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Útdráttur 

Þó svo að við höfum tæknina til þess að hanna hluti sem eru gallalausir kjósum við samt að 

hanna eitthvað sem lítur út fyrir að hafa verið skapað með úreltri tækni eða aðferð. Hvers 

vegna finnst okkur gamalt og gallað fallegt? Af hverju sækjum við frekar í mistökin? Felst 

fegurðin kannski í slysum og mistökum; í ófullkomleikanum? Til þess að finna svörin við 

þessum spurningum skoða ég hugmyndirnar sem hafa orðið til um fegurð, allt frá gríska 

heimspekingnum Platóns til 18. aldar heimspekingsins Immanuel Kant. Lengi voru 

hugmyndirnar um fegurð tengdar stærðfræði og hlutföllum. Það var ekki fyrr en á 18. öld í 

kjölfar upplýsingarinnar að menn fóru að tengja fegurð við smekk á Vesturlöndum. En í 

Japan hafði hugmyndafræðin wabi-sabi lengi verið til. Það er fagurfræði sem fagnar hinu 

ófullgerða og ófullkomna. Hlutum er ýmist leyft að eldast og brotna eða þeir eru gerðir 

gallaðir viljandi. Wabi-sabi virðist eiga vel við í dag, því að við kunnum vel að meta hluti 

sem líta út fyrir að vera gamlir eða eru gallaðir. Glitch list er tegund af stafrænni list sem 

nýtir sér galla eða mistök sem verða til við vinnslu tölvunnar. Annað hvort reyna listamenn 

stefnunnar að finna galla sem gerast óviljandi eða framkvæma þá sjálfir. En við eigum til 

að gleyma því að tæknin er bara jafn fullkomin og mennirnir sem sköpuðu hana. Tæknin 

hefur haft gífurleg áhrif á það hvernig grafísk hönnun hefur þróast í gegnum árin og gerin 

hún okkur kleift að líkja á eftir einkennum sem urðu áður aðeins til með hinu raunverulega 

handbragði. Mannlegu einkennin eru því fengin með mús og lyklaborði. Þó svo að 

möguleikarnir til að skapa fullkomnun sé til staðar þá kjósum við samt að skilja eftir viss 

skringilegheit til þess að gæða verkið óstafrænum einkennum. Að lokum eru tvær 

greiningar á verkum sem sýna ófullkomleikann í notkun. Verk eftir franska 

impressjónistann Edgar Degas frá árinu 1879 og nútímalegt glitch verk eftir Kon 

Trubkovich. Bæði verkin sína gallana á mismunandi máta. 
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Inngangur  

Á síðustu árum hafa grafískir hönnuðir verið að færa sig frá því að hanna hluti sem eru 

gallalausir yfir í að taka göllunum með opnum örmum. Mikið er lagt í það að gæða hönnun 

áferð svo að hún líti ekki út fyrir að vera hönnuð eða framleidd með stafrænni tækni. 

Hönnuðir nota háþróaða tækni til að hanna eitthvað sem lítur út fyrir að vera annaðhvort 

hannað eða framleitt með tækni sem er úrelt. Nú lifum við á tíma þar sem tæknin gerir 

okkur kleift að framkvæma hluti sem hönnuðir gátu ekki ímyndað sér að væru mögulegir 

fyrir nokkrum áratugum síðan. Hönnunargripir eru orðnir stílhreinir og nákvæmnin 

fullkomin.1 Mér líður stundum eins og við séum orðin leið á öllu þessu fullkomna og flotta 

sem tæknin hefur upp á að bjóða. Hver er ástæðan fyrir því að við kjósum síður fullkomna 

útlitið sem stafræna tæknin hefur upp á að bjóða? Tæknin gerir okkur kleift að hanna hluti 

sem eru fullkomnir, samt kjósa hönnuðir að gæða hlutina vissum skringilegheitum sem 

urðu annars aðeins til með raunverulegu handverki.2 Í dag þykir eftirsóknarvert að sækja 

innblástur í eitthvað sem þykir gamalt eða gallað. Gallar sem áður þóttu sjálfsagðir 

fylgikvillar tækni eða aðferða sem eru að margra mati úreltar í dag. Gallarnir eru notaðir og 

ýktir þannig að þeir verði sýnilegri.  

Allt frá því fyrr á öldum hafa heimspekingar á Vesturlöndum velt því fyrir sér hvað 

fegurð eða fullkomnun væri og hvernig ætti að meta hana eða mæla. Hugmyndir Grikkja til 

forna um fegurð snérust að mestu leyti um rétt hlutföll, samræmi og samhverfu. 

Kenningarnar um hvernig ætti að dæma fegurð breyttust lítið þar til í upplýsingunni á 18. 

öld en þá byrjuðu fræðimenn að hugsa um fegurð í tengslum við huglægt mat en ekki 

hlutlægt. Er fegurðin eitthvað sem felst í réttum hlutföllum? Eða fer fegurð eftir smekk? Á 

16. öld í Japan varð til hugmyndafræði sem kallaðist wabi-sabi; það var ný fagurfræði sem 

fagnaði göllunum og tók þá í sátt.3 Margir sem aðhylltust wabi-sabi gengu skrefinu lengra í 

ást sinni á gölluðum hlutum og gerðu þá gallaða viljandi.4 Í dag er komin fram vinsæl 

listastefna sem nýtir sér gallana. „Glitch“ list ýkir mistök og galla sem verða við vinnslu 

tölvunnar og sumir kjósa að leita að göllum sem hafa orðið til óviljandi í stað þess að 

                                                
1 Rick Poyanor, No more rules: Graphic Design and Postmodernism, London: Laurence King Publishing 
Ltd, 2003, bls. 115. 
2 Ben Duvall, New Modernism(s), 2. útg., New Jersey: Conveyor Arts, 2014, bls. 23. 
3 Yuriko Saito, „The Japanese Aesthetics of Imperfection and Insufficiency,“ The Journal of Aesthetics and 
Art Criticism 55, 4 (haust 1997): 377–385, bls. 377, doi:10.2307/430925. 
4 Sama heimild, bls 378. 
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framkalla þá sjálfir.5 Er galli sem verður til fyrir tilviljun meira spennandi eða fallegri 

heldur en sá sem er framkallaður viljandi?  

 Í þessari ritgerð mun ég gera stutta grein fyrir hugmyndum sem hafa komið upp í 

gegnum árin varðandi hið fullkomna og ófullkomna. Ég ætla mér að skoða þróun 

hugmyndanna og mismun þeirra eftir menningarheimum. Einnig mun ég gera grein fyrir 

tveimur verkum sem voru gerð á mismunandi tímum í sögunni en sem sýna bæði viljandi 

ófullkomnun og galla. Hvers vegna finnst okkur gamalt og gallað fallegt? Af hverju 

sækjum við frekar í mistökin? Felst fegurðin kannski í slysum og mistökum; í 

ófullkomleikanum?  

 

                                                
5 Nick Briz, „Glitch Art Historie[s] (contextualizing glitch art),“ Nick Briz, sótt 20. október 2015 af 
http://www.nickbriz.com/glitchresearch/GlitchArtHistories2011.pdf. 
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1. Hvað er fegurð? 

