
SKYN.

Skilningarvitin eru forsenda alls þess sem við hugsum  
og gerum. Þau færa okkur sjálfheiminn, eina veruleikann 
sem við getum vitað að sé til.  
 
Hver og einn á sinn eigin afstæða sjálfheim sem er 
mótaður alfarið á forsendum skynjunarinnar. Skynfærin 
skynja þó aðeins lítið brot af umhverfinu – og því má gera 
ráð fyrir að heimurinn, í sinni víðustu mynd, sé gjörólíkur 
sjálfheimi okkar. Á síðari tímum hefur okkur tekist með 
tækni og tækjum, að skynja ýmislegt sem við skynjum 
annars ekki. Þannig höfum við náð að framlengja skynjun 
okkar og stækka sjálfheiminn. En hafa okkar náttúrulegu 
skynfæri náð að vaxa nægilega út í þennan nýja veruleika?
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Í verkefninu mínu, Skyn, kafaði ég í hugleiðingar um 
skynjun á óhlutstæðan hátt, þá sérstaklega framlengda 
(eða óbeina) skynjun og áhrif hennar. Þegar ég hóf nám 
í grafískri hönnun við Listaháskólann árið 2015 gekk ég 
með þá hugmynd bak við eyrað að mig langaði að blanda 
saman hljóði og sjónrænu efni. Ég hafði áður verið mikið  
í tónlist, útskrifast sem söngkona frá jazzdeild tónlistarskóla 
FÍH árið 2010 og þremur árum síðar frá tónlistardeild 
Listaháskólans með BA í kvikmyndatónsmíðum. Mér 
fannst því spennandi að reyna að tengja þessi tvö svið 
saman, tónlist og sjónræna miðlun. Þegar ég byrjaði 
útskriftarverkefnisferlið dró ég þessa hugmynd fram í 
dagsljósið og lagði af stað með það að markmiði að búa  
til sjónrænt efni úr hljóði eða tónlist.

Fyrstu spurningarnar sem komu upp í huga minn voru 
„hvað er hljóð?“ og „hvernig lítur hljóð út?“ Í framhaldi 
hafði ég samband við nokkra heyrnarskerta einstaklinga 
og spurði um upplifun þeirra af tónlist og hljóði. Svörin 
voru mjög áhugaverð og fengu mig til að hugsa dýpra um 
viðfangsefnið. Flestir sögðust upplifa tónlist sterkt gegnum 
bassabylgjur, ljós og dans annars fólks. Nokkrir sögðust  
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upplifa tónlist gegnum líkamann. Ein manneskja sagðist 
upplifa hana gegnum sjónina, til dæmis þegar hún horfði 
út um bílrúðu og sá fjöllin renna framhjá sér eða þegar 
sólarglætur spegluðust í bárum á vatni. Það er þekkt 
staðreynd að þegar eitthvert skilningarvit vantar bæta hin 
upp fyrir það. Rannsóknir hafa sýnt að heyrnarbörkurinn 
í heilanum, sem túlkar og vinnur úr hljóðupplýsingum, 
verði næmari fyrir titringi og ljósi hjá heyrnarlausum 
en þeim sem heyra.1 Það má segja að skynfærin séu 
einungis misnákvæm tæki sem safna upplýsingum fyrir 
heilann. Í því samhengi fannst mér áhugavert að hugsa 
til þess hversu lítið af umheimi okkar við skynjum í raun. 
Sem dæmi getum við einungis numið um 0,0035% 
af öllu rafsegulrófinu, sýnilegt ljós sem spannar alla liti 
regnbogans.2 Tíðnirnar fyrir neðan og ofan sýnilega ljósið 
eru vissulega allt í kringum okkur en upplýsingasafnararnir 
okkar, skynfærin, nema þær ekki með beinum hætti. Við 
skynjum einungis það sem við þurfum til að lifa af og 
sérhver lífvera skynjar á sinn eigin afstæða hátt. Það er því 
ekki hægt að tala um einn veruleika heldur mætti frekar 
segja að það væru margir veruleikar í sameiginlegum 
heimi. Sem dæmi geta mörg dýr skynjað hluti sem við 
skynjum ekki, meðal annars innrautt- og útfjólublátt ljós, 
mjög háar hljóðbylgjutíðnir og jafnvel segulsvið jarðar. Við 
mannfólkið höfum ákveðinn staðalbúnað af skynfærum 
og við göngum út frá því að allir séu búnir þessum sama 
búnaði. Ég finn til með manneskju sem hefur ekki heyrn 
en enginn vorkennir mér fyrir að sjá ekki innrautt ljós. Við 
byggjum okkar veruleika á þeim forsendum að allir geti 
heyrt. En hvað ef enginn gæti heyrt? Hvernig væri veruleiki 
okkar þá? Ég ætla að gefa mér það að ég myndi þá ekki 
finna til með manneskju sem hefði ekki heyrn.
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Frá útskriftarsýningu á Kjarvalsstöðum.
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Samhliða skrifunum vann ég í upphaflegu hugmyndinni 
um að breyta hljóði í sjónrænt efni. Ég gerði tilraunir með 
javascript forritunarkóða með það að markmiði að búa 
til forrit, Hljóðbirti, sem gæti umbreytt hljóði á þennan 
hátt. Tilraunaferlið var langt og seinlegt og einkenndist af 
uppgjöfum og litlum sigrum til skiptis. Forritunin myndaði 
fjölbreytt form gegnum ferlið og stundum sköpuðust 
sérlega falleg form vegna mistaka sem ég gerði í kóðanum.
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Hljóðbirtir, skissur frá þróunarferli.



