
liturinn er talinn veikur, væminn og 
nýtur takmarkaðrar virðingar. Sá blái 
aftur á móti, strákaliturinn lifir af 
barndóminn og er sterkur, hann er 
virðingarlitur, liturinn sem maður 
notar t.d. í vörumerki banka og ríkis 
eða á forsíðuborða dagblaða.

Þegar hönnuðir framleiða vöru 
ákvarðast hönnunin öll, virkni, form, 
litir og útlit, af hugmyndum um 
væntanlegan markhóp sem „á“ að 
kaupa hana. Þegar þetta er viðmiðið er 
auðvelt að láta glepjast af  einföldum 
klisjum um markhópinn, eðli hans, 
langanir og hegðun, það er í raun 
öruggast. Konur kaupa kvenlegt, 
karlar kaupa karlmannlegt. Konum 
líkar mjúkt, létt, ljóst, veikt, fínt, til-
finningasamt. Karlar þurfa hart, þungt, 
dökkt, sterkt, gróft, rökrétt. Konur eru 
bara svona og karlar eru bara svona. 
Þessar klisjur má greina út um allt í 
manngerðu, hönnuðu veröldinni sem 
við búum í. Af hverju eru hlutir eins 
og þeir eru? Í umræðum um kyn og 
hönnun tók ung kona dæmi frá því 
þegar hún starfaði á skíðasvæði og velti 
fyrir því sér „af hverju snjósleðarnir eru 
hannaðir þannig að þeir séu akkúrat 
nógu léttir til að meðalkarlmaður geti 
reist þá við ef þeir velta en meðalkona 
ræður ekki við það? Af hverju eru 
þeir ekki of þungir fyrir karlana? Eða 
nógu léttir fyrir konurnar?“ Þyngd 
sleðans er hönnunarleg ákvörðun, 
til að hægt sé að framleiða sleðann 
verður hann að vera nógu léttur til að 
markhópurinn geti ráðið við hann. 

Vandinn við klisjukenndar hug-
myndir um kynin eru ekki aðeins 
sá að þær þröngva kynjunum inní 
fyrirfram ákvarðaðar myndir, 
svokallaðar staðalmyndir og eru 
því pirrandi fyrir fólk sem ekki 
samsamar sig þeim myndum. Stóri 
vandinn liggur í því hvernig þessar 
hugmyndir um kynin stjórna 
hegðun, möguleikum og virðingu. 
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Hönnun sem afl til breytinga 
Hönnun getur verið gagnrýnislaus 
skreytilist drifin áfram af því einu að 
selja. Viðteknar hugmyndir og klisjur 
eru notaðar gagnrýnislaust ef þær 
selja vel. Hönnun getur verið þæg og 
fylgt tíðaranda og hugmyndafræði 
hvers tíma. En hönnun getur líka 
verið afl til breytinga, leiðandi í stað 
fylgjandi. Afl til að bæta, hafa áhrif.

Nú er töluverð sveifla í hönnunar-
verkefnum sem hafa samfélagslega 
eða pólitíska skírskotun og eru 
breytingamiðuð. Áttunda áratugs 
hönnuðir eins og Philip Stark biðjast 
jafnvel afsökunar á starfi sínu, að hafa 
fyllt veröldina af „drasli“ og notað 
auðlindir jarðar óskynsamlega. Margir 
hönnuðir í dag vilja bæta heiminn 
með vinnu sinni og vilja ekki taka þátt 
í að hanna „dótið“ sem er partur af 
umhverfisvanda heimsins, eða „dótið“ 
sem viðheldur klisjum sem hamla 
framför í réttindabaráttu hópa sem 
enn búa við mismunun í samfélaginu. 

Margir trúa á að hönnun og 
nýsköpun geti skipt máli í að leysa 
fjölmörg vandamál samfélaga og 
veraldarinnar ef því er að skipta.

Ýmis dæmi eru til um flott 
verkefni þar sem hönnuðir takast 
á við samfélagsleg vandamál og 
leitast við að bæta samfélagsgerðina; 
heilbrigði, samgöngur, öryggi og 
fleira. Dæmi um slík verkefni eru 
Designs of the time (Dott 07) sem 
gengur út á að sýna fram á hvernig 

hönnuðir geta unnið með samfélaginu 
í að innleiða sjálfbærni; RED sem 
fjallar um lausnir á sviði heilsu og 
heilbrigðiskerfis, DAC sem hefur að 
markmiði að hanna glæpatækifærin 
í burtu frekar en að setja upp 
eftirlitsmyndavélar alls staðar. 4

DIG-Equality er verkefni sem ég 
hef þróað ásamt Halldóri Gíslasyni 
og fjallar um möguleika hönnunar 
til að hafa áhrif í jafnréttisstarfi. 

Allur okkar efnisheimur er eins og 
fyrr segir hannaður. Hugmyndafræðin 
er samgróin efnisheiminum. Hug-
myndir okkar eru kynjaðar. Með 
gagnrýnni kynjasýn ætti því að vera 
hægt að vinna spennandi hönnunar-
verkefni þar sem hugsjónin er skref á 
leið til jafnréttis. Fjöldi rannsókna á 
sviði jafnréttismála hafa verið fram-
kvæmdar á síðastliðnum áratugum, 
greining á orsökum og afleiðingum og 
rík þekking er þegar til staðar. Þessa 
þekkingu er hægt að vinna markvisst 
með í hönnunarverkefnum, þar 
sem hönnun og nýsköpunarhugsun 
er beitt. Margt er hægt að kljást 
við: launamun kynjanna, ofbeldi 
gegn konum og börnum, mansal 
og vændi, kynjað náms- og starfsval, 
kynjaðar hugmyndir um heimilið, 
lágt hlutfall kvenna í stjórnum 
og stjórnunarstöðum, aðstæður 
innflytjendakvenna, námsörðugleika 
drengja og fleira mætti telja.

Í rannsóknum á sögulegum dæmum 
um hönnun og jafnréttisþróun er 

uppfinning reiðhjólsins undir lok 
19. aldar áhugavert dæmi. Konur 
gátu hjólað eins og karlmenn og 
ferðafrelsi þeirra jókst til muna með 
þessari uppfinningu. Karlar reyndu 
að beita sér gegn þessu framfaraskrefi 
og skrifuðu sjálfbirgingslegar greinar 
um áhættuna sem konur tóku 
með því að setjast á reiðhjól. Það 
var hættu legt fyrir æxlunarfæri þeirra 
og ekki síst slæmt ef þær örvuðust 
kynferðislega af hnakksetunni, en 
kven hnakkur var síðan hannaður 
sem átti ekki að koma í veg fyrir slíka 
örvun. Fatatíska þróaðist í tengslum 
við hjólið og svokallaðar bloomers 
buxur (buxnapils) voru hannaðar sem 
juku hreyfigetu og voru skref í átt 
að buxum fyrir konur. 

Það er líka áhugavert að skoða 
þróun í barnavagnahönnun nú þegar 
feður taka mun ríkari þátt í uppeldi 
barna. Nú þurfa vagnarnir að höfða 
til bæði karla og kvenna og hönnunin 
hefur breyst samkvæmt því.

Ýmis verkefni eru til þar sem 
unnið er skapandi með misrétti, 
mest þó á sviði grafískrar hönnunar. 
Stígamót eru dæmi um samtök sem 
hafa verið dugleg að nýta sér skapandi 
fólk og t.d. hafa mörg áhrifarík 
plaköt og auglýsingaherferðir komið 
út úr þeirri vinnu. 

Hugmyndin að DIG-Equality 
verkefninu er að skapa vettvang 
fyrir slík verkefni, samstarf fólks á 
sviði jafnréttismála og hönnuða 

„ … hönnun getur 
líka verið afl til 
breytinga, leiðandi 
í stað fylgjandi.  
Afl til að bæta, 
hafa áhrif.“
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1 Vísindavefurinn: http://goo.gl/mG3kx
2 (sjá stutt fyrirlestrarbrot Zizeks um þetta á: http://goo.gl/5Hxil)
3 Pistill um bókina How Small Diffrences Grow Into Troublesome Gaps – And What 

We Can Do About It eftir Lise Eliot taugavísindakonu á RÚV: http://goo.gl/LAZNF.
4 RED: http://goo.gl/LVJkK / Dott07: dott07.com 

Design Agains Crime: designagainstcrime.com

og þegar hafa fengist styrkir í 
rannsóknarverkefni undir hatti þess.

Áhugavert dæmi um kyn, 
hugmyndir og hönnun
Karin Ehrnberger, nemandi 
í vöruhönnun við Konstfack 
hönnunarskólann í Svíþjóð, gerði 
meistaraverkefni sitt um hönnun 
og kyn. Yfirskriftin er „Hönnun og 
kyn; hvernig við formgerum vörur og 
hvernig þær formgera okkur“. Hún 
rannsakaði hugmyndir um kynin, 
klisjur og staðalímyndir og skoðaði 
manngerða hluti sem félagslega 
gerendur en ekki bara hluti. Hún vann 
út frá hugmyndum mótunarhyggju 
um að kynið sé félagslega mótað og 
að í gegnum hönnun og arkitektúr 
sé hægt að vinna með breytingar á 
hugmyndafræði og hugsunarhætti. 

Hún hannaði borvél og mixara. 
Borvélin hefur týpískt útlit og nafn 
sem höfða á til kvenna en mixarinn 
hefur dæmigert útlit karla-
verkfæraveraldarinnar. Þetta er hreinn 
viðsnúningur og minnir á hve útlit er 
kynjað. En það er áhugavert að rýna 
í hvernig við lítum á þessar vörur. 
Borvélin heitir Dolphia og formið 
er innblásið af hinum krúttlega 
höfrungi. Er þessi borvél líkleg til að 
endast? Eða er hún dáldið veikburða 
og ótraustvekjandi? Er hún bara sæt 
en ekki til neinna stórverka? Hvað 
með mixarann? Mundi ekki mixari 
eins og þessi endast alla ævi? Sterklega 

byggður og traustvekjandi? Annað 
dæmi sem Karin setur fram varðar 
hugmyndir um hvernig við megum 
bera líkama okkar eftir kyni. Hún 
gerir karlastól sem lokar líkamanum 
og kvennastól sem opnar. Karlar mega 
sitja svona en er þetta stelling sem 
sæmir konum? Getur slík hönnun 
verið afl til breytinga á „reglunum“ 
þær stellingar sem eru „leyfilegar“?

Heimurinn er hannaður. Hönnun 
er samþætt daglegu lífi, allt frá 
smæstu athöfnum til víðtækra 
aðgerða. Oft er sagt að hönnun brúi 
bilið milli tækninnar og fólksins, 
hún manngeri tæknina, segi sögur, 
búi til reynslu, upplifun – hönnun 
formgeri, geri skiljanlegt. En hönnun 
er ekki frekar en hinn manngerði 
heimur, saklaus og gagnsæ. Hún 
er gegnsýrð hugmyndafræði. Af 
þessum sökum kallar hönnun 
á ítarlega gagnrýni og djúpa 
greiningu í þeim tilgangi að hrista 
upp í og afbyggja hugmyndafræði, 
klisjur og staðalmyndir en 
aðeins þannig er hægt að stuðla 
að þróun og þoka samfélaginu 
í átt til réttlætis og jafnréttis.
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Hinn þekkti heimspekingur Simone de Beauvoir fjallar 
í inngangi að bók sinni Hitt kynið um tilhneigingu 
manneskjunnar til þess að greina sjálfa sig frá öðrum með 
því að benda alltaf á hinn sem andstæðu sjálfrar sín.

höfundur: Sigrún Sigurðardóttir
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Sá sem við skilgreinum sem hinn 
er því í grundvallaratriðum ólíkur 
okkur sjálfum. Beauvoir skrifaði 
árið 1949: „Annarleikinn er eitt af 
grundvallarhugtökum mannlegrar 
hugsunar. Ekkert samfélag skilgreinir 
sig nokkurn tíma sem heild án þess að 
benda samstundis á hinn. Það nægir 
að þrír ferðalangar sitji af tilviljun 
saman í klefa til að hinir farþegarnir 
í lestinni verði að eilítið óvinveittum 
„öðrum“. Í huga þorpsbúans eru allir 
sem ekki búa í sama þorpi og hann 
grunsamlegir „aðrir“. Í augum þess sem 
er borinn og barnfæddur í ákveðnu 
héraði eru íbúar annarra héraða 
„framandi“. Gyðingar eru „aðrir“ 
í huga gyðingahatarans en í huga 
bandarísks kynþáttahatara eru það 
blökkumenn, í huga nýlenduherrans 
innfæddir og eignarstéttarinnar 
öreiginn.“ Með öðrum orðum þá 
hættir okkur til að skilgreina þá sem 
eru öðruvísi en við sjálf sem hina. 
Við göngum út frá því að þeir séu 
í grundvallaratriðum ólíkir okkur. 
Þeir eru framandi. Hugsa ekki eins 
og við. Eru ekki eins og við. Beauvoir 
skrifar: „Sjálfsveran ákvarðar sjálfa sig 
einvörðungu í andstöðu við eitthvað 
annað.“ Sjálfsveran er einstaklingur 
sem skilgreinir sjálfa sig sem „ég“. 
Aðferð hennar til að skilgreina sjálfa 
sig og greina sig um leið frá öðrum 
er að líta á aðra sem andstæðu sína. 
Sjálfsveran eða vitundarveran stillir 
hinum upp sem andstæðu sín sjálfs 
til að þess að afmarka sjálfa sig og 
tryggja stöðu sína í heiminum. 

Beauvoir skerpir greiningu sína með 
því að taka dæmi af einstaklingi sem 
mætir hinu framandi, horfist í augu 
við hið óþekkta: „Þegar sá innfæddi 
bregður sér í ferðalag sér hann sér til 
undrunar að í nágrannalöndunum 
búa innfæddir sem sjálfir líta á hann 
sem útlending. Milli þorpa, ætta, 
þjóða og stétta fyrirfinnast styrjaldir, 
veislur, viðskipti, samningar og átök 
sem draga úr óskorðaðri merkingu 
hugtaksins hinn og sýna hve afstætt 
það er. Hvort sem þeir vilja eða ekki, 
neyðast bæði einstaklingar og hópar 
til að sjá að sambandið þeirra á milli 
er gagnkvæmt. Hvernig getur staðið 
á því að þessi gagnkvæmni milli 
kynjanna hefur ekki verið viðurkennd, 
að annar af gagnstæðu aðilunum 
hefur haldið því fram að hann sé 
sá sem skipti máli og hafnar alfarið 

gagnkvæmni, hafnar því að hann 
sé afstæður andspænis hinum, sem 
um leið er skilgreindur sem hreinn 
og tær annarleiki? Af hverju draga 
konur ekki í efa yfirráð karla? Engin 
sjálfsvera skilgreinir sig í upphafi og 
af sjálfsdáðum sem aukaatriði.“ Ef við 
föllumst á rök Beauvoir um að enginn 
skilgreini sjálfan sig af sjálfsdáðum 
sem aukaatriði vekur það nokkra furðu 
hvernig heilu þjóðfélagshóparnir skuli 
hvað eftir annað vera skilgreindir 
sem aukaatriði, jafnvel helmingur 
mannkyns. Gagnrýni á tvískiptinguna, 
þ.e. andstæðuhugsunina sem 
skilgreinir hinn alltaf sem framandi, 
og þar með óæðri, er eitt af því 
sem einkennir virkt lýðræði.

Þegar við notum andstæðuparið 
við og hinir til að gera grein fyrir 
þeim veruleika sem við okkur blasir 
höfum við tilhneigingu til að skipa 
öðru hugtakinu ofar hinu. Það er 
þannig betra að tilheyra hópnum sem 
skilgreindur er sem við heldur en að 
tilheyra hinum. Við tölum um hina eins 
og sá sem valdið hefur. Við skilgreinum 
hina eftir eigin geðþótta. Að þessu 
leyti er andstæðuparið við – hinir ekki 
ólíkt öðrum andstæðupörum. Ef við 
hugsum um andstæður á borð við 
góður/vondur, sterkur/veiklundaður, 
bjargvættur/fórnarlamb, setjum við 
alltaf annað hugtakið ofar hinu. Hið 
góða er betra en það vonda, hið þekkta 
betra en hið óþekkta og þannig mætti 
áfram halda. Grundvallarhugmyndin 
er sú að þegar við byggjum sýn 
okkar á veruleikann á andstæðum 
þá skilgreinum við alltaf fyrirfram, 
bara með því að beita tungumálinu, 
hvað sé gott og æskilegt og hvað sé 
ekki eins gott og ekki eins æskilegt. 
Hvað gerist til dæmis þegar við 
stillum upp andstæðum á borð við 
vesturlönd/þróunarlönd, eða karl/
kona. Hvernig virka hugtök á borð við 
tilfinninganæmi, óskynsemi, umhyggja, 
góðmennska, einkarými, óstöðuglyndi, 
hystería, veiklyndi og kynþokki í 
myndmálinu og tungumálinu sem 
mótar samfélagið. Eiga þessi hugtök 
sér öll augljósa andstöðu og hvernig 
tengjast þau grunnandstæðuparinu 
karl/kona? Með því að stilla konum 
upp sem andstæðu karlmanna í 
þjóðfélagi þar sem karlmenn eru 
ráðandi á flestum sviðum er konum 
markvisst haldið niðri. Með því að ýta 
undir þá líkamlegu aðgreiningu sem 

„Það vekur nokkra 
furðu hvernig heilu 
þjóðfélags  hóparnir 
skuli hvað eftir  
annað vera skil
greindir sem auka
atriði, jafnvel 
helmingur mannkyns. 
Gagnrýni á tví
skiptinguna, þ.e. 
andstæðu hugsunina 
sem skilgreinir 
hinn alltaf sem 
framandi, og þar með 
óæðri, er eitt af því 
sem einkennir 
virkt lýðræði.“
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„Karlmenn eru ekki aðgreindir frá 
konum eingöngu vegna þess að 
líkami þeirra er öðruvísi en líkami 
kvenna heldur einnig vegna þeirra 
samfélagslegu og menningarlegu 
áhrifa sem þeir verða fyrir sem 
karlmenn. Kynhlutverkin eru hvort 
tveggja í senn, mótuð af líkamlegu eðli 
okkar og af samfélagslegum þáttum.“
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er tilbrigði við það að vera kona. 
Í framhaldinu er síðan hægt að skoða 
ákveðna hópa sem upplifa sig sem 
kynverur á annan hátt en fjöldinn 
útfrá þeirri reynslu sem þeir eiga 
sameiginlega. Þannig má skilgreina 
kynhlutverk samkynhneigðra karla 
og kvenna út frá bæði líkamlegri 
og samfélagslegri reynslu þeirra 
af því að tilheyra ákveðnum hópi 
sem deilir sameiginlegri reynslu. 

Í kynjafræði samtímans eru 
samfélagsleg mótun kynhlutverksins 
skoðuð jafnhliða þeim líkamlega 
mun sem er á kynunum tveimur. 
Karlmenn eru ekki aðgreindir frá 
konum eingöngu vegna þess að 
líkami þeirra er öðruvísi en líkami 
kvenna heldur einnig vegna þeirra 
samfélagslegu- og menningarlegu 
áhrifa sem þeir verða fyrir sem 
karlmenn. Kynhlutverkin eru hvort 
tveggja í senn, mótuð af líkamlegu 
eðli okkar og af samfélagslegum 
þáttum. Það er því ekkert annað 
hvort eða, líkami eða menning, 
heldur hvort tveggja. Um leið og við 
viðurkennum þetta sköpum við nýjan 
umræðuvettvang. Umræðuvettvang 
sem ætti að grundvallast á einhverju 
öðru en andstæðuparinu og á sér 
ekki stað í tungumálinu eingöngu 
heldur ekki síður í myndmálinu sem 
birtist okkur hvarvetna og á ríkan 
þátt í að móta viðhorf okkar og 
hugmyndir. Framsækin hönnun ætti 
þar af leiðandi að þora að takast á við 
upplausn andstæðuparsins og birta 
okkur kynjamuninn í einhverju öðru 
en hefðbundnu valdasamspili karls og 
konu, þar sem annar aðilinn drottnar 
í einhverjum skilningi yfir öðrum. 

Greinin er unninn út frá eftirfarandi 
textum: Simone de Beauvoir: „Hitt 
kynið – Inngangur.“ Simone de Beauvoir, 
heimspekingur, rithöfundur, femínisti. Irma 
Erlingsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttur 
ritstýrðu. Rannsóknarstofa í kvennafræðum, 
Háskólaútgáfan, 1999. Sara Heinämaa: 
„Eining líkama og sár og kynjamismunur. 
Frá Descartes til Merleau-Pontys og 
Beauvoir.“ Hugur. Tímarit um heimspeki. 17. 
árg., 2005.

er á konum og körlum hefur vestræn 
menning ýtt undir það sjónarhorn 
að konur séu í grundvallaratriðum 
ólíkar karlmönnum, og þar sem 
karlmaðurinn hefur farið með 
völd í samfélaginu hljóta konur að 
vera honum óæðri. Þetta eru þau 
skilaboð sem andstæðuhugsunin felur 
í sér og blasa við okkur hvarvetna 
í sjónmenningu samtímans.

Til þess að komast áfram með 
þessa hugsun getur verið gagnlegt 
að hugsa út fyrir andstæðuparið. 
Láta ekki andstæðuna blekkja sig og 
álíta að ef við hættum að einblína 
á það sem greinir karl frá konu sé 
ekki neitt annað til ráða en að 
afnema kynjamuninn. Leiðandi 
kenningar í kynjafræði ganga í 
grund vallaratriðum ekki út á einfalda 
líkamlega aðgreiningu á kynjunum, 
þeirri aðgreiningu er hvorki hafnað 
né er hann álitin vera það eina sem 
liggur kynhlutverkum til grundvallar. 
Það er ekki látið í veðri vaka að konur 

og karlar séu nákvæmlega eins heldur 
er viðurkennt að líkami þeirra og 
kynferði móti reynslu þeirra af því 
að vera einstaklingur í heiminum. 
Þessi eðlismunur kvenna og karla 
sem kemur fram í ólíkri reynslu 
þeirra af því að vera líkamleg vera 
er skoðaður í samhengi við þau 
samfélagslegu og menningarlegu áhrif 
sem einstaklingurinn verður fyrir á 
lífsleiðinni og hvernig þessir þættir 
spila saman. Manneskjan, karlinn og 
konan, eru bæði líkamar og hugverur 
sem mótast af menningarlegum 
áhrifum sem þau um leið hafa áhrif á. 

Finnski heimspekingurinn 
Sara Heinämaa, sem er einn af 
áhugaverðustu fræðimönnum á 
sviði femínískrar heimspeki í dag, 
byggir hugmyndir sínar að hluta til 
á kenningum Simone de Beauvoir. 
Hún kemst svo að orði: „Samkvæmt 
greiningu Beauvoir eru karlkyn og 
kvenkyn, þegar allt kemur til alls, tvö 
tilbrigði við grundvallarhætti okkar 
á því að vera í tengslum við heiminn. 
Hver og ein(n) skapar sér túlkun 
eða útfærslu á öðru þessara tveggja 
grunntilbrigða. Flestar útfærslur efla 
tvíhyggjuna og magna hana upp, 
en sumar verða þó til að afturkalla 
eða afnema hana.“ Síðar bætir hún 
við: „Litið er á sérhverja einstaka 
konu sem einstakt stílbrigði við hinn 
kvenlega veruhátt. Sem slík raungerir 
hún bæði hina kvenlegu nálgun á 
heiminn og útfærir hana. Á sama 
hátt er sérhver einstakur karlmaður 
tilbrigði við hinn karllega veruhátt 
og leggur þannig sitt af mörkum til 
myndunar þessarar almennu gerðar. 
Saman mynda þessi tilbrigði þá hinn 
almenna hátt mannlegrar tilveru.“ 

Sara Heinämaa bætir því við að hið 
kvenlega sé ekki einhver fyrirfram 
ákveðin eða óbreytanleg stærð 
heldur opin og síbreytilegt tilbrigði 
við það að vera manneskja. Að vera 
kona mótar upplifun allra kvenna af 
því að vera manneskja í heiminum. 
Slíkt hið sama má segja um reynslu 
karlmanna af því að vera manneskja. 
Þar sem reynsla okkar af því að vera 
mennskjur mótast að hluta til af því 
að vera líkamlegar verur þá deila allir 
karlmenn að hluta til sömu reynslu 
af því að vera manneskja í heiminum. 
Hið sama má segja um konur. Konur 
eru ákveðið tilbrigði við það að vera 
manneskja og hver einstök kona 
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Djók
um upplýst kynjamisrétti

DjókDjókDjók
höfundur: Elsa María Jakobsdóttir

Fyrir þá sem vilja vita betur: 
um upplýst kynjamisrétti
Fyrir þá sem vilja vita betur: 
um upplýst kynjamisrétti
Fyrir þá sem vilja vita betur: 
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Nei, grín!
Sannleikurinn er sá að langtíma 
rannsóknir um viðhorf ungmenna 
á Norðurlöndum til kynjahlut-
verkanna sýna fram á bakslag í jafn-
réttis umræðunni. Reyndar sýnir 
ótal margt annað fram á bakslag í 
jafnréttisumræðu en við skulum halda 
okkur við unga fólkið. Hugmyndir 
ungs fólks í dag eru mun íhaldssamari 
en hugmyndir ungmenna á áttunda og 
níunda áratugnum. Akrýl- og polyester 
kynslóðirnar í Álafossúlpunum urðu 
fyrir áhrifum öflugrar þjóðfélags-
umræðu um jafnrétti sem skilaði sér 
í frjálslyndari viðhorfum fólks. En 
síðan er eins og umræðan hafi 
þagnað, … kannski af því að við 
vorum bara komin með þetta? 
Samkvæmt norrænum rannsóknum á 
ungmennum eru hugmyndir internet-
kynslóðarinnar um jafnrétti nátengdar 
hugmyndum þeirra sem voru að slíta 
barnsskónum í kringum 1960, með 
brilljantínið í hárinu og stífa lagningu.

