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Útdráttur
Íslömsk mynstur eru byggð upp hlutfallslega. Uppbygging þeirra er háð reglum og
ákveðins kerfis. Í þeim er ekkert tilviljanakennt. Í þessari ritgerð er ég að skoða hvaða
reglur þetta eru og hvaða merking er sett í orðið heilög þegar talað er um heilaga
hlutfallafræði (e. sacred geometry). Til að skilja betur þann jarðveg sem íslömsku
mynstrin vaxa úr er talað um um Íslamstrú og Múslima í sögulegu samhengi. Einnig
er farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru á sjöundu öld til að gera mynstrin. Helstu
marghyrningar sem íslömsku mynstrin byggja á eru svo skoðaðir.
Eftir að vera búin að skoða það kerfi sem íslömsku mynstrin byggjast á þá er hægt að
setja þau í samhengi við verk núverandi hönnuða eins og Einars Þorsteins, Marian
Bantjes eða Joseph Müller-Brockmann. Öll eru þau ólíkir hönnuðir en við nánari
athugun er hægt að finna hjá þeim samnefnara.
Þá liggur beinast við að skoða kerfi í víðara samhengi. Hvernig kerfi og staðlar stjórna
því hvernig við vinnum og hegðum okkur. Hvernig þekking okkar á þessum kerfum
er mismunandi eftir því hvaða starfsstétt við tilheyrum.
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1.0

Inngangur

Listir og hönnun eru nátengd að því leyti að bæði snúast þau um að skapa. Munurinn
liggur kannski helst í því að í hugum flestra er list æðra form tjáningar og sköpunar.
Það er hugsanlega vegna þess að fólk sér listamann skapa eitthvað, að því er virðist,
úr engu. Hönnuður verður að vinna innan þess ramma sem honum er settur, af þeim
sem borgar reikninginn. Listamaður vinnur innan þess ramma sem hann sjálfur setur
sér. 1 Í ljósi þess er áhugavert að skoða íslömsku mynstrin. Mynstrin og uppbygging
þeirra er háð reglum og ákveðins kerfis. Í þeim er ekkert „af því bara“ heldur á hvert
form sinn stað og tilgang. Þessar reglur hafa þó ekki gert það að verkum að við
köllum íslamska list hönnun. Hvers vegna gerum við það ekki? Kannski er það vegna
þess að við erum að líta til baka í sögulegu samhengi og hönnun er tiltölulega nýlegt
starfsheiti sem varð til með iðnbyltingunni2. Íslömsk listasaga nær frá sjöundu3 öld til
dagsins í dag. Þá var hugtakið hönnun ekki til.
Helstu heimildir við gerð þessarar ritgerðar eru fengnar úr bókunum Geometric
Consepts In Islamic Art, Islamic Patterns og Islamic Geometric Patterns. Þar er ekki
bara fjallað um mynstrin í sögulegu samhengi heldur er megináherslan á uppbyggingu
mynstrana og það sem kallað er heilög hlutfallafræði (e. sacred geometry). Í
Geometric Consepts In Islamic Art og Islamic Patterns eru birt dæmi um
uppbyggingu mynstra og grunneiningar þeirra sem fylgja hér með í einfaldaðri útgáfu.
Í ritgerðinni verður leitast eftir því að svara þeirri spurningu hvað hlutfallafræði er og
hvað það er sem gerir hana heilaga í hugum Múslima? Hver er bakgrunnur íslamskra
lista? Hvers vegna eru mynstrin endurtekin og hvaða þýðingu hefur það? Helstu
marghyrningar sem íslömsk myndverk byggja á verða skoðaðir. Í framhaldi af því
liggur beint við að líta á margflötunga. Hvað eru margflötungar og hvernig rannsóknir
Einars Þorsteins Ásgeirssonar á þeim hafa nýst við byggingu glerhjúpsins á
tónlistarhúsinu Hörpu? Einnig verður farið yfir aðferðir við uppbyggingu
mynsturseininganna og notkun þeirra í hönnun og listum. Leitast verður við að
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Heimasíða AIGA, 2012, sótt 7. janúar 2012, <http://www.aiga.org/art-vs-design/>
Heimasíða alfræðiorðabókarinnar Britannica, Britannica, 2012, sótt 7. janúar 2012,
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1032864/graphic-design/242765/Graphic-design-in-the19th-century?anchor=ref845013>
3
Potrovsky, Mihail, Earthly Beauty, Heavenly Art, Lund Humphries Publishers, London, 2001, bls. 16!
2
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útskýra áhrif íslamskra þjóða á listir, menningu og hönnun okkar vesturlandabúa og
um leið svara þeirri spurning hvort hún hafi verið vanmetin eður ei. Að lokum verður
farið yfir kerfi. Útskýrt hvaða merking er sett í það orð í því samhengi sem lagt er upp
með og hvaða áhrif þetta kerfi hefur á samfélagið.

