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Útdráttur
Í þessari ritgerð mun ég skoða hvernig tækni hefur haft áhrif á þróun myndskreytinga,
einna helst myndavélin og tölvan. Ég mun sýna hvernig myndskreytingar voru notaðar
áður fyrr og hvernig þær eru notaðar nú á fyrstu áratugum 21. aldar. Í ritgerðinni mun ég
kynna uppruna og sögu myndskreytinga, skoða eðli og hlutverk myndskreytinga og
sérstöðu þeirra sem listforms. Síðan greini ég og bendi á hvernig ákveðin tækni hefur haft
áhrif á þróun og notkun myndskreytinga. Helstu niðurstöður eru þær að tækni hefur haft
mikil áhrif á myndskreytingar og tel ég að hún hafi þróað myndskreytingar í nýja átt og
opnað nýja og fjölbreytta möguleika fyrir þetta tjáningarform. Myndskreytingar fá nú að
njóta sín meira sem listform í stað þess að vera stuðningur við eða nánari lýsing á
málefnum líðandi stundar. Við vinnu ritgerðarinnar kynnti ég mér sögu myndskreytinga
með lestri fræðibóka, tímarita, og lestri greina á netinu. Ég skoðaði einnig hvernig
myndskreytingar hafa verið notaðar í handritum, tímaritum og auglýsingum og síðan hef
ég farið á viðeigandi listasýningar og kynnt mér efnið eins ítarlega og kostur er.
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Inngangur
Myndskreytingar eiga sér langa sögu sem rekja má aftur til evrópskra hellamálverka,
ástralskri frumbyggjalist (40,000–60,000 ár f. Kr.), egypskra myndrúna (3,000 ár f. Kr.)
og til tímarita, barnabóka, plötuumslaga, umbúða og annarra verka þar sem
myndskreytingar eru notaðar. Óhætt er að fullyrða að þær eru bæði hluti af heimildakerfi
menningarsögunnar sem og mikilvægur hluti þeirrar sögu.
Í ritgerðinni ætla ég að skoða hvernig tækni hefur haft áhrif á þróun og notkun
myndskreytinga og sýna hvernig hún hefur þróast og hverjir hafa mótað hana. Ástæðuna
fyrir vali mínu á þessu ritgerðraefni má rekja til þess að myndskreytingar hafa alltaf heillað
mig og ég hef verið síteiknandi, tekið ljósmyndir og unnið við skapandi verk alveg frá því
að ég man eftir mér. Þegar ég eignaðist mína fyrstu tölvu fékk ég mikinn áhuga fyrir því að
gera myndverk eða myndir með notkun hennar. Ég prófaði mig áfram í fjölmörgum
forritum og í dag árið 2013 nota ég nánast alltaf tölvuna við öll þau verkefni sem ég tek
mér fyrir hendur. En ég nota engu að síður tölvuna á mismunandi hátt fyrir ólík verkefni,
stundum teikna ég myndir handgert, skanna þær inn í tölvuna og lita svo eða teikna eftir
þeim í forritum í tölvunni. Eða þá að ég tek ljósmyndir og teikna inná þær opna forrit og
prófa mig áfram. Það finnst mér skemmtilegasta vinnulagið því stundum geta komið upp
óvæntar lokaniðurstöður sem ég hefði ekki getað séð fyrir. Það sem heillar mig mest við
tölvunotkun í myndskreytingum er að sjá margbreytilega fjölbreytta og víðfeðma
notkunarmöguleika hennar. Og einnig sú augljósa staðreynd að ekki er hægt að vinna þessa
útkomu með höndunum eingöngu. Því fannst mér áhugavert að skoða hvernig tæknin hefur
haft áhrif á þróun myndskreytinga. Á síðustu árum hefur notkun myndskreytinga breyst
mikið og þar orðið mjög mikil og hröð þróun. Útfrá reynslu minni og þessum
hugleiðingum kviknuðu eftirfarandi rannsóknarspurningar: hvernig hefur ný tækni, þá helst
myndavélin og tölvan haft áhrif á þróun myndskreytinga? Á hvaða hátt og hvernig eru
myndskreytingar notaðar í dag og hvernig voru þær notaðar fyrir tíma þessara tækja?
Til að svara þessum spurningum hef ég kynnt mér sögu myndskreytinga, lesið bækur
og tímarit, lesið yfir greinar á netinu, skoðað hvernig myndskreytingar hafa verið notaðar í
handritum, tímaritum og auglýsingum í gegnum árin. Einnig hef ég farið á viðeigandi
sýningar og kynnt mér efnið eins vel og kostur er. Í fyrsta kafla fjalla ég um uppruna og
sögu myndskreytinga og í öðrum kafla beinist umfjöllunin að eðli og hlutverki þeirra í
5

menningarsögunni. Annar kafli greinist í tvo undirkafla þar sem fyrst er beint sjónum að
sérstöðu myndskreytinga sem listforms og bent á nýtt hlutverk þeirra. Í kaflanum fjalla ég
um tölvunotkun og internetið. Ég greini síðan frá helstu niðurstöðum og hugleiðingum
mínum í kaflanum lokaorð. Helstu niðurstöður eru þær að tæknin hefur haft gífurleg áhrif á
þróun og notkun myndskreytinga, ljósmyndir hafa nánast náð að þurrka út notkun
myndskreytinga í fréttablöðum og tímaritum, á meðan tölvan hefur opnað nýja möguleika
fyrir myndskreytarann og vakið upp nýtt og ferskt sjónarhorn og nýjan áhuga fyrir
myndskreytingum.
Í ritgerðinni mun ég notast við orðið myndskreytingar en það er eitt af íslensku
heitunum yfir enska orðið „illustration“ en orðið „illustrate“ merkir að upplýsa, skýra og
undirstrika, á íslensku notast einnig margir við orðið myndlýsingar.
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1. Uppruni og saga myndskreytinga
Myndskreytingar eru margs konar, þær geta verið listaverk, sjónræn túlkun eða skýring á
ákveðnu ritverki, eða jafnvel bæði. Myndskreyting getur veitt upplýsingar eða útskýringu,
hún getur verið athugasemd eða ádeila á samfélagið eða verið notuð til skemmtunar.1 Saga
myndskreytinga er saga sjaldan sögð. Breski fræðimaðurinn og myndskreytarinn Lawrence
Zeegen bendir á að af einhverri ástæðu hafi hugtakið „list fólksins“ (e. people’s art) sem
komið er frá fræðimanninum Steven Heller, ekki öðlast neina sögulega viðurkenningu,
heldur standi það til hliðar við sögu grafískrar hönnunar og líta megi á það sem
neðanmálsgrein í listasögunni. 2 Saga myndskreytinga er því víðfeðm og hér verður
einungis tæpt á henni og sýnt fram á helstu kenningar og stöðu þeirra í sögunni.
Milton Glaser setur myndskreytingar í sögulegt samhengi í The Education of an
Illustrator og segir að ef litið sé á myndskreytingar í stærra samhengi hafi þær skráð niður
afrek mannsins og túlkað þau á þann hátt sem var ekki hægt fyrir tíma myndavélarinnar.
„Lítið á málverk af Pompeii, veggjamálverk frumbyggja í Ástralíu, og hinar miklu ítölsku
freskumyndir þá má sjá augnabliksmyndir af sögulegum tíma, heilu trúar- og sögukerfin og
þekkingarbrunn þjóða.“3
Á Íslandi eiga myndskreytingar sér einnig langa sögu og voru þær þá helst notaðar í
handritum hér áður fyrr. Björn Th. Björnsson segir í bókinni Íslenzka teiknibókin í
Árnasafni að íslensk myndlist fyrri alda sé vanrækt grein innan íslenskra fræða. En
sannleikurinn sé þó sá að myndlistin sé ein elsta menningargrein Íslendinga og þar megi
rekja þróunarsögu hennar órofna frá landnámstíð. Hann segir janframt að í bókinni megi
iðulega sjá þjóðarsöguna frá nýjum sjónarhóli, finna þætti og undirstrauma, sem
annarstaðar eru duldir eða ósýnilegir. Myndir handritanna eru góður leiðarvísir um aldur
bóka, upprunastað og skyldleika þeirra á milli. Björn bendir einnig á að mesti
ávinningurinn sé sá að myndlistarsagan færir okkur óþekkt verðmæti íslenskrar menningar
og auðgar þann lífsgrundvöll, sem listirnar eru hverri þjóð.4