Heimspekingar hafa frá upphafi velt fyrir sér fegurðinni og fullkomleikanum, allt frá 

grísku frumspekingunum Aristótelesi og Platóni til raunsæismanna á 18. öld eins og 

Edmund Burke og Immanuel Kant. Sú hugmynd um fegurð sem ríkti hvað lengst er 

hugmyndin um samræmi og hlutföll (e. proportions). Hún var vel þekkt í grískri menningu 

fyrr á öldum og töldu Grikkir sig vera búna að finna hlutfallið fyrir fegurð.6 Orðið „fegurð“ 

hafði miklu fleiri merkingar fyrir Grikki á tímum Platóns en það gerir í dag í hinum 

vestræna heimi. Þeir notuðu orðið „fegurð“ fyrir fallega hluti, liti, hljóð og form, en einnig 

gat það átt við fallega siði eða hugsanir. Platón talaði oft um hið góða í ritum sínum, þar 

gat hann verið að tala um hið fallega, því að Grikkir gerðu ekki greinarmun á því góða og 

fallega.7 Platón setti fram tvær tilgátur um hið fagra í verkinu Gorgías:  
1. Hið fagra er það sem er gagnlegt, kemur okkur í haginn, hjálpar okkur til að ná 
einhverjum markmiðum. Hagnýtar ástæður valda því, að við viljum höndla það. 2. 
Hið fagra er það sem er þægilegt fyrir auga og eyru.8  

Fyrri tilgátunni fleygir Platón út af borðinu með auðskilinni rökfærslu: „Tæki til að ná 

markmiði er ekki hið fagra sjálft. Meðal til að öðlast eitthvað er ekki hið góða sjálft. Hið 

fagra er ein hlið á hinu góða. Hið góða er fagurt. Hið fagra er gott. Hið illa er ljótt. Hið 

ljóta er illt.“9 Samkvæmt Platóni þá er allt hið góða fallegt og vill hann meina að það 

fallega gæti ekki verið til án mælinga. Allt sem er til er mælanlegt og þar af leiðandi ætti 

að vera hægt að finna mælinguna fyrir fegurð.10 Hugmyndir Platóns um hlutföll og 

mælingar voru undir miklum áhrifum frá hugmyndafræði Pýþagóringa.11 Þeir voru 

fylgismenn hugmynda Pýþagórasar (u.þ.b. 540 fyrir Krist) og héldu því fram að hægt væri 

að útskýra heiminn með stærðfræði og formúlum. Þeir töldu að hlutföll og reglur væru 

eitthvað sem hægt væri að reikna út með hjálp stærðfræðinnar og þar af leiðandi væri hægt 

að skapa eða mæla fegurð.12 Platón telur að þegar mælingar og hlutföll haldast í hendur 

                                                
6 Jan T. J. Srzednicki og Lynne M. Broughton ritstýrðu, Władysław Tatarkiewicz: A history of six ideas: An 
essay in aesthetics, Warsaw: PWN–Polish Scientific Publishers, 1980, bls. 126. 
7 Sama heimild, bls. 122. 
8 Arnór Hannibalsson, Fagurfræði, Reykjavík: Fjölritunarstofa Daníels Halldórssonar, 1987, bls. 95. 
9 Sama heimild, bls. 95. 
10 G.M.A. Grube, „Plato's Theory of Beauty,“ The Monist 37, 2 (apríl 1927): 269–288, bls. 275. Sótt 23. 
október 2015 á http://www.jstor.org/stable/27901113. 
11 Gunnar Skirbekk og Nils Gilje, Heimspekisaga, Stefán Hjörleifsson þýddi, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 
1999, bls. 39. 
12 Srzednicki og Broughton, Władysław Tatarkiewicz: A history of six ideas: An essay in aesthetics, bls. 126. 
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muni þær saman skapa fegurð og þegar þessi tvö atriði vanti sé hluturinn ljótur. Gríski 

heimspekingurinn Aristóteles er sammála Platóni. Samkvæmt honum er fegurð eitthvað 

sem er raðað upp á skipulagðan máta, semsagt aðalreglurnar eru: hlutfall, reglur og 

skipulag.13 Samkvæmt Aristótelesi er alheimurinn „í eðli sínu í fullu samræmi og er þar af 

leiðandi fagur. Ljótleiki og illska eru vanstilling og ósamræmi.“14 Hann ber það saman við 

það þegar að líkaminn er veikur þá sé hann í ójafnvægi. Ósamræmi er af hinu illa og sama 

með ljótleikann.15 

 Platón var alfarið á þeirri skoðun að fegurð væri ekki metin á huglægan hátt. Hver 

og einn ætti ekki að dæma fegurð eftir smekk og tilfinningu.16 Platón segir: „Huglægni er 

afstæð og leiðir menn ekki í sannleika. Við þurfum að vita hvernig við getum leitt 

sannleikann um hið fagra í ljós, hið sanna um fegurðina, hver fegurðin er í raun og 

sannleika.“17 Fegurð, til dæmis í listaverkum, hefur ekkert að gera með tilfinningar hvort 

sem þær eru þægilegar eða óþægilegar. Listin er eitthvað sem gerir tilraun til þess að sýna 

raunveruleikann í öðru ljósi en vísindin, með fegurð.18 Samkvæmt Platóni áttu listamenn 

að sýna raunveruleikann eins og hann er nákvæmlega, ekki skapa „óraunverulegan 

blekkingarheim.“19 Málarar sem afbökuðu raunveruleikann væru að fela sannleikann og 

blekkja.20 Listamenn áttu að vera trúir frummyndinni; frummyndin er skynjanlegi hluturinn 

og listamenn gera eftirlíkingar af frummyndinni. Frummyndin er þá fyrirmynd 

listaverksins.21 Ég tel að flestir listamenn síðustu ára geti verið ósammála Platóni þarna. 

Margir af mínum uppáhalds myndlistarmönnum eru þeir sem beygja og afbaka 

raunveruleikann út í ystu æsar. Súrrealískur myndheimur Salvador Dalí kemur fyrst upp í 

huga mér. Platón hefði örugglega óbeit á myndlist Dalí þar sem að hann er svo sannarlega 

ekki frummyndinni trúr. Eru þessar hugmyndir Platóns um frummyndirnar tilkomnar 

vegna þess að ennþá var verið að þróa aðferðir til að líkja eftir hinni raunverulegu 

frummynd í högg- og myndlist? Og loks þegar það tókst fóru menn að leita eftir leiðum til 

þess að beygja þennan raunveruleika? Ekkert ósvipað þróuninni í tölvutækni. Þegar 

þekkingin og reynslan var komin, fórum við þá að beita henni öðruvísi og nota hana til 

þess að brengla raunveruleikann? 

                                                
13 Srzednicki og Broughton, Władysław Tatarkiewicz: A history of six ideas: An essay in aesthetics, bls. 126. 
14 Skirbekk og Gilje, Heimspekisaga, bls. 127. 
15 Sama heimild, bls. 127. 
16 Arnór Hannibalsson, Fagurfræði, bls. 98. 
17 Sama heimild, bls. 96. 
18 Sama heimild, bls. 98. 
19 Sama heimild, bls. 98. 
20 Sama heimild, bls. 98. 
21 Skirbekk og Gilje, Heimspekisaga, bls. 81. 
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 Hugmyndirnar um að fegurðin væri fólgin í réttum hlutföllum var eitthvað sem 

menn voru sammála um mjög lengi. Platón og Pýþagórarnir á fimmtu öld fyrir Krist, 

Aristóteles á fjórðu, Stóuspekingar á þeirri þriðju og Vitrúvíus á fyrstu öld fyrir Krist voru 

allir sammála hugmyndinni um að fegurð væri fyrirbæri sem hægt væri að finna út með 

réttum hlutföllum. Á endurreisnartímanum voru fræðimenn enn að velta fyrir sér 

hlutföllum í samhengi við fullkomleikann og fegurð. Það var ekki fyrr en á 18. öld, með 

upplýsingunni, sem fræðimenn raunsæisins byrjuðu að ýta þessum hugmyndum um fegurð 

út af borðinu.22 Raunhyggjumenn á upplýsingaöld voru alfarið á móti vangaveltum um 

formbyggingu eða hlutfall. Lögð var mikil áhersla á það hvernig einstaklingurinn upplifði 

einstaka hlut eða verk. Samkvæmt þeim væri frumspeki að halda þessum hugmyndum á 

lofti, eiginleikinn og útlitið skiptu engu máli heldur væri það upplifun einstaklingsins sem 

slík.23  

 Einn helsti andstæðingur hugmyndanna um táknun fegurðar með hlutföllum var 

raunsæismaðurinn Edmund Burke. Hann skrifaði bók um hið fagra og hið háleita og lagði 

hún grundvöllinn að hugmyndum eftirmanna hans í upplýsingunni. Burke taldi að fegurð 

væri ekki andstæða afmyndunar eða ósamstæðu, heldur væri það ljótleiki. Þó svo að 

hlutirnir séu með rétt hlutföll og með fullkomna hæfni (e. fitness) geti þeir mögulega verið 

ljótir. Fegurð er eitthvað sem við getum ekki ímyndað okkur fyrr en við upplifum hana.24 

Hann efaðist um þær hugmyndir sem höfðu verið uppi um að fegurðin væri í hlutum sem 

væru í réttum hlutföllum. Hlutföllin væru auðveld leið til að skapa eitthvað sem er þægilegt 

fyrir augað. Margir notuðu hugtakið „hlutföll“ án þess að skilja það fullkomlega, James T. 

