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Útdráttur

Í þessari ritgerð ætla ég að skoða mörkin milli hagnýtra og almennra lista, þau geta 

verið óljós en tengjast þó órjúfanlegum böndum og segja má að þetta séu tvær hliðar á

sama peningi. Ég legg aðallega áherslu á grafíska hönnun og myndlist en þessar 

greinar eiga margt sameiginlegt, þrátt fyrir það telja margir þetta vera tvo ólíka hluti. Í

hugum flestra gengur grafísk hönnun út á það að selja vöru eða hugmynd á meðan 

myndlist er einlægt tjáningarform listamannsins, það er vissulega rétt en málið er 

flóknara en svo. 

Hönnun og listir voru ekki alltaf aðskilin, heldur urðu þau viðskila með 

tilkomu vélarinnar. Ástæðan fyrir þessum aðskilnaði var iðnbyltingin. Fyrir 

iðnbyltingu voru verkþættir sjónlista: hugmynd, útfærsla og framkvæmd á einni hendi

en þegar vélvæðingin kom til sögunnar fjarlægðust þessir verkþættir hvor annan. 

Fleira kom til, list, afnot og nytjar sem höfðu áður lifað í sátt og samlyndi áttu ekki 

lengur samleið. Tæknivæðingin og markaðslögmálið kom upp á milli þeirra. Það var 

farið að teikna upp framleiðslu á allskyns nytjavöru og listamenn voru fengnir í 

verkið, þá fengu þeir heitið hönnuðir, í kjölfar þess kom upp spurningin, er ég 

listamaður? Eða er ég hönnuður? Listamennirnir voru farnir að selja sál sína fyrir 

vélina. Hér sem annarsstaðar hafa margir af fremstu listamönnum unnið við grafíska 

hönnun til að eiga fyrir nauðþurftum.
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Inngangur

Það er fín lína á milli hönnunar og lista og hafa menn oftar en ekki verið sitthvoru 

megin við hana. Það er erfitt að framfleyta sér eingöngu á myndlist. Hér sem 

annarstaðar hafa margir af fremstu listamönnum unnið við grafíska hönnun til að eiga 

fyrir salti í grautinn. Hönnun og listir voru ekki alltaf aðskilin, heldur urðu þau 

aðskilin með tilkomu vélarinnar. Ástæðan fyrir þessari klofningu var iðnbyltingin. 

„Kolavinnsla, járn- og stálframleiðsla sem vélaiðnaður fengu nýtt hlutverk. Þetta var 

forsenda fyrir vélvæddri fjöldaframleiðslu í iðnaði, nútímalegum samgönguháttum og 

gífurlegri þenslu borganna.“ 1 Það var farið að teikna upp framleiðslu á nytjavöru og 

listamenn voru fengnir í verkið. Þá fengu listamenn heitið hönnuðir. Í kjölfar 

sjálfstæðisbaráttu og verslunarfrelsis dafnaði þéttbýli smátt og smátt og 

borgarmenning fór vaxandi. Á sama tíma var iðnbyltingin að skella á í meginlandi 

Evrópu og hana rak hingað til Íslands líka. Þetta var fljótt að gerast og var hraðari 

þróun hér á landi en annarstaðar. Þessu fylgdi meðal annars aukin fjölbreytni í 

samskiptum manna og verkaskipting varð meiri. Þessi bylting setti að sjálfsögðu mark

á menningu íslendinga, ekki síst á sjónrænar listir. Fyrir iðnbyltingu voru verkþættir 

sjónlista: hugmynd, útfærsla, framkvæmd á einni hendi en þegar vélin kom til 

sögunnar urðu þessir verkþættir viðskila og fleira kom til, list, afnot og nytjar sem 

höfðu áður lifað í sátt og samlyndi, áttu ekki lengur samleið. Tæknivæðingin og 

markaðslögmálið kom upp á milli þeirra.2 Eftir byltinguna var mikið lagt í að byggja 

upp samfélag sem átti að tvinna saman list og tækni. Á þessum tímapunkti var reynt 

að hætta að greina á milli frjálsrar og hagnýtrar listar og það varð ljóst að listamenn 

áttu að vera eins konar allsherjarhönnuðir sem gegndu uppeldishlutverki. Þetta merkti 

nýja möguleika fyrir listina og félagslegar breytingar í hinum tæknivædda heimi.3 

Frá því að við vöknum á morgnana við vekjaraklukkuna, þar til við slökkvum á 

svefnherbergis ljósunum á kvöldin erum við umkringd hönnun. Manni líður 

hálfpartinn eins og þetta hafi alltaf verið þannig en svo er ekki. Þrátt fyrir að fólk hafi 

í gegnum tíðina fundið notagildi fyrir hluti og gert umhverfi sitt fallegt var það ekki 

fyrr en vélarnar fóru að taka yfir á 18. öld að hönnun fékk þá merkingu sem við 

gefum henni í dag. Vélarnar gátu unnið hluti á hraðari og ódýrari máta og í kjölfar 

1 Thomas Hauffe, Hönnun: Söguleg ágrip, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 1999, bls. 28.
2 Mót, Listasafn Reykjavíkur, Reykjavík, 2000, í kafla 1999-2000 [án blaðsíðutals].
3 Thomas Hauffe, Hönnun, bls. 64.
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þess fór krafa um handverk minnkandi. Fólk sem hafði áður fyrr aðeins átt hluti sem 

voru nauðsynlegir og gagnlegir fór að kaupa hluti til að gera lífið þægilegra. Fólk fór 

að skilgreina sig meira út frá eignum og það sem það keypti endurspeglaði gjarnan 

hvað það stóð fyrir. Þá þurftu framleiðendur að standa undir þeim væntingum, 

framleiða hluti sem voru sjónrænt fallegir og auglýsa þá svo að viðskiptavinurinn 

vissi að þeir væru til. Auðvitað voru ekki allir ánægðir með þessa stefnu og á seinni 

helming nítjándu aldar reis upp viðspyrnuhreyfing sem bar nafnið „Arts & Crafts 

Movement“ William Morris var þar eftirtektarverðastur. Hreyfingin var á móti þeim 

aðferðum sem beitt var og vildi fremur nota hönnun sem tæki til að bæta samfélagið.4 

Hönnun í kapítalísku samfélagi var dregin í efa og þessi dýrkun á fjöldaframleiðslu og

hreinni nytjahyggju nútíma hönnunar sætti gagnrýni. Margir hönnuðir sættu sig ekki 

lengur við að vera vinnutól fyrir vélina. Þeir vildu skoða verk sín í þjóðfélagslegu 

samhengi, taka pólitíska afstöðu og gera tilraunir. Í kjölfar þess kom upp spurningin, 

er ég listamaður? Eða er ég hönnuður? Listamennirnir voru farnir að selja sál sína 

fyrir vélina.5 

Mörkin milli myndlistar og grafískrar hönnunar geta verið óljós, þessar greinar 

eiga margt sameiginlegt, báðar koma þær skilaboðum á framfæri í sjónrænu formi. 