Bob Gill og John Lewis, Illustration: aspects and directions, Studio Vista, 1964, bls. 7.
Lawrence Zeegen, What is Illustration?, RotoVision, Sviss, 2009, bls. 16.
3
Steven Heller og Marshall Arisman, The Education of an Illustrator, Allworth Press, New York, 2009, bls. 53.
4
Björn Th. Björnsson, Íslenzka teiknibókin í Árnasafni, Heimskringla, Reykjavík, 1954, bls. 6.
1
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Teiknibókin er einstæð meðal íslenskra miðaldahandrita. Hún er ein af fáum teiknibókum
frá miðöldum sem varðveist hafa í Evrópu og sú eina á Norðurlöndum. Fyrirmyndir
Teiknibókar varpa einstæðu ljósi á íslenska trúarlist og hugarheim miðalda. Óhætt er að
fullyrða að hvergi sé samankomið efni á einum stað sem veitir jafn ríkulega innsýn í trúarog kirkjulist hins kaþólska siðar á Íslandi.5 Myndirnar í bókinni eru gerðar af fjórum
óþekktum listamönnum á tímabilinu 1330–1500. Miðaldateiknibækur miðluðu myndefni
og formum í samræmi við hefð. 6 Á miðöldum og fram á endurreisnartímann bjuggu
listamenn til handbækur með myndefni sem þeir notuðu við vinnu sína og bækurnar gengu
áfram mann fram af manni. Teiknibókin varpar ómetanlegu ljósi á vinnulag teiknara og
lýsenda handrita á fjórtándu og fimmtándu öld og er í raun kennslubók teiknarans, rétt eins
og Snorra-Edda var rituð sem kennslubók ungra skálda. Auður Teiknibókarinnar er
fólginn í einstakri innsýn í myndheim kaþólskunnar, sérkenni íslenskrar mynd- og
skreytilistar á síðmiðöldum og táknfræði trúarlegra myndverka, sjá mynd 1 Guðbjörg
Kristjánsdóttir, listfræðingur hefur um áratugaskeið rannsakað Teiknibókina7 og á mynd 2
má sjá að mínu mati vel heppnaða og fallega endurteikningu myndarinnar sem hægt er að
finna í bók Guðbjargar, Íslenska Teiknibókin.
Fyrir tíma nútímalistar (fyrir 1860), sköpuðu listamenn málverk í þeim tilgangi að
segja sögu eða koma ákveðnum skilaboðum á framfæri. Aðal einkennismerki þeirra verka
voru órjúfanlega tengd rituðum verkum og sjónrænni túlkun listamannsins á þeim ritum. Í
næstum sjö aldir, (um það bil 1100–1800) voru listamenn fengnir eða ráðnir til að búa til
verk sem skýrðu trúarlega texta, þjóðsögur og goðsögur sem og sögulega atburði þjóða og
þjóðflokka.8 Listamaðurinn vann að ákveðnu sniði og í fyrirfram ákveðnu samhengi, með
margar myndir sem framleiddar voru eftir ákveðinni formgerð, leturgerð og texta. Þessu
svipar að mörgu leyti til starfa og vinnubragða myndskreytarans í dag.
Bayeux-refillinn sem sjá má á myndum 3 og 4 sýnir vel hvernig myndskreytingar
voru oft notaðar áður fyrr til að rekja sögulega atburði. Bayeux-refillinn hefur vakið
aðdáun og eftirtekt manna í meira en níu aldir enda eitt frægasta og merkasta listaverk sem
varðveist hefur frá miðöldum í Vestur-Evrópu. Refillinn er saumaður með svoköluðum
refilsaumi á vefnað og er sjötíu metrar að lengd og um hálfur metri að breidd. Þar er sögð
Höfundur Óþekktur, „Teiknibókin“, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 2013,
sótt 29. nóvember 2013, http://arnastofnun.is/page/arni_magnusson_teiknibokin.
6
Guðbjörg Kristjánsdóttir, „Opnun — Íslenska teiknibókin“, Gerðarsafn, sótt 29. nóvember 2013,
http://gerdarsafn.is/um-safnid/frettir/nr/113.
7
Guðbjörg Kristjánsdóttir, Íslenska teiknibókin, Crymogea, Reykjavík, 2013, bls. 11.
8
Lawrence Zeegen, What is Illustration?, RotoVision SA, Sviss, 2009, bls. 16-17.
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sagan af Vilhjálmi hertoga af Normandí sem lagði undir sig England árið 1066 eftir
orrustuna við Hastings.9

