
Gefins, allt gefins!
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innGAnGur vErkEfniÐ

útskriftarverkefnið mitt er safn mynda og upplýsinga á mánaðartímabili frá 
facebook hópnum Gefins, allt gefins! umrætt mynd- og textaefni er oft hrein-
skilið og ófullkomið, enda er því ekki ætlað að lifa lengi. Þessi stöðuga umferð 
hluta gefur ákveðna innsýn í líf þeirra sem þar auglýsa og þiggja. varðveisla á 
slíkum upplýsingum opnar samtal um hraða nútímans og efnismenningu. 

verkið er úrvinnsla og yfirlit yfir sjónheim Facebook hópsins og byggir á söfn-
un, flokkun og skoðun á yfir 400 myndum á tímabilinu 1. mars til 1. apríl. Öllu 
efni er raðað eftir ófullkomnu kerfi þar sem leitað er eftir endurtekningum,  
þemum, tilviljunum og samstæðum í myndum og textum. upprunalegu sam-
hengi upplýsinganna er kollvarpað. Það fært frá netinu yfir í prent; frá hinu  
einnota yfir í hið varanlega. óritskoðað og án blekkinga öðlast mynd- og 
texta efnið ákveðið framhaldslíf í látlausri möppu.



004 005

Að byrja á útskriftarverkefni er ótrúlega spennandi en ógnvekjandi tilhugsun. Ég 
hafði strax sterkan grun um að ég myndi ekki gera sjálfri mér þetta auðveldara 
fyrir með oft óljósar og konsept miðaðar hugmyndir. Ég hef nefnilega áhuga á 
svo mörgu, fæ dellu fyrir fáránlegustu hlutum og reyni næstum því viljandi að 
fara í öfuga átt við það sem ég ‘ætti’ að vera að gera.

viðfangsefni eldri verkefna og eigin áhugamál voru líklega það fyrsta sem ég 
leitaði í. Ákveðin sjálfsskoðun var óumflýjanlegÞannig fann ég betur fyrir því 
hver rauði þráðurinn í mínum verkum er; mismunandi hugleiðingar varðandi 
hversdagsmenningu, efnisnotkun og kerfisbundin framsetning á miklu magni  
af upplýsingum sem verða jafnvel úreltar um leið og þær eru birtar. 

ferlið sem slíkt er mér hugleikið þar sem ég á það til að fara í gegnum 
hugmynda vinnu á afar leitandi hátt. í blábyrjun var einungis til staðar haugur 
af stikkorðum og skissum sem allar gátu orðið að spennandi viðfangsefni í 
útskriftar verkefni. Ég náði að afmarka hugmyndavinnuna niður í þrjá útgangs-
punkta. Þeir eru:

LeturLímmiðar á ísLenskum heimiLum 
 
í BA ritgerðinni minni fjalla ég um leturlímmiða menningu á íslenskum heimilum. 
Þar stikla ég á stóru um smekkvísi, stöðu heimilisins og notkun höfðaleturs á 
rúmfjölum áður fyrr. Allt er þetta sett í samhengi við það forláta (og umdeilda) 
nútíma fyrirbæri sem eru leturlímmiðar og trébókstafir til skrauts á heimilum.

aLfræðiOrðabók ísLands 

Það ágæta þriggja binda verk kom síðast út árið 2002, fyrsta og síðasta al-
fræðiorðabókin af slíku tagi hér á landi 1 og hefur nýst mér frá því ég var barn, til 
upplýsingaöflunar í grunnskóla, fyrir tíma aðgengis að Google eða Wikipedia. 
kannski er engin ástæða fyrir uppfærðri útgáfu á slíkum prentgrip lengur, á 
tímum endurnýjanlegrar stafrænnar þekkingar?

Gefins, aLLt Gefins! — sjónmenninG í facebOOk hópum

rykugur sófi. Grár ruslapoki fullur af barnafötum. Bilaður lampi á ljósu parketi 
með fjöltengi í bakgrunni. Barnarúm úti í snjókomu með dularfullum fótsporum 
allt um kring. 