Í ljósi þessara upplýsinga er erfitt 
að segja til um hvort við séum að 
brjóta niður staðalímyndir eða 

um upplýst kynjamisrétti

Við höfum aldrei verið jafn klár og akkúrat núna. Aldrei áður 
hefur mannkynið lesið jafn mikið, séð jafn mikið og prófað jafn 
margt. Fólk telur sig vera svo vel upplýst um helstu strauma 
og stefnur í jafnréttisbaráttunni að það getur leyft sér að segja 
nánast hvað sem er, jafnvel heimskulega og ranga hluti  – við 
vitum öll að það er sagt í góðu, í kaldhæðni eða gríni. Þess 
vegna getum við alveg talað eins og verstu afturhaldsseggir 
eða karlrembur; þetta er allt í höfn … og það allt. Áfram 
kaldhæðni! Ég veit að þú veist betur þegar þú grínast með 
óréttlæti og kúgun. Ég veit að þú veist betur og þú veist að ég 
veit betur og þessi líka og hann þarna líka og frændi hans líka 
… eða hvað?

fyrir þá sem vilja vita betur: um upplýst Kynjamisrétti

styrkja þær þegar við slengjum fram 
gríni sem er niðrandi fyrir konur. Ef 
grínið endurspeglar í raun og veru 
hugmyndir okkar — hefur einhverja 
snertifleti við raunveruleika okkar — er 
þá alltaf hægt segja bara: „Nei grín!“?

Höfum í huga nokkrar nöturlegar 
staðreyndir: Kerfisbundinn 
launamismunur er enn til staðar, 
fjarvera kvenna í stjórnunarstöðum 
er þó nokkur, konur eiga einungis 
eitt prósent eigna í heiminum, 
kynferðisofbeldi beinist fyrst 
og fremst gagnvart konum og 
ofbeldi gegn konum ku vera nú 
á dögum vera ein helsta ástæða 
heilsubrests kvenna í heiminum.

Grínpýramídinn
Árið 2006 rannsakaði Helga Kotthoff 
húmor í hversdagslegum samskiptum 
fólks. Hún heldur því fram að 
karlmenn hafi meira frelsi til að búa 
til grín en konur og að konum hafi 
gagngert verið ýtt út á jaðarinn í 
þeim efnum, þær gengisfelldar eða 
jafnvel hunsaðar og þannig hefur 
orðið til staðalímyndin um konuna 

sem skilur ekki brandara. Kotthoff 
bendir á að grín sé valdatæki og segir 
það ýmist notað til að styðja við 
ríkjandi hugmyndir í samfélaginu 
eða til að skapa nýjar staðalmyndir. 
Kotthoff vitnar í rannsókn sem fólst í 
orðræðugreiningu á hljóðupptökum 
af fundum á vinnustöðum þar sem 
sýnt er fram á að grínið er á valdi 
þess sem efstur er í stigveldinu. Sá 
valdamesti skilgreinir hverju sinni 
hvað þykir vera fyndið og hverju má 
gera grín að. Húmornum er síðan 
beitt niður stigveldið til að undirstrika 
stöðu valdhafans sem og bága stöðu 
minnihlutans. Þeir lægra settu eiga 
ekki tilkall til orðsins né valdsins 
sem felst í gríninu og smekkur þeirra 
fyrir gríni er ekki viðurkenndur.

Á toppi grínpýramídans trjónir 
ríkjandi karlmennska (e. hegemonic 
masculinity), einhvers konar hugmynd 
um alpha male. Karlmennskuhugtakið 
er í almennri umræðu notað til 
útskýringar á því sem á að aðgreina 
karla frá konum, og er þá vísað 
til staðalímynda um karllæga og 
kvenlæga eiginleika. Í viðteknum 

DjókDjók
Fyrir þá sem vilja vita betur: 
um upplýst kynjamisrétti
Fyrir þá sem vilja vita betur: 
um upplýst kynjamisrétti
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hugmyndum um karlmennsku eru 
karlmönnum eignaðir eiginleikar 
eins og líkamlegur styrkur, rökvísi, 
samkeppni, agi og að vera snöggur 
að svara fyrir sig og taka ákvarðanir. 
Að sama skapi eru veikir burðir, 
tjáningarhæfileikar, tilfinningasemi, 
samvinna og sköpun álitnir kvenlægir 
eiginleikar. Karlmennska sem hugtak 
tengist einnig völdum karla yfir 
konum sem og valdaminni körlum. 
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson bendir á 
að samkvæmt femínískum kenningum 
eru karlar og karllægar hugmyndir 
ráðandi í margvíslegum stofnunum 
samfélagsins og til að konur nái og 
haldi völdum í samfélaginu verða 
þær oft að gangast inná og tileinka 
sér þessar karllægu hugmyndir.

Samkvæmt R. W. Connell er 
ríkjandi karlmennska ekki alltaf 
eins. Eiginleikar karlmennskunnar 

— sem gjarnan eru álitnir vera 
einskonar náttúrulögmál — eru 
mjög mismunandi eftir tímabilum og 
stöðum.  Hegemónía/yfirráð vísa til 
menningarlegra yfirráða í samfélaginu 
og ríkjandi karlmennsku má því 
segja vera kynjaða hegðun sem felur 

í sér lögmætingu og réttlætingu á 
feðraveldi, það er að segja yfirráð 
karla og kúgun kvenna. Hugmyndir 
um ríkjandi karlmennsku skapa 
einnig kynjakerfi kúgunar og yfirráða 
milli hópa karlmanna, þar sem 
samkynhneigð er skipuð á pall með 
kvenleika og lendir því einnig á botni 
goggunarraðar karlmennskuímynda. 
Nálægt samkynhneigð á botninum 
eru karlmenn með önnur einkenni 
sem ráðandi karlmennskuhugmyndir 
skilgreina sem kvenleg. Connell 
segir að við slíku sé brugðist með 
útilokun þessara karlmanna úr ráðandi 
kynjakerfi, það er að segja gefið er í 
skyn að þeir séu ekki alvöru karlmenn. 

Samkvæmt þessu má leiða líkur 
að því að þegar alpha male gerir 
grín að konum og hommum er 
það nokkurn veginn stöngin inn: 
staðfesting á því hver sé sigurvegarinn, 
svo að segja. Samkvæmt rannsókn 
Kotthoff þrengist grínsviðið þegar 
neðar degur í grínpýramídanum. 

„Alvöru karlar“ geta grínað með 
stórar kenningar og alhæfingar um 
samfélagið en konur gera hinsvegar 
helst grín að sjálfum sér og líkama 
sínum, öðrum konum og svo því 
sem er enn lægra sett í stigveldinu 
en þær – börnum og dýrum.

Er þetta fyndið?
Venjulega stefnir valdið í stigveldinu 
bara í eina átt: niður stigveldið. Þegar 
sá sem hefur valdið beinir gríni 
sínu að einstaklega viðkvæmum 
samfélagslegum málefnum 
minnihlutahópa fer hann út á hálan 
ís. Þegar alpha male, sem uppfyllir 
hugmyndir um ríkjandi karlmennsku, 
gefur til dæmis í skyn að það þurfi 
nú bara að „ríða konum almennilega 
til þess að koma fyrir þeim vitinu“ 
er hann að misnota valdið. Í slíkri 
tillögu felst ekki tvíræðni heldur 
raunveruleg ógn: alpha male er 
vissulega fær um þessa gjörð og 
kynbundið ofbeldi er staðreynd.
   Aftur á móti ef kona gefur það sama í 
skyn — að hún ætli að ríða gæja í drasl 
til að koma fyrir hann vitinu — þá er 
varla til orð yfir það eða raunverulegar 
skírskotanir. Slíkt telst varla vera 
alvöru hótun því hún stendur í litlu 
sem engu samhengi, og við vitum að 
mjög sjaldgæft er að konur séu slíkir 
gerendur í kynferðisofbeldi gagnvart 
fullorðnum karlmönnum. Þessi 
hótun er einhvernveginn absúrd.
Og þá má benda á að sú staðreynd 
að karl eigi bágt með að segja slíkan 
brandara í nafni gríns en kona kæmist 
líklegast upp með það, varpar ljósi á 

„ … það þurfi 
nú bara að 
„ríða konum 
almennilega til 
þess að koma 
fyrir þeim vitinu“ “

„Kotthoff bendir á að grín sé valdatæki 
og segir það ýmist notað til að styðja 
við ríkjandi hugmyndir í samfélaginu 
eða til að skapa nýjar staðalmyndir.“
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ójafnvægið sem ríkir í menningunni. 
Konur (og börn) eru fyrst og fremst 
fórnarlömb kynferðisofeldis. Það 
er verið að gera grín að ójafnvæginu 

 — af því að það er til staðar.
   Hvað með sjálflægt grín kvenna? 
Þegar kvenmannslíkaminn og 

„kvenlegt atferli“ eru þeirra helsti 
efniviður í gríni eru þær þá að 
taka þátt í því að niðurlægja sjálfar 
sig og aðrar konur, hlutgera þær 
og viðhalda staðalímyndum? Eða 
er þetta krítískt andóf og markvisst 
herbragð af þeirra hálfu?
   Hvoru tveggja má vel halda fram. 
Yrsa Þöll Gylfadóttir bendir á í 
útvarpsþættinum Skorningar að þegar 
konur nota karlmannleg orð til að lýsa 
kynfærum sínum og líkama geti það 
hæglega viðhaldið staðalmyndunum 
og jafnvel styrki þá kreddu að líkami 
konunnar sé metinn út frá augum 
karlmannsins. Ef írónía og tvírödduð 
skilaboð búi að baki þessu gríni sé 
hættulegt að gera ráð fyrir að slíkt 
komist til skila. Írónísk ádeila og andóf 
getur auðveldlega snúist í höndunum 
á fólki og orðið bitlaus og léttvæg. 

Oft má einnig læða ákveðnum 
hugmyndum inn í „kerfið“ í einskonar 
grín-trójuhestum sem með tíð og tíma 
verða að raunveruleika þess samfélags 
sem þeir áttu aldrei að dvelja innan.
Kaldhæðni er stórkostlegt tól en með 
henni má einnig búa til afsökun fyrir 
fjarveru pólitískrar rétthugsunar og 
gagnrýnisleysis — samanber slagorð 
klámfengna karlaritstins Loaded: 

„For people who should know better“ 
sem verður að einskonar yfirskrift 
þeirra sem eru samt sem áður bara 
að skoða B-in fjögur: berar kellingar, 
boltann, bjórinn og bílinn.

Djók!
Það má auðvitað færa rök fyrir því 
að tvíræðni íróníunnar verði að vera 
til staðar, annars missi hún allan 
brodd og að það verði að gera ráð 
fyrir því að fólk sé fært um að lesa 
á milli línanna. En engu að síður 
benda ungmennarannsóknir til 
þess að konur séu ekkert endilega 
meðvitaðri eða hæfari en karlar um 
að ráðast gegn staða límyndum, þær 
eru jú einnig fæddar og uppaldar 

innan sama menningarástandsins 
og þeir, er það ekki?
   Í afþreyingarkúltúr þar sem fyndni 
selur — og allt á að seljast — er ágætt 
og hollt að velta þessu fyrir sér, hvort 
maður sé í alvöru svona klár, upplýstur 
og þróaður grínverji í Grínlandinu 
góða, að maður geti bara hlegið út 
í eitt. Eða heldur maður það bara án 
innistæðu? Af hverju hló ég? Er ég að 
hlaða undir upplýst kynjamisrétti? 
Hvað finnst mér í alvöru? Ert þú 
viss um að þú vitir að ég veit að þú 
veist betur? Eða er nóg að vísa bara 
út og suður á þann sem á að vita 
eitthvað á meðan við höllum okkur 
aftur í sætinu, glottum út í annað yfir 
Hangover og Hellisbúanum, af því að 
einhver þarna úti veit að við vitum 
betur … og svo framvegis … blikk 
blikk.  

     Nei, ég er bara að djóka — djók!

fyrir þá sem vilja vita betur: um upplýst Kynjamisrétti
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Kynjaímyndir vísa til ríkjandi hug-
mynda í samfélaginu um hvað það 
þýð ir að vera karl eða kona. 
Tíðarandinn kveður á um hvernig 
kynin eiga að líta út og hvað þau megi 
taka sér fyrir hendur. Enginn skilur 
kyn sitt eftir heima, enginn kemur 
kynlaus í vinn    una. Kyn er áhrifaþáttur 
og ímynd kyn janna getur haft áhrif á 
stöðu, frama og virðingu hvers og eins.

Gálan eða tálkvendið hefur í áratugi 
verið áberandi og vinsæl í fjölmiðlum, 
auglýsingum og kvikmyndum. Aðeins 
þarf að opna tískublað til að koma 
au ga á hana. Myndlestur afhjúpar 
hana á augabragði. En hvaðan kom 
hún, þessi tælandi fáklædda kona?

Tálkvendið teygir sig aftur í biblíu-
sög unar þar sem karlinn hafði öll 

form leg völd en konan aðeins áhrif. 
Enn eldri birtingarmynd kynjanna 
fæst í grískum, rómverskum og 
egypskum goð sögnum þar sem 
gyðjurnar beita fögrum líkömum 
sínum til að fá goðin til að gera það 
sem þær vilja. Svona er biblíusagan:

„En á afmælisdegi Heródesar sté dóttir [Salóme] 
Heródíasar dans frammi fyrir gestunum og 
hreif Heródes svo að hann sór þess eið að veita 
henni hvað sem hún bæði um. Að undirlagi 
móður sinnar segir hún: „Gef mér hér á fati 
höfuð Jóhannesar skíra ra.“ Konungur varð 
hryggur við en vegna eiðsins og gesta sinna bauð 
hann að veita henni þetta. Hann sendi böðla í 
fangelsið og lét hálshöggva Jóhannes þar. Höfuð 
hans var borið inn á fati og fengið stúlkunni 
en hún færði móður sinni. “ Matt. 14. 8-11

Arfmynd Salómear (Ishtar) segir af 
konu sem dansaði fyrir karlmennina 
við bumbuslátt og felldi slæðurnar 
sín ar sjö þar til hún stóð kviknakin. 
Að eins eftir sjöslæðudansinn færðu 
karlmennirnir henni það sem hún 
vil di: höfuð Jóhannesar skírara. 
Hún beitti áhrifavaldi sínu.

Jafnrétti ríkir sjaldnast í auglýsingum 
og þessa arfmynd konunnar má 
enn sjá í nútímaauglýsingum, 
tískuþáttum, kvikmyndum, viðtölum 
og í tónlistar myndböndum. Hún 
á rætur að rekja til valdaójafnvægis 
kynjanna og þeirri aðferð að beita 
nekt til að fá vilja sín um framgengt. 

Í nútímaauglýsingum er þessi 
að  ferð notuð vegna þess að hinu 
al sjáandi karl auga finnst hún rétt 
en ekki vegna þess að konur sækist 
eftir því að nota hana. Kvenkyns 
kvikmynda- og tónlistastjörnur hafa 
stundum kvartað undan því að fá 
ekki viðtöl í tímarit um nema þær 
sýni einhverja nekt eða stilli sér upp 
í undarlegar klámmynda stellingar.

„Gálan eða tálkvendið hefur í áratugi 
verið áberandi og vinsæl í fjölmiðlum, 
auglýsingum og kvikmyndum.“
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Karlaugað
Til er kenning sem hljómar svo: „Karlar 
horfa en á konur er horft. Karlar gera, 
konur birtast. Karlar horfa á konur. 
Konur sjá sjálfar sig eins og aðrir væru 
að horfa á þær. Þær eru með vitaðar um 
að horft sé á þær af karlkyns áhorf-
anda.“ (John Berger: Ways Of Seeing).

Í nútíma auglýsingum er hið ríkjandi 
auga karlkyns. Konan á myndunum á 
að hrífa hann og hún hefur gert sig til 
út frá því að karl horfi á hana. Hönn uð-
ir auglýsinga gera oft ráð fyrir að karlar 
stari og að á konur sé starað. Þeg ar 
kvenmódel í auglýsingum í kvenna blaði 
klæðir sig og situr fyrir á ljósmynd gerir 
hún ráð fyrir ósýnilegu karlauga sem 
áhorfanda. Og þegar kon ur skoða þessar 
auglýsingar sjá þær sig sjálfa líkt og 
karlmaður myndi horfa á þær og þannig 
er þeim einnig fyrirskipað að vera. 

Þegar karllægur (karl eða kona) 
ljósmyndari stillir konum upp til 
myndatöku tekur hann ómeðvitað 
mið af hefð  inni: að karlaugað sé 
viðmiðið. „Hon um“ finnst myndin 
ekki virka ne ma það sjá ist í nekt, 

konan sé uppi í rúmi, á gólfi nu eða 
uppi á borði. Þegar hann aft ur á 
móti tekur myndir af körl um finnst 
honum myndin ekki virka nema karl-
inn sitji við skrifborð, sé fullklæddur, 
horfi beint fram og sé óháður. 

Konan í auglýsingum verður oft við-
fang sem á er horft, hún sýnir nekt, lítur 
upp, er háð, gála eða eiginkona, ein eða 
þríein. Karlinn verður á hinn bóginn 
oft gerandi, hann starir, er klæddur, 
stakur, horfir beint fram, er frjáls og 
glaumgosi (með þremur konum).

Kvenaugað
Auglýsingarnar í þessari grein birtir 
stöðu konunnar í auglýsingum í gegn-
um tíðina út frá ákveðnu sjónarhorni. 
Róbert Einarsson valdi myndir frá 
ýms um áratugum til að draga fram 
stöðu konunnar í auglýsingum. 

Kaffibollinn er ekki tilviljun, þegar 
hon um er lyft upp myndast leifar af 
kaffi undir honum. Eins er með stöðu 
kon unnar. Síendurtekin birtingar mynd 
konunnar sem gálu eða eigin konu 
opinberar (dulin) viðhorf þeirra 

sem gera auglýsingarnar og dregur 
úr opinberu valdi kvenna sem lög 
kveða á um (lægri laun en karlar).

Verkefni eiginkonunnar eru á 
heimili nu samkvæmt myndunum. 
Hún er eign karlmannsins og viðfang. 
Hún þjónar karlinum og leggur sig 
fram um að honum líði vel. Hjákonan 
er aftur á móti gálan með rauðar varir 
reiðubúin til að taka valdatáknið upp 
í sig. Fætur hennar eru útglenntar, 
hún er hjúkka eða barbídúkka. 

Vandinn felst í því að það er ekki 
með vituð ákvörðun hönnuða eða 
ljósmyndara að birta stöðu kvenna 
á þennan hátt, heldur ómeðvituð. 
Eitthvað í hei la  búi þeirra segir að 
myndirnar virki ef konan er hálfnakin 
og karlinn full klæddur. Ástæðan er 
falin í arf mynd inni. Seifur og Appolón 
sitja keikir með veldissprotann í hugar-
leifum mannsheilans og gyðjunnar 
stíga sjö slæðudansins fyrir framan þá. 

Hvað er til ráða? Hvenær 
nær kven augað ríkjum eða þá 
jafnvægið milli kynjanna?



232

26

höfundur: Katrín Anna Guðmundsdóttir



233

„Góðar auglýsingar miðla 
ekki aðeins upplýsingum. 
Þær smjúga með langanir 
og trú inn í huga 
almennings.“

Svona kemst einn helsti auglýsinga-
sérfræðingur heims, Leo Burnett, að 
orði á heimasíðu sinni. Áætlað er að í 
neyslusamfélögum sjái eða heyri fólk 
gríðarlega mikið magn auglýsinga á 
degi hverjum. Hvort magnið hlaupi 
á hundruðum eða þúsundum skiptir 
ef til vill ekki öllu máli en fjöldinn 
ætti að gefa okkur tilefni til að staldra 
við og gefa hlutverki auglýsinga í 
samfélaginu meiri gaum. Þegar öllu er 
á botninn hvolft er yfirlýst markmið 
auglýsinga að hafa áhrif á hegðun, til 
að mynda með því að fá okkur til að 
kaupa eitthvað, samþykkja hugmyndir 
eða fá okkur til að breyta viðhorfum 
okkar. Auglýsingar endurspegla það 
gildismat sem er ríkjandi í samfélaginu 
og þær byggja á menningu okkar, 
löngunum og þrám. Þær byggja 
líka á ítrekun skilaboða. Við sjáum 
sömu auglýsingarnar endurteknar 
oft og mörgum sinnum og oft sjáum 
við líka sömu þemun endurtekin í 
auglýsingum fyrir mismunandi vörur 
og frá mismunandi auglýsendum. 

Franski heimspekingurinn 
Pierre Bourdieu kallaði auglýsingar 
áróðurstæki en skoðanir fólks á 
auglýsingum eru skiptar. Á meðan 
sumum finnst þær hin besta 
skemmtun kvarta aðrir yfir því áreiti og 
skilaboðum sem þeim fylgja. Töluverð 
sálfræði liggur að baki markaðsfræði; 
lagt er í mikla rannsóknarvinnu til 
að kynnast þörfum fólks, löngunum 
þeirra, væntingum og lífsstíl. Markvisst 
er reynt að kalla fram ákveðin 
hughrif og fá fólk til að gera eitthvað, 
í flestum tilfellum að kaupa vöru eða 

þjónustu. Auglýsingin er það sem 
birtist okkur sem neytendum en á 
bakvið hverja faglega unna auglýsingu 
liggur heilmikið markaðsstarf.

Í skilgreiningum á markaðssetningu 
er viðskiptavinurinn miðlægur. Lögð 
er áhersla á að markaðsstarf skili 
viðskiptavininum einhverju sem hann 
eða hún hefur hag af. Í skilgreiningu 
Bandaríska markaðsfræðifélagsins 
(AMA) er markaðssetning 
skilgreind á eftirfarandi hátt:

Markaðssetning er athöfn, röð ferla 
og aðgerða til að skapa, koma á 
framfæri, afhenda og skiptast á vörum 
eða þjónustu sem eru einhvers virði 
fyrir viðskiptavini, skjólstæðinga, 
samstarfsaðila og samfélagið í heild. 

Í þessari skilgreiningu felst 
samfélagsleg ábyrgð þar sem skýrt 
er tekið fram að markaðssetningin 
á að fela í sér virði fyrir fjölmarga 
hagsmunaaðila auk samfélagsins 
í heild. Spurningin er síðan ef til 
vill: Hvernig skilgreinum við hvað 
er einhvers virði fyrir samfélagið 
í heild? Samkvæmt Aristóteles 
var kynjamisrétti ekki aðeins 
samfélagslega hagkvæmt, heldur 
beinlínis samfélagsleg nauðsyn. 

