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listaháskóli íslands
verkefni til BA-gráðu í grafískri hönnun



Verkefni mitt til BA-prófs í grafískri hönnun er tímarit. Megin-
viðfangsefni þess er rafmagn. Í tímaritinu er að finna nokkrar greinar 
eftir mismunandi höfunda þar sem rafmagnið birtist með ólíkum 
hætti auk ljósmynda sem bæði fylgja greinunum eða eru hluti af 
ljósmyndaseríum. Mitt hlutverk var að ritstýra tímaritinu og hanna 
það en einnig tók ég þónokkrar ljósmyndir og skrifaði.

Titillinn sem ég valdi fyrir tímaritið, ±, er ekki aðeins vísun í raf eindir 
eða batterí heldur er ætlunin að hann endurspegli þá rit sjórnar-
stefnu sem ég mótaði. Hún felur í sér að birta m.a. efni eftir unga 
sem aldna, atvinnu menn og á huga fólk. Þar sem undir liggjandi 
þema í tíma ritinu er þörf mannsins til að tengja nýjungar við hið 
yfir náttúru lega og að dýrka það líkt og trúarbrögð eru iðkuð þykir 
mér ekki verra að titillinn geti minnt á trúartákn.

Margir munu eflaust velta fyrir sér hvers vegna ég valdi tímarit í 
prentuðu formi sem miðil. Fáum dylst að tímarit eru hentug til að 
koma á framfæri ólíkum hugmyndum í textum og myndefni. Þrátt 
fyrir að viðfangsefni verkefnisins sé rafmagn er ekki þar með sagt 
að aðeins rafrænir miðlar eins og vefsíður komi til greina. Erfitt er 
að hugsa sér tímarit sem er búið til án rafmagns. Það má því slá 
því fram, ekki síst til gamans, að öll tímarit séu raftímarit þó svo að 
hin endanlega afurð sé ekki knúin rafmagni. Einnig þykir mér gott 
að hafa möguleikann opinn að gefa út fleiri tölublöð því ég er viss 
um að ég muni rekast á viðfangsefni og myndir sem er freistandi 
að birta þegar þetta verkefni er yfirstaðið.
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Ég hafði sam band við vini og kunningja eftir að hafa mótað ó ljósar 
hug myndir um við fangs efni greina. Ég kynnti þeim hug myndir mínar 
en gaf fólki annars frjálsar hendur í skrifum sínum. Allir sem ég 
hafði samband við tóku vel í óskir mínar. Einnig birti ég þrjár eldri 
greinar sem ég fékk góðfúslegt leyfi fyrir. Eftirfarandi greinar er að 
finna í blaðinu:

Sannfæring án gildra raka eftir Önnu Gyðu Sigurgísladóttur. Greinin 
fjallar meðal annars um Felix Nadar en hann líkti ljósmyndatækninni 
við hið guðlega.

Hvað er tæknihyggja? eftir Karl Ólaf Hallbjörnsson heimspekinema. 
Í greininni er fjallað um hugtakið tæknihyggju frá sjónarhorni heim
spekinnar. 

Raflýsíng sveitanna eftir Halldór Kiljan Laxness. Ólöf Björk Ingólfs
dóttir benti mér á þessa grein eftir Nóbelsskáldið. Ég hef fengið 
góðfúslegt leyfi frá Forlaginu og erfingjum hans til þess að birta 
greinina.

Ásmundur og rafmagnið eftir Grétar Þór Sigurðsson listfræðinema. 
Greinin fjallar um höggmyndir Ásmundar Sveinssonar og þá sér
stak lega eina tiltekna mynd, nefnilega Rafmagnið, sem markaði 
tímamót í verkum hans þar sem hann færði sig í auknum mæli yfir 
í nonfígúratífar myndir.

Tvöþúsundvandinn eftir mig sjálfan fjallar um samnefnt fyrirbæri 
sem olli miklu fjaðrafoki við árþúsundamótin. Vandinn var talinn 
geta ógnað  raforkuflutningum meðal annars.

Íslandsvitinn eftir Ólaf Gíslason listfræðing. Það er samnefndur 
titill útilistaverks eftir ítalska listamanninn Claudio Parmiggiani á 
Hellisheiði frá árinu 2000.

Háspenna/Lífshætta eftir Brynju Hjálmsdóttur rithöfund og kvik
myndafræðing. Þetta er esseyja í tíu hlutum sem fjallar um slys 
sem bróðir hennar varð fyrir þegar hann var að sinna viðgerð á 
rafmagnskassa. Hún tengir það við kvikmyndina Kona fer í stríð 
þar sem raforkan leikur stórt hlutverk.

Íslenskur raforkumarkaður eftir Kristófer Kristófersson við skipta
fræðing. Greinin fjallar um íslenskan raforkumarkað eins og hann 
er í dag frá sjónarhorni markaðsfræðings. Einnig er fjallað um svo
kallaðar upprunaábyrgðir.

