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Eftir tæplega þriggja ára nám í Listaháskólanum hef ég gert fjögur óskyld verkefni 

sem öll eru ferhyrningslaga. Formið var ekki fyrirfram ákveðið í neinu þeirra heldur 

þróaðist það með verkefninu hverju sinni. Mér þótti þetta því orðið einkennilegar 

tilviljanir þar sem ég tel mig ekki bera sterkari taugar til þessa forms frekar en annars. 

Efni ritgerðarinna er því rétthyrningur út frá hinum ýmsu sjónarhornum, notkun þess í 

verkum ýmissa listamanna verður skoðað og borið sama við mína reynslu. 

 

Formið er eitt af grunnformunum og hefur það komið víða við í hönnunarsögunni. 

Fjalla ég um það í tengslum við hugmyndafræði Bauhaus (1919-1933), í verkum 

hollenska listahópsins De Stijl (1917-1931), í vörum hönnuðarins Dieter Rams 

(1932), húsgögnum Mies van de Rohe (1886-1969) og málverkum Kazimir Malevich 

(1878-1935) svo eitthvað sé nefnt og reyni að komast að ástæðu þeirra fyrir valinu á 

þessu formi. Einnig endurtek ég könnun um fegurð hlutfalla í rétthyrningum og kynni 

mér hvernig hvernig formið snertir okkar daglega líf meðal annars í sambandi við 

pappírsstærðir. 

 

Eftir þessi skrif komst ég að því að tímabil módernismans hefur haft mjög mótandi 

áhrif á mig. Ég dreg þá ályktun að listamennirnir nýta sér þetta einfalda form til þess 

að undirstrika kjarna sinna verka. Að sama skapi kemst ég að því að það er líka mín 

ástæða fyrir valinu á þessu formi. Ferðalag þessarar ritgerðara kom mér einnig á þá 

skoðun að það að hugsa inn fyrir kassann er alveg jafn mikilvægt og að hugsa út fyrir 

hann. 
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See how many a pretty thing 
I always from the cube can bring; 
Chair and sofa, bench and table, 
Desk to write at when I’m able, 
All the household furniture, 
Even baby’s bed I’m sure; 
Not a few such things I see; 
Stove and sideboard here can be. 
Many things, both old and new, 
My dear cube brings into view; 
So my cube much pleases me, 
Because through it so much I see. 
It is a little world 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Þrívíður ferningur er uppspretta marga nytsamlegra hluta, til dæmis sófa, borðs, 

eldavélar ásamt því að vera heill heimur út af fyrir sig eins og kemur glöggt fram í 

þessu ljóði úr bókinni The ABC’s of Bauhaus. 

                                                        
1 J.Abbott Miller, The ABC's of Bauhaus, The Bauhaus and Design Theory, Princeton Architectural 

Press, Inc.,1993, bls. 10. 
 



  5 

Ritgerðin mín fjallar um tví-og þrívíða ferhyrninga. Hugmyndin kom út frá 

nokkrum verkefnum sem ég hef gert í Listaháskólanum sem öll hafa hlotið ferhyrnt 

form. Verkefnin eru öll óskyld hvert öðru og var formið ekki fyrirfram ákveðið í 

neinu þeirra. Mér var því farið að þykja þetta sérstakar tilviljanir. Þau verkefni sem 

um ræðir er kassabíll sem er í raun þrívíður ferningur á fjórum hjólum, klifurstigi 

sem samanstendur af kaðli og rétthyrndum fótstigum, fjórir ferningslaga kollar ofan 

frá séð en rétthyrndir frá hlið sem festir eru saman með teygju og síðast en ekki síst 

vegghilla sem er rétthyrnd og búið að fræsa úr ferningslaga gat fyrir mjúka hillu í. 

Ég man ekki eftir að hafa nokkurntíman verið hrifnari af ferhyrningum frekar en 

öðrum formum og ef ég hugsa um ferhyrning ber ég engar sérstakar tilfinningar til 

hans. Þó virðist sem ég sé óafvitandi haldin ferhyrningablæti og langar mig að 

komast til botns í því hvað það er sem veldur því að ég vel þetta grunnform aftur og 

aftur. Ég ætla að einskorða skrif mín við þá ferhyrninga sem hafa öll horn 90° og 

eru því nefndir rétthyrningar.  

 

Viðfangsefni ritgerðarinnar verður því að skoða rétthyrninga út frá ólíkum 

sjónarhornum. Í hönnunarsögunni hefur þetta form spilað stórt hlutverk á vissum 

tímabilum, meðal annars á tímum módernismans í sambandi við hugmyndafræði 

Bauhaus listaskólans (1919-1933) sem og hjá hollenska listahópnum De Stijl (1917-

1931) sem starfaði undir forystu hollenska málarans Piet Mondrian (1872-1944). 

Fleiri listamenn hafa leitað í form rétthyrningsins í verkum sínum, svo sem 

hönnuðurinn Dieter Rams (1932), listmálarinn Kazimir Malevich (1878-1935) og 

arkitektinn Mies van de Rohe (1886-1969) og er áhugavert að reyna komast að því 

hvort þeir hafi leitaði í formið af sömu ástæðu. 

 

Einnig skoða ég rétthyrninga í víðara samhengi líkt og ítalski hönnuðurinn Bruno 

Munari (1907-1998) gerir í bók sinni Discovery of the square. Þar skoðar hann 

kínversk tákn, hjátrú tengda ferningum, origami og fleira sem sýnir oft á tíðum 

mismunandi merkingu formsins eftir tímabilum og heimshlutum. Sú bók hefur því 

að hluta til verið innblástur ritgerðarinnar ef svo má segja. 

 

Samhliða skrifunum hef ég líka gert mínar eigin rannsóknir á forminu ásamt því að 

endurtaka könnun tengda fegurð í hlutföllum rétthyrninga. 
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Oft er sagt að nauðsynlegt sé að hugsa út fyrir kassann til þess að fá nýjar 

hugmyndir og verður gaman að sjá eftir þessa rannsókn hvort það sé rétt, eða hvort 

sá möguleiki sé einnig til staðar að góðar hugmyndir séu líka að finna innan 

kassans. 
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1. RÉTTHYRNINGAR 

Skilgreining á rétthyrningi er samkvæmt námsgagnastofnun sú að hann sé 

samsíðungur með öll horn jafn stór, eða 90°. Ef allar fjórar hliðar hans eru jafn 

langar kallast hann einnig ferningur.2 Í þessari ritgerð mun ég fjalla um 

hvorutveggja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvívíðu grunnformin eru þrjú; ferningur, hringur og þríhyrningur. Grunnformin eru 

einnig til í þrívídd og heita þá teningur, kúla og keila.3  

 

Ferningsformið hefur komið víða við og eru skoðanir fólks á því æði misjafnar.  