Boulton, rithöfundur, gerir hér grein fyrir því hvað er átt við með hlutföllum:  
Hlutföll eru mælingar á hlutfallslegri stærð. Þar sem allri stærð má deila ber hún 
með sér tengsl við aðra hluta eða heildina. Þessi tengsl gefa hugmyndinni um 
hlutföll uppruna. Mælingar uppgötva þau og þau eru viðföng stærðfræðilegrar 
rannsóknar.25 

 
Það er ekki hægt að segja að fegurð hafi eitthvað að gera með mælingar, útreikninga eða 

rúmfræði samkvæmt Burke. Ef það væri raunin væri líklegast einhver búinn að finna 

sérstaka mælingu sem gæti sýnt fram á fegurð.26 Áður fyrr var talið að fegurð væri náskyld 

                                                
22 Srzednicki og Broughton, Władysław Tatarkiewicz: A history of six ideas: An essay in aesthetics, bls. 126. 
23 Arnór Hannibalsson, Fagurfræði, bls. 73. 
24 James T. Boulton ritstýrði, Edmund Burke: A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the 
sublime and beautiful, Oxford: Blackwell, 1987, bls. 104. 
25 „Proportion is the measure of relative quantity. Since all quantity is divisible, it is evident that every 
distinct part into which any quantity is divided must bear some relation to the other parts, or to the whole. 
These relations give an origin to the idea of proportion. They are discovered by mensuration, and they are the 
objects of mathematical inquiry.“ Sama heimild, bls. 92. 
26 Sama heimild, bls. 92. 
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hlutföllum og að hlutföllin væru fengin með mælitækjum. Hver sem er, ætti að geta 

upplifað fegurð samkvæmt Burke, fegurð væri ekki eitthvað sem þú ættir að vera búinn að 

eyða miklum tíma í að rannsaka og skoða til að geta skynjað og upplifað hana. Það þarf 

ekki að vera eitthvað rökrétt við fegurðina og getur útlit hennar haft mikil áhrif á okkur og 

„orsakað eitthvað stig af ást í okkur, eins og ís og vatn skapa hugmyndirnar um heitt og 

kalt.“27  

 Heimspekingurinn Immanuel Kant var á svipaðri skoðun og Burke. Hugmynd Kant 

um fegurð var að hver einstaklingur hafi skoðun á því hvað fegurð virkilega sé. 

Fegurðardómar færu alfarið eftir smekk en ekki eftir þekkingu. Smekkur manna er samt 

ekki hlutlaus því menn dæma með tilfinningum og er smekksdómurinn yfirleitt huglægur.28 

Andstæðingar smekksdóma nefna yfirleitt reglulega og samhverfa hluti eins og ferning, 

hring og tening, sem leiðina til að sýna fegurð í sinni einföldustu mynd. Útlit þessara hluta 

ákvarðast af reglum og fyrirfram ákveðnum hugmyndum.29 Það er ekki hægt að fara svona 

að fagurfræði, ekki er hægt að dæma fegurð með vísindalegum aðferðum. Tilraunir, 

athuganir og tilgátur hafa lítið að gera með fagurfræði. Skoðun okkar á hinu fagra ræðst 

alfarið af tilfinningunni fyrir því hvernig við upplifum einstaka hlut. Innra með okkur 

ákvarðast það hvort hluturinn fellur okkur í geð eða ekki.30 Kant lýsir þessu vel í bók sinni 

Gagnrýni dómgreindarinnar: „Smekkur er hæfileikinn til þess að meta hlut eða 

framsetningu af ánægju eða óbeit burtséð frá áhuga. Það sem vekur ánægju kallast 

fegurð.“31  

 Enn þann dag í dag eiga hugmyndir Burke og Kant fullkomlega við. Í dag talar fólk 

yfirleitt um fegurð miklu meira út frá sjálfu sér en að fegurð sé eitthvað sem sé fyrirfram 

ákveðið með stærðfræðiformúlum. Einstaklingur verður jú alltaf fyrir einhverjum áhrifum 

frá hinu hlutlæga. En hann metur verk eða hluti eftir eigin sannfæringu og lærir að njóta 

þeirra án þess að hafa fyrirfram ákveðnar reglur í huga. Fræðimenn upplýsingarinnar höfðu 

mikil áhrif á það hvernig við hugsum í dag, þá sérstaklega hvernig við metum fegurð.  

                                                
27 „...causes some degree of love in us, as the appilication of ice or fire produces the ideas of heat or cold.“ 
Boulton ritstýrði, Edmund Burke: A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and 
beautiful, bls. 94. 
28 Skirbekk og Gilje, Heimspekisaga, bls. 81. 
29 Immanuel Kant, The Critique of Judgement, James Creed Meredith þýddi, London: Oxford University 
Press, 1973, bls. 50. 
30 Arnór Hannibalsson, Fagurfræði, bls. 79. 
31 Taste is the faculty of estimating an object or a mode of representation by means of a delight or aversion 
apart from any interest. The object of such a delight is called beautiful.“ Immanuel Kant, The Critique of 
Judgement, bls. 86–87. 
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 Lítið sýndust mér spekingar Vesturlanda skrifa um hið ófullkomna eða gallaða. 

Þegar grísku spekingarnir töluðu um eitthvað sem væri í ósamræmi eða gallað kölluðu þeir 

það einfaldlega „ljótt“. Platón talaði um að það sem væri ljótt væri þar af leiðandi illt og 

Aristóteles sagði að það sem væri í ójafnvægi væri þar af leiðandi ljótt.32, 33 Það hafði 

greinilega ekki verið mikið pláss fyrir ófullkomleikann í fagurfræði hins vestræna heims. 

Heimspekingar voru meira að velta sér upp úr því hvernig ætti að dæma fegurð eða skapa 

hana heldur en að læra að meta fegurðina í hinu ófullgerða eða gallaða. Hinum megin á 

hnettinum, nánar tiltekið í Japan, varð hins vegar til hugmyndafræðin wabi-sabi. Þetta var 

fagurfræði sem fagnaði hinu ófullgerða og ófullkomna.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Arnór Hannibalsson, Fagurfræði, bls. 95. 
33 Skirbekk og Gilje, Heimspekisaga, bls. 127. 
34 Saito, „The Japanese Aesthetics of Imperfection and Insufficiency,“ bls. 377. 
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1.1 Japönsk fagurfræði - wabi-sabi 
Allt er ófullkomið. Ekkert sem er til er án galla. Þegar við skoðum hluti nánar sjáum 
við gallana. Þegar hárbeittar brúnirnar á rakvélarblaði eru skoðaðar í stækkunargleri 
birtast brotin og fjölbreytilegu rákirnar. Allir handverksmenn þekkja takmörk 
fullkomleikans: ófullkomleikinn gefur honum illt auga. Loks þegar hlutir brotna 
niður og nálgast upphaflegt ástand verða þeir minna fullkomnir, meira óreglulegir.35 

 

Ég hef átt samræður um ófullkomleikann við nokkra af mínum samnemendum sem stunda 

nám á öðrum sviðum hönnunar- og arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands, til dæmis 

vöruhönnun og arkitektúr. Þeir virðast allir minnast á hugmyndafræðina wabi-sabi í 

samhengi við hið ófullkomna eða gallaða en lítið hefur verið talað um það í grafískri 

hönnun í tengslum við ófullkomleika.  