Þrátt fyrir það telja flestir þetta vera tvo ólíka hluti. Myndlist er talin vera hreint 

tjáningarform listamannsins, oftast skoðun eða álit sem listamaðurinn vill koma frá 

sér. Verkin vekja upp tilfinningar hjá hverjum og einum og fólk túlkar þau á ólíka 

vegu. Grafísk hönnun gengur út á að selja vöru eða hugmynd, grafísk hönnun nær í 

raun og veru yfir öll svið samskipta, það gerir það að verkum að fagið er oft kallað 

samskiptahönnun.6 Þar sem markmiðið er að ná til sem flestra og að skilaboðin séu 

skýr. Hörður Ágústsson hefur segir:

Hitt er svo sígilt íhugunarefni, hvað sé umbúnaður og hvað inntak, hvað efni og 
hvað andi. Einkenni glæstra menningarskeiða er ríkuleg tilreiðing umbúnaðar, 
listmennt í víðtækasta skilningi er viðleitni mannsins að móta hvern hlut, sem 
hann smíðar fagursniði. Í listasögunni ber að vísu mest á höllum og hofum, en 
við nánari athugun kemur í ljós, að sérhver smíð mannsins, smá sem stór, ber 
stílbrag síns tíma vitni: stóll eða borð, leturgerð eða bók.7 

Hönnuðir hafa lengi barist fyrir því að nytjalistir fái þá virðingu sem þær eiga skilið, 

4 Penny Sparke, The Genius Of Design, Quadrille Publishing Limited, Þýskaland, 2009, bls. 19.
5 Thomas Hauffe, Hönnun, bls. 140.
6 Thomas Hauffe, Hönnun, bls. 14.
7 Mót, í kafla 1999-2000 [án blaðsíðutals].
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að vera metnar á sama hátt og sjónlistir. Í gegnum tíðina hefur verið brotið á 

höfundarétti nytjalistarinnar í gríð og erg, fólk er til dæmis talið sniðugt ef það gerir 

sína eigin eftirhermu af hálsfesti sem það sér á netinu. Það er þessi hugsunarháttur 

sem hefur skilið eftir sig stimpil á hönnununarvöru, sú hugsun að þú getir alveg eins 

gert þetta sjálf/ur. 

Mitt álit er að það sé tjáning í öllu sem telst sköpun, hvort sem það er málning á

striga eða hönnun á bókakápu þá kemur það frá listamanninum sjálfum. Hann á sína 

útfærslu á þeirri hugmynd sem staldraði við í huga hans. Hugmynd, útfærsla, 

framkvæmd, þetta er ferli sem á sér stað í hvaða skapandi grein sem er, ég tel 

flokkunina vera aukaatriði. Þetta gengur allt út á það að koma sinni hugmynd frá sér, 

hvort sem það er skoðun, ögrun, ást eða hatur. Hver sem tilgangur verksins er, þá er 

hann að miðla skilaboðum og upplifun til fólks. Þessi skil á milli hönnunar og lista 

eru hindrun sem afmarka hugsanaferlið. Þrátt fyrir að þú sért ekki vöruhönnuður, á 

ekkert að stöðva þig í því að búa til vöru, ef það er besta útfærslan á hugmyndinni þá 

er ekki hægt að láta huglæga veggi stöðva sig. Ég tel það æskilegt að þessi lína sem 

liggur á milli hönnunar og lista verði fjarlægð. Í þessari ritgerð ætla ég að skoða 

afhverju listir skiptast í hagnýtar listir og almennar listir, var það alltaf svoleiðis og 

þarf það að vera þannig?

1. Hönnun og listir

Það var mikil þensla í hönnun á 9. áratugnum sem undirstrikaði mikilvægi hennar 

fyrir rekstur fyrirtækja. Í upphafi 9. áratugarins voru neysluvörur orðnar tæknilega 

fullmótaðar og fremur lítill gæðamunur á vörum í sama verðflokki, þá gripu 

framleiðendur til hönnunar og notuðu sem vopn til að greina sig frá keppinautum 

sínum. Hönnun var orðin sjálfsagður hlutur hjá sífellt fleiri fyrirtækjum sem hluti af 

fyrirtækjaímyndinni. Vöru og útlitshönnun var orðin holdgervingur ímyndar 

framleiðanda og neytanda, engu að síður voru sum fyrirtæki sem notuðust ekki við 

þessa aðferð og höfðu enga sérstaka hönnunarstefnu. kölluðu einfaldlega alla hluti 

„hönnunargripi“ sem voru fallegri en aðrir hlutir. Til þess að örva söluna var oft tekið 

fram nafn á þekktum hönnuði (sem var oft hreinn uppspuni), í sumum tilfellum var 

einnig nefnt að varan væri aðeins framleidd í takmörkuðu magni til að koma til móts 

við óskir neytenda, sem virtust gífurlega fjölbreyttar. Skipulagning vöruhönnunar 
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snýst ekki eingöngu um formið, heldur felur það einnig í sér viðskiptalega, lagalega 

og markaðslega þætti. Ekki er lengur allt kapp lagt á að vera með samræmda ímynd, 

einstaklingshyggjan gegnir einnig stóru hlutverki í kynningu fyrirtækja. 8 

Þegar á að fara skilgreina orðið „hönnun“ er nokkuð ljóst að um vítt hugtak er 

að ræða, skilningur fólks er oft mjög mismunandi og takmarkaður. Það er ekki skrítið 

því hugtakið er notað á svo marga vegu. Það er fjallað um fræðilegar lausnir, 

hönnunarlausnir og handverk sem hönnun, þrátt fyrir að þetta séu gjörólíkir hlutir. 

Einnig hefur heitið orðið vinsælt á meðal fólks í daglegu tali og notað um hvaðeina 

sem fólk hefur verið að skapa eða skipuleggja.9 Það er áberandi hvað 

hönnunarhugtakið er notað af miklu handahófi sem ákveðinn gæðastimpill fyrir allt 

mögulegt til að gera vöruna seljanlegri eða áhugaverðari, það sem áður bar nafnið 

smíðar í grunnskóla ber nú nafnið „hönnun“ í gildandi aðalnámskrá. Fjölmiðlar fjalla 

oft um föndur sem fólk er að stunda í frítíma sínum sem hönnun í því sambandi, til 

dæmis eru sérsaumuð föt orðin „sérhönnuð föt.“ 10 Greinilegt er að Það er hátt 

flækjustig meðal fólks á notkun orðsins. 

Orðsifjafræðilega mun orðið „design“, vera dregið af ítalska orðinu designo, sem 
frá endurreisnartímanum var notað um uppdrátt, teikningu eða almennt um 
hugmyndina að baki ákveðnu verki. Í samræmi við þetta var hugtakið notað í 
Englandi á 16. öld um skipulagningu einhvers sem hrinda átti í framkvæmd. 
Nánar tiltekið var átt við fyrst uppkast af listaverki eða hagnýtum listmuni. 
Íslensku nýyrðin hönnun“ og „hanna“ eru dregin af orðmyndinni 
„hannarr“, sem merkir listfengur eða hagur og er einnig fornt dvergsheiti.11 

Lengst af hefur hönnunarheitið verið skilgreint með skírskotun til iðnframleiðslu, með

vaxandi verkaskiptingu sem kom í kjölfar iðnvæðingar leiddi að formun hluta og 

vélarnar voru farnar að taka yfir handverkið. Iðnvæðingin var því mikilvæg forsenda 

starfs hönnuðarins, sem var þá kominn með heitið iðnhönnuður. Ætíð síðan hefur 

verið reynt að greina skil á milli hönnunar, lista, iðnaðar og handverks, auk 

listhandverkshugtaksins þó svo að mörkin séu orðin óljós í kjölfar tækniþróunar, 

markaðsþróunar og nýrra fagurfræðilegra viðmiða. List er talin vera opinn vettvangur 

þar sem listamaðurinn hefur frjálsar hendur til að skapa það sem hann kýs. Hann er 

ekki með þriðja aðila til að ritskoða hvað hann er að gera, það er aðeins hann og 

listaverkið. Það eru þó margar undantekningar eins og til dæmis skúlptúrar eða 

8 Thomas Hauffe, Hönnun, bls. 170-71.
9 Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, Hönnun, Listaháskóli Íslands, Reykjavík, 2007, bls. 13.
10 Spor, Handverk og Hönnun, Reykjavík, 2002, bls. 5.
11 Spor, bls. 5.
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veggverk þar sem þarf að taka tillit til eiganda og rýmisins sem verkið fær að standa í.

Þetta eru tilfelli þar sem listamaðurinn hefur ekki alfarið frjálsar hendur. Þriðji aðilinn

er kominn inn í myndina og hugsanlega þarf listamaðurinn að takmarka sig eða breyta

hugmyndinni til að fá leyfi.12 

„Nálægð nútímalegrar hönnunar og lista, þverfaglegt samstarf á milli listhand-

verks, lista og iðnaðar, fjölmargar sýningar í söfnum, tilkoma stjörnuhönnuða – allt 

hefur þetta mótað vitund okkar um hönnun sem réttmætan hluta af menningunni.“13 

Meðal annars má nefna að um allan heim hafa sprottið ört upp hönnunarsöfn og 

hönnunardeildir í listasöfnum. Það gefur til kynna að virðing fyrir hönnun fer 

hækkandi. Greinin er sífellt vaxandi og líta margar þjóðir á hönnun sem eina af 

verðmætustu afurðum þekkingar og upplifunarsamfélags framtíðarinnar. Greinin 

víkkar stöðugt í samræmi við auknar kröfur samfélagsins, nýja tækni og lifnaðarhætti. 

Hún liggur frá efnisheimi yfir í samskipta- og upplifunarheim.14 Í dag er lögð mikil 

áhersla á að auka tengsl hönnunar, nýsköpunar, efla rannsóknarstörf og listaháskóla. 

Samskipti á milli háskóla og atvinnulífs og hlutverk hönnunar í fyrirtækjarekstri.15 

Listaháskólar gegna mikilvægu hlutverki og mennta stóran hluta vinnuafls sem fer að 

vinna við menningariðnað. Aukin eftirspurn eftir upplifun og menningu gefur frá sér 

öflugt atvinnulíf og fjöldi þeirra sem stunda skapandi nám hefur aukist gífurlega 

undanfarna áratugi.16 Þetta spilar stóran þátt í aukinni virðingu hjá fólki gagnvart 

þessum fögum. 