Á nítjándu öld urðu breytingar hjá listamönnum sem unnu við myndskreytingar. Helsta
breytingin var sú að þeir fengu nýja vinnuveitendur, forlög leystu kirkjur, dómstóla og
yfirvöld af hendi. Bókaforlög urðu aðal vettvangur fyrir vinnu þeirra og myndskreytingin
sem faggrein sprettur upp úr iðnbyltingunni og þeirri nýju tækni sem henni fylgdi.10 Þessi
nýja tækni var prentlistin, hún er ein af þeim þýðingarmestu uppgötvunum í menningarþágu okkar. Það var Johannes Gutenberg sem lagði grunninn að nútíma prentlist, áður
höfðu bækur einungis verið prentaðar með því að skera út heilar síður. En tækni
Gutenbergs fólst í því að nota staka bókstafi og raða þeim saman og þrykkja þeim á blað.
Fyrsta bókin sem prentuð var af Gutenberg var Biblía og er hún kennd við hann.
Biblían er fagurlega skreytt eins og sjá má á myndum 5 og 6 bæði með upphafsstöfum og á
spássíum líkt og gert var í handritum áður fyrr því þau voru notuð sem fyrirmynd enda var
ekki annað að leita í þeim efnum. Meginmálið var fyrst prentað en svo voru upphafsstafir
og skreytingar unnar af listamönnum eftir á.11 Prentlistin breiddist hratt út og varð um leið
mikilvægur vettvangur og áhugasvið fyrir listamenn. Þeir fá fljótt áhuga fyrir því að
myndskreyta um leið og þeir losna undan kirkjulegu og stjórnmálalegu yfirvaldi og verða
launaðir starfsmenn forlaga og annarra útgefenda, dagblaða og tímarita.
Í lok nítjándu aldar var útgefið efni og myndskreytingar orðin ein helsta uppspretta
skemmtunar hjá almenningi og sú þróun hélt áfram fyrstu áratugi tuttugustu aldar.
Myndskreytarinn gegndi þá hlutverki menningarlegs útskýranda. Þeir miðlar sem þeir unnu
helst fyrir voru dagblöð og tímarit. Myndskreytingar og myndskreytarar höfðu mikil áhrif á
hvernig almenningur skildi innlenda og alþjóðlega atburði og miðlarnir höfðu einnig áhrif
á smekk, siðferðisleg gildi, skopskyn og innkaupavenjur almennings.12
Stofnunin The National Museum of American Illustration í Rhode Island,
Bandaríkjunum, segir að myndskreyting sem faggrein gegni mikilvægu og langvarandi
hlutverki í menningarlegu samhengi. „Myndskreytingar eru heimildir um félags- og

Ingólfur Margeirsson, „Refillinn í Bayeux“, í Morgunblaðinu, 14. ágúst 1999, bls. 8.
Lawrence Zeegen The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing SA, Sviss, 2005, bls. 13.
11
Pjetur Hafstein Lárusson, „Fyrir vikið er hún einstök“, í Morgunblaðinu, 21. desember 1997, bls. 10.
12
Lawrence Zeegen, What is Illustration?, RotoVision SA, Sviss, 2009, bls. 16-17.
9
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menningarlega sögu okkar.“ 13 Myndskreytingar samtímans eru kannski ekki í jafn
glæsilegu umhverfi og áður fyrr, en rætur hennar innan blaðarekkanna, bókahilla og
plötusafna heimila okkar eru vitnisburður um mikilvægi þess sem við setjum á list og
handverk af þessu tagi.14 Að framansögðu er ljóst að saga myndskreytinga er saga sem á
sér djúpar rætur og snertir marga fleti samfélagsins áður fyrr og nú. En saga greinarinnar
heldur áfram og þar hafa orðið talsverðar sviptingar á undaförnum áratugum í takt við
aðrar tækni- og þjóðfélagsbreytingar. Til að að leitast við að skilja þá sögu tel ég
nauðsynlegt að greina og skoða eðli myndskreytinga og hvaða hlutverki þær gegna.

Höfundur óþekktur, „American Imagist Collection“, The National Museum of American Illustration,
sótt 8. nóvember 2013, http://americanillustration.org/collection.html/.
14
Lawrence Zeegen The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing SA, Sviss, 2005, bls. 13.
13

10

2. Eðli og hlutverk myndskreytinga
Í þessum kafla verður fjallað um eðli myndskreytinga, skoðað og leitast við að greina fyrir
hvað þær standa og hvaða hlutverki þær gegna fyrir neytendur og samfélag sem og
myndskreytarann sjálfan. Litið verður á helstu miðla og hvernig myndskreytingar birtast í
þeim. Myndskreytingar voru fyrsti miðillinn til að vekja rituð og töluð orð til lífsins og er
sambandið milli tungumálsins og myndskreytinga fyrir vikið sérstakt og órjúfanlegt.
Myndskreytingar fanga ímyndunaraflið, þær binda saman augnablik í persónulegri
sögu áhorfandans, allt frá uppáhaldsbókinni frá bernskuárunum til plötuumslaga og plakata
frá æsku- og unglingsárum. Myndskreytingar eiga stóran þátt í því að skilgreina á
sjónrænan hátt alla áratugi okkar og lífssögu okkar. Stór hluti af sögu myndskreytinga er
eins og áður sagði full af helgimyndum fyrri alda og einnig snýst hlutverk myndskreytinga
um að koma augnablikum, atburðum, tónlist og bókmenntum til neytenda.15 Undirstaða
myndskreytarans er í sjálfri hugsuninni og eru hugmyndir og hugtök meginundirstaða þess
sem þeir leitast við að miðla með myndum sínum. Að gefa textum eða skilaboðum líf og
sjónrænt form er verk myndskreytarans. Þeir bestu í faginu sameina skýra rökvísa hugsun
með hagnýtri kunnáttu til að búa til myndir sem hafa eitthvað að segja og leiðir og aðferðir
til að segja það.16 Myndskreytingar ættu að hvetja áhorfandann til að hugsa og til að taka
meira frá textanum en það sem augað sér. Einnig ættu þær að fela í sér stærri og dýpri
skilning á efninu sem verið er að miðla.
Myndir geta hjálpað áhorfandanum að skynja hugmynd og koma með sjónræna
merkingu við tiltekinn texta. Myndirnar geta verið einfaldar, flóknar, tilfinningalegar,
skýringar- eða heimildarmyndir.17 Þegar myndskreytarar og listamenn reyna að skilgreina
hugtakið myndskreyting eru þeir oftar en ekki sammála um að myndskreytingar séu mjög
víðtækt hugtak og geti í raun og veru verið næstum því hvað sem er. Hollenska
listamannateymið Mark Moget og Taco Sipma sem kalla sig Sauerkids benda á að
„myndskreyting geti verið hver sá miðill eða hlutur sem kemur skilaboðunum á framfæri.