Þetta eru dæmi um lýsingar á myndefni Facebook hópsins Gefins, allt gefins!, 
þar sem fólk vonast eftir að losa sig við hluti gefins. Myndirnar eru teknar á 
farsíma og ætlað að lifa örstutt á netinu því hlutirnir fara fljótt til nýrra eigenda. 
Myndbyggingunni er ekki ætlað að vera ofur-glansmynd af fallegum eða fínum 
hlutum, enda eru þeir gefnir en ekki seldir. Mér hefur lengi þótt þessi hreinskilni 
og óritskoðuðu uppstillingar verulega áhugavert efni. 

huGmyndavinna

1 tímarit.is, Dagur, 68. tölublað, bls. 16, 1991, sótt 15. maí 2017 á timarit.is/view_page_init.jsp?pageid=2694698.



005 LeturLímmiðar

umfjöllunarefni BA ritgerðarinnar fól í sér mikla leit og söfnun 
á ljósmyndum af leturlímmiðum líkt og þessum.

upphAf pæLinGAr ALLskonAr

ísLenska aLfræðiOrðabókin



006 007ferLið

Alltaf hellingur af minnismiðum með allskonar kroti við hendina.

fErLi krot kAffi MonEy



007 Gefins, aLLt Gefins!

Það leit hérumbil svona út á hverjum degi. 

fAcEBook scrEEnshot dEsktop chAosfErLi krot kAffi MonEy

skipulögð óreiða af screenshot myndasafni.

desktOpið



008 009

Ég vissi að mig langaði til að gera bókverk, eftir að hafa kastað öðrum hug-
myndum líkt og leturhönnun fyrir vegglímmiða eða leiðarkerfi heimila. Ég tók 
því stefnuna á fáránlegustu pælinguna; safnverk mynda frá Gefins, allt gefins! 
Ég vildi reyna að taka saman eins mikið af efni þaðan og ég gæti.

Þessar myndir finnast bara á netinu, í lélegri upplausn sem virkar ekki í 
prentuðu efni. Ljósmyndirnar eru oft ekki í fókus eða illa lýstar, semsagt ekki 
auðvinnanlegt né augljóst efnisval í útskriftarverk. Ég velti einnig fyrir mér 
höfundarétti þessara mynda og hvort ég hefði fullan rétt á að nota það. Má 
ég nota myndefni af hlutum sem eigandinn hefur gefið frá sér, ef myndinni er 
hlaðið inn á opinn vettvang Facebook?2

heimilið er mér einnig hugleikið og hverjar birtingarmyndir þess eru, nú þegar
við búum yfir því frelsi að geta sýnt frá lífi okkar stanslaust og óhindrað. frið-
helgi einkalífsins og verndarveggir heimilisins eru orðnir þokukenndir á okkar 
samfélagsmiðlaöld. Myndefnið sjálft er í sífelldri endurnýjun og staldrar stutt 
við þangað til hið næsta birtist. við erum öll orðin ritstjórar og útgefendur á 
vissan hátt á sama tíma og upplýsingaflæði hefur aldrei verið hraðara.3

varanleiki þessara persónulegu upplýsinga er ákveðið umhugsunarefni. Það 
fékk mig til að velta fyrir mér öllu því sem við birtum rafrænt og hvernig væri 
hægt að skjalfesta og geyma það. Mér fannst áhugaverð nálgun að taka 
því jafn alvarlega og prentefni, að þessar upplýsingar ætti að varðveita. sá 
hugsunarháttur að hlutir séu bara tímabundnir eða ein nota (e. ephemeral) 
virðist vera ákveðið þema nútímans.4  

Mig langaði að setja þetta hversdagslega og óritskoðaða efni af myndum og 
texta í annað samhengi. Þess vegna fannst mér rökrétt að verkið yrði prent-
gripur án einhverskonar ritskoðunar. við heimildasöfnun og rannsóknarvinnu 
fann ég ýmis verkefni sem nýttu sér þennan vinkil; frá vef yfir í prent.5 

Það reyndist mér bæði tímafrekt og ómögulegt var að ná öllum póstunum 
sem komu og fóru innan þessa litla (70.000 manna) Facebook-hóps. Ég náði 
þó rúmlega 800 myndum í heildina. Þessi fjöldi þótti mér yfirþyrmandi, en ég 
fékk þær ráðleggingar að takmarka mig við einn mánuð; u.þ.b. 400 myndir. 
Þannig yrði heildarumgjörðin skýrari, sem gæfi jafnframt til í skyn að upp-
færðar útgáfur gætu komið út síðar.

