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100 orð

Tilhneiging manneskjunnar til þess 
að greina endur tekningu er henni lífs
nauðsynlegt verk færi til þess að skilja 
náttúruna og um hverfi sitt. Ef við veitum 
því athygli má finna endur tekningar og 
form út um allt í kringum okkur — mynstur. 
Hug myndin um að mynstur séu enda laus 
og gluggi inn í ó endan leikann er heillandi. 
Hér er ís lenskt fugla líf fært inn í ó endanlega 
vídd mynstranna. Fuglaþing er safn 
mynstra sem byggja á formum sem skreyta 
valda fugla á Íslandi. 
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Inngangur

Í loka verkefni mínu við Lista háskóla Íslands 
rannsakaði ég ham íslenskra fugla og 
gerði úr þeim mynstur. Áhersla var lögð á 
ó endanleikann og ó endanleika mynstra. 
Við fang sefnið var nálgast frá grafísku 
sjónar miði og því óhætt að segja að eðli 
rannsóknanna sé ekki af hefð bundnum 
toga. Leiðbeinendur mínir við gerð loka
verkefnisins voru þau Ármann Agnarsson, 
Birna Geirfinnsdóttir og Lóa Auðunsdóttir.

Kveikja
 
Síðastliðið sumar sat ég úti á kaffi húsi í 
miðbæ Reykja víkur með vini mínum. Við 
hlið okkar settist stari og við brugðumst 
báðir við eins og hann væri hættulegt 
óargadýr. Við höfðum báðir verið aldir upp 
í þeirri trú að starar bæru með sér flær 
og hugsanlega hættulega sjúk dóma. Eftir 
nokkra stund hafði ég þó vanist nær veru 
starans og byrjaði að virða hann betur fyrir 
mér. Á þeirri stundu fékk ég upp ljómun, 
ég gerði mér grein fyrir því að starinn 
væri fallegur. Í fjöðrum hans, sem oftast 
virðast svartar, má greina ýmis græn og blá 
blæbrigði í sólskini. Á fjöðrum vængja og á 
stéli starans eru fíngerðar línur sem virðast 
vera gullnar. Mér varð ljóst að dylgjur og 
fordómar mínir fyrir staranum höfðu komið 
í veg fyrir það, að ég sæi fegurð hans. Þessi 
uppljómun varð til þess að ég fór að vera 
meðvitaður um fugla og vera opinn fyrir 
fegurð þeirra, sem ég áður hafði aldrei tekið 
eftir.
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Rannsóknir

Rannsóknir við framkvæmd verksins fóru 
um víðan völl og er óhætt að segja að þær 
tengi saman ólíkar greinar. Rannsóknir 
sem byrjuðu í heimi líffræði og náttúru 
og þroskuðust hægt en bítandi út í þrí
víða tölvuheiminn og síðan aftur til hins 
áþreifanlega heims. Hér að neðan eru 
rannsóknunum því skipt í þrjá þætti þar 
sem hver þáttur er útskýrður.

1. Rannsókn á íslenskum fuglum

Þegar ég byrjaði að rannsaka íslenska fugla 
vissi ég hreinlega ekkert um þá. Íslenskt 
fuglalíf var mér hreinlega huliðs heimur 
og því þótti mér viðfangsefnið spennandi. 
Ég tel það geta verið til góðs að velja sér 
viðfangsefni sem maður veit lítið um, því 
það heldur í áhuga manns og heldur vissri 
spennu meðan unnið er að löngu verkefni. 
Mér þótti það líka vera skylda mín að vita 
eitthvað um fugla þar sem þeir eru jú, allt í 
kringum okkur. Fyrsta skref rannsóknarinnar 
var að tryggja mér eintak af Fugla korti 
Íslands eftir Jón Baldur Hlíðberg, sem gefið 
var út af Máli og menningu árið 2017. Því 
næst var rýnt í Fuglar í náttúru Íslands eftir 
Guðmund Pál Ólafsson, sem einnig var 
gefin út af Máli og menningu árið 2005. 
En rannsóknin studdist ekki ein göngu 
við bækur, því Fuglavefurinn á vegum 
Menntamálastofnunar reyndist oft mjög 
gagn legur vett vangur, þá sérstak lega til 
þess að nálgast ljósmyndir.
 Í fyrstu skrefum rannsóknarinnar 
voru fuglarnir 64 talsins en það reyndist 
mér erfitt að halda utan um slíkan fjölda. Ég 
byrjaði því að kynna mér flokkunarkerfi sem 
stuðst er við til þess að skipta íslenskum 
fuglum upp í sex flokka: vatna fuglar, land
fuglar, sjófuglar, vað fuglar, máf fuglar og 
spörfuglar. Voru því tveir fuglar valdir 
úr hverjum flokki sem „talsmenn“ síns 
flokk og vísar titill verksins Fuglaþing í 
þessa nálgun. Stærðir flokkana eru mjög 
mismunandi, sem gat orðið mjög krefjandi 
þegar var einungis hægt að velja úr fáum 
fuglum. Fuglarnir sem urðu fyrir valinu 
eru því: bjargdúfa, gló kollur, há vella, 
hettu máfur, himbrimi, kría, langvía, rjúpa, 
sandlóa, stari, súla og tjaldur.

Mynd 1: Kórintönsk súla
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2. Rannsókn á mynstrum

Áhuga minn á mynstrum má rekja til 
menntaskólaáranna þar sem ég lærði um 
mynstur FornGrikkja sem bæði má sjá á 
keramik vösum þeirra og í byggingar list. 
Í rannsóknum mínum leitaði ég í gamla og 
frumstæða menningarheima t.d. Forn
Grikkja, Etrúra og frum byggja Ameríku. 
Í mörgum þeirra má sjá náttúru leg fyrir  bæri 
eins og t.d. gróður notaðan sem efni við í 
mynstur (sjá mynd 1). Rann sóknir á sviði 
mynstra þróuðust síðan út í það að læra 
að gera svokölluð seamless mynstur, eða 
sí mynstur eins og ég hef heyrt þau kölluð 
meðal fata hönnunar nema. Það eru mynstur 
sem einkennast að því að þau byrja hvergi 
og enda hvergi og ganga alltaf 
upp í sjálf sig.
 

 3. Efni og aðferðafræði

Það var ljóst snemma í ferlinu að verkið 
þyrfti að vera áþreifanlegt, fremur en á 
stafrænun miðli til að halda tengslum við 
hinn efnislega heim. Mikil til rauna starfsemi 
fór í að skoða og prófa ýmsar leiðir til þess 
að prenta og kanna ýmis yfirborð til þess 
að prenta á. Það mætti lengi telja allar þær 
aðferðir og hráefni sem voru rannsökuð 
en á leiðinni gerði ég mér grein fyrir einu: 
Verkið kallar á aðferð sem af markar ekki 
mynstrin eða rammar þau inn, því það 
raskar upplifun manns af ó endanleika 
þeirra. Það var því ljóst að ég þyrfti að finna 
aðferð sem leyfir mynstrunum að fljóta 
frá einu til annars án þess að flæðinu sé 
hamlað af miðlinum, þar kom tau prent til 
sögunnar. Tau er meðfærilegt og hægt og 
mun hreyfing á lofti umhverfisins hreyfa 
það sem gefur því líflega upplifun sem 
tengir það enn fremur við við fangs efnið.
 Á litlu landi eins og Íslandi er 
gjarnan lítið um sér hæfða þjónustu og 
hún gjarnan dýr. Því var það mér rosalega 
mikil vægt að rannsaka hvað væri hægt að 
láta framleiða fyrir sig hérlendis og hvernig 
maður ber sig að því. Sú vitneskja mun 
reynast mér ó metanleg í fram tíðinni, bæði 
sem fag manneskja og í persónu legum verk
efnum.
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Mynstur

Ég hafði unnið með mynstur áður en 
fundist eins og ég gæti kafað enn dýpra 
í skilningi á þeim og hæfni til þess að 
skapa þau. Það er eitthvað sem er svo 
heillandi við mynstur. Sú hug mynd um 
að mynstur sé enda laust og birtinga mynd 
mynstra sé alltaf  sýnis horn eða gluggi inn 
í ó endanleikann. Mynstur eru eitt hvað sem 
má greina í náttúrunni, bæði í plöntu lífi og 
dýralífi. Því þótti mér mynstur vera góð 
leið til þess að reyna að grípa eitthvað af 
þeirri fegurð sem finna má í ham íslenskra 
fugla. Samruni rannsókna á mynstrum 
og rannsókna á íslenskum fuglum er því 
þungamiðja verk efnisins. Það höfðaði mikið 
til mín að sækja inn blástur í náttúruna, sem 
er rót allrar fegurðar og vinna verk efnið 
þaðan. Eins og frum stæðir menningar
heimar gerðu. 
 Þegar kafað var í heim fuglanna 
í fyrstu var alltaf freistandi að setja sig í 
hlutverk vísindamanns. Fuglar voru þá 
eitt hvað sem ég tengdi við líf vísindi sem er 
fag sem ég tengi þó ekki persónu lega við. 

En nálgunin við viðfangsefnið var nálgun 
úr heimi hönnunar og því reynt eftir bestu 
getu að nálgast viðfangsefnið með það 
mark mið að greina þar form og leggja 
megin áherslu á fagurfræði form anna. 
Það er því óhætt að segja að þetta hafi 
verið einskonar gervi vísindi eða jafnvel, 
ó vísindaleg vísinda rannsókn. Þessi nálgun 
skýrir líka þá ákvörðun að notast ekki við 
liti í verkefninu, því mér þótti það sæma 
rannsóknar niður stöðum, að þær stæðu 
svartar á hvítu. Sú ákvörðun tryggir líka að 
formin fái að standa sem lykil þáttur í niður
stöðu rannsóknarinnar.
 Þegar fuglar eru skoðaðir frá því 
sjónar horni sem ég hef tileinkað mér við 
fram kvæmd verk efnisins eru það ekki 
endilega sömu sér kenni og þau sem líf
fræðingur myndi greina. Ein mikil vægasta 
reglan er sú að formið sé sterkt, not hæft 
og bjóði upp á mögu leika, eins og sést 
á skýringar myndinni hér til hliðar (sjá 
mynd 2). Á myndinni má sjá í þremur 
liðum hvernig hringir á ham himbrima eru 
teknir og settir í nýtt sam hengi með því 
einu að raða þeim og hafa stærðir þeirra 
breytilegar. Mér þykir líka tilvalið að sýna 
mynstur starans í þessu sam hengi (sjá 
mynd 3), þar sem hamur hans var kveikjan 
að verkefninu. Þar má sjá hvernig línurnar 
úr stéli starans eru notaðar til þess að skapa 
mynstur. 

Mynd 2: Mynstur úr himbrima
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Ég gef mér leyfi til þess að stílfæra og eiga 
við viðfangsefnið að vild, rétt eins og þegar 
ég segi sögur, þá gef ég mér alltaf svigrúm 
til þess að ýkja til þess að vekja áhuga 
hlustenda.
 Við gerð mynstranna var það 
mikilvægt að hafa samræmi í huga til þess 
að tryggja skynsamlegt jafn vægi milli 
mynstranna svo þau virki vel saman án 
þess að maður upplifi rof á milli þeirra. 
Mikil vinna fór í að bera þau saman og 
aðlaga að hvor öðru svo ekkert eitt mynstur 
stæði upp úr miðað við annað. Það væri 
hægt að reyna sitt besta til þess að fylgja 
raun verulegum hlut föllum í formum 
fuglanna en því fylgir eitt vanda mál, 
stærðar munur fuglanna myndi gera sum 
mynstrin gróf og önnur fín gerð.   

Möbius formið

Á vissum tímapunkti í verkefninu gerði 
ég mér grein fyrir því að mynstrin þyrftu 
að vera sett í eitthvað samhengi. Þegar 
ég hafði prentað mörg sýnishorn af 
mynstrum á blöð leið mér eins og ég væri 
að gera sölubækling fyrir gardínubúð í 
Skeifunni. Það var því ljóst að góð lausn 
á vandamálinu væri að gefa mynstrunum 
vídd svo hægt væri að sjá þau í öðru 
samhengi en því flata. Ég byrjaði því að 
gera tilraunir með að setja mynstrin á ýmis 
form. Eftir mikið af tilraunastarfsemi með 
þrívíð form var ég kynntur fyrir Möbius 
forminu (sjá mynd 4). Möbius formið hefur 
aðeins eina hlið, sem liggur í einskonar 
hring rás utan um allt yfirborð formsins1.  
Því byrjar formið hvergi og endar hvergi, 
sem mér þótti vera góð til vísun í ó endan
leikann og hug mynda fræðilega binda 
saman mynstrin í verk efninu. Möbius 
formið þykir mér líka fallegt og á huga
vert að draga meiri vísindi inn í þessa 
ó vísindalegu rannsókn.
 