Einfaldleiki þess getur verið jafn hrífandi 

og hann getur verið leiðigjarn. Formið 

getur verið þrungið spennu ef ferningurinn 

stendur á einu horni, en traustur og í 

jafnvægi ef hann liggur á hlið eins og á  

myndinni hér til hliðar.4  Guðmundur 

Finnbogason (1873-1944),  

                                                        
2Stærðfræði 123456;Hugtök 8-tíu , Námsgagnastofnun, 2005, sótt 07.11.2011 <www.nams.is/atta-

tiu/atta-tiu_hugtok.pdf,>  
3 Vefur Námsgagnastofnunar, Námsgagnastofnun, sótt 07.11.2011  

< http://vefir.nams.is/isllistvefur/formfr/grunnform.htm >  
4 Munari, Bruno, Discovery of the square, George Wittenborn, Inc., New york, 1965, bls. 5. 

Mynd 1 – rétthyrningur, 
samsíðungur með öll horn 90°  

Mynd 2 
Rétthyrningur/ferningur, öll 
horn 90°  og allar hliðar jafn 
langar. 

Mynd 3  Mynd 4 

Mynd 5 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heimsspekingur og prófessor við Háskóla Íslands, komst svo að orði í bók sinni Frá 

sjónarheimi: ,,Ferningurinn er einhver reglulegasta og einfaldasta mynd sem verið 

getur. Og þeir sem dæma hann fagran, telja honum að líkindum regluna til gildis“. 5 

Sjálfur var Guðmundur ekkert sérlega hrifinn af forminu, hann taldi það 

þumbaldalegt en þó ívið skárra þegar ferningurinn stæði á einu horni því þá yrði 

léttara yfir honum.6  Það er því mjög misjafnt hvernig fólk skynjar formið.  

 

Eins og sést á myndunum hér að ofan eru allir rétthyrningar samhverfir bæði um X 

og Y ás. Guðmundur bendir á í áðurnefndri bók sinni að mjög margir manngerðir 

hlutir séu samhverfir en sama má segja um margt úr náttúrunni. Hann segir einnig að 

einfaldasta skilyrði jafnvægis sé að hlutur sé samhverfur, eða eins og hann kallar 

það, tvíhverfur.7 Guðmundur telur svo upp nokkrar ástæður þess að okkur 

mannfólkinu líkar yfirleitt við þá hluti sem eru stöðugir og reglulegir: 

 

 

Ég held því að tvíhorfið sé oss geðfelt aðallega af þeim ástæðum 
sem nú hafa verið taldar: Það er augljósasta jafnvægi sem vér 
þekkjum. Það eflir jafnvægistilfinningu vora og gefur stöfum 
heilans beinan byr undir báða vængi, er gagnhverf efling þeirra. 
Auðvitað er það með ekki neitað gleðinni við endurtekinguna, 
hvort sem litið er á það, að hvor hlið tvíhverfrar myndar er 
andhverf endurteking hinnar, eða hitt, að tvíhorfið kemur fyrir á 
ótal hlutum sem vér þekkjum. Hvort tveggja styður náttúrulega að 
því að gera oss tvíhorfið ljúft. 8 
 

 

Ég er sammála Guðmundi í þessu, ég tel að jafnvægi rétthyrninganna sé hluti af því 

sem heillar mig við þá, ásamt einfaldleika formins. Einfaldleikinn gerir það að 

verkum, að minnsta kosti í mínum verkefnum, að kjarni hlutarins og saga hans fá að 

njóta sín óáreitt.  

 

 

                                                        
5 Guðmundur Finnbogason, Frá sjónarheimi, 2.útgáfa, Arkitektafélag Íslands, Byggingarlistardeildar 

Listasafn Reykjavíkur og Hönnunar-og arkitektúradeild Listaháskóla Íslands, Reykjavík, 2006, bls 
54. 

6 Sama rit, bls 54.  
7 Sama rit, bls. 23. 
8 Sama rit , bls. 27-28. 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Þar sem skoðanir fólks eru eins og áður sagði mjög misjafnar um fegurðargildi 

rétthyrninga er gaman að benda á það að rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna 

fram á að flestir virðast vera sammála um hvaða rétthyrningur sé fegurstur. Sá 

rétthyrningur sem virðist höfða til flestra er sá sem hefur hlutfall gullinsniðs eins og 

betur verður að komið í næsta kafla. 9 

 

 

2. GULLINSNIÐ 

Gullinsnið er eitthvað sem flestir þekkja eða hafa líklega heyrt talað um. Ef hlutfall 

milli tveggja hliða er 12+5√2:1 eða um það bil 1,618 :1 er talað um að formið sé í 

gullinsniði. Flestir telja þetta hlutfall eitt það fegursta, sama hvar það kemur fyrir.10 

 

Elstu minjar um gullinn rétthyrning eru frá því á 20.-16. öld fyrir Krist og fundust 

þær í arkitektúr Stonehenge í Englandi. Elstu minjar um skrif varðandi gullinsnið og 

notkun þess í listum fundust þó ekki fyrr en um 500 fyrir Krist hjá forn Grikkjum. 

Ekki hefur gullinsnið þó aðeins orðið til af mannavöldum heldur hefur það fundist á 

fjölmörgum stöðum í náttúrunni, sem og í mannslíkamanum.11 Mörgum hefur þótt 

þetta hlutfall gullinsniðs forvitnilegt og hefur það mikið verið rannsakað og um það 

skrifað.  

 

Elstu heimildir um rannsóknir og mælingar á 

gullinsniði í mannslíkamanum er að finna hjá 

forn Grikkjum. Rómverski fræðimaðurinn 

Vitruvius (ca.80 f.kr. – 20 e.kr.) vildi meina 

að fullkominn líkami væri sá sem hefði 

samræmi milli allra líkamshluta og ætti 

hlutfallið að vera hlutfall gullinsniðs. Hann  

sagði að til þess að teljast í fallegum  

                                                        
9 Kimberly Klam, Geometry of design: Studies in Proportion and Composition,  Princeton 

Architectural press, New york, 2001, bls. 7. 
10Jón Kr. Arason, heimasíða vísindavefs Háskóla Íslands, Háskóli Íslands, sótt 08.11.2011 < 

http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=1653 > 
11 Kimberly Klam, Geometry of design, bls. 6. 

Mynd 6 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hlutföllum ætti hæð manns að vera jöfn þeirri lengd sem myndast milli handa þegar 

þær eru útréttar.  Útteygðar hendur og fætur eiga svo að snerta hring sem umlykur 

líkamann og hefur naflann sem miðju.12  Ítalski lista- og fræðimaðurinn Leonardo 

da Vinci (1452-1519) var sammála Vitruviusi í þessu og setti hugmyndina fram í 

mjög þekktri teikningu sem sjá má á mynd 6. 

 

Vitruvius sagði gullinsnið einnig vera í andliti fólks og voru þeir da Vinci sammála 

um hvernig þau hlutföll ættu að skiptast. Aftur á móti var þýski listamaðurinn og 

fræðimaðurinn Albrecth Dürer (1471-1528) ekki á sama máli.13 Hér fyrir neðan má 

sjá annarsvegar hugmyndir Vitruviusar og da Vinci um rétt hluföll í andliti (vinstra 

megin) og hins vegar Dürer. 