Um rafmagn eftir Sigurð Bjartmar Magnússon er stuttur pistill sem 
fjallar um rafmagn með beinum hætti frá sjónarhorni eðlisfræðinnar.
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Þegar vinna hófst við verkefnið var alls ekki ljóst hvað ég tæki mér 
fyrir hendur en ég vissi að mig langaði til að blanda gömlu efni við 
nýtt. Minn áhugi á grafískri hönnun liggur ekki síst í ritstjórnarhönnun 
(e. editorial design) og því var ég nokkuð áhugasamur um að taka 
að mér slíkt verkefni. Fyrsta hugmyndin sem ég gekk út frá var að 
finna hitamál og vinna út frá því rannsókn sem úr yrði einhverskonar 
prentgripur.

Fyrsta viðfansefnið sem vakti athygli mína var 2000vandinn. Eftir 
því sem leið á þótti mér 2000-vandinn vera örlítið takmarkandi 
viðfangsefni þar sem flestar þær umfjallanir sem ég las voru heldur 
knappar. Ég efast ekki um að hægt væri að gera áhugavert verkefni 
um 2000vandann en tenging mín við viðfangsefnið rofnaði. Ég 
óttaðist að valið myndi setja mér skorður hvað varðar útlitseinkenni, 
þ.e.a.s. að krafa yrði gerð um að lokaafurðin samsvaraði stílbriðgum 
þúsaldamótanna sem ég finn mig ekki nema takmarkað í.

Á fundi með leiðbeinendum benti Anna Dröfn Ágústsdóttir fagstjóri 
fræða mér á að í þeim gögnum sem ég hafði tekið saman og sett 
í mood board var aug ljós tenging við Orku veitu Reykjavíkur. Þá 
rifjaðist það upp fyrir mér að í því sem ég hafði lesið um 2000- 
vandann óttaðist fólk ekki síst að hann kynni að hafa lamandi áhrif 
á orkuflutning.

Mér fannst orka strax mjög spennandi viðfangsefni og ég sá 
fyrir mér að ná sterkri tengingu við það. Mestan áhuga hafði ég 
á raf orku, ekki síst þar sem ég hafði nýlega lesið Stofuhita eftir 
Berg Ebba Benediktsson. Þar nefnir hann meðal annars hvernig 
rafmagn var dýrkað ekki ósvipað því hvernig fólk dýrkar guð. Einnig 
minnist hann á að mannvirki eins og stöðvarhús virkjanna eiga 
til að líkjast kirkjum. Nærtækasta dæmið um þetta er stöðvarhús 
vatnsaflsvirkjunarinnar í Elliðaárdal. 

Flesta daga gefum við raforkunni ekki svo mikinn gaum en hún er 
órjúfanlegur hluti af lífi okkar. Rafmagn er farið að minna á súrefnið; 
við finnum fyrir vonleysis og köfnunartilfinningu þegar við komum 
snjallsímanum ekki í samband við rafmagn. Rafmagnið er líka langt 
frá því að vera á förum og oftast er talað um raforku sem arftaka 
jarðefnaeldsneytis. Hugtakið orkuskipti er á margra vörum í því 
samhengi. Það væri mannkyninu til mikilla hagsbóta að ná þeim 
skiptum í gegn í allra nánustu framtíð. Sjálfum þykir mér áhugavert 
að skoða með hvaða hætti raforkan hefur birst í menningu okkar; 
hvernig hún kemur fram í bókmenntum, myndlist, byggingarlist og 
hönnun svo dæmi séu tekin. Það var helst út frá þessum forsendum 
sem ég valdi greinar inn í tímaritið.
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Í tímaritinu er fjöldi ljósmynda sem ýmist voru teknar sérstaklega 
fyrir tímaritið á meðan aðrar eru fundnar. Ég hef safnað ljósmyndum 
frá sjómönnum í gegnum árin og beitti svipaðri aðferð til þess að 
velja myndir í tímaritið. Aðferðin felur í sér að afla mikils fjölda af 
ljósmyndum frá fólki úr viðkomandi starfsgrein, í þessu tilviki úr 
raforkugeiranum. Úr þessum myndum vel ég í smærri úrtök og 
raða þeim svo eftir þemum í myndaseríur. Þar sem ég stóð frammi 
fyrir því að þurfa að afla fjölda mynda á skömmum tíma hafði ég 
samband við Orkuveitu Reykjavíkur og RARIK og fékk aðgang 
að myndasafni þeirra og heimild frá þeim til að birta þær. Ein 
ljósmyndasería var tekin sérstaklega fyrir tímaritið en það var Rafael 
Pinho sem tók myndir af fyrrum höfuðstöðvum Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur og fleiri orkumannvirkjum Rafmagnsveitunnar sem öll 
voru hönnuð af Guðmundi Kr. Kristinssyni arkitekt.
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Ljósmynd: Rafael Pinho
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Í fyrirsagnaletur notaði ég Akzidenz Grotesk Condensed. Letrið 
er samþjappað stein skriftarletur og með því vildi ég skapa laus
leg hug renninga tengsl við við vörunarskilti eins og þau sem sjást 
gjarnan á ork umann virkjum. Letrið býr yfir þeim, eigin leikum 
að auð velt er að koma upp lýsingum fyrir á tak markaðan flöt.  
Í meginmál notaði ég Helvetica Neue. Fyrir því vali er engin sér stök 
á stæða önnur en sú að það fer ágæt lega með fyrirsagnaletrinu.