2.0

Íslam

2.1

Uppbygging

Íslömsk mynstur eru byggð upp hlutfallslega og síendurtekin. Þau eru í grunninn
byggð á línum og hringjum í sinni einföldustu mynd. Til eru heimildir sem ná a.m.k.
til 3000 f.Kr. um rannsóknir manneskjunnar á hlutfallafræði í náttúrunni,
stærðfræðilega útreikninga manneskjunnar til þess að átta sig á tilveru sinni eða til
þess að skipuleggja betur umhverfi sitt og lifa í meiri sátt við sjálfan sig og jörðina.
Heilög hlutföll og síendurtekin mynstur skapa hrynjanda í myndræn verk. 4 Oft er það
takturinn sem að grípur mann þegar hlustað er á tónlist og það er ekki svo vitlaust að
draga þá ályktun að það sama eigi við um myndverk og myndbyggingu.
Árið 3000 f.Kr. voru Egyptar og Súmar farnir að skilja eftir sig merkilegar minjar um
listræna tjáningu, hof, hallir, skúlptúra, o.m.fl. Þessar minjar áttu sér ekki fordæmi og
voru fyrstu vísar að siðmenntuðu samfélagi nútímans. Afrek Mesapótamíu og
Egyptalands í arkitektúr gefa til kynna að þeir hafi haft gott vald á mælingum og
hlutföllum. Egypskir handverksmenn eru taldir hafa þróað með sér tækni sem gerði
þeim kleift að endurskapa sama formið aftur og aftur. Það er ekki vitað með vissu en
líklegast er að það hafi einfaldlega verið reipi bundið við staur. Með því var hægt að
endurtaka sama hringformið. Þessi tækni gerði þeim kleift að byggja mjög flóknar
bygginar rétt eins og hin mikla pýramída í Jïzah, sem var byggður um 2600 f.Kr.5
Hutfallafræðin sem notuð var við byggingar- og myndlist á þessum tíma var
samanborið við nútímatækni, frekar einföld. Tölustafir og reikniaðferðir eins og við
þekkjum þær í dag voru ekki til. Í staðinn fyrir tölur var notast við tákn eða merki
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

El-Said, Issam og Ayse Parman, Geometric Consepts In Islamic Art, World of Islam Festival
Publishing Company Ltd., London, 1976, bls. X(5)
5
Tilv. rit, bls. 1!
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fyrir eina einingu. Þessa einingu var svo hægt að nota í einfalda plús, mínus reikninga
eða til þess að deila með.6
Til þess að skilja betur umfjöllunarefni þessarar ritgerðar um íslömsku mynstrin og
svokölluð heilög hlutfallafræði, þá er gott að skoða úr hvaða jarðvegi þetta listform
þróast. Hugmyndaheimur Íslam er þar sterkasti áhrifavaldurinn og sú staðreynd að
trúarlegt bann lá við því að myndgera manneskjur og dýr7 Af því leiðir að skoða
verður trúarbrögð Múslima í sögulegu samhengi.

2.2

Mohammad

Árið 622 e.Kr. fluttist spámaðurinn Mohammad Ibn Abdallah til Medina. Þar var
boðskapi hans tekið og Íslam verður til. Það sem gerði Íslam frábrugðið öðrum
trúarbrögðum, á þessum tíma, var að íslömsk trú og lög voru samtengd. Íslömsk
kirkja, lög, ríki og allar þær stofnanir sem tilheyrðu því samfélagi var ein eining. Þeir
sem aðhyllast Íslam kalla sig Múslima.
Þessi trúarlega og samfélagslega sameining Íslam fékk gífurlegt fylgi. Hundrað árum
eftir dauða spámannsins Mohammad náði hið nýja Arabíu Múslima veldi allt frá
Spáni, yfir mið-Asíu og til Indlands8

2.3

Boð og bönn

Eins og öll önnur menningarsamfélög þá byggir það á einhverju sem fyrir var eða er
til annars staðar. Arabíu Múslimar sóttu menningu sína til Tyrklands og Íran (áður
Persíu). Það sem hins vegar gerði menningu og list þeirra alltaf íslamska, ef svo má að
orði komast, var það trúarlega bann sem ríkti við notkun á fígúratífum myndum og
myndum sem sýndu dýr. Ástæðan fyrir þessu banni var sú að að Allāh var samkvæmt
Íslam hinn eini sanni skapari lífs á jörðu og hver sú manneskja sem tók það upp að
skapa eitthvað í líkingu við lifandi veru var að setja sig upp á móti og leika guð. Það
er þess vegna sem við sjáum ekki myndir af dýrum né manneskjum í íslömskum
listum.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