Karlar áttu að vera konum æðri og 
stjórna þeim. Þetta er hluti af þeim 
hugmyndaarfi sem við búum við enn 
þann dag í dag og kristallast í því að 
kynjamisrétti hefur enn ekki verið 
útrýmt. Orðræðan hefur þó breyst og 
í dag er sagt að jafnrétti kynjanna sé 
samfélagslega hagkvæmt; það felur 
ekki eingöngu í sér gæði fyrir konur 
heldur einnig fyrir karla og samfélagið 
í heild. Auglýsingar, sem einn sýnilegur 
hluti markaðsstarfs, ætti samkvæmt 
skilgreiningu AMA að endurspegla 
þetta. Sú er hins vegar ekki raunin. 
Vissulega byggja ekki nándar nærri 
allar auglýsingar á kynjamisrétti 
en því miður allt of margar. Til eru 
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fjölmargar rannsóknir og greiningar 
á auglýsingum sem sýna fram á 
þetta. Þegar ég valdi viðfangsefni 
MA ritgerðar minnar í kynjafræði, 
sem þessi grein byggir á, lék mér 
hugur á að tala við fólkið sem skapar 
auglýsingarnar og skoða málið út frá 
þeirra hlið. Ég tók því ellefu viðtöl við 
auglýsinga- og markaðsfólk af báðum 
kynjum. Ekki er hægt að alhæfa um 
niðurstöður út frá viðtölunum en 
þau gefa okkur engu að síður innsýn 
í andrúmsloftið sem auglýsingar eru 
búnar til í og við getum mátað okkar 
eigin viðhorf við þær hugmyndir sem 
þarna birtast. Þannig getum við ef til 
vill skilið betur af hverju okkur gengur 
hægt að ná fram því sem oft er nefnt í 
sambandi við hvað við þurfum að gera 
til að ná jafnrétti; það er að segja breyta 
viðhorfum og skapa hér menningu 
kynjajafnréttis í stað misréttis. 

Ég kýs að kalla viðmælendur 
mína upplýsendur til að undirstrika 
mikilvægi þess að þau eru tilbúin til 
að miðla af þekkingu sinni, skoðunum 
og reynslu. Þau samþykkja að upplýsa 
okkur um rannsóknarefnið og stuðla 
þannig að sköpun þekkingar. Öll eru 
þau ósköp venjulegt viðkunnanlegt 
fólk sem sinnir starfi sínu af alúð 
og metnaði. Þau eru öll hlynnt 
jafnrétti og sum kalla sig femínista. 

Ef til vill hefði ekki átt að koma 
mér á óvart hversu lítil samfélagsleg 
áhrif auglýsinga- og markaðsfólk 

En að sama skapi má líka alltaf 
segja: auglýsingar leitast við að búa 
til eitthvað nýtt. Að búa til eitthvað 
nýtt þýðir svona að jafnaði að 
ganga lengra. Það er mjög gjarnan 
svoleiðis þannig að hérna, menn 
eru bara reyna að ganga lengra 
þarna heldur en verið hefur.

Í þessu ljósi er athyglisvert að rýna 
nánar í mörkin. Það er nefnilega ekki 
sama á hvaða mörk látið er reyna 
á, eins og sést þegar talið berst að 
samkynhneigð í auglýsingum en þá 
er mér bent á að „allir verða skít skít 
hræddir“ ef gerð er tilraun til að hafa 
homma í auglýsingum. Upplýsandi 
minn veltir vöngum yfir þessu og 
bendir á að þetta sé í raun og veru 
skrýtið því eðli auglýsinga eigi að 
vera að benda á tvistið, eins og hún 
kallar það en ekki liggja í klisjunni. 
Þarna setur hún í orð mótsögn sem 
birtist í viðtölunum. Orðræðan er 
á þá leið að auglýsingageirinn sé 
skapandi geiri, skemmtilegur, edgý, 
töff og að það sé hlutverk auglýsinga- 
og markaðsfólks að vera skapandi. 
Markmiðið sé að stuðla á einhvern 
hátt að þróun með því að vera sífellt 
á línunni, teygja mörkin sífellt aðeins 
lengra, en þegar á reynir virðist 
leiðin aðeins opin í eina átt, þ.e. að 
viðhalda núverandi kynjakerfi. 

Í viðtölunum greindi ég þrenns 
konar hugmyndafræði sem stuðlar 

„… margsinnis verið sýnt tölfræðilega 
hvaða áhrif fyrirmyndir hafa, hvaða 
áhrif fjölmiðlar og svo framvegis … 
auglýsingar og allt þetta hafa.“

telur auglýsingar hafa. Upplýsendur 
mínir lögðu áherslu á að hlutverk 
auglýsinga væri fyrst og fremst að 
selja vöru, þjónustu eða annað sem í 
boði er og fæst töldu að auglýsingar 
hefðu önnur samfélagsleg áhrif. Þó 
voru nokkrar undanteknir á þessu 
og þær birtust í orðum eins og að 
það hefði „margsinnis verið sýnt 
tölfræðilega hvaða áhrif fyrirmyndir 
hafa, hvaða áhrif fjölmiðlar og svo 
framvegis… auglýsingar og allt þetta 
hafa.“ Að öllu jöfnu upplifðu þau sig 
ekki sem valdamikinn hóp sem væri 
í aðstöðu til að hafa veruleg áhrif á 
samfélagið. Valdið lá ekki hjá þeim. Í 
þessari umræðu birtist þó áhugaverð 
mótsögn. Hún var að ef auglýsing var 
talin hafa jákvæð áhrif á samfélagið 
þá voru áhrifin viðurkennd en ekki 
ef áhrifin voru talin neikvæð. 
Í svörum margra, en ekki allra, 
upplýsenda endurspeglast jákvætt 
viðhorf til þess að láta reyna á mörk 
hins leyfilega í auglýsingum. Jafnvel 
er litið svo á að línudansinn sé hluti 
af nokkurs konar nýsköpun. Þannig 
bendir einn þeirra á að íhaldssöm 
ímynd þess fyrirtækis sem hann 
vinnur hjá haldi stundum aftur 
af honum og hans samstarfsfólki 
í markaðsstarfi: „Og stundum er 
þetta gott og stundum er þetta bara 
ekki nógu gott því að þetta sko 
heftir okkur í okkar þróun.“ Annar 
upplýsandi tekur í svipaðan streng:
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að því að viðhalda kynjamisrétti 
í auglýsingum; hugmyndafræði 
nýfrjálshyggju, markaðsfræðina 
sjálfa og póst-femínisma. Ekki 
gefst rými til að fjalla um alla 
þessa þætti hér en aðeins verður 
vikið að þætti markaðsfræðinnar 
sjálfar sem fræðigreinar. 

Markaðsfræðin virðist hafa mikil 
áhrif á upplýsendur. Sumir fræðimenn 
innan markaðsfræðinnar sjálfrar hafa 
bent á hversu útbreidd og samþykkt 
hugmyndafræði markaðsfræðinnar 
er og stuðli þannig að aðferðum 
sem eru sífellt stofnanavæddari. Fólk 
sem starfar við markaðsmál fylgir 
sömu hugmyndafræðinni og orðfæri 
fræðigreinarinnar verður sífellt 
útbreiddara og viðurkenndara.

Gilles Marion, prófessor í 
markaðsfræði, hefur fjallað um hvort 
markaðssetning geti skapað þarfir út 
frá hugmyndafræðilegum forsendum. 
Hann skiptir markaðssetningu í þrjá 
meginþætti: framkvæmd, þekkingu 
og hugmyndafræði en tiltekur að 
sjaldgæft sé að finna fræðimenn 
innan markaðsfræðinnar sem nota 
síðastnefnda hugtakið. Það hversu 
útbreiddur og almennur orðaforði 
markaðsfræðinnar sé sýni hins 
vegar að hugmyndafræðin sé til 
staðar og myndi sameiginlegan 
aðferðaramma fyrir þau sem starfa 
við markaðssetningu. Markaðsfræðin 
er sambland af vísindum og 

framkvæmd og því sé hinn fræðilegi 
grundvöllur ekki nægilega sterkur. 

Það hefur meðal annars í för með 
sér að hugmyndafræði sem á sér 
ekki vísindalegar stoðir er notuð 
til að ljá framkvæmdinni lögmæti. 
Sem dæmi um það nefnir hann þá 
fullyrðingu að ekki sé hægt að skapa 
þarfir í gegnum markaðssetningu, 
þær séu alltaf til staðar, hvort sem 
þær eru neytendum duldar eða ekki. 
Að hans mati eru tvö álitamál sem 
þarf að skoða í þessu samhengi: hið 
fyrra er hvaða hlutverki markaðsfólk 
gegnir í að kalla fram þarfir og hins 
vegar hvaða áhrif hafi umhverfi 
sem er gegnsýrt af skilaboðum sem 
hvetja einstaklinga til neyslu.

Marion segir að markaðsfræðin 
neiti að taka á þessum spurningum 
þó augljóst sé að markaðssetning hafi 
mikil áhrif á efnahagslegar breytingar 
í alþjóðlegu samhengi. Hann nefnir 
sem dæmi vörur eins og jepplingin, 
vasadiskóið og viagra. Uppfinningar 
og framleiðsla á nýjum vörum breyta 
samfélaginu. Til dæmis hafi fátt fólk 
haft þörf til að taka ljósmyndir áður 
en myndavélin var fundin upp. Af 
þessu sést að sambandið á milli þess 
að skapa þarfir og uppfylla þarfir 
er ekki eins einfalt og sumir telja.

Þetta er mikilvægt þegar kemur 
að því að skoða hvaða siðferðis-
spurningum auglýsinga- og 
markaðsfólk stendur frammi fyrir í 



236

30

sínu starfi. Eins og fram kemur hér að 
framan töldu flestir upplýsendur mínir 
að auglýsingar hafi lítil sem engin áhrif 
í samfélaginu. Þegar auglýsinga- og 
markaðsfólk meðtekur og samþykkir 
þau skilaboð að starf þeirra geti ekki 
með nokkru móti skapað þarfir hjá 
neytendum þá fjarlægir það ýmsar 
siðferðislegar hindranir og kæfir 
bæði innri og ytri gagnrýnisraddir. 
Manneskja sem trúir því að starf 
hennar hafi engin samfélagsleg áhrif 
stendur frammi fyrir allt öðrum 
siðferðislegum spurningum heldur en 
manneskja sem upplifir að það sem 
hún gerir móti samfélagið. Í þessu 
samhengi var einnig áberandi hversu 
fjarverandi gagnrýnin hugsun varðandi 
samfélagslegt hlutverk auglýsinga 
var. Ein af þeim spurningum sem 
ég lagði fyrir upplýsendur var hvort 
þau hefðu einhvern tímann lent í 
árekstri þeirra eigin gildismats og 
auglýsinga. Það kom mér á óvart, 
og truflaði mig í reynd á meðan á 
viðtalsferlinu stóð, að upplýsendur 
könnuðust ekki við slíka árekstra. Ef 
til vill er hægt að útskýra þennan 
skort á sjálfsgagnrýni að hluta til með 
þeirri gagnrýni sem fagið verður fyrir. 

Auglýsinga- og markaðsstarf er 
oft á tíðum harkalega gagnrýnt fyrir 
skaðleg áhrif á samfélagið. Því verður 
togstreita á milli þess að standa sig í 
starfi og taka tillit til samfélagslegra 
áhrifa. Ef við hins vegar trúum því 

að mannkynið hafi sjálfstæðan vilja 
og móti sinn félagslega veruleika 
sjálft, þá hljótum við að vilja skilja 
af hverju við veljum það sem veljum 
og hvernig veruleiki okkar verður 
til. Hver er uppskriftin og hvernig er 
framkvæmdin? Markaðsfræðin, rétt 
eins og hver önnur fræðigrein, er 
fræðigrein í þróun. Með því að nýta 
þekkinguna um hvað hefur áhrif á 
athafnir okkar og hugsanir er hægt að 
taka meðvitaða ákvörðun um að beina 
þróuninni í þá átt sem okkur hugnast.

„Þegar auglýsinga 
og markaðsfólk 
meðtekur og 
samþykkir þau 
skilaboð að starf 
þeirra geti ekki 
með nokkru móti 
skapað þarfir 
hjá neytendum 
þá fjarlægir það 
ýmsar siðferðis
legar hindranir 
og kæfir bæði 
innri og ytri 
gagnrýnisraddir.“



237



238

32

Kafli 1: Löngun
Gréta var orðin aum á bak við augun 
og með nettan kaffi   skjálfta í þumal-
puttan eftir langan og strembinn 
vinnu dag á teiknistofu Sæmundar. 
Hún hafði verið að fást við erfiðan 
viðskipta  vin alla vikuna og var 
um það bil að leggja lokahönd á 
skjalið; „Bodskort LokaFINALXX-
Fimmtudagur5.ind“. (Hún var að 
vinna í að koma sér upp nýju kerfi). 

Bogi mætti seint þennan fimmtu-
dag vegna funda en þegar hann 
loksins mætti fór hjarta Grétu að slá 
ögn hraðar, samt ekki jafn hratt og 
þegar hún sá fínar blýants  teikningar 
á ffffound, en hratt samt sem áður. 
Þessi hraði hjart sláttur hafði verið 
viðverandi í návist hans í nokkrar 
vikur. Gréta var að safna kjark til 
að kynnast honum betur svona í 

„raunveru leikanum“, þótt að facebook 
statusar, tumblr póstar og taggaðar 
myndir hafi haldið henni heitri í 
nokkurn tíma. Hún var ekki viss 
hvort hann væri jafn sjúkur í hana og 
hún í hann en hún hafði samt fengið 
nokkra broskalla frá honum við kaffi-
brunninn á teiknistofunni undanfarið.
      
Þau höfðu, alveg óvart, rekist hvort á annað á 
Bakkusi helgina áður. Það kvöld var dansgólfið 
þétt setið eins og málsgrein af Sabon með allt 
of litlu leading og ekki var komist hjá snertingu 
milli þeirra. Í þessari stafasúpu var erfitt að túlka 
hvort snerting Boga væri meðvituð eða bara 
kerning af bráðri nauðsyn vegna plássleysis. 

Kannski var það þetta sem kveikti allra 
mest í Grétu -- hvað hann var dular-
fullur og álíka ófáanlegur og fyrsta 
prent af Analogus eftir Otl Aicher.

Kafli 2: Hún og hann
Gréta hafði bara unnið á teikni-
stofu Sæmundar í nokkra mánuði. 
Henni hafði verið boðin vinna á 
teikni  stofunni strax eftir útskrift en 
út skriftar  verk hennar úr LHÍ hafði 
heillað Sæmund. Í því fjallaði hún um 
lit greiningu í barnabókum og notaðist 
við kenningar Josef Albers í greiningu 
þeirra. Hún var lífræn og lífsglöð týpa, 
dag  dreymin, tilfinningasöm og treysti 
alltaf eigin innsæi. Hún var tíður 
gestur á Swiss Miss og fffound en eyddi 
einnig miklum tíma á heima síðum 
sem selja vintage pappírs vörur. Til að 
koma sér í gott skap drakk hún sterkt 
kaffi (helst úr þunnum postulínsbolla) 
með Nick Cave á fóninum. Hár 
hennar var sítt og hrokkið, ca. 161U 
á Pantone Solid Uncoated skalanum. 
Klæða burður hennar var jarðlituð 
blanda af rómantík en bar einnig 
vott af módernisma frá miðri 
tuttugustu öld. Hún var meðal há, 
með góðan barm og fallegt bros. 

] Tímar fálm
sins voru löngu 
liðnir. Það þurfti 
ekkert að nota 
maska á layerinn. 
Hún vildi fá það 
óþvegið og þar 
brást honum ekki 
boga listin.
Vaxtarlagi hennar mætti líkja við 
breyttri útgáfu fyrirsagna Vogue af 
Didot, klassísk og kvenleg form með 
skörpum mun milli þykkra og mjórra 
strokna. Augun voru möndlu formuð 
númer ca. 3308U. Húðgerðin ljós 
og blönduð (dæmigerð vandamál á 
T-svæði í kringum egglos).  Daðrarinn 
Gréta hafði svo sem komið víða við 
(tæplega 14 pt. tveggja dálka A4 upp-

talning) en það var ekki á hverjum degi 
sem hún varð ástfangin. Þeir menn 
sem heilluðu hjarta hennar áttu það þó 
sameiginlegt að vera klárir, heilahvelja-
örvandi og auðvitað ótiltækir.

Eftir: GT08, upptak(k), 
Bjarka08 og 22KK_grv

Grafísk 
ástarsaga

(Allir litir í sögunnu eru gefnir upp 
í Pantone Uncoated litaskalanum, 
nema annað sé gefið upp.)

2935U32U

Bogi hafði unnið á teikni stofu 
Sæmundar frá 2006. Útskriftar verkefni 
hans úr LHÍ var letrið Fascha, sem 
hann vann ofan í safn af griddum 
eftir Josef Müller-Brockmann. Þótti 
mörgum það hafa heppnast vel þótt 
góðir hönnuðir forðist ligaturana 
hans. Bogi hefur ætlað að endur-
vinna ligaturana en hefur ekki gefið 
sér tíma á þessum tæpu fimm árum 
sem liðið hafa frá út skrift og upp-
haflegu markmiði. Bogi var svona 
skipulagsmaður, kerfið í bókahillunni 
var eftir Pantone skalanum og skipulag 
hans á stafrænum gögnum hefði 
sennilega gert raðmorðingja graðan. 
Svo var Bogi mikill áhuga maður um 
dubstep og gáfað teknó en hann hafði 
gert nokkrar tilraunir sjálfur með 
að semja slíka tónlist undir nafninu 
Hryðjuverka:Fönk. Bogi hafði átt 
þónokkrar kærustur í gegnum tíðina 
en engin hafði sorfið sig jafn djúpt 
inn í hjarta hans, kjarna og hismi 
eins og Jessica Hische. Hún var orðin 
órjúfanlegur þáttur tilvistar hans. 
Hann var orðin svo vanur ástandinu 
að hann gat varla ímyndað sér hvernig 
hann bæri sig að án þess að hafa 
hana í huga. Það yrði sennilega jafn 
óhugsandi og flíspeysu laus leikskóli 
með strangt bann gegn Comic Sans.
En undanfarið hafði vinnan verið 
honum mikilvægari en rómantík og 
þegar hann var ekki að kafna undan 
álagi frá krefjandi viðskipta vinum 
sem þurftu að fá allt æðislega flott, 
ódýrt og strax í gær sem honum 
fannst þó skömminni skárra en 
einhver viðurkenningaskjöl sem hann 
þurfti að útbúa fyrir vinkonu móður 
hans sem var í forsvari fyrir félaust 
foreldrafélag sem sá um tómstundir 
fatlaðra. Svo, þegar hann átti loksins 
lausa stund, valdi hann frekar að fara 

BodskortLokaFINALXXFimmtudagur5.ind

Facebook - Bogi
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á CS (counter strike) mót en stefnu-
mót við heildsala dætur úr Garðabæ.

Bogi var oftast svartklæddur, meðal 
þröngar buxur, vaff hálsmáls peysa og 
í dökk brúnum leðurskóm. Hárið 
var slétt, náði niður að eyrum og 
greitt til vinstri eða í ca. 7° aftur suma 
daga. Hann var ljós yfir litum, en samt 
með smá vott af nr. 472U á Pantone 
skalanum í bæði augnlit og hári. 
Andlitið var nokkuð fíngert þrátt fyrir 
að hann væri hávaxinn en grannur 
var hann án þess þó að vera sláni.

hægri. Skissu bókin (auðvitað helst 
Moleskine en sætti sig einnig við 
Field Notes) var að hans mati staðal -
búnaður hvers grafísks hönnuðar. 
Hann gerði yfirleitt grín af þeim sem 
krotuðu bara á kaffipoka, post-it miða 
og bara eitthvað. Fannst þeir óábyrgir.

Sætaskipan þeirra við skrifborðið var 
þétt og miðjujöfnuð.

Þetta var svolítið meðvitað og 
vand ræðalegt. Hann var þó minna 
stressaður og spurði hana eitthvað út 
í þá sem höfðu kennt henni og voru 
gamlir félagar hans. Til að losa meira 
um spennuna sem óhjákvæmilega 
hafði myndast gerðu þau grín af fólki 
í bransanum, ömurlegum verkum 
þeirra og hallæris legum pælingum. 
Þau voru sammála um að sumt þessa 
fólks hefði selt sálu sína og myndi 
sennilega aldrei losa sig frá tilboðs-
bæklingagerð með hráum kjúklingi 
og tveggja lítra goskippum í krónísku 
broskallatúrettkasti.  =) : -) ;). 

Það var farið að hitna aðeins í 
kolunum þrátt fyrir að súkkulaði-
hrúgurnar héldust enn í föstu formi. 
Hún kunni vel að meta hversu vel 
hann ilmaði. Einhver blanda af 
mildu þvottaefni, leðri og Armani.

] Það var 
sem öxulveldin 
mættust, japönsk 
tækni í bland við 
franska ástríðu.

Kynningin var að smella saman og 
þau voru að smella saman. Kannski 
voru þau ekki alveg orðin að eitt sett 
en það var greinilegt að það var smá 
villiköttur í þeim báðum. Gréta hallaði 
sér yfir lyklaborðið hjá honum til að 
aligna griddið hans. Á þeirri stundu 
fann hún fyrir hita hans og andardrátt 
í hnakkanum, áður en hún vissi af 
var hand leggur hans vafinn utan um 
hana til að ná einnig á straum línu-
laga lyklaborðið. Liprir og langir 
fingur hans léku við takkana ásamt 
hennar og „short cutta hæfni“ þeirra 
sameinaðist í liprum fingra hreyfingum 
sem var í líkingu við hinn forboðna 
brasilíska dans …Lambada. Henni 

nánast ofhitnaði við nálægðina þótt 
að þetta væri nú það sem hún hafði 
vonast eftir þegar hún stimplaði 
sig inn á næturvaktina. Hún teygði 
sig eftir súkkulaðistykki en hann 
lassóaði hana til sín. Hún kunni vel 
að meta nærgætna ákveðni hans og 
skynjaði einbeittan (brota)vilja. 

Allt hálfkák hafði hingað til reynst 
henni gagnslaust. Tímar fálmsins 
voru löngu liðnir. Það þurfti ekkert 
að nota maska á layerinn. Hún vildi 
fá það óþvegið og þar brást honum 

Kafli 3: Yfirvinna
Sólin var farin að setjast bak við Akra-
fjallið og litapaletta Reykjavíkur var 
svolítið pastelleg þegar Sæmundur 
kom og settist á skrifborð Grétu. 
Teiknistofa Sæmundar hafði 
fengið það sem verk  efni að endur -
hanna allar sælgætis umbúðir 
fyrir Nóa Siríus og það lá þunn 
sykurþoka yfir starfsmönnum teikni-
stofunnar í nokkra daga og engin 
hætta á að sælgætis sýnis hornin 
sem bárust myndu enda óhreyfð 
líkt og tilraunin Google Wave.

Sæmundur: „Gréta, ég er í smá vand-
ræðum, Nói (Síríus) var að hringja og 
þá vantar umbúðarkynninguna fyrir 
nýja súkkulaði lakkrís nammið strax 
á morgun! Bogi hefur fundað með 
þeim í allan dag en hann gæti vantað 
auka hendur til að ná að klára þetta 
fyrir morgun daginn. Ekki mundir 
þú vilja taka að þér smá yfirvinnu?“

Gréta: „Jah, jú jú. Það ætti svosem 
alveg að vera í lagi … ég var einmitt 
að ná að losa mig út úr einhverju 
verkefni með vinkonum mínum sem 
eru að fara að klára fata  hönnun … þær 
fóru eitthvað að rífast og allt í steik 

… þannig að … jú … jú, ég er til.“
Gréta varð öll innyfla volg við til-

hugsunina um hana og Boga ein og 
samanofin að vinna í geómetrísku 
formum leturs sem bragðgott súkku-
laðið átti að vefjast inn í – og það um 
miðja nótt. Bogi kom með lappann 
sinn í vinstri, bláan Gatorade og 
útkrotuðu Moleskin skissubóka í 

ekki bogalistin. Þarna voru þau nakin 
á rafrænu  skrifborði sem hægt var 
að færa upp og niður með einum 
hnappa þrýstingi. Þegar þarna var 
komið sögu var þeim alveg sama þótt 
Sjúkra þjálfara félag Íslands myndi 
aldrei gera þau að heiðurs félögum. 
Hann kyssti hana frá hálegg niður að 
láglegg eins og hann væri hálfofvirkur 
á Stamp toolinu. Hún fann að hún var 
álíka tilbúin og fonturinn sem hún 
hannaði í fyrra með öllum hástöfum, 
lágstöfum, ligatúrum og aukatáknum. 
Hún gat ekki beðið eftir að hann 
myndi hamra óheflað og taktfast. Hann 
mátti eiga það að það gerði hann 
svona eins og manneskja sem þekkir 
lyklaborðið sitt, velur hvern staf með 
viðeigandi fingurgómi, þarf ekki að 
horfa. Bogi hélt sér í lág stöfunum 
þrátt fyrir að finna fyrir velvilja Grétu.