 Á 16. öld blómstruðu te-athafnir í Japan og 

samhliða því varð til listræn hreyfing sem fagnaði 

ófullkomleikanum, wabi-sabi. Einkenni wabi-sabi sjást 

hvað best þegar við skoðum te-borðbúnað og -áhöld. 

Skálar sem voru útslitnar og óreglulegar í laginu voru í 

miklu uppáhaldi við te-athafnir (sjá mynd 1). „Þessar 

óviljandi skemmdir á tebúnaði eða sýnileg öldrun þeirra 

stoppaði ekki notkun þeirra. Annað hvort voru skálar 

ekki lagaðar eða þær voru lagaðar og viðgerðin látin 

sjást.“36 Tehúsin voru látin líta fátæklega út, eins og þau væru vel veðurbarin og komin vel 

á aldur, einnig voru mosaklæddir steinar í miklu dálæti hjá temeisturum. Þeir notuðu 

steinana í ljósker, hellur og þvottaskálar. Temeistarinn Sen no Rikyu (1522–1591) gekk 

skrefinu lengra í hrifningu sinni á ófullgerðum hlutum. Sem dæmi fór hann til 

leirkerasmiðs í bænum sínum og bað hann að herma eftir skálum og bollum sem voru 

orðnir mjög gamlir og notaðir.37 Ekki ósvipað og í dag þegar fólk kaupir nýjar rifnar 

gallabuxur eða gítar sem lítur út fyrir hafa verið notaður í fjölda ára. Í dag þykir það flott ef 

hluturinn lítur út fyrir að vera notaður og farinn að eldast. En er hluturinn eins fallegur 

þegar hann er látinn líta út gallaður viljandi? 

                                                
35 „All things are imperfect. Nothing that exists is without imperfections. When we look really closely at 
things we see the flaws. The sharp edge of a razor blade, when magnified, reveals microscopic pits, chips, 
and variegations. Every craftsman knows the limits of perfection: the imperfection glare back. And as things 
begin to break down and approach the primordial state, they become even less perfect, more irregular.“ 
Leonard Koren, Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers, Berkeley: Stone Bridge Press, 1994, 
bls. 49. 
36 Saito, „The Japanese Aesthetics of Imperfection and Insufficiency,“ bls. 377. 
37 Sama heimild, bls. 378. 

Mynd 1. Wabi-sabi teskál 



 13 

Eitt sinn fundu temeistarinn [Maruta Shukö, upphafsmaður te-athafnarinnar] og 
lærisveinn hans blómavasa sem var fullkomlega lagaður með samhverf handföng. 
Hann keypti vasann og bauð lærisveini sínum í te-athöfn daginn eftir. 
Lærisveinninn faldi hamar í erminni og vonaðist til þess að gera vasann meira 
heillandi með því að brjóta annað handfangið af. Honum til undrunar var 
temeistarinn búinn að brjóta handfangið af blómavasanum til þess að skerða vel 
mótað útlit hans.38 

 
Það má velta fyrir sér muninum á viljandi og óviljandi göllum í hlutum. Vasi sem brotinn 

hefur verið viljandi hefur ekki sama fagurfræðilega gildi og vasi sem hefur lifað í gegnum 

árin og orðið fyrir hnjaski við notkun og flutninga. Brot og sprungur í teskálum og -bollum 

geta minnt mann á eitthvað sérstakt tilfelli eða tíma í lífi manns, þá hafa gallarnir eitthvað 

tilfinningalegt gildi.39 Maðurinn hefur alltaf þráð hreinleika og fullkomnun, það er honum 

náttúrulegt. Þessi fagurfræði ófullkomleikans breytir því hvernig maðurinn upplifir 

heiminn, hvort það er á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Hún getur haft jákvæð áhrif á 

eitthvað sem ætti að valda vonbrigðum, eins og brotinn vasi eða grámyglulegur himinn.40  

 Hönnuðir framkvæma oft viljandi mistök, en eru þetta mistök þegar þau eru gerð 

viljandi? Mistökin má varla kalla mistök ef þau eru framkvæmd með meðvituðum hætti. 

En kannski virðast þessi „meðvituðu mistök“ raunveruleg mistök í huga þess sem veit ekki 

betur? Það er augljóst að Japanir voru á allt annarri bylgjulengd en Vesturlandabúar í 

hugmyndum sínum um hvað þykir fallegt. Samkvæmt Vesturlandabúum skiptu samræmi 

og hlutföll öllu máli þegar kom að fegurð. Fagurfræði Japana var miklu jarðtengdari, þeir 

leyfðu hlutum að vera eins og þeir voru, í stað þess að ímynda sér hvernig ætti að gera þá 

fullkomnari. Fegurð var miklu áreynsluminni og metin af yfirvegun í Japan. Fyrir þeim 

voru gamlar og gallaðar teskálar fullkomnar í ófullkomnun sinni. 

                                                
38 „...tea master and his disciple who found a perfectly formed flower vase with symmetrical handles. The 
master purchased the vase and the disciple was invited to the tea ceremony the following day. The disciple 
hid a hammer in his sleeve, hoping to make the vase even more appealing by breaking one of its handles. To 
his surprise, the disciple found that the master had already broken a handle to diminish the well-formed 
appearance of the vase.“ Sama heimild, bls. 378.   
39 Sama heimild, bls. 379. 
40 Saito, „The Japanese Aesthetics of Imperfection and Insufficiency,“ bls. 378. 
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2.  Áhrif tölvutækninnar á grafíska hönnun 

„Mistök“ eru orðin áberandi fagurfræði í mörgum listgreinum á seinni hluta 
tuttugustu aldarinnar, þau minna okkur á að stjórn okkar á tækninni er sjónhverfing, 
og afhjúpar stafræn tól sem eru einungis eins fullkomin, nákvæm og afkastamikil 
eins og manneskjurnar sem byggðu þau.41 

 
Fortíðarþrá og ófullkomnun í hönnun hefur farið vaxandi síðustu áratugi, mætti segja að 

það sé komið blæti fyrir því sem hefur útlit eða eiginleika úreltu tækninnar. Í dag er það 

daglegt brauð að nútímatæknin sé notuð til að líkja eftir einkennum úreltu tækninnar. Það 

þykir eðlilegt að nota snjallforrit til þess að framkalla ófullkomin nostalgísk einkenni, sem 

dæmi myndbrenglun myndbandsspólunnar.42 Forrit eins og VHS Camcorder eða 

Hipstamatic breyta símanum þínum í gamla myndbands-upptökuvél eða polaroid 

myndavél. „Fortíðarþráin og innbyggða úreldingin á tækninni hefur brúað bilið á milli nýju 

og eldri tækninnar.“43 Innbyggð úrelding merkir að tæknin sé keyrð áfram á neyslu, það 

nýjasta á alltaf að vera það besta hingað til. En nýjungunum er ávallt haldið aftur til þess að 

geta gert næstu útgáfu betri svo að þú sem neytandi viljir þá fjárfesta í nýrri græju. Græjan 

er hönnuð með það í huga að hún muni verða úrelt fljótt.44  

 

 

Mynd 2. Mynd í skráarsniðinu bitmap, hægri myndin er uppstækkun.  