El-Said, Issam og Ayse Parman, Geometric Consepts In Islamic Art, bls. 2!
Potrovsky, Mihail, Earthly Beauty, Heavenly Art, bls. 9
8
Heimasíða alfræðiorðabókarinnar Britannica, Britannica, 2012, sótt 7. janúar 2012,
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/295507/Islam/69137/The-foundations-of-Islam>
6
7
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Það er úr þessum jarðvegi sem íslömsku mynstrin vaxa. Þau eru háð reglum Íslams og
samkvæmt þeim þá var ekki leyfilegt að myndgera dýr eða menn. Þessar reglur settu
listamönnunum ákveðnar skorður. Hvort sem að listamaðurinn var Íslamstrúar eða
ekki þá eru verkin háð reglum ríkis og Íslam. Íslömsku mynstrin eru þess vegna leið
listamanna til að myndgera heilagleika Allāh án þess að brjóta það trúarlega bann sem
ríkti.9

3.0

3.1

Hið innra
Býflugur

Eins og almennt er vitað gera býflugur sér bú. Þar útbúa þær sexhyrndar einingar sem
geyma allt það hunang sem þær safna10. Af þeim þremur grunnformum íslamskra
lista, þrí-, fer- og sexhyrningnum sem farið verður nánar yfir síðar í þessari ritgerð, þá
er sexhyrningurinn mikilvægasta formið. Hann er formið sem heldur utan um hin tvö
og sameinar þau. Sexhyrningurinn er auðvitað ekki eina form hlutfallafræðinnar sem
hægt er að finna í náttúrunni en hann sameinar hin tvö grunntákn íslamskrar
mynstursgerðar. Íslamskir listamenn sóttu formin í náttúruna. Það var þeirra leið til að
myndgera sköpunarverk Allāh án þess að brjóta hið áðurnefnda trúarlega bann.
Íslömsk list hefur þrjá megin máttarstólpa þ.e.a.s. skrautskrift sem er orð guðs og
skrifuð upp úr Kóraninum, mynstrin sem eiga uppruna sinn að rekja til áðurnefnds
trúarbanns á myndum af mönnum og dýrum. 11 Að lokum kemur grunnurinn sem
sameinar hina tvo máttarstólpana og það er hin heilaga hlutfallafræði.12
Hlutföllin eru talin vera heilög því þau eru undirliggjandi partur af sjálfu lífinu. Þau er
hægt að finna í blómum, sameindum og sólkerfinu. Þess vegna eru þau notuð í
íslömskum mynstrum, skrautskrift og arkitektúr.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ettinghausen, Richard, Oleg Grabar og Marilyn Jenkins–Madina, Islamic Art and Architecture 650–
1250, Yale University press, Connecticut, 2. útgáfa. 2003. bls. 1!
10
Heimasíða alfræðiorðabókarinnar Britannica, Britannica, 2012, sótt 7. janúar 2012,
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/58368/beekeeping/67987/Honeybees-and-theircolonies>
11
Potrovsky, Mihail, Earthly Beauty, Heavenly Art, bls. 9
12
The Prince’s School of Traditional Arts, 2012, Sótt 7. janúar 2012,
<http://www.youtube.com/watch?v=L2uASzcrUAE>
9
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„Og sjáðu alla hluti í kring um þig. Þig mun ekki skorta hlutföllin og við höfum
skapað alla hluti í reglu“13. Þetta er setning úr Kóraninum.14 Út frá þessu má skilja
sem svo að hin heilagi andi sé í öllu. Að hann sé í hlutföllum náttúrunnar og
uppbyggingu vistkerfisins. Íslömsk mynstur tala þar af leiðandi mál heilags anda, þau
eiga að endurspegla náttúruna og mikilfengleika hennar. Í flestum myndverkum
íslamskra lista er engin undirskrift vegna þess að einstaklingurinn skiptir ekki máli í
þeirra augum heldur er það heilagur andi sem talar, myndverkið á að ná lengra en
einstaklingurinn.15

3.2

Nánar um heilaga hlutfallafræði

Enginn guð án guðs. Enginn partur án heildar. Enginn spegilmynd án fyrirmyndar.
Það er eins með hlutfallafræðina, enginn vídd án allra vídda.16 Þetta er lýsandi fyrir
Íslamska list. Múslimar, eins og margir aðrir trúarhópar, trúa því að allt undir sólinni
tengist og sé háð samhengi hlutanna. Þar af leiðandi er óhætt að segja að trú á Guð,
Allāh eða Jehovah sé trú á einhverskonar heilagan anda. Trú hefur að því sögðu mikil
áhrif á Íslamska list. Íslam eins og áður var sagt er ekki bara heldur er hún líka ríkið
og regluverkið. 17