Það er almennt viðurkennt að hönnun sé skapandi grein og að hönnuðir séu 

sjálfir skapandi fólk. Það er ekki hægt að mæla sköpunargáfu á neinn máta, eina leiðin 

til að mæla hana er eftir okkur sjálfum, hvort okkur þykir hugmyndin vera frumleg eða

ekki. Þetta er líklega ekki góð leið til að mæla hlutina. Eins og De Bono (1976) orðaði 

það: „Enginn segir að það sé skapandi ef honum mislíkar það“17 Það er í gegnum vörur

sem við eigum auðveldast með að sjá listrænt gildi þess, samt sem áður segir varan 

sjálf okkur lítið um hvernig hún kom til með að vera í því formi sem hún er. Það er 

sjaldan aðeins einn einstaklingur á bakvið hönnun vörunnar, það er mikið samspil á 

12 Willy Rotzler, Art and Graphics, ABC Verlag, Zurich, 1983, bls. 8.
13 Thomas Hauffe, Hönnun, bls. 172.
14 Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, Hönnun, bls. 15.
15 Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, Hönnun, bls. 17.
16 Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, Hönnun, bls. 25.
17 Bryan Lawson, How designers think: The Design Process Demystified, 4. útgáfa, Butterworth 

Architecture, 1988, bls. 107.
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milli hönnuða, meðal annars hugmyndavinna og útfærsla. En hvaðan kemur 

sköpunargáfan í þessu ferli, er það einungis sá sem fær hugmyndina, er það einnig sá 

sem sér um útfærsluna eða helst þetta alfarið í hendur? Þessar spurningar leiða okkur 

frá vörunni og fremur að einstaklingum.18 Til að geta myndað sér skoðun á því hvað 

„hönnun“ er í raun og veru er nauðsynlegt að bera saman mismunandi þætti hönnunar í

sambandi við ólíkar hönnunar aðstæður og þekkja muninn. Óhjákvæmilega munum 

við öll mynda okkar skoðun út frá þeim bakgrunni sem við höfum. 

Þegar skoðaðar eru hönnunaraðferðir og tækni er auðvelt að gleyma að hugur 

hönnuðarins slekkur ekki á sér eftir að hann er farinn úr vinnuaðstöðunni.19 

Hönnuðurinn verður fyrir áhrifum hvert sem hann fer, nánast allt í kringum okkur er 

hannað, hvort sem það er kaffibolli eða fyrirtækja merki. Gagnrýni er nauðsynleg og 

fer það auðvitað eftir skoðun og smekk hvers og eins hvað hverjum þykir fallegt og 

hvað ekki, þessi gagnrýna hugsun leiðir hönnuðinn í átt að því að finna sinn eigin stíl. 

Ég held að það sé besta leiðin til að finna sjálfan sig, ekki út frá því hvað maður er, 

heldur hvað maður er ekki. Hönnuðir hanna ekki einungis til að geðjast 

viðskiptavininum, heldur einnig því þeim þykir vænt um eigin hönnun og vilja skila af 

sér verki sem þeir eru ánægðir með, þess vegna ber hönnunin stílbragð hönnuðarins. 

Hann gerir það besta úr verkinu sem er fyrir hendi og gefur frá sér sína bestu lausn á 

vandamálinu. Denys Lasdun (1965) segir okkur að „Það er vinna okkar að gefa 

kúnnanum, ekki það sem hann vill, heldur það sem honum hefði ekki geta dreymt um 

að vilja.“20 Þetta tel ég vera listina í hönnun, þetta frjálsa rými sem hver hönnuður 

hefur, frá því að fá verkefni í hendurnar og geta komið með hugmynd út frá sinni sýn 

og útfærslu.

2. Gísli B. Björnsson

Áður fyrr var hönnun einungis hönnun á áþreifanlegum hlutum, en á tiltölulega 

stuttum tíma hefur hönnun þróast mikið. Í dag eru tölvuforrit, verkferlar, ásýnd 

fyrirtækja, þjónusta og persóna hluti af verksviði atvinnugreinarinnar.21 Ég fór og tók 

viðtal við Gísla B. Björnsson. Hann er að mínu mati einn af merkari hönnuðum 

Íslands. Hann hefur gert margt í gegnum tíðina, meðal annars má nefna að hann hefur 

18 Bryan Lawson, How designers think, bls. 106-107.
19 Bryan Lawson, How designers think, bls. 119.
20 Bryan Lawson, How designers think, bls. 120.
21 Thomas Hauffe, Hönnun, bls. 16.
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séð um hönnun nokkur hundruð merkja. Hann hefur átt einstaklega afkastamikinn feril

og er gaman að heyra hans skoðanir á málefninu, þetta hafði hann að segja.

Þegar fjallað er um megin muninn á hagnýtum listum og almennum listum segir 

Gísli B. að þetta byggi allt á því sama, hönnuðir eru með þennan grunn. Af minni 

kynslóð erum við langflest með þennan bakgrunn, við gengum í gegnum almennt 

myndlistarnám, þeir sem kenndu mér voru myndlistarmenn. Síðan fór ég í 

framhaldsnám til Stuttgart, Þýskalandi í þrjú ár. Þeir vissu ekkert hvaða grunn ég hafði

svo þeir byrjuðu á því að setja mig í myndlistarnám til að athuga hvort ég gæti 

eitthvað, svo náði ég að komast inn í hönnunardeild og það var alltaf verið að spyrja 

um getu mína í myndlist. Hvort ég gæti teiknað, hefði hugmyndir, formskin, litaskin 

og hvort ég væri búinn að kynna mér fagurfræðina. Ég held að langflestir hönnuðir, ég 

tek það aftur fram, allavega af minni kynslóð séu menntaðir sem myndlistarmenn, svo 

verða í flestum tilvikum skil, það er eitthvað sem maðurinn stefnir að, hvort sem það 

er að fara út í keramik, vefnað, leikmyndagerð, arkitektúr, iðnhönnun, grafíska hönnun

eða hvað sem er. Það er persónuleg ákvörðun sem hver og einn þarf að taka út frá 

þeim grunni og þekkingu sem einstaklingurinn er búinn að afla sér. Þegar þessi 

ákvörðun er tekin spilar ýmislegt inní, ertu félagsvera, ertu markaðslega tengdur, ertu 

með þá hugsun að þú viljir vera að glíma við samfélagið dagsdaglega, eða ætlarðu að 

loka þig inni í vinnustofu og búa til þína eigin kúnst sem streymir út úr þér. Þó að 

maður taki þá ákvörðun að fara út í sérhæft nám og í framhaldi af því sérhæft starf þá 

er alltaf þessi myndlistarmaður í þér, hann er grunnurinn að öllu sem þú gerir. Þú ert 

alltaf að skoða hluti út frá því viðhorfi, þú ferð á sýningar og skoðar hluti út frá 

þessum grunni. Með þessu þjálfarðu þig áfram sem myndlistarmann þó svo að þú sért 

grafískur hönnuður, arkitekt eða annað, meginmunurinn er enginn. Það eru listamenn 

sem fara út í hönnun þá alveg eins og núna, þetta eru allt saman myndlistarmenntaðir 

menn. Markaðurinn á þessum tíma kallaði á að þeir ynnu þetta verk fyrir sig. Smám 

saman þá fara þeir að átta sig á því að það er hægt að gera þetta á listrænan og góðan 

hátt. Þó svo að það sé aðskilnaður þá er myndlist alltaf á bakvið allt sem þeir eru að 

gera. Þetta heiti „grafískur hönnuður“ er vandræðaheiti, það hefur aldrei tekist að búa 

til nógu gott heiti yfir starfssvið okkar. Nú í dag eru þetta orðnar fleiri brautir, 

margmiðlun, stafahönnun, prentun og margt fleira. Þegar þú ert í útlöndum þá dugir 

ekki að segja að þú sért grafískur hönnuður, það er alltaf spurt, hvað ertu að gera? 
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Félag íslenskra teiknara var stofnað árið 1953, þá vorum við kölluð 

auglýsingateiknarar og svo var bara farið að vandræðast, hagnýtur teiknari var annað 

heiti, ég kunni ekki vel við þessa titla. Af hverju megum við ekki bara heita hönnuðir? 

Ég er hönnuður og síðan kemur í ljós hvaða undirflokk ég tilheyri. Ég hef aldrei viljað 

kalla mig grafískan hönnuð, ég hef alltaf kallað mig teiknara. Við vorum með smá 

fordóma gagnvart fólki sem var að ganga í félagið og var ekki með þessa menntun, 

þess vegna kölluðum við okkur teiknara. Annars væri ég alveg til í að nota orðið 

hönnuður, grafískur hönnuður er bara hluti af þessu, ég er bæði listamaður og grafískur

hönnuður. Alveg frá því að ég varð til hef ég verið innan um myndlistarmenn, partur af

mínu lífi hefur alltaf verið myndlist. Í vinahóp fjölskyldunnar eru allir 

myndlistarmenn, Sverrir Haraldsson, Valtýr Pétursson, Júlíanna Sveinsdóttir, 

Gunnlaugur Scheving, Svavar Guðnason, Þorvaldur Skúlason, þessi róttæka listaklíka 

sem var svolítill fasistahópur í raun og veru.

Manni líður bara betur að sjá fallega hannaða mjólkurfernu eða bók, það segir að

það séu einhver gæði, þekking og kunnátta á bakvið. Við erum í grafískri hönnun að 

vinna sem verkfæri fjármagnsins, við erum tengslin á milli framleiðenda og kaupenda, 

okkar hlutverk er að vera heiðarleg í miðlun og bera hag þeirra sem eru að taka við 

hlutunum okkar fyrir brjósti. Ég veit ekki hve oft í gegnum tíðina ég hef fengið að taka

til í hugsun, jafnvel neitað að vinna eða fengið að breyta texta og myndrænum 

skilaboðum sem áttu að fara á markað því manni fannst það ekki vera í lagi gagnvart 

markaðinum. Auglýsingafólk og hönnuðir mega ekki missa tiltrú, mega ekki ganga 

fram af móttakandum, þú lítilsvirðir með kjaftæði, lélegri hönnun og dónaskap. Þú 

mínusar í hugum margra verðgildi fyrirtækisins og þjónustunnar ef svoleiðis fer í 

framleiðslu.

Eftir stríðið frá 1945 til 1960 þá er engin endurnýjun í faginu, það kemur enginn 

grafískur hönnuður inná sviðið. Þá þurfti að biðja myndlistarmenn um að fara hanna. 

Það eru þessir menn, Eiríkur Smith, Kjartan Guðjónsson, Hörður Ágústsson, Sverrir 

Haraldsson sem eru eftirstríðs kynslóðin, þeir fara allir að vinna sem hönnuðir með 

sinni myndlist. Þeir eru stofnendur af félaginu F.Í.T. Þessi kynslóð sem er þar á undan,

eins og Halldór Pétursson, Ágústa Pétursdóttir systir hans, Stefán Jónsson og Jörundur 

Pálsson. Þeir eru allir menntaðir sem auglýsingateiknarar eða grafískir hönnuðir á 

þeim tíma frá Danmörku. Það er engin skýring á því til og við höfum spurt okkur að 
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þessu, hvernig stendur á því að það fer tíu manna hópur út í heim á sama tíma að 

mennta sig í þessu fagi, án þess að vita hvort af öðru, svo nokkrum árum síðar voru að 

skila sér til baka átta til tíu teiknarar. Þegar ég er að spá í að fara í Myndlista- og 

handíðaskóla Íslands árið 1956, þá kom ég í Menntaskólann í Reykjavík og fann að 

ekkert hentaði mér þar, þá fór ég að leita að útgönguleið. Ég talaði við Atla Má og 

hann tók mér ekki vel. Hann sagði að þetta væri bara illa borguð og leiðindar vinna, 

mamma tók því ekki vel heldur. Þegar ég er svo gerður að skólastjóra árið 1973 í 

Myndlista- og handíðaskóla Íslands, þá er þversíðu frétt í mánudagsblaðinu með 

titlinum „Auglýsingateiknari gerður að skólastjóra.“ Það var það lægsta sem hægt var, 

að auglýsingateiknari væri gerður að skólastjóra. Greinin var eftir því, það var ákveðin

skömm sem fylgdi því að vera auglýsingateiknari.

