
Mál / Matter 
Sigurrós Guðbjörg Björnsdóttir 

Greinargerð útskriftarverkefnis 2017, Vöruhönnun, Listaháskóli Íslands
Leiðbeinendur: Garðar Eyjólfsson og Thomas Pausz 



Efnisyfirlit 

Verkefnið sjálft 
Bls. 1 

Bakgrunnur
Bls. 2 

Ferlið 
Bls.4

Sýningin 
Bls. 5

Framtíðarplön
Bls. 5

Ferillinn í myndum
Bls. 6

Heimildir og myndaskrá
Bls. 12

 



Verkefnið sjálft 

Mál beinir sjónum að mismunandi lestri og túlkunum á hlutum. Auk þess eru mörkin á milli nytsemi og 
ónytsemi hluta skoðuð og litið til þess hvar mörkin skarast.

Verkefnið byggir á samtali í formi bréfaskrifta á milli höfundar og ólíkra einstaklinga sem allir eiga það sa-
meiginlegt að vera færir textasmiðir. Framlag þeirra var megininnblásturinn við gerð hlutanna. Útkoman úr 
samtalinu er safn texta og hluta sem kallast á.



Bakgrunnur

Verkefnið byrjaði á áhuga mínum á sambandi milli texta og hluta og hvernig mismunandi aðilar lýsa 
hlutum og upplifa á mismunandi hátt. Það var byrjunarpunkturinn fyrir mig. Mig langaði einnig til þess 
að vera í samvinnu við annað fólk til þess að fá fram þessar ólíku túlkanir og upplifanir á hlutum, mismu-
nandi tungumál. 

Í byrjun ferilsins las ég bókina Super Normal: Sensations of the Ordinary eftir hönnuðina Jasper Morri-
son og Naoto Fukasawa. Í bókinni velta þeir fyrir sér spurningum eins og hvað gerir hlut að góðum hlut, 
af hverju verða sumir hlutir betri með tímanum, er „hið venjulega“ að hverfa, er fegurð einungis spurning 
um útlit eða er eitthvað meira að baki en það sem augað nemur. Þeir söfnuðu að sér hlutum sem þeir telja 
vera ofur venjulegir (e. super normal) og skrifuðu um þá. Þeir skrifa um notagildi, útlit, form og 
tilfinningar. Dæmi úr bókinni:  

Í bókinni er einnig fjallað um fjarveru (e. absence) hluta. Hinn ofur venjulegi hlutur er skilgreindur út frá 
einhverju sem ekki er til staðar eða út frá einhverju sem hluturinn hefur ekki.2  Stíll, persónuleiki, frum-
leiki eða hversu athyglisverður hann er. Með því að hanna hluti sem eru ofur venjulegir gerir þá ekki svo 
„venjulega“ lengur, þeir eru það vel hannaðir að þeir líta út fyrir að vera venjulegir sem gerir þá 
óvenjulega.3 Þeir verða bæði venjulegir og óvenjulegir á sama tíma.

Spurningar sem ég reyndi að svara í ferlinu voru: hvað gerir hlut að hlut, hvað gerir hluti dýrmæta fyrir 
manneskjur, hvenær hættir efni að vera efni og verður að hlut, hvenær hefur hlutur notagildi og hvenær 
ekki, ef hlutur er brotinn er hann ennþá í sama flokki eða tegund – jafnvel þó svo að notagildið sé 
„brotið.“ 

Sálfræðingurinn Paul Bloom fjallar um tegund hluta (e. artifact kinds) og hvernig þeir eru skilgreindir, í 
grein sinni Intention, history and artifact concepts. Kenningin sem sett er þar fram er sú að við ákveðum 
að eitthvað sé meðlimur í ákveðnum hóp út frá því í hvaða tilgangi hann var búinn til. 

„…cups and bowls; it seems implausible that there is a function X and a different function Y such that we view cups as all and 
only those objects that have function X and bowls as all and only those objects that have function Y.“4 

„A masterpiece of manipulation of a thin 
sheet of stainless steel. The curves are so 
subtle and so carefully considered for the 
hand and the eye that the spoon appears 
to have volume. Sori Yanagi´s attention to 
detail in this case results in the seemingly 
impossible conjuring trick of making the 
2-dimensional seem 3-dimensional.“1

1 Naoto Fukasawa, Jasper Morrison. Super Normal: Sensations of the Ordinary. (Zürich: Lars Müller Publishers, 2007), bls 5.  
2 Fukasawa, Super Normal: Sensations of the Ordinary, bls 5. 
3 Fukasawa, Super Normal: Sensations of the Ordinary, bls 5. 
4 Paul Bloom, „Intention, history and artifact concepts,“ Sótt 6.maí 2017 af http://www.ucd.ie/artspgs/genmeaning/bloomartifacts.pdf, bls 5.