Íslömsk mynstur eiga að vera trúarjátning og staðfesting á tilvist almáttugs og heilags
anda. Þá hlýtur staðfestingin þar af leiðandi að vera í hlutföllum náttúrunnar og
hvernig þau birtast í mynstrunum. Í augum Múslima eru þau sönnunin á
mikilfengleika hans og hversu borðliggjandi tilvist hans er.18 Þá er hægt að draga þá
ályktun að ætlunarverk allra Íslamskra lista sé að sanna tilvist Allāh.
Samkvæmt guðfræði Íslam þá er guð Allāh. Hann á sér engan líkan, hann er
algjörlega einstakur, almáttugur og algóður. Tilvera hans á sér ekki sérstaka
staðsetningu í alheiminum hann er alls staðar og allt í öllu. Í Kóraninum stendur að
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

Frummál: „And see around you all things. You will find no want of proportion there in and we have
created all things in order“
14!The Prince’s School of Traditional Arts, 2012, Sótt 7. janúar 2012,
<http://www.youtube.com/watch?v=L2uASzcrUAE>!
15
Tilv. rit.
16
Critchlow, Keith, Islamic Patterns: An Analytical and Cosmological approach, Thames & Hudson,
London, 2004, 3. Útgáfa. bls. 7
17
Heimasíða alfræðiorðabókarinnar Britannica, Britannica, 2012, sótt 7. janúar 2012,
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/295507/Islam/69137/The-foundations-of-Islam>
18!The Prince’s School of Traditional Arts, <http://www.youtube.com/watch?v=L2uASzcrUAE>!
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það geti enginn séð hann með berum augum m.ö.o. að hann eigi sér ekki myndrænt
form. Áhrif og völd hans ná samt yfir allt sjáanlegt. Allāh er ofar öllum skilningi en
hann skilur allt.19 Ef þetta væri það sem við trúðum þá er hlutfalla fræði mjög rökrétt
birtingarmynd einhvers heilags anda. Þar af leiðandi tala Múslimar um heilaga
hlutfallafræði.

Í Kóraninum er aldrei skrifað beint hvernig guð lítur út heldur er honum lýst sem allt í
öllu. Þess vegna draga Múslimar þá ályktun að besta og rökréttasta myndbirting hans,
í einhverskonar formi sem manneskjunnar eru færar um að skilja, sé sú mynd sem
birtist okkur í hlutföllum náttúrunnar. Náttúran hefur að geyma, eins og verður farið
nánar yfir hér síðar, mýmörg dæmi um sexhyrninga, hringi, ferninga og önnur
rúmfræðileg tákn.

4.0

Hið ytra

4.1

Rétthyrningar og ferhyrningar

Rétthyrningur er algengasta formið í hönnun. Rétthyrningur er mældur af styttri
hliðinni (a) á móti þeirri lengri (b); a:b. Þetta getur verið hvaða hlutfall sem er 2:3,
3:5, 5:6 o.s.frv.20
Í íslömskum mynstrum eru notaðir ferhyrningar. Þegar talað er um ferning þá eru
hliðar a og b jafn langar. Til að búa til ferning er byrjað á því að teikna hring.
Hringurinn er upphafsform alla mynsturseininga í Íslömskum listum.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19
Kóraninn 6:103!
20

!
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Mynd 1
4.2

Aðferðir

Íslamskrar mynsturseiningar eru í grunninn byggðar á hringjum og línum. Eins og
talað var um í fyrsta kafla þá var reipi og spýta allt sem þurfti til a.m.k. þegar verk í
stórum stærðum eða byggingar voru teiknaðar upp. Þegar smærri verk voru gerð var
notast við reglustiku og fast hringform.21 Það þarfnast gífurlegrar nákvæmni að
byggja upp mynsturseiningar og form sem virka saman. Ef einn hringur er stærri eða
minni en annar eða vitlaust staðsettur þá hefur hann áhrif á allt mynstrið í heild sinni.
Íslömsk mynstur tengjast innbyrðis og staðsetning formanna er ekki tilviljanakennd
heldur ræðst hún af staðsetningu annara eininga í mynstrinu. Þess vegna var notað fast
hringform en ekki breytilegt. Þetta var gert til þess að minnka líkurnar á mistökum og
komast hjá ónákvæmni.22

Hringferlinum er skipt upp í ákveðna hluta frá tveimur og allt upp í tólf jafn stóra
fleti. Eftir að það hefur verið gert er hægt að búa til algengustu marghyrningana.23
4.3

Hin heilaga þrenning

Þær einingar flatarmyndafræðinnar (sú grein rúmfræðinnar sem fjallar um myndir á
sléttum fleti) sem raðast fullkomnlega saman þ.e.a.s. skilja ekki eftir sig bil á milli
formanna, eru þrjár. Þær eru ferhyrningurinn, þríhyrningurinn og sexhyrningurinn.
Þegar þessum formum er raðað saman í sinni einföldustu mynd búa þau til sín eigin
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Broug, Eric, Islamic Geometric Patterns, Thames & Hudson, London, 2008, bls. 7
El-Said, Issam og Ayse Parman, Geometric Consepts In Islamic Art, bls. 2
23
Broug, Eric, Islamic Geometric Patterns, bls. 7
21
22
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form í innbilum sínum sem svo mynda heildarformið eða myndverkið sem við
sjáum.24

4.4

Ferhyrningurinn

Eins og sagt var frá fyrr í þessari ritgerð þá er hægt að búa til alla algengustu
marghyrningana út frá hring. Með einfaldri rúmfræði er hægt að notast við hringinn
og tvær beinar línur til að búa til jafnhliða þríhyrning.25 Hann er svo endurtekinn og
úr verður ferningur. Ferhyrninginn er hægt að tvöfalda og snúa 45°. Þá höfum við
átthyrning.