Í eitt skipti þegar mér þótti álagið vera mikið fékk ég mér göngutúr 
til að dreifa huganum. Á göngu minni kom ég auga á sólarsellu sem 
notuð er til þess að afla orku fyrir hraðamæli í Laugarneshverfi. 
Mér þótti gráupplagt að teikna sólarselluna upp og nota sem 
grid fyrir megin máls uppsetningu og til grundvallar á hönnun titil
síðna. Fram að þessu hafði ég notast við hefðbundna tveggja 
dálka uppsetningu sem mér þótti heldur almenn. Til þess að hafa 
uppsetninguna sem sýnilegasta ákvað ég að aljafna textann. Það 
gerði ég einni til að bregða út af þeirri venju sem hefur skapast 
innan deildarinnar að vinstrijafna nær allan texta. Útlínurnar af 
griddinu má sjá í innanverðri kápu textahlutans.

Til þess að skerpa enn frekar á áherslunni sem ég legg á ljós-
myndaþætti fékk ég þá hugmynd að skipta tímaritinu í tvennt 
og hafa ljósmyndagreinar í sér bækling og textagreinar í öðrum. 
Bæklingarnir tveir eru heftaðir við eina kápu og útkoman er zigzag 
brot. Enn fremur er hægt að brjóta annan bæklinginn á bak aftur 
og þá má leika sér að því að para saman texta og ljósmyndir eða 
ljósmyndir úr ljósmyndaþáttum við ljósmyndir úr textagreinum. Við 
þetta gefst lesandanum tækfæri til að verða þátttakandi í mynd-
ritstjórninni. 

Fyrir texta hluta tíma ritsins valdi ég 90g Munken Lynx pappír með 
mattri áferð. Í textahlutanum eru einungis svarthvítar ljósmyndir 
og læsi leikinn á möttum pappír er eins og best verður á kosið.  
Í mynda hlutanum er pappírinn glansandi sem hentar vel fyrir ljós-
myndir í lit. Báðar pappírs tegundirnar eru álíka hvítar. Til að skilja 
ljós mynda þættina þrjá frá hvorum öðrum án þess að nota til þessa 
týpó grafíu er ein grá pappírsörk sem skiptir bæklingnum í þrennt. 
Sami grái pappírinn er notaður í kápu tíma ritsins. 

Hver blaðsíða er í stærðinni 175x245 mm. Það kom sér vel við 
hönnunina því hver örk kemst fyrir á blað í stærð A3 og því var til
tölulega lítið mál að prenta út prufueintak og virða blaðið fyrir sér 
í áþreifanlegu formi. Stærðin gerir það einnig mögulegt að prenta 
tímaritið eða hluta þess sjálfur ef áhugi er fyrir því þegar fram líða 
stundir.
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Mér gafst ekki mikið svigrúm til þess að huga að sýningarútstillingu 
fyrr en að lokinni prófdæmingu. Mér áskotnaðist sólarsella frá 
Rafgeymasölunni í Hafnarfirði. Ég fékk fljótlega þá hugmynd að 
tengja sólarselluna við viftu sem blæs á tímaritið. Með aðstoð 
góðvinar míns tengdum við þetta saman og smíðuðum sérstakt 
borð úr svörtu stáli. Viftan var að lokum fest við borðið og fyrri 
framan hana lagði ég eitt eintak af tímaritinu og opnaði báða hluta 
þess. Efnisvalið stafaði af því að mér þótti svart stál sóma sér vel í 
umhverfinu utan sýningarsalanna. Einnig vildi ég leggja áherslu á að 
borðið er hluti af innsetningu en er ekki hefðbundin sýningarmubla. 
Þar af leiðandi vildi ég ekki nota viðarplötur. Verkið var staðsett fyrir 
utan sýningarsalina á Kjarvalsstöðum vegna þess að sólarsellan 
þarf að vera staðsett þar sem birtuskilyrði eru með besta móti. 

12 innsetning

Ljósmynd: Leifur Wilberg



Að hanna, ritstýra og safna efni í tímarit á skömmum tíma er mikið 
verk og eftir á að hyggja var það nokkuð áhættusamt að takast 
á við þetta verkefni. Það fór einnig talsvert mikill tími í að ákveða 
viðfangsefni sem ég hefði frekar viljað að færi í hönnunarvinnu. 
Það sem hélt mér við efnið var löngunin til þess að fara í gegnum 
allt ferlið við sköpun tímarits. Það er eitthvað sem mig hefur lengi 
langað til að gera og ég er ánægður að mér hafi tekist það. Einn 
helsti lærdómurinn við gerð verkefnisins er líklega sá að áhugavert 
tímarit verður ekki til nema í gegnum gott samstarf. Fyrir framlag 
þeirra sem aðstoðuðu mig við gerð tímaritsins er ég ævinlega 
þakklátur því annars hefði þetta aldrei tekist.
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Ljósmynd: Leifur Wilberg
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