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Útdráttur 
Stundum fær ákveðin hönnun fólk til þess að staldra við, hleypa í brýrnar, flissa og hugsa 

„þetta hlýtur að vera djók“. Í þessari ritgerð verða kenningar varðandi húmor og brandara 

settar í samhengi við kenningar Susan Sontag um camp. Þá verða mörk kaldhæðni og 

einlægni skoðuð – og allt þetta sett í samhengi við nokkur dæmi úr tísku okkar daga og 

ákveðin fagurfræðileg stílbrögð af sviði grafískrar hönnunar.  

Camp er þegar hið óvenjulega, hallærislega og það sem „passar ekki inn“ er 

upphafið og sett á svið eða teflt fram. Þetta er sjónræn fagurfræði sem vísar gjarnan í 

stílbrögð sem þykja vera „svo slæm að það er gott“. Út frá þessum kenningum verða dæmi 

úr hönnunarheiminum – hérlendis og erlendis – skoðuð. Hvað geta kenningar um brandara 

og camp sagt okkur í þessu samhengi – og hvaða tilgangi geta húmor og það sem þykir 

hallærislegt þjónað, sem fagurfræðilegt stílbragð í grafískri hönnun? 

Brandarar eru algeng leið fyrir fólk til þess að mynda tengsl sín á milli. Ásetningur 

og uppbygging brandara geta verið ótrúlega fjölbreytt, en hægt er að nota brandara til að 

beita yfirlæti, til þess að upphefja sig á kostnað annarra. Brandarar geta einnig verið nýttir 

til spennulosunar, þar sem hlátur og grín geta losað um bælingu. Brandarar geta þannig 

losað um félagslega bælingu með því að mynda pláss fyrir gagnrýni og umræðuvettvang 

um tabú samfélagsins, undir yfirskyni gríns. Þá er einnig mikilvægt að skoða uppbyggingu 

brandara, og hvernig þeir fara gjarnan þvert á það sem lagt var upp með. Þessi einkenni má 

einnig sjá í ákveðnum stílbrögðum í hönnun, sem er jafnvel að verða sífellt meira áberandi 

í dag.  
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Inngangur  

Kveikjan að þessari ritgerð var samtal við samnemendur mína. Við vorum að ræða um 

kaldhæðni og hönnun – hönnun sem nýtir sér sjónræn stef í „einlægri kaldhæðni“, eða eins 

og við reyndum að orða stílbragðið: „sincere irony“ og „post-irony“. Við vorum að velta 

fyrir okkur ákveðinni fagurfræði sem lætur okkur hugsa „þetta hlýtur að vera djók“, allt 

vegna einhverskonar misræmis, hallærisheita eða eiginleika sem þykja vera „gallaðir“. Oft 

var um að ræða ýktar og kómískar vísanir í sjónræn stef sem einkenndu síðustu aldamót. 

Við það bættist við einhverskonar nostalgía, upphafning á hversdagsleika og þess 

venjulega. Það reyndist okkur erfitt fyrir að festa fingur á þennan stíl, „hvað væri í gangi?“ 

Við vissum bara að okkur fannst ýmislegt ekki passa saman, vera skrýtið, og svo „slæmt að 

það er gott“, og því um leið: fyndið og áhugavert. Hverskonar „grín“ var hér á ferðinni? 

Húmor og grín skipa stóran sess í menningu okkar og samfélagi. Grínþættir vekja 

reglulega athygli fjölmarga, svo maður segir manni; mælt er með hinum eða þessum 

grínþáttum. Fólk tekur jafnvel að sér að endursegja brandara eða skondnar sögur úr slíkum 

þáttum. Jafnframt notum við sjálf húmor og grín til þess að tengjast öðru fólki eða styrkja 

bönd okkar á milli, létta andrúmsloftið og lundina, því eins og orðatiltækið segir þá 

er hlátur besta meðalið. Það að hafa góðan húmor – og það að „geta gert grín“ – er yfirleitt 

talið vera jákvæður eiginleiki í fari einstaklinga, enda getur hlátur sameinað fólk en á hinn 

bóginn getur húmor og hlátur reyndar einnig valdið úlfúð og sundrað fólki.1  

Húmor og grín geta verið meinfýsin verkfæri og jafnvel endurspeglað hugmyndir 

eða skoðanir sem eru álitnar vera „dauðans alvara“. Hér verður fjallað um þrjár helstu 

kenningarnar um brandara og grín: Yfirlætiskenninguna sem lýsir því þegar brandarar eru 

notaðir sem árás eða til þess að tjá yfirlæti, spennulosunarkenninguna sem segir hlátur losa 

um bælingu sem safnast hefur upp og misræmiskenninguna sem snýr að uppbyggingu 

brandara, þar sem snúið er upp á væntingar hlustandans og brandarinn verður þar af 

leiðandi fyndinn.2 

Þegar eitthvað er „svo slæmt að það er gott“ þá er hægt að segja að misræmið sem 

myndast sé nógu viðeigandi til þess að misræmið gangi upp: eitthvað er svo slæmt að það 

gengur upp og verður gott. Heimspekingurinn Susan Sontag skrifaði rigerðina Notes on 

                                                
1 Bryndís Björgvinsdóttir, „Af hverju eru konur með fætur?: Eiginkonur, ljóskur, hórur og fleiri kvenpersónur 
í bröndurum,“ Skírnir 186, 2. tölublað (2012): bls. 416.  
2 Bryndís Björgvinsdóttir, „Af hverju eru konur með fætur?,“ bls. 429. 
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Camp árið 1964 en þar fjallar hún um fagurfræðilega stílbragðið camp og lýsir 

mismunandi tilgangi þess og einkennum. Camp er margþætt, en Sontag segir eina af 

öndvegisstaðhæfingum camp vera að eitthvað sé „svo slæmt að það er gott“. Camp 

upphefur, veltir fram og ýkir hið gallaða, hallærislega og það sem passar ekki inn.3 Oft er 

camp notað til þess að bregða á leik eða til að vera einhverskonar brandari. Þar sem að 

camp er í grunninn fagurfræðilegt stílbragð þá er auðvelt að sjá því bregða fyrir í hönnun 

og sjónrænum listum. Sjónrænir brandarar og camp geta verið notuð til þess að gagnrýna 

staðla og venjur, hversdagsleikinn er brotinn upp með því að upphefja það sem vanalega er 

skautað framhjá, en það getur einnig verið til þess að mynda tengsl fólks á milli. En hér 

verður fyrst og fremst skoðað, það sem kenningar um brandara og camp geta sagt okkur í 

þessu samhengi – hvernig geta fræðileg skrif um húmor og það sem þykir hallærislegt, 

varpað ljósi á þetta ákveðna fagurfræðilega stílbragð í grafískri hönnun og tísku? 