Mynd 3: Mynstur úr stara 

Mynd 4: tölvulíkan af Möbius formi

1„Möbius Strips,“ Brilliant Math & Science Wiki, sótt 8. maí 

2019, www.brilliant.org/wiki/mobius-strips.
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Lokaniðurstaða og uppsetning

Mér varð ljóst í ferlinu að verkið þyrfti að 
vera stórt til þess að mynstrin myndu fá 
að njóta sín. Því var ákveðið, eftir mikla 
tilraunastarfsemi að myndin yrði samsett úr 
tólf efnisbútum sem yrðu 60 cm á breidd og 
heilir 220 cm á hæð. Þeir yrðu svo hengdir 
í hringlaga ramma þar sem þeir fengu að 
hanga frjálsir en á sama tíma mynda eina 
stóra mynd. Hver efnisbútur myndi sýna 
eitt af mynstrunum svo hvert mynstur 
myndi fá jafnt tækifæri til þess að njóta sín 
(sjá mynd 6). Að hengja efnið í hringlaga 
ramma gefur mynstrunum þann möguleika 
að renna í gegnum myndina órofið, án þess 
að heildarmyndin hafi nokkra byrjun eða 
enda. 

Mynd 5 : bjargdúfa, glókollur, hávella, hettumáfur, himbrimi og kría
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Sú nálgun heldur því enn fremur í 
óendanleikann og endurtekninguna ef 
verkið nær óendanlega um sjálft sig. Einnig 
er Möbius formunum raðað þannig að 
staðsetning gengur upp í sjálfa myndina, 
sem gerir það að einskonar mynstri innan í 
mynstri (sjá mynd 7). Það er óhætt að segja 
að það hafi verið brotið blað í sögu minni 
sem nemi í grafískri hönnun þar sem þetta 
er í fyrsta sinn sem ég geri stórt verk. Sú 
reynsla reyndist mér lærdómsrík, að þjálfa 
augað til þess að meta stóra og á þreifan
lega útfærslu af hönnun sem teiknuð er á 
hlutfallslega smáum tölvuskjá. Einnig fór 
mikil vinna í áætlanir, mælingar og smíði, 
því ekkert má bregðast þegar stórt verk 
hangir í lofti.

Mynd 6: langvía, rjúpa, sandlóa, stari, súla og tjaldur
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Mynd 7: Allir efnisbútar saman

Mynd 8: Sýning verksins á Kjarvalsstöðum
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Niðurlag:

Það er skylda mín sem skapandi mannvera 
vera með augun opin fyrir fegurðinni sem 
býr í mínu nánasta umhverfi. Ég tek því á mig 
það hlutverk að reyna að miðla þessari fegurð 
með skapandi nálgun í von um að aðrir geti 
orðið fyrir sömu vitnundarvakningu og ég hef 
orðið. 
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Mynd 9: Verkið tekið niður
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Mynd 1: Corinthian capital, Ancient Rome, sótt 8. maí 2019 af 

www.ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=2701.

„Möbius Strips,“ Brilliant Math & Science Wiki, sótt 8. maí 2019 af, 

www.brilliant.org/wiki/mobius-strips.

Mynd 2: Samsett mynd: Mynd úr safni höfunds og

Himbrimi, Jóhann Óli Hilmarsson, Fuglavefurinn, sótt 21. janúar 2019 af 

www.fuglavefur.is/birdinfo.php?val=7&id=40.

Mynd 3: Samsett mynd: Mynd úr safni höfunds og

Stari, Jóhann Óli Hilmarsson, Fuglavefurinn, sótt 21. janúar 2019 af 

www.fuglavefur.is/birdinfo.php?val=7&id=40.

Mynd 4: Möbius form, mynd úr safni höfunds.

Mynd 5: Mynstur, mynd úr safni höfunds.

Mynd 6: Mynstur, mynd úr safni höfunds.

Mynd 7: Allir efnisbútar saman, mynd úr safni höfunds.

Mynd 8: Sýning verksins á Kjarvalsstöðum,

Leifur Wilberg Orrason, mynd úr safni höfunds.

Mynd 9: Verkið tekið niður,

Helena Rut Sveinsdóttir, mynd úr safni höfunds.

Inngangur: Sýning verksins á Kjarvalsstöðum,

Leifur Wilberg Orrason, mynd úr safni höfunds.

Niðurlag: Sýning verksins á Kjarvalsstöðum,

Leifur Wilberg Orrason, mynd úr safni höfunds.

Myndaskrá

Heimildaskrá


