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Kettir eru áhugaverðir, óútreiknanlegir og uppátækjasamir, enda þekktir fyrir furðulega 
hegðun. Kettir koma okkur sífellt á óvart með nýjum uppátækjum daglega, með því 
t.d. að hlaupa á vegg, ráðast á fæturna á manni eða jafnvel festa sig í plastpoka. Við 
virðumst seint fá leið á því hvernig kettir haga sér enda þykir það fyndið og eðlilegt á 
sama tíma. En hvernig væri ef við mannfólkið hegðuðum okkur eins og kettir? Mark-
mið verkefnisins er að leika sér með þá hugmynd á myndrænan hátt.



Í verkefninu mínu til BA gráðu í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands gerði ég bók 
sem inniheldur teikningar af manneskju hegða sér eins og köttur. Í þessari  
greinagerð ætla ég að tala um hvernig og afhverju ég valdi umfjöllunarefnið  
ásamt því að tala um rannsóknavinnu og hönnunarferli verkefnisins.

AFHVERJU KETTIR?

Ég vildi að hugmyndin á bak við verkefnið yrði skemmtileg og skoplegt og ég vissi frá 
upphafi að ég vildi gera eitthvað myndrænt, eitthvað eins og myndasögu eða my-
ndaseríu þar sem ég gæti nýtt teiknihæfileika mína því ég tel það vera mín sterku 
hlið sem hönnuður. Ég átti mjög erfitt með að finna hugmynd að lokaverkefni til að 
byrja með en hugmyndin um ketti kom mjög óvænt út frá samtali sem ég átti við 
vinkonu mína. Hún á kött sem er með mjög stóran og skemmtilegan persónuleika, 
líkt og aðrir kettir, og eins og svo oft áður var hún að lýsa fyrir mér atviki þar sem 
kötturinn hennar hafði verið að hegða sér á einhvern furðulegan máta. Það fékk 
mér til að hugsa hversu áhugaverðir kettir eru og hversu skrítin og óútreiknanleg 
hegðun katta getur verið. Mér fannst því áhugavert að skoða nánar hvernig og 
afhverju kettir hegða sér eins og þeir gera.

HUGMYNDAVINNA

Kettir eru vinsælt efni hjá mörgum til þess að teikna og sá ég fljótlega að margt af því 
sem hefur verið gert er mjög svipað ¬– flest af því myndasögur um það hversu 
óútreiknanlegir kettir eru og alla þá skringilegu hluti sem þeir gera. Ég vildi gera ei-
tthvað öðruvísi, gera eitthvað án þess endilega að sýna kettina sjálfa í myndunum. 

Þegar ég fór að afla mér upplýsinga um ketti skoðaði ég bæði sögur af netinu ásamt 
því að spyrja vinkonur mínar út í kettina þeirra. Kom í ljós að allir virtust hafa 
sérstakar skoðanir á persónuleika þeirra og höfðu flestir margar áhugaverðar 
sögur að segja, þá sérstaklega tengt skringilegri hegðun kattanna. Ég vildi þó kafa 
örlítið dýpra og fór þá að skoða allt sem ég gat fundið um ketti, allt frá því hvernig 
þeir haga sér og afhverju, líkamlega þætti sem og andlega. Ég komst fljótlega að 
því að kettir og fólk eru alls ekki svo frábrugðin hvort öðru og gerði ég því lista yfir 
það sem við eigum sameiginlegt með þeim. Listinn var ágætlega langur en eitt af 
því áhugaverðasta sem ég komst að er það að kettir deila nánast sama DNA og 
við mannfólkið eða allt að 90%, en til samanburðar þá deila simpansar 98% sama 
DNA og menn og því ekki svo mikill munur þar á milli.  Þetta fannst mér áhugavert 
vegna þess hversu margt við eigum sameiginlegt með köttum á sama tíma og 
við erum svo ólík í hegðun. Ég fór því að velta því fyrir mér hvernig það væri ef við 
myndum haga okkur eins og kettir. Það var þá sem ég fékk þá hugmynd að snúa 
dæminu við: fólk að haga sér eins og kettir. 