Lawrence Zeegen, What is Illustration?, RotoVision SA, Sviss, 2009, bls. 18.
Lawrence Zeegen, The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing SA, Sviss, 2005, bls. 17.
17
Lawrence Zeegen, The Fundamentals of Illustration, bls. 35.
15
16
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Letur, ljósmyndir, skúlptúrar, fundið myndefni, litir og svo framvegis, þetta getur allt verið
myndskreyting. Það er hugmyndin sem gildir.“18

2.1 Sérstaða myndskreytinga sem listforms
Margir líta svo á að listamenn og myndskreytarar nálgist báðir fagið frá svipaðri stöðu en
raunveruleikinn er nokkuð frábrugðinn því. Venjulega vinna listamenn meira út frá sjálfum
sér, sínum viðhorfum og skapa sér sín eigin verkefni. Ólíkt því þá vinna myndskreytarar
eftir beiðni frá viðskiptavini, sem segir þeim í stuttu máli hverju verkið á að koma á
framfæri, eða hvað verið er að reyna að segja. Myndskreytari vinnur myndir oftast útfrá
ákveðnu samhengi við texta og gildir þá einu hvort það birtist í tímariti eða í bókverki.19
Það er oft talað um að listamenn og grafískir hönnuðir líti niður til myndskreytara og
finnist starf þeirra ekki nauðsynlegt. Þetta á þó líklega helst við erlendis þar sem á Íslandi
eru ekki margir sem vinna einungis við myndskreytingar og ekki hefur verið hægt að
sérhæfa sig í faginu í skóla hérlendis þar til nýlega. Haustið 2010 hóf Myndlistarskólinn í
Reykjavík að bjóða uppá diplómanám í teikningu og er meginmarkmið námsins meðal
annars að nemendur öðlist skilning á myndrænni frásögn og tungumáli sjónrænnar
miðlunar, geti túlkað hugmyndir og upplýsingar og miðlað þeim á myndrænan, hagnýtan
hátt.20
Á Íslandi fara hinsvegar þeir sem hafa áhuga á myndskreytingum eða letri oftast í
sama skólann, og læra grafíska hönnun. Eftir námið getur fólk farið í sérhæfðara nám
erlendis, en margir fara beint að vinna, annaðhvort sjálfstætt eða á auglýsingastofu.
Jákvæða hliðin við þetta er sú að allir læra sama grunninn og tel ég það gott fyrir
myndskreytara að hafa grunn í grafískri hönnun og þurfa þá ekki að treysta á aðra aðila.
Einnig vegna þess að þá er ekki jafn mikið bil og jafnvel togstreita á milli myndskreytara
og grafískra hönnuða eins og sagt er að sé við lýði erlendis. Neikvæða hliðin er sú að oft er
ekki fenginn aðili með rétta grunninn eða færnina í ákveðin verkefni þegar það þarf
fagmanneskju sem er fær um að gera innihaldsríkar og góðar myndskreytingar.
Markaðurinn erlendis kallar hinsvegar víða á meiri sérhæfingu því hann er mun stærri og
verkefnin fleiri. En sérhæfður myndskreytari hlýtur engu að síður að geta boðið fram betur
unna vinnu því hann hefur rétta grunninn og forsendur til þess. Með breytingum á
Martin, Dawber, Big Book of Contemporary Illustration, Batsford, London, 2009, bls. 9.
Lawrence Zeegen, The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing SA, Sviss, 2005, bls. 50.
20
Diplómanám – Myndlistarskólinn í Reykjavík, Myndlistarskólinn í Reykjavík, sótt 23. nóvember 2013,
http://myndlistaskolinn.is/node/490.
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hugsunarhætti og markaðnum hérlendis má gera ráð fyrir að þetta breytist í þá átt að
vinnuveitendur velti meira fyrir sér mikilvægi þess að fá réttan aðila í verkið sem hefur
þann faglega og menntunarlega grunn sem myndskreyting krefst.

2.2 Nýtt hlutverk myndskreytinga
Myndskreytt fréttablöð höfðu hvað mest áhrif á útgefið efni á nítjándu öld. Blöðin notuðu
tréristur til að afrita myndir myndskreytara til að bæta við og ýkja fréttir vikunnar. Þar sem
að lestrarkunnátta var ekki útbreidd gátu ekki allir lesið fréttirnar og höfðu þá
myndskreytingarnar meira gidli og virkni því blaðið varð aðgengilegra almenningi.
Árið 1851, gáfu Frederick Gleason og Maturin Murray Ballou út eitt farsælasta
myndskreytta tímaritið í Bandaríkjunum, Gleason’s Pictorial Drawing-room Companion.
Blaðið var útgefið og selt í Boston og Gleason seldi síðar sinn hluta til Ballou, sem breytti
nafninu að sjálfsögðu í Ballou’s Pictorial Drawing-room Companion. Myndskreytt
fréttablöð sem þessi náðu að blanda saman fréttum og myndum á vel heppnaðan hátt eins
og sést hér á forsíðu Ballou’s Pictorial frá 31. október 1857, sjá mynd 7.
Fréttin „Innflytjendur við Constitution höfn í Boston“ er kannski ekki neitt
sérstaklega spennandi frétt, heldur býður hún uppá alhæfða og ýkta samantekt af komu
skips með írskum innflytjendum. Tréristuð myndskreyting fær mesta plássið neðst á
þessari tiltölulega vel samansettu síðu. Lögð er áhersla á mikilvægi myndarinnar við
textann með þeim hætti að textinn vísar hvað eftir annað í það að myndin sé að lýsa
raunverulegum atburði: „Til þeirra sem hafa aldrei séð komu innflytjendaskips, þá er
myndin á síðunni, teiknuð skýrt fyrir ykkur, hún sýnir áhugavert stig í lífinu; á meðan þeir
sem eru kunnugir slíkum atburðum munu fúslega bera vitnisburð við nákvæmri
framsetningu okkar.“ Textinn og myndin eru á þennan hátt bæði sjónrænt og hugmyndalega sjálfstæðar. Myndskreytingin við fréttina „Koma innflytjendanna“ í Ballou’s
Pictorial var gerð af Winslow Homer (1836–1910) sem var einn af frægustu listmálurum
Bandaríkjanna á þessum tíma. 21
Í lok nítjándu aldar varð meiri framþróun í ljósmyndatækni og frá og með þeirri
stundu sem ljósmyndin varð afritanleg hafði hún betur en myndskreytingin og urðu
ljósmyndir í huga áhorfandans að táknmynd sannleikans og ígildi staðreyna. Um leið leystu
þær af hólmi fréttaflutning grafísku myndarinnar. En frekar en að hætta notkun á
21