                                                
41  „„Failure“ has become a prominent aesthetic in many of the arts in the late 20th century, reminding us that 
our control of technology is an illusion, and revealing digital tools to be only as perfect, precise, and efficient 
as the humans who build them.“ Kim Cascone, „The Aesthetics of Failure: Post Digital Tendenciesin 
Contemporary Computer Music,“ Computer Music Journal 24, 4 (vetur 2000): bls. 12–18, bls. 13.  
42 Rosa Menkman, The glitch moment(um), Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2011, bls. 48. 
43 Sama heimild, bls. 57. 
44 Sama heimild, bls. 48. 
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 Grafísk hönnun er fag sem hefur verið að þróast náið með tækninni. Síðastliðna 

áratugi hefur verið mikil framþróun í tækni og nú í dag er hægt að gera hluti sem voru 

óhugsandi fyrir nokkrum áratugum. Fullkomnun upp á millimetra tökum við sem 

sjálfsögðum hlut en áður fyrr var það eitthvað sem flinkustu teiknarar voru aðeins færir 

um.45 Hönnuðir voru fullir efasemda þegar fyrstu skrefin voru tekin í hönnun með tölvu 

sem verkfæri snemma á níunda áratugnum. Myndir og letur voru búin til eða sett í 

skráarsnið sem kallast „bitmap.“ Bitmap mynd er samsett af mörgum punktum eða 

ferningum og saman mynda þeir heildstæða mynd (sjá mynd 2),46 svipað og mósaík mynd. 

Hönnuðum þótti þetta vera skref aftur á bak þar sem það voru til aðferðir fyrir til þess að 

prenta letur og ljósmyndir án þess að setja þær í tölvur og í bitmap sem þótti lakara 

útlitslega séð. Margir hönnuðir á þessum tíma gerðu sér ekki grein fyrir því að þetta var 

upphafið að nýrri fagurfræði, tölvufagurfræði (e. computer aesthetics).47 Í dag þykir það 

ekkert óeðlilegt ef eitthvað er „bitmappað“ (e. bitmapped) upp á útlitið að gera, einfaldlega 

til að gæða verkið áferð sem er ekki slétt og líflaus. Ég hef notað þessa aðferð sjálfur við 

gerð á veggspjöldum og þess háttar. Mér finnst eitthvað heillandi við þessa grófu punkta 

sem saman verða að heilstæðri mynd, svo gæða þeir hönnunina áferð sem gæti minnt á 

gamla og einfaldari tíma. 

 

Mynd 3. April Greiman, Does it make sense?, 1986. 

 Fyrir rúmlega þrjátíu árum síðan voru nokkrir hönnuðir að prófa möguleika á 

nýjum aðferðum með nýútkominni Macintosh tölvu frá Apple. Grafíski hönnuðurinn April 

Greiman gerði eina af metnaðarfyllstu tilraunum sem gerðar höfðu verið á venjulegum 

heimilistölvum á þessum tíma.48 Verkið kallaðist Does it make sense? og var veggspjald í 

                                                
45 Poynor, No more rules: Graphic Design and Postmodernism, 115. 
46 „Bitmap,“ Tech Terms, sótt 5. nóvember 2015 af http://techterms.com/definition/bitmap. 
47 Poynor, No more Rules: Graphic Design and Postmodernism, bls. 97. 
48 Sama heimild, bls. 97. 
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fullri líkamsstærð fyrir tímaritið Design Quarterly árið 1986. Á veggspjaldinu var mynd af 

Greiman naktri, ásamt ýmsum myndum af geimnum, handahreyfingum og tímalínu sem 

sýndi framþróun uppfinninga (sjá mynd 3). Það tók hana sex mánuði að hanna og fullklára 

verkið, sem þætti töluvert langur vinnslutími ef verkið hefði verið hannað og framleitt árið 

2015. Maður getur ekki sagt að þetta veggspjald sé yfirvegað. Það er mikið að gerast á því, 

upplýsingarnar eru miklar og myndefnið tekur pláss og hefur ekki mikið andrými. Hlutföll 

og samræmi eru nú erfitt að finna í þessu verki, en það þykir mér meira spennandi, það er 

hráleikinn og glundroðinn sem heillar. Á þessum tíma var hefðin í upplýsingahönnuninni 

að koma efni og upplýsingum skýrt til lesandans, en á veggspjaldi Greiman var verið að 

krefjast meira af skilningi og þolinmæði lesandans til að rýna í verkið. Með tilkomu 

tölvunnar varð allt í einu töluvert auðveldara að koma mikið af upplýsingum fyrir á mun 

styttri tíma en áður fyrr og er verk Greiman gott dæmi um það.49  

 

2.1 Leturhönnuðir „tölvukynslóðarinnar“ 
Eins og sést þá hafa tækniframfarir haft ótrúleg áhrif á það hvernig grafísk hönnun er í dag. 

Grafíski hönnuðurinn er orðinn fær um að sinna verkum sem áður fyrr voru aðeins ætluð 

þeim sem eru sérhæfðir á því tiltekna sviði. Hönnun leturgerða var fyrir tíma tölvunnar 

alfarið í höndum starfsstéttar sem kölluðust leturhönnuðir. Á tímum módernismans var allt 

flokkað niður í kerfi og voru módernistarnir með draumkenndar hugmyndir um heim sem 

væri allur staðlaður. Hönnuðir póstmódernismans voru orðnir þreyttir á þessum 

hugmyndum og fannst þeim þær helst til þurrar og óspennandi.50 Ekkert ósvipað því þegar 

Burke fór að andmæla hugmyndunum um hið fullkomna hlutfall á 18. öld. Það kæmi mér 

ekki á óvart að módernistar hefðu verið hrifnir af hugmyndum grísku heimspekinganna um 

hlutföll. Samkvæmt póstmódernistum var leturhönnun módernista búin að glata tengingu 

sinni við handskrifaða stafinn.51 Leturgerðir voru hannaðar inni í kerfum sem gerðu letrið 

reglubundið og dauðhreinsað af mannlegum einkennum. Póstmódernistunum fannst vanta 

þessi handgerðu einkenni í leturhönnunina, galla eða einkenni sem finnast til dæmis í heimi 

handverksmanna.52 Þessi mannlegu einkenni eða skringilegheit (e. quirkiness), eins og það 

er oft kallað, voru áður fyrr einungis fengin með raunverulega handbragðinu. En með 

tilkomu tækninnar og greiðari aðgangi að tölvum fór kynslóð að alast upp sem hafði notast 

                                                
49 Poynor, No more Rules: Graphic Design and Postmodernism, bls. 98–99. 
50 Duvall, New Modernism(s), bls. 13. 
51 Sama heimild, bls. 14. 
52 Sama heimild, bls. 13. 
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við tölvur frá barnsaldri, við getum kallað þá kynslóð „tölvukynslóðina.“ Mannlegu 

einkennin eru því nú fengin með mús og lyklaborði.53 Tölvukynslóðin notar þessi tól sem 

framlengingu á sjálfum sér og geta beitt þeim líkt og handverksmaðurinn beitti hamri 

sínum eða pensli. 

 Með þessum tækniframförum seint á níunda áratugnum hófst nýr kafli í sögu 

hönnunar og sérstaklega í hönnun leturs. Tilraunakennd tímarit og letursmiðjur (e. type 

foundry) eins og Fuse og Emigre komu fram á sjónarsviðið. Þær voru letursmiðjur nýju 

kynslóðarinnar sem hönnuðu eða gáfu út letur sem 

litu út fyrir að vera gölluð eða misheppnuð (sjá mynd 

4).54 Hönnuðir líktu eftir stafrænum göllum svo sem 

„glitch“ eða „pixlun“ (e. pixillation).55 Þarna voru 

þeir að hanna viljandi stafræna galla í leturhönnun, 

sem var yfirleitt þekkt fyrir eitthvað allt annað en 

galla,56 eins konar wabi-sabi stafrænu tímanna. 