Næsta skref var að safna saman öllum þeim sögum sem ég hafði fundið fyrr í 
rannsóknarferlinu og vinna myndirnar út frá þeim. Í fyrstu var ég að einblína 
á fáránlega hegðun, eitthvað sérstakt sem kettir eiga til að gera sem tengist 
persónuleika þeirra. Sem dæmi um sögu var einn köttur sem opnaði alltaf DVD 
spilarann þegar eigandi hans var að horfa á mynd. Það er fyndið að hugsa til þess 
en mér varð fljótt ljóst að sögur eins og þessi væru kannski of nákvæmar og erfitt 
að teikna án þess að vita hvað væri í gangi. Ég fór því að einblína á „hefðbundna“ 
kattarhegðun, eitthvað sem flestir kettir gera.

HÖNNUNARFERLI

Þegar kom að því að velja teiknistíl hugsaði ég með mér að minn vanalegi stíll sem 
er realistic teikningar yrði of flókinn og myndi ekki passa við efnið. Þar sem efnið 
er spaugilegt fannst mér tilvalið að teikna fígúrurnar á einfaldan og skýran máta 
og leyfa fígúrum að vera hlutfallslega ófullkomnar og „skrítnar“, svolítið eins og í 
teiknimyndasögum.

Í fyrstu sá ég fyrir mér að myndirnar yrðu handmálaðar með gouache litum þar sem 
ég vildi fá þá áferð sem fylgir því að mála. Ég vildi þó ekki ákveða neina tækni strax 
og fór því að skoða aðra möguleika á útfærslu. Það næsta sem ég prófaði var að 
teikna í tölvu, ég er ekki vön þeirri aðferð en ég naut þess að teikna í tölvunni og 
ákvað því að halda í þá aðferð. 

Eftir að hafa teiknað upp nokkrar myndir í tölvunni áttaði ég mig á því að ég þurfti að 
bakka örlítið. Ég var pínu föst þar sem ég var að einblína á allt of marga hluti í einu 
og því var verkefnið ekki að þróast af neinu viti. Ég áttaði mig þá á því að ég hafði 
slept einu mikilvægu skrefi í ferlinu en það var að handskissa upp allar senurnar 
áður en ég myndi færa mig yfir í tölvuna. 
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Mynd 1 og 2: Skissur frá vinnuferli



Ég handskissaði því upp allar senurnar sem ég var búin að skrá hjá mér og til að byrja 
með voru þær allar mjög hráar og einfaldar línuteikningar með litlum sem engum 
bakgrunni. Ég áttaði mig fljótlega á því að bæta bakgrunnum við myndirnar myndi 
gefa þeim meira líf og að senurnar yrðu sterkari fyrir vikið.

Þegar ég byrjaði að teikna myndirnar í tölvunni hélt ég í sömu pastel litapalletuna og 
ég hafði verið að vinna með þegar ég málaði myndirnar í byrjun ferlisins. Þar sem 
myndirnar breyttust mikið eftir að ég fór að handskissa þær varð mér ljóst að sú 
litapalletan hentaði ekki lengur myndunum. Mér fannst þær gera þær flatar og 
ómerkilegar og það er eitthvað sem ég vildi alls ekki.

Ég fór yfir í það að vinna aðeins með tvo liti en mér fannst einfaldleikinn sem það gaf 
myndunum henta vel og á sama tíma fengu senurnar að njóta sín betur. Í fyrstu 
prófaði ég að vinna með svartan og bláan en á áttaði mig á því að blár væri ekki 
réttur litur fyrir hugmyndina. Mér fannst eins og ég þyrfti að finna liti sem myndu 
passa við einkenni katta. Ég fór að skoða kattarfeld og litapalletu þeirra og komst 
að því að svartur, hvítur og appelsínugulur væru algengustu litir í feldi katta og 
fannst því tilvalið að nota þessa þrjá liti í myndunum.

Ég vildi að myndirnar myndu halda í einhverja áferð, en með því að teikna í tölvu geta 
myndirnar einmitt misst þann eiginleika. Ég leitaði því að prentaðferð sem gæti 
haldið í einhversskonar áferð og komst að því að Riso prent væri mjög tilvalið fyrir 
verkefnið, sú prentaðferð er fullkomin fyrir tveggja til þriggja lita prent og gefur 
myndunum mjög skemmtilega og fallega áferð. Útkoma Riso prents er heldur 
aldrei sú sama, rétt eins og óútreiknanleg hegðun katta.