3. Hörður Ágústsson og Dieter Roth

Listamaðurinn og fræðimaðurinn Hörður Ágústsson skildi eftir sig mikið verk sem 

fræðimaður, listamaður og höfundur rita um íslenska menningu. Vorið 1956 bjó 

Hörður í París, hann var í kvöldskóla að læra leturmeðferð og auglýsingagerð. Eftir að 

hann kom heim, frá sumrinu 1956 og alveg til 1964 vann hann við grafíska hönnun í 

Reykjavík, Hörður kom með nýja tækni og vinnubrögð sem höfðu ekki áður sést hér á 

landi. „Grafísk hönnun sem sérstök starfsgrein verður nánast ekki til fyrr en með 

tilkomu offset prentunar en þetta var allt að gerast eftir að Hörður flyst heim.“22 Þá var 

farið að klippa og líma, allur undirbúningur fluttist á ljósaborðið. Offsetprentun hafði 

gífurlega áhrif á starfshætti í prentiðnaði, hún byggir á steinþrykki og litógrafíu. Í 

offset prentun eru ljósnæmar málmplötur notaðar í stað þess að að nota steina, myndin 

er yfirfærð af filmu á plötuna með grafískri ljósmyndatækni. Þessi aðferðafræði kemur

beint frá Herði, hann innleiðir þetta á hagnýtan hátt úr myndlistinni. Eiríkur 

Þorláksson segir að grafíkin sé sá miðill myndlistar sem hefur átt einna mestum 

vinsældum að fagna um langa hríð. Þróun grafíklistarinnar síðustu aldirnar hefur átt 

stóran þátt í að gefa almenningi möguleika á því að njóta myndlistar sem að öðrum 

kosti hefði aðeins verið aðgengileg völdum hópum í samfélaginu. Grafíkmyndin hefur 

einnig gegnt mikilvægu hlutverki í því að leggja grunninn að þeirri myndrænu 

22 Hörður Ágústsson, Endurreisnarmaður íslenskra sjónmennta, Kjarvalsstaðir, Reykjavík, 2005, bls. 
50.
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framsetningu upplýsinga sem við teljum sjálfsagðan hlut í allri umfjöllun í dag.23 

Hugmyndafræðin á bakvið þessa tækni var að „Brjóta niður múra þjóðrembu og 

hetjudýrkunar, skapa alþjóðlegt óhlutbundið myndmál“24 Aðalsteinn Ingólfsson 

listfræðingur segir: 

„Ferskleika sínum sem listamaður hefur Hörður haldið, ekki eingöngu 
með sjálfsgagnrýni heldur einnig með stöðugu sambandi, „Díalóg“ við 
yngri listamenn og með því að hafa augun opin fyrir því sem er að gerast í 
myndlist hverju sinni, bæði utanlands og innan. Þetta gerir að verkum að 
málverk hans virðast aldrei minjar frá horfinni tíð, heldur höfða þau ávallt 
beint til samtímans, og algengt er að finna verk hans hangandi bæði meðal 
FÍMara og SÚMara.“25 

Ég sé sterkar tengingar og mynstur á milli grafískrar hönnunar og myndlistar, 

sérstaklega hjá listamönnum sem voru og eru einnig grafískir hönnuðir. Því eins og 

Aðalsteinn talar um er Hörður ávallt að höfða 

til samtímans, það er akkúrat það sem grafískir

hönnuðir gera, sífellt með augun opin fyrir 

nýjum hugmyndum og straumum. Ég tel það 

vera réttu leiðina, þú átt að vera meðvitaður 

um hvað er að gerast í núinu, skapa fyrir þann 

tíma sem þú lifir í en ekki fortíðina, úr henni 

kemur ekkert nýtt. Verkið hér til vinstri ber 

nafnið „Samlagning I“ Það er unnið með 

svörtu límbandi á striga. Persónulega sé ég 

sterka tengingu við grafíska hönnun í listaverkum Harðar. 

Öll verkin hans Harðar í grafískri hönnun bera sterka hugmyndafræði, hann 

hannaði fyrir tryggingarfélögin sem voru tákn framtíðar, fyrir Loftleiðir sem var eitt 

fyrsta lágfargjaldafyrirtækið, húsgagnaframleiðendur sem voru að framleiða nýjan 

lífstíl, málningar framleiðendur og aðra sem voru að byggja upp nýja tíma. Hann var 

einskonar boðberi nýrra strauma, hann hafði nánast verið einn með þessa 

strangflatarlegu hönnun þar til svissneski listamaðurinn Dieter Roth flutti til landsins á

vormánuðum 1957. Dieter vildi fá að sýna Herði möppuna sína og um leið sá Hörður 

að þetta var það allra nýjasta í myndlist og grafískri hönnun. Hörður bauð Dieter að 

23  Grafík, Kjarvalstaðir, Reykjavík, 1999, bls. 3.
24 Hörður Ágústsson, Endurreisnarmaður íslenskra sjónmennta, bls. 50.
25 Aðalsteinn Ingólfsson „Prímus mótir“, Vísir, 12. maí. 1975, bls. 7.
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hanna fyrsta hefti Birtíngs frá 1957, uppúr því spruttu miklar deilur um fyrirkomulag 

leturs og hönnunar blaðsins, þrátt fyrir það, þá var Hörður búinn að finna sinn 

sálufélaga í faginu.26 Dieter Roth var fjöllistamaður sem gerði mikið af hlutum, meðal 

annars skúlptúra, grafísk verk, vöruhönnun, málverk, bækur og fleira. Hann er dæmi 

um mann sem hefur ekki látið línuna á milli 

hönnunar og sjónlista stöðva sig. Hann hefur verið 

samkvæmur sjálfum sér í eigin listsköpun. Þessi 

Stóll er eftir Dieter Roth og Manfreð Vilhjálmsson 

arkitekt. Hann var seldur í húsgagnverslun sem hét 

Kúlan. Dieter var einn af eigendum Kúlunnar og er 

hann talinn hvatamaður stofnunar hennar. Kúlan var

stofnuð þann 3. apríl 1962, við Skólavörðustíg 10. 27

Hún stóð ekki lengi en hafði gífurleg áhrif á 

hönnunarsögu okkar íslendinga. Manfreð talaði vel 

um Dieter og sagði hann hafa einstakt lag á að finna 

sniðugar lausnir á vandamálum, oft á tíðum með því

að nýta hversdagslegustu hluti sem efnivið. 