ást á teiKnistOfunni 33
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Með hægum strokum renndi hann 
fingur gómum sínum upp mænu 
hennar. Lék sér að eyra hennar, lið 
og hökum. Hann beindi burstum 
sínum að örmum, lófum og kjúkum 
eins og hann væri að gefa henni vís-
bendingu um það sem koma skyldi. 

Þarna var hjartsláttur hennar 
orðinn svo ör að hann var sennilega 
farin að mælast á gos óróa mælum 
Veðurstofu Íslands. Hann lék sér að 
henni, snerti hana alla og þefaði sig 
fram í hálsakotið líkt og ræktaðir 
hönnuðir gera við ný bökuð prent-
verk. Hann gaf sér góðan tíma en var 
aldeilis ekki að neinu iðju leysislegu 
vafri. Það var sem öxulveldin mættust, 
japönsk tækni í bland við franska ást-
ríðu. Penna tól hans var á fullum blúss 
og hann beindi vektórum sínum að 
kverk hennar, rafeindir, boðeindir og 
nifteindir þutu um líkama hennar og 
hún þurfti að hafa sig alla við til að 
halda viftunni gangandi. Hann sleikti 
á henni svæðið kringum lendinguna 
eins og hungraður úlfur. Fyrrum 
elsk hugar urðu að fölum litblæ í 
minningu hennar, hálf upp leystir, 
mátti líkja við USB (kannski tveir 
Firewire) en Bogi, hann var eins og 
Cantdat sæstrengurinn. Traustur og 
áreiðanlegur. Fylling 100%. Ekkert 
loft á milli. Þvílíkt vinnsluminni 
hafði hún aldrei upplifað og færustu 
verkfræðingar Apple þorðu ekki 
einu sinni að láta sig dreyma um 
neitt þessu líkt. Vinnu semin entist 
nóttina langa og endaði með stór-
brotinni útrás í anda Jackson Pollock. 

að það var komin tími á að loka þessu 
skjali í bili og fara í sleep mode. 

Kafli 4: Lokadráttur
Upp úr þessu kvöldi hófst mikill 
fengi  tími á teiknistofunni og stökk 
gullhúð lagðist yfir samskipti 
Boga og Grétu. Þrátt fyrir mikið 
daður og áframhaldandi gælu-
verkefni í stunda skránni var einhver 
efi í Boga sem Gréta skynjaði. 

Gréta var svolítil fjöður í eðli 
sínu, fæddur krabbi, endur fæddur 
kolkrabbi. Allir angar úti. 

] Svo, þegar 
hann átti loksins 
lausa stund, valdi 
hann frekar að 
fara á CS (counter 
strike) mót 
en stefnumót 
við heildsaladætur 
úr Garðabæ.

Þegar fólk í frystihúsum fer í smók-
pásuna (fyrir hádegi) hafði Gréta 
a.m.k. 17 tabs opna í browsernum 
hjá sér. Lognmolla var ekki hennar 
tebolli. Frekar stormur í vatnsglasi. 
Stress innan skynsamlegra marka og 
hornklofa. Hún vildi sterka strauma, 
ástareldingar og engar pásur.

Bogi hins vegar þurfti aðeins að 
fín pússa baseline griddið áður en hann 
þorði að kasta sér út í ævintýri í stórum 
skala. Hann var ekki fyrir kennara-
tyggjóa-upphengi frá Pixel með fljótri 
og yfirborðskenndri yfirferð í við-
hengi. Nei, alls ekki, hann var meira 
fyrir inn rammað silkiþrykk og djúpar 
pælingar sem mátti sökkva sér í dagana 
langa. Nafla kusksskoðun á versta stigi 
og djúpsjávar köfun var hans fag. En 
slík lang hlaup hætti hann sér bara í ef 
hjartalínuritið sýndi miklar breytingar. 
Hæðir. Vinnu brögð af þessu tagi hafði 
Gréta takmarkaða þolin mæði fyrir, 
alla vega þegar kom að ástar málum. 

ECG     108                         11   20

Þegar blekið var búið lágu þau saman 
á gólfinu líkt og falleg ligatúra s og t 
(st) í Sabon next. Hann strauk á henni 
hvirfilinn og hún hélt fast utan um 
öxl hans og kyssti varlega á honum 
augað. Þau lágu þarna um stund og 
snertu hvert annað með rólegum, 
fíngerðum strokum og við það fengu 
þau bæði gæsa húð og fiðring í belginn. 
Hvorugt þeirra vildu að þessar gælur 
myndu enda en gólfið var bæði kalt 
og hart og þau fundu bæði með sér 

Eftir nokkrar vikur af hita- kulda-
köstum, barin bris og marin miltu 
ákvað Gréta að fara frá Teikn i-
stofu Sæmundar og hætta sér út í 
freelance bransann með tilheyrandi 
kaffi húsa heim sóknum og loðnum 
skatta framtölum. Hún var komin 
með nóg af biðinni eftir Boga og 
daglegri návist hans sem framkallaði 
dún lag yfir hugsanir hennar.

Þegar Gréta var horfin úr sjón-
deildar hring Boga varð hann fullur 
eftirsjá. Hann varð einn eftir með 
óstöðugt ECG og gallað grid. En 
þegar hann tók sig loksins saman til 
að játa til finningar sínar til Grétu 
var hún farin að vinna í nýju skjali. 

Gréta og Bogi hittast stundum 
óvart niðrí bæ með vandræðilegum 
augnaráðum og hjartaverk. Bæði 
tvö voru spotlitir, sterkir karakterar, 
sérvalin og spes blönduð. Hugmyndin 
var góð, ástríða við fyrstu sýn, 
hjartanudd, strjúk og sleikar, en Gréta 
og Bogi enduðu ekki sem heilög 
eining, heldur vöfruðu þau um í 
endaleysi litrófanna um alla framtíð.
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Ég verð að viðurkenna eitt. Ég hef 
alltaf haft „sjúklega“ mikinn áhuga 
á jafnréttis málum sem helgast 
væntanlega af þeirri staðreynd að ég 
leit fyrst dagsins ljós á alþjóðlegum 
baráttudegi kvenna. Allt sem konur 
gera sem og framkvæma finnst mér 
alveg „brjálæðislega meiriháttar“. 
Samt rekum við konur lestina — á 
flestum sviðum — á alheimsvísu. Þess 
vegna rak ég upp stór augu þegar 
ég sá fyrir lestur auglýstan þegar ég 
var í námi við Viðskiptaháskólann 
í Kaupmannahöfn síðasta vetur. 
Fyrirsögnin var „The Female Economy“ 
og fyrirlesarinn var aldrei þessu vant, 
miðaldra karlmaður. Auðvitað dreif 
ég mig á þennan fyrirlestur. Plantaði 
mér á fremsta bekk í troðfullum sal 
og beið spennt eftir fagnaðarerindinu 

— og varð ekki fyrir vonbrigðum.  

Kaupmáttur kvenna
„Stærstu viðskiptatækifæri samtímans 
liggja hjá konum“, fullyrti fyrirlesarinn 
Michael J.  Silverstein og annar 
höfundur bókarinnar „Women want 
more“. Hann skrifaði bókina ásamt 
Kate Sayre en þar upplýsa þau um hin 
gríðarlegu viðskiptatækifæri sem fólgin 
eru í konum. Höfundar bókarinnar 
starfa hjá Boston Constulting Group 
sem er alþjóðlegt ráðgjafafyrirtæki 
og starfar víðsvegar um heiminn. 
Þau ákváðu að hrinda í framkvæmd 
viðamikilli alþjóðlegri könnun um 
konur og lífshætti þeirra – og könnuðu 
þá sérstaklega hvort fyrirtæki byðu 
uppá þá þjónustu og vörur sem konur 
þurfa og/eða hentar lífsstíl þeirra. 
Um 12.000 konur úr hinum ýmsu 

stigum þjóðfélagsins og frá meira en 
40 löndum tóku þátt í könnuninni. 
Niðurstaðan var sú að fyrirtæki væru 
ekki að sinna konum og þyrftu að 
beina spjótum sínum í auknari mæli 
að þörfum kvenna. Af hverju ættu 
fyrirtæki að gera það? Nú, ástæðan væri 
sára einföld. Konur væru að sækja í sig 
veðrið — kaupmáttur kvenna væri að 
aukast svo hressilega að fyrirtæki gætu 
ekki litið framhjá þeirri staðreynd. 
Þau þyrftu að sinna konum betur og 
bjóða uppá þá þjónustu og vörur sem 
hentar þeim. Konur væru að sækja í 
sig veðrið með aukinni menntun og 
væru því að klífa metorðastigann — 
hægt en örugglega. Fyrirlesarinn hressi, 
Michael J. Silverstein, hélt því fram að 
þau markaðstækifæri sem lægju hjá 
konum væru það gríðarleg — að þau 
væru fleiri og stærri en markaðir í Kína 
og Indlandi. Hann sagði ákveðinn, 

„hættið að gjóa augunum til austurs 
í leit að markaðstækifærum. Ekki 
leita langt yfir skammt — tækifærin 
eru í ykkar nánasta umhverfi.“ 

Endalaus sóknarfæri
Þrátt fyrir þá staðreynd að konur 
séu að sækja í sig veðrið — halda 
fyrirtækin áfram að beina spjótum 
sínum eingöngu að karlmönnum. 
Þar af leiðandi mistekst þeim að 
nýta þau tækifæri sem hafa skapast 
að undanförnu. Þó er mikilvægt 
að taka fram að konur eru ekki 
einsleitur hópur. Konur eiga 
kynferði sitt sam eiginlegt en hafa 
þó ólíkar þarfir. Í þeirri viðleitni að 
ná til kvenna væri alls ekki nóg að 
framleiða einungis „bleikar vörur“ 

„Þess vegna eru 
sóknarfærin hjá 
konum — því sem 
markaður er hann 
stærri en markaðir 
í Kína og Indland 
samanlagðir.“
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sem fyrirlesarinn sagði að væru helstu 
mistök fyrirtækja. Fyrirtæki þurfa að 
leggjast í markaðsrannsóknir til þess 
að kanna hvernig þau geti háttað sinni 
vöruþróun — vandamálið sé alls ekki 
leyst með því að framleiða sömu vörur 
og fyrir karla — nema bara bleikar. Á 
alþjóðavísu er kaupmáttur kvenna um 
20 trilljónir dollara og næstu fimm árin 
getur sú upphæð hækkað í 28 trilljón 
dollara. Þess vegna eru sóknarfærin 
hjá konum — því sem markaður er 
hann stærri en markaðir í Kína og 
Indland samanlagðir. Í raun tvisvar 
sinnum stærri. Að mati fyrirlesarans 
væri það í raun heimskulegt að 
horfa framhjá þessum sóknarfærum. 
Samt sem áður eru alltof fá fyrirtæki 
beina spjótum sínum að konum 
— „fyrirtækin verða að leggjast í 
markaðsrannsóknir og komast að hinu 
sanna“ sagði fyrirlesarinn ákveðinn.

Staðalímyndir kvenna
Niðurstöður könnunarinnar sýndu 
fram á að konur upplifa sig vanræktar. 
Þrátt fyrir aukinn kaupmátt sem og 
hærri þjóðfélagsstöðu — er enn verið 
að vanmeta konur. Of miklar kröfur 
eru gerðar til kvenna þar sem þær 
þurfa stöðugt að forgangsraða milli 
heimilis, vinnu og fjölskyldu. Alltof 
fá fyrirtæki hafa brugðist við þessu 
með aukinni þjónustu og vörum 
— þrátt fyrir þá staðreynd að konur 
taka flestar ákvarðanir um útgjöld 
heimilisins. Konum finnst ennþá erfitt 
að finna buxur sem passa, kaupa hollan 
skyndibita, nýta sér fjármálaráðgjöf 
án þess að verða niðurlægðar sem og 

finna tíma fyrir líkamsrækt. Fyrirtæki 
halda áfram að bjóða konum vörur 
og þjónustu sem henta þeim illa. Að 
auki má nefna að markaðsherferðir 
styðjast ennþá við gamaldags 
staðalímyndir kvenna. Til dæmis má 
nefna nýlega eldhúspappírsauglýsingu 
þar sem feðgar hella niður og 
mamman kemur hlaupandi og 
þrífur upp eftir þá — brosandi með 
nýja Bounty eldhúspappírinn.

Konur eru framtíðin
Fyrirtæki sem vilja aðlaga sig að 
nútímanum og vilja lifa af í þeirri 
hörðu samkeppni  sem nú ríkir ættu 
að breyta sinni nálgun. Þess má geta 
að niðurstöður könnunarinnar sýndu 
fram á að helstu sóknarfærin liggja 
í sex flokkum: matvöru, heilsurækt, 
fatnaði, snyrtivörum, fjármálaþjónustu 
og heilsugæslu. Um leið og fyrirtæki 
átta sig á þessum tækifærum þurfa þau 
þó að straumlínulaga markaðsherferðir 
sínar. Ekki er hægt að bjóða uppá 
gamaldags auglýsingaherferðir, á borð 
við hamingjusömu húsmóðurina eða 
þvottaóðu konuna með blettahreinsinn 
á lofti. Mikilvægt er að hafa í huga 
að ekki er hægt að alhæfa um konur, 
líkt og fyrr kom fram. Könnunin 
leiðir þó í ljós að konur eigi það 
sameiginlegt að upplifa  sig vanmetnar. 
Að skilja og virða þarfir kvenna — 
og bjóða uppá viðeigandi vörur og 
þjónustu er lykillinn að velgengni. 
Niðurstaðan verður stórkostlegur 
vöxtur, aukinn markaðshlutdeild og 
aukinn hagnaður fyrir fyrirtækin — 
í miðri alheimskreppu. Fyrirlesarinn 

spurði áhyggjufullur „hafa fyrirtæki 
virkilega efni á því að missa af 
þessum stórkostlegu sóknarfærum?“

Náðu þinni sneið af kökunni!
„Lykillinn að ykkar velgengni — góðu 
fundargestir — er einnig að beina 
spjótum ykkar að konum“ voru 
lokaorðin. Fyrirlesarinn uppskar 
dynjandi lófaklapp. Ljóst var að flestir 
í salnum urðu fyrir miklum áhrifum. 
Fundargestir stóðu upp til þess að 
fagna boðskapnum og héldu áfram 
að klappa. Fyrirlesarinn varð bljúgur 
og þakkaði pent fyrir sig. Hann hvatti 
fundargesti til þess að láta til sín 
taka — vera skapandi og ná þannig 
vænni sneið af kökunni. Með öðrum 
orðum, að nýta sér þessi sóknarfæri. 
Ég sat agndofin og hugsaði málið í 
skamma stund áður en ég dreif mig 
útúr salnum. Auðvitað er þetta málið 

— ég hef nú alltaf vitað að konur rokka. 
Með allan þann sköpunakraft sem 
leynist á Íslandi — á eyju íss og elda — 
ættu allir þeir skapandi einstaklingar 
sem þar leynast að láta til sín taka. 
Hvað vantar og hvað er hægt að skapa? 
Sóknarfærin leynast hjá konum, ágæti 
lesandi. Ég hvet þig til þess að leggja 
höfuðið í bleyti. Vertu skapandi og 
náðu þér í hressilega sneið af kökunni 
— áður en einhver annar verður fyrri til. 
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Flestum auglýsingum er beint að þeim 
sem sjá um innkaup fyrir heim ilin og 
taka kaupákvarðanir. Því er mikilvægt 
fyrir auglýsendur og alla þá sem koma 
nálægt auglýsingagerð að vita hverjir 
þetta eru. Það hefur almennt verið 
talið að þeir sem sjá um innkaupin 
á neysluvörum fyrir heimilið séu 
konur. Spurningin er hvort þetta 
hafi eitthvað breyst á síðustu árum. 
Til að rýna í kauphegðun Íslendinga 
voru skoðaðar spurningar í Neyslu- 
og lífsstílskönnun Gallup (NLG). 
Í könnuninni eru netnotendur á 
aldrinum 16 til 75 ára spurðir um 
ríflega 2000 atriði er lúta að daglegri 
neyslu, áhugamálum, tómstundum, 
viðhorfum og eignum. Svörum í NLG 
er safnað yfir árið og er hún send á 

4000 manna úrtak úr Viðhorfahópi 
Capacent Gallup. Grunnurinn undir 
þessa rannsókn er spurningin „Að hve 
miklu leyti sérð þú um matarinnkaup 
til heimilisins?“ Þessi spurning 
var skoðuð út frá kyni og aldri og 
þróun allt frá árinu 1999. Þessu til 
viðbótar voru skoðaðar nokkrar aðrar 
spurningar er varða kauphegðun. 

Samkvæmt NLG árið 2010 segjast 
41% kvenna sjá að öllu leyti um 
matarinnkaupin og 33% segist sjá að 
mestu leyti um matarinnkaupin á 
meðan 17% karla sjá að öllu leyti um 
matarinnkaupin og 16% að mestu leyti. 
37% karla telja sig sjá um helming 
martarinnkaupa en 30% að litlu eða 
engu leyti. Það má því segja að þessi 
mýta um að konur séu innkaupastjórar 

heimilanna eigi enn við rök að styðjast. 
Ef þróunin frá árinu 1999 er skoðuð 
kemur í ljós að breytingarnar hafa 
verið afskaplega litlar. Karlar telja sig 
þó sjá um stærri hluta innkaupanna en 
konur en það gera konur aftur á móti 
líka og hefur því lítið dregið saman 
á milli kynjanna.  Vitaskuld standast 
þessar fullyrðingar kynjanna ekki og 
annaðhvort kynið hefur rangt fyrir sér. 

Þegar matarinnkaup eru skoðuð 
með tilliti til aldurs kemur í ljós að 
munurinn er lítill sem enginn eftir 
aldurshópum, konur sjá um mun 
stærri hluta matarinnkaupa í öllum 
hópum. Í NLG er líka spurt hversu oft 
fólk komi í stórmarkaði. Svörin við 
þeirri spurningu styðja niðurstöður 
spurningarinnar hér til hægri og svo 

12%
kvenna

2%
karla

32%
kvenna

16%
karla

42%
kvenna

52%
karla

Mjög 
sammála

frekar 
ósammála

Frekar 
sammála

höfundur: Ásmundur Þórðarson

Mér finnst gaman að versla
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virðist sem konur komi mun oftar í 
stórmarkaði. Þegar spurt er hversu oft 
fólk komi í smærri matvöruverslanir er 
þó lítill munur milli kynja. Samkvæmt 
könnuninni hefur þó heimsóknum 
í smærri matvöruverslanir fækkað 
mikið hjá báðum kynjum. Karlar 
koma þó samkvæmt þessari könnun 
mun oftar í söluturna, bakarí og á 
bensínstöðvar. Karlar virðast því 
vera að fara í búðir eins og konur 
en kauphegðunin er mismunandi.

 Í NLG er listi af fullyrðingum sem 
þátttakendur eru beðnir að meta 
hversu sammála eða ósammála þeir 

eru. Ein af þessum fullyrðingum 
er; „Mér finnst gaman að versla“. 
Það kemur í ljós að konum finnst 
mun frekar gaman að versla eins 
og sést á myndinni hér til vinstri.

Miðað við svör kynjanna virðist 
því enn vera ástæða fyrir auglýsendur 
á neysluvörum að höfða frekar til 
kvenna en karla hvað sem jafnrétti 
líður. Þeir munu örugglega gera það 
áfram meðan þeir telja sig ná betur 
til þeirra sem taka kaupákvörðun.

 

76%

54%

konur karlar

hel-
ming

karla

13%
kvenna

31%

Mjög 
ósammála

að hve miklu leyti sérð þú um 
matarinnkaup til heimilisins?
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Það er gott og blessað þegar öll fjölskyldan getur skemmt 
sér yfir sömu myndinni. Myndir á borð við Leitin að 
Nemo, Madagaskar, Ísöld og Leikfangasaga hafa notið 
mikilla vinsælda. Þarna eru dýr á borð við fiska, mörgæsir, 
rottur og hvaðeina í stórum hlutverkum auk talandi 
leikfanga af ýmsum stærðum og gerðum. Fjölskylduvænna 
getur það ekki orðið, eða hvað?
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42………..………..………..………..………..………..………..
„því meira sem 
stelpa horfir á 
sjónvarp, því færri 
möguleika finnst 
henni hún eiga í 
lífinu og því meira 
sem strákur horfir 
því meiri karlremba 
verður hann.“
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Fáar og fálegar kvenpersónur
Myndirnar eru kannski fjölskyldu-
vænar en ekki eru þær um alla 
fjölskylduna, kvenkynið er að stórum 
hluta skilið útundan. Kvenpersónur 
eru fáar og fæstar af þeim gera 
eitthvað stórkostlegt. Sumar eru 
líka fáklæddar eins og einhverjar af 
barbídúkkunum í Leikfangasögu. 
Kúrekastelpan í Leikfangasögu er 
ágæt en hún er ekki í aðalhlutverki, 
hún er á hliðarlínunni, í kantinum, 
stuðningur við aðrar persónur.

Nú finnst einhverjum þetta 
kannski öfgakennd lýsing, byggð á 
einhverri tilfinningasemi og andúð 
á bleikklæddum prinsessum og 
svartklæddum sjóræningastrákum. 
Svo er alls ekki. Hvatinn til skrifanna 
er heldur áfall yfir nýrri rannsókn 
Annenberg-blaðamannaháskólans 
við Háskólann í Suður-Karólínu, 
sem Newsweek ritaði grein 
um. Farið var í saumana á 122 
fjölskyldumyndum, sem voru 
frumsýndar á árunum 2006 til 2009. 

Rannsókn Stacy Smith og Marc 
Choueiti leiddi í ljós að aðeins 
29,2% persónanna voru konur. 
Og ein af fjórum kvenpersónum 
var sýnd í „kynþokkafullum, 
þröngum eða tælandi fötum“. 

Ekki pláss fyrir leg
Kvenpersónurnar voru líka líklegri 
en karlpersónur til að vera fallegar og 
ein af hverjum fimm sýndi bert hold 
nálægt naflasvæði. Ein af hverjum 
fjórum kvenpersónum var ennfremur 
með svo mjótt mitti að höfundarnir 
fengu þá niðurstöðu að það væri „lítið 
pláss fyrir leg eða önnur líffæri“.

Kvenpersónurnar eru líka oftar 
hafðar yngri en karlarnir sem ýtir 
undir þá hugmynd að æska, fegurð 
og kynþokki séu mikilvægari 
eiginleikar hjá konum en körlum.

Rannsóknin var gerð fyrir Stofnun 
Geenu Davis um kyn í kvikmyndum, 
sem hefur verið að safna að sér 
tölfræði um konur í kvikmyndum. 
Davis sagði Newsweek að rannsóknir 
sýndu að 17% teiknara væru konur, 
konur mynduðu 17% af hóp í 
hópatriðum í fjölskyldumyndum og 
aðeins 17% sögumanna eru konur. 

Takmarkar ímyndunaraflið
Leikkonan, sem er meðal annars 
þekkt fyrir hlutverk sitt í Thelma 
and Louise, bendir á að það sem sé á 
skjánum skipti máli. Það hafi áhrif á 
ímyndunarafl okkar og takmarki það 
stundum. Einhliða kvenpersónur í 
kvikmyndum hafi því áhrif á hvernig 
strákar og stelpur hugsi um stelpur.

Könnun sem var gerð árið 2003 af 
Kaiser-fjölskyldustofnuninni leiddi 
í ljós að börn að sex ára aldri eiga 
að minnsta kosti 20 mynddiska. 
Helmingur þeirra horfir á að minnsta 
kosti einn á dag. Davis bendir á 
rannsóknir sem hafa leitt í ljós að því 
meira sem stelpa horfir á sjónvarp, því 
færri möguleika finnst henni hún eiga 
í lífinu og því meira sem strákur horfir 
því meiri karlremba verður hann.

Vantar konur bak við tjöldin
Í Annenberg-rannsókninni voru 7% 
leikstjóranna, 13% rithöfundanna 
og 20% framleiðendanna konur. 
Þetta er hugsanlega einhver helsta 
ástæðan fyrir þessari kynjaslagsíðu. 
Ennfremur kom í ljós að í myndum 
með einum eða fleirum kvenkyns 
handritshöfundum voru 10% fleiri 
kvenpersónur en í myndum þar 
sem karlar sáu eingöngu um skrifin. 

