
LITIR: GULUR,
 RAUÐUR & BLÁR.

Hönnunagreining

Gunnar Helgi Guðjónsson

Listaháskóli Íslands
Maí 2018



Ætilegir litir gerðir úr grænmeti og ávöxtum, unnir sem egg-tempera – 

málunaraðferð sem notuð var þar til um árið 1500 þegar olíulitir leystu hana af hólmi. 

Litnum er blandað við eggjarauðu og vatn sem bindur litinn á yfirborðið. 

Í verkefninu eru möguleikar á að vinna betur með aðgengilegt lífrænt hráefni 

skoðaðir – og þá sérstaklega á afurðum sem gjarnan falla til: rótargrænmeti, ber, 

jurtir og ávexti. Litina er hægt að útbúa heima og er hráefnið til í flestum eldhúsum.

Áður en ég byrjaði í grafískri hönnun hafði ég útskrifast úr myndlist og 

samhliða því sinnt áhuga mínum á eldamennsku. Ég hef alltaf haft mikla unun 

af matargerð, hef sinnt ýmsum kokkastörfum og skrifað um mat í Gestgjafann. 

Það lá því beinast við matur yrði efniviður minn í útskriftarverki mínu úr grafískri 

hönnun. Auk þess hefur myndlistin ávallt skipað stóran sess í nálgun minni á hinum 

margvíslegustu verkefnum. 

MATARHÖNNUN ÚT FRÁ GRAFÍSKRI HÖNNUN

Mig langaði að nálgast matarhönnun sem grafískur hönnuður – en það svið 

hönnunar hefur lengi verið eyrnamerkt vöruhönnun. Grafíski hönnuðurinn kemur 

þá oftast inn í ferlið til að marka lokaafurðina. Mig langaði þess vegna að gera 

matarhönnunarverkefni sem væri grafísk hönnun frá byrjun til enda.

HVAÐ ER MATARHÖNNUN?

Ég byrjaði á því að leita mér upplýsinga um matarhönnun. Á Youtube fann ég 

myndbönd eftir Francesca Zampollo sem skilgreinir matarhönnun. Hún sagði 

matarhönnun skiptast í átta flokka sem skarast. Í upphafi fannst mér ég ekki passa 

inn í neitt af þessu en fann fljótlega leiðir á milli hringja Fransescu og sýndi loks 

leiðbeinendunum. Þeim leist vel á þessu fyrstu stig rannsóknarinnar.

Ég var ekki alveg viss hvað mig langaði að gera. Mér hafði dottið 

í hug að finna upp nýtt kerfi fyrir matareiningar, eins og t.d. kílókaloríur, 

næringarupplýsingar. Mig langaði að finna leið til að einfalda kerfið einhvern veginn, 

búa t.d. til búð þar sem maður kaupir bara einingar af mat. Á þessum tíma fékk ég 

fullt af hugmyndum sem ég náði ekki einu sinni að skrifa allar niður.

LITIR

Á sama tíma hafði ég sótt um rannsóknarstyrk ásamt bekkjarsystur minni um 

matartengt verkefni til að gera í sumar. Vekefnið snerist um að búa til liti úr mat, 

jurtum og þess háttar. Sú hugmynd lá þess vegna á teikniborðinu og mig langaði 

ekki að gera það sama í útskriftarverkefninu. Við fengum síðan ekki styrkinn 

sem mér fannst auðvitað alveg fáránlegt. Bekkjarsystir mín ráðlagði mér að nota 

hugmyndina þá fyrir útskriftarverkefnið í staðinn. 

Þá fór ég á fund kennaranna og kynnti fyrir þeim hugmyndina um að búa til 

náttúrulega og vegan liti úr mat. Eitthvað sem fólk gæti gert heima hjá sér eða jafnvel 

búa til vörumerki fyrir barnaliti. Það er nefnilega eins og er ekki mjög aðgengilegt að 

kaupa svoleiðis liti eða búa til sjálfur. Ég fór því inn í verkefnið 

með það í huga.