Þessi kollur sem var gerður fyrir veitingahúsið Tónabæ er dæmi um slíka 

úrlausn, slitgóð, litrík og mjúk sjóbauja var notuð sem sessa fyrir unglinga sem voru 

að skemmta sér.28 Kollurinn er dæmi um hlut sem er á mörkum þess að vera hönnun og

listaverk. Hann er gerður úr plastbauju og járni, baujan er endurnýtt og er komin með 

nýtt notagildi. Stóllinn er lítill og ekki sá þægilegasti en fyrir mér er hann umfram allt 

góð hugmynd. Ég hugsa meira um hann sem skúlptúr en stól, hugsanlega er ástæðan 

fyrir því að formið er komið það langt frá þeirri hefðbundnu hugmynd af týpískum 

stól. Baujan er komin með nýtt hlutverk, hún er endurnýtt og tekin úr sínu hefðbundna 

samhengi, við það umbreytist hún og öðlast nýjan tilgang. Þetta er í raun og veru 

endurvinnsluhönnun, endurskilgreining á upprunalega hlutnum. Þetta býr til nýjan 

skilning hjá neytendum. Í Kúlunni voru margir framúrstefnulegir hlutir sem opnuðu 

hug fólks fyrir nýjum leiðum í hönnun. 

26 Hörður Ágústsson, Endurreisnarmaður íslenskra sjónmennta, bls. 50.
27 Heimasíða Hönnunarmiðstöðvar, Kúlan - Húsgögn og hönnunargripir frá 1962, sótt 10. desember 

2014, http://www.honnunarmidstod.is/geymsla/lesadagskra/1508.
28 Mót, í kafla 1964 [án blaðsíðutals].

15

Mynd 2



4. Sameiginlegt tungumál lista 

Öll form sjónlista eiga uppruna sinn í mannlegum samskiptum og tjáningu. Við höfum

ekki enn komist að því hvort kom á undan, samskipti í myndrænu formi eða töluðu 

máli, hvort málið hafi sprottið út frá myndrænum lýsingum eins og til dæmis 

hellateikningum eða hvort málið hafi leitað til myndrænna útskýringa til að lagfæra 

sig.29 Í gegnum tíðina hefur hönnun gert akkúrat þetta, hún hefur aukið orðaforða 

okkar til muna. Hlutur er hannaður og fær heiti, til dæmis lampi eða bók, ef þessir 

hlutir hefðu ekki verið hannaðir værum við ekki með orð til að lýsa þeim. 

Hönnun er ekki aðeins hluti af umhverfi okkar, hún er einnig ferli. Þegar við 

kaupum okkur borð í eldhúsið, lagfærum blómin í vasanum, matreiðum máltíð erum 

við með einu eða öðru móti að hanna umhverfi okkar. Stanslaust að raða, færa til, 

endurskipuleggja og búa til umhverfi sem lítur fallega út og okkur líður jafnframt vel í.

Þrátt fyrir það er fólk svo upptekið við að sinna daglegum athöfnum sínum að flestir 

taka sér ekki tíma til að velta fyrir sér afhverju hlutirnir séu eins og þeir eru.30 

Auðvitað ganga hönnuðir og listamenn í gegnum nám til þess að víkka vitneskju sína 

og kunnáttu í tilteknu fagi, á meðan aðrir fara ekki í nám en eru samt sem áður með 

náttúrulega hæfileika. Þrátt fyrir það má segja að hver manneskja skapi sitt líf og 

umhverfi út frá persónulegri skoðun á því hvað þeim þyki fallegt. Amanda Coomara 

Swamy segir „Listamaðurinn er engin sérstök manngerð, heldur er sérhver maður viss 

tegund af listamanni“31 Í víðum skilningi er margt til í þessu hjá henni en mín reynsla 

er sú að sumir eru einfaldlega með meiri sköpunargáfu en aðrir. Það má kafa dýpra í 

málið og hugsa um samfélagið sem við búum í og hvort kerfið sé einfaldlega að ýta 

fólki í aðra átt en að listinni. Erum við öll með þessa sköpunargáfu? Kjósa sumir að 

hunsa hana á meðan aðrir rækta hana? Þetta eru áhugaverðar pælingar en á yfirborðinu

er aðeins lítil prósenta af fólki sem ákveður að tileinka sér þetta sem ævistarf. 

Nú í dag er mikil samkeppni á milli listamanna, listamaðurinn sýnir verkin sín í 

listasal og vonar að einhver kaupi þau. Hann á líklega eftir að selja lítið ef verkin 

höfða ekki til margra en eins og í öllu þá er almennur smekkur það sem flestir kunna 

vel við. Það sem er fyrir utan þennan almenna smekk á það til að falla í skuggann.32 

Söluvæn verk eru þau verk sem flestir væru til í að hafa heima hjá sér, það er örugg 

29 Willy Rotzler, Art and Graphics, bls. 11.
30 Penny Sparke, The Genius Of Design, bls. 9.
31 Gunnar Árnason, Kristallar, 4. útgáfa, Almenna bókafélagið, Reykjavík, 1984, bls. 126.
32 Willy Rotzler, Art and Graphics, bls. 11.
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leið til að selja en í raun og veru eru þau verk ekki að ögra neinum. Ég tel ögrun vera 

mikilvægan þátt í list, það er það sem opnar hug fólks fyrir nýrri sýn, það sem vekur 

upp spurningar, færir línuna lengra og jafnvel breytir viðhorfi. Rétt eins og í 

auglýsinga heiminum þar sem mikil samkeppni ríkir milli fyrirtækja. Fyrirtækin vilja 

ná til fólks og þurfa oft að fara öfgakenndar leiðir til að ná athygli. 

Grafískur hönnuður er listamaður á meðal málara, ljósmyndara, arkítekta og 

annara. Sjónrænar listir eiga sameiginlegt tungumál, sérstaklega þær listir sem eru 

unnar á tvívíðan flöt. Skoðun forma á flötum grunni hefur gefið af sér mikilvægar 

upplýsingar um hvernig við sjáum og bregðumst við mynd á fleti. Þessar alþjóðlegu 

upplýsingar eru notaðar til að leysa grafísk vandamál. Grafískur hönnuður er ekki í leit

að einni lausn heldur mörgum. Það er engin ein rétt lausn á vandamálinu heldur ýmsar 

leiðir sem hægt er að fara.33 Grafískir hönnuðir gera meira en að skreyta yfirborðið, 

þeir vinna með grundvallaratriði skynjunar. Þegar við horfum á prentaða blaðsíðu, 

hvort sem hún sýnir ljósmynd, myndskreytingu eða letur er meira þar en augað greinir.