Mynd 2
4.5

Þríhyrningurinn

Náttúruleg skipting hringsins er þríhyrningurinn. Hann er algengt tákn í alkemískum
fræðum og stjörnuspeki. Merking táknsins fer að sjálfsögðu eftir samhengi og
staðsetningu. En ein túlkun á merkingu þríhyrningsins, og það er þannig sem hún er
skilgreind í íslömskum fræðum, er sú að tveir af þremur örmum þríhyrningsins tákna
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tvær einingar. Þriðji armurinn táknar svo sameininguna á milli þessara einginga. 26.
Þríhyrningnum ber ekki að rugla saman við áðurnefndan jafnhliða þríhyrning. Það
sama á við hér og við gerð ferhyrningsins að byrjað er á að gera hring (A). Í jaðar þess
hrings er svo teiknaður jafnstór hringur (B). Miðja þess hrings á að vera útjaðar fyrst
hringsins (A). Annar hringur (C) er svo gerður á þann punkt sem hringur (B) skerst á
hring (A). Þetta er endurtekið fyrir hring (D). Punktar þeirra eru svo tengdir saman
með þremur beinum línum sem svo mynda loks þríhyrningin.
Ef við svo snúum þessum tiltekna þríhyrning 180° þá fáum við 6 arma marghyrning
eða stjörnu.

Mynd 3
4.6

Sexhyrningurinn

Seinasti marghyrningurinn í þessari þrenningu er sexhyrningurinn. Hann er
myndrænn, skýr og sá sem er hvað mest grafískur af þeim þremur.27 Það er hægt að
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segja þetta með vissu þegar skoðað er hvernig fyrirrennarar hans eru uppbyggðir.
Sexhyrningurinn er jú sá flóknasti en hann er sá sem kemur hvað náttúrulegast fram.
Hann er gerður á sama hátt og þríhyrningurinn. Eins og alltaf er byrjað á því að búa til
hring (A). Það eina sem á þá eftir að gera er að búa til sex jafna hringi í jaðar fyrsta
hringsins (A) og láta miðju hvers hrings sem kemur á eftir hitta þar sem hringur (A)
og (B) skerast. Það skiptir ekki máli hvar hringur (B) er dreginn svo lengi sem miðja
hans lendi á jaðar (A).
Eins og áður hefur verið sagt þá er sexhyrningurinn sá sem hefur flesta punkta af
þrenningunni. En þetta er líka grunnurinn sem áðurnefndir hyrningar passa allir inn í.
Þetta eru grunnformin sem íslömsku mynstrin eru byggð á. Eins og áður sagði þá
táknar þríhyrningur einingu tveggja mismunandi hluta eða aðila. Það sama á við um
sexhyrninginn að því leyti að þrjú mynstur sameinast í eitt. Ferhyrningurinn og
þríhyrningurinn eru tvær einingar og sexhyrningurinn er sameiningartáknið.

Mynd 4
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Þessi þrjú form eru samkvæmt Íslam hin heilaga þrenning. Þau eru ferhyrningurinn,
þríhyrningurinn og sexhyrningurinn. Þessi form hafa þann eiginleika að raðast saman
án þess að skilja eftir sig bil í innformum sínum. Þau eru grunnurinn að öllum
heilsteyptum mynstrum. Til að búa til órofið mynstur sem skilur ekki eftir sig bil á
milli eininga þá þarf að þekkja þessi form.

Mynd 5
4.7

Þrívíddarformfræði

Þegar talað er um marghyrninga er vert að skoða fleiri birtingarmyndir þeirra í
umhverfi okkar. Í dag er nýlega búið að ljúka við byggingu tónlistarhússins Hörpu.
Glerflöturinn utan á byggingunni er eftir hálf íslenska listamanninn Ólaf Elíasson.
Hann vann hann út frá rannsóknum íslenska hönnuðarins Einars Þorsteins á
margflötungum. Margflötungar eru þrívíðir marghyrningar og má segja að þeir rekji
ættir sínar til þeirra.
Einar Þorsteinn Ásgeirsson (1942-) er upprunalega menntaður sem arkitekt en hefur
nú lagt niður það starfsheiti og skilgreinir sig sem hönnuð. Einar er sá aðili sem hefur
kannski helst skoðað fyrirbærið þrívíddarformfræði og þá ekki í vísindalegu samhengi

!