til að ná betri yfirsýn yfir efnið sem ég var að vinna með, tók ég upp á því að 
setja myndefnið í flokka eftir þemum, dagsetningum og jafnvel gólfefni. Þetta 
reyndist mér vel við að sjá betur endurtekningar og tilviljanir sem komu oft 
fyrir. Þessir sömu flokkar komu svo til með að leiða uppsetningu efnisins, þar 
sem ég paraði saman myndir eftir þessu kerfi til að gefa betri tilfinningu fyrir 
heildarmyndinni.

í kjölfar þessarar vinnu er útkoman því rúmar 400 blaðsíður af efni sem ég 
safnaði og raðaði upp eftir áðurnefndum þemum. Myndir og textar fá að  
njóta sín án frekari viðbóta að undanskildum enskum þema orðum í vinstra 
horni blaðsíðanna. stikkorðin eru á ensku til samræmis við staðlað tungu-
málaval facebook. Þeim er ætlað að ýta enn frekar undir endurtekningar  
og þemu sem finna má á hverri opnu fyrir sig.

vinnuferLi

2
 facebook, Facebook: Statement of Rights and Responsibilities, sótt 15. maí 2017 á www.facebook.

com/terms.

3 
dominik Landwehr, Edition Digital Culture 3: Public Domain, bls. 218, Migros-kulturprozent: 2015.

4
 orvar Löfgren, The Black Box of Everyday Life: Entanglements of stuff, Affects and Activities, svíþ-

jóð: háskólinn við Lund, bls. 46, sótt 15. maí 2017 á www.socrates.berkeley.edu/~caforum/volume13/
pdf/Lofgren.pdf.

5
 paul soulellis, Library Of The Printed Web, sótt 15. maí 2017 á www.printedweb.org/#Library%20

of%20the%20printed%20Web.



009 fLOkkun

yfirlitsmynd yfir ágætlega nákvæma flokkunarkerfið á öllu efninu.

fErLi scrEEnshot MÖppur skipuLAG



010 011tiLLaGa

Ég fór í gegnum ýmsar útlitstilraunir. Ein tillaga var t.d. notkun á lím-
miðum ásamt öllum algengustu frösunum á bakhlið plakatsins.

skissA pLAkAt Ekki notAÐ



011 tiLLaGa

Límmiðatillögur, með uppáhaldshlutum, frösum og táknum frá sjónheimi Gefins, allt 
gefins! Límmiðarnir yrðu bara til í takmarkaðan tíma til að gefa manni þá tilfinningu 
að vera alltaf að missa af einhverju, líkt og á facebook.

skissA pLAkAt Ekki notAÐ skissA LíMMiÐAr Ekki notAÐ



012 013ferLi

skissuvinna og uppsetning á plakati.

prufA skissA chAos 



013 möppur

sérpantaðar efnisprufur af pinna möppunum frá Múlalundi. Ég gerði 
m.a. tilraunir með silfurlitað og blátt flauel. 

prufA MÖppur næs  prufA skissA chAos 



014 015



015



016 017mappan

LokAvErk MAppA
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LokAvErk MAppA

útfærsLa OG framsetninG

Mikill tími fór í útlitsskissur framanaf sem samanstóð af tilraunum í upp-
setningu og vinnslu á myndunum. Með aðstoð leiðbeinenda komst ég þó að 
því að markmiðið væri þess heldur að ná fram ákveðnu óhönnunnuðu útliti 
(e. non design) þar sem efnið fengi að standa með sjálfu sér. sú ákvörðun 
leiddi áfram allt útlit og efnisval.