 
Mynd 7 

Þrátt fyrir að vera sammála í grundvallaratriðum má sjá að hlutföllin eru ekki mæld 

út frá sömu stöðum. Á vinstri myndinni er fyrsta hlutfallið mælt frá neðri vör og 

niður fyrir höku en á þeirri hægri frá efri vör. Bæði Vitruvius og da Vinci voru Ítalir 

og því umkringdir fólki af miðjarðarhafsættum14 (samkvæmt bandaríska 

hagfræðingnum William Zebina Ripley (1867- 1941) sem flokkaði kynþætti í 

Evrópu niður í bók sinni The races of Europe; a soiciological study ) en Dürer var 

þýskur og því af  germönskum ættum og umkringdur Germönum.15 Einna líklegast  

tel ég að þessi munur á staðsetningu mælinganna haft eitthvað að segja með mun á 

útliti þessara kynstofna og beinabyggingu þeirra í andliti.  

                                                        
12 Sama rit, bls. 12. 
13 Sama rit, bls. 18. 
14 William Zebina Ripley, The races of Europe; a soiciological study, Kegan Paul, Trench, Trubner  

& Co, 1899, London, bls. 246. 
15 Sama rit, bls. 205. 
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Út frá myndum 6 og 7 má sjá að það er líkt og rétthyrningurinn sé undirliggjandi í 

hlutföllunum og gefur það manni ástæðu til þess að velta fyrir sér hvort 

rétthyrningurinn sé ekki undirliggjandi í töluvert fleiri hlutum en við gerum okkur 

grein fyrir. Með öðrum orðum hvort formið geti verið einskonar faldar útlínur 

lífrænna forma eða hluta? 

 

Ekki er ólíklegt að ástæða þess að okkur mannfólkinu þykir hlutfall gullinsniðs 

fallegt sé einmitt sú að það finnst í mannslíkamanum.  

 

Protagoras, grískur spekingur á 5.öld f. Kr., sagði þau orð 
er síðan eru fræg, að maðurinn væri mælikvarði allra 
hluta. Og naumast verður því neitað, að hann ljóst eða 
leynt mælir alt við sjálfan sig og meti það eftir því hvernig 
það verkar á hann. 16 

 

Af þessum orðum má draga þá ályktun að það sem við getum tengt við okkur á 

einhvern máta og könnumst við, falli okkur betur í geð en annað. 

Meðal þeirra sem hafa fengið áhuga á gullinsniðinu er þýski sálfræðingurinn Gustav 

Fechner (1801-1887).  Árið 1876 ákvað Fechner að rannsaka viðbrögð fólks við 

fagurfræðilegu eiginleikum gullna rétthyrningsins, en það sem heillaði hann mest 

var það að fólk hvaðanæfa að úr heiminu virtist kjósa þennan rétthyring fremur en 

einhvern annan. Fechner mældi ýmsa manngerða hluti, svo sem bækur, dagblöð og 

byggingar og komst að því að flest var þetta í hlutföllum hins gullna rétthyrnings.17 

 

Hér að neðan má sjá myndir af þeim rétthyrningum sem hann sýndi fólki til að velja 

úr og þar fyrir neðan er tafla sem sýnir hvaða rétthyrning flestir völdu, annarsvegar 

þann fegursta og hins vegar þann ljótasta. Einnig má sjá á töflunni niðurstöður frá 

annarri rannsókn á sömu rétthyrningum sem var gerð árið 1908 af  franska 

heimspekingnum og fagurfræðingnum Charles Lalo (1877-1953)18. 

 

 

                                                        
16 Guðmundur Finnbogason, Frá sjónarheimi, bls. 1. 
17 Kimberly Klam, Geometry of design, bls. 7. 
18 Jan de Heer,The Architectonic Colour; Polychromy in the Purest architecture of Le Corbusier,  

010 Publishers, Rotterdam, 2009, bls. 36. 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Niðurstöður úr báðum rannsóknunum eru keimlíkar og má draga af þeim þá ályktun 

að þetta sé ekki tískubylgja heldur hafi þetta hlutfall raunverulega meiri áhrif á 
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okkur en annað. Auðvitað er hægt að gera sér grein fyrir því með því að lesa í 

gegnum sögu gullinsniðs en þarna má sjá það svart á hvítu. 

Eins og sjá má á þessum tölum var gullni rétthyrningurinn talinn sá fegursti af 

flestum í báðum rannsóknunum. Einnig má sjá að enginn taldi hann þann ljótasta. 

 

Ég endurtók þessa könnun til þess að sjá hvort ég fengi svipaðar niðurstöður og þeir 

fengu fyrir um 100 árum síðan.  Eftir að hafa fengið upplýsingar hjá Ólafi 

Elínarsyni hjá Capacent Gallup um hvernig hægt væri að gera þessa könnun sem 

marktækasta fór ég annarsvegar niður á Lækjartorg og hinsvegar inn í Kringlu og 

var þar í klukkustund, frá klukkan 16:00-17:00, á virkum degi. Fór ég á þessa tvo 

staði til þess að úrtakið yrði sem fjölbreyttast. Ég hafði með mér spjald þar sem 

rétthyrningunum var raðað eftir stærð í línu og hafi merkt þá hvern með sínum 

bókstaf frá A til H. Ég miðaði við að spyrja þriðju hverja manneskju, til að fá sem 

mesta breidd í hópinn og spyrja ekki aðeins þá sem gæfu færi á sér. Þetta voru ungir 

jafnt sem gamlir, Íslendingar og ferðamenn, konur, karlar og börn. Ég notaði 

staðlaðan texta sem ég þuldi upp, svo ég hefði ekki að áhrif á svörin. Við um það bil 

þriðju hverja manneskju sagði ég því; Fyrirgefðu, mætti ég spurja þig tveggja 

spurninga? Ég heiti Guðrún og er að vinna lokaritgerðina mína í Listaháskólanum, 

mundiru vilja segja mér hvaða rétthyrningur þér þykir fallegastur og hver sá 

ljótasti? Úr þessari könnun fengust 82 svör, 48 úr miðbænum og 32 úr Kringlunni. 

Niðurstöðurnar má svo sjá hér á eftir; 
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Eins og sjá má voru mínar niðurstöður töluvert ólíkar niðurstöðum þeirra Fechner 

og Lalo en eins til dæmis fékk ferningurinn flest atkvæði í minni rannsókn eða 

37.5% á meðan hann fékk aðeins 3% hjá Fechner og 11.7% hjá Lalo.  Flest atkvæði 

hjá þeim báðum fékk sá rétthyrningur sem hafði hlutföll gullinsniðs eða 35% hjá 

Fechner og 30.3% Lalo. Hjá mér fékk hann einungis 7,5% atkvæða sem kemur 

mjög á óvart. Einnig má sjá að í rannsóknum bæði Fechner og Lalo fékk 

rétthyrningur númer tvö fæst atkvæði sem sá fegursti en í minni rannsókn var það sá 

fjórði. Ljótasti rétthyrningurinn úr öllum þremur könnununum, minni, Fechners og 

Lalos var sá stærsti. Ég skráði einnig hjá mér hvort kona eða karl væri að svara og 

setti þær niðurstöður upp í tveimur töflum.  