„Þetta er hvetjandi. Þetta þýðir að 
konur geta verið drifkraftur á bak við 
breytingar,“ sagði Davis í tilkynningu 
sem stofnun hennar sendi frá sér eftir 
að rannsóknin var gerð opinber.

Davis vill hafa fleiri konur á bak 
við tjöldin og fjölbreyttari stelpur 
og konur á skjáinn. „Við viljum 
fleiri og fjölbreyttari kvenpersónur. 
Við vitum að ef stelpur horfa á 
kvenpersónur í ódæmigerðum 
störfum eykur það líkurnar á að 
þessar sömu stelpur sækist eftir 
óhefðbundnum starfsferli. Strákar 
fara einnig að líta á það sem venjulegt 
en ekki undantekningu,“ sagði hún 
einnig en það sem er á skjánum 
heima í stofu er hluti af veruleika 
barnanna. Það er því mikilvægt að 
horfa á myndirnar með börnunum 
og ræða þær, í stað þess að forðast 
þær, sem er ekki raunhæfur kostur.

Strákar vilja líka  
sterkar stelpur
Það er ekki boðlegt að kvenpersónur 
í fjölskyldumyndum séu alltaf á 
hliðarlínunni, þær eiga líka að vera 
í miðjunni, ekki bara að klappa fyrir 
strákunum og sýna á sér naflann.

Strákum finnst líka gaman að horfa 
á sterkar kvenpersónur. Þar er Lína 
langsokkur kannski besta dæmið. 
Teiknimyndir um ævintýri Línu eru 
mjög vinsælar á heimili mínu hjá 
tæplega þriggja ára dreng. Það mættu 
alveg vera fleiri Línur í heiminum.

Greinin er byggð á pistli sem birtist  
í Morgunblaðinu 6. október 2010.

það vantar fleiri lÍnur
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þrjár
kynslóðir 
grafískra 
hönnuða

þrjár
kynslóðir 
grafískra 
hönnuða

þrjár
kynslóðir 
grafískra 
hönnuða
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Íslenskir kvenkyns grafískir hönnuðir. Þær 
eru kraftmiklar, með gott innsæi og mikinn 
sköpunarkraft. Þegar við ákváðum að skyggnast 
inn í heim íslenskra kvenkyns hönnuða, völdum 
við nokkur nöfn og höfðum samband. Við urðum 
undrandi á góðum viðbrögðum og svörum þeirra 
sem gætu fyllt heila bók. Þessi athugun gefur 
frábært tækifæri til að rýna í hönnun þeirra og fá 
frá þeim innblástur. Til að fá betri yfirsýn völdum 
við sex hönnuði og skiptum þeim í þrjár kynslóðir 
sem við nefndum: Urði, Verðandi og Skuld, í ætt 
við örlaganornirnar þrjár, táknandi fortíð, nútíð 
og framtíð í hinni norrænu goðafræði. 
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Árið 1936 varð Ágústa Pétursdóttir Snæland bæði fyrsta konan og fyrst Íslendinga 
til að ljúka námi í auglýsingateiknun. Ágústa er fædd í Kvosinni í Reykjavík 
árið 1915, dóttir Péturs Halldórssonar borgarstjóra. Hún stundaði nám við 
Listiðnaskólann í Kaupmannahöfn á árunum 1933-36, og eftir heimkomuna 
og fram til 1943 vann hún að alls kyns auglýsingaverkefnum í Reykjavík. 
Næstu þrjá áratugina helgaði Ágústa sig heimilishaldi og barnauppeldi, en lét 
aftur til sín taka með eftirminnilegum hætti á áttunda áratugnum þegar hún 
vann tvær mikilvægar samkeppnir um merki, fyrst samkeppnina um merki 
Landsvirkjunar og stuttu síðar um merki Listahátíðar.

Hvaðan kom áhuginn á að 
læra auglýsingahönnun á 
öndverðum fjórða áratugnum? 
Ég held að móðir mín, Ólöf 
Björnsdóttir, hafi átt mestan 
þátt í ákvörðun minni að sækja 
um Kunsthåndværkerskolen í 
Kaupmannahöfn árið 1933. Hún var 
ákaflega listfeng, teiknaði, hannaði og 
saumaði margvíslega fallega hluti en 
fékk ekki tækifæri til að læra fyrr en 
börnin voru komin til náms erlendis. 

Þá innritaðist hún í bréfaskóla í 
Lundúnum og lærði að mála með 
olíulitum. Svo var Halldór bróðir minn, 
síteiknandi frá unga aldri, þannig að 
andrúmsloftið á heimilinu var mjög 
skapandi. Sjálf teiknaði ég ekki og vissi 
ekki að ég gæti það. En ég sat oft við 
bókahillu á heimilinu þar sem var að 
finna listaverkabækur, og þær skoðaði 
ég upp til agna. Enn í dag er ég að 
bera kennsl á verk listamanna sem 
ég kynntist í gegnum þessar bækur.

Það sem varð til þess að ég lagði 
út á þessa braut var að ég komst ekki 

inn í Menntaskólann í Reykjavík, 
ég var soddan rati í reikningi. Þetta 
þótti voðaleg vansæmd fyrir stúlku 
eins og mig. Eftir á að hyggja var 
þetta sennilega mín mesta gæfa. 

Í framhaldi af því stakk móðir 
mín upp á því að ég færi út til 
Danmerkur að læra auglýsingagerð. 
Björn, eldri bróðir minn og Anna 
Claessen, besta vinkona mín, höfðu 
ákveðið að fara utan í framhaldsnám 
að loknu stúdentsprófi. Því ákvað 
ég að bíða í tvö ár eftir að þau 
lykju prófi og verða þeim síðan 
samferða til Kaupmannahafnar.

Hvernig barstu þig að þegar 
þú komst heim 1936, lýstirðu 
eftir verkefnum eða fékkstu 
þau eftir öðrum leiðum? 
Ég byrjaði á að vinna ýmis viðvik 
fyrir föður minn sem þá rak 
Bókaverslun Sigfúsar Eymundssonar, 
hanna bæklinga til að kynna helstu 
bækurnar, merkimiða og jólakort. Í 
litlum bæ eins og Reykjavík vissu 
allir allt um alla, því þurfti ég ekki 

að hafa fyrir því að tilkynna að 
ég kynni að teikna auglýsingar. 

Verkefnin voru býsna fjölbreytt. 
Til dæmis teiknaði ég mitt fyrsta 
firmamerki, fyrir Stál-húsgögn, í 
september 1936 og fékk greiddar 15 
krónur fyrir. Það merki er enn notað 
nokkurn veginn eins og það var 
hannað. Stuttu síðar teiknaði ég líka 
merki fyrir Kvenfélagasamband Íslands. 
Árið 1937 teiknaði ég líka merkimiða 
fyrir púðurdósirnar sem Vera Simillion 
seldi hér. Sama ár gerði ég kápu fyrir 
skáldsögu Kristmanns Guðmundssonar, 

„Lampinn“, sem ég er enn nokkuð 
ánægð með. Og á árunum 1937-1938 
var ég fengin til að gera jólafrímerki 
fyrir Thorvaldsensfélagið. Það voru 
eiginlega engin takmörk fyrir því 
hvað maður var beðin um að gera, 
til dæmis var ég fengin til að teikna 
einkennisbúninga skipstjórnarmanna 
og ýmislegan annan búnað fyrir 
skip Eimskipafélagsins.

Tveir framkvæmdamenn, Gunnar 
Thoroddsen og Skúli Jóhannsson, U

R
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Brot úr samtali aðalsteins ingólfssonar og gísla 
b. björnssonar við Ágústu frá árinu 2004.
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vildu gefa út kvennablað rétt fyrir 
stríð og báðu mig að gera tillögu 
að útliti þess. Sem ég gerði, en 
blaðið varð aldrei að veruleika; 
hefði sennilega ekki getað keppt við 
útlendu kvennablöðin sem farið var 
að flytja inn í stríðinu. Í stríðinu seldi 
ég líka heil ósköp af póstkorti sem 
ég teiknaði af stúlkum á íslenskum 
peysufötum; útlendu hermennirnir 
höfðu á því sérstakt dálæti.

Frá byrjun hefur því verið litið 
á þig sem fagmanneskju og komið 
fram við þig í samræmi við það? 
Ætli fólk hafi ekki bara litið á mig 
sem manneskju sem gat leyst ýmis 
vandamál sem upp komu á þessu 
sviði. Svo var ég ekkert allt of örugg 
með mig fyrst í stað. Einar Kristjánson, 
sem stofnaði auglýsingamiðlunina 
ACTA 1935 eða 36, vildi fá mig í 
vinnu, en ég vildi ekki þiggja, ekki 
síst fyrir það að ég var ekki viss um 
að ég stæði undir ábyrgðinni. 

Hvernig var svo háttað samskiptum 
ykkar auglýsingateiknaranna 
hér heima fyrst í stað? 
Þau voru ákaflega góð. Atli Már og 
Ásgeir Júlíusson voru miklir vinir 
Halldórs og komu iðulega í heimsókn 
til hans á vinnustofuna sem hann hafði 
gert sér ofan á bílskúrnum að Túngötu 
38. Seinna bættist Jörundur Pálsson í 
hópinn. Tryggvi Magnússon var hins 
vegar af eldri kynslóð teiknara, fæddur 
aldamótaárið, og átti ekki eins mikla 
samleið með þeim. Þar sem ég fluttist 
brátt á Túngötuna með mína fjölskyldu 
hitti ég þessa stráka mjög oft. Oft var 
glatt á hjalla og umræðan kannski ekki 
ýkja fagleg, en þó tóku menn sig saman 
þann 23. nóvember 1953 og stofnuðu 
FÍT þarna á vinnustofunni hjá Halldóri.

Þekktasta merki þitt í seinni 
tíð er líkast til merki Listahátíðar 
í Reykjavík frá 1969. 
Ætli það ekki. Hins vegar hefur það 
aldrei verið nýtt til fullnustu eins og ég 
lagði það upp og forskriftin hljóðaði 
raunar upp á. Beðið var um þrenns 

konar útfærslu merkis, í tveimur litum 
til að nota á veggspjald, til að nota sem 
barmnælu og loks merki í einum lit. 
Ég gekk út frá hugmyndinni um „jurt“ 
og „fræhylki“, þar sem annað formið 
er látið fæða hitt af sér. Grunnliturinn 

— fjólubláminn — og hringlaga 
formin táknuðu fjallahringinn um 
Reykjavík, samanber „Akrafjall 
og Skarðsheiði, eins og fjólubláir 
draumar …“ Hins vegar opnaði ég 
fyrir þann möguleika að breyta litrófi 
merkisins frá hátíð til hátíðar, jafnvel 
eftir því hvaða listgreinar væri verið 
að kynna. Einnig mátti breyta litum 
á barmmerkinu milli hátíða, þannig 
að það öðlaðist söfnunargildi með 
tímanum. Í dag er merkið notað 
nánast eingöngu í svart/hvítu.

þrjár Kynslóðir grafÍsKra Hönnuða



254

48

Hvað varð til þess að þú fórst að læra 
grafíska hönnun á sínum tíma? 
Það var bara mjög einfalt, vantaði 
lifibrauð. Ég var alveg sannfærð um 
að ég gæti ekki selt myndirnar sem 
ég vildi mála þá, sem voru konkret 
abstraktmyndir og ég var ekki tilbúin 
í einhverja málamiðlun með það að 
fara að mála eitthvað sem fólk vildi. En 
svo sá ég hvað var hægt að gera flotta 
hluti í grafískri hönnun, vinna fyrir sér, 
skemmta sér við það og fá borgað fyrir 
það. Ég hafði verið tvö sumur að vinna 
á teiknistofu hjá Sveini Kjarval sem var 
með teiknistofu sem var fyrst og fremst 
innréttinga- og húsgagnahönnun. 
Þar gerði ég mikið af neonskiltum. 
Svo má nefna Sverri Haraldsson, 
sem var annar aðalkennari minn í 
Myndlista- og handíðaskólanum, en 
hann var afskaplega fínn málari og 
myndlistarmaður. Hann hafði mikinn 
áhuga á hönnun. Hann hannaði 
meðal annars útlit mjólkurbílana 
og smjörumbúðir. Mér fannst þetta 
áhugavert fag og að ég gæti alveg átt 
heima í því. Sveinn Kjarval ráðlagði 
mér eindregið að fara ekki í málverkið, 
þannig að ég sneri mér að hönnun 
og leið afskaplega vel yfir því.

Heldur þú að það að vera 
kona hafi staðið í vegi fyrir þér 
sem grafískur hönnuður?
Nei, ég kannast ekki við það. Ég var 
bara stemmd þannig að mér fannst 
ég geta gert hvað sem er, jafn vel og 
hvaða strákur sem er. Ég bara var ekki 
með vanmáttarkennd. Ég held að 
það hafi skipt máli án þess að ég hafi 
eitthvað verið að gössla yfir strákana. 

Hverjar eru/voru þínar fyrirmyndir? 
Ég man eftir auglýsingum sem Hörður 
Ágústsson gerði fyrir Almennar 
tryggingar. Þetta voru litlar tveggja 
dálka auglýsingar með léttri teikningu 
af unglingi og fallegri einfaldri 
týpógrafíu. Þessi auglýsing skar sig 
úr öðru í blaðinu. Svo keypti ég mér 
bækur um grafíska hönnun og í þeim 
sá maður afskaplega fína hluti eftir 
erlenda auglýsingateiknara. Ég var 
áskrifandi af blaðinu Graphis. Ég man 
einnig eftir útstillingum Kjartans 
Guðjónssonar í glugga verslunarinnar 
Kron á Skólavörðustíg. Hann var 
flínkur pensilskrifari. Við Hörður 
Daníelsson, maðurinn minn og ég, 
fórum oft í göngutúr á kvöldin bara 
til að sjá hvað væri nýtt hjá Kjartani. 
Við Hörður höfum alla tíð unnið náið 
saman og hvatt hvort annað áfram.

Hver voru skemmtilegustu verkefnin 
og voru einhver verkefni leiðinleg? 
Mér finnst merkin alltaf hafa verið 
áhugavert viðfangsefni. Formræn 
glíma við að skapa andlit á fyrirtækin. 
Svo fannst mér bókakápur líka 
mjög áhugaverðar. Skemmtilegustu 
verkefnin eru bara þau sem maður er 
að vinna hverju sinni. Maður flokkaði 
stundum verkefnin í leiðinleg og 
skemmtileg. Ég man eftir því að 
eitt sinn ætluðum við að segja upp 
viðskiptavini því verkefnin frá honum 
voru svo „leiðinleg“. Hann sagði þá 
að nú þyrfti hann á okkur að halda 
og við mættum ekki svíkja hann 
þegar hann þurfti virkilega á hjálp að 
halda. Þessi náungi bjó til afskaplega 
góðar fiskibollur og þá breytti maður 
um viðhorf og hugsaði; hann býr til 

góða vöru, við hljótum að geta búið 
til góðar umbúðir fyrir þessa vöru. 
Þetta er bara spurning um viðhorf.

Peningaseðlarnir eru væntanlega 
eitt af viðamestu verkefnunum 
þínum. Hvernig urðu þeir til? 
Það var afskaplega stórt verkefni og 
mér var sýnt mikið traust. Ég fékk 
upphaflega að vita að það eigi að 
gera nýja seðlaröð og tók á því alveg 
frá byrjun. Ég fékk Stefán Fairbairn, 
einn teiknaranna á stofunni okkar, í 
lið með mér. Við unnum verkefnið 
saman og fengum við nokkuð 
frjálsar hendur. Fyrst komu tíu; 
fimmtíu; hundrað og fimm hundruð 
króna seðlar. Stuttu síðar komu eitt 
þúsund króna seðillinn og fimm 
þúsund krónurnar enn síðar. Það 
sem er mjög sérstakt við þessa seðla 
er að hver þeirra tengist ákveðinni 
persónu. Allt sem er á tilteknum seðli 
tilheyrir þeirri persónu. Mynstur, 
letur, hlutir og klæðnaður. Við 
unnum geysilega heimildavinnu, 
sviðsettum atriði, ljósmynduðum og 
teiknuðum upp. Við fengum leikara 
og fyrirsætur, létum smíða leikmyndir 
og klæðnaður var saumaður. Þetta 
var einstakt og ég er afskaplega 
þakklát að hafa fengið þetta verkefni.

Notar þú krítarkort eða seðla? 
Ég er með krítarkort en auðvitað 
á maður stundum seðla. Ég er 
nú annars að vona að við tökum 
bara upp evru. Það er ómögulegt 
að vera með ónýtan gjaldmiðil.

Hvert sækirðu innblástur? 
Fyrst og fremst er það náttúru-
upplifun sem veitir mér innblástur 
í myndlistinni í dag. Þegar ég hannaði U
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bókakápur las ég alltaf bókina. Ég 
finn einhvern anda í bókinni sem 
mig langar að koma áfram. Maður 
reynir að fanga anda viðfangsefnisins.

Er eitthvað sem þú lærðir á 
ferli þínum sem hönnuður sem 
nýtist þér í myndlistinni í dag? 
Mér finnst ég ekki geta tiltekið eitthvað 
sérstakt annað en að alla daga fékkst 
maður við sjónrænar og huglægar 
lausnir. En mér finnst hinsvegar að 
myndlistin hafi nýst mér heilmikið 

í hönnuninni. Ef merkin eru borin 
saman við vatnslitamyndirnar mínar 
þá eru þær held ég eins lausar við 
vera hannaðar og nokkuð getur verið. 
En ef ég færi út í abstraktið aftur 
þá væri kominn skyldleiki. Ég held 
að ég hafi verið að leita mjög lengi 
eftir því að gera verk sem ég var ekki 
beðin um, heldur að reyna að toga 
upp tilfinningarnar og koma þeim 
á pappírinn. Það er allt öðruvísi 
flæði. Ég fór í ferðalög og var opin 

fyrir umhverfinu. Ég lét upplifanir 
mínar ganga á blaðið. Þetta var svona 
spontant athöfn. Það má segja að eftir 
allan þennan tíma í agaðri grafískri 
hönnun sé ég að reyna að lifa í núinu.

Hvað geturðu ráðlagt ungum 
konum sem eru að hefja feril 
sinn sem grafískir hönnuðir? 
Treysta á eigið innsæi og muna að 
ekkert verkefni er ómerkilegt. 

Mjólkursamsalan 1984

BYKO 1967

 Loftorka um 1964

Álafoss

Mosfellshreppur 1968

 Merki hannað fyrir FÍT

1100 ára afmæli Íslandsbyggðar 1972

Osta & smjörsalan 1969

Náttúruverndarráð 1967

þrjár Kynslóðir grafÍsKra Hönnuða
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Ég var síteiknandi sem barn og það má 
segja að ég hafi teiknað mig í gegnum 
grunnskóla og menntaskóla. Ég fór 
því að loknu stúdentsprófi beint inn 
í Listaháskólann eða Myndlista- og 
handíðaskólann eins og hann hét þá.

Strax að útskrift lokinni hóf ég störf 
á Íslensku auglýsingastofunni sem 
var ný sameinuð stofa með frísku og 
öflugu fólki. Þarna var tölvuvæðingin 
að hefjast á stofunum og mér fannst 
þetta gríðarlega skemmtilegur og 
spennandi tími. Ég var skítblönk en 
skrapaði saman öllum mínum aurum 
til að eignast Makka. Eftir nokkur ár 
tók ég svo stökkið og stofnaði stofuna 
Sjöunda himin með bekkjarbróður 
mínum úr MHÍ, Jakobi Jóhannssyni.

Við vorum bara tvö í framlínunni 
en stundum fann maður að menn, 
helst eldri karlmenn, vildu frekar 
tala við Jakob heldur en „stelpuna“ 
um verkefni og viðskiptaáætlanir. 
Samt er hann yngri en ég! Yfirleitt 
breyttist þetta viðhorf eftir því sem 
ég vann mér inn traust viðskiptavina 
og þeir kynntust mér betur. 

Það er kannski afsprengi þess að vera 
grafískur hönnuður í okkar fámenna 
landi að við fáum ekki tækifæri til að 
sérhæfa okkur. Í gegnum tíðina hef ég 
fengist við myndskreytingar, hönnun 
bóka og bæklinga, hannað merki og 
umgjörð fyrirtækja, hannað sýningar, 
vefsíður og unnið hugmyndavinnu 
og haft umsjón á heilu herferðunum. 

Árið 1999 fékk ég vinnu á dönsku 
auglýsingastofunni Kunde & Co. Í 
umsókninni tíndi ég til allt sem ég 
hafði unnið í bransanum. Ég fékk 

starf sem Art Director sem var miklu 
sérhæfðara en það sem ég hafði 
fengist við áður. Starf sem nýtti 
hæfileika mína betur og snerist einnig 
um verkstjórn og skipulagningu. 
Ekki hvað síst lærði ég gagnrýni. 
Danir virðast kunna að gagnrýna 
en okkur Íslendingum hættir til að 
móðgast þegar einhver kemur með 
athugasemdir eða góð ráð varðandi 
hlutinn sem við erum að vinna. 

Ég hef oft velt því fyrir mér af hverju 
svo fáar konur hljóta verðuga athygli 
innan grafískrar hönnunar. Af minni 
reynslu eru konur fullkomlega á pari 
við karla í hönnun — og oft betri! 
Íslenska auglýsingabransanum er 
aftur á móti nær algjörlega stjórnað 
af karlmönnum og það skýrir líklega 
það athyglisleysi sem mætir konum.  

Fyrirmyndir kvenna í faginu eru 
góðar en samt of fáar. Fyrirmyndir 
mínar, sem ungur hönnuður, voru 
m.a. Kristín Þorkelsdóttir, Elísabet 
Cochran og Halla Helgadóttir. Miklar 
hæfileikakonur og sterkir einstaklingar 
sem urðu fljótt málsmetandi í 
faginu og lögðu línurnar.

Besta veganestið til að vera góður 
hönnuður er ódrepandi áhugi á 
faginu. Það eru forréttindi að vinna 
við það sem manni finnst skemmtilegt 
og það kemur mér stöðugt á óvart 
að eftir 20 ára starfsferil finnst mér 
starfið mitt ennþá spennandi. Maður 
þarf samt að vera vakandi, taka þátt 
í keppni, sækja sýningar, fylgjast 
með öðrum hönnuðum, lesa bækur, 
blöð og skoða vefsíður til að halda 
fluginu. Áhugi er lykilatriði!v
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Gréta segir það forréttindi að vinna við 
það sem henni finnst skemmtilegt og þykir 
fagið sitt enn spennandi eftir 20 ára feril.
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Ávextir
íslenskra auðlinda
Landbúnaðarháskóli Íslands er vísindastofnun á sviði 
hagnýtrar náttúrufræði, umhverfi smótunar og skipulagsfræða. 
Meginviðfangsefni LbhÍ er nýting og verndun náttúruauðlinda. 
LbhÍ býður háskólamenntun til BS- og MS-gráða.

Kynntu þér spennandi framtíðarnám
á heimasíðu skólans: www.lbhi.is
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Dagblaðaauglýsing fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands.

Merki og nafn fyrir Mjólkursamsöluna, mörkunin var unnin í samstarfi við Ragnar Kjartansson. 

Merki Móður Náttúru.
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Fyrsta TALauglýsingin vorið 1998 TímaTAL, haustið 1998 TALfrelsi, janúar 1999

TAL á Akureyri, sumarherferð 1999 Jólaherferð 1999 TALinternet, febrúar 2000

Sumar í borginni, sumarherferð 2001 TALfrelsisherferð, haustið 2001 Jólaherferð 2001

TALfrelsi, febrúar 1999 Vorherferð 1999 Veðrið, sumarherferð 1999

Vorherferð 2000 GSM Hljómar, sumarherferð 2000 Jólaherferð 2000

Vorherferð 2002 Gúndi í hjólhýsinu, sumarherferð 2002 Jólaherferð 2002

Fíton blaðið 2003 og 2007.

Tal auglýsingar.
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Halla Helgadóttir var í fyrsta 
árganginum sem var útskrifaður með 
starfsheitið, grafískur hönnuður frá 
Myndlista- og handíðaskólanum. 
Þetta var árið 1988 en áður voru 
þeir sem störfuðu í faginu kallaðir 
auglýsingateiknarar, og enn eru til 
þeir sem starfa undir því heiti.

„Þegar ég útskrifaðist voru starfandi 
í faginu hönnuðir sem voru ýmsar 
fyrirmyndir fyrir unga hönnuði, 
bæði konur og karlar, eins og Kristín 
Þorkelsdóttir, Gísli B. Björnsson, 
Kristján Friðriksson, Ástþór Jóhannsson 
og fleiri. Á þessum tíma hétu stærstu 
stofurnar eftir eigendum sínum; AUK, 
GBB og auglýsingastofa Ólafs Stefensen, 
minni stofurnar hétu „töff“ nöfnum 
eins og Svona gerum við og Gott fólk. 
Á AUK (Auglýsingastofu Kristínar) var 
Elísabet Cochran, mjög fær hönnuður 
og áberandi og fékk ýmis verðlaun og 
viðurkenningar, ásamt auðvitað Kristínu 
sjálfri sem kenndi okkur í Myndlista- og 
handíðaskólanum. Friðrika Geirsdóttir, 
hönnuður, var deildarforseti síðari 
tvö árin sem ég var í námi. Á þessum 
tíma var líka til auglýsingastofa 
sem hét Strik en hún var eingöngu 
í eigu kvenna. Þannig að eftir á að 
hyggja þá upplifði ég ekki að ég væri 
að stíga inn í einhvern karlaheim. 
En ég velti því svo sem ekkert 
sérstaklega fyrir mér á þeim tíma.“

Margir hafa sagt að konur eigi 
erfitt uppdráttar í faginu en Höllu 
finnst það ekki gilda um hana. „Ég 
hef starfað sem grafískur hönnuður 
í yfir 20 ár og fengist við allar hliðar 
fagsins. Ég tel mig hafa verið mjög 
lánsama og fengið mjög mörg og góð 
tækifæri, fyrst hjá öðrum en síðar í 
fyrirtækjum sem ég stofnaði með 
öðru fólki. Það skiptir miklu máli að 

fá góð tækifæri en ekki síður að vera 
duglegur í að skapa sér tækifærin 
sjálfur. Stundum er talað um að konur 
rekist á glerþakið, þ.e. að þær komist 
ekki alveg upp á toppinn til jafns við 
karlmenn. Halla er spurð að því hvort 
hún kannist við það. „Mögulega hef 
ég rekist á einhvers konar glerþak, eða 
kannski var það bara plexígler. A.m.k. 
hef ég upplifað að metnaður kvenna 
þykir ekki endilega jafn sjálfsagður 
og metnaður karla. Ég trúði ekkert á 
þetta glerþak framan af, ekki frekar en 
margar konur sem telja sig algerlega 
jafnfætis öðrum, körlum eða konum. 
En ég held því miður að það sé til 
— en ætli það sé ekki allt sprungið 
núna og við það að brotna alveg.“

Í dag er Halla framkvæmdastjóri 
Hönnunarmiðstöðvar Íslands. 
Hún hefur starfað sem grafískur 
hönnuður í yfir 20 ár, fyrst á Íslensku 
auglýsingastofunni en svo stofnaði hún 
ásamt öðrum Grafít, sem síðar varð 
auglýsingastofan Fíton. Hún tekur ekki 
að sér hönnunarverkefni í dag, en sér 
um ýmsa grafíska vinnu í starfi sínu hjá 
Hönnunarmiðstöð og er alls ekki búin 
að segja skilið við grafíska hönnun. 

Á þessum tuttugu árum er langstærsta 
breyting á faginu að sjálfsögðu 
tölvuvæðingin, en Halla lærði grafíska 
hönnun sem handverk áður en tölvur 
komu til sögunnar. Hún starfaði að vísu 
bara í tæp tvö ár áður en breytingin 
varð, en finnst mjög gaman að hafa 
fengið að upplifa þessa breytingu. „Fyrir 
tíma tölvurnar varð maður að geta séð 
hlutina algerlega fyrir sér. Það var ekkert 
hægt að prenta allt út í lit fyrirfram 
nema með mjög miklum tilkostnaði og 
þess vegna var óvissan meiri og þörfin 
fyrir tæknilega þekkingu og reynslu 
mikilvæg. Viðskiptavinir sáu kannski 

bara trélitaða skissu, oft í 50% stærð 
og þurftu að ímynda sér útkomuna. 
Í dag liggja helstu breytingar á faginu í 
miðlunum. Sköpunin er alltaf sama ferli 
en aðferðirnar og miðlarnir eru aðrir. 

„Ég er fyrst og fremst prenthönnuður og 
mín ástríða er pappír og vel hannaðir 
prentgripir, bækur, umbúðir eða 
hvaðeina. Nú eru miklar breytingar 
að eiga sér stað á því sviði, bækur og 
tónlist eru t.d. að flytjast yfir í rafrænan 
heim. Þetta er áhugaverð þróun en mér 
hugnast ekki pappírslaus heimur og trúi 
reyndar ekki á að hann muni koma í 
bráð. Mér finnst t.d. leiðinlegt og nánast 
erfitt að hafa enga sjónræna tengingu 
við tónlist. Og mig langar alls ekki að 
lesa ljótar bækur sem getur auðvitað 
verið slæmt þar sem gæði innihalds 
og útlit fer ekki endilega saman. Mín 
vegna má samt alveg sleppa því að 
prenta 90% þar sem það er hvort sem er 
drasl. En hin 10% verða að vera áfram.“

Aðspurð um hollráð til nýrrar 
kynslóðar grafískra hönnuða telur 
Halla að ungir hönnuðir geti lært mjög 
mikið á því að vinna með starfandi 
hönnuðum sem eru með mikla reynslu 
og fagþekkingu. „Ef ég væri að útskrifast 
í dag, þá myndi ég leita uppi þann 
hönnuð sem ég bæri mesta virðingu 
fyrir og ég teldi klárastan á sínu sviði, 
hér á landi eða erlendis, og reyna með 
öllum ráðum að fá að vinna með þeirri 
manneskju fyrstu árin. Þannig er hægt 
að öðlast mikla þekkingu og reynslu á 
meðan maður er að ná fullum þroska 
sem hönnuður. Ég held að þessi leið sé 
vanmetin. Góð blanda af sjálfstrausti, 
framsýni og kjarki í bland við virðingu 
fyrir þekkingu og reynslu annarra held 
ég að sé farsælt veganesti fyrir unga 
hönnuði,“ segir Halla að lokum.

þrjár Kynslóðir grafÍsKra Hönnuða
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Halla býr yfir víðtækri reynslu 
allt frá auglýsingastofum til 
Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
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Sum verk þín einkennast af sam runa 
grafískrar hönnunar og annarra sviða, til 
dæmis í Húmananimal renna leiksvið 
og búningahönnun saman. Hvernig 
er sköpunarferlið í þessum verkefnum 
öðruvísi heldur en í verkefnum 
sem snúa að grafískri hönnun? 
Ferlið er í raun mjög líkt. Ég hef 
alltaf leitað mér innblásturs úr öllum 
áttum, allri gerð af hönnun, listum 
og bara í umhverfinu í kringum mig, 
svo hvort að loka niðurstaðan sé 
tvívíð eða eða þrívíð skiptir mig ekki 
miklu máli. Þegar ég var að vinna 
við Húmanímal vissi ég í raun ekkert 
hvað ég var að fara út í og þurfti 
algjörlega að hoppa út í djúpu laugina 
en reynsla mín úr grafískri hönnun 
nýttist mér mjög vel og ég held að 
ferlið í allri skapandi vinnu sé í raun 
mjög líkt. Meðlimir hópsins „Ég og 
vinir mínir“ komu úr ólíkum áttum 
en öll tókum við þátt í að semja verkið 
út frá spunum og fleiru og þó svo 
að sviðslistaformið sé töluvert ólíkt 
hönnun þá er ferlið í þeirri sköpun 
nátengt ferlinu í hönnun. Ég upplifði 
það mjög svona „hugarvíkkandi“ að 
taka þátt í þessu verkefni því þarna 
uppgötvaði ég bæði nýja hluti til 
að sækja innblástur í og ég áttaði 
mig á yfir hversu vítt svið skapandi 
hugsun og reynsla manns nýtist.

En hvað gerirðu þegar þig fer 
að þrjóta hugmyndir eða innblástur? 
Það er mjög misjafnt hvað ég geri. Oft 
fer ég og skoða skemmtilega hluti, 
ekkert endilega neitt sem tengist því 
sem ég er að vinna, oft finnst mér bara 
að því óskyldara sem það er verkefninu 

því betra. Að skipta um umhverfi 
finnst mér mjög gott, fara út að ganga 
eða jafnvel nægir bara að standa upp. 
Ég reyni líka að slíta mig frá tölvunni 
eins mikið og ég get. Annars er líka 
margt sem ég geri svona almennt til 
að halda hausnum í lagi og koma 
í veg fyrir að lenda hugmyndastíflu. 
Hausinn á manni er oft langt uppi 
í skýjunum svo að reyna að halda 
í jarðtengingu á móti finnst mér 
mjög mikilvægt. Ég næ jarðtengingu 
með því að vera úti í náttúrunni og 
þess vegna sæki ég mikið þangað. 
Ferðalög bæði innanlands og utan 
finnst mér mjög innspírerandi og að 
ná að aftengjast öllu í nokkra daga í 
gönguferð á fjöllum með tjald og mat 
á bakinu finnst mér frábært. Jóga finnst 
mér líka gott til að hreinsa hugann 
en ég mætti alveg vera duglegri við 
að finna mér tíma til að mæta.

Flest verk þín leika sér við 
ýmiss konar formgerðir, hvers 
konar verkefni örva þig mest? 
Þau verkefni sem mér finnst skemmti-
legast að vinna við eru verkefni þar 
sem ég fæ áhorfandann til að taka 
þátt að einhverju leyti. Hvort sem 
það fær hann til að gera eitthvað eða 
kemur bara einhverju af stað í heila 
fólks og veldur hugsanlega einhvers 
konar hugarfars breytingu. Þannig 
að skemmtilegustu verkefnin eiga 
það líklegast sameiginlegt að vera 
svona „interaktíf“, fá áhorfandann til 
að taka þátt og lifna þannig við. Mér 
hefur alltaf þótt rosalega skemmtilegt 
að vinna með pappír og áferð efna. 
Það er kannski eitthvað sem kemur 

til vegna þess að ég hálf partinn ólst 
upp í prentsmiðju og kannski líka 
vegna þess að ég tók miklu ástfóstri 
við Origami þegar ég var 5 ára gömul.
Undanfarið hefur áhugi minn beinst 
meira og meira að hugmyndferlinu 
og það finnst mér núna vera 
skemmtilegasti hluti vinnunnar.

Hvernig er að vera kona í grafískri 
hönnun? Hefur þú hugsað út í það? 
Ég get ekki sagt að ég hafi velt 
mér mikið uppúr því. Vissulega 
hallar ennþá á konur í samfélaginu 
en mín upplifun er sú að ég 
hafi haft alveg sömu tækifæri og 
karlkyns grafískir hönnuðir. 

Þegar þú hugsar til kvenna í grafískri 
hönnun, hverjar veita þér innblástur? 
Þessi spurning fær mig auðvitað 
strax til að endurskoða svarið við 
spurningunni hér á undan. Mér 
dettur í hug mjög fáar konur sem eru 
frægir grafískir hönnuðir. Og það er 
ekki bara af því að ég er hræðilega 
léleg að muna nöfn. Öll stóru nöfnin 
eru karlar. En það er alveg örugglega 
ekki út af því að karlar séu betri 
hönnuðir en konur — kannski bara 
graðari í að koma sér á framfæri.  Ég 
verð bara að nefna þær konur sem 
að ég hef unnið með og lært af í 
gegnum tíðina og hafa innspírerað 
mig ýmist með hugsunarhætti sínum 
eða verkum. Já, og svo auðvitað allir 
þeir hönnuðir sem ég sé verkin eftir 
á netinu, í bókum og blöðum en veit 
ekki hvað heita og veiti því ekki athygli 
hvort þeir séu karlkyns eða kvenkyns. 

http://www.rosarosa.orgSK
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Frá sviðs- og búningahönnun til DIY 
gagnvirks plakats. Rósa Hrund sannar að 
innblástur þekkir engin takmörk.
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dyi plakat unnið í samvinnu við Völu Þóru Sigurðardóttir, 2009.

Húmanimal sviðs- og búningahönnun, 2009.
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Um verkið:
Myndskreytingar úr bókinni Hvat er með 
ásum? sem gefin var út af Norræna Félaginu 
árið 2009. Auk þess að myndskreyta sá ég um 
hönnun og uppsetningu bókarinnar. Bókin 
greinir frá þeim áhrifum sem heiðnin hafði á 
þróun kristni og menningu á Norðurlöndum 
og byggir á fyrirlestrum sem haldnir voru á 
norrænu höfuðborgarmóti í Reykjavík 2007. 
Myndskreytingarnar, sem eru 12 talsins, 
vísa allar á einn eða annan hátt í efni 
fyrirlestranna, þ.e. norræna goðafræði.

Ég heiti Sól Hrafnsdóttir og starfa 
sem teiknari og grafískur hönnuður. 
Ég er sjálfstætt starfandi og hef verið 
síðan 2005 en þá fór ég að taka að 
mér verkefni sem ég vann samhliða 
námi. Sem dæmi um eitt af mínum 
fyrstu verkefnum má nefna V71, 
Verslunarskólablaðið, en við Hörður 
Lárusson og Birna Geirfinnsdóttir 
unnum saman við hönnun þess og 
uppsetningu. Þetta verkefni þótti 
okkur sérlega spennandi þar sem við 
fengum frjálsar hendur og lögðum 
við mikinn tíma og metnað í vinnu 
okkar. Til dæmis unnum við fjöldan 
allan af teikningum fyrir blaðið 
sem var myndskreytt ekki bara á 
hefðbundin hátt heldur var einnig 
annað lag af myndskreytingum fyrir 
hverja síðu, þ.e. hver einasta síða 
var líka skreytt með glæru lakki. 

Sumarið 2005 fórum við Sigurður 
Orri Þórhannesson, unnusti minn, 
saman til New York að vinna en við 
höfðum komist að sem lærlingar hjá 
sitthvorri stofunni, hann hjá animator 
að nafni Gary Leib og ég hjá Paul 
Sahre, sem er sjálfstætt starfandi 
grafískur hönnuður og teiknari 
með litla vinnustofu á Manhattan. 
Þetta var virkilega lærdómsríkur 
tími, heill skóli út af fyrir sig, en 
það að vinna með Paul hvatti mig 
til að fara út í að starfa sjálfstætt.

Vorið 2006 útskrifaðist ég frá 
Listaháskóla Íslands með BA í grafískri 
hönnun. Það sumar leigðum við 
Sigurður Orri okkur vinnuaðstöðu 
í Hafnarstrætinu og unnum við þar 
saman að stóru verkefni í samvinnu 
við Hörð Lárusson. Þetta verkefni var 
fyrir Nordic Music Days, norræna 
tónlistarhátíð sem haldin var á 

Íslandi þetta árið, og sáum við um 
allt kynningarefni hátíðarinnar. Þetta 
verkefni vakti síðar athygli víða á 
erlendum vettvangi og hlaut meðal 
annars fyrstu verðlaun í flokki 
veggspjalda hjá Hönnunarverðlaunum 
FÍT, Félagi íslenskra teiknara. 

Í dag er ég með vinnustofu á 
Laugaveginum ásamt Sigurði Orra. Við 
höfum unnið að ýmsum verkefnum 
saman og höfum þá verið að taka að 
okkur stærri og umfangsmeiri verkefni. 
Við höfum meðal annars unnið saman 
við gerð kynningarefnis og fortitla 
fyrir þrjár íslenskar kvikmyndir, þ.e. 
Sveitabrúðkaup og Kóngaveg eftir 
Valdísi Óskarsdóttur og Mömmu 
Gógó eftir Friðrik Þór Friðriksson. 
Þegar ég starfa ein hef ég verið að taka 
að mér verkefni meðal annars fyrir 
auglýsingastofur, fyrirtæki, félög og 
einstaklinga. Verkefnin hafa verið af 
ýmsum toga þar sem ég hef þá verið að 
vinna að uppsetningu og/eða teikningu 
fyrir prentað efni. Áhugi minn 
liggur fyrst og fremst í teikningunni 
en flest öll mín verkefni snúa að 
myndskreytingu eða teiknivinnu í 
dag. Að lokum má geta þess að sjá má 
nokkur valin verk, bæði einstaklings 
og sameiginleg verk okkar Sigurðar 
Orra, inni á vefsíðunni okkar.

http://www.grafiksense.net

SÓL 
Hrafnsdóttir
SÓL
HRAFNSDÓTTIR 

þrjár Kynslóðir grafÍsKra Hönnuða
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Hönnun Sólar er innblásin af norrænni 
goðafræði og íslenskum þjóðararfi. Hún 
segir hér frá starfsreynslu sinni.
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Könnunin var gerð meðal íslenskra kvenna  
innan grafískrar hönnunar dagana 9. - 12. nóvember. 
Alls svöruðu 49 einstaklingar könnuninni,  
sem var framkvæmd af nemendum Listaháskólans.
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59grafÍsK Könnun
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hvaða hönnuður veitir þér innblástur?
KRISTÍN ÞoRKELSDóTTIR  HRAFN GUNNARSSoN  ADRIAN FRUTIGER   MARIAN BANTJES  DAVID 
CARSoN  STEFÁN KJARTANSSoN  JUNKo MIzUNo  MILToN GLASER  HJALTI KARLSSSoN  GoDDUR  
KIT HINRICHS  HEDI SLIMANE  ENRICo PRAMPoLINI  STEFAN SAGMEISTER KARIN PERSSoN  ANDy 
WARHoL  A. M. CASSANDRE  SIGURÐUR EGGERTS  ELLEN LUPToN  CHIP KIDD  NEVILLE BRoDy   
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texti: útskriftarárgangur 2011
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Minningar, verk Jónasar á útskriftarsýningu Listaháskóla 
Íslands 2008.

Ljósmynd: Bryggjan. Hluti úr verkinu 
Minningar eftir Jónas.

Heimatilbúin myndavél sem Jónas notaði við 
sköpun verksins Minningar.

No suicide girl (2009). Verk úr myndaseríunni 
Children, eftir Erlu Maríu.

Best friends (2009). Verk úr 
myndaseríunni Children, eftir Erlu 
Maríu.
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grafÍsKir maKar

Hvert sækið þið innblástur? 
E: „Maður er svo mikill steríótýpulista-
maður að langflest er einhverskonar 
naflaskoðun hjá manni, æskan, 
uppeldið, vinirnir, mannkynið, 
áhuginn og skemmtiefni hefur allt 
áhrif á mann. Ég er sífellt að skoða 
sjálfa mig sem almennan borgara í 
mannlegu samfélagi. Boð og bönn 
samfélagsins, hvað þykir óeðlilegt og/
eða eðlilegt finnst mér alltaf leiða 
að skemmtilegum hugmyndum.“
J: „Verkefnið sem ég vinn að hverju 
sinni gefur mér alltaf ákveðinn 
innblástur. Ég sæki persónulegan 
innblástur í minningar, sögu og 
umhverfið í kringum mig.“

Hvert er uppáhalds verkfærið? 
E: „Ég er voða old school og verð að 
segja að það er ekkert sverð sem vinnur 
blýantinn. Ég ber mikla virðingu fyrir 
þeim sem kunna að beita blýanti.“
J: „Tölva, myndavél og límband.“

Hverjir eru helstu kostir og gallar 
þess að elska grafískan hönnuð? 
E: „Kostirnir eru augljóslega þeir að 
maður deilir metnaði og áhuga með 
manneskjunni sem maður elskar. 
Maður getur talað endalaust um 
vandamálin í vinnunni án þess að 
hinum aðilanum leiðist. Maður þróast 
líka sem fagmaður og manneskja 
á mun óvæntari hátt þegar maður 

býr í faginu allan sólarhringinn, allt 
í einu er einhver annar sem getur 
haft nánast jafnmikil áhrifa á verk 
manns og maður sjálfur. Gallinn 
er kannski helst sá að maður er 
aldrei í fríi. Maður skellir sér ekkert 
í sumarfrí með kærastanum án þess 
að taka samstarfsmann með sér. “
J: „Kostirnir eru þeir að ég get talað 
um vinnuna mína við kærustuna 
mína og hún skilur mig fullkomlega. 
Ég get talað um hugmyndir og 
pælingar og fengið feedback strax. 
Eini gallinn sem ég sé er að það getur 
oft komið upp samkeppnis vesen.“

Veldu eitt verk eftir maka 
þinn sem er í uppáhaldi hjá 
þér. Hvers vegna þetta verk? 
E: „Uppáhaldsverkið mitt eftir hann er 
lokaverkefnið hans úr LHÍ, sem heitir 
Minningar. Þetta verk er einlægasta 
verk Jónasar og það verk sem lýsir 
honum best. Það var enginn kúnni að 
biðja hann um að breyta neinu eða 
segja honum hvað hann ætti að gera. 
Hann vann þetta verk 100% út frá sér, 
uppeldi sínu og fjölskyldu, þetta er 
einfaldlega verk sem sýnir manninn 
sem ég elska og er virðingarvottur 
hans til sinnar fjölskyldu.“
J: „Myndasería sem hún kallar 
children er uppáhalds verkefnið hjá 
mér. Bæði út frá útfærslu og hugmynd. 

Finnst gaman að sjá hvernig hún 
blandar saman tækni með því að 
teikna í höndunum og lita í tölvu. 
Ég sé hana líka svo mikið í þessum 
myndum þar sem hún er að teikna 
myndir útfrá gömlum myndum sem 
foreldrar hennar hafa tekið af henni.“

Hafið þið unnið verk saman? 
E&J: „Við deilum stúdíói og öllum 
pælingum í kringum vinnuna okkar, 
við erum endalaust að pota í verk 
og pælingar hvors annars. Annars 
erum við með nokkur sameiginleg 
verkefni í sigtinu sem við höfum 
einfaldlega ekki náð að klára ennþá 
þar sem við erum bara alltaf með 
of mikið að gera í sitt hvoru lagi.“

Lýsið sambandinu ykkar 
með grafískum orðaforða. 
E&J: „Draumkenndur realismi“

Erla maría
& Jónas
Erla maría
& Jónas
Bæði útskrifuðust Erla María Árnadóttir og Jónas 
Valtýsson árið 2008, hún úr myndlýsingu og 
hreyfimyndagerð frá Instituto Europeo di Design í 
Mílanó á Ítalíu og hann sem grafískur hönnuður 
frá Listaháskóla Íslands. Jónas vinnur aðallega 
fyrir tónlistar- og menningargeirann og Erla María 
myndskreytir allt frá barnabókum til hjólabretta og 
vinnur einnig við gerð hreyfimynda. Sameiginlegur vinur 
kynnti þau og náðu þau strax fullkomlega saman. Erla 
og Jónas búa nú saman og starfa í Bretlandi.

63
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Hvers vegna grafísk hönnun? 
K&R: „Vegna þess að það er 
hægt að vinna allstaðar 
í heiminum. Skemmtilega opið 
fag, margt hægt að gera.“

Hvert sækið þið innblástur? 
K&R: „Tímarit, bíómyndir, náttúran, 
ferðalög, göngutúrar, fólk, tónlist, 
listasýningar, David Attenborough, 
eða bara ffffound.“

Er grafísk hönnun lífsstíll? 
K&R: „Hm, ætli það ekki. Ekki 
í sjálfri sér, en henni fylgir 
svefnlausar nætur og baugar sem 
má hugsanlega kalla lífsstíl.“

Hvert er uppáhalds verkfærið? 
K: „Svartur mjór penni 
Artline 0.1 og pappír.“
R: „Wacom intuos 3 + Photoshop.“

Hafið þið unnið verk saman? 
K&R: „Vinnum eiginlega allt saman, 
erum komin með ágætis reynslu 
af því. Erum með sameiginlega 
heimasíðu sem heitir marandros.com
Öll verkefnin eru náttúrulega jafn 
skemmtileg, en við erum búin að gera 
iPhone tölvuleiki með Mindgames (er 
í vinnslu ennþá). Lógó og illustration 
fyrir fatahönnunarmerkið Shadow 
Creatures. Gerðum útskriftarbókina 
fyrir [Listaháskólann] árið 2008 
saman (fyrsta kannski alvöru 
verkefnið sem við unnum saman).