Stephen J. Eskilson, Graphic Design a History: Second Edition, Laurence King, England,
2012, bls. 30.
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teiknuðum og máluðum myndum í fréttablöðum og tímaritum höfðu ljósmyndir einfaldlega
vísað myndskreytingum frá því að vera notaðar sem vitnisburður af núverandi málefnum í
að vera notaðar í íhugul og sundurlaus ritverk.22 En þrátt fyrir að ljósmyndir séu oftast
álitnar sannindi og notaðar meira til stuðnings við fréttir þá hafa myndskreytingar meiri
möguleika á að bjóða uppá skoðanir og sjónarmið til að standa með þeirri afstöðu sem
fréttablaðið eða blaðamaðurinn hefur tekið. Allra bestu samtíma myndskreytingarnar í
fréttablöðum eru metnaðarfullar, vekja upp hugsun og eru stundum umdeildar. 23 Nýleg
myndskreyting á forsíðu tímaritsins The New Yorker (mynd 8) nokkrum dögum eftir lát
Steve Jobs var mjög umdeild. Fólk ýmist móðgaðist og áleit að tímaritið væri að gantast
með andlát Steve Jobs en öðrum fannst þetta frábær hugmynd sem sýndi á fyndinn hátt
hversu mikil áhrif verk hans hafa haft.24 Myndskreytingar hafa einmitt völdin til að miðla
grafískum skilaboðum sem hvetja til umræðu og móta mismunandi skoðanir frekar en
eingöngu til að ‘skreyta’ skrif blaðamannsins.25
Í fylgiblaði Morgunblaðsins26 7. nóvember 2013, þar sem fjallað var um auglýsingar
í blaðinu í 100 ár eru til dæmis sýndar gamlar auglýsingar og svo nýjar auglýsingar frá
sama fyrirtæki árið 2013. Áhugavert var að sjá að meirihluti eldri auglýsinganna eru
teiknaðar, en í þeim nýju er oftast notast við ljósmyndir. Að mínu mati finnst mér oftar en
ekki gömlu myndskreyttu auglýsingarnar einlægari, persónulegri og meira heillandi. Eins
og sjá má á auglýsingum frá Ó. Johnson & Kaaber hf. og Rúbín kaffi, eldri myndin, mynd
9 er handteiknuð og notast við myndskreytingar en sú nýja, mynd 10 er samansett af
ljósmyndum og tölvugerðri grafík. Eldri auglýsingin nær að mínu mati betur kaffi
stemmingunni, mig langar í kaffi og langar að upplifa stemminguna sem fylgir
kaffidrykkju. En það er eins og það sé ekki jafn mikil hugsun á bakvið nýju auglýsinguna
því hún vekur mér ekki sömu hughrif. Þetta getur verið gott dæmi um það sem grafíski
hönnuðurinn Katherine McCoy segir í The Education of an Illustrator að málaðar og
teiknaðar myndskreytingar ættu að hafa möguleika á því að vera meira túlkandi frekar en
aðrar aðferðir í sjónrænum samskiptum (sérstaklega, ljósmyndun eða stafræn vinna).27

Andrew Hall, Illustration: Portfolio series, Laurence King Publishers, London, 2011, bls. 79.
Lawrence Zeegen, What is Illustration?, RotoVision SA, Sviss, 2009, bls. 98.
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Leander Kahner, „This Week’s New Yorker Cover: Steve Jobs At The Pearly Gates“,
í Cult of Mac, 10. október 2010, sótt 29. nóvember 2013, http://cultofmac.com/122279/this-weeks-newyorker-cover-steve-jobs-at-the-pearly-gates/.
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Lawrence Zeegen, What is Illustration?, RotoVision SA gaf út, Sviss, 2009, bls. 98.
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Steven Heller og Marshall Arisman, The Education of an Illustrator, Allworth Press, New York,
2009, bls. 33.
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En algengasta notkun ljósmynda í myndskreytingum hefur hinsvegar verið í
klippimyndum og samsettum myndum. Myndskreytingar geta verið búnar til með
klippimynda tækni. Klippimynd (e. Collage), er komið frá franska orðinu coller, að líma,
orðið er notað yfir mynd sem er byggð algjörlega eða að hluta til úr hlutum af pappír,
fataefni, eða öðrum efnum og límt á yfirborð sem er oftast pappír eða strigi. Klippimyndir
voru mikið notaðar af kúbistum, sem límdu hluta af fréttablöðum eða svipuðum fundnum
myndum á málverk sín.28
Sovéskir grafískir hönnuðir voru brautryðjendur og mjög framúrskarandi í nýrri
tækni og frumlegustu listamenn síns tíma. Þeir voru á meðal þeirra fyrstu sem notuðu
ljósmyndir og reyndu að þróa leiðir til að nota texta og ljósmyndir saman.29 Alexander
Rodchenko (1891–1956)30 var einn af þeim. Hann var rússneskur listamaður, hönnuður og
ljósmyndari. Hann notaði marga miðla í listsköpun sinni, byrjaði sem málari og skúlptúristi
en sneri sér að ljósmyndun árið 1925. Hann var brautryðjandi á sviði ljósmyndunar og
grafískrar hönnunar og hannaði meðal annars bókarkápur, veggspjöld og auglýsingar ásamt
eiginkonu sinni og nánasta samstarfsmanni, Varvöru Stepanovu. Veggspjöldin eru meðal
þekktustu verka Rodchenko og veita enn innblástur, nú tæpri öld síðar. Listsköpun
Rodchenko og fleiri framúrstefnulistamanna Rússlands þessa tíma er samofin þjóðfélagi
örra breytinga, iðnvæðingar og rússnesku byltingunni. Rodchenko var einn lykilmanna í
hópi róttækra listamanna í Moskvu sem kenndi sig við konstrúktívisma. Þeir trúðu því að
listin væri tæki í þágu samfélags og framfara.31 Rodchenko gerði nokkrar af sínum fyrstu
klippimyndum árið 1923. Þá vann hann með ljóðskáldinu Vladmir Mayakovsky og gerði
myndskreytingu við ljóð hans „Pro Eto“ (Um þetta), sjá mynd 11. Ljóðið fjallar um
þjáningu Mayakovsky vegna fjarveru hans frá ástkonu sinni Lili Brik. 32 Mér finnst
myndskreytingin og hvernig hún er unnin passa vel við anda ljóðsins, hún er svolítið
súrrealísk eins og ljóð oft eru.