Á bókasafninu tók ég  allar matarhönnunarbækurnar sem ég gat fundið en 

fann hvergi það sem ég var að leita að en fullt af skemmtilegum verkefnum sem ég 

gat notað sem innblástur.

Ég talaði einnig við Rúnu Thors, vöruhönnuð, um hvað væri hægt að gera 

við þetta efni. Saman fengum við hugmyndir um að túlka bragð sjónrænt, gera 

ljóðrænt verkefni um uppruna hráefna og þess háttar. Á þessum tíma langaði mig 

mikið að finna leið til að blanda týpógrafíu inn í verkefnið.

Í framhaldinu heimsótti ég líffræðinginn Guðrúnu Bjarnadóttur, sem 

er með jurtalitunarfyrirtækið Hespu í Borgarfirði. Hún litar ullargarn samkvæmt 

gömlum íslenskum hefðum og reynir helst að nota íslensk hráefni eins og hún 

getur. Guðrún sýndi mér ofan í pottana sína hvað hún væri að gera. Hún útskýrði 

fyrir mér efnafræðina að baki litunum, t.d. að það þarf járn til að framkalla svartan 

lit sortulyngsins og eins má nota basa og sýru til að virkja liti á mismunandi hátt. 

Laukhýði er auk þess gott til að bæta út í hvaða hráefni sem er til að dýpka litinn. 

Þetta var gott að geyma á bak við eyrað í ferlinu. Að endingu gaf hún mér lúpínu, 

rabbabararót, lúpínurót, möðrurót, sortulyng, laukhýði og margt fleira sem ég mátti 

gera tilraunir með.

Á þessum tímapunkti var svolítið langt liðið á ferlið og komin krafa um að 

skila af sér einhverjum sjónrænum útfærslum eða skissum. Ég var alls ekki tilbúinn í 

það. Ég vissi ekki hvert ég væri að fara með verkið. Ég var enn að skoða, 

lesa og skissa.

Ég hélt áfram og hóf markvissar tilraunir með mismunandi hráefni. Ég 

ákvað að taka fyrir Ísland, staðbundin hráefni og reyna að innvinkla sjálfbærni. 

Finna leiðir til að bæta nýtingu á hráefnum. T.d. hafði mér verið sagt að einungis 

30% af rófuuppskeru er nýtt að einhverju marki. Mig langaði þar af leiðandi 

að nota rófur í verkefninu.

Ég byrjaði á að gera liti úr jarðaberjum, krækiberjum og amerískum 

bláberjum. Ég notaði sellerírót, steinseljurót, kartöflur, spínat, baunir og 

rauðrófu, gulrætur og prófaði að blanda mismunandi laukseyði, lúpínuseyði, 

rabbabararótarseyði og athuga hvaða tónar mynduðust. Eftir því sem ég prófaði 

meira, því vissari var ég um að það væri best að nálgast þetta á einfaldan hátt – 

fækka hráefnunum. Ég ákvað því að nota bara fjögur hráefni: gulrót, aðalbláber, 

rófu og rauðrófu. 

Þá byrjaði ég að sjóða hráefnin, mauka og þurrka í ofninum mínum. Það 

tók mjög langan tíma eða um tvo til þrjá sólarhringa. Fimm kíló af gulrótum urðu að 

þremur desílítrum af litadufti, þegar ég var búinn að sigta það og mala. Heimilið mitt 

varð að einskonar tilraunastofu þar sem allt angaði af soðnu grænmeti. 





FYRSTU NIÐURSTÖÐUR

Loks kom að því að prófa litina af alvöru. Það urðu mér mikil vonbrigði í byrjun vegna 

þess að þeir virkuðu ekki eins og ég sá fyrir mér. Ég hafði ímyndað mér mun bjartari 

og tærari tóna. Í einn til tvo daga hugsaði ég með mér að verkefnið mitt væri ónýtt 

og að ég þyrfti núna að gera bók eða eitthvað annað til að bjarga mér fyrir horn.