Það sem stendur upp úr núna í 
minningunni er bókin The Garden 
Project Book ásamt lógói og fleira fyrir 
Önnu Hrund Másdóttur og Sigríði 
Torfadóttur Tulinius, þar sem Raggi 
klifraði upp fjórar hæðir og braust 
meira að segja inn í eina yfirgefna íbúð 
til þess að setja bylgjupappa á svalirnar 

… Mjög mikið „living on the edge“ eins 
og maður segir þetta á útlenskunni, 
þetta getur verið spennandi fag haaaaa.“

Veldu eitt verk eftir maka 
þinn sem er í uppáhaldi hjá 
þér. Hvers vegna þetta verk? 
K: „Tölvuleikurinn hans Ragnars sem 
var rosaflottur … lokaverkefnið hans!“
R: „Að sama skapi verð ég að 
velja meistaraverkið sem er 
lokaverkefnið hennar Kötlu.“

Hverjir eru helstu kostir og gallar 
þess að elska grafískan hönnuð?
K&R: „Gallinn er að tölvan 
er svo sjúklega mikið notuð, 
miklar setustundir.
Kostur: gaman að vera saman og hugsa 
svipað, gaman saman tralalalal.“

Lýsið sambandinu ykkar 
með grafískum orðaforða.
K&R: „Kernað í tætlur 
með ágætis margins.“

Katla 
& RagGi
Katla 
& RagGi
Katla Rós Völudóttir og Ragnar Már Nikulásson 
útskrifuðust bæði sem grafískir hönnuðir árið 2010 
frá Listaháskóla Íslands. Eftir eitt ár sem bekkjarfélagar 
ákváðu þau að færa samband sitt á næsta stig og urðu 
kærustupar. Bæði hafa þau unnið sjálfstætt  
frá útskrift ásamt því að starfa fyrir tölvuleikja-
fyrirtækið Mindgames. Þegar viðtalið var tekið voru 
þau stödd í Bandaríkjunum á ferðalagi og í þann 
mund að taka þátt í World Graphic Design Foosball 
Championship 2010.



271

Útskriftarverkefni Kötlu Rósar í Listaháskóla Íslands 2010.

Ragnar framdi innbrot til þess að geta 
klætt svalirnar.

Plakatið sem Katla og Ragnar unnu fyrir 
The Garden Project 2010.

Útskriftarverkefni Ragnars á sýningu 
Listaháskólans 2010.

Úr Landslagi 2.0, lokaverkefni 
Ragnars 2010.

Úr Landslagi 2.0, lokaverkefni 
Ragnars 2010.
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Björn hannaði merki 
Félags íslenskra náttúrufræðinga 2008.

Anna Karen hannaði merki Lyfju 1995.

Bæklingur sem Anna Karen og Björn unnu saman fyrir Sjávarútvegsráðuneytið 1996.
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grafÍsKir maKar

Hvers vegna grafísk hönnun?
A: „Mér fannst þessi deild heilla 
mest í skólanum. Þá sá ég reyndar 
fyrir mér að ég myndi sitja við 
teikniborð með Rotring penna og 
reglustrikur. Datt aldrei í hug að ég 
myndi svo aðallega vinna við tölvur.“
B: „Ég vissi nú eiginlega ekkert 
hvað þetta var. Þetta hét reyndar 
auglýsingateiknun þegar ég fór í 
þetta, það tók sinn tíma að koma 
hugtakinu grafísk hönnun í 
notkun í MHÍ á þessum árum.“

Hvert sækið þið innblástur?
A: „Ég hrífst af handverki, saumum, 
útskurði, flúri og skreytilist. 
Þjóðminjasafnið klikkar ekki í 
þeim efnum. Tónlist, kvikmyndir 
og svo náttúran í öllu sínu veldi.“
B: „Aðallega í Hrafn og Oscar.“

Er grafísk hönnun lífsstíll?
A: „Grafísk hönnun er atvinna, 
áhugamál og ástríða — er 
það kannski lífsstíll?“
B: „Já, það eru tvær tegundir sem 
hafa grafíska hönnun sem lífstíl; 
svartklæddi einfarinn með hönnuðu 
gleraugun sem sérhæfir sig í 
leturgerðum. Svo er það hipsterinn 
sem er með hliðartösku, skræpóttan 
arabaklút, í bol með einhverju flottu 

„hanni“ framan á og bleik sólgleraugu.“
Hvert er uppáhalds verkfærið?

A: „Þessi hefðbundnu hönnunarforrit, 
Illustrator, Photoshop og Indesign. 

Er frekar íhaldsöm á uppfærslur 
og nýja fídusa og lengi að taka 
nýjungar í notkun. Svo er það bara 
svartur Artline 220 með 0,2 oddi.“
B: „Freehand, ég mun seint taka 
Illustrator fyllilega í sátt.“

Hafið þið unnið verk saman?
A&B: „Við höfum unnið saman 
á stofunni við hitt og þetta og 
stundum líka tekið að okkur 
eitthvað smotterí fyrir vini.
Kannski er eftirminnilegast bæklingur 
um kvótakerfið (mjög rómó!) fyrir 
Sjávarútvegsráðuneytið sem var 
eiginlega okkar fyrsta samstarfsverkefni. 
Það er eiginlega orðið antík!“

Veldu eitt verk eftir maka 
þinn sem er í uppáhaldi hjá 
þér. Hvers vegna þetta verk?
A: „Hann hefur gert ótrúlega mörg 
flott lógó, varla nokkur leið að velja 
úr, en ég vel merki Félag íslenskra 
náttúrufræðinga […] af því að það 
er svo lífrænt og glaðlegt, ég er orðin 
svo leið á sterilum stofnanamerkjum 
með Bank gothic letri.“
B: „Ætli það sé ekki Lyfju lógóið. 
Það er svo brilljant að enginn 
þorði að fokka í því í góðærinu 
(þegar hverju einasta vörumerki 
á landinu var breytt).“

Hverjir eru helstu kostir og gallar 
þess að elska grafískan hönnuð?
A: „Kostir: sama áhugasvið, sami 
vinahópur, gætum t.d. bæði hugsað 

okkur að nota allt fríið okkar í 
skemmtilegt workshop í týpógrafíu :)“
B: „Að geta hneykslast á slæmri 

„kerning“ við einhvern.“ 
Gallar? Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat, þú skilur.“

Lýsið sambandinu ykkar 
með grafískum orðaforða.
A&B: Hástafir og lágstafir, slatti af 
copy/paste, fjölskylda af displayfontum. 
Eða er það kannski bara Comic sans?

Anna Karen Jörgensdóttir og Björn Jónsson eru bæði 
útskrifaðir grafískir hönnuðir frá Myndlista- og 
handíðaskóla Íslands, hann árið 1992 og hún 1995. 
Björn stofnaði Atómstöðina ásamt félögum árið 
1994 sem svo sameinaðist Grafít 1996 og úr varð 
Fíton. Anna Karen vann frá útskrift á Nonna og 
Manna en færði sig yfir á Fíton árið 1996. Anna 
Karen og Björn kynntust fyrst á námsárunum 
vegna sameiginlegs áhuga á siglingasporti 
og þegar Fíton var stofnað kynntust þau enn 
betur. Í dag eru þau harðgiftir vinnufélagar.

Anna karen
& Björn
Anna karen
& Björn

N
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69Heiti greinarjúlÍa Hermannsdóttir
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70 Katla rós völudóttir
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71Heiti greinarlóa HlÍn HjálmtýsdOttir
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72 sara gunnarsdóttir
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73Heiti greinar
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Það hefur verið ein mesta gæfa 
okkar teiknara að innan faghópsins, 
til dæmis inni á stofunum, hefur 
ríkt jafnræði kynjanna.

Mín reynsla er að jafnvægi og 
jöfnuður sé í verkefnum og 
ábyrgð.  Einnig er nokkur jöfnuður 
í launakjörum. Hér sem annars staðar 
bera konur þó frekar ábyrgð á börnum 
og karlar taka að sér lengri vinnuvaktir.

Í daglegum störfum er enginn 
kynjamunur gerður, mikið samráð 
og samvinna einkennir vinnu þeirra. 

Kynjaskipting nemenda
Innan skólanna LHÍ og forvera hans 
MHÍ hafa nemendur notið sömu 
menntunar og þjálfunar, samkvæmt 
þeim gögnum sem ég hef viðað að mér 
gegnum tíðina. Enginn greinarmunur 
hefur verið gerður á kynjum varðandi 
kröfur til árangurs. Allir eru jafnhæfir 
til þeirra verka sem í starfinu felast.

Nokkuð jöfn skipting hefur verið 
á fjölda kvenna og karla innan 
hönnunardeildarinnar. Þar hafa konur 
sýnt og sannað að þær eru engir 
eftirbátar karla. Styrkur þeirra hefur 
legið meðal annars í mikilli vinnusemi, 
skipulögðum vinnubrögðum 

og góðum árangri hvað varðar 
hugmyndavinnu og listrænt framlag.

Konur hafa verið virkar í félags-
málum og störfum innan faghópsins. 
Þær hafa verið áhrifamiklar í leiðandi 
stöðum og rekið eigin fyrirtæki af 
miklum krafti. Mikill árangur þeirra 
er vel mælanlegur þegar kemur að 
viðurkenningum og verðlaunum. 

Kvenlegt innsæi
Vinna við sjónrænar listir og 
sérstaklega listiðnir, eins og grafíska 
hönnun, kallar á þolinmæði, frjóa 
hugsun og manneskjuleg viðhorf, til 
viðbótar tilfinningu fyrir fallegum 
hlutum, listrænu innsæi og virðingu 
fyrir móttakandanum. Í „listrænu 
innsæi“ felst oftast einhver fínleiki 
og mýkt og það að vera opinn fyrir 
nýjungum og virkur rannsakandi.

Verkefni teiknarans er að miðla 
upplýsingum á sem bestan hátt í mynd 
og texta og hann á að vera meðvitaður 
um hlutverk sitt. Teiknarar bera ábyrgð 
og virðingu fyrir starfinu og vita að 
oflof og skrum leiðir ekki til varanlegs 
árangurs. Verkkaupar fá þar með 
ákveðin skilaboð, góð varnaðarorð og 
leiðbeiningar um leikreglur í faginu. 

„Ég tel mig hafa nokkuð góða yfirsýn yfir stöðu 
og störf teiknara á áratugunum 1960 - 1990 sem 
starfsmaður á auglýsingastofum og sæmilega sýn 
frá 1990 - 2005 sem einyrki.“ 

höfundur: Gísli B. Björnsson

Útskýring á broti titilsíðunnar hér til vinstri.
Brjótið saman og leggið saman A og B.

A B

BA

er grafÍsK Hönnun femÍn fag? 75
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Erfitt er að sjá mun á lausnum eða 
túlkun teiknara á verkefnum eftir kyni.

Kynbundin einkenni eru ekki 
sýnileg. Verk karla geta verið 
kvenleg og verk kvenna verið 
karlmannleg. Fer það að mestu eftir 
viðfangsefninu sjálfu, hvert eðli 
þess er, hvert það á að leiða, hver 
krafa verkkaupans er og fyrir hvaða 
markhóp verkið er hugsað. Ég tel að 
karlar sem velja sér þetta fag hljóti 
að búa yfir mörgum þessara mýkri 
eiginleika alveg eins og konurnar 
búa margar yfir þeim harðari. Harðir, 
mjög „karlmannlegir“ karlar eru 
trúlega fáir í hönnunargeiranum.

Jafnræði 
Ég tel mig hafa nokkuð góða yfirsýn 
yfir stöðu og störf teiknara á áratug-
unum 1960-1990 sem starfsmaður 
á auglýsingastofum og sæmilega 
sýn frá 1990-2005 sem einyrki.

Á fyrra tímabilinu ríkir jafnræði 
og það sem skipti allmestu máli er 
að teiknarar, bæði karlar sem konur, 
voru eigendur eða í eigendahóp 
langflestra stofanna. Teiknarar báru 
ábyrgð á allri hönnun og margir 
þeirra voru einnig í hlutverki tengla. 

Teiknarar sinntu þessum hlutverkum 
og höfðu völd óháð eignarhluta.

Tími breytinga
Upp úr kreppunni um 1988-1989 
breyttist margt. Stofum fækkaði, 
sumar sameinuðust og aðrar hættu. 
Einkavæðingin og útrásin hófu sína 
göngu um þetta leyti. Breytingin 
varð sú að teiknararnir, bæði karlar 
og konur, viku að mestu til hliðar 
eða var bolað burtu úr daglegum 
rekstri stofanna, misstu ítök sín. Við 
tekur tími „uppanna“, karlaveldi 
peningamanna og ýmissa sérfræðinga. 

Þá kom til sögunnar fólk sem 
taldi sig vita margt um markaðsmál. 
Sérstaklega á þetta við um stóru 
stofurnar. Ef til vill má kenna þar 
um takmarkaðri þekkingu teiknara 
um rekstur og fjármál. Fjölbreyttari 
menntun teiknara í viðskiptum, 
stjórnun og markaðsmálum, hefði 
þá tvímælalaust styrkt stöðu þeirra. 

Karlaveldi
Með þessum breytingum taka karlar 
völdin á SÍA-stofunum. Áhugavert væri 
að skoða hversu miklum breytingum 
það hefur valdið á inntaki skilaboða 

og á framsetningu þeirra. Um þetta 
leyti breytist starfsumhverfi teiknara, 
60 til 70% þeirra unnu hjá stofunum 
en um 30 til 40% voru einyrkjar. 
Síðan snerist þetta við, einyrkjum 
fjölgaði verulega, einkum vegna 
tilkomu tölvunnar sem breytti og 
bætti möguleika þeirra sem nýttu 
sér tölvutæknina en hún var fyrst 
kennd á 9. áratugnum. Eftir það 
kemur til starfa markaðsmenntað 
fólk, bæði inn á auglýsingastofunum 
en einnig í fyrirtækjum almennt. 
Fræðilegar forsendur breyttust og 
krafan um markvissara markaðsstarf 
varð sterkari. Þar sátu teiknarar ekki 
við sama borð og viku sér undan 
ábyrgð og  sýndu ekki nægilegt 
frumkvæði. Þeir stigu til hliðar og 
létu markaðsfólkinu eftir viðskipta- 
og markaðsfræði þætti starfsins.

Hafa mýkri gildin vikið að einhverju 
leyti með þessum breytingum?

Hver er þáttur hönnuða og 
auglýsingastofa í undanfara hrunsins 
2008, samfara breyttum áherslum ?

Nánari könnun á þessum hugmyndum 
mínum og fullyrðingum væri vel þegin.
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Kynjaskipting þeirra sem 

teknir voru inn í grafíska 

hönnun í Listaháskóla 

Íslands árin 2005 - 2009

konur

karlar

er grafÍsK Hönnun femÍn fag? 77
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tölulegar staðreyndir
um grafíska hönnun

á Íslandi
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tölulegar staðreyndir
um grafíska hönnun

á Íslandi

Heimild: Könnun FÍT árið 2009

Já Nei

launa-
munur

Karlar
konur

25%

15%

85%

75%

kaup og kjör

20,8%



286

80

STóru stofurnar

Lúðurinn 2009

66%

34%

yfirmenn hönnun

Starfsmenn og kynjahlutföll
á aðildarstofum SÍA

Aðilar að vinningsverkum eftir kynjum
konur karlar

konur karlar

17 2 6 6 157

13 58 24 15 5 15 311

1

Jónsson & Le'Macks

ENNEMM

FÍTON

Örn Smári Hönnun

Jónsson & le'macks

Íslenska Auglýsinga-
stofan

Fíton/miðstræti

Fíton/miðstrætisagafilm

fíton

Hvíta Hú�sið

ennemmm

fíton

Hvíta Hú�sið

Íslenska Auglýsinga-
stofan

Vefauglýsingar

Sjónvarpsauglýsingar

Markpóstur

Vöru- og firmamerki

Veggspjöld

Tímarit

Val fólksins

auglýsingaherferðirviðburðir

opinn flokkur

almannaheill (aðrir miðlar)

útvarpsauglýsingar

umhverfisgrafík

almannaheill
(ljósvakamiðlar)

Dagblaðaauglýsing
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6/6

Heimildir: ENNEMM, Fíton, Hvíta húsið, Íslenska 
auglýsingastofan, Jónsson og Le'Macks, Pipar og ÍMARK 

Hönnun

Hönnun

hönnun

hönnun

hönnun

málsvari

sendiherra

FÍTONHvíta hú�sið
42%41%

8/158/18
starfsfólksstarfsfólks

konur erukonur eru

í hönnun

Jónsson & Le'Macks

PIPAR/TBWA

ENNEMM

Íslenska auglýsingastofan
21%

20%

45%

29%

0/10

2/10

3/11

3/18
starfsfólks

starfsfólks

starfsfólks

starfsfólks

konur eru

konur eru

konur eru

konur eru

í hönnun

í hönnun

í hönnun

í hönnun

yfirmenn

hönnun

textasmiðir

millistjórnendur

millistjórnendur

listræn- og 
hönnunar- stjórn 1

listræn- og 
hönnunar- stjórn 1

listræn- og 
hönnunar- stjórn 1

listræn- og 
hönnunar- stjórn

millistjórnendur

millistjórnendur

millistjórnendur

textasmiðir 2

textasmiður 2

textasmiðir 2

textasmiðir 2

karlar

Íslenska Auglýsinga-
stofan

herfræðingur 3

(e. 1 Creative & Art Direction  2 Copywriters  3 Strategic planner)
Starfsheiti einfölduð og samræmd af ritstjórn Mænu.
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Hildur Hákonardóttir þekkir þetta af eigin raun en hún var 
einn af stofnendum Rauðsokkahreyfingarinnar jafnframt 
því að vera myndvefnaðarkona sem varð þekkt fyrir raunsæ 
verk sem endurspegluðu tíðaranda 8. áratugar síðustu 
aldar. Aðspurð um viðbrögð samtímafólks hennar minnist 
hún eins verks og hvernig „mér var kennt um að vera 
fjöldamorðingi og það var reynt að fela verkið sem reyndar 
er mjög stórt bak við hurð í Norræna hússinu —  ég held 
það hafi verið norræn samsýning!“ Umtalað verk er paródía 
af bandarískum þvottasápuauglýsingum og Hildur gerir 
þarna hárbeitt gys að með því að setja orðin „Ísland í Nató“ 
á handklæði sem íslenskar stúlkur eru að reyna að þvo í 

Jafnréttisbarátta Íslenska þjóðfélagsins 
eins og við þekkjum hana í dag er framar 
flestum þjóðum og landi til mikillar 
prýði. Þetta hefur þó ekki alltaf verið 
raunin en sú var tíð er þeir sem töluðu 
opinskátt um opinbert óréttlæti þóttu 
hafa unnið sér inn mikla skömm. 

H i ldur 
Hákonardóttir
H i ldur 
Hákonardóttir
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Hildur HáKOnardóttir

burtu og hengja svo upp. „Þetta var 
viðkvæmt mál og þótti vont að það 
væri farið að fjalla um það. Ég gerði 
víst fátt eins og átti að gera það, en það 
var nú oftar af tilviljum en ásetningi að 
ég féll ekki í kramið“ segir Hildur og 
hlær. „Ég fékk voðalega bágt fyrir þetta 
verk. Það mátti ekki fjalla um pólitísk 
mál á þessum tíma. Í Velvakanda 
var mér bókstaflega kennt um að 
vera á bandi fjöldamorðingja ef 
ég væri á móti Nató.“ Þetta verk 
hefur þó greinilega vaxið í áliti 
fólks með tímanum en Listasafn 
Íslands festi kaup á því fyrir stuttu.
Hildur er greind kona og raunsær 
jafnréttissinni sem vandar orðavalið 
þegar stórt er spurt. Margir hafa 
undir gagnrýni sett hönnun og list 
eftir konur einfaldlega í „kvenkyns“ 
flokk án frekari skilgreiningar. Svona 
hugsanagangur þykir nú ótæpilega 
hallærislegur í nútímanum en þegar 
Hildur er spurð hvort í raun sé einhver 
munur á kynjunum í hönnun þá 
hnyklar hún brýrnar og svarar; „ … 
það sem aðallega aðskildi karla- og 

kvenhlutverkið voru hörðu og mjúku 
pakkarnir“. Hún rifjar upp þegar 
hún var ung og bjó í Bandaríkjunum 
norðan við New York borg og fékk 
tækifæri til að kynnast tíðarandanum 
þar. Hún lýsir því hvernig abstrakt 
málverkið tröllréð öllu sem hét list. 
Höfuðvígi þess hafði flutt sig frá 
Evrópu í seinni heimsstyrjöldinni yfir 
um hafið ráðamönnum vestra heldur 
til ama en þó sáu fulltrúar McCarthy-
ismans og stjórnvalda sér leik á borði 

— sem var hreinlega að nýta sér hið 
sterka og óháða málverk í baráttunni 
við kommúnismann og í þeim tilgangi 
dældu fé í listir og listasöfn til þess að 
sýna umheiminum að Ameríkanar 
væru frjálsir og umburðalyndir. Þetta 
gerði abstraktið afar „mainstream“ 
og jók hróður þess en jafnframt 
huganlega hnignum þess síðar. Hildur 
minnist þess sérstaklega hvernig konur 
í New York tóku að móta fullkomlega 
nýja stefnu og koma inn með mjúkan 
og að sumu leyti fáránlegan efnivið 
til listsköpunar. Úr vefnaðar- og 
textílverksmiðjum hirtu þær afganga 

og úrklippur sem þær súrruðu saman 
í mjúka skúlptúra sem sýndir voru 
í nýstofnuðum galleríum í SoHo. 
Hún spyr hvort efnisvalið geti gefið 
vísbendingu um kyn hönnuðarins, 
mjúkt eða hart, því í okkar samfélagi 
höndla konur meira mjúka hluti 
í sínu daglega lífi en karlar, og öfugt. 

Eftir að Hildur flutti heim frá 
Bandaríkjunum lagði hún stund á 
nám við Myndlista- og handíðaskóla 

„Ég fékk yfirleitt 
mjög slæma 
gagnrýni fyrir 
allt sem ég gerði, 
algerlega óalandi 
og óferjandi …“

H i ldur 
Hákonardóttir
H i ldur 
Hákonardóttir

texti: útskriftarárgangur 2011
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Íslands og útskrifaðist þaðan sem myndvefari árið 1968. Hún 
fór þá til Edinborgar í Skotlandi og hélt náminu áfram við 
Edinburgh College of Art en þar var myndvefnaður kenndur 
sem sérstök grein ásamt því að vefstofa sem William Morris 
hafði stofnað var í nánu samstarfi við skólann. Eftir að 
hún kom heim fór hún að kenna við gamla skólann sinn 
og var þar viðloðandi allt til ársins 1981. Á þeim tíma bætti 
hún við sig kennararéttindum og tók svo við stjórn skólans 
á árunum 1975 til 1978 á miklum umbrotatímum en þá 

voru uppi kröfur um að færa námið nær þeim viðhorfum 
sem sköpuðust upp úr byltingunni sem kennd er við 
árið '68 og var víðtæk einkanlega í listaskólum.

 Hildur var einnig partur af SÚM-listahópnum sem 
gerði garðinn frægan á þessum tíma og hún hélt til að 
mynda einkasýningu í gallerí SÚM árið 1971. Hún sýndi 
þar vefnaðarverk sín og vakti athygli fyrir óvenjulegt 
efnisval en hún notaði efni á borð við tré, ull, hamp og 
plastvefstóllinn hennar var smíðaður úr járnstífum (notaðar 

Vefnaðarverkið Ísland í Nató í eigu Listasafns Íslands, birt með góðfúslegu leyfi
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í byggingariðnaði). Verkin sjálf fylgdu þeirri 
hefð sem var að skapast úr tvívídd málverksins 
yfir í þrívídd rýmisins. Þessi sýning var þó 
of snemma á ferðinni til að geta státað sig 
af verkinu 3ja stéttinni sem Hildur vann '73. 
Verkið þykir eitt af merkari verkum Hildar og 
er í raun myndasaga, lesin að ofan og niður. 
Aðstæðurnar sem urðu kveikjan að verkinu 
voru þær að hún var að hlýða á fyrirlestur um 
varavinnuafl á álagstímum í sjávariðnaði og 
var þá eingöngu talað um Færeyinga sem títt 
komu hingað í slíkum erindum en ekki var 
minnst á konurnar sem höfðu jafnan verið 
aðalvaravinnuaflið í sjávarþorpunum kringum 
landið og hún vildi gera það sem í hennar valdi 
stóð til að þær fengu verðskuldaða athygli.