Hver og einn sér myndina á mismunandi hátt því augað hefur þjálfast út frá bakgrunni,

reynslu og skoðunum viðkomandi. Grafískir hönnuðir sem spila með þetta eru í raun 

og veru með sjónina sjálfa á sinni hlið. Um leið og fyrsti bletturinn er kominn á auða 

síðu er augað búið að breyta sýn sinni á blaðinu. Við getum ekki séð aðeins flatan blett

á flötu blaði. Fyrri reynsla okkar, væntingar og starfsemi heilans vinnur upplýsingarnar

á annan máta. Mikil spenna með fáum formum á tvívíðum fleti býr til mikla spennu, 

jafnvel án þess að fólk sé meðvitað um það. Fleiri form eru ekki endilega að segja 

meira, það er ekki magn upplýsinga sem skiptir máli, of mikið magn á síðu getur 

eyðilagt myndbyggingu. Það kallast slæm hönnun, þetta er regla sem flestir listamenn 

þurfa að hugsa um.34 Tækniþróun hefur verið gífurlega hröð í gegnum tíðina, það er 

vissulega gott en auðvitað fylgja ákveðnir gallar.

Tækniþróun er orðin svo hröð nú til dags að þættir eins og tilfinningar, upplifun 
og fegurð hafa orðið undir. Hlutverk hönnunar er að sinna þessum þáttum en þeir
vilja gleymast í tækniþróun, hugsanlega vegna þess að hönnuðir hafa ekki verið 
hafðir með í ráðum. Tilgangur hönnunar er að koma hugmyndum í nýtilegt form, 
ekki bara tæknilega heldur í samræmi við heildina, og að gera vöruna eða 
þjónustuna aðlaðandi fyrir notandann. Hátækninni verður að fylgja innihald og 
form.35 

33 Amy E. Arntson, Graphic Design Basics, Saunders College Publishing, New York, 1988, bls. 1.
34 Amy E. Arntson, Graphic Design Basics, bls. 29.
35 Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, Hönnun, bls. 23.

17



Það er grundvallaratriði í öllum listum. Þessi flokkun í fagurlistir og nytjalistir er

í raun og veru skipt eftir andlegum og líkamlegum notum „sest var í stól en horft

á málverk, búið í húsi en höggmynd skoðuð.“36 Fagurlistir hafa tilgang fyrir 

huga en hönnun fyrir líkama, þrátt fyrir það er hvort tveggja söluvara. 

Lokaorð

Það er erfiðara sagt en gert að koma með svar við þessari spurningu. Fólk hefur 

ólíkar skoðanir á málinu og þarf hver og einn að finna sína lausn út frá 

persónulegri sannfæringu, eina sem ég get gert er að segja mitt álit. Eftir að hafa 

skoðað málefnið er ég á þeirri skoðun að það þurfi ekki að vera þessi skýra lína 

á milli hagnýtra og almennra lista, þessi aðskilnaður byggir aðeins upp veggi og 

dregur úr hugmyndaflæði, fremur ættum við að hugsa um þetta sem eitt listform.

Þó svo að farið sé í sérhæft nám þá er alltaf myndlistarmaður á bakvið hugsun 

og framkvæmd, hann er grunnurinn að öllum innblæstri, umhverfið er skoðað út 

frá hans viðhorfi. Listamenn og hönnuðir eru sífellt með augun opin fyrir nýjum 

hugmyndum og straumum. Hugurinn er þannig starfandi að allt veitir innblástur,

með þessu þjálfast myndlistarmaðurinn áfram þrátt fyrir að hann sé lærður 

hönnuður, í grunninn er meginmunurinn á hönnuði og listamanni enginn. List 

vinnur fyrir hönnun, rétt eins og hönnun vinnur fyrir list, þetta endurspeglast 

beggja megin við línuna. Það er auðvelt að benda á hvað er ólíkt með hönnun og

list og á yfirborðinu virðast vera skýr skil þar á milli í hugum margra, það spilar 

líklega inní að það er búið að gefa greinunum ólíka stimpla í gegnum tíðina. Í 

ferlinu sem ég hef gengið í gegnum við að skrifa þessa ritgerð hef ég sífellt rekið

mig á sömu útskýringu á listum og hönnun. List er talin vera einlægt 

tjáningarform á meðan hönnun hefur umfram allt notagildi, þetta virðist vera 

algengasta skilgreiningin. Fyrir mér eru þessi skil ekki jafn augljós og margar af 

fræðibókunum segja okkur, það er talsvert meira þarna á bakvið. 

Hönnuður tekur að sér verkefni og kemur með sína bestu lausn á 

viðfangsefninu. Þrátt fyrir að hann sé að vinna fyrir aðra er hann samt sem áður 

að skapa út frá sinni sýn. Það eru margar leiðir sem hægt er að fara en hann kýs 

að fara ákveðna leið, hann vill vera ánægður með sitt verk áður en það fer úr 

36 Mót, í kafla 1999-2000 [án blaðsíðutals].
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hans höndum og þess vegna ber hönnunin stílbragð hönnuðarins. Það sama á við

um listamanninn, hann býr til verk og fer ákveðna leið til að koma sinni 

hugmynd frá sér, hvort sem það hefur notagildi fyrir auga eða líkama tel ég vera 

aukaatriði, hvort tveggja er söluvara. Þetta snýst allt um samskipti og tjáningu, 

samspil milli fólks og lista, þessi stanslausa þrá eftir að skapa og koma einhverju

frá sér. Ég sé þetta sem hringrás hugmynda sem er öll undir sama hatti. Í 

grunninn eru það sömu eðlishvatir sem drífa alla sköpun fram á við, þráin sem 

hver og einn hefur til að tjá sig, sama í hvaða grein það er. Hönnun og listir eiga 

sameiginlegt tungumál og bæði vinna þau með grundvallaratriði skynjunar, þau 

vekja upp tilfinningar og skoðanir hjá fólki. Þetta eru góð tól til að bæta 

samfélagið og gera heiminn að áhugaverðari stað til að lifa í, það er umfram allt 

tilgangur hönnunar og lista. 
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