Ástæðan fyrir þessu gæti verið sú að stafræn tól voru 

farin að gera mönnum auðveldara fyrir að hanna og 

fjöldaframleiða gallalausa hluti.57 Í dag eru 

ótalmargar letursmiðjur og er augljóst að það er 

komin aðeins meiri yfirvegun í hönnunina en á tímum Fuse og Emigre. Nýju smiðjurnar 

nálgast póstmódernískar hugmyndir fyrirrennara sinna á módernískan hátt. Þær vísa í 

raunverulega handbragðið en nota samt reglur og tækni hins nýja. Þó svo að það séu 

möguleikar á því að hanna hið fullkomna letur með tækninni þá kjósa þeir samt að halda 

þessum skringilegu einkennum og nota þess í stað stafrænu tæknina til þess að hafa 

einkennin samræmd í gegnum allt letrið.58  

 

2.2 Hvers vegna sækjum við í ófullkomleikann? 
Ástæðan fyrir því af hverju við sækjum sífellt meira í þessi einkenni galla og 

ófullkomleikans gæti stafað af því að við erum umkringd glansandi stafrænni tækni alla 

daga, það er búið að skapa einhverja óraunverulega mynd af því hvernig raunveruleikinn 
                                                
53 Duvall, New Modernism(s), bls. 20–23. 
54 Sama heimild bls. 13–14. 
55 Sama heimild bls. 14–15. 
56 Ellen Lupton, Thinking with type, 2. útg., New York: Princeton Architectural Press, 2010, bls. 31. 
57 Sama heimild, bls. 31. 
58 Duvall, New Modernism(s), bls. 23. 

Mynd 4. Pierre di Sciullo, 
Scratched out, 1995. 
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lítur raunverulega út. Maður veit ekki hvað er raunverulegt lengur, sem dæmi eru 

kvikmyndir og ljósmyndir litabreyttar og látnar líta betur út en raunveruleikinn sjálfur.59 

Frummyndin hefur glatast og aðeins stendur eftir eftirlíking af raunveruleika. Þess vegna 

sækjum við í eitthvað sem okkur þykir vera eðlilegt eða mannlegt eins og mistök eða galla. 

Tölvan gerir líka mistök, en það sem skilur okkur frá tölvunni er að við lærum af 

mistökunum (við ættum allavega að gera það). Við eigum að vera óhrædd við að gera 

tilraunir og læra af þeim. Samkvæmt heimspekingnum Paul Feyerabend á allt að fá að 

flakka. „Frávik og mistök eru mikilvægur hluti af ferlinu; frá kæruleysi og óreiðu verða til 

kenningar sem auka þekkingu á sviði vísinda.“60 Þó svo að Feyerabend eigi hérna við 

vísindi þá er margt líkt og með hönnun, hönnunarferlið getur verið fullt af mistökum sem 

maður dregur lærdóm af. Slys geta valdið jákvæðum áhrifum og sett mann í óvænta stefnu 

sem hefði mögulega ekki verið tekin ef slysið hafði ekki orðið.61 Tilviljanakennd slys eða 

mistök tölvunnar sem kallast „glitch“ geta því verið eittvað sem hönnuðinum þykir fallegt 

og notar í sína hönnun. Slys sem ætti í sjálfu sér að vera neikvæður hlutur verður allt í einu 

jákvæður svipað og wabi-sabi hugmyndafræði Japana sem snérist alfarið um það að taka 

gallana í sátt. 

 

 

                                                
59 Kornhaber Brown, „The Art of Glitch,“ myndband, 6:17, sótt 22. október 2015 af 
https://www.youtube.com/watch?v=gr0yiOyvas4. 
60 „Deviations and errors, he suggests, are essential preconditions of progress; from sloppiness and chaos 
arise the theories on which the growth of knowledge and science advance depend.“ Poynor, No more Rules: 
Graphic Design and Postmodernism, bls. 38. 
61 Sama heimild, bls. 97. 
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Mynd 5. „Glitch“ sem varð til í tölvu höfundar 

2.3 „Glitch“ 
Eigin skriðþungi „glitchsins“, krafturinn sem það þarfnast eða hefur til að sleppa 
gegnum himnu skilningsins, hjálpar tjáningunni að verða óstöðug framsetning á 
and-fagurfræði, eyðileggjandi sköpun. Sem stoðgrind slíkra (eftir-útópískra) 
framfara verður „glitchið“ samt sem áður ekki aðeins til á ónýtum fleti. Með því að 
velja að samþykkja gallann og taka honum opnum örmum sem fagurfræðilegu 
formi, samþykkjum við nýja fræðilega díalektík þar sem er pláss fyrir mistök í 
framfarasögunni.62 

 
„Glitch“ listin (e. Glitch art) hefur verið mjög áberandi á internetinu undanfarin ár. Ef það 

er einhver listastefna í dag sem fagnar mistökunum og göllunum þá er það þessi. „Glitch“ 

(sem merkir galli á ensku) er frávik eða mistök sem verða til í vinnslu tölvunnar. Þegar 

þessi mistök verða, bjagast það sem er á skjánum í viðkomandi tölvu (sjá mynd 5). Þarna 

varð glitchið til beint fyrir framan augun á mér án þess að ég gerði eitthvað til þess að 

framkvæma það. Ég nýtti tækifærið og tók skjáskot, því að þetta glitch varð á eitthvað svo 
                                                
62 „The glitch's inherent moment(um), the power it needs or has to pass through an existing membrane or 
semblance of understanding, helps the utterance to become an unstable articulation of counter-aesthetics, a 
destructive generativity, As an exoskeleton for such (post-utopian) progress however, glitch does not just 
take place on a critically ruined surface. The choice to accept the glitch, to welcome it as an aesthetic form, 
means to accept a new critical dialectic that makes room for error within the histories of „progress““ 
Menkman, The glitch moment(um), bls. 44. 
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fyndnu augnabliki: það er eins og jólasveinninn hefði „hakkað“ (e. hack) tölvuna mína og 

væri byrjaður að rugla í öllu. Mistök tölvunnar geta verið mistök sem einhver kann að meta 

og notfærir sér í sína list. Kallast sá þá glitch listamaður.63 Glitch listamenn annaðhvort 

líkja eftir eða reyna að finna glitch sem verður til þegar eitthvað klikkar í tölvunni. 

Listamaðurinn ýkir og afbakar mistökin þangað til að úr verður, að hans mati, flott glitch 

verk. Við getum líkt glitchinu við ýmsar lista- og hönnunarstefnur í gegnum árin. 

Útlitslega gæti glitchið minnt á Grunge hönnun níunda áratugarins vegna þess hversu hrátt 

og óheflað allt er. Listamenn glitchsins kjósa oft að leita að mistökum sem hafa orðið til í 

vinnslu tölvunnar, skoða hið „stafræna landslag“ í stað þess að framkvæma mistökin 

sjálfir.64 Raunveruleg mistök eða glitch eru miklu áhrifameiri heldur en eftirlíkingin af 

þeim, svipað og sjarmurinn við skálar eða bolla wabi-sabi. Þegar tölvur eru orðnar færar í 

að gera nánast hvað sem okkur langar að gera, gleymum við því að þær geta gert mistök. 

Enda geta raunveruleg glitch valdið ýmsum óþægindum og leiðindum fyrir hinn almenna 

notanda. Á leiðangri mínum í gegnum frumskóg internetsins rakst ég á heimasíðu sem 

safnar saman óviljandi glitchi sem verður til á upplýsingaskiltum, skjám og tölvum úr 

umhverfinu. Heimasíðan Glitch Safari (glitchsafari.tumblr.com) upphefur glitchið og 

dregur fram gallana sem eru um allt í stórborgum sem stýrast oftar en ekki af 

upplýsingaskiltum sem þurfa að vera pottþétt (sjá mynd 6). Það sem glitchið minnir okkur 

á er að tæknin er viðkvæm og hún er ekki eins fullkomin og við höldum. „Það afhjúpar 

stafræn tól sem eru einungis eins fullkomin, nákvæm og afkastamikil eins og 

manneskjurnar sem byggðu þau.“65 

                                                
63 Nick Briz, „Glitch Art Historie[s] (contextualizing glitch art),“ Nick Briz, sótt 20. október 2015 af 
http://www.nickbriz.com/glitchresearch/GlitchArtHistories2011.pdf. 
64 Sama heimild. 
65 „...and revealing digital tools to be only as perfect, precise, and efficient as the humans who build them.“ 
Cascone, „The Aesthetics of Failure: Post Digital Tendenciesin Contemporary Computer Music," bls. 13.  