 

  

                                                
3 Susan Sontag, „Notes on Camp,“ Partisan Review 27, 4. tölublað (1964): bls. 515–516, 530.  
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1. Fræðilegar kenningar um húmor og grín: saga og virkni 

Þrátt fyrir að húmor og grín séu ákveðnir lykilþættir í samskiptum fólks í dag þá var lítið 

skrifað um húmor og grín eins og brandara og kímni, frá fornöld og fram til tuttugustu 

aldar. Það helsta sem hefur varðveist eru ritgerðir um hlátur og húmor, og virðist svo vera 

að almennt hafi grín og hlátur haft ansi neikvætt orðspor í fræðilegum skrifum fyrr á 

tímum. Yfirgnæfandi meirihluti heimspekilegra vangaveltna fyrri alda um þetta 

viðfangsefni hafa til að mynda lýst hlátri og húmor sem einskonar grimmdarhlátri eða 

niðrandi gjörð – og gríni og skopi sem yfirlætisfullri hegðun.4 Líta má allt aftur til 

fræðimanna Grikklands til forna en segja má að forn-gríski heimspekingurinn Plató sé einn 

helsti gagnrýnandi hláturs og gríns. Hann áleit þessar gjörðir vera merki um algeran skort á 

rökvísi og sjálfsstjórn.5 Síðan þá hafa ýmsir reynt að finna út úr því hver kjarni kímni og 

brandara sé, það er að segja: margir spurt sig hvers vegna við segjum brandara og hvað það 

er sem gerir gjörðir eða orð að bröndurum. Það er þó ekki auðvelt að leggja fingur á eitt 

svar við slíkum vangaveltum, enda er erfitt að finna kenningar sem ganga jafnt yfir hinar 

mismunandi tegundir brandara, hláturs og húmors. Þó má nefna þrjár kenningar sem hafa 

verið í fararbroddi á undanförnum áratugum varðandi brandara og hlátur. 

Sé litið aftur til skrifa Plató má sjá að úr þeim sprettur ákveðin kenning um virkni 

gríns og hláturs og kallast hún yfirlætiskenningin. Hún er einna elsta tilraunin til að útskýra 

húmor en samkvæmt henni hlægjum við á kostnað einhvers annars. Viðkomandi 

aðhlátursefni er þá lítillækkað, haft að háði og spotti. Mun yngri kenning hefur einnig 

skipað sér ákveðinn sess í þessum fræðum og fæst hún við húmor og hlátur sem 

spennulosandi afl: Við hlæjum til þess að losa um spennu sem hefur orsakast 

vegna sálrænnar bælingar. Þessa kenningu má rekja meðal annars til skrifa sálgreinandans 

Sigmund Freud frá síðustu árum 19. aldar og kallast hún spennulosunarkenningin. Þriðja 

kenningin sem hlotið hefur brautargengi á þessu sviði kallast misræmiskenningin. Hún snýr 

að uppbyggingu gríns og brandara og lýsir því hvernig slíkt efni getur komið fólki á óvart – 

en þó á hátt sem því finnst engu að síður ganga upp eða vera viðeigandi.6 Allar þessar 

kenningar eru nokkuð flóknar og spretta úr því samhengi sem grínið og hláturinn á sér stað 

innan, og mikilvægt er að huga að. 

                                                
4 John Morreall, „Philosophy of Humor“ ® Humor's Bad Reputation, The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, sótt 6. október 2018, plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/humor/. 
5 Plato og Edith Hamilton, The Collected Dialogues of Plato: Including the Letters, (Princeton: Princeton 
University Press, 1996), bls. 633. Morreall, „Philosophy of Humor“ ® Humor's Bad Reputation. 
6 Bryndís Björgvinsdóttir, „Af hverju eru konur með fætur?,“ bls. 429. 
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1.1 Yfirlætiskenningin 
Yfirlæti og lítillækkandi hlátur hafa lengi verið ráðandi sjónarhorn í fræðilegum skrifum 

þegar rætt er um kímni eða grín. Plató áleit hlátur koma frá grimmdarlegum stað og hann 

hélt því einnig fram að hið fáránlega væri komið frá ákveðinni tegund illsku, og að það að 

fíflast væri löstur. Honum þótti kímni og hlátur vera löstur vegna þess að sá sem hlær, hann 

hlær að öðrum og hlýtur þar af leiðandi að álíta sjálfan sig vera betri en sá sem er hlegið 

að. Slíkt á að lýsa skorti á sjálfsmeðvitund og sjálfsgagnrýni.7 Þaðan er þá nafnið á 

kenningunni sprottið: sá sem hlær er að beita aðra einhverskonar yfirlæti. 

Aristóteles skrifaði einnig um skop og hnyttni í riti sínu Siðfræði Níkomakkosar en 

þar tekur hann undir með Plató. Hann talar um að „auðvirðilegir trúðar sem eru 

yfirgengilegir í fyndni sinni … vilj[i] frekar verkja hlátur en tala eins og sæmir og forðast 

sárindi.“8 Þó tekur hann einnig upp hanskann fyrir hnyttni og kímni, og segir að „hinir sem 

hvorki segja neitt fyndið né unna öðrum fyndninnar telj[i]st ruddalegir afglapar.“9 

Aristóteles virðist því ekki hafa talið húmor og grín tilgangslausan fíflaskap, heldur frekar 

sem mikilvæga vísbendingu um eðli manneskjunnar sem grínast. Hann flokkar fólk eftir 

því hvers kyns grín það stundar og hvort það grínist yfirhöfuð. Skrif Aristótelesar má sjá 

sem vísbendingu um að hlátur og grín hafa þrátt fyrir allt skipt miklu máli fyrr á tímum, og 

átt sér raunverulegan sess sem umræðuefni innan samfélags þess tíma sem hann lifði. 

Sálfræðingurinn Sigmund Freud skrifaði einnig talsvert um brandara og hlátur um 

þarsíðustu aldamót. Hann rýndi þá meðal annars í ásetning brandara. Hann áleit þann 

ásetning vera tvíþættan: annaðhvort var hvatinn kynferðislegur (e. obscene) eða árás (e. 

aggression). Árásarkenning Freud er í takt við kenningar um yfirlæti; hlátur er notaður sem 

árás, hann sýnir þá yfirlæti og tjáir vonsku.10 Kenningar Freud um brandara sem árásir 

tengjast einnig kenningum hans – sem síðar verður komið að – um brandara og hlátur sem 

spennulosandi afl. 

 Á 18. öld sætti yfirlætiskenningin gagnrýni. Francis Hutcheson benti á að 

kenningin næði aðeins yfir ákveðinn flokk brandara og húmors, og að yfirlæti væri alls 

ekki eini hvatinn að baki gríns. Til að mynda má benda á að hægt er að hlæja að sjálfum 

sér. Þá má einnig tína til orðagrín og orðaleiki sem eru ekki sagðir á kostnað einhvers. 