14!

heldur hönnunarlegu þótt þetta tvennt sé að vissu leyti órjúfanlegt.
Það sem Einar vinnur með er náskylt íslömsku mynstrunum að því leyti að hann er að
vinna með hlutfallafræði og marghyrninga eða réttara sagt margflötunga. Það sem
aðgreinir hann frá íslömskum listamönnunum er að hann er ekki bundin þeim
trúarlegu höftum sem ríkja í listsköpun Íslam.28 Hann er, eins og áður sagði,
upprunalega menntaður sem arkitekt og það er þess vegna rökrétt fyrir hann að vinna
með marghyrninga í þrívíðu samhengi m.ö.o. margflötunga
Bók hefur fjórar hliðar. Form hennar er þess vegna af fjórfaldri samhverfu. Flest allt í
kringum okkur er það einnig. Gámar hafa fjórar hliðar, sem er af praktískum
ástæðum. Sem er sú að hlutir af fjórfaldri samhverfu raðast saman án þess að skilja
eftir sig loft í innbilum á milli eininga. Pakkningar utan um flestar vörur eru einnig
þannig úr garði gerðar, ef ekki, þá er þeim raðað saman og pakkað í kassa af fjórfaldri
samhverfu. Flest það rými sem við göngum um hefur upp og niður, austur, vestur,
norður og suður eins og teningur. Einar segir: „Við göngum alltaf inni í tening. Þess
vegna finnum við okkur í teningum, en að öðru leyti skiptir hann engu máli, eða
allavega ekki fyrir mig.“ Hann hafnar þeirri tilhneigingu flestra að einskorða sig við
fjórfalt samhverft rými. Þessi tilhneiging okkar er vel skiljanleg eins og Einar sagði þá
finnum við okkur í teningum. Við erum vön því og þekkjum ekki aðrar nothæfar
lausnir.29

Fram til ársins 1984 var ekki til fimmfalt samhverft rými í náttúrunni. Dan
Schechtman ungur vísindamaður í Ísrael var að skoða myndir úr elektrónískri smásjá.
Myndirnar setti hann í þrjá flokka, glass, sem þýðir að sameindirnar í þeim bunka eru
í óreiðu, kristallar, þar er sameindunum raðað á ákveðinn hátt og svo þriðji bunkinn
sem engin vissi hvað var í. Dan fann það út að þetta voru myndir af fimmfalt
symmetrísku rými eða kvasikristallar. Þetta var fyrsta sönnun þess að fimmfalt
symmetrískt rými væri að finna í náttúrunni.30

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ettinghausen, Richard, Oleg Grabar og Marilyn Jenkins–Madina, Islamic Art and Architecture 650–
1250, bls. 1
29
Guðmundur Oddur Magnússon og Pétur H. Ármansson, Hugvit: Einar Þorsteinn, Hafnarborg,
Hafnarfirði, 2011, bls. 44
30
Tilv. rit, bls. 24
28

!

15!

Einar Þorsteinn hefur unnið talsvert á vinnustofu Ólafs Elíassonar31 allt frá árinu
2000. Ólafur mótaði hugmyndina að glerhjúpi tónlistarhússins Hörpu í Reykjavík út
frá pakkanlegri tólfflötungseiningu Einars, Gullinfangi sem er gullinsnið + fang.
Gullinfang er íslenska orðið yfir uppfinningu Einars „Quasibrick“. Fang er ákveðin
formeining sem pakkar fimmfalt symmetrísku rými. Þetta er grunneiningin utan um
nýja tónlistarhúsið Hörpu.32

Rétt eins og íslömsku listamennirnir sækir Einar í formfræði náttúrunnar. Náttúran
sem við sjáum er hinsvegar önnur en íslömsku listamennirnir sáu. Við búum að
rannsóknum ýmissa vísindamanna á henni sbr. Dan Schechtman. Ef við berum
glerhjúp Hörpu saman við íslömsku mynstrin þá er ekki erfitt að sjá að við horfum á
náttúruna og það sem hún inniheldur af annarskonar þekkingu og skilningi heldur en
gert var á sjöundu öld. Við búum svo líka að meiri þekkingu á stærðfræði og
byggingartækni og erum þess vegna færari í að reisa byggingar eins og tónlistarhúsið
Hörpu.