Ian Simpson, The New Guide to Illustration, Quarto Publishing plc, England, 1990, bls. 44.
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3. Stafræn tækni og myndskreytingar
Með örri tækniþróun kom stafræna myndavélin fram og tilkoma hennar hefur hefur breytt
allri ljósmyndun. Næsta óhjákvæmilega skref var síðan sameining tölvunnar og stafrænnar
ljósmyndunar. Með stafrænu myndavélina við hendina fóru margir myndskreytarar frá því
að nota ljósmyndir einungis sem viðmiðun til að teikna eftir og yfir í að nota ljósmyndir
sem hluta af myndskreytingunni.33 Einnig jókst gerð klippimynda, en klippimyndin var þó
ekki nýtt listform, en virtist hafa öðlast nýtt líf með stafrænni tækni. Fyrstu tölvugerðu
klippimyndirnar komu frá grafískum hönnuðum. Þeir fyrstu til að ná tökum á Mac tölvunni
seint á níunda áratugnum gerðu klippimyndir sem voru samansettar í forritum eins og
Adobe Photoshop. Innan fárra ára byrjaði myndskreytarinn að nýta sér tölvuna við verk sín
og sérþekking á sviði samansettra mynda jókst til muna.34 Fyrir tíma stafrænna lausna
þýddi þetta að þurft hefði að afrita og prenta út ljósmyndir, finna ljósmyndir í blöðum og
tímaritum sem sem síðan varð að klippa eða skera út og líma í stað eða innan annarrar
ljósmyndar. En með stafrænni tækni var þetta orðið mun fljótlegra ferli.
Ingrid Baars er ein af þeim sem notar tölvuna sem tæki til að gera klippimyndir.
Það sést greinilega að myndirnar hennar eru unnar í tölvu sjá myndir 12 og 13. Það er
athyglisvert að sjá hvernig hún notar tölvuna til að fara öðruvísi leiðir. Einnig notar hún
hana á þann hátt að ekki er hægt að gera verkin í höndunum. Hún segir sjálf að hún hafi
fyrst reynt að forðast tölvuna, henni fannst hún þurfa að vinna í höndunum og fá þessa
handavinnu tilfinningu. En núna segir hún að tölvan gefi henni sömu „áhættu“ og skæri,
hnífur og lím gera. Klippimyndir koma henni alltaf á óvart og eru loka niðurstöður hennar
aldrei fyrirfram ákveðnar. Baars væri ekki jafn ánægð með vinnuna sína ef hún væri „bara“
ljósmyndari, hún segir að ljósmyndun sé of mikið „það sem þú sérð, er það sem þú færð“.35
En með því að vinna og breyta ljósmyndunum fær hún meira frelsi og leyfir ekki
myndavélinni að stjórna og ráða alveg förinni.
Margir hafa einnig reynt að fara út fyrir rammann og notað myndavélina á frumlegan
hátt, sett saman myndir úr ýmsum hlutum, þetta er oft gert til að fá þrívíddar tilfinningu,
Lawrence Zeegen, What is Illustration?, RotoVision SA gaf út, Sviss, 2009, bls. 48.
Lawrence Zeegan, The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing SA, Sviss, 2005, bls. 62.
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meiri áferð og nýtt sjónarhorn og myndavélin notuð til að taka ljósmynd af loka
niðurstöðunni. Ian Wright, myndskreytir hefur mikið notað þessar aðferðir við gerð verka
sinna. Myndin af tónlistarmanninum Jimi Hendrix er öll gerð í höndunum og notar hann
þar perlur til að gera andlitsmynd af Hendrix, sjá mynd 14. Með því að nota þessa aðferð
nær hann að fanga ákveðna áferð og fá meiri dýpt í myndina. Hann hefur ekki einungis gert
myndir úr perlum heldur hefur hann verið afkastamikill í tilraunum með allskonar efnivið.
Wright gerði einnig plötuumslag fyrir rapparann T.I. sjá myndir 15 og 16 en platan heitir
„Paper Trail“ (Pappírsslóð). Eins og sjá má gerði Wright andlitsmynd af rapparanum úr
mismunandi pappír hvað varðar þykkt og áferð og tel ég að honum hafi tekist vel upp við
að fara nýstárleg og öðruvísi leið í myndskreytingum og nota myndavélina á nýjan hátt.
Fyrir vikið er myndin mun áhugaverðari en ef að hún væri „bara“ ljósmynd.

3.1 Tölvunotkun
Myndavélin og sú stafræna tækni sem henni síðan fylgdi, er ekki eina tækið sem hefur haft
gríðarleg áhrif á myndskreytingar heldur má telja líklegt að það sé tölvan og ör þróun
hennar sem hefur haft hvað mest áhrif á aðferðir myndskreytarans.
Endurfæðingu og nýjan áhuga á myndskreytingarfaginu er hægt að rekja beint til
þess hlutverks sem tölvan hefur gegnt í. Það sem áður tók marga klukkutíma að teikna í
höndunum, var nú hægt að gera í tölvunni á mun styttri tíma. Auðveldar aðgerðir, eins og
að spegla, afrita, klippa, líma, snúa við, prenta stækkað eða minnkað voru algengar.
Samsetningarforrit komu fram með þær kröfur að hver sem er gæti orðið myndskreytir á
augabragði ef hann einungis kynni á forritið. Eins og með allar nýjungar, skapaði
Macintosh tölvan byltingu og um leið varð til ógrynni af lélegum myndskreytingum og
hönnun. Gæði verkanna voru léleg vegna þess að notendur voru ekki kunnugir eða höfðu
ekki grunn í aðferðafræði hönnunar. Einnig vegna þess að margir voru einungis heillaðir af
nýjum notkunarmöguleikum og viðbótum sem forritin höfðu uppá að bjóða og gleymdu oft
listrænu réttmæti eða gildi.
Vegna takmarkaðra gæða og lita í tölvunni fékk tölvan mjög fljótlega á sig slæmt
orðspor hjá myndskreyturum. Hinsvegar voru margir myndskreytarar byrjaðir að nota
tölvuna sem tæki til aðstoðar og stuðnings við vinnu sína og sköpun.36 Hugbúnaðinum er
36
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ætlað að líkja eftir tækjunum sem við notum í raunveruleikanum og hefðbundnum
vinnuaðferðum í teikningu, hvort sem það eru vektor teiknitólin í Adobe Illustrator eða
málara valkosturinn í Photoshop. Þessi tól bjóða samt ekki uppá lögmætan valkost við
blýantinn, pennann eða pensilinn. Fyrstu stafrænu myndskreytingarnar studdust ekki við
sterka teiknihæfileika og oft á tíðum heldur ekki sterkar hugmyndir. Þær sýndu meiri stíl
heldur en innihald. Í stöðugri leit að nýjum leiðum til að tjá hugmyndir, sá grafísk hönnun
ferska og nýja aðferð við myndagerð í stafrænum myndskreytingum.
Grafíski hönnuðurinn April Greiman var ein af fyrstu hönnuðunum til að nota
tölvuna sem tæki, hún keypti sér Macintosh tölvu árið 1984 og ætlaði sér strax að kanna
hæfileika eða möguleika tölvunnar til að auðvelda sköpun sína. Greiman, eins og margir
aðrir listamenn, sá tölvuna í útópísku ljósi og trúði því að hún myndi leiða sig inn í nýtt
tímabil vaxandi sköpunargáfu sem gegnsýrði alla meðvitund mannsins. Hún leit ekki á
tölvuna tæki sem kæmi til með að hjálpa henni að framkvæma fyrirfram mótaðar
hugmyndir, heldur tæki sem gerði henni kleyft gera tilraunir sem opnuðu nýjar leiðir í
hönnun. Gott dæmi er ein af hennar fyrstu tilraunum með stafrænu tækninni en það er
samansett mynd sem hún gerði fyrir Design Quarterly árið 1986, myndin er 32 blaðsíðna
tímarit sem hægt er að draga út í plakat og sjá má á mynd 17. Myndin er samansett
sjálfsmynd af Greiman samhliða tímalínu sem sýnir sögu tækninnar og endar hún í
uppfinningu á Macintosh tölvunnni. 37 Vísvitandi inniheldur myndin „mistök“, til dæmis er
líkami hennar stundum aðskilin formi sínu. Einnig blandar hún saman handgerðum og
tölvugerðum aðferðum og nær vel að stjórna tölvunni um leið og hún prófar nýjar aðferðir
við sköpun myndarinnar.
En með árunum hafa myndskreytarar byrjað að tileinka sér tölvuna í ríkari mæli og
nota hana oft til að einfalda sér vinnu sína. Stafræn tækni leyfir myndskreytaranum stöðugt
að færa hluti innan myndskreytingarinnar á einfaldan hátt og einnig er auðvelt að prófa
nýja liti og lagfæra myndina. Lokagerð myndarinnar er svo oft hægt að breyta og verður
verkið ekki jafn endanlegt eins og myndskreyting sem er einungis unnin í höndunum.
Margar af þeim einföldustu myndskreytingum sem gerðar hafa verið á stuttum tíma í
tölvunni geta tekið marga klukkutíma af einbeittri vinnu í höndunum.
Margir myndskreytarar lýstu yfir áhyggjum sínum á upphafstímum tölvuvinnslunnar
og óttuðust notkun tækninnar og vitnuðu oft í þá staðreynd að handteiknaðar myndir væru
37