                                                
7 Morreall, „Philosophy of Humor“ ® Humor's Bad Reputation. 
8 Aristóteles, Siðfræði Níkomakkosar, b. 1 (Reykjavík: Hið íslenzka bókmennafélag, 2011), bls. 366. 
9 Aristóteles, Siðfræði Níkomakkosar, bls. 366. Morreall, „Philosophy of Humor“ ® Humor's Bad 
Reputation. 
10 Elliott Oring, „Appropriate Incongruity,“ í Jokes and their relations, kafli. (Lexington, Kentucky: 
University Press of Kentucky, 1992), bls. 1. 
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Einnig benti hann á að yfirlæti og yfirburðir olli ekki alltaf hlátri, oft leiddi það frekar til 

vorkunnar eða orsakaði jafnvel engin sérstök hughrif.11 Sem dæmi hefur fullorðin 

manneskja líkamlega og vitsmunalega yfirburði ef hún ber sig saman við lítið barn, en þrátt 

fyrir það þá þykir það ekki endilega fyndið að barnið sé vitgrannara en hinn fullorðni 

einstaklingur. Fullorðin manneskja sem gerir grín að barni fyrir að vera lítið og óreynt er 

sjaldséð, og þætti líklegast furðulegt frekar en fyndið.  

Brandarar geta að sjálfsögðu byggt á grundvelli yfirlætis en það er ekki forsenda 

þess að brandari geti verið fyndinn og orsakað hlátur, samkvæmt gagnrýni Hutcheson. 

Einnig má geta þess að sami brandarinn getur verið sagður á ólíkum forsendunum innan 

mismunandi hópa og í ýmiskonar samhengi.12 Hópur af femínístum getur sagt lítillækkandi 

brandara gagnvart konum og hlegið saman að honum, ekki vegna þess að þeim finnst 

konur vera annars flokks heldur vegna þess að brandarinn þykir vera fáránlegur eða þá að 

verið er að láta í ljós kaldhæðni. Ef hópurinn sem brandarinn gerir grín að, er hlíft við að 

heyra brandarann – „Æ, þér finnst þetta ekkert fyndið“ – þá er hins vegar líklegt að verið sé 

að segja brandara á kostnað einhvers, og þar af leiðandi að notast við yfirlæti og 

lítillækkun.13 En þar sem yfirlætiskenningin fór að þykja of götótt til þess að geta staðið ein 

og sér sem útskýring á því sem þykir fyndið þá tóku nýjar kenningar að líta dagsins ljós 

seint á 19. öld og á þeirri tuttugustu, og skrif og vangaveltur um viðfangsefnið að færast í 

aukana. 

1.2 Spennulosunarkenningin 
Spennulosunarkenningin reyndi að veita svör við þeim spurningum sem vöknuðu við 

gagnrýni á yfirlætiskenningunni. Á 18. öld reyndi Anthony Cooper, lávarður í Shaftesbury, 

að útskýra hlátur sem einskonar „dýra-anda“ sem sleppur úr mannslíkamanum, en á þeim 

tíma álitu vísindamenn að í gegnum taugar mannslíkamans færi dýraandi sem héldi í 

honum lífinu.14 Mannkynið öðlaðist betri skilning á taugakerfinu næstu tvær aldirnar og 

spennulosunarkenningin breyttist því í takt við ný fræði. Freud setti í kjölfarið fram eina 

þekktustu kenninguna um grín og hlátur, en hann áleit hlátur vera losun á uppbyggðri orku 

sem hefur safnast saman. Orkan myndar sálræna bælingu en hefur kost á að losna út í 

                                                
11 Morreall, „Philosophy of Humor“ ® The Superiority Theory. Francis Hutcheson, Reflections Upon 
Laughter, and Remarks Upon the Fable of the Bees (Glasgow: R.Urie, 1750), bls. 11. 
12 Bryndís Björgvinsdóttir, „Af hverju eru konur með fætur?,“ bls. 432. 
13 Sama heimild. 
14 Morreall, „Philosophy of Humor“ ® The Relief Theory. Anthony Ashley Cooper Earl of Shaftesbury, 
Sensus Communis: An Essay on the Freedom of Wit and Humour (Indiana: Garland Publication, 1971).  
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hlátri. Freud sagði brandara því vera einskonar leið til losunar á þessum bældu 

tilfinningum, sem varða ýmiskonar tabú á borð við dæmis kynlíf, andúð á einhverju eða 

hvort tveggja.15 

Freud áleit að með bröndurum og hlátri hleypti fólk út tilfinningum sem vanalega 

væru bældar niður í því samfélagi sem viðkomandi lifir og hrærist í; með hlátri væri fólk 

að losa um spennu sem safnast hafði upp, meðal annars vegna ýmissa tabúa í samfélaginu 

eða innan vissra hópa sem má ekki ræða opinskátt um. Freud lagði því til að hlátur og grín 

losi um þá bælingu sem gat ekki fengið útrás á annan hátt. Þegar það má ekki tala um 

einhver ákveðin tabú þá getur hinsvegar myndast pláss til þess að tala um það undir 

yfirskyni gríns, eitthvað sem á yfirborðinu ber ekki að taka „alvarlega“, en Freud lagði til 

að bæri oft með sér einskonar árás.16 Til að útskýra þetta betur má til dæmis minnast á 

virkni brandara í Sovétríkjunum, þar sem þeir voru ekki einungis notaðir til þess að létta 

lundina heldur einnig til þess að gagnrýna ráðandi stjórnarfyrirkomulag og valdhafa sem 

annars mátti ekki gagnrýna. Brandararnir mynduðu pláss til þess að tjá það sem mátti ekki 

tjá – og pláss til gríns á kostnað valdhafa. Í þessu tilviki voru brandarar einskonar óbein 

mótmæli og tjáðu um leið mótþróa gegn yfirráðum sovéska ríkisins. Grínarinn gat á 

lúmskan máta viðrað raunverulega skoðun sína með gríni og um leið losað um spennu.17 

Að þessu leitinu til sagði Freud brandara vera skylda draumum, hann sagði tabúin birtast 

okkur í draumum – þó í brenglaðir mynd – þar sem við náum ekki að ritskoða drauma 

okkar eða stýra þeim. Það sama á við um grínið: undir yfirskyni gríns er hægt að segja 

ýmislegt sem ekki fengi að flakka væri okkur alvara – það er að segja: værum við að 

ritstýra orðum okkar.18 

Bandaríski mannfræðingurinn Elliott Oring hefur einblínt mikið á brandara og 

húmor í skrifum sínum. Hann gagnrýnir áherslu Freud á brandara sem árás, enda myndast 