 Þetta er gott dæmi um þann pól sem Hildur 
tekur sér í sinni jafnréttisbaráttu en hún er 
óvenju raunsæ og hefur yfirsjón sem flesta 
skortir. „Það er miklu auðveldara að reyna 
að hrista til sín völd heldur en að fara fram á 
jafnrétti, jafnrétti er eitthvað annað því að til 
þess að það náist fram að ganga þarf samþykki 
beggja aðila, en þegar þú tekur völdin þá spyrðu 
engan — tekur þau bara“. Skyldi jafnréttisbarátta 
geta endað í raunverulegu jafnrétti því hvernig 
geta átök endað á jafnvægispunkti? Heyrist 
ding í bjöllunni þegar jafnrétti er náð? Hvaða 
einstaklingur á að vera blessaður þeirri yfirsýn 
að geta skorið úr um hvort jafnrétti ríki eður 
ei? Í dag þegar kvennabáráttan hefur mikið 
land að baki eru vandamálin sem hún stendur 
fyrir jafnframt af nýjum og flóknari toga finnst 
Hildi best að hlutirnir séu meðhöndlaðir af 
yfirvegun en framar öllu sanngirni. Það er vel 
sæmandi fyrir konu með frjóan listferil að baki 
og vel skipaðan sess í íslenskri myndlistasögu.

85Hildur HáKOnardóttir

„Það er miklu auðveldara að 
reyna að hrista til sín völd  
en að fara fram á jafnrétti.“

3ja stéttin, vefnaðarverk, 1973
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höfundur: Linda Björg Árnadóttir
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91er KvenlÍKaminn gamaldags

Fyrir nokkrum árum vann ég í París 
með manni sem er líklega einn frægasti 
art director í tísku baransanum fyrr og 
síðar. Hann gerði á níunda ára tugnum 
allar aug lýsingar fyrir Johji Yamamoto 
og á þeim tíunda auglýsinga herferðir 
Jil Sander og var sá aðili sem að 
skapaði ímyndir þessarra hönnuða. 
Seinna gerði hann aug lýsingar 
Ungaro, Chloe, Hugo Boss og fleiri. 

Eitt sinn vorum við að tala 
saman og barst talið að banda ríska 
hönnuðinum Charles James sem 
þekktur var um miðja síðustu öld. Þessi 
maður segir mér að Charles James 
hafi alltaf notað unga karl menn sem 

„fitting módel” fyrir fötin sín, en hann 
var þekktur fyrir efnis mikla kvöld-
kjóla. Mér þótti þetta vera einkennilegt 
en þá svaraði art directorinn, „it's 
just so much more modern“.

Femínistar hafa gjarnan vilja mála 
tískuiðnaðinn sem fyrirbæri sem á 
einhvern hátt er á móti konum og 
fjötri þær niður og er stans laust 
að segja þeim hvernig þær eiga að 
vera. Staðreyndin er hins vegar sú að 
tísku iðnaðurinn hefur alltaf 
leitast við að þróa ímynd kvenna 
og hefur lagt kvenna baráttunni lið 
meira en margan grunar.

En þá er ég að sjálfssögðu að 
tala um kjarna iðnaðarins, þar 
sem nýjar hug myndir verða til 
en ekki „mainstreamið“.

Hugmyndir eins og konur í buxum, 
hugmyndin um unisex eða hugmyndir 
einstakra hönnuða um konur svo sem 

„warrior“ kona Alexander Mcqueen 
eða hin sérvitra rómantíska kona 
John Galliano hafa haft stórkostleg 
áhrif á líf okkar og raunveruleika.

Það er hinsvegar augljós stað reynd 
að það er ekki í tísku að vera kona. 
Það er búið að skafa hin kvenlegu form 
af þessum líkömum sem við sjáum 
á tísku sýningum og í auglýsingum 
tískufyrirtækja. Módelin eru það grönn 
að þær minna helst á unga karlmenn. 
Þetta er ein faldlega afl eiðing þess að 
að það er miklu eftir sóknarverðara 
að vera ungur karlmaður en ung 
kona. Þeir hafa miklu fleiri mögu leika, 
hærri laun og hafa almennt miklu 
meira frelsi þegar kemur að hegðun, 
framkomu og bara í lífinu almennt. 
Ef við skoðum hvar í hinu vestræna 
samfélagi við finnum kvenlíkama 
sem  hafa raunveruleg kvenleg form 
þá er það bara í klámiðnaðnum. Ef við 

hins vegar förum út fyrir vestur lönd 
og á svæði eins og Rússland eða Suður 
Ameríku þá eiga konur þar að vera 
kvenlegri en konur á vestur löndum, 
ein faldlega vegna þess að þar hafa 
konur ekki gert jafn miklar kröfur um 
að fá völd karl manna og eru því ennþá 

„konur“. Að verða karlar er einmitt sú 
aðferð sem konur á vesturlöndum hafa 
notað til þess að ná í völd karlmanna 
sem eru pólitísk- og peningavöld.

Og ef við förum ennþá lengra í burtu 
eins og t.d. til Afríku þar sem konur 
hafa sáralítil pólitísk og peningavöld 
þá eiga þær að vera íturvaxnar, það 
er hið eftirsótta vaxtalag. Það er 
vaxtarlagið sem er kynþokkafyllst 
og heilbrigðast fyrir konur.

Annað atriði sem femínistar hafa 
notað á móti tísku iðnaðnum og telja 
merki um kúgun kvenna eru háhælaðir 
skór. Þær virðast telja að konum 
hafi verið þröngvað til þess að fara í 
háhælaða skó af einhverri mafíu sem 
er einhversstaðar á bak við tjöldin og 
stjórnar öllum okkar ákvörðunum.

Ef við hins vegar skoðum 

„Ef við hins 
vegar skoðum 
tískusöguna þá 
kemur í ljós að 
það voru karlmenn 
sem fyrst notuðu 
háa hæla. Það voru 
valdamenn sem 
tóku upp á þessu 
eins og konungar 
og páfar.“

tískusöguna þá kemur í ljós að það 
voru karlmenn sem fyrst notuðu háa 
hæla. Það voru valdamenn sem tóku 
upp á þessu eins og konungar og 
páfar. Þetta gerðu þeir annars vegar til 
þess að vera hærri en aðrir og þannig 
fundu þeir meira til valds síns og hins 
vegar til þess að vera nær guði. Ef við 
skoðum myndir af karlmönnum frá 
því fyrir frönsku byltinguna þá sjáum 
við að karlmenn klæðast ýmsu sem nú 
í dag er einungis talið hæfa konum, til 
dæmis blúndum, gullbróderíi og fleiru.

Fyrir frönsku byltinguna þá var 
opinbera út skýringin á því hvers vegna 
aðalsmenn og konungur hefðu völdin 
en ekki aðrir, sú að þeir fengu valdið 
beint frá guði og þeir vildu að það 
sæist. Þeir litu út eins og þeir væru 
nýkomir úr andyri guðs og klæddust 
gulli, vandaðasta vefnaði, skærum 
litum og bróderíi. Þetta er í algerri 
andstöðu við hugmyndir nútímans um 
valdamikla karlmenn. Hvað var það 
eiginlega sem gerðist þarna á milli? Nú 
það var franska byltingin. Valdið hætti 
að koma frá guði og kemur nú frá 
fólkinu, almúganum. Karlmenn fóru 
að klæðast einkennisfatnaði til að sýna 
að þeir væru til þjónustu reiðubúnir 
og hluti af hinu nýja kerfi sem nefndist 
lýðræði. Þessir einkennisbúningar 
þróast svo í jakkaföt sem eru í dag 
ekkert annað en dulbúningur valdsins.

Málið er að konurnar urðu þarna 
eftir og fengu ekki þessi nýju völd. 
Fyrir frönsku byltinguna þá voru til 
valdamiklar aðalskonur en eftir hana 
voru engar almúgakonur valdamiklar. 
Þeim stóð ekki til boða að fara í 
einkennisbúninginn, háir hælar, 
blúndur og bróderí varð þeirra. 

Ég tel að ástæða þess að orðið 
„femínisti“ sé orðið klámyrði í okkar 
sam félagi sé sú að mál flutningur 
femínista (allavega hér á Íslandi) hefur 
einkennst af fordómum, þekkingar-
leysi og skorti á innsæi. Ungar konur 
í dag vilja ekki kannast við eða tengjast 
hugmyndinni eða orðinu „femínisti“ 
og er það einfaldlega skelfilegt.

Ef það eiga að verða framfarir í 
umræðunni um jafn rétti kynjanna 
þá þarf hún að breytast. Við 
þurfum að taka ábyrgð á okkar 
eigin samfélagi. Það gengur ekki 
lengur að kenna sögunni eða 
öðrum um. Við erum sam félagið.

««
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fjallkonan 
fríð
fjallkonan 
fríð
f allkonan 
fríð
F
F

„Lengst uppí dalnum, þar sem áin kemur fram, situr 
kona nokkur á steini. Yfir höfði hennar er skrifað Island. 
Hún hefir yfir sér svarta kvenskykkju þrönga, undir 
stuttan niðurhlut og silfurbelti um sig, þunna skó á 
fótum, lítinn stinnan kraga um hálsinn, hulið höfuð með 
svörtu silki og kvenhatt með silfurskildi. Þessi kona 
hefir með öllu sorgliga ásýnd, styður vinstri hönd undir 
kinn og horfir upp til himins. Til hægri handar standa 
nokkrar kýr og blína á hana, sem þeim þætti hún að 
látum og limaburði óvenjulig.“ Þannig lýsir Eggert 
Ólafsson fjallkonunni á myndskreytingu við kvæðið 
Ofsjónir, frá 1752, höfundur elstu hugmyndarinnar um 
konu sem persónugervingur og tákn Íslands.

Hugmyndin um konu sem þjóðartákn er engin 
nýlunda og var víða á kreiki í Evrópu á 18. og 19. öld. Þar 
má nefna Germaníu (Þýskaland), Britanníu (Bretland), 
Marianne (Frakkland) Sveu (Svíþjóð) og Helvetíu 
(Sviss). Ólíkar eins og þær eru, eru þær eru þó allar 
sprottnar upp af sama fræi, þjóðernishyggjunni. Það er 

athugavert að frumkvöðlar þess að kvengera Ísland eru 
menntaðir erlendis og hafa þar með orðið fyrir áhrifum. 
Fjallkonan íslenska situr og horfir til fortíðar, hún 
stendur fyrir eilífðina, hið staðfasta á tímum breytinga. 
Hún móðirin sem gætir hefða og sögu þjóðarinnar.

Eiríkur Magnússon var bókavörður í Cambridge og 
hafði heldur aðrar hugmyndir um Fjallkonuna en Eggert 
Ólafsson, og fékk þýskan listamann, J. B. Zwecker til að 
teikna hana. Eiríkur sá ekki fyrir sér konu sveipaða 
svörtum klæðum með sorgarsvip, heldur fagra konu og 
frjálslega. Höfðinglega, með sítt slegið hár, hönd 
á sverði og kórónu á höfði.  Henni er lýst svo:

„Konumyndin á að tákna Ísland, því hefur hún ískórónu 
á höfði, sem eldar gjósa upp úr. Á öxl hennar er hrafninn, 
Íslands einkennilegasti fugl, Óðins forni vin og skáldanna 
eftirlætisgoð, fréttafugl mikill og margkunnugur. Yfir 
sjónum flögrar már, en yfir brimsævi tíma og sögu berast 
rúnakefli að landi eða upp í fang konunni, og hefur 
hún þegar náð einu þeirra. Þetta átti svo sem að vera 

texti: útskriftarárgangur 2011
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Árni Björnsson og Halldór J. Jónsson. Gamlar þjóðlífsmyndir. Bjallan, Reykjavík. 1984, 
150-52.
Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar I-II. Örn og Örlygur, Reykjavík 1978. I, 
xxvi-xxvii.

Heimildir:
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Heiti greinar

fjallkonan 
fríð
fjallkonan 
fríð
f allkonan 
fríð

„Úti sat und hvítum alda 
faldi fjall  konan snjalla
fögur ofan lög.“

symbolum (tákn) bókmenntalandsins og sögulandsins 
okkar. Yfir er nótt og stirndur himinn og máninn 
uppi. Á bak við eru fjöll, tunglroðin á eggjunum.“

Kventáknin eiga sér uppruna í þeirri hugmynd að konan 
standi fyrir tilfinningar, innsæi, sköpun og persónutengsl. 
Þar af leiðir standa þær fyrir óhlutbundnar og almennar 
hugmyndir eins og réttlæti eða frelsi. Ísland er tákngert 
sem kona því Íslendingar töldu sig fá líf sitt, anda og vald 
frá landinu, hinum móðurlega líkama. Ísland er móðir 
og mennirnir sem hana byggja synir hennar. Fyrstu synir 
hennar, landnámsmenn, voru göfugir og sterkir en strax 
með annari kynslóð fór að halla undan fæti. Ofbeldi, leti, 
ræfilshættir, drykkja og misnotkun á landinu má líkja við 
líkamlega misnotkun, nauðgun. Móðurjörðin er svo seld til 
erlendra konunga, hún yfirgefin af sonum sínum. Aðeins 
með göfuglegu hugarfari um góð gildi, sjálfstæði og föður-
landsást er hægt að endurlífga hina upprunalegu Fjal lkonu. 
Hún hefur verið endurlífguð en á aðeins annan hátt.

Andstæðan við Fjallkonuna er Ástandskonan. 

Ástandskonan er kynvera, ábyrgðarlaus og frjálslynd. 
Hafið er skírlífsbelti hennar. Í seinni heimsstyrjöldinni 
rofnaði þetta belti og breskir og bandarískir hermenn 
streymdu til landsins. Íslenskar konur voru nú í miklu 
meiri mæli álitnar sem kynverur en ekki aðeins eiginkonur 
og mæður. Fegurðardrottningar okkar tíma eru dætur 
fjallkonunnar og hafa tekið við hinu táknræna hlutverki 
persónugervings lands og þjóðar. Í stað móður er komin 
meyja, sem situr í hásæti með glitrandi kórónu á höfði og 
brosir í gegnum tárin eins og fegurðardrottningu sæmir.

Fjallkonan var táknmynd sjálfstæðisbaráttunnar en 
hefur glatað hlutverki sínu í nútímasamfélagi, þótt enn 
sé haldið upp á hana á þjóðhátíðardaginn. Þar trónir hún 
ein og einmana puntdúkka, arfleifð horfinna tíma, tíma-
skekkja. Engu að síður veldur mikilvægi hennar í 
þjóðernislegu, sögulegu og menningar legu sam-
hengi því að hún verður aldrei kvödd, henni verður 
aldrei sleppt eða leyft að deyja í friði.

93

Inga Dóra Björnsdóttir, 1994. Fléttur. „Þeir áttu sér móður“.  Rit 
rannsóknastofu í kvennafræðum
Jón Þórðarson Thoroddsen. Kvæði. Sigurður Kristjánsson, Kaupmannahöfn. 1919, 8.

Þorgerður Þorvaldsdóttir. 2001. „Af fegurðardísum, ástandskonum og fjallkonum. 
Lesið í táknmyndir hins kvenlega í íslensku menningarumhverfi". Kvennaslóðir. 
Rit til heiðurs Sigríði Th. Erlendsdóttur sagnfræðingi, bls. 492–506. Reykjavík, 
Kvennasögusafn Íslands.
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Plakat í miðju. Hlið A.
Raunstærð: 26,5 x 59,2 cm.
Tvíbrotið. Rifgatað frá.
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Plakat í miðju. Hlið B.
Raunstærð: 26,5 x 59,2 cm.
Tvíbrotið. Rifgatað frá.



305

Viðauki 4: mæna.is (2010)
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Forsíða mæna.is (2010). 
Á forsíðunni birtist nýjasta verk sem sett hefur verið á vefinn í aðalglugga. 
Sjálfgildið (e. default) er „School works“ þar sem má sjá verk nemenda. 
Liturinn í grunninn gefur til kynna hvað er valið. Efst til hægri er valmynd 
sem er alltaf eins. Sé valið af henni breytist grunnliturinn til samræmis (gult 
þegar „Magazine articles“ er valið o.s.frv.). Smámyndirnar til hægri eru 

birtar af handahófi. Þar fyrir neðan er takki til að deila verki í aðalglugga á 
samskiptamiðlum (Facebook, tmblr ofl.). Þar fyrir neðan er smámynd af kápu 
tímaritsins Mænu (2010) og sé smellt á hana birtist rafræn, flettanleg útgáfa 
af tímaritinu. Í rafrænu útgáfunni er tímaritið þýtt (enska verður íslenska og 
öfugt). 

Forsíða mæna.is (2010). Frh.
Næst fyrir neðan er listi yfir greinarnar í tímaritinu og hægt að skoða þær í 
aðalglugga með því að velja af listanum. Eins er hægt að velja þær allar með því 
að velja „Magazine articles“ úr valmyndinni efst til hægri. Við að skruna niður 
síðuna er hægt að skoða eldri verk. Þá sjást hámark fimm verk. Síðan býðst að 
velja næstu fimm og svo koll af kolli. 

Til hægri er listi yfir alla höfunda sem eiga verk (þ.m.t. greinar) á síðunni.
Ef smellt er á verk í aðalglugga birtist stærri mynd af því í „pop-up“ glugga. Ef 
smellt er á „More>“ má halda áfram lestri þess texta sem fylgir.
Lengst til hægri eru flipar fyrir „Home“ eða aftur á forsíðu, innskráningu og 
upplýsingar um síðuna. Þessir flipar eru alltaf á sama stað.
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„Other works“, mæna.is (2010).
Hér er valið „Other works“ sem eru verk annarra en nemenda í skólanum. 
Bakgrunnsliturinn gefur til kynna hvað er valið. Á þessari mynd sést að þegar 
fleira en eitt verk / mynd er sett inn í hverri færslu birtast ein mynd stór (sem 
notandi getur valið hver er) og hinar eru smámyndir. Við að velja smámynd 

birtist hún stór. Höfundalistinn er „contextual“ og nú birtast aðeins nöfn þeirra 
höfunda sem hafa sett verk inn í „Other works“.

„Magazine articles“, mæna.is (2010).
Hér er „Magazine articles“ valið sem eru greinar úr tímaritinu Mænu á íslensku 
og ensku. Listinn til hægri yfir greinar og höfunda er einnig „contextual“ hér 
þannig að greinar birtast í þeirri röð sem þær voru settar inn (sbr. röð greina í 

tímartinu) og ætlunin var að nýjasta tímaritið kæmi efst á listann. Höfundalisti 
er að sama skapi aðeins listi yfir þá höfunda sem eiga efni í tímaritinu.
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„Search“, mæna.is (2010).
Hér er leitarvél valin. Grunnlitur breytist til samræmis. Leitin sækir allar 
færslur þar sem leitarorð kemur fyrir og guli liturinn sýnir hvar leitarorð(-in) 
koma fyrir. Þegar verk eru sett inn gefst kostur á að setja inn leitarorð þannig að 
sé t.d. um leturhönnun að ræða má „tagga“ eða merkja færsluna til samræmis. 

Þannig er hægt að leita á vefnum að öllu sem hefur verið merkt með orði eða 
orðasambandi. Ef leitað er að „photograph“ birtast allar færslur sem hafa verið 
merktar með því orði.

„Login“, mæna.is (2010).
Hér getur notandi skráð sig inn á vefinn. Einungis er þörf á innskráningu til 
þess að setja inn verk. Mögulegt er að skrá sig inn með skólaaðgangsorði og 
notendanafni, Facebook aðgangi sínum eða Open ID.
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„About“, mæna.is (2010).
Hér má finna upplýsingar um síðun og ábyrgðaraðila hennar.
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Viðauki 5: mæna.is (mars 2011)
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mæna.is (mars 2011).
Virkni síðunnar eins og hún verður í mars 2011 er að mestu leyti svipuð 
virkninni eins og hún var 2010. Helsta breytingin er að á forsíðu munu aðeins 
birtast verk nemenda en í tímaröð eins og áður.
Sé skrunað niður síðuna birtast verk þar til kemur að því vrki sem fyrst var sett 
inn á síðuna. Valmyndin („School projects“, „Archive“ o.s.frv.)  situr kyrr þegar 

skrunað er (sjá mynd hér fyrir neðan).
Nú er einnig hægt að velja á milli íslensku og ensku en áður var síðan á ensku.
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Disciplines:
Illustration

Photography

Typography

Animation

Branding

Typeface design

Book design

Web design

Video 

Poster

Packaging

Publishing

Logo

Other

Time:
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Courses:
Author and Work

Bookbinding

Children books

Eat typography

Form and inspiration

Graduation project

Heritage

Illustration

Information design

Logo drawing

Market and form

Mind and Hand

Photography 1

Sacred geometry

2004

2003

2002

2001

Ancient

Newest First

Oldest First

resetrandom
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Ein helsta nýjungin er fóglin í því hvernig leitin hagar sér. Leitarvélin er útfærð 
á sjónrænan hátt auk þess að áfram sé mögulegt að leita aðeins að textastreng. 
Einnig er boðið upp á ítarlega leit þar sem hægt er að þrengja eða víkka val og 
setja leitinni skilyrði með því að velja úr fyrirframgefnum leitarskilyrðum (sjá 
að ofan). Þegar leitin er notuð á þennan hátt birtast aðeins myndir sem falla 
undir leitarskilyrðin.

Síðan er hægt að velja „reset“ til að fá aftur verk á forsíðu eða velja „random“ til 
að fá myndir birtar eftir slembivali.
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Hér fyrir ofan má sjá hvernig leit eftir höfundum lítur út. Annars vegar má 
leita að viðkomandi höfundi með því að skruna niður síðuna og velja af mynd 
eða hinsvegar leita eftir nafni. Einnig má kalla fram aðeins nöfn og myndir 
nemenda eða starfandi hönnuða.
Valmyndin hagar sér eins og áður. Er kyrrstæð þó að skrunað sé og sömu 
valkostir eru sjáanlegir.
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A

Alphabet:
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Á

B
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D
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F

G

H

I

J

K

L

M

Criteria:
Profesional

Students

resetrandom

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ð

Þ

Ö
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Eftir sem áður er mögulegt að leita að textastreng og þá birtast aðeins myndir 
sem eiga við hann. Hér er höfundarnafn valið og eins og sjá má birtast aðeins 
myndir eftir höfunda sem bera það nafn.
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Önnur nýbreyti er að hver höfundur fær sína eigin síðu á vefnum. Þar getur 
höfundur stjórnað kynningu á sér og verkum sínum og breytt útliti síðunnar 
innan ákveðins ramma. Á næstu blaðsíðu má sjá hvað gerist ef verk (til hægri) 
er valið.

Hover Designer

FM KILLFAST Græni PulsG8torRetro Slefson
Typography, Poster, 2010. Typography, Poster, 2010. Typography, Poster, 2010. Typography, Poster, 2010. 

www.icomefromnewyork.com
haraldur@pulsa.com

HARALDUR PULSA

Ne sit lat harundendam dolesto tessi 
dolectae cum aut aniam sectem voluptae. 
Iquatecusci optate necus enimagnihit 
accabo. Odictus, simusa dolorer umquam, 
que rendit, nusam, quibusc itiostibus et 
quiaspidit es event.
Magnimperum fugitia sperorest, omni beata 
dolori voluptium res moluptur aut iliquatas 
quiaechalli er pulsa to doluptur? Puditatus 
reptasp eribus.Ne sit lat harundendam 
dolesto tessi dolectae cum aut aniam sectem. 
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Ne sit lat harundendam dolesto tessi dolectae cum aut aniam 
sectem voluptae. Iquatecusci optate necus enimagnihit 
accabo. Odictus, simusa dolorer umquam, que rendit, 
nusam, quibusc itiostibus et quiaspidit es event.
Magnimperum fugitia sperorest, omni beata dolori voluptium 
res moluptur aut iliquatas quiaecto doluptur? Puditatus 
reptasp eribus.Ne sit lat harundendam dolesto tessi dolectae 
cum aut aniam sectem voluptae. Iquatecusci optate necus 
enimagnihit accabo. Odictus, simusa dolorer umquam, que 
rendit, nusam, quibusc itiostibus et quiaspidit es event.
Magnimperum fugitia sperorest, omni beata dolori voluptium 
res moluptur aut iliquatas quiaecto doluptur? Puditatus 
reptasp eribus.

Bjarki Fannar Atlason
Illustration mæna

Þegar verk er valið (af höfundarlista eða af valmynd) birtist þessi síða. Þar er 
lesmál um verkið og stærri mynd af verkinu. Sé skrunað niður koma í ljós tengd 
verk ef það á við.
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