Stephen J. Eskilson, Graphic Design a History: Second Edition, Laurence King,
England, 2012, bls. 349.
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betri. Á síðustu árum, hefur þetta viðhorf þó breyst. Ein helsta ástæðan er sú að nú hefur
komið fram ný kynslóð af myndskreyturum sem hefur alist upp með aðgang að tölvu og
nýrri stafrænni tækni.38
Þrátt fyrir stafræna vinnu byrjar myndskreytir sem vinnur einungis á stafrænu formi
oftast á því að teikna skissur í höndunum. Síðan skannar hann myndina inn og opnar í
forriti svo sem Adobe Illustrator og notar tól til að taka myndina í gegn og verður
teikningin þá um leið stafræn. Á myndum 18 og 19 er hægt að sjá hvernig teikning breytist
frá því að vera blýantsteikning yfir í stafræna teikningu. Línurnar verða hreinni en engu að
síður nær myndskreytarinn að halda í karakter myndarinnar. Hún fær ekki á sig of stafrænt
útlit þar sem myndir teiknaðar í tölvu eiga það oft til að virka flatar. En það eru fleiri leiðir
til að nota tölvuna og er örugglega ein einfaldasta leiðin sú að lita myndir í forritinu
Photoshop, en það forrit er einungis hægt að nota til þess að hreinsa og snyrta til
blýantsteiknaðar myndir. Forritið er í raun upphaflega gert til að vinna ljósmyndir, en
myndskreytarar hafa notað það mikið og þá sérstaklega til að hreinsa, teikna og lita
myndir.
Marguerite Sauvage, myndskreytir handteiknar nánast allar sínar myndir með
blýanti en notar svo Photoshop til að lita og setja þær saman, sjá mynd 20. Þetta flýtir
talsvert fyrir vinnuferli við myndirnar þar sem auðvelt er að breyta litum og færa til. Hún
litar ekki alltaf einungis inná milli blýantsstrikanna heldur litar hún líka blýantsstrikin sjálf.
Margir kjósa að vinna stafrænt vegna þess að það er hægt að vinna mun hraðar, það er ekki
jafn sóðalegt og auðvelt er að prófa, hætta við og fara til baka. Hollenski listamaðurinn
Remco Ketting segir „Ég kýs að vinna stafrænt þar sem það er mun hraðvirkara, hreinlegra
og þú hefur nægilega afturköllunar (e. undo) möguleika.“39
Hefðbundnar aðferðir svo sem málverk og silkiþrykk hafa haft meiri áhrif á síðustu
árum. Vegna þess hve margir myndskreytarar hafa farið yfir í að vinna í stafrænu formi
hafa nú margir á sama tíma leitast við að vinna með eldri og virtari aðferðum í myndagerð.
Margir hafa sótt innblástur til eldri vinnuaðferða eins og til dæmis silkiþrykks.
Finnski myndskreytarinn Sanna Annukka hefur mikinn áhuga á silkiþrykki, og
þegar hún var í skóla silkiþrykkti hún myndir en í dag hefur notast hún oftast við tölvuna
þegar hún gerir myndskreytingar. Vegna þess hversu tímafrekt ferli það er að silkiþrykkja
Steven Heller og Marshall Arisman, The Education of an Illustrator, Allworth Press,
New York, 2009, bls. 49.
39
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hefur hún notast við Photoshop til að gera myndir með silkiþrykksútliti eins og sjá má á
mynd 21. 40 Þótt þú munir örugglega aldrei ná nákvæmlega sömu tilfinningu fyrir
silkiþrykkinu í tölvunni eins og í höndunum þá held ég að Annukka hafi tekist það vel.
Einnig tel ég líka að það sé mikilvægt að hún sé kunnug ferli og vinnuaðferðum
silkiþrykksins því þá veit hún betur hvernig hún nær að „feika“ útlitið. Ástæðan er samt
ekki sú að Annukka vilji ekki, eða nenni ekki að gera silkiþrykk heldur er það vegna þess
að viðskiptavinir búast oft við vinnu fyrr, og getur þá stundum verið tímafrekt að fara
handunnu leiðina. Því má segja að möguleikar tölvunnar og forrita hennar hafi hraðað og
einfaldað sköpun og vinnuferli myndskreytarans töluvert.
Tölvan hefur haft bæði neikvæð og jákvæð áhrif á myndskreytingar, margir hafa
talað um að vaxandi notkun tölvuhugbúnaðar hafi smám saman rýrt gildi og minnkað gæði
þessa listforms. Einnig hefur verið bent á að hætta sé á því að gamlar aðferðir glatist. En
myndskreytarinn David Cousens segir: „Það er ósjálfrátt neikvætt viðbragð á móti
stafrænni list sem er að stórum hluta til komið frá myndskreyturum sem eru hræddir við
tölvur og tækni. Fólk hæðist alltaf að því sem það hræðist.“41

3.2 Internetið
Tölvunnu fylgdi síðan internetið, en það var aðgengilegt almenningi í kringum 1990–2000
og aðgengileikinn eykst og notendum fjölgar stöðugt. Með internetinu varð gjörbylting í
aðgengi og skynjun upplýsinga. Breytingin varð svo mikil að óhætt er að tala um byltingu í
miðlun. Upplýsingar í tölvunni eru ekki eins og bækur og tímarit sem eru áþreifanleg og
auðveldlega hreyfanleg. Blaðsíða í prentaðri bók er varanleg og óumbreytanleg, en
stafrænum upplýsingum og gögnum er auðvelt að skipta, breyta og uppfæra. Internetið
hefur opnað margar nýjar dyr og skapað meiri vinnu fyrir myndskreytarann. Í dag eru gefin
út veftímarit og nánast öll fyrirtæki og fréttamiðlar eru með heimasíðu. Núna getur hver
sem er búið sér til heimasíðu og getur það oft verið auðveld leið fyrir myndskreytarann til
að koma sér á framfæri og sýna verk sín. Hinsvegar hafa margir lent í því að óprúttnir
aðilar steli myndum þeirra af netinu, oft hafa myndskreytingar verið prentaðar á boli og
þeir svo seldir án leyfis hönnuðar eða myndskreytara. Á myndum 22 og 23 má sjá dæmi