þrengri spurning þegar velt er upp ásetningi brandara: í staðinn fyrir að spyrja: „hvað tjáir 

þessi brandari?“ þá segir hann Freud spyrja alltaf: „á hvern ræðst þessi brandari?“ Hægt er 

að sjá galla við þessa þrengingu enda eru brandarar þarna strax settir í neikvæðan búning í 

                                                
15 Morreall, „Philosophy of Humor“ ® The Relief Theory. James Strachey og Anna Freud, þýð., „Jokes and 
Their Relation to the Unconcious,“ The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund 
Freud, b. 24 (London: Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, 1953).  
16 Oring, „Appropriate Incongruity,“ bls. 1. 
17 A. Yurchak, „The Cynical Reason of Late Socialism: Power, Pretense, and the Anekdot“, Public Culture 9, 
tbl. 2 (1997): bls. 181–184. 
18 Sigmund Freud og James Strachey, The Interpretation of Dreams (New York: Basic Books, 2010), bls. 
295. 
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seinna dæminu, sem Oring segir að eigi ekki alltaf við.19 Spennulosunarkenningin hefur 

því sætt ákveðinni gagnrýni og fengið að víkja örlítið til hliðar, enda er hugmyndin um 

ákveðið magn orku sem „safnast upp“ í líkama fólks ekki mjög viðurkennd í dag.20 Þó má 

gefa spennulosunarkenningunni sitt pláss enda hlær fólk oft að bröndurum sem fjalla um 

eitthvað óþægilegt, ósanngjarnt eða vandræðalegt. Nægir að líta til ýmissa 

sjónvarpsþáttaraða þar sem búnar eru til óþægilegar og vandræðalegar aðstæður, oft með 

yfirgengilegum vísunum í samfélagsleg tabú. Má til dæmis má nefna þætti eins og The 

Office, Curb Your Enthusiasm, Klovn og Nathan For You, þar eru aðalpersónurnar að 

skapa eða lenda í mjög óþægilegum aðstæðum sem fá áhorfendur til að hlæja 

taugaveiklunarhlátri. 

Spennulosun getur líka átt við um ádeilur og pólitík. Til dæmis má nefna íslensku 

þættina Spaugstofuna, þar sem gert var grín að atburðum liðinnar viku og þeir krufnir með 

bröndurum og leikþáttum þar sem jafnvel var tekist á við alvarlegustu mál vikunnar á 

gamansaman hátt. Í þessu samhengi má segja að þá hafi þjóðin verið búin að safna upp 

spennu yfir fréttum og atburðum vikunnar, sem síðan var losað um á laugardagskvöldi með 

hlátri í gegnum grín Spaugstofunnar.21 

1.3 Misræmiskenningin 
Misræmiskenningin lítur að uppbyggingu eða strúktúr brandara og annars grínefnis. Hún 

bendir á ferli þar sem ákveðnar hugmyndir eru gefnar í skyn, en að því loknu er brotið 

gegn þessum hugmyndum – eða því sem búist var við – og fólki komið á óvart. Misræmið 

myndast þegar eitthvað brýtur í bága við þá mynd okkar af heiminum eða aðstæðum sem 

búið var að draga upp, snúið er á væntingar og munstur sem við höfum vanist eða 

þykjumst þekkja. Þessi kenning hefur verið skoðuð af heimspekingum eða sálfræðingum á 

borð við James Beattie, Immanuel Kant, Arthur Schopehauer og Søren Kierkegaard, svo 

einhverjir séu nefndir.22  

Fyrsti heimspekingurinn til þess að nota orðið incongruity í þessu samhengi – eða 

misræmi – var James Beattie. Hann lýsir því hvernig tvær einingar sem teljast tengjast á 

einn eða annan hátt geti myndað furðu og hlátur þegar hlustandinn tekur eftir 

                                                
19 Elliott Oring, „To Skin an Elephant,“ í Jokes and their relations, kafli. (Lexington, Kentucky: University 
Press of Kentucky, 1992), bls. 17. 
20 Morreall, „Philosophy of Humor“ ® The Relief Theory. 
21 Nanna Guðmundsdóttir, „‘Mokið ykkar flór’ Spaugstofan og kreppan,“ (BA-ritgerð í þjóðfræði, Háskóli 
Íslands, 2010), bls. 33. 
22 Morreall, „Philosophy of Humor“ ® The Incongruity Theory. 
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einhverskonar misræmi.23 Hægt er að sjá dæmi um þetta í uppistandi og bröndurum þegar 

flytjandi myndar „set-up“ og kemur svo með „punchline“, það er að segja: ákveðinn 

heimur er skapaður og ákveðnar væntingar eru þar af leiðandi myndaðar – en svo kemur 

lokaeining skyndilega inn í púsluspilið sem brýtur gegn þessum væntingum.24 

Misræmiskenningin er talin eiga víðar við þar sem að hún getur útskýrt þá brandara og 

fyndni sem yfirlætiskenningin og spennulosunarkenningin útskýra ekki, eins og til að 

mynda orðagrín. Þó ber að hafa í huga að allar geta þessar þrjár kenningar blandast saman 

og átt við: brandari getur verið yfirlætislegur, losað um spennu og byggt á misræmi sem 

kemur á óvart, allt á sama tíma.25 

Misræmi dugir þó sjaldnast eitt og sér til þess að eitthvað sé álitið vera fyndið. 

Þegar eitthvað kemur fólki á óvart er hægt að bregðast öðruvísi við en með hlátri, til dæmis 

getur fólki brugðið. Það getur einnig byrjað að óttast eða orðið fyrir vonbrigðum, og þar 

fram eftir götunum. Aristóteles snerti á þessari hugmynd þegar hann lýsti „grínistanum“ og 

sagði „hið fáránlega vera mistök eða misræmi sem veldur ekki sársauka né 

eyðileggingu.“26 Beattie gætti þess að benda á mikilvægi þess að misræmið verði að vera 

viðeigandi, það er að segja að grín byggi á því að tvö óskyld efnistök komi heim og saman 

og tengist á einn eða annan hátt.27 Þetta sést glögglega þegar einhver „fattar“ brandara; það 

er að segja þegar fólk eygir að það sé tenging a milli tveggja þátta brandarans – og sú 

óviðbúna tenging kemur skyndilega heim og saman fyrir fólki. 

1.4 Ásetningur gríns 
Hér hef ég leitast við að varpa ljósi á brandara, húmor og hlátur út frá þremur kenningum. 