innsíður

innblásturinn tengist mikið því ódýra og einnota; blanda af auglýsinga- 
bæklingum og tímaritum. pappírinn sem varð fyrir valinu er 80g G-print frá 
Gunnari Eggerts. Eiginleikar hans tel ég eiga vel við efnið þar sem næst fram 
góður glans kontrast á ljósmyndunum en er annars nokkuð látlaus í útliti. 
Það er ekki auðgert að prenta á svo þunnan pappír í stafrænni prentun svo 
talsverður tími fór í heimsóknir til prentara. Það var svo Leturprent sem tók 
að sér verkið og tel ég útkomuna vera einmitt það sem ég sóttist eftir.

hvað varðar leturval notast ég við helvetica neue Extended. helvetica er 
eitt af vinsælustu steinskriftarletrum nútímans og var m.a. lengi notað í Apple 
stýrikerfinu og auðvitað í viðmóti Facebook þar til nýlega.6 

mappa

til að binda verkið saman vildi ég ýta enn frekar undir hversdagsleikann og 
söfnunargildi efniviðarins. innblásturinn fékk ég frá gömlu góðu Andrés Önd 
möppunum, með pinnum sem halda blöðunum á sínum stað. Þannig gefur 
mappan í skyn að um er að ræða safn sem bætist við jafnt og þétt.

Mappan sjálf er unnin af Múlalundi og átti ég í góðum samskiptum við þau 
um vinnslu á þessari tegund af möppum með pinnunum innbyggðum.  
val á efni var mér mikilvægt og ég pantaði snemma prufueintök af möppum.  
Ég gat því strax byrjað að hanna inn í umgjörðina sem hjálpaði mér mikið 
við að sjá fyrir mér loka útkomuna. hvít kápa varð fyrir valinu þar sem mér 
fannst hún ramma verkið best inn á látlausan hátt jafnt sem vísa í staðlaðan 
lit prent efnis sem og internetsins. titill verksins setti ég síðan á kjölinn í vínyl-
stöfum. Aðeins þrjú eintök eru til af möppunum og vildi ég ekki hafa þær til 
sölu á sýningunni, heldur einungis sem sýningargripi.

pLaköt

Efniskennd og eiginleikar dagblaðapappírsins tengjast vel við viðfangsefnið; 
einnota og ódýrt líkt og facebook myndirnar sjálfar. Gefins, allt gefins! líkist 
þannig dagblöðum gærdagsins, verður úrelt um leið og það kemur út. Eftir 
samskipti við ýmsa prentara kom þó í ljós að prentun á dagblaðapappír væri 
óraunhæf og kostnaðarsöm hérlendis.

plakötin pantaði ég því í gegnum þjónustu www.newspaperclub.com. prent-
unin er því hefðbundin dagblaðaprentun í fjórlit eins og ég vildi upphaflega. 
Öll samskipti við fyrirtækið voru afar hjálpleg og get ég ekki annað en mælt 
með þeim. sendingartíminn hingað til lands var einnig afar stuttur sem lagaði 
mín stressköst. plakötin eru prentuð á 52g gráleitan dagblaða pappír og er 
upp-lagið 2000 eintök. Ég hafði svo ákveðna hugmynd um að allt upplagið 
væri svo auðvitað gefins á sýningunni sjálfri til að binda konseptið saman.

uppLýsinGAr útLit EfnisvAL vinnsLA GAMAn



018 019pLakat

LokAvErk frAMhLiÐ Myndir yfirLit

yfirlitsmynd yfir óritskoðaða mánaðarsöfnun af gefins hlutum. 
tilviljun ræður röð myndanna, ólíkt uppsetningu möppunnar.



019 pLakat

LokAvErk BAkhLiÐ tExti

Algengur frasi innan Facebook hópsins, þar sem spurt er hvort 
viðkomandi hlutur sé enn til. setningin á hér vel við þar sem allir 
þessir hlutir eru á vissan hátt ‘farnir’ – eða hvað?



020 021undirbúninGur fyrir sýninGu

Ég hafði mjög gaman af gólefna pælingum. dúkurinn á myndinni er 
sá sem ég valdi að lokum fyrir sýninguna. útlitið minnir sterklega á 
hefðbundið ljóst parket sem er algengur bakgrunnur á myndefninu. 

fErLi sýninG dúkur Efni 



021 sýninGin

Ég hafði nokkuð sterka mynd af því hvernig ég sá fyrir mér uppsetninguna á 
Listasafninu. Ég vildi hafa þetta einfalt; ramma verkin einungis inn með gólf- 
efni, einhverskonar gervilegu plastparketi, þessi heimilislegi bakgrunnur sem 
kemur oft fyrir í myndheimi Gefins, allt gefins! Ég vildi hafa dagblöðin í stórum 
bunka á gólfinu og möppurnar þrjár saman á borði til hliðar eða bara eitt 
stykki til sýnis. vegglímmiðar myndu svo binda saman heildarmyndina með 
einum af algengustu frösunum frá Facebook síðunni.

fErLi sýninG BúiÐ GAMAn 



022 023uppsetninG á sýninGunni

Bunki af dagblöðum, parketdúkur og vegglímmiði með 
viðeigandi frasa, sem gefur í skin að plakötin séu gefins, 
líkt og allt sem birtist innan Facebook hópsins.

LokAvErk uppstiLLinG sýninG



023 mappan á sýninGunni

LokAvErk uppstiLLinG MAppA sýninG

uppsetning á sýningunni, tvær möppur opnar hlið við hlið á sameiginlegu bóka-
borði. Möppurnar lágu ofan á langri lengju af parketdúknum og glerplötu.

LokAvErk uppstiLLinG sýninG



025



025 Gefins GeGn því að vera sótt

Þessa mynd birti ég á Gefins, allt gefins! síðunni á opnunardegi sýningarinnar 
með fyrirsögninni hér að ofan. Myndin hlaut í kjölfarið ágætis athygli og forvitni.

LokAvErk fAcEBook MEtA
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Endir tAkk BLEss 

hOrft tiL baka

Það er mjög mikilvægt að velja viðfangsefni sem maður hefur áhuga á 
og ánægju af til lengri tíma. Þetta ferli getur verið erfitt ef manni finnst 
leiðinlegt að vinna mjög lengi í ákveðnu verkefni (Ath gerist oft).

tíminn getur þó líka verið allt of stuttur þegar maður nær að velja sér 
nógu áhugavert efni. Ákvörð mín var meðvituð um að taka ekki sjálfa 
mig né verkefnið of alvarlega. Á sama tíma vildi ég ögra mér með því 
að fást við efni sem væri mér ekki auðvelt, að vinna ekki að einhverju 
hefðbundnu eða stefna að ‘fallegri’ hönnun. 

stundum á ég það til að eyða of miklum tíma í hugmyndavinnuna.  
Það getur verið mjög gagnlegt, en hindrar einnig framvindu verkefni-
sins. útlit og umgjörð skýrðist frekar seint í ferlinu, en fram að því var 
ég oftar en ekki í töluverðum sjálfsefa. Ég hugsa þó að á einhverjum 
tímapunkti í öllum verkefnum sem eru þess virði að vinna, efast 
maður um allar ákvarðanir og vill gera eitthvað allt annað. Að finna 
stefnuna aftur styrkir þó að lokum hugmyndina og þannig varð ég 
sáttari með útkomuna þegar ég komst yfir óvissu tímabilin. 

Ég tel mig hafa náð settum markmiðum heilt yfir og lærði á sama 
tíma betur inn á hvernig ég vinn best. hverjar mínar sterku og veiku 
hliðar eru og á hvaða hátt ég get unnið úr þeim. reyna að tíma- og 
væntinga stjórna betur í upphafi verkefnis og og læra af mistökum 
og því sem heppnast vel í ferlinu. Einnig held ég að ég hafi náð betri 
tökum á að treysta betur mínu innsæi þegar kemur að útlitsákvörð un-
um, sem ég er mjög ánægð með.



Endir tAkk BLEss 

myndir
Allar myndir í þessari greinagerð eru teknar af höfundi nema annað sé 
tekið fram. Allt myndefni í verkefninu sjálfu er hinsvegar í eigu facebook 
og birt án leyfis meðlima hópsins Gefins, allt gefins!
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tAkk BLEss

myndir

Allt myndefni verksins er í eigu og tekið af meðlimum Facebook hópsins 
Gefins, allt gefins!, sóttar af höfundi á tímabilinu 1. mars til 1. apríl 2017.

Allar myndir í þessari greinagerð eru teknar af höfundi.