 

 
 

Eins og áður sagði bar ferningurinn af og má sjá að bæði konur og karlar voru 

hrifnari af honum. Gullinsniðið var einnig svipað vinsælt hjá kynjunum. Áhugavert 

er líka að sjá að töluvert margir völdu rétthyrninginn við hliðina á gullinsniðinu en 

nokkrir gátu sér þess til að þeir ættu að vera að leita að gullinsniði og með það í 

huga völdu þeir fallegasta rétthyrninginn. Þó má geta þess að yfirleitt töldu þeir 

aðilar E eða F vera í gullinsniði. Þess má einnig geta að rétthyrningur E er í sama 

hlutfalli og A4 blað og dagblöð almennt. 
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Bæði kynin voru sammála um að síðasti rétthyrningurinn væri sá ljótasti og eins og 

sjá má voru einnig nokkrir sem völdu gullinsniðið sem þann ljótasta. Gaman væri 

að rannsaka hvað hefur valdið þessari breytingu á fegurðarskyni fólks og hvort þessi 

könnun kæmi öðruvísi út einhversstaðar erlendis. Gæti verið að hlutföll í 

dagblöðum, tölvuskjám, sjónvörpum og raftækjum sem við erum vön að horfa á 

daglega hafi haft þessi áhrif eða jafnvel eitthvað allt annað? 

 

 

 

 

3. PAPPÍRSSTÆRÐIR 

Flest lönd í heiminum nota ISO A kerfið þar sem √2 (kvarðatrótin af tveimur) er 

það hlutfall sem allt er miðað út frá. Þeir rétthyrningar sem eru í þessu hlutfalli eru 

áhugaverðir að því leyti að hægt er að skipta þeim endalaust í tvennt og fá þannig 

helmingi minni rétthyrninga sem alltaf hafa sama hlutfall milli hliðanna. Þetta kerfi 

hentar því mjög vel þegar verið er að stækka eða minnka skjöl, til dæmis úr A4 upp 

í A3, þá haldast öll hlutföll rétt, engin auka spássía myndast og þar af leiðandi fer 

enginn pappír til spillis.19 Við höfum því rétthyrninga í þessu hlutfalli daglega fyrir 

augum, í dagblöðum, stílabókum og plakötum svo eitthvað sé nefnt.  Það er því ekki  

                                                        
19 Kimberly Klam, Geometry of design, bls. 36. 
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ólíklegt að þetta hafi áhrif 

á fegurðarskyn okkar og 

þá tilfinningu sem við 

höfum fyrir hlutföllum. 

Því er rétt að minna á það 

að þó nokkrir völdu þetta 

hlutfall það fegursta í 

könnuninni sem ég gerði 

um gullinsniðið en 

athyglisvert væri að vita 

hvaða ástæða er fyrir því, 

hvort það fólk t.d. ynni 

meira með pappír en hinir.  
 

Stærstu löndin sem nota 

ekki þetta kerfi eru 

Bandaríkin og Kanada, þó 

einnig sé til að lönd noti 

þetta staðlaða kerfi en séu 

líka með sínar eigin stærðir. Í Bandaríkjunum eru algengustu stærðirnar letter og 

legal sem sjá má í samanburði við A kerfið okkar á mynd 11. Eins og sést er sama 

breidd á þeim báðum en misjöfn lengd. Ekki er neitt ákveðið hlutfall á milli 

stærðanna og því ekki eins auðvelt að stækka og minnka skjöl.20 Því væri gaman að 

rannsaka hvort þau hlutföll sem íbúar þessa landa eru vanir í dagblöðum og öðru 

hafi haft áhrif á þeirra fegurðarskyn. 

 

 

 

 

4. RÉTTHYRND HÚSGÖGN OG HÚSGÖGN BYGGÐ Á RÉTTHYRNINGI 

Þegar við lítum í kringum okkur inn á heimilium er þar fjöldinn allur af rétthyrndum 

húsgögnum og hlutum sem við veljum að hafa í kringum okkur. Ef ég tel upp þá  
                                                        
20 Heimasíða um pappírsstærðir, sótt 13.12.2011, < http://www.papersizes.org/us-paper-sizes.htm >  
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hluti  sem ég sé hér heima hjá mér þaðan sem ég sit sem eru rétthyrnd form gæti 

listinn orðið langur. Það er skrifborð, kommóða, tvær ferðatöskur, bækur, útvarp, 

sófaborð, sófi, hátalarar, glasamottur, púðar og lampi með rétthyrndum skerm. Svo 

eru auðvitað gluggar og veggir rétthyrndir líka. Það er því augljóst að það er til 

fjöldinn allur af rétthyrndum húsgögnum og hlutum og margar útfærslur af öllu. En 

einnig eru til húsgögn sem byggja á formi rétthyrninga á þann hátt að við sjáum það 

ekki endilega í þeim, heldur er formið undirliggjandi í þeim eins og ég kom 

stuttlega að í kaflanum um gullinsnið. Hér á eftir koma þrjú slík dæmi um stóla úr 

bókinni Geometry of design: Studies in Proportion and Composition  eftir Kimberly 

Klam.  

 

Fyrsta dæmið um slíkt er Barcelona 

stólinn eftir arkitektinn Mies van de Rohe 

(1886-1969) sem er talinn eitt af hans 

bestu húsgögnum. Stólinn var hannaður 

fyrir þýska skálann á heimssýningunni í 

Barcelona árið 1929. Van de Rohe 

hannaði bæði skálann og húsgögn inn í 

hann og voru hvortveggja talin marka 

tímamót í hönnunarsögunni. 21 Barcelona 

stólinn er allur byggður á einföldum 

ferningi, en allar lengdir hans eru jafnar, 

það er hæð, dýpt og breidd. Hann passar 

því fullkomlega inn í þrívíðan ferning. 

Bæði sætið og bakið á stólnum er úr bólstruðum ferningum en þeir voru þannig 

úthugsaðir að þegar fyllingin er komin í þá eru þeir ennþá fullkomnir ferningar.22 

 

 

 
 

                                                        
21 Kimberly Klam, Geometry of design, bls. 56. 
22 Sama rit, bls. 57. 
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Annar þekkur stóll eftir Mies van de 

Rohe, einnig hannaður árið 1929, er 

Brno Chair. Hann má líka skoða út frá 

rétthyrningum en ef horft er ofan á hann 

má sjá að ofanmyndin passar 

fullkomlega inn í ferning. Þegar aftan- 

og hliðarmyndir stólsins eru færðar inn í 

rétthyrning kemur í ljós að hann passar á 

báða vegu inn í gullinn rétthyrning. 

 

 

Mynd 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Þriðja og kannski óvæntasta dæmið 

er stólinn Pedestal chair eftir Eero 

Saarinen frá árinu 1957.  

 

Lífrænt form hans minnir ekki á 

neinn hátt á rétthyrning, en þegar 

betur er að gáð má sjá að bæði 

hliðarmynd hans og framhlið mynda 

gullinn rétthyrning. 

 
Mynd 18 

Eftir að hafa skoðað þessa stóla tók ég mig til og mældi fjóra eldhús- og 

borðstofustóla og komst að því að á þremur þeirra féll ofanmyndin innan í ferning 

og tveir þeirra féllu inn í gullinn rétthyrning. Þetta virðist því ekki vera svo óalgengt 

hlutfall, en hvort stólarnir hafa verið hannaðir með gullinsnið í huga eða ekki er 

erfitt að segja til um. En þar sem gullinsnið má finna í líkamanum eins og áður 

sagði er líklegast að þetta hlutfall henti honum best og það hafi verið 

Mynd 17 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útgangspunkturinn frekar en að unnið hafi verið út frá gullinsniðinu. Augljóst er að 

hönnuðir leggja mikla vinnu í allskyns smáatriði og útfærslur sem eru að miklu leyti 

ósýnilegar notandanum en skila sér í fegurri hlut og gerir þá endingarbetri. 

 

 

 

 

5. DIETER RAMS 

Einn af þekktustu hönnuðum 

samtímans, hinn þýski Dieter Rams 

(1932), var mjög upptekinn af 

hlutföllum og smáaatriðum sem gætu 

bættu vörurnar hans. Hann útskrifaðist 

sem innanhússhönnuður með 

ágætiseinkunn sumarið 1953 og ætlaði 

sér að verða arkitekt, en fékk nánast 

fyrir tilviljun starf hjá þýska 

fyrirtækinu Braun. Hann varð fljótlega 

yfirhönnuður hjá þeim og hélt því 

starfi í fjölda ára. Hann er einn farsælasti 

evrópski iðnhönnuður frá þessum tíma og er 

til fjöldinn allur af vörum eftir hann, mest allt 

raftæki.23 Rams sagði hjarta sitt tilheyra 

smáatriðunum og að hann teldi þau jafnvel 

mikilvægari en heildarmyndina. Hann sagði 

hvern sem er geta skissað upp útlit að 

einhverju en þrautin væri í því að ná hverri 

samsetningu, línu og boga í fallegan 

samhljóm.24 Í öllu sem hann gerði var hann 

sjálfum sér samkvæmur, hvort sem var í 

einkalífi eða starfi. Heimili hans, hugsun og  

                                                        
23 Sophie Lovell, Dieter Rams: As Little Design as Possible, Phaidon, 2011, New york, bls. 18. 
24 Sama rit, bls. 233. 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starf byggðist allt á því að hver hlutur ætti sinn stað. Ekkert óþarfa prjál heldur var 

þeim hlutum sem nauðsynlegir voru leyft að njóta sín. Liti notaði hann spart en ef 

þeir voru til staðar var það yfirleitt til þess að hjálpa notandanum að átta sig á virkni 

tækisins. Vara átti að vera nánast 

ósýnileg að því leyti að hún væri hljóðlát, 

ánægjuleg í notkun, endingargóð og 

auðskiljanlegt til þess að flækja ekki neitt 

fyrir notandanum.25 „Góð hönnun er eins 

lítil hönnun og mögulegt er“26  er líklega 

þekktasti frasinn hans, en þrátt fyrir það 

átti hann ekki við að ferlið frá hugmynd 

að vöru væri stutt, þvert á móti væri ferðalagið langt og strangt til þess að fá hlutinn 

eins einfaldan og mögulegt væri.27  Eftir að hafa skoðað mikið af raftækjum hans 

með hans gildi í huga þykir mér einna áhugaverðast að flest þeirra eru rétthyrnd eins 

og sést á meðfylgjandi myndum. Eftir umtalsverða leit í textum og umfjöllunum um 

verk hans hef ég hvergi fundið skýringu á því hvers vegna hann notar þetta form 

svona mikið. En útfrá því sem hefur komið fram hér að ofan má þó mögulega álykta 

ég sé að sækja í samskonar hugarheim og hann, þar sem ég hef valið þetta form til 

þess að hugmyndin að baki vörunnar og virkni hennar sé skýr. 

 

Dieter Rams er sagður vera eftirlætis hönnuður Jonathan Ive (1967), en Ive er 

yfirhönnuður hjá Apple. Hann er maðurinn á bakvið iPpod, MacBook og fleiri 

þekktar vörur og ef tækin eru skoðuð hlið við hlið líkt og hér að neðan má sjá mjög 

mikil líkindi með þeim og hönnun Rams.28 Í dæmunum hér á eftir er hönnun Rams 

vinstra megin og Ive hægra megin. 

                                                        
25 Samar it, bls. 339. 
26 Sama rit, bls. 341. 
27 Sama rit, bls. 341. 
28 Matt Warman, Heimasíða breska blaðsins The Telegraph, Telegraph Media Group Limited, birt 

04.06.2011, sótt 14.12.2011, < http://www.telegraph.co.uk/technology/apple/8555503/Dieter-
Rams-Apple-has-achieved-something-I-never-did.html >  
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6. DE STIJL 

Í kringum 1917 kom fram í Hollandi hreyfing sem nefndist De Stijl. Meðlimir De 

Stijl litu á listmálun sem óháð kerfi flata, lita og forma en höfnuðu náttúrulíkingum 

sem höfðu verið vinsælar í málverkum fram að þessu. Theo van Doesburg (1883-

1931) var hollenskur arkitekt og listamaður en hann stofnaði tímaritið De Stijl á 

þessum tíma og varð það málgagn hópsins. Hollenski listmálarinn Piet Mondrian 

(1872-1944) var einn af stofnendum De Stijl hreyfingarinnar og skrifaði hann oftar 

en ekki í blaðið.29 Hann birti þar ritgerð sína Ný formlistarstefna í myndrænni list 

(e. Neo-Plasticism in Pictorial Art) en innhald þessarar nýju stefnu var að notast 

ætti við grunnþætti listmálunar. Form og liti 

ætti að nota aðeins í sínum tærustu myndum. 

Formin sem notast átti við voru ferningar og 

rétthyrningar ásamt línum en litirnir voru 

frumlitirnir (rauður, gulur og blár) ásamt 

svörtum, hvítum og gráum. Átti þetta að vera 

mannleg hugsun framsett á sem hreinlegastan 

máta.30 Í málverkum Mondrian má finna 

rétthyrninga í gullinsniði eða nálægt því, en 

þó er ekki talið að hann hafi viljandi notað 

þetta hlutfall.31 

 

Málverk Mondrians hafa alltaf höfðað til mín og getur vel verið að ástfóstur mitt á 

rétthyrningum sé að hluta til þaðan komið. Þau eru svo falleg í einfaldleika sínum, 

auðskilin eða torskilin eftir því hvernig á það er litið og hver getur túlkað þau á sinn 

hátt.  

 

 

                                                        
29 Thomas Hauffe, Hönnun: sögulegt ágrip, Háskólaútgáfan, [Reykjavík], 1999, bls. 70. 
30 Heimasíða Tate listasafnanna í London, sótt 12.12.2011,  

< http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryId=191 > 
31 Kristín Bjarnadóttir, ,,Gullinsnið – Kennsluleiðbeiningar“ Námsgagnastofnun, 2007, sótt 

08.11.2011, <vefir.nams.is/stae_ungl_stig/gullinsnid_klb.pdf >   
 

Mynd 25   Málverk eftir Mondrian 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Í hönnun De Stijl var líka reynt að halda þessum einföldu formum og litum í 

fyrirrúmi, þekktasta dæmi þess er líklega 

Rauðblái stólinn sem Gerrit Rietveld (1888-

1964) fullgerði árið 1923 og minnir 

óneitanlega á málverk Mondrians.32 

Rauðblái stóllinn er samsettur úr 

rétthyrningum og línum ef svo má segja og 

að lokum málaður í frumlitunum ásamt 

svörtum. Rietveld sagði um stólinn að hann 

hefði frá upphafi viljað vinna með rýmið 

innan hans frekar en efnið sjálft og vildi 

hann að stóllinn yrði hluti af rýminu frekar 

en hlutur í rýminu.33 Hver hluti stólsins átt 

að vera sjálfstæður og óháður hinum og enginn einn hluti stólsins var þýðingarmeiri 

en annar. Allt voru þetta mikilvægir hlutar af heildarmyndinni.34 Sjálf hef ég ekki 

prófað að setjast í stólinn en mörgum þykir hann líta út fyrir að vera óþægilegur. 

Skarpar línur og beinir fletir hans gefa manni þá hugmynd að þetta sé ekki stóll til 

að sitja í nema skamma stund í einu. En þetta er víst hinn mesti misskilningur þar 

sem hallinn á bakinu og setunni gefa einmitt réttan stuðning við bakið á þeim sem 

situr í stólnum. Lengd setunnar hentar flestum til þess að geta setið með bakið upp 

við og eru armarnir í réttri hæð og nægilega langir til þess að hægt sé að hvíla 

hendurnar á þeim án óþæginda. Einnig hefur stóllinn þann kost að vera opinn að 

framan, sem auðveldar að setjast í hann og standa upp úr honum, því hægt er að 

draga fæturnar nær sér. Stóllinn er mjög stöðugur og því hægt að styðja sig við hann 

án þess að þyngdarpunktur hans færist og stólinn sporðreisist.35 Ítalska 

húsgagnafyrirtækið Cassina hefur framleitt stólinn frá 1973 og segir það sitthvað 

um vinsældir hans. Stólarnir eru merktir með lógói þeirra, lógói vinnustofu 

Rietvelds og eiginhandaráritun hans. 

 

                                                        
32 Thomas Hauffe, Hönnun: sögulegt ágrip, Háskólaútgáfan, [Reykjavík], 1999, bls 71. 
33 Lex Reitsma, Marijke Kuper, De stoel van Rietveld, Rietveld´s Chair, Heimildarmynd, NAi 

Uitgivers/Publishers, Rotterdam, 2011. 
34 Marjike Kuper, Rietveld´s Chair, NAi Uitgevers/Publishers, Rotterdam, 2011,bls 60.  
35 Lex Reitsma, Marijke Kuper, De stoel van Rietveld, Rietveld´s Chair, Heimildarmynd, NAi 

Uitgivers/Publishers, Rotterdam, 2011. 

Mynd 26 – Rauðblái stóllinn 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Arkitektúr De Stijl hreyfingarinnar var af sama skapi einfaldur og byggðist á formi 

tenings. Rietveld á einnig heiðurinn af því byggingarverki sem er hvað mest í anda 

De Stijl. Það er Schröder húsið sem byggt var í Utrecht í Hollandi árið 1924.36 

Rietveld segir að þegar honum hafi boðist tækifæri til þess að hanna hús út frá sömu 

hugmyndafræði og Rauðbláa stólinn hafi hann stokkið á það.37 Húsið byggir því á 

einföldum formum sem vernda og afmarka hvert svæði fyrir sig án þess að loka það 

af. Með því myndaði hann eins mikla tengingu og mögulegt var við umhverfið í 

kring um húsið, en þar var mikil víðátta og fallegur gróður.38  

 

 
Mynd 27 – Scröder húsið 

 
Eins og sjá má á myndinni samanstendur húsið af misstórum rétthyrningum sem 

málaðir eru hvítir og gráir en skiptast svo upp með lituðum lóðréttum og láréttum 

línum. Allt var haft eins einfalt í útliti og hægt var, með 90° hornum og án alls 

skrauts. Jafnvel þakið var rétthyrningur sem var eins og lagður ofan á húsið sem var 

mjög nýstárlegt á þessum tíma.39  

 

                                                        
36 Thomas Hauffe, Hönnun: sögulegt ágrip, Háskólaútgáfan, [Reykjavík], 1999, bls. 73. 
37 Marjike Kuper, Rietveld´s Chair, NAi Uitgevers/Publishers, Rotterdam, 2011,bls. 64. 
38 Daphne Rosenthal,  The rietveld schröder house, heimildamynd,  Centraal museum, Utrecht, 

2009. 
39 Bertus Mulder, Ida van Zijl,  Rietveld Schröder House, V+K Publishing, Bussum, 1997, bls. 14. 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Mynd 28 

 

Sama má segja innanhúss, gólffletinum er haldið opnum og hugsað var út í hvert 

smáatriði. Færanlegir veggir eru á efri hæð hússins og er því hægt að stúka rými af 

ef vill.  Sömu litir voru notaðir innanhúss og oft þannig að þeir auðvelduðu 

heimilislífið, t.d. mattar höldur á skápum og dökkir veggir í eldhúsi þar sem mest 

álag var á þeim.40 

 

Áhrif De Stijl teygðu anga sína vítt og þar sem hreyfingin var opin tengdist henni 

fjöldi listamanna, beint eða óbeint.41 Meðal þeirra var rússneski listamaðurinn og 

konstrúktífistinn El Lissitzky (1890-1941) en hann var í hópi færustu prent- og 

plakatlistamanna 20.aldar.42 Hann átti eftir að hafa áhrif á uppbyggingu Bauhaus 

skólans með verkum sínum en hann aðhylltist geometrísk form og oftar en ekki var  

í verkunum að finna rétthyrninga. 43 Hann gerði meðal annars bókina Um tvo 

                                                        
40 Bertus Mulder, Ida van Zijl,  Rietveld Schröder House, V+K Publishing, Bussum, 1997, bls. 30. 
41 Thomas Hauffe, Hönnun: sögulegt ágrip, Háskólaútgáfan, [Reykjavík], 1999, bls. 71. 
42 Sama rit, bls. 67. Forsprakkar konstrúktívisma voru Vladimir Tatlin og Alexander Rodchenko 

í Rússlandi um 1915. Þeir töldu að listin ætti að endurspegla iðnað í heiminum og notuðu 
því gler, járn og annað iðnaðartengt efni í verk sín ásamt geometrískum formum. 
Konstrúktívismi er tæknileg leikni og skipulag efna. sótt 10.01.2011 
<http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryId=75>. 