Leiðbeinendurnir veittu mér aðra sín á útkomu litanna. Þeir bentu mér á að 

ég væri of fastur í því hvernig ég sá þá fyrir mér án þess að horfa á allt efnið sem ég 

hafði í höndunum. Ég þurfti því að endurstilla sjónarhorn mitt á verkefnið og

 finna leiðina áfram.

Þá talaði ég við Búa Bjarmar Aðalsteinsson vöruhönnuð. Hann kom með 

ýmsar skemmtilegar hugmyndir um útfærsluatriði auk þess sem hann minntist 

á mikilvægi þess að vera með hjartað í verkefninu til að geta selt hugmyndina og 

dregið fólk með sér inn í þetta. Honum fannst áhugavert að gera kerfi, mögulega 

eitthvað í sambandi við CMYK-litina og fara þannig aftur í tölvuna. Photoshop er 

farið að skipta máli í því hvernig við skynjum liti. Litir eru allir með sitt númer. Þetta 

geymdi ég á líka á bak við eyrað.

Næst talaði ég við Sam Rees. Hann var mjög spenntur fyrir hliðarafurðum 

ferlisins en var síður spenntur fyrir úrvinnslunni. Ég fann að ég var ekki sammála 

honum sem þýddi að ég var orðinn öruggur með verkefnið. Það var góð tilfinning 

vegna þess að í skapandi ferlinu var ég búinn að rannsaka, lesa, prófa og tala við 

margskonar fólk. Síðan hrundi allt og ég vildi næstum henda öllu út um gluggann 

sem ég hafði verið að gera í margar vikur. Sam lánaði mér bók um blekgerð og þá 

fór ég að sjóða niður rauðrófusafa, bláber og gulrótasafa og koma því inn í ferlið. Við 

það fékk ég bjartari liti og þá lifnaði allt við.

Ég notaði aðferð sem heitir egg tempera. Sú aðferð var leist af hólmi 

af olíulitum í kringum 1500 en var áður klassísk málaraaðferð. Í eggtempera er 

eggjarauðu og í mínu tilfelli ediki og vatni blandað saman sem festi fyrir litina. Með 

þessari tilraun fóru óvæntir hlutir að gerast. Edikið virkaði efnafræðilega á einhvern 

lit og pappírinn, sem var frekar basískur, virkjaði eitthvað annað. 

Þetta myndaði sitt eigið líf.

PRÓFDÆMING

Við undirbúninginn á prófdæmingunnin gerði ég geómetrískar abstraktmyndir í 

anda Josef Albers og Kazimir Malevich sem byggðust á ferningum sem sköruðust. 

Ég bjó til blindþrykkklisjur til að þrykkja nöfnin í á íslensku og latínu og valdi letrið 

Slate, sem er hrein, fín og klassísk steinskrift. Þetta varð að veggspjöldum sem voru 

100 sinnum 70 cm, 400 g , Munken Kristall, sem ég hafði til sýnis á prófdæmingunni 

ásamt sýnishorni úr ferlinu, litaprufur, litaduft og blekið. Með þessu gat ég gefið 

prófdómaranum innsýn inn í ferlið og mögulega leið til að nota þá.

SÝNING

Ég var alveg ákveðinn í að hafa á sýningunni borð sem sýndi ferlið. Ég var búinn að 

gera einhverjar litaprufur sem ég hafði skrifað á t.d. „tvö lög af bláberjum“, „eitt lag 

af rauðrófum“. Ég ákvað að nota sama pappírinn, Munken Kristall sem var hvítasti 

pappírinn sem ég fann og valdi þykkustu gerð, 400 g. Á hann málaði ég stórar 

litaprufur og eins marga tóna og ég mögulega gat. Ég málaði samfellt í fjórar nætur. 

Allt ilmaði eins og majónes og ég skemmti mér mjög vel. Það birtust hjá mér fleiri 

og fleiri litir. Eftir því sem ég gerði fleiri lög kom nýr litur. Ég varð að hætta að mála 

á ákveðnu tímabili en ég hefði getað haldið áfram endalaust. Litaprufurnar skar ég 

svo niður í litlar myndir 15x15cm og ákvað að raða þeim og hengja upp á vegg. Þetta 

varð eins og nokkurs konar innlit inn í textílverslun eða málaraverslun. Hugmyndin 

var að fólk gengi inn og hugsaði: „Vá, hvað er hægt að gera marga liti úr svona fáum 

hráefnum.“
Uppsetningin var létt og falleg. Ég gerði grind úr fínlegum stálnöglum, 20 

sentimetrar á milli og hengdi upp 221 litaprufu í mismunandi tónum. Við upphengið 

hugsaði ég um gradíenta. Ég valdi saman skylda liti en á stöku stað setti ég t.d. 

appelsínugula við liðina á bláum til að brjóta upp. Þannig bjó ég til dýnamík á milli 

litanna. Það má því segja að ég hafi látið litina virka saman með minni gömlu 

góðu grunnskólalitafræði.

Litirnir sem ég bjó til virkuðu ekki eins og aðrir litir sem ég hafði unnið 

með. Eitt lag af bláberjum var blágrátt, tvö lög himinblátt og þrjú lög fjólublátt því 

þá var pappírinn hættur að hafa áhrif á litinn.

LITIÐ UM ÖXL

Það er alltaf hægt að gera eitthvað öðruvísi og alltaf hægt að gera eitthvað. Allar 

ákvarðanir eru teknar í tíma og rúmi. 

Ég er ánægður með niðurstöðuna mína og ég er búinn að eiga fullt 

af frábærum samtölum um verkefnið, t.d. um að nýta hráefni betur og hvað 

maður getur fengið magnaða liti út frá mjög einföldum hráefnum. Hreinsaði 

ég því verkefnið mitt mjög mikið, var mögulega að pota í vöruhönnunar- 

og myndlistarvegginn en þegar á öllu er á botninn hvolft er þetta form, 

litasamsetningar, pappír, próses sem er kjarni grafískrar hönnunar og mörkin á milli 

þessara greina eru mjög óskýr.

FRAMTÍÐARSÝN

Það eru mjög margar útgönguleiðir úr verkefninu. Það er t.d. hægt að gera 

málningu, fataliti, vatnsliti fyrir börn eða jafnvel enn umfangsmeiri rannsókn og 

framleiða liti fyrir mat. Mig langar að halda áfram með rannsóknina og gera hana 

vísindalegri í samstarfi við aðila með tækjakost. Til dæmis er það að hafa ofninn 

minn í gangi í næstum fjórar vikur samfleytt ekki mjög umhverfisvænt. Það má því 

segja að verkefnið sé hvergi nærri búið. Ég hef hingað til skemmt mér konunglega, 

þrátt fyrir misgóða daga en umfram allt leyfi ég ferlinu að leiða mig áfram.
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Bilberries (vaccinium myrtillus) are any of several 
primarily Eurasian species of low-growing 
shrubs in the genus vaccinium (family: Ericaceae), 
bearing edible, 
nearly black berries. 

Bilberries – which are native to Europe – are 
diff erent from North American blueberries, 
although the species are closely related and 
belong to the same genus, vaccinium. Bilberry 
fruits have a smooth, circular outline at the 
end opposite the stalk, whereas blueberries 
retain persistent sepals there, leaving a 
rough, star-shaped pattern of fi ve fl aps. 
Bilberries grow singly or in pairs rather than 
in clusters, as blueberries do, and blueberries 
have more evergreen leaves. Bilberries are 
dark in color, and usually appear near black 
with a slight shade of purple.

Bilberries and blueberries contain diverse 
anthocyanins, including delphinidin and 
cyanidin glycosides. While blueberry fruit pulp is 
light green in color, bilberry is red or purple. The 
high anthocyanin content may cause staining of 
the fi ngers, lips, and tongue of consumers.  

Beetroot (beta vulgaris) is the taproot portion of 
the beet plant, usually known in North America 
as the beet. Other than as a food, beets have 
use as a food colouring and as a medicinal 
plant. Many beet products are made from other 
beta vulgaris varieties, particularly sugar beet. 
Usually the deep purple roots of beetroot are 
eaten boiled, roasted or raw, and either alone 
or combined with any salad vegetable. A large 
proportion of the commercial production is 
processed into boiled and sterilized beets or 
into pickles. In Eastern Europe, beet soup, such 
as borscht, is a popular dish. In Indian cuisine, 
chopped, cooked, spiced beet is a common side 
dish. Yellow-coloured beetroots are grown on a 
very small scale for home consumption.

Betanin, obtained from the roots, is used 
industrially as red food colorant, to improve 
the color and fl avor of tomato paste, sauces, 
desserts, jams and jellies, ice cream, 
candy, and breakfast cereals, among other 
applications. The chemical adipic acid rarely 
occurs in nature, but happens to occur 
naturally in beetroot.

Rutabaga (brassica napus) is a cruciferous 
vegetable that is known around the world as 
“swede” but is called rutabaga primarily in North 
America.

It is a root vegetable, which is a cross between 
cabbage and turnips. Its origins are still 
somewhat in question, but most people 
believe that it is native to Scandinavia and 
Russia. It was introduced widely in England in 
the 19th century, but there was an evidence of 
rutabagas being harvested in North America 
in the early 19th century as well, suggesting 
possible Scandinavian origins and that it grew 
in Canada and then spread throughout the 
continent.

Its unique fl avor makes it very useful to boost the 
taste of a variety of dishes throughout the world, 
and many cultures have incorporated it into their 
staple foods or delicacies. 

Carrot (daucus carota) is a root vegetable, 
usually orange in colour, though purple, black, 
red, white, and yellow cultivars exist. Carrots are 
a domesticated form of the wild carrot, native 
to Europe and southwestern Asia. The plant 
probably originated in Persia and was originally 
cultivated for its leaves and seeds. The most 
commonly eaten part of the plant is the taproot, 
although the greens are sometimes eaten as 
well.

The carrot is a biennial plant in the umbellifer 
family apiaceae. The roots contain high 
quantities of alpha- and beta-carotene, and 
are a good source of vitamin K and vitamin 
B6, but the belief that eating carrots improves 
night vision is a myth put forward by the 
British in World War II to mislead the enemy 
about their military capabilities.
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BEETROOT INK

4 beetroots

Wash the beetroots and cut them so that they 
will fi t in juicer. Juice the beetroots.

In a saucepan, add the beetroots, bring to 
a boil and then lower to simmer.

As the juice continues a low rolling boil, keep 
watching it as it could burn.

Stir it often and once it reduces to about 
¼   and set it aside. 

Carefully transfer to an airtight jar and store 
in refrigerator until further use.

BEETROOT PIGMENT

4 beetroots

Wash the beetroots and cut into 2 cm cubes. 
Boil for an hour until soft, turn off  and keep 
on the stove over night.

In a blender, work the beetroots with some 
of the broth to fi ne paste.

Heat oven to the lowest temperature setting.
Place the paste on parchment paper and 
put in trays.

Let the beetroots dehydrate on the oven 
for 24 hours.

When the paste is very crispy, remove from 
the oven and let it cool down.  

Transfer to a mixer and grind it to fi ne 
powder. It will be very fi ne, so don’t 
open immediately. 

Carefully transfer to an airtight jar and store 
in refrigerator until further use.

EGG TEMPERA

1 egg yolk

2 tsp vinegar

2 tbs water

Roll the separated egg yolk on a paper towel 
to absorb excess white. 

Over a jar, break the yolk sac with a pin. 
Mix the yolk with the water and vinegar in 
a jar and shake. Do not include the yolk sac. 

Add an equal amount of egg yolk to the 
pigment/ink. 

Thin the tempered medium with more water 
as needed.