5.0

Innviðir og endurtekningar

5.1

Endurtekningar

Það sem einkennir íslamska list fyrir utan rúmfræðilega uppbyggingu eru sífelldar
endurtekningar. Það að endurtaka form eða mynsturseiningu er vel þekkt fyrirbæri
enn þann dag í dag. Það skapar ákveðna ró í óreiðunni og býr til visst öryggi fyrir
áhorfandann. Hönnuðurinn Marian Bantjes (1963-) hefur unnið mikið með þetta
fyrirbæri endurtekningar og skreytingar og er hún er þekkt fyrir smekklega meðferð á
letri, flóknu myndverki og mynstrum.33

Annar grafískur hönnuður, Joseph Müller-Brockmann (1914-1996), hefur átt við sama
viðfangsefni en á annan hátt. Brockmann er faðir grindarkerfissins (e. Grid System)
sem notað er enn þann dag í dag bæði við prent- og vefhönnun. Hann notaði í verkum
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sínum form, hreina liti og letur,þá sérstaklega leturtýpuna Akzidenz grotesk,
fyrirrennara hins margumtalaða leturs Helvetica. Hann var ekki sá fyrsti til þess að
nota grindarkerfi sem undirliggjandi beinagrind í verkum sínum en bókin hans Grid
Systems in Graphic Design vakti mikla athygli og hefur frá árinu 198134 verið
mikilvægt lærdómsrit grafískra hönnuða um allan heim.
Munurinn á þessum hönnuðum, Bantjes og Brockmann, er fljótt á litið gífurlegur. Við
nánari skoðun þá sjáum við hvað það er sem gerir þau sambærileg og úr hvaða
jarðvegi þau vaxa. Bantjes býr til falleg lífræn mynstur flókin, mikið skreytt og
rómantísk. Hún endurtekur sömu einingarnar margsinnis og býr til tengingar á milli
þeirra. Hún leyfir sér algjörlega að sleppa hlutfallslegri uppbyggingu sem er ólíkt því
sem einkennir íslamska list og mynsturgerð. Hún byggir á endurtekningum í
myndverkum sínum sem tengir hana við Íslömsku mynstrin.
Brockmann notaði grindarkerfið. Það að nota grindarkerfi sem undirliggjandi stoð við
uppsetningu efnis, hvort sem það er bók, plakat eða vefsíða og að nota síendurtekið
mynstur raðað á „grind“ (íslömsku mynstrin) er ekki ýkja langt frá hvort öðru. Það er
í raun og veru búið að yfirfæra þá þægilegu tilfinningu, í sjónrænu samhengi, sem við
fáum af því að horfa á síendurtekið mynstur yfir á uppsetningu á texta og myndum og
staðsetningu þeirra á blað- eða vefsíðu. Okkur finnst ákveðnir hlutar myndverksins
skera sig úr ef þeir eru ekki staðsettir á grindinni. Án þess þó að við gerum okkur
grein fyrir því hvað það nákvæmlega er þá sjáum við að eitthvað er ekki eins og það á
að vera. Þetta er vegna þess að hrynjandi verksins er brotinn.
En það er ekki endilega alltaf gott að halda takti. Stundum er nefnilega gott að brjóta
hann upp til þess að hnykkja á ákveðnum atriðum í texta eða í myndbyggingu. Að
taka titil í texta út fyrir grindina þarf að vera meðvituð aðgerð. Ef það er ekki
meðvitað þá eru það mistök og áherslurnar sem reglubrotin setja inn í myndverkið
koma inn á handahófskenndum stöðum.35
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Þegar íslamskir listamenn tóku til við að skreyta flöt var byrjað á því að skipta honum
í jafn stóra hluta. Grindin að mynstrinu var teiknuð upp. Inn í þessa hluta voru svo
teiknaðir jafn stórir hringir. Eins og áður sagði þá er hringurinn byrjunarpunktur í
mynsturseiningum íslamskra lista. Hringjunum er svo skipt upp í hluta sem verða að
marghyrningum og mynstrið svo byggt ofan á þá. Út frá þessum ofangreindum
skrifum er auðvelt að draga þá ályktun að grindarkerfi Brockmanns og mynstrin
hennar Marjan Bantjes sæki í aðferðarfræði sem notuð var í íslömskum listum rétt
eins og allir aðrir hönnuðir sem notast við grindarkerfi og endurtekningar í verkum
sínum.

5.2

Nútíminn

Samfélag okkar byggist á ýmsum reglum og kerfum. Algengast er að grafískir
hönnuðir vinni með pappírsstærðir eftir annað hvort þýska alþjóðlega
pappírsstaðallinum DIN (Deutsches Institut für Normung )36 eða amerísku útgáfunni
þegar þeir eru að vinna fyrir prent. Fyrir vef og skjámiðla er unnið í pixlum en það eru
punktar á skjánum sem mynda það sem við sjáum. 37 Þessi kerfi eru til vegna þess að
grafískir hönnuðir og þeir sem vinna í prentiðnaðinum viljum geta talað sama
tungumálið þegar kemur að pappírsstærðum eða hönnun fyrir skjámiðla.
Við þurfum að hafa undirliggjandi kerfi til að skilja flóknar og margþættar
upplýsingar Í hnotskurn er starf grafískra hönnuða að setja fram upplýsingar á þann
hátt að þær séu skiljanlegar. Áðurnefnt grindarkerfi er það kerfi sem skiptir hvað
mestu máli í vinnu grafískra hönnuða hvort sem unnið er fyrir vef eða prent.