Mynd 6. „Glitch“ á upplýsingaskilti 
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3. Greiningar 

Til að sýna dæmi um notkun ófullkomleikans langar mig að lokum að gera grein fyrir 

tveimur verkum sem verða til á tveimur mismunandi tímabilum í sögunni. Það fyrra árið 

1879 og hið seinna 2012. Í þessum greiningum mun ég gera grein fyrir tilurð verkanna og 

velta fyrir mér af hverju þessir listamenn kusu frekar að búa til eitthvað sem hefur útlit hins 

gallaða eða ófullkomna frekar en það sem þykir gallalaust eða fullkomið. Eldra verkið er 

málverk eftir franska listamanninn Edgar Degas, verk sem nýtir hefbundna list til þess að 

skapa óhefbundna myndbyggingu sem stingur í augun. Nýrra verkið er eftir Kon 

Trubkovich sem er einnig myndlistamaður. Hann nýtir sér gölluð glitch einkenni 

myndbandsspólunnar til þess að skapa sína list.  

 

3.1 Edgar Degas 
Edgar Degas var franskur málari og 

myndhöggvari sem var virkur á seinni hluta 

nítjándu aldar. Oft er hann nefndur í tengslum 

við upphaf impressjónismans í Frakklandi. 

Degas var mikið fyrir hreyfingar, þá sérstaklega 

líkamshreyfingar enda var hann þekktastur fyrir 

málverk sín af ballettdönsurum. Meira en 

helmingur af verkum hans inniheldur ballett.  

Í verkum sínum reyndi Degas að búa til rétta 

augnablikið. Ekki er hægt að segja að verkin 

séu máluð snögglega á staðnum, Degas eyddi 

nefnilega miklum tíma á vinnustofu sinni að 

setja saman verk sín.66 Fór hann til dæmis á 

kappreiðabraut, gerði skissur af knöpum og 

hestum, virti vel fyrir sér umhverfið til þess að 

geta endurskapað það þegar á vinnustofuna 

                                                
66 „Degas style and technique,“ Edgar Degas - Life and work of the french painter and sculptor Edgar 
Degas, sótt 28. október 2015 af http://www.degas-painting.info/degasstyle.htm. 

Mynd 7. Edgar Degas, Jockeys before the 
race, 1879. 
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var komið. Á vinnustofu sinni málaði Degas umhverfið og viðfangsefnin eftir minni.67 

Hann var ekki hrifinn af því að málarar færu út í náttúruna til þess að mála hana, hann var á 

þeirri skoðun (andstætt skoðunum Platóns um að listamenn ættu að vera frummyndinni 

trúir) að málverk ætti ekki að vera nákvæm eftirlíking heldur ætti ímyndunarafl 

listamannsins að stjórna ferðinni. Flestir impressjónistar voru á þeirri skoðun að maður ætti 

að vera úti og með náttúruna fyrir framan sig til þess að geta túlkað hana, það tæki mun 

skemmri tíma að mála undir berum himni en innilokaður inni á vinnustofu.68 Með þessu 

sér maður að hann var hálfgerður andspyrnumaður innan þessarar listahreyfingar og fór 

sínar eigin leiðir. 

 Degas málaði margar myndir af knöpum hjá kappreiðabraut, þær myndir voru 

yfirleitt töluvert yfirvegaðar og sýndu augnablik áður en keppnin hófst.69 Árið 1879 málaði 

Edgar Degas málverkið Jockeys before the race (sjá mynd 7). Það verk sker sig úr vegna 

óvenjulegrar staðsetningar flaggstangar sem stingst í gegnum myndina. Verkið þykir mér 

minna á ljósmynd sem hefur verið tekin á rétta augnablikinu eða ekki rétta augnablikinu. 

Augljóslega var Degas undir miklum áhrifum af ljósmyndatækninni þar sem hún var á 

þessum tíma tiltölulega ný.  

 Franski heimspekingurinn Roland Barthes notaði tiltekin hugtök til að greina 

ljósmyndir og hvernig áhrif þær höfðu á hann. Hann kallaði hugtökin studium og punctum. 

Samkvæmt Barthes er studium tilfinning sem maður fær þegar einhver óútskýranlegur 

áhugi fyrir myndinni kviknar. Þó svo að myndin hafi studium áhrif þýðir það ekki að 

maður elski myndina, því að það þýðir einungis að maður hafi áhuga á myndinni, líki 

einfaldlega við hana.70 Punctum í ljósmynd er samkvæmt Barthes „það ófyrirsjáanlega sem 

potar í mig (en særir mig einnig, pínir mig).“71 Punctum áhrif geta verið bæði þægileg og 

óþægileg fyrir mann, þegar mynd inniheldur punctum er eitt atriði í myndinni sem „gerir 

hana“, eitthvað sem stingur í augu.72 Þegar maður leggur augun á verkið Jockeys before the 

race er það flaggstöngin sem stingur í augu um leið og gerir hana að punctum myndarinnar 

fyrir mig. Samkvæmt Barthes er punctum það sem gerist ófyrirsjáanlega, eða óviljandi í 

                                                
67 François Fosca, Degas: biographical and critical studies, James Emmons þýddi, Geneva: Skira, 1954, bls. 
38–39. 
68 Sama heimild, bls. 36. 
69 „Edgar Degas (1834-1917),“ The Barber Institute of Fine Arts, sótt 20. október 2015 af 
http://barber.org.uk/edgar-degas-jockeys-before-the-race/. 
70 Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, Richard Howard þýddi, New York: Hill and 
Wang, 1981, bls. 26–27. 
71 „A photograph's punctum is that accident which pricks me (but also bruises me, is also poignant to me).“ 
Sama heimild, bls. 27. 
72 Sama heimild, bls. 43. 
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ljósmynd. Ljósmyndir stýrast oft af tilviljunum, ólíkt málverki Degas þar sem hver 

pensilstroka er úthugsuð. Það er eins og þetta umrædda verk sé málað á eftir stillu í 

myndbandsupptöku. Ímyndum okkur að verið sé að taka yfirlitsmyndband yfir allt 

kappreiðarsvæðið frá öðrum endanum að hinum. Ýtt er á pásu og verður til þessi 

myndbygging sem er ekki fullkomin. Það sem vakti líka áhuga minn var að knaparnir í 

bakgrunninum eru óskýrir og nokkuð afmyndaðir. Eins og það sé fókusað á knapann sem 

er næst og þeir sem eru í bakgrunninum detta úr fókus, svipað og „blörr“ á linsu 

myndavélarinnar (e. lens blur). Ef maður skoðar knapann með rauða hjálminn sér maður að 

hann hefur afbakast líkt og gerist þegar glitch verður til í tölvu. Mögulega var Degas að 

prófa nýjar leiðir til þess að brjóta upp hina hefðbundnu samsetningu myndar með því að 

gera eitthvað sem er óþægilegt fyrir augað, stingur í stúf en er ekkert endilega ljótt. Það er 

ekki hægt að segja að myndin sé ljót, hún er snilldarlega samsett, birtan er falleg, 

hreyfingar og vöðvar hestsins fullkomlega mótuð.73 Getur það verið að hann hafi verið að 

setja þessa stöng í miðju myndarinnar, og teikna hina knapana og hestana óskýrari til að 

fegurð knapans og hestsins í forgrunni fái að njóta sín betur í samanburði?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Scott Dadich, „Why getting it wrong is the future of design,“ Wired, sótt 16. nóvember 2015 af 
http://www.wired.com/2014/09/wrong-theory/. 
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3.2 Kon Trubkovich 

 

 

Listamaðurinn Kon Trubkovich hélt sýninguna Leap Second í galleríinu OHWOW í Los 

Angeles árið 2012.74 Trubkovich er fæddur og uppalinn í höfuðborg Sóvétríkjanna, 

Moskvu. Hann fluttist ásamt móður sinni til Bandaríkjanna þegar hann var 11 ára, á sama 

tíma og Sóvétríkin voru að líða undir lok. Verkið sem ég hef valið til að greina er Put my 

guns in the ground (sjá mynd 8) og varð til í kringum myndband sem var tekið upp í veislu 

sem móðir hans hélt daginn áður en þau fluttu á brott. 