Robert Klanten og Hendrik Hellige, Illusive 2: Contemporary Illustration and its Context,
Gestalten Verlag, Berlín, 2007, bls. 16.
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um myndskreytingar sem prentaðar hafa verið á boli án leyfis.42 Búðin sem selur bolinn
gengur meira að segja svo langt að það merkir bolinn með nafni búðarinnar.
Erfitt hefur verið að koma í veg fyrir stuld á verkum á netinu. Til að stemma stigu við
því og vernda rétt listamanna á Íslandi var Myndstef stofnað árið 1991 og er tilgangur
samtakanna að fara með höfundarétt félagsmanna vegna opinberra endurbirtinga og
sýninga á verkum þeirra og stuðlað er að almennri höfundaréttargæslu á þessu sviði.43
Myndahöfundaréttur hljóðar svo:
Ekki má nota eign annars manns nema með leyfi eigandans. Þetta gildir jafnt
um hlutlæg sem huglæg eignaréttindi. Höfundaréttur telst til huglægra
eignaréttinda og þess vegna verður sá sem vill nota verk sem eru bundin
höfundarétti að fá leyfi höfundar/Myndstefs til afnotanna og inna af hendi
sanngjarna þóknun fyrir þau.
Öll afnot af höfundarétti er tvíþætt - önnur hliðin snýr að höfundinum en hin
hliðin að almenningi - neytandanum.44
Þetta á þá til dæmis við myndskreytingar á netinu, í bók, blaði eða í sjónvarpi svo nokkur
dæmi séu nefnd. En auðveldur þjófnaður á verkum listamanna á netinu er örugglega eitt
það versta við internetið fyrir myndskreytarann. En engu að síður hefur hröð þróun og
notkun internetsins þjónað myndskreyturum á jákvæðan hátt til dæmis er nú er auðveldara
fyrir myndskreytara að vinna fyrir erlenda viðskiptavini, sem var ekki jafn auðvelt áður
fyrr eða jafnvel ekki hægt. Internetið gefur myndskreyturum auðvelda leið til að eiga í
samskiptum og senda á milli skilaboð og myndir í tölvupósti. Steven Heller og Marshall
Arisman segja hinsvegar að með auknum netsamskiptum og tölvupóstnotkun hafi mannleg
samskipti minnkað. Heller bendir á að hann sakni þess að tala við myndskreytara og skoða
möppur með verkum þeirra, því nú í dag fer þetta stundum eingöngu fram í gegnum netið
og segist hann oft hafa ráðið myndskreytara útfrá því hvernig þeir hafa komið fram og
talað um verk sín.45 Því má leiða líkum að því að internetið hafi líklega haft meiri áhrif á
R. Lootine, „Residue Comic’s R. Lootine vs. XLARGE Clothing“, í You Thought We Wouldn’t Notice,
5. sept. 2011, sótt 30. nóvember 2013,
http://youthoughtwewouldntnotice.com/blog3/2011/05/09/residue-comics-r-lootine-vs-xlarge-clothing/.
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vinnubrögð myndskreytarans og einnig á myndskreytarann sjálfan, frekar en útlit og stíl
myndskreytingarinnar.
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Lokaorð
Myndskreytingar hafa fylgt manninum frá örófi alda og varpað ljósi á hugarheim og
menningu samfélagsins á hverjum tíma. Saga þeirra er samofin sögu okkar en við
nútímafólk og neytendur menningar og listar í upphafi 21. aldar höfum upplifað öra þróun
og miklar breytingar hvað varðar notkun, birtingarform og upplifun á myndskreytingum.
Einnig hafa hlutskipti og vinnuaðferðir myndskreytara breyst gífurlega á undanförnum
áratugum. Eins og fram kemur í ritgerðinni hefur tæknin haft mikil áhrif á þróun
myndskreytinga og notkunarmöguleikar og notkun myndskreytinga hefur breyst. Við
greiningu fræðibóka og greina sá ég að fólk er gjarnan neikvætt gagnvart nýrri tækni. Við
upphaf nýrrar tækni hafa myndskreytarar oft lýst yfir áhyggjum sínum yfir því að
myndskreytingin væri að deyja út. Þegar ljósmyndin og tölvan komu til sögunnar litu sumir
svo á að þá væri starfi þeirra lokið. Ég er þó á móti þessum hugmyndum því eins og fram
kemur í ritgerðinni þá er næsta víst að tæknin hefur einfaldlega þróað myndskreytingar í
nýjar áttir, jafnframt því sem nýir miðlar hafa rutt sér til rúms fyrir myndskreytarann að
starfa við.
Tæknin hefur þó ekki eingöngu gefið ný tækifæri í sköpun, geymslu og sendingu
mynda heldur einnig opnað fyrir alþjóðlegan markað og búið til nýja miðla fyrir
myndskreytingar. Hlutverk myndskreytinga hefur því breyst mikið með tilkomu nýrrar
tækni, ljósmyndin hefur tekið við af myndskreytingum í fréttablöðum sem áður fyrr voru
stærsti miðillinn fyrir myndskreytingar. Í stað þess að teikna upp fréttir fyrir tíma
ljósmyndunar þá fær nú myndskreytarinn verkefni sem gefa honum aukið rými til sköpunar
og koma með sínar eigin hugmyndir í verkið. Ljósmyndir eru nú nánast einungis notaðar
við auglýsingagerð í stað myndskreytinga. Það finnst mér ekki vera góð þróun því
myndskreytingar sýna oft betur eða eru betur til þess fallnar að sýna tilfinningu og ákveðin
andblæ vörunnar sem verið er að auglýsa, frekar en ljósmynd. Ljósmyndin sýnir bara mynd
af hlut eins og hann er.
Ég tel tölvuna og þróun hennar hafa haft hvað mest áhrif á myndskreytingar og
aðferðir og vinnulag myndskreytarans. Notkun hennar og möguleikar forrita hafa vakið
upp nýjan áhuga á myndskreytingum, opnað fyrir nýja miðla, auðveldað vinnuferli og
gefið nánast öllum myndskreyturum jöfn tækifæri til þess að koma sér á framfæri í gegnum
internetið.
23

Sem verðandi grafískum hönnuði finnst mér mikilvægt að ég noti þessar niðurstöður
til að átta mig betur á hvaða aðferðir er best að nota í viðeigandi verkefni. Ég tel fjölbreytni
af hinu góða og ekki hollt að festast í viðjum vanans hvað varðar vinnuaðferðir og notkun
tækninnar. Tæknin hefur í raun mikil áhrif á líf fólks almennt og erfitt er að ímynda sér
hvar við værum án prentlistar, myndavéla og tölvunnar En eitt vitum við þó: menning
okkar hefði ekki þróast á sama hátt ef þær tæknibyltingar sem hér hefur verið fjallað um
hefðu ekki átt sér stað.
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