Ég prentaði verkefnið hjá prentstofunni Farva, en þau sérhæfa sig í Riso prenti. Þau 
eiga ágætis úrval af litum fyrir Riso prentið en þau voru samt sem áður ekki með 
þennan appelsínugula lit sem ég var að vinna með. Þeir litir sem þau áttu sem voru 
næst því að vera appelsínugulur var gull og neon appelsínugulur. Ég prófaði að 
prenta í báðum litum til þess að sjá hvort kæmi betur út og valdi ég að prenta með 
gulllituðum þar sem mér fannst það minna á kattarfeld. 

BÓKARHÖNNUN

Lokaprentið inniheldur 14 senur sem ég taldi samsvara algengustu hegðun katta. 
Hægt er líta á senurnar sem eina heild eða sem sögu en á sama tíma virka þær líka 
sem stök mynd en það er í raun í höndum áhorfendans að ákveða hvernig hann vil 
líta á þær. 

Mig langaði til að safna öllum senunum á einn stað þar sem maður gæti notið þeirra 
saman og þótti mér besta leiðin að setja þær saman í bókverk eða zine. Ég hand 
saumaði bókina saman sjálf og er bókarkápan síðan límd á. Bókin er prentuð á 
170 gr. Munken Polar, ég fékk þann pappír frá prentsmiðjunni en hann þykir henta 
mjög vel fyrir Riso prent. Bókin er 15 cm á hæð og breidd, upphaflega ætlaði ég 
að gera hana stærri en eftir að hafa prófað að prenta myndirnar í mismunandi 
stærðum fannst mér þær koma betur út þegar þær voru minni. 

Þar sem kettir eru hvergi sjáanlegir í innsíðunum bókarinnar vildi ég hafa mynd af ketti 
framan á kápunni til þess að gefa þeim sem skoðar bókina smá vísbendingu um 
hvað hún fjallar um. Kápan er prentuð á 200 gr. svartan pappír, það er ekki oft sem 
maður getur prentað á svartan pappír en gyllti liturinn í Riso prenti er eini liturinn 
sem nær að þekja svartan flöt 100% og því fannst mér tilvalið að nýta tækifærið. 

Mynd 3: Skissa án bakgrunns  Mynd 3: Skissa með bakgrunni 

Mynd 5 – 8: Myndir af bókverkinu



LITIÐ UM ÖXL

Yfir heildina litið er ég ánægð með útskriftarverkefnið mitt. Ég náði að sameina áhuga 
minn á myndskreytingu og bókarhönnun í prentgrip sem er að mínu mati vel 
heppnaður. Ferlið frá hugmyndavinnu og fram að sýningu var samt sem áður mjög 
stressandi en lærdómsríkt. Ég komst að því hvað tímaplan og skipulag er mikil-
vægur hluti af svona stóru verkefni. Þrátt fyrir að ég hafi gengið í gegnum margar 
tilfinningasveiflur í garð verkefnisins og verið í miklu kappi við tímann, þá gafst ég 
aldrei upp og þetta hafðist fyrir rest. Rúsínan í pylsuendanum er svo sú að eftir allt 
saman endaði ég á því að fá mér sjálf kött!

SÝNINGIN

Á sýningunni langaði mig að leggja bæði áherslu á bókarhönnunina sjálfa og innsíður 
bókarinnar. Á sýningunni voru tvö eintök af bókinni til sýnis og voru allar fjórtán 
senurnar hengdar upp á vegg svo áhorfandinn gæti notið þeirra án þess að þurfa 
endilega að fletta í bókinni. Ég ákvað að mála flötinn á bak við myndirnar svo þær 
myndu ekki falla inn í vegginn og valdi ég lit sem mér þótti tóna vel við gyllta litinn í 
myndunum og varð þessi brúnrauði litur fyrir valinu. Þar sem myndirnar eru frekar 
litlar vildi ég ekki að festingarnar yrðu of áberandi og truflandi fyrir myndirnar. Ég 
valdi því að festa þær upp með títiprjónum.

Mynd 9 – 11: Myndir frá sýningunni
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