Notagildi bolla og skálar er nákvæmlega það sama en við skilgreinum hlutina sem hlutur af sitthvorri 
tegundinni einungis formsins vegna, ekki vegna notagildis hlutarins.5 Til að taka annað dæmi, við höfum 
ákveðnar hugmyndir um hvernig stóll lítur út og hvert notagildi hans er. Hins vegar ef stóll er brotinn og 
er ónothæfur breytast hugmyndir okkar um tegund hlutarins ekki. Hins vegar ef við sitjum á skrifborði 
eða pappakassa þá er skrifborðið og pappakassinn ennþá skrifborð og pappakassi, ekki stóll, þó að 
notagildið sé hið sama.6  

Í BA ritgerðinni Un Use You All: Odd, Handy, Half Broken, Broken, Replaced; Use Less, Powerful eftir 
grafíska hönnuðinn Höllu Einarsdóttur sem var gefin út af Hundöra Press árið 2016 í Amsterdam, fjallar 
hún um hluti sem eru á barmi, á milli, hálf-, óhandhægir, furðulegir, skrítnir eða óhagnýtir. Það sem allir 
þessir hlutir eiga sameiginlegt er að þeir eru allir að fara í gegnum ákveðna breytingu, frá því að hafa verið 
hannaðir með ákveðið notagildi yfir í hið breiða svið af ´hvað annað´, til dæmis ef hluturinn er úr óvana-
legu hráefni eða notagildið er annað en við erum vön. Þessi stig eru allt frá því að vera hálf brotin, brotin 
eða ónothæf, til að nefna nokkur dæmi. Flestir hlutir eiga það sameiginlegt að þeir hafa verið applied, það 
er að segja að þeir voru hannaðir og framleiddir út frá praktískum ástæðum, það er ekki þar með sagt að 
hluturinn sé praktískur frekar en skrautmunur.7 

Einnig velti ég upp spurningum um hvenær efni verður að hlut. Eitt sjónarhorn í umræðuna eru skrif 
gríska heimsspekingsins Aristóteles í riti hans De amina, þar sem hann ræðir um samband efnis og 
forms þar sem hann segir að allir hlutir séu settir saman úr efni og formi. Í gegnum form (sem er heimur 
virkninnar) verður efnið fyrir áhrifum.8 Þar með er efnið til fyrir tilstilli formsins. Efnið eru möguleikar 
og formið er virkni.9  

5 Paul Bloom, „Intention, history and artifact concepts, bls. 5. 
6 Paul Bloom, „Intention, history and artifact concepts, bls. 5. 
7 Paul Bloom, „Intention, history and artifact concepts, bls. 2.
8  Halla Einarsdóttir. Un Use You All: Odd, Handy, Half Broken, Broken, Replaced; Use Less, Powerful. (Amsterdam: Hundöra Press, 2016), bls 
9  Halla Einarsdóttir. Un Use You All: Odd, Handy, Half Broken, Broken, Replaced; Use Less, Powerful, bls. 5.



Ferlið 

Ferlið byrjaði út frá texta til þess að fá fyrsta inntakið í verkefnið og vinna út frá honum. Ég vildi einnig að 
textinn kæmi frá öðru fólki því mér fannst áhugavert að eiga í samtali frekar en að ég geri sjálf öll skrefin, ég 
vonaðist til að eitthvað óvænt kæmi fram með því sem mundi ýta mér í aðrar áttir en ef ég væri sjálft að gera 
öll skrefin. 

Ég spurði 13 mismunandi aðila, kunningja og fólk í kringum mig, um að senda mér stuttan texta, ljóð eða 
fundin orð með þeim forsendum að þau myndu innihalda; tilfinningu, ástand og lýsingu. Ástæðan fyrir 
þessum forsendum komu út frá lestri mínum og vangaveltum um hvað og hvernig hlutir verða til. Hvernig 
hlutur verður dýrmætur fyrir fólk er gjarnan út frá tilfinningalegum ástæðum. Hluturinn þarf ekki að vera 
„merkilegur,“ flókinn eða dýr og jafnvel eitthvað sem aðrir myndu ekki veit athygli, eins og eitthvað sem 
barnið þitt býr til á leikskóla og gefur þér. Ástand efnis er gjarnan það sem greinir efni og hluti í sundur. 
Ástand efnisins og form er það sem býr til hlut, samkvæmt kenningu Aristóteles um hylomorphism, ég 
útskýri hana frekar seinna í textanum. Svo að lokum lýsing hluta með texta finnst mér mjög áhugavert, að 
lesa í mismunandi túlkanir fólks á hlutum. 

Þegar ég fékk textann til baka frá aðilunum, las ég hann og gerði teikningu og út frá henni reyndi ég að taka 
teikninguna yfir í þrívíðan hlut. Með þessu varð til mitt eigið safn eða tungumál forma og efna sem ég hélt 
svo áfram að vinna með í ferlinu. Ég ákvað að vinna nokkuð hratt og hvatvíslega eftir að ég fékk fyrsta tex-
tann og leyfa mér að treysta því sem ég upplifði við lestur hans. Þriðja skrefið var að senda þrívíðu hlutina 
sem komu út úr þessu á nokkra aðila sem allir eiga það sameiginlegt að vera fær í því að skrifa texta. Þeir 
aðilar sem ég hafði samband við hafa annað hvort verið að vinna við skrif eða gera verkefni sem mér finnst 
tengjast á einhvern hátt verkefninu sem ég var að vinna að. Ég sendi hverjum aðila mynd af einum hlut og 
bað þá um að skrifa hugleiðingu (textabrot/smásögu) út frá meðfylgjandi mynd og senda mér til baka. Mark-
miðið var svo að nota textana sem ég fékk til baka sem frásögn til þess að búa annan hlut til, framhald af 
fyrsta hlutnum. Þannig enda ég með safn texta og hluta sem tala saman og styðja við hvort annað. 