Í vinnustofu Trubkovich er gífurlegt magn af myndbandstækjum, mætti segja að 

hún líti út eins og viðgerðarverkstæði á níunda áratugnum. Hann vinnur með 

myndbandsspólurnar fyrir varðveislu myndbands vegna þess hversu lifandi það form er 

samanborið við gagnageymslur tölvunnar. Stafræni heimurinn hefur engan fyrningartíma 

(ekki svo við vitum) en bandið í myndbandsspólunni er ekki eilíft. Bandið eldist og verður 

lélegra og hrörnar með tímanum, einnig hefur það fagurfræðileg einkenni sem eru 

eftirsóknarverð. Það sem er svipað með myndbandsspólunni og manneskjunni er að þegar 

spólan eldist þá getur myndefnið afbakast og orðið óskýrara, ekkert ósvipað og þegar við 

verðum eldri þá verða gamlar minningar óljósari. Með því að mála myndina gæðir hann 

hana mannlegri tilfinningu og getur hann þar af leiðandi lagað eftir minni og það sem 
                                                
74 „Leap Second,“ sótt 5. nóvember 2015 af http://moranbondaroff.com/exhibits/leap-second/. 

Mynd 8. Kon Trubkovich, Put my guns in the ground, 2012.  
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glatast í myndbrengluninni getur hann endurheimt með minningum um það hvernig móðir 

hans leit út á þessum tíma.75  

 Áður en Trubkovich byrjaði að vinna með 

myndbandstæknina einungis, málaði hann myndir í 

stíl expressjónismans. Var hann undir miklum 

áhrifum frá myndlistamanninum William de Kooning 

og málaði mikið í hans stíl. Síðar áttaði hann sig á því 

að hreyfingin sem verður til þegar maður ýtir á 

pásutakkann á myndbandstækjum skapaði svipaða 

abstrakt hreyfingu og var í verkum de Kooning (sjá 

mynd 9). „Í verkum mínum er pásan þessi abstrakt 

hreyfing“, segir Trubkovich.76  

 Trubkovich hefur verið að þróa með sér 

þessa sérstöku málaratækni í um það bil áratug og er 

sýningin Leap Second árangur þess. Öll verkin á 

sýningunni eru gerð með þessari aðferð. Upptökurnar skoðar Trubkovich með því að ýta á 

pásu og finna hið rétta augnablik sem vekur athygli hans, þegar hann er orðinn ánægður 

tekur hann myndina, fiktar í henni og afbakar hana áður en hann túlkar hana á strigann með 

olíumálningu.77 Í verkinu Put my guns in the ground er einhver spenna sem magnast frá 

þeirri hægri til vinstri (sjá mynd 8), manni líður eins og hún sé á fullri hreyfingu en samt 

svo róleg. Enda vitum við að þetta er mynd sem er ekki á hreyfingu heldur augnablik sem 

er stöðvað. Þessi myndbrenglun er falleg táknmynd fyrir það hvernig minni glatast með 

tímanum; gallar tækninnar líkjast gloppóttu minni mannsins. 

 Það væri mjög gaman að sjá þessa mynd með berum augum, sjá smáatriðin og 

finna áferðina á striganum. Lengi hefur mér fundist virkilega áhugavert þegar 

myndlistamenn og hönnuðir nýta sér hæfileika sína til að líkja eftir einhverju sem verður til 

vegna galla eða einkenna tækninnar. Í þessu tilviki er Trubkovich að líkja á eftir 

einkennum myndbandstækninnar sem þótti mjög eðlileg fyrir ekki svo löngu og þessi 

myndbrenglun var eðlilegur partur af einkennum hennar. Þessa galla tekur hann með 

opnum örmum og nýtir þá í sína list, ófullkomnun og þetta óvænta er kjarni listsköpunar 
                                                
75 Mallika Roy, „Glitch It Good: Understanding The Glitch Art Movement,“ The Periphery, sótt 5. nóvember 
2015 af http://www.theperipherymag.com/on-the-arts-glitch-it-good/. 
76 „In my work, the pause is the abstract gesture.“   Aimee Walleston, „Kon Trubkovich's Static Pictures,“ Art 
in America, sótt 16. nóvember 2015 af http://www.artinamericamagazine.com/news-features/news/kon-
trubkovich-ohwow/. 
77 Sama heimild. 

Mynd 9. William De Kooning, 
Woman III, 1953. 
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Trubkovich. Verk hans eru upphafning á því gallaða, ekkert ósvipað og fagurfræði wabi- 

sabi. Þarna leyfir hann hlutum að vera eins og þeir eru, ófullgerðir og gallaðir. 

 

Niðurlag 
Fullkomnun er eitthvað sem maðurinn hefur verið að velta fyrir sér frá upphafi tímans. Við 

höfum alltaf verið haldin einhverri þrá til þess að búa til eitthvað sem er fullgert og þar af 

leiðandi fullkomið. En er fullkomið það sama og fallegt? Grikkir til forna höfðu uppi 

kenningar um það hvernig ætti að mæla eða skapa fegurð. Það er hægt að segja að þeim 

hafi tekist að finna auðvelda leið til að skapa eitthvað sem er þægilegt fyrir augun. En það 

þýðir ekki að það sem er þægilegt fyrir augun sé líka fallegt því fegurð og fullkomnun er 

ekki það sama. Ekki er langt síðan að við fórum að gera pláss fyrir gallana eða hið 

ófullkomna. Þær hugmyndir urðu ekki sjáanlegar fyrr en hugmyndafræðin wabi-sabi kom 

til sögunnar. Í yfirvegaðri te-athöfn Japana fóru menn að læra að meta hluti eins og þeir 

eru. Taka göllunum opnum örmum. Það fóru sögur af því að meistarar te-athafnarinnar 

höfðu gert í því að gera teskálar og aðra muni gallaða viljandi. Þeim þótti það einfaldlega 

meira aðlaðandi. En ég velti því fyrir mér hvort að hlutir þættu fallegri ef þeir verða 

gallaðir óviljandi heldur en viljandi? Þessi spurning var í kollinum á mér allan tímann sem 

rannsókn ritgerðarinnar stóð. Það að taka þessum göllum með opnum örmum er eitthvað 

svo frelsandi. Hlutir sem ættu að vera neikvæðir verða jákvæðir. Þessar hugmyndir eiga 

svo sannarlega rétt á sér í dag. Við erum byrjuð að horfa á gamla og gallaða hluti með allt 

öðrum augum og jafnvel fagna þeim. Ég held að megin ástæðan fyrir því sé af því að við 

lifum í svo hönnuðum heimi. Allt er svo slípað og stafrænt, manni finnst allt í kringum 

mann vera svo gervilegt. Þess vegna sækjum við í ófullkomin einkenni sem minna okkur á 

raunveruleikann sem við sjáum með berum augum. Það þarf ekki að líta lengra heldur en í 

spegil til þess að sjá galla eða einkenni sem eru raunverulegri en allt annað. Ör í andliti 

sem getur kannski minnt okkur á skiptið þegar við duttum á höfuðið í leikskólanum þegar 

við vorum lítil. Það er kannski ekki fallegt, en það segir sögu sem við viljum síður gleyma. 

 Maður ímyndar sér hvort að í framtíðinni hættum við að sækja í einkenni hins 

raunverulega handbragðs, þetta mannlega. Framtíð sem yrði dauðhreinsuð af öllum 

mannlegum einkennum. Ég held samt að það muni ekki gerast, því að eins og sagan hefur 

sýnt okkur þá hafa yfirleitt sprottið upp hreyfingar á móti þessu fullkomna. Menn hafa 

yfirleitt fengið leið á hlutum sem eru án þess óvænta eða gallaða, því ég tel að við þurfum 

eitthvað óvænt í líf okkar. Annars myndum við deyja úr leiðindum. 
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