5.3

Einföldun

Flóknar upplýsingar eins og kort af neðanjarðarlestakerfinu í London getur verið erfitt
að átta sig á ef þú sérð raunmyndina. Til að gera kortið skiljanlegt þarf að vera kerfi á
því hvernig upplýsingarnar eru settar fram. Hver leið er sett í ákveðinn lit með
ákveðnu heiti. Letrið er sett á grind og stigveldi leturstærða endurspeglar mikilvægi
þess sem verið er að setja fram. Það þarf að útskýra fyrir notandanum mikilvægustu
upplýsingarnar á sem einfaldastan hátt og taka það í burtu sem getur valdið ruglingi. Í
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staðinn fyrir að birta allar beygjur og króka á þeirri leið sem lestin fer í raun og veru
þá eru leiðinn sett í beina línu sem breytir um átt í 45° þrepum. Það er farið frjálslega
með hlutföll, stærðir og vegalendir í því ljósi að einfalda fyrir notandanum þær
upplýsingar sem hann þarf að fá til að komast ferða sinna eða m.ö.o. að nýta sér
kortið.38
Af ofangreindu má draga þá ályktun að þessi blanda af kerfi og einföldun er
lykilatriði í því að skila af sér góðu verki þegar flóknar upplýsingar eru settar fram,
Það má líka segja að þegar unnið er fyrir viðskiptavin að settu marki þá skiptir máli
að þekkja það kerfi sem er ríkjandi í því samfélagi sem unnið er í.

6.0

Niðurstöður

Íslömsku mynstrin sækja vissulega í trú og byggjast á henni. Það er samt ekki
nauðsynlegt að vera trúaður til þess að skilja hvað það er sem gerir þau jafn
áhugaverð og raun ber vitni. Hvernig þau birtast okkur í náttúrunni, hvernig allt sem
við gerum hefur áhrif hvað á annað endurspeglast í mynstrunum. Þar eru engar
tilviljanir og hvert einasta smáatriði á sinn ákveðna stað. Allt hefur áhrif og ekkert eitt
getur færst til án þess að hafa áhrif á heildina. Þetta er eitthvað sem flestir hafa heyrt í
margvíslegu samhengi.
Kerfið sem byggir mynstrin á hljómgrunn í öllum þeim kerfum sem maðurinn býr til í
viðleitni sinni til að skilja betur heiminn sem hann er staddur í. Metrakerfið notum við
til að mæla og grindarkerfið notum við til að setja fram upplýsingar á eins skýran hátt
og hægt er. Innan mismunandi starfsstétta gilda svo mismunandi kerfi sem tengjast og
er haldið utan um af öðrum kerfum. Þetta er að mínu mati grunnurinn að samfélagi
okkar jafn leiðinlega og það kann að hljóma. Kerfin eru orðin og hafa kannski alltaf
verið rauði þráðurinn í því samfélagi sem við búum í.
Þeir sem að hafa brotið blað í sögu mannkynsins hafa á einhvern hátt véfengt eða
endurskapað kerfið innan þess sviðs sem þeir tilheyra. Það er þess vegna mikilvægt
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ekki bara að þekkja og kunna heldur að spyrja sig hvort þetta sé virkilega besta kerfið
sem völ er á. Til þess að brjóta reglurnar þá þarft þú að þekkja þær.39 Hverjar eru þá
reglurnar? Þær eru reglurnar sem eru kenndar í skólum. Þær eru líka litlu atriðin sem
engin veit nema innvígðir eins og t.d. „grotesque“ eða „condensed“ leturtýpa, „hue-a“
eða „maska“ út mynd svona slangur sem grafískir hönnuðir slá um sig með.
Meistararnir eru þeir sem búa til nýjar reglur með því að taka þær sem fyrir eru og
bæta við þær eða setja í nýtt samhengi. Þeir búa til eitthvað sem verður almenn
vitneskja og það liggur oftast það mikið í augum uppi að flestir skilja eiginlega ekki af
hverju þeim sjálfum datt þetta ekki í hug. Við sjáum nefnilega ekki svo glatt hvernig
þetta er hægt vegna þess að við erum svo vön kerfinu að það þarf eitthvað mikið til til
þess að við förum að horfa á það öðruvísi.
Fullmenntaður hönnuður er þess vegna ekki til. Það er alltaf hægt að læra meira sem
hönnuður og þegar tíðarandinn og reglurnar breytast þá þarft þú að læra upp á nýtt
eins og virðist gerast u.þ.b. á tíu ára fresti. Þú gætir líka verið svo „heppinn“ að vera
þáttakandi í eða jafnvel í forsvari fyrir hópi sem sér stóra samhengið.
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