Fyrir prófdæminguna endaði ég með fimm ferla sem allir innihalda þessi fimm skref sem ég lýsti hér að ofan; 
stuttur texti, teikning, þrívíður hlutur, smásaga út frá fyrsta hlut, hlutur út frá smásögu. 
Ég hefði auðveldlega getað endað með mun fleiri ferla en ég ákvað að einblýna frekar á færri og eyða mei-
ri tíma í hvern og einn. Mér fannst mikilvægt að skrefið á milli fyrri og seinni hlutar væri skýrt og að setja 
textana fram á aðlaðandi hátt fyrir fólk að lesa þá. Fyrir mér eru textarnir og hlutirnir jafnvægir og styðja við 
hvorn annan. Hlutirnir hefðu ekki orðið til nema fyrir tilstilli textana og textanir ekki orðið til nema út af 
hlutunum. 

Fyrst og fremst fannst mér áhugavert að búa til kerfi eða feril sem hægt væri að nýta aftur og aftur með sömu 
reglum og forsendum, en með því að fá annað fólk til að gera mismunandi skref verður alltaf til ný og óvænt 
útkoma. Einnig er hægt að fara með kerfið inn í aðrar starfsgreinar og þannig er nota aðferð hönnuðar sem 
inntak inn í aðrar skapandi greinar. Kerfi fyrir uppbyggingu og þróun á ýmiskonar skapandi greinum, eins 
konar verkfæri og innblástur fyrir önnur verkefni og aðrar skapandi greinar. Mín skoðun er sú að samstarf sé 
mjög mikilvægt á milli starfsgreina til þess að nýta sem mesta sérþekkingu á hverju sviði fyrir sig og fá sem 
fjölbreyttasta sýn á hlutina.  



Sýningin 

Fyrir sýninguna valdi ég þrjá ferla af fimm til þess að sýna. Á sýningunni vorum við opin fyrir því að 
verkefni hópsins mundi blandast á einhvern hátt, að einn partur eins verkefnis flæði inn í annað og að 
mörkin séu ekki ofur skýr en tenging á milli verkefna er til staðar. Út frá því sem hentaði staðsetningunni 
og verkefnunum í kring valdi ég þrjá ferla sem voru ólík formlega séð, eitt var úr stáli og steypu og var 
langt og tók töluvert rými, annað var úr léttum efnum, pappír og lérefti og þriðja úr grágrýti bæði bræd-
du, sem gaf glansáferð og varð svart á litinn, og sagað óunnið grágrýti. Það var minna og formfastara, sem 
krafðist annars af áhorfandanum en hin tvö verkin. Einnig voru textarnir við þessi verk sterkir og 
kölluðust vel á við hlutina. 
Ég lék mér með jafnvægi í tveimur af þremur verkunum sem getur verið erfitt á sýningu, og hefði getað 
farið illa á sýningunni. Það þurfti að passa vel upp á nokkra hluti á opnuninni, margt laust, tillt upp við 
eitthvað annað eða stendur á jafnvæginu einu. 
Margir voru áhugasamir að heyra um verkefnið og ég lærði mikið á því að eiga í samtali um það. 

Framtíðarplön

Ég get séð verkefnið halda áfram með því að bæta öðru skrefi við ferilinn, og getur það í raun haldið 
endalaust áfram. Hins vegar tel ég að það geti verið ennþá áhugaverðara að taka þetta kerfi og biðja annað 
fólk um að gera hlutina og aðra um að gera teikningarnar, enn annað fólk um texta, eða jafnvel breyta um 
miðla. Ennþá er samt samband bókmennta og hluta það sem mér finnst áhugaverðast. Ég get ímyndað 
mér að kerfið geti ferðast á milli skapandi fólks og eitthvað af ferlinu verði uppspretta hugmyndar fyrir 
nýjungar. 



Ferillinn í myndum 

Yfirferð 1

yfirferð 2



Djúpið 

HAHAHA hlægja með tárum 
og magakrampa sem nær inn í 

hverja taug. 

Alltumlykjandi 

Is this the hunger
or the elbow pressure?

Bent over to finger-talk to you
pins in the very feet

that could take me out of this 
hardness 

in the very seat
that supports my immesurable im-

movability
neck strain

I really must change
how I do what I sometimes do

Sýnishorn úr yfirferð 2



Uppsetning fyrir prófdæminguna. 

Til vinstri er dæmi um fimm skrefa 
feril frá byrjun til enda. Þetta er sami 
ferill og sá á blaðsíðunni hér á undan. 



Sýningin í Listasafni Reykjavíkur
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