43 Flask, Dominic, vefsíðan er hluti af lokaverkefni í hönnunarnámi Flask um sögu hönnunar, sótt 
29.12.2011< http://www.designishistory.com/1920/el-lissitzky/ > 
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ferninga  árið 1922 sem fjallar um tvo ferninga sem umbreyta heiminum. Með 

henni sýndi hann róttæka breytingu á bókum eins og þær höfðu áður þekkst, með 

nýstárlegu samspili texta og myndmáls. 44 

 

Að vissu leyti tengi ég bók Lissitsky við eitt af mínum verkum en það er kassabíll 

sem hægt er að opna að aftan og kemur þá í ljós að búið er að mála rauða ferninga 

og þríhyrninga á innri hliðar hans sem ímyndunarafl barnanna sér um að búa til 

sögu í kring um.  

 
Mynd 29 forsíða og síður úr bókinni Um tvo ferninga 

 

 

 

7. BAUHAUS 

Módernisminn lá í loftinu og árið 1919 var Bauhaus skólinn í Weimar í Þýskalandi 

stofnaður. Walter Grophius (1883-1969) var fyrsti stjórnandi skólans en þar voru 

farnar nýjar leiðir í listkennslu. Nemendurnir völdu sér ákveðna vinnustofu til 

dæmis húsgagnasmíði eða leirvinnu, og svo var hverri vinnustofu stjórnað af annars  
                                                        
 
44 Heimasíða MIT press, MIT university (Massachusetts Institute of Technology), sótt 29.12.2011 < 

http://mitpress.mit.edu/catalog/author/default.asp?aid=1123 >  
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vegar listamanni, sem kallaður var meistari formsins, og hins vegar aðila með 

handverkskunnáttu, sem kallaður var meistari handverksins. Með þessu var sýnt 

fram á að iðn-og listnám var metið jafn miklis ásamt því að nemendurnir fengu 

breiðari þekkingu.45 Áhrifa gætti úr hinum ýmsu áttum, meðal annars eins og áður 

sagði frá El Lizzitsky og fleiri konstrúktífistum, en einnig frá Theo van Doesburg 

og De Stijl. Van Doesburg hélt fyrirlestur  í Weimar árið 1922 um hugmyndafræði 

De Stijl sem var mjög vel sóttur og átti eftir að setja svip á skólann.46 

 

Hinn svissneski málari og hönnuður, Johannes Itten (1888-1967) kenndi form og 

litafræði við skólann þar sem hringur, þríhyrningur og ferningur voru helstu 

viðfangsefnin ásamt grunnlitunum. Hvert form hafði sinn karakter og vildi Itten að 

nemendurnir áttuðu sig á karakter hvers forms fyrir sig áður en þau færu að vinna 

með þau. Því fékk hann nemendurna til að gera ýmisskonar æfingar til að kynnast 

formunum. Til að upplifa ferninginn, sem var stöðugt form, áttu þau að færa sig 

með ákveðnum hreyfingum úr einu horni í annað og endurtaka með því aftur og 

aftur 90° horn.47 Itten taldi vera tengsl milli persónuleika manneskju og þeirra verka 

sem hún gerði. Hann sagði meðal annars;  

 
Það eru innri tengsl milli persónuleika manneskju og þeirra 
listrænu forma sem hún skapar. Sömu mótandi öfl sem mynda 
þessi sérstöku tengls manneskjunnnar við andlegt og líkamlegt 
ástand geta einnig haft áhrif á verk manneskjunnar. Ef 
manneskja er einlæg, endurspeglar allt sem hún gerir meðfædd 
mótandi öfl hennar.48  

 
Í bókinni Design and form, the basic course at the Bauhaus lýsir hann þessu til 

stuðnings nokkrum nemendum sínum og verkum þeirra. Myndir eins nemandans 

voru aldrei í jafnvægi og staða manneskjanna einkennileg, síðar kom í ljós að 

nemandinn þjáðist af lasleika í mjöðm og náði því aldrei réttri líkamsstöðu. Annar 

nemandi sem var mjög dökkur yfirlitum, með dökk augu, svart hár og ákveðna  

                                                        
45 Thomas Hauffe, Hönnun: sögulegt ágrip, Háskólaútgáfan, [Reykjavík], 1999, bls. 74. 
46 Sama rit, bls. 75. 
47 Johannes Itten, Design and form: The Basic Course at the Bauhaus, Thames and Hudson (revised 

edition), 1975, bls. 62. 
48 Sama rit, bls. 132 There is an inner relation between the forms of a person and the artistic forms 

he creates. The same formative forces which produce the specific form relations of a person 
according to his physical, spiritual, and mental constitution are also capable of influencing that 
person´s work. If a person is genuine, everything he does becomes a reflection of his inherent 
formative forces.  
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framkomu gerði kraftmiklar myndir með miklum andstæðum í litum. Þriðja dæmið 

var ung stúlka, sem notaði aldrei skyggingar í sínum myndum heldur hafði þær 

einfaldar línuteikningar. Línurnar voru yfirleitt bugðóttar og óreglulegar. Sjálf var 

hún ljós yfirlitum og með krullað ljóst hár. Henni þótti mjög erfitt að taka ákvarðanir 

og fór hún miklar krókaleiðir í lífinu.49 Af þessu má sjá að Itten taldi bæði útlit og 

innri persónuleika endurspeglast í verkum nemenda sinna. Ef ég rýni í sjálfa mig og 

reyni að tengja mig við rétthyrninga sé ég að þar er ýmislegt sem hægt er að para 

saman. Ég er rólegur persónuleiki sem auðvelt er að treysta á, en hægt er að tengja 

það við jafnvægi rétthyrningsins. Ég veit hvað ég vil og til hvers er ætlast af mér í 

því verkefni eða starfi sem ég sinni hverju sinni, sem tengja má við reglulegt form 

rétthyrningsin. Ég er mjög samviskusöm og nákvæm og þoli illa þegar hlutir eru 

gerðir með hangandi hendi sem ég tengi við nákvæm 90° horn rétthyrninganna. 

Útlitslega má segja að andlitið á mér sé frekar ferkantað auk þess sem ég er með 

mjög beina og nákvæma klippingu sem rammar andlitið enn frekar inn í rétthyrning. 

Það getur því líka verið að ég leiti í það form sem blasir við mér í speglinum 

daglega.  