Mig langaði að Hljóðbirtirinn væri einfaldur en myndi 
samt sem áður framkalla ólík form sem drægju fram 
einkenni hljóðsins. Í lokaútgáfunni eru línur teiknaðar 
í radíus út frá fastri miðju. Hljóðstyrkurinn ræður lengd 
línanna sem teiknast auk þess sem hann hliðrar miðjunni 
örlítið. Línurnar eru teiknaðar tvo hringi kringum miðjuna 
en eftir það þurrkast þær jafnhratt út. Þetta veldur því að 
hringurinn er tveggja laga og litlar öldur myndast vegna 
hliðrunar miðjunnar. Þegar ég taldi mig vera búin að ná 
fram því sem ég vildi í forrituninni fór ég út með tölvu og 
hljóðnema og prófaði Hljóðbirtinn á nokkrum stöðum 
með ólíkan hljóðheim. Útkoman stóðst allar væntingar 
mínar og Hljóðbirtirinn náði að draga fram ólík einkenni 
hvers hljóðheims eins og ég vildi. Ég fór meðal annars 
í Hólavallagarð að kvöldi til þar sem fuglarnir sungu, 
niður að sjó við Gróttu, að gatnamótum Miklubrautar 
og Kringlumýrarbrautar á háannatíma, á tónleika og 
á byggingarsvæði við Hörpu. Með Hljóðbirtinum er 
upplýsingum sem við skynjum með eyrunum umbreytt 
í upplýsingar sem við skynjum með öðru skilningarviti, 
augunum. Hljóðbirtirinn er því eins konar tilraun til að 
framlengja hljóð og birta það á sjónrænan hátt.
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Sjór við Gróttu.
16. apríl 2018, kl. 20:08.



Byggingarsvæði hjá Hörpu.
17. apríl 2018, kl. 10:51.
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Fuglasöngur í Hólavallagarði.
16. apríl 2018, kl. 21:32.



Ég áttaði mig fljótt á því að ég vildi varðveita þessar 
hugleiðingar sem ég hafði skrifað niður og miðla þeim á 
einhvern hátt. Ég ákvað því að safna þeim saman í bók og 
byrjaði að draga út lykilatriði hugleiðinganna. Ég skrifaði öll 
atriði sem mér fannst mikilvæg niður á miða og raðaði þeim 
svo niður á stofugólfið heima til að finna góða framvindu. 

Mikið af því sem ég hafði skrifað var í formi ljóðrænna 
texta og almennt fannst mér efniviðurnin mjög lýrískur. 
Bókin endaði því sem ljóðabók. Sem kápuefni valdi ég 
sérstakan pappír með málmkenndri húð sem brýtur ljós í 
frumliti sína og endurvarpar regnboga. Með þessu vildi ég 
leggja áherslu á hvað við skynjum í raun lítið, meðal annars 
einungis 0,0035% af rafsegulrófinu eins og kom fram hér 
áður. Ég notaði leturgerðina Montserrat í bókina en ég vildi 
hafa letrið í nútímalegri steinskrift sem myndi ekki vera í 
sérstöku aðalhlutverki. Ég hafði það sem reglu að textinn 
myndi alltaf leita niður á botn blaðsíðunnar en fyrirsagnir 
og upphaf sumra ljóðanna, sem ég hafði í stærra letri og 
hástöfum, myndu hins vegar leita upp í vinstra horn hverrar 
opnu sem mótvægi. Með því að hafa fyrirsagnir og upphaf 
sumar ljóðanna í stærra letri og hástöfum vildi ég draga fram 
ákveðin atriði úr texta bókarinnar. Ég lék mér einnig með 
stafabilið til draga fram hugmyndina um frumeindir, bylgjur 
og bylgjulengdir.

LJÓÐ
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Úr skissubók.
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Uppröðun efnis fyrir ljóðabók.





Ljóðabókin Skyn.





Opna 18–19 í ljóðabókinni Skyn.





Opna 20–21 í ljóðabókinni Skyn.
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Frá útskriftarsýningu á Kjarvalsstöðum.



Fyrir sýninguna vildi ég að fólk myndi upplifa framlengda 
skynjun á einhvern hátt, skynja eitthvað sem væri að gerast 
í rauntíma með óbeinum hætti. Með því að skynja á öðru 
formi en við erum vön vildi ég vekja athygli á því hvað 
skilningarvitin spila stóran þátt í því hvernig við upplifum 
hlutina. Við þróun Hljóðbirtisins datt mér í hug að það 
væri hægt að upplifa hljóð á fleiri vegu en með sjóninni, 
til dæmis væri hægt að snerta það því hljóðbylgjur eru 
jú – bylgjur. Ég bjó því til titrandi snertiflöt úr hátalara 
sem ég tók í sundur og breytti. Því næst prófaði ég að 
tengja tölvu við snertiflötinn og spila ólík hljóð, snerta 
ólík hljóð. Það sem mér þótti áhugaverðast að snerta 
voru hljóð með skýran takt. Eftir töluverðar vangaveltur 
datt ég niður á þá hugmynd að nota hjartslátt sem 
upprunahljóð. Að finna hjartsláttinn í einhverjum er 
eitthvað svo náið og persónulegt, svolítið eins og að skynja 
líf einhvers. Ég hugsaði að það gæti því verið áhugavert 
að skynja framlengan hjartslátt gegnum tæki. Til þess að 
magna upp hjartsláttinn festi ég hlustunarpípu framan 
á hljóðnema sem ég tengdi síðan við mixer, magnara og 
loks hátalarann sem gegndi hlutverki snertiflatar. 



Hátalari tekinn í sundur og búinn til titrandi snertiflötur.
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Eftir allt ferðalagið velti ég því fyrir mér hver sé kjarni 
verkefnisins. Hverju vil ég að það skili? Ég fór í gegnum ferli 
djúpra, oft heimspekilegra, pælinga og ég ætla að leyfa 
mér að segja að þær breyttu sýn minni á heiminn. Þær 
fengu mig til að hugsa aðeins lengra út fyrir boxið og átta 
mig betur á mikilvægi skynjunar. Við þurfum að skynja til 
að vilja. Þegar við skynjum ekki höfum við engan hvata til 
að vilja gera eitthvað eða breyta einhverju. Þetta getur til 
dæmis átt við um skaðann og umhverfisspjöllin sem við 
völdum þegar við kaupum vörur í plasti eða mjög ódýr 
fjöldaframleidd föt. Þegar við skynjum einungis þægindin 
höfum við engar forsendur til að vilja breyta hegðun 
okkar. Að sama skapi finnst mér merkilegt að hugsa um 
veruleikann í fleirtölu, að ég eigi minn veruleika og þú 
þinn. Að tveir einstaklingar geti skynjað sama hlutinn 
á sama tíma en upplifað hann algjörlega ólíkt, allt háð 
forsendum og afstætt út frá einstaklingnum.

Á sýningunni ræddi ég um verkið mitt við margt fólk 
og mér fannst flestir tengja sterkt við það. Fólki fannst 
áhugavert að sjá hljóðið í rýminu birtast á skjánum og 
þegar ég sýndi ólík form þess í bókinni fannst mörgum 
myndirnar mjög rökréttar, sumir heyrðu jafnvel fyrir sér 
hljóðið á hverri mynd fyrir sig. Fólk var einnig áhugasamt 
um að finna framlengda hjartsláttinn. Það sem mér 
fannst einna skemmtilegast var að fylgjast með fólki sem 
misskildi virknina í verkinu. Til dæmis voru tvær konur 
sem héldu að hjartslátturinn birtist í Hljóðbirtinum og 
þær fylgdist spenntar með og sögðu „vá, já, ég sé hann.“ 
Þetta sýnir hvað við skynjum ekki bara til að vilja, heldur 
skynjum við líka það sem við viljum. Þegar allt kemur til 
alls sköpuðust djúpar umræður um viðfangsefnið og verkið 
virtist fá fólk til að hugsa. Það gladdi mig mikið og ef mér 
hefur tekist að breyta sýn einhvers annars á heiminn, þó 
ekki nema bara örlítið, geng ég sérlega sátt frá verkinu.
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Veröldin hefur stækkað.
Milljarðar sjálfheima
vaxa og dafna,
tútna út
og springa næstum.

Skyndilega 
svo margt hægt
á svo stórum skala.
Við vitum meira,
getum meira,
viljum meira.

Skynjunin drífur óralangt.
Langt, langt.
Marga hringi kringum hnöttinn
og út í geim,
eins og rússíbani
á ljóshraða.
Aaa, hugsum við
og reynum að gubba ekki
í mesta hasarnum.

Meðan ég sit
vafin inn í yfirþyrmandi
vef framlenginga
hvarflar að mér
að skynfærin 
hafi kannski ekki náð að vaxa 
út í þennan ógnarstóra veruleika.
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