Brandarar og grín geta hinsvegar verið mjög óræð form tjáningar. Það er ekki alltaf skýrt 

hver ásetningur grínsins er og hvort einhver ásetningur sé til staðar, eða stærri merking að 

baki. Brandarar eru í eðli sínu óræðir og eðli brandara og gríns er að slíku eigi ekki að taka 

alvarlega.28 En samt er sagt að öllu gríni fylgi alvara og er það rétt að nokkru leyti: hægt er 

að flokka brandara sem vísbendingar um ríkjandi menningu eða viðhorf ákveðinna 

samfélagshópa. Þótt verið sé að grínast þá segir grínið til um hvað þykir fyndið innan 

hópsins hverju sinni og það lýsir hópnum. Einnig er hægt að nota brandara til þess að 

                                                
23 James Beattie, Essays: On Poetry and Music, as They Effect the Mind; On Laughter and Ludicrous 
Compostition; On the Utility of Classical Learning, (London: W. Creech and E. and C. Dilly, 1776), bls. 320.  
24 Morreall, „Philosophy of Humor“ ® The Incongruity Theory. 
25 Bryndís Björgvinsdóttir, „Af hverju eru konur með fætur?,“ bls. 429. 
26 Morreall, „Philosophy of Humor“ ® The Incongruity Theory. 
27 Oring, „Appropriate Incongruity,“ bls. 2. 
28 Sama heimild, bls. 14. 
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gagnrýna eða gera grín að ríkjandi valdafyrirkomulagi eða óréttlæti – og þar með bendir 

grínið á slíkt. Á þann hátt getur bröndurum fylgt mikil alvara en einnig léttleiki og kímni á 

sama tíma.29 

 Samhengi og aðstæður eru lykilþættir í tilraunum til að skýra óræða brandara. 

Samhengið getur veitt skilning á hver ásetningur og boðskapurinn er – ef einhver er. 

Húmor myndast ekki í tómarúmi og getur merking brandarans breyst eftir því hvar, 

hvenær, við hvern og af hverjum hann er sagður. Allt ljáir þetta brandara samhengi sem 

styður undir eða dregur úr fyndni hans.30 Eitt af því sem dregur úr tilgátu Freud um að 

brandarar séu árás er einmitt það, að tilgangur brandara breytist á milli samhengja og því 

er ekki hægt að greina þá alltaf á svo þröngan hátt.31 Brandarar geta þá einnig verið notaðir 

sem árás á jákvæðan hátt, sum sé: hægt er að nota þá til þess að gera grín að núverandi 

valdakerfi og gagnrýna það, og til að sýna hvernig verið sé að gera árás á einn ákveðin 

samfélagshóp. Þeir geta því einnig sameinað fólk og hópa.  

Lítillækkandi brandara má nota til þess að benda á óréttlæti eða erfið málefni, 

sérstaklega ef þeir eru notaðir af þeim hópi sem brandarinn fjallar um. Einnig er hægt að 

hlæja að bröndurum sem grínast með alvarleg málefni án þess að verið sé að draga úr 

alvarleika viðfangsefnisins, heldur getur grín skapað pláss til þess að losa erfiðar 

tilfinningar og spennu, og brydda síðan í kjölfarið upp á uppbyggilegri umræðu um þetta 

alvarlega viðfangsefni.32 Þannig má til dæmis nota brandara til að „brjóta ísinn“ og hefja 

samskipti. 

Brandarar geta verið sterkt tól til þess að koma ákveðnu áliti eða hugmyndum til 

skila án mikillar „alvöru“. Á þann hátt getur grín, leikur með orð, aðstæður og hugmyndir, 

sameinað hóp á hátt sem ekki margt annað getur gert. Sameiginlegur hlátur myndar tengsl 

á milli fólks rétt eins og börn sem leika sér saman mynda tengsl sín á milli. Leikir hverfa 

ekki í úr lífi okkar þegar við vöxum úr grasi, heldur breytast leikirnir og taka á sig nýjar 

myndir. 33 Grín, brandarar og fíflagangur eru því eins konar leikur, mikilvægt tól til þess að 

mynda tengsl, tjá sig og læra af umhverfinu. 

                                                
29 Bryndís Björgvinsdóttir, „Af hverju eru konur með fætur?,“ bls. 430. 
30 Sama heimild, bls. 429. 
31 Oring, „To Skin an Elephant,“ bls. 16–17. 
32 Bryndís Björgvinsdóttir, „Af hverju eru konur með fætur?,“ bls. 430. 
33 Morreall, „Philosophy of Humor“® Humor as Play, Laughter as Play Signal. 
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1.5 Kaldhæðni og íronía 
Kaldhæðni og íronía eru ekki ný af nálinni. Hið sígilda dæmi um íroníu er aðferð forn-

gríska heimspekingsins Sókratesar, sem í samræðum sínum þóttist ítrekað vera ófróður og 

óvitur, og bjó þannig til rökræður sínar. Hann sagði annað en það sem hann meinti og lét 

eins og að hann skorti vitneskju um umræðuefnið til þess að ögra eða skora á viðmælendur 

sína.34 Kaldhæðni myndast þegar eitthvað er sagt eða gert þvert á það sem meint er. 

Kaldhæðni getur þannig verið meiningin að baki þess, þegar einhver segir eitthvað 

„jákvætt“ í hæðnistóni og gefur þannig í skyn að raunverulega sé verið að meina andstæðu 

þess sem orðin tjá.35 Orðið „hæðni“ er falið í orðinu kaldhæðni, en hún getur verið notuð til 

þess að sýna yfirlæti – til að hæðast að þeim sem er talað við. 

Kaldhæðni þarf þó ekki að byggja á yfirlæti. Í grunninn þá er það misræmið sem 

getur þótt fyndið. Þversögnin í því sem er meint og því sem er sagt myndar grínið, rétt eins 

og misræmiskenningin greinir frá.36 Hér má nefna að séra Jakob Jónsson fjallaði um 

kaldhæðni og húmor í samhengi við nýja testamentið í doktorsritgerð sinni og eftir 

umfjöllun sína um skop, sem er þýðing hans á irony, aðgreinir hann íronistann og 

húmoristann í sundur. Hann segir húmoristann vera einlægan, ólíkt íronistanum. 

Húmoristinn segir það sem hann meinar en hinn kaldhæðni gerir það ekki, þar sem hinn 

kaldhæðni er með látalæti og segir og gerir eitthvað þvert á einlæga skoðun, í gríni.37 

Vissulega má taka undir þessa hugmynd en samt vil ég velta því upp, hvort kaldhæðni geti 

þó ekki einnig verið einlægni á vissan máta, og verður það skoðar nánar í næsta kafla.  

2. Camp: hið húmoríska stílbragð 

Heimspekingurinn Susan Sontag gaf út sitt fyrsta stórvirki árið 1964, verkið Notes on 

Camp. Þar fjallar hún um fagurfræðilega fyrirbærið camp sem hún lýsir sem ást á því ýkta, 

því sem er á skjön eins og til dæmis hlutum sem þykjast vera eitthvað annað en þeir eru. 

Fyrst og fremst er camp þó ákveðið fagurfræðilegt stílbragð.38 Stílbragðið er oftast tengt 

við klæðnað og fatatísku, en það getur einnig átt við um húsgögn, leturnotkun, tónlist, 

ýmiskonar afþreyingu og nánast allt sem getur talist á sviði þess fagurfræðilega. 

                                                
34 Jakob Jónsson, Humour and irony in the New Testament: illuminated by parallels in Talmud and Midrash 
(Leiden: Brill, 1985), bls. 27. 
35 Sama heimild. 
36 Morreall, „Philosophy of Humor“ ® The Incongruity Theory. 
37 Jakob Jónsson, Humour and irony in the New Testament, bls. 28. 
38 Sontag, „Notes on Camp,“ bls. 516. 
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Camp byggir að miklu leyti á því að gera eitthvað í gríni, ýkja og mynda misræmi 

rétt eins og þegar grín er viðhaft. Camp er einnig nátengt kaldhæðni, þar sem verið er að 

nota stíl til þess að miðla misræmi: Meina eitt en gera annað. Kjarni camp er til dæmis 

fagurfræðileg staðhæfing eins og: „Þetta er svo slæmt að það er gott“.39 En þrátt fyrir það 

þá á sú staðhæfing ekki alltaf við. Dæmi um eitthvað sem er svo slæmt að það er gott væri 

léleg bíómynd sem er þó svo skemmtileg og falleg í einlægni sinni, vegna þess að hún er 

svo óhrædd við að vera léleg. Bíómyndarinnar er notið í ákveðinni kaldhæðni sem felur þó 

í sér einlægni á sama tíma, það sem er misheppnað við hana eignar sér sess sem camp. 

2.1 Camp sem brandari 
Camp felur oft í sér misræmi á sama hátt og brandarar. Þegar eitthvað er „svo slæmt að það 

er gott“ þá er fyrirbærinu teflt fram sem eitthvað lélegt og sem eitthvað frábært á sama 

tíma. Til þess að camp gangi upp þá verður misræmið að vera viðeigandi og í réttu 

samhengi. Til dæmis þá gæti það verið camp ef ég, sem ung kona árið 2018, myndi 

klæðast fyndnum, mjóum sólgleraugum eins og Neo í The Matrix frá árinu 1999. 

Sólgleraugun vísa til aldamótanna og tísku sem er liðin. Sólgleraugun eru ýkt og 

hallærisleg, svo hallærisleg að þau geta orðið flott meðal annars af því að fólk þekkir þau 

úr The Matrix. Þau eru slæm og góð á sama tíma. Misræmið er viðeigandi vegna þess að 

gleraugun vísa í menningarfyrirbæri, tímabil og ákveðinn tíðaranda sem er hægt að bera 

kennsl á og þykir jafnvel eftirsóknarvert á sinn hátt til að mynda vegna nostalgíu. 

Camp er því að segja má afskaplega háð tíma, tíðaranda og samhengi. Í skrifum 

sínum tekur Sontag fjölmörg dæmi sem eiga ekki mikið við í dag. Það sem þótti fyndið og 

camp árið 1964 í Bandaríkjunum þykir það ekki endilega lengur, samhengið er farið og 

þær upplýsingar sem þarf að búa yfir til þess að misræmið sé viðeigandi eru ekki til staðar. 

Þannig úreldist camp líkt og brandarar úreldast með tíð og tíma.40 En þrátt fyrir að dæmin 

sjálf sem Sontag nefnir séu úrelt þá standast hugmyndir hennar tímans tönn. Það sem telst 

vera camp er stanslaust að breytast – líkt og brandarar. Tíminn getur breytt og bætt það 

sem virðist í fyrstu vera laust við sjarma og töfra á líðandi stundu. Það sem er of nálægt 

okkur í dag, það er nátengt hversdagslegum raunveruleika og laust við fantasíu, segir 

Sontag.41  

                                                
39 Sama heimild, bls. 530. 
40 Bryndís Björgvinsdóttir, „Af hverju eru konur með fætur?,“ bls. 417. 
41 Sontag, „Notes on Camp,“ bls. 524. 
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Það sem þykir vera galli eða lélegt á einum tímapunkti getur elst vel og orðið 

fyndið, heillandi eða einskonar fantasía. Vísanir í fortíðina – jafnvel fortíð sem eitt sinn 

þótti ekki vera upp á marga fiska – geta vakið upp ákveðin hugrenningartengsl og 

eftirsóknarverðar tilfinningar. Það er engin tilviljun að margar þær vísanir sem að camp 

byggist á eru eitthvað sem hefur dottið úr tísku, og hefur orðið hallærislegt. Með tímanum 

þá er margt fyrirgefið og nostalgían myndar svið fyrir hið ófullkomna til að vera upphafið 

á ný. Það sem er hversdagslegt og ómerkilegt í nútímanum getur orðið frábært og magnað 

eftir að einhver tími hefur liðið, og fjarlægð frá þeim hversdagsleika hefur myndast.42 Til 

að mynda geta ýmis vörumerki og auglýsingar úr æsku eða ungdómi myndað ákveðna 

táknmynd fyrir þann tíma, og þegar það er ekki lengur hluti af hversdagsleikanum og tími 

hefur liðið þá getur það verið camp að upphefja það, bæði sem misræmi (upphafning á 

hversdagsleika, kaldhæðni í að njóta einhvers sem er gamalt og „ljótt“) en einnig sem 

spennulosun. Það getur verið spennulosun að því leyti að hægt er að njóta ófullkomleikans 

þegar tími hefur liðið, eins og hvernig brandarar um ákveðin tabú eru spennulosandi. 

Spennan getur einnig verið falin í fortíðarþrá, og söknuði eftir einfaldari tíma. Camp gerir 

pláss fyrir galla og þrár til þess að vera notið og sýnd, það sem var áður ómerkilegt er það 

ekki endilega lengur.  

Í fyrstu andrá virðist camp kannski fela í sér yfirlætislega kaldhæðni. Eitthvað ýkt, 

hallærislegt og úr sér gengið er dregið fram að nýju, upphafið í ákveðinni þversögn, málað 

af íroníu og kaldhæðni. „Svo lélegt að það er gott“ virðist fela í sér þetta yfirlæti gagnvart 

því sem campið beinist að. Að nota camp getur því virst vera skortur á einlægni. Eins og 

minnst hefur verið á, þá getur kaldhæðni verið túlkuð á sama máta,43 vegna þess að sá sem 

stundar hana segir eða gerir eitt en meinar annað. Hið sama getur gilt yfir camp: Það að 

nota ákveðna fagurfræði í gríni er það sama og að hlæja að henni en ekki með henni. En 

Susan Sontag tekur hins vegar upp hanskann fyrir camp og segir það ekki vera 

yfirlætislega kaldhæðni heldur einlægni. Hún segir camp vera umfram allt leið til þess að 

njóta fremur en að dæma. Það birtist kannski sem kaldhæðni, en er þó einlæg kaldhæðni: 

Kaldhæðni sem nýtur þess sem ekki gekk upp á sínum tíma og þykir hallærislegt eða 

misheppnað. Susan segir jafnframt camp lýsa ást á ófullkomleika, og vera upphafning á 

slíku frekar en að litið sé niður á það.44 Þannig getur camp afmáð þá hugmynd að hlutir séu 

góðir eða lélegir, flottir eða ljótir. Camp gefur aðra linsu, þar sem hinu ljóta er ljáð fegurð. 

                                                
42 Sama heimild. 
43 Jakob Jónsson, Humour and irony in the New Testament, bls. 28. 
44 Sontag, „Notes on Camp,“ bls. 528, 530. 



 

 13 

Í fyrstu andrá virðist það bara vera brandari sem gerir grín að hinu ófullkomna, en þegar 

betur er að gáð þá er verið að njóta óvissu og óskýrra marka, sem brandarar og húmor gera 

þá einnig: að bregða á leik með mörk og reglur.45 

2.2 Camp í tísku 
Það sem er camp er ekki endilega öllum augljóst. Sá sem horfir og meðtekur þarf að búa 

yfir ákveðnum upplýsingum til þess að skilja það sem campið vísar í, rétt eins og til þess 

að skilja brandara þá þarf að búa yfir ákveðnum upplýsingum til að „fatta“ grínið. Á 

þennan hátt getur camp verið tól til þess að sameina fólk sem hefur svipaðan skilning, og 

til að mynda ákveðinn ísbrjót meðal þeirra sem „eru með í brandaranum“. Á hinn bóginn 

getur það einnig verið útilokandi fyrir þá sem skilja ekki misræmið. Þetta getur jafnvel 

valdið úlfúð: Þegar eitthvað sem er samkvæmt almenningsálitinu fagurfræðilega „ljótt“ er 

þó notað í raunverulegu samhengi, þá getur fólki blöskrað yfir hve „illa“ hefur verið 

gengið til verks. Viðbrögðin verða þá nokkuð hörð. Dæmi um slíkt eru ófá í tískuheiminum 

í dag.  

Þegar tískurisinn Balenciaga, undir handleiðslu Demna Gvasalia, gaf út strigaskó 

undir nafninu Triple S þá varð fjaðrafok. Skórnir vísuðu í illa farna og þykkbotna strigaskó 

frá níunda eða tíunda áratug síðustu aldar, skó sem búið var að úthýsa sem hallærislegri 

tísku. Nú þegar leitað er á Google að orðunum „ugly sneakers“ þá koma aðallega upp 

myndir af Triple S skóm Balenciaga. Skórnir sættu mikillar gagnrýni, þar sem tískurisinn 

var sakaður um að halda því fram að eitthvað væri flott sem er „raunverulega“ ljótt – og að 

þannig væri tískuhúsið einfaldlega að 

selja ljóta strigaskó fyrir mikinn 

pening.46 Þrátt fyrir gagnrýnina 

seldust skórnir upp á svipstundu og 

settu þeir einnig mark sitt á skótísku 

síðasta árs.47  

                                                
45 Sama heimild, bls. 525.  
46 Julianne Escobedo Shepherd, „Finally Someone Has the Guts to Tell the Truth About This Fucking Ugly 
Balenciaga Sneaker,“ Jezebel, sótt 12. nóvember 2018, jezebel.com/finally-someone-has-the-guts-to-tell-the-
truth-about-th-1826226450. Allie Fasanella, „The Best Quips on Twitter About Balenciaga’s New Triple S 
Shoe,“ Footwear News, sótt 15. nóvember 2018, footwearnews.com/2017/focus/athletic-outdoor/balenciaga-
triple-s-sneaker-twitter-reaction-423937. 
47 Karl Smith „The Best Ugly Sneakers of 2018 – Ranked,“ Dazed, sótt 26. nóvember 2018, 
dazeddigital.com/fashion/article/39602/1/best-ugly-sneakers-2018-ranked-vetements-balenciaga-louis-
vuitton-demna-gvasalia. 

Mynd 1: Triple S skór Balenciaga þóttu ljótir 
og er hönnun þeirra er gott dæmi um camp. 
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Skórnir eru aðeins hluti af stærri fagurfræðilegri bylgju sem kallast gjarnan 

normcore en þá er teflt fram því sem gjarnan þykir vera ómerkilegt, hversdagslegt og 

gamaldags, en umfram allt venjulegt. Þegar hið venjulega er upphafið þá myndar það 

ákveðið misræmi; svo ómerkilegt að það verður merkilegt og að því leitinu til er normcore 

birtingarmynd camp. Demna Gvasalia hefur haft töluverð áhrif á tískuheiminn síðastliðin 

ár með notkun sinni á camp en hann leiðir bæði Balenciaga og tískuhúsið Vetements. Þessi 

merki eru sterk birtingarmynd fagurfræði camp í dag en tískulínur þessara tískuhúsa 

einkennast af vísunum í internetmenningu, kaldhæðni og misræmi þess að upphefja og 

ýkja hversdagsleikann sem hátísku.48 

Metropolitan Museum of Art í New York heldur á hverju ári glæsilega veislu sem 

almennt ber heitið Met Gala. Samkoman er til styrktar Costume Institute innan 

Metropolitan safnsins, en á hverju ári er ákveðið þema fyrir 

sýningu safnsins á búningum, tísku og klæðnaði.49 Gestir mæta í 

veisluna í glæsilegum búningum og klæðnaði í samræmi við 

tísku ársins. Í maí árið 2019 verður ný sýning opnuð en hún ber 

yfirskriftina Camp: Notes on Fashion.50 Það verður áhugavert að 

sjá hvernig gestirnir túlka þemað. Það verður að öllum líkindum 

mjög fjölbreytt, ýkt og yfirgengilegt, og vísar í marga 

mismunandi tíðaranda.51 Á vefsíðu Met gala hefur verið valin 

mynd af klæðnaði sem hönnuðurinn Virgil Abloh hefur skapað 

undir merkinu Off-White.52 Á myndinni klæðist gína svörtum 

kjól með áletrunina “LITTLE BLACK DRESS” í Helvetica-

leturtegundinni og stígvélum með áletruninni “FOR 

WALKING”. Abloh notar gæsalappir í verkum sínum og glæðir 

                                                
48 Aileen Kwun, „How ‘camp’ Went from the Margins to Mainstream,“ CNN Style, sótt 13. nóvember 2018, 
cnn.com/style/article/camp-exhibition-met-gala-2018/index.html. 
49 „The Costume Institute,“ The Metropolitan Museum of Art, sótt 10. nóvember 2018, 
metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/the-costume-institute. Alice Newbold, „Met Gala 
2019: Everything You Need To Know,“ British Vogue, sótt 10. nóvember 2018, vogue.co.uk/article/met-
gala-2019. 
50 „Camp: Notes on Fashion,“ The Metropolitan Museum of Art, sótt 26. nóvember 2018, 
metmuseum.org/exhibitions/listings/2019/camp-notes-on-fashion. 
51 Hamish Bowles, „The Met 2019 Exhibition And Gala Theme Has Just Been Revealed: ‘Camp: Notes On 
Fashion’,“ British Vogue, sótt 10. nóvember 2018, vogue.co.uk/article/met-costume-institute-2019-
exhibition-camp-notes-on-fashion. 
52 „Camp: Notes on Fashion.“ 