 

Í bók Bruno Munari, Discovery of the square er ferköntuðum karakter lýst svona; 

 
Ferkantaða týpan gefur til kynna kraftmikið umbúðarlaust eðli, 
staðfesta í persónuleika allt að ósveigjanleika, sem getur 
auðveldlega þróast út í þrjósku. Fær í rökleiðslu, sterklega 
rökrænn, með vel mótaða praktíska hæfni; hneigist að 
nákvæmum vísindum, fyrir heimspeki og stærðfræði, en skortir 
ímyndunarafl, sem veldur lítilli hæfni til lista. Hefur ástríðu 
fyrir mannvirkjum, hefur hugvit arkitekts. Náttúra hans, 
skeptísk og full efasemda, leiðir hann til efnishyggju; ef sál hans 
aðhyllist trú mun hún hvíla á stöðugum undirstöðum; höfuðið 
mun alltaf stjórna hjartanu. Þessi týpa lifir vanalega lengi.50 
 

Þar sem ég er hálfpartinn búin að greina mig sem ferkantaða týpu mátaði ég þennan 

texta við mig. Að vissu leyti passar hann, svo sem í sambandi við nákvæmnina og að  
                                                        
49 Samar it, bls. 132. 
50Bruno Munari,  Discovery of the square, bls. 80.  

The square type indicates an energetic blunt nature, a firmness of character to the point of 
inflexibility, that may easily degenerate into stubbornness. An able reasoner, strictly and 
powerfully logical, with a well developed practical sens; having a propensity for the exact 
sciences, for philosophy and mathematics, but lacking in imagination, which allows little aptitude 
for the arts. A lover of construction, he has the mentalattitude of the architect. His nature, sceptical 
and doupting, leads him to materialism; if faith illuminates his soul it will rest on unshakeable 
foundations; the head will always control the heart. This type generally lives long. 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ég held praktíska hæfni, en ég vona að hann eigi ekki við mig í sambandi við litla 

hæfni til lista, þá er ég nú aldeilis á rangri hillu. Höfuðið tekur yfirleitt vel 

ígrundaðar ákvarðanir hjá mér og ekkert gert í fljótfærni þó ég sé í auknum mæli að 

vinna markvisst í því að koma sjálfri mér á óvart og stökkva af stað líkt og ég gerði 

með Indlandsferð í sumar. Enda held ég að þetta fag geti krafist þess að nauðsynlegt 

sé að vera fljótur að taka ákvarðanir. Svo mögulega er ég ferkantaður persónuleiki 

að reyna að sprengja utan af mér ferninginn. 

 

 

 

 

8. BLACK SQUARE  

Í ritgerð tileinkaðri rétthyrningum er ómögulegt 

að sleppa einum þekktasta ferningi sögunnar. 

Black Square eða Svarti Ferningurinn var 

málaður af rússneska málaranum Kazimir 

Malevich (1878-1935) árið 1915. Hann var einn 

af fremstu listamönnum sovétsku 

framúrstefnunnar51 og varð svarti ferningurinn 

hans fljótt tákn fyrir súprematískt formtáknmál.52  

Búið var að einangra tillfinningu málverksins í 

form með list súprematismans að sögn Malevich. 

Þ.e. búið var að losa allan óþarfa frá svo aðeins 

tilfinningin ein stóð eftir.  Sagði hann Svarta 

Ferninginn vera eina af sínum tilraunum til þess 

að losa listina undan hlutlægni og sýna hreina 

tilfinningu. Almenningur og gagnrýnendur töldu 

Ferninginn ekki tákna neitt og áttuðu sig ekki  

á þeirri meiningu Malevich að Svarti 

Ferningurinn stæði fyrir tilfinningu óhlutlægni  

                                                        
51 Thomas Hauffe, Hönnun: sögulegt ágrip, Háskólaútgáfan, [Reykjavík], 1999, bls. 65. 
52 Súprematismi, óhlutbundin list á sem einfaldastan máta, aðeins geometrísk form á fleti. 

Heimasíða Russian paintings gallery  í Samara city, Rússlandi, sótt 30.12.2011 
< http://www.russianpaintings.net/doc.vphp?id=126 > 

Mynd 30 – Svartur Ferningur og 
Rauður Ferningur 

Mynd 30   Svarti Ferningurinn 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(e. nonobjective feeling). Svarti Ferningurin átti að tákna tilfinninguna sjálfa og hvíti 

bakgrunnurinn tómarúmið í kringum hana.53 Malevich hélt áfram að vinna með 

ferninginn og gerði meðal annars Svartan Ferning og Rauðan Ferning árið 191554 en 

þar má glögglega sjá það sem Bruno Munari talar um í bók sinni Discovery of the 

Square og ég minntist á hér í upphafi, að mikill munur er á þeirri tilfinningu sem 

ferningurinn gefur eftir því hvernig hann er staðsettur á fletinum. Sá svarti er traustur 

og stöðugur en sá rauði er, að manni virðist, fljótandi eða svífandi á fletinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
53 Opin heimasíða um hönnun, sótt 30.12.2011 

<http://www.artchive.com/artchive/M/malevich.html> 
54 Heimasíða Russian paintings gallery  í Samara city, Rússlandi, sótt 30.12.2011 

< http://www.russianpaintings.net/doc.vphp?id=126 > 
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Eftir að hafa kafað ofan í heim rétthyrninganna er ég margs vísari. Margt leynist 

innan nákvæmra horna þeirra og þarf það ekki allt að vera eins vel skilgreint og 

formið sjálf. Formið þarf ekki einu sinni að blasa við heldur getur það verið 

undirliggjandi en engu að síður lagt til styrk og stöðugleika sinn. Svo virðist vera að 

flestir sæki í þetta form vegna einfaldleika þess, hvort sem ætlunin er að fanga 

tilfinningu eins og Malevich, að nota það til þess að búa til rými innan í rými líkt og 

Rietveld, breyta því í söguhetjur eins og Lissitzky eða hvað annað sem manni dettur 

í hug má sjá að rétthyrningar eru til marga hluta nytsamlegir. 

 

Í tengslum við ritgerðina hef ég skoðað mikið af efni tengt rétthyrningum og hefur 

ekki nema hluti af því átt erindi inn í ritgerðina. En þegar ég lít yfir ritgerðina í heild 

sinni sé ég að mjög margt af því sem mér þótti eiga erindi hingað inn er frá því 

tímabili þegar módernisminn er að ryðja sér til rúms. Þetta tímabil hefur alltaf 

heillað mig en ég hef aldrei gefið mér tíma fyrr en núna til þess að sökkva mér 

almennilega ofan í það. Það sem mér finnst áhugaverðast við þetta tímabil er það 

hvernig listamennirnir reyna komast að hinum sanna kjarna, ekkert óþarfa skraut er 

notað sem gæti fangað augað og dregið athyglina frá því sem verkið á að skila. 

Ástandið í Evrópu á þessum tíma gaf listamönnum þá hugmynd að listin gæri verið 

tæki til félagslegra umbóta og því var öllu haldið eins einföldu og hreinu og hugsast 

gat. Með því var hægt að gefa hugmyndinni á bakvið verkið það andrými og það 

vægi sem þarfnaðist hverju sinni. Mörg verk frá þessu tímabili tel ég að hafi haft 

mjög mótandi áhrif á mig en ég hafi ekki áttað mig á því fyrr en nú.  

 

Við þessi ritgerðaskrif hef ég því komist að ýmsu um sjálfa mig og hefur þetta verið 

ferðalag mikillar sjálfsskoðunnar. Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að ástæða þess 

að ég hef gert þau verkefni sem ég talaði um í upphafi öll rétthyrnd er sú að ég vil 

gefa kjarna þeirra sem mest vægi. Með því að nota einfalt, og að mínu mati mjög 

fallegt, form dregur það ekkert frá kjarnanum heldur undirstrikar hann og tel ég að 

þetta sé eitthvað sem ég á eftir að halda áfram að leita mikið í. Það er því enginn vafi 

á því í mínum huga að góðar hugmyndir má einnig finna innan kassans. 
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