
Útskriftarverkið mitt, Nú, er verkfæri ætlað til 
hugleiðslu. Innblástur þess kom frá minni eigin 
baráttu við kvíða. Tilgangurinn með verkinu er 
að skína ljósi á þau jákvæðu áhrif sem hugleiðsla 
getur haft, á kvíða en einnig allar hliðar lífsins. 
Verkefnið byggðist því á innri rannsókn og sam-
tali í von um að gera ytri uppgötvanir.
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Eftir þriggja ára nám í Listaháskólanum lít ég 
hönnun allt öðrum augum en ég gerði áður fyrr. 
Fyrir mér snýst hönnun ekki um að láta hluti 
líta vel út heldur einnig um að leysa vandamál 
og breyta hugsun fólks. Áskoranir grafísks hönn-
uðar geta verið aðrar en þær hvernig texti getur 
litið vel út á blaði. Þær geta í raun verið ótengdar 
því sem í hugum flestra telst vera grafísk hönn-
un. Þetta lærði ég t.d. í námskeiðunum Útópía 
og Alkemía ásamt Together Repair en tilgangur 
þeirra er að fá nemendur til að gera tilraunir í  
að breyta hugsanagangi almennings og setja fólk  
í forgang í hönnunarferlinu.

Hvað?
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Nú

Í útskriftarverkefni mínu vildi ég því vinna með 
þessar, e.t.v. óhefðbundnu, áskoranir. Spurningin 
í upphafi var hins vegar hvaða vandamál vildi ég 
takast á við? Svarið kom fljótt því ég hafði ekki 
aðeins breyst sem hönnuður í Listaháskólanum 
heldur einnig sem manneskja. Við upphaf nám-
sins og meðan á því stóð hafði ég þróað með mér 
mikla pressu sem ég setti á sjálfa mig um að mis-
takast aldrei. Verk mín urðu að vera fullkomin. 
Það skapaði vissulega vandamál en vandamálið 
var ekki að verk mín voru dæmd heldur hvernig 
ég notaði dómana til að rífa sjálfa mig niður. Mitt 
innra samtal var sjaldan jákvætt og þau voru ófá 
skiptin sem ég sagði sjálfri mér að ég ætti ekki að 
vera hönnuður eða að ég gæti ekki gert eitthvað. 
Með tímanum fór ég að upplifa kvíðaköst sem í 
stuttu máli má lýsa þannig að mér leið eins og  
ég væri að deyja og líkaminn sýndi mörg og mis-
munandi einkenni þessu til staðfestingar. 

Ég ákvað því að kvíði yrði vandamálið sem ég 
myndi fjalla um en spurningin var hvernig væri 
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hægt að útfæra það. Ég hefði mögulega getað ein-
blínt á vandamálið og tekið saman tölfræðilegar 
upplýsingar eins og að „24.000 Íslendingar fengu 
ávísað kvíðalyfjum árið 2013.“1 En ég vildi ekki 
einblína á vandamálið heldur horfa á lausnina 
sérstaklega í ljósi þess að ég veit hvernig er hægt 
að ná stjórn á einkennunum án aðstoðar lyfja. 
 
Vandamálið er hins vegar að lausnin hefur yfir 
sér staðlaða ímynd sem kemur oft í veg fyrir að 
fólk kynni sér hana betur. Ekki hjálpar til að flest 
lesefni varðandi lausnin á sér afar klisjukennda 
birtingamynd. Lausnin sem ég er að tala um er 
hugleiðsla. Með tímanum hef ég náð tökum á 
hugsunum mínum. Í dag upplifi ég löng tímabil 
án einkenna og þegar þau koma þá kann ég að 
takast á við þau. Að endurforrita heilann er þó  
ekki auðveldur leikur en það hefst þó allt með 
einni athöfn. Að sitja og hreinsa hugann, jafnvel 
bara í mínútu til að byrja með. Þetta er æfing 
sem ég geri t.d. á rauðu ljósi, meðan ég brýt þvott 
eða stend í röð úti í búð. 

Erla Björg Gunnarsdóttir, „Kvíðnar konur: Dagleg streita getur leitt 
til kvíðaröskunar,“ Vísir, 15.11.14. Sótt 08.05.17 á http://www.visir.is/
article/2014711159921.cle/2014711159921dan/1421-kvidhi.

1 

Hvað?
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Nú

Það má e.t.v. líkja þessu við það að þú hefur verið 
í sambandi við manneskju í mörg ár sem er afar 
neikvæð og dæmandi en þú tekur ekki beint eftir 
því þar sem þið hafið verið saman, allan daginn, 
alla daga, í mörg ár. En svo tekur þú stutt frí og 
þegar þú kemur til baka þá sérðu hana í réttu ljósi 
og spyrð þig hvað þú sért eiginlega að gera með 
henni. Og smátt og smátt, hendir þú henni út.

Dæmi um forsíðu bóka sem fjalla um hugleiðslu.
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Ég var komin með grunninn og vissi hvað ég 
vildi vinna með og hvað ég vildi ekki. Ég vildi 
forðast klisjukennda ímynd hugleiðslu og gefa 
lausninni sviðsljósið. Ég vildi draga innblástur 
af minni persónulegu reynslu af kvíða. Ég vildi 
einnig nota eins lítið af ónáttúrulegum efnum 
og mögulegt væri. Eftir nokkrar æfingar sem við 
gerðum með Samuel Rees þá endaði ég með lista 
yfir 90 slæmar hugmyndir. Af hverju slæmar? 
Með því að ákveða að þær mættu vera slæmar þá 
setti ég þeim engin mörk. Ég útilokaði ekkert því 
ef eitthvað á að vera fullkomið þá er neikvæða 

Formun
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Nú

manneskjan mætt aftur á staðinn um leið.
Af þessum hugmyndum þá stóð ein uppi og það 
var að gera krem sem myndi skapa hugleiðslu- 
ástand í gegnum ákveðinn helgisið sem væri 
framkvæmdur þegar kremið væri borið á líka-
mann. Í gegnum ferlið myndi notandinn vinna 
með snertingu handa sinna, við kremið, áferð 
þess og hreyfingar til að loka á aðrar hugsanir.

Mynd úr „moodboard“ fyrir kreminu.
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Hugmyndin var innblásin af hjálpartæki sem ég 
notaði í kvíðaköstunum mínum. Til þess að róa 
mig fann ég áferðir; sprunga í borði, mýkt í púða 
eða áferð á rennilás eru dæmi um hluti sem ég 
setti athygli mína á til að slökkva á viðbrögðum 
heilans. Ég horfði á sprunguna í borðinu, þreifaði 
á henni og setti þannig alla mína athygli á þessa 
einu sprungu. Þannig náði ég, smátt og smátt, að  
slökkva á heilaboðunum. 

Vandamálið við hugmyndina um kremið var að 
fókusinn gæti farið á umbúðurnar eða innihald 
kremsins og ég óttaðist að skilaboðin myndu 
týnast í leiðinni. En ég var innblásin af aðferð 
minni með áferðirnar svo ég ákvað að halda 
áfram að vinna í að ná fram þeirri tilfinningu. 

Í ferlinu með kremið fékk ég þá hugmynd að 
nota bleklausa letterpress prentun, eða þrykk-
prentun, fyrir umbúðirnar. Ég vildi að umbúðir-

Letterpress eða þrykkiprentun

Formun
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Nú

nar væru ekki aðeins skynjaðar með augunum 
heldur einnig með snertingu. Hugmyndin var 
innblásin af zen görðum. Þrykkprentunin fylgdi 
mér áfram í hugmyndaferlinu og mér datt í hug 
að búa til bók sem innihéldi mynstur án bleks. Á 
fundi með leiðbeinendum sýndu þau mér bók án 
bleks sem Irma Boom hannaði fyrir Chanel. Mér 
fannst ég því þurfa að bæta einhverju við mína 
bók til að auka nýnæmi og gera hana að minni. 

Þá fékk ég hugmyndina um að síðurnar tengdust, 
þú gætir tekið þær út, raðað saman og myndað 
eina stóra mynd sem innihéldi einhverskonar 
„stærri mynd“ eða skilaboð. Leiðbeinendunum 
fannst það góð hugmynd í grunninn en spurðu 
mig hvort að ég gæti gert hugmyndina skýrari, 
hvort hún gæti haft upphaf og endi og að notend- 
ur bókarinnar væru með einhvern hvata til að 
setja myndina saman.

Zen garður.
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Þegar ég hafði velt þessum spurningum fyrir 
mér myndaðist grunnurinn af útskriftarverk- 
efninu en það var að skapa hugleiðsluverkfæri 
sem væri hálfgert púsl. Púsl er fyrirbæri sem 
allir þekkja og flestir vita hvað á að gera við.  
Púsl innihalda yfirleitt myndir sem fólk vill  
setja saman til að sjá hvað myndin sýnir. Orðið 
púsl var hins vegar eitthvað sem ég átti erfitt 
með. Það hljómaði ekki vel í mínum eyrum svo 
ég vildi fara eins langt frá ímynd púsla og ég gat. 
Fyrsta skrefið í því var að ákveða að nota ekki 
þrykkiprent. Tengingin við hefðbundin púsl var 
of sterk ef ég myndi nota þykkan pappa í verkið.

Ákvarðanir
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Nú

Hugmyndin um að nota timbur var mjög eðli- 
leg þróun í mínum huga því ég næ mínum bestu 
hugleiðslum þegar ég stunda þær í náttúrunni. 
Viðaráferðin er hlý og viðurinn gerir hvern bita 
einstakan. Ég valdi eik sem er ljós en þó með 
miklum karakter. 

Eikin frá Efnissölunni.
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Þegar ákvörðun um formið og efniviðinn lá fyrir 
hófst ég handa við útfæra skurðinn. Ég hef alltaf 
verið heilluð af hringlaga forminu en hringurinn 
er jafnframt eitt af algengustu formunum í heim- 
inum. Hann finnst t.d. í frumum, augum, berjum 
og plánetum. Þar sem ég var að nálgast viðfangs- 
efni sem voru mér frekar ókunnug, þ.e.a.s. ég 
var ekki vön að tala um kvíðann minn við aðra 
né að nota timbur sem efnivið, þá ákvað ég að 
nota geómetrísk form þar sem þau eru mér afar 
kunnugleg. Form verksins myndaðist því mjög 
fljótlega en á þessum tíma fékk ég þó efasemdir 
þar sem formið minnti mig of mikið á mandölur. 
Mandölur í mínum huga litu nefnilega út eins 

Teikning af frumu. Mynd af jörðinni.Teikning af auga.

Ákvarðanir
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Nú

og á myndinni hér fyrir miðju. Þessar mandölur 
hafa ekki heillað mig og ég finn ekki fyrir teng- 
ingu við þær. En hringlaga formið sat sem fastast 
svo ég ákvað að rannsaka sögu mandala betur 
sem leiddi í ljós að munkar frá Tíbet hafa notast 
við aldagamla aðferð við að búa til mandölur úr 
litríkum sandi í þeim tilgangi að þjálfa hugann. 
Þegar ég sá þessar upprunalegu mandölur, sem 
heilluðu mig og fylltu mig innblæstri, þá sá ég 
líkindi á milli teikningar minnar og mandalana 
frá Tíbet. Ég ákvað þá að taka því sem merki um 
að ég væri á réttri leið, sérstaklega í ljósi þess að 
tilgangur mandalanna frá Tíbet var sá sami og  
ég vildi að verkið mitt hafði. 

Teikning af skurðinum. Mandala í mínum huga.
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Á sama tíma komu nokkrar spurningar frá leið- 
beinendum varðandi verkið og frekari útfærslur. 
Gæti verkið verið stærra? Gæti ég bætt einhver-
ju við það? Þá kom upp sú hugmynd að gera 
þrjú verk sem væru með ólík erfiðleikastig eða 
tæku mismunandi langan tíma að gera. Í fyrstu 
vildi ég gera 5, 10 og 15 mín. verk en leiðbeinen-
dur vildu að ég ýkti tímamismuninn frekar, 
þess vegna upp í 4 tíma. Ég var í fyrstu efins, 
sérstaklega í ljósi þess að ég var í raun að hanna 
upplifun á sýningunni sjálfri. Til að fá fólk til að 
prófa verkið þá þyrfti að vera hægt að leysa það á 
raunhæfum tíma á safninu sjálfu. Engu að síður 
ákvað ég að fylgja leiðbeiningum kennaranna.

Breyta
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Nú

Ég hannaði einnig mynstur sem myndi þjóna 
þeim tilgangi að ýkja áferðir viðarins. Með því 
myndi ég gera léttar ristur í viðinn sem yrðu 
ekki mjög áberandi.

Sýnismynd af langa verkinu.
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Ég fór í FabLab og lærði á fræsarann þeirra því ég 
hvorki gat né vildi skera viðinn í leiserskera. Ég 
vildi ekki bruna í viðinn heldur nota fræsarann 
til að skera út. Ég byrjaði á að gera tilraunir og 
þær leiddu til þess að ég sleppti mynstrinu þar 
sem það gerði ekkert fyrir verkið, hvorki sjón-
lega né áferðarlega séð. Þess í stað ákvað ég að 
skera bitana með v-skurði sem gaf hönnuninni  
á skurðinum dýpt sem mér fannst henta vel.

Framkvæmd
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Nú

Ég hannaði einnig standa undir verkið til að upp- 
lifunin gæti verið sem best og og smíðaði þá með 
föður mínum sem kom sér mjög vel því hann er 
smiður og gat ráðlagt mér við framkvæmdina. Þá 
vildi ég að standarnir stæðu fyrir framan glugga 
í safninu ef mögulegt væri til að fólk gæti tengst 
náttúrunni á meðan það setti verkið saman.

V-skurðurinn.
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Síðustu vikunum og dögunum fyrir sýningu 
breyttust margir hlutir og þar hjálpaði að vera 
sífellt opin fyrir breytingum/lagfæringum. 

Fyrsta vandamálið sem kom upp var að umfang 
þriggja verka var of mikið með stöndunum. Ég 
fækkaði verkunum um eitt og var því með tvö 
verk, eitt sem tæki styttri tíma og annað sem 
tæki lengri tíma að setja saman. 

Áhrif
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Nú

Á prófdæmingunni sá ég svo að lengra verkið  
var ekki að virka. Bitarnir voru litlir og færðust 
of auðveldlega til meðan að verið var að setja 
verkið saman og lágu ekki eins vel í hendi. Á 
meðan þá skapaði styttra verkið þá tilfinningu 
sem ég hafði vonast til. Ætlunin var því að taka 
út lengra verkið fyrir sýninguna og að búa til 
annað í þess stað. 

Þegar rýmið í Listasafninu var hins vegar opnað 
fyrir okkur þá kom Thomas sýningarstjóri með 
hugmynd sem mér leist afar vel á. Hugmyndin 
var að setja verkin inn í glugga salarins en ekki 
fyrir framan hann en glugginn er mjög djúpur. 
Það gaf mér einnig tilfinningu fyrir því að fólk 
finndist það vera í meira einrúmi án þess að 
afmarka það í lokuðu rými. Ég vildi nefnilega 
ekki loka þátttakendur af, því við eigum að geta 
stundað hugleiðslu án þess að þurfa að sækja í 
sérstök aflokuð rými. Stærðin á glugganum gaf 
mér þá einnig hugmynd um að nota hann sem 
hluta af grafík fyrir verkið. 
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Vandamálið, ef vandamál má kalla, var að glugg-
inn var fullkomin fyrir eina manneskju, ekki 
tvær. Ég tók því sem tákni um að verkið ætti að 
standa eitt. Það þýddi að efnið í standanna sem  
og standurinn sem var tilbúinn var óþarfur. En 
með opnum hug þá fann ég leið til að nýta efnið 
sem ég hafði til að skapa rýmið í glugganum. 
 
Niðurstaðan var því að það yrði eitt verk á safn- 
inu. Að setja það saman tekur raunhæfan tíma 
sem ég er afar sátt við. Ég vildi að fólk gæti fram-
kvæmt samsetninguna á sýningunni frá byrjun 
til enda, þannig að manneskjan sem gefur sér 
tíma til að setja það saman getur upplifað verð- 
launin sem felast í því að sjá verkið fullgert. 
Mér fannst mikilvægt að þáttakendur hefðu 
mynd af því sem það var að setja saman ef ske 
kynni að það myndi upplifa kvíða við að hafa 
enga fyrirmynd. Því ákvað ég að búa til kort sem 
fólk mætti taka með sér af skurðunum í verkinu. 
Kortið myndi þá einnig þjóna þeim tilgangi að 
leyfa tilfinningunni, sem fólk e.t.v. upplifði, að 

Áhrif
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Nú

lifa lengur. Ég leiserskar hönnunina út í plex-
ígler og pressaði hvert kort. Með því gat ég gefið 
jákvæða orku í hvert kort. Upphleypt grafíkin 
myndi líka þjóna þeim tilgangi að gefa áferð á 
kortið og spurningin “um hvað ertu að hugsa?” 
er spurning sem ég spyr mig oft þegar kvíðinn 
er að birtast. Textann prentaði ég með risograph 
prenttækni á prentverkstæðinu Farvi en sú vél 
notar eiturefnalaust blek.

Kortið
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Í gegnum hönnunarferlið hef ég átt mörg samtöl 
við fjölskyldumeðlimi, vini og samnemendur 
og ég hef uppgötvað að kvíðinn er eitthvað sem 
mörg okkar erum að kljást við. Í gegnum þessi 
samtöl hef ég náð að tengjast fólki í kringum mig 
á nýjan hátt sem ég tel að var þörf á. Á sýning- 
unni opnaði verkið fyrir samskonar samtöl  
og þ.a.l. finnst mér tilgangi verksins vera náð. 

Lokaorð
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Nú

Ég tel að skilaboðin sem komu í gegnum mig, í 
gegnum verkið, hafi náð að skína í gegn. Von mín 
er þá sú að ég geti haldið áfram að koma þeim 
á framfæri en ég sendi verkið inn sem tillögu á 
Listahátíðina í Reykjavík 2018. Við þurfum ekki 
að takast ein á við kvíðann, óttann sem honum 
fylgir og það er hægt að sigrast hann.

Að lokum langar mig að segja við þig, sem kannt 
að vera að lesa þetta í von um að fræðast meira 
um þetta ferli að skapa útskriftarverkefni, er 
að finndu það sem veitir þér innblástur. Ekki 
takmarka þig við efni eða kunnáttu. Gerðu það 
sem þér finnst réttast fyrir þitt verkefni. Ekki 
hræðast mistök. Ef þú fylgir innblæstri þínum og 
innsæi þá kemur alltaf eitthvað gott út úr því. Og 
ekki gleyma að taka hlé, anda og njóta.
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Myndir úr sýningarsalnum
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Nú
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Prufa í pappír. Prufur af mynstri.

Án v-skurðs. Fræsa í FabLab.

Slá bitana úr plötunni. Pússa og pússa.

Myndir úr ferlinu
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Nú

Teikning af standi. Standur samsettur.

Glugginn í safninu.

Leiserskorið plexíglerið. Pressa kortin.

Úr prófdæmingu.