Mynd 2: Kjóll og stígvél Virgil Abloh, 
framleitt undir merkinu Off White. 
Sontag sagði camp miðla vísunum 
sínum innan gæsalappa. 
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því merkingu orðanna kaldhæðni. Auðvitað eru stígvél „for walking“ en að merkja þau 

með slíkri áletrun innan gæsalappa getur verið camp-leg ýking á hinu hversdagslega og 

einnig fyndið vegna misræmis; það þarf ekki að merkja það sem er augljóst með stórum 

feitletruðum stöfum en kannski er hér verið að vísa í samtíma okkar daga þar sem 

ýmiskonar merkingar spila stór hlutverk. Hér er einnig verið að nota týpógrafíu og grafíska 

hönnun til þess að mynda brandara – og til þess að ýkja það sem á annars að vera augljóst 

eða sjálfsagt.  

2.3 Camp og grafísk hönnun 
Grafísk hönnun felur í sér að miðla hugmyndum og upplýsingum og tjá ákveðin skilaboð 

skýrt og skiljanlega.53 Sontag segir camp hinsvegar notfæra sér vísanir í það sem er skýrt 

og skilmerkilega sett fram, frekar en það sem er óræðara eða loðið. Það skýra og 

skilmerkilega er þó með camp-stílnum sett í nýtt samhengi, enda er auðveldara að leika 

eftir það sem hefur skýrar skírskotanir.54 Sjónræn tól sem hafa það gjarnan að markmiði að 

miðla upplýsingum á auðskiljanlegan máta eru því kjörinn vettvangur fyrir camp-

stílbragðið: Það snýr upp á það sem á að vera skiljanlegt og þannig getur einskonar 

brandari orðið til. Til dæmis má nefna vörumerkið Esso sem var starfandi á Íslandi þangað 

til árið 2007. Þetta þekkta merkið er nú nánast afmáð úr menningu okkar. Bensínstöðin 

sem var á hverju horni lifir nú aðeins í minningu þeirra sem upplifðu þetta vörumerki sem 

hluta af sínum hversdagsleika. Í dag er hægt er að vitna í merkið og nota í hálfgerðu gríni 

en einnig einlægni. Merki (e. logo) Esso er í senn svo hversdagslegt en sjaldgæft, og um 

leið svo umvafið nostalgíu að það er orðið að frábæru viðfangsefni fyrir camp-stílinn.  

2.3.1 Dæmi um camp í íslensku samhengi  
Sigurður Oddsson hefur starfað sem grafískur hönnuður í tíu ár 

og hefur hann skapað sér stóran sess í hönnunarsenunni 

hérlendis.55 Á Twitter-síðu hans má sjá lógó sem hann bjó til og 

notar sem sína forsíðumynd.56 Merkið er blá sporaskja á hvítum 

bakgrunni, en hægra megin í sporöskjunni stendur rauðum 

steinskriftarstöfum „so“ sem er skammstöfun Sigurðar. Myndin 

er skýr vísun í Esso-merkið, enda er það eins fyrir utan að „Es“ 

                                                
53 Juliette Cezzar, „What is graphic design?,“ AIGA, sótt 20. nóvember 2018, aiga.org/guide-
whatisgraphicdesign. 
54 Sontag, „Notes on Camp,“ bls. 525. 
55 „Siggi Odds,“ Sigurður Oddsson, sótt 8. nóvember 2018, siggiodds.com. 
56 „siggioddss,“ Twitter, sótt 8. nóvember 2018, twitter.com/siggioddss. 

Mynd 3: Twitter forsíðumynd 
hönnuðarins Sigga Odds. 
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– eða fyrstu tveir stafirnir – hefur verið fjarlægt. Með því að vísa í merkið bregður hann á 

leik með tíðaranda, merki sem eitt sinn þótti afskaplega hversdagslegt hefur nú snúið aftur 

sem efni í camp. Sá sem sér merkið og þekkir vísunina skilur brandarann – skilur campið.  

Vörumerki, form, letur og aðrir grafískir þættir eru langoftast sköpuð í því skyni að 

miðla einhverju ákveðnu á skýran máta. Merki sem er vel hannað á að miðla skýrri og 

kjartyrtri ímynd af þeim eða því sem það er skapað fyrir. Gísli B. Björnsson, einn af okkar 

áhrifamestu grafísku hönnuðum, segir í nýlegri bók sinni Merki og form, að „Merkið [eigi] 

að vekja ákveðna tilfinningu, segja til um stöðu eða tilgang og 

tjá sögu og samhengi.“57 Í öðrum orðum: Miðla skýrum 

persónuleika.58 Því eru merki – sökum þess hve skýr en 

jafnframt táknræn þau eru – oft notuð í camp-fagurfræði.  

Þá má einnig nefna að Sigurður Oddsson þróaði fúþark-

rúnaletur og setti jafnframt saman smátímarit (e. zine). Þar 

sýndi hann dæmi um hvernig rúnaletrið gæti birst í íslenskum 

hversdegi. Hann sett letrið inn í þekkt íslensk merki til þess að 

sýna hvernig þessi arfleifð myndi líta út væri hún sjálfsagður 

hluti af hversdagslífi Íslendinga, hefði til að mynda rómanskt 

stafróf aldrei tekið við.59 Samsetningin er vel heppnuð og jafnframt spaugileg, þegar þetta 

forna letur er sett í merki Bónuss, Heklu, Hreyfils-Bæjarleiða og fleiri auðþekktra íslenskra 

leturmerkja. Misræmi verður til en verður um leið viðeigandi, þar sem þetta er letur sem 

var raunverulega notað fyrr á tíð.  

2.3.2 Aldamótin snúa aftur 
Grafísku hönnuðirnir Annika Soja og Lena Manger halda uppi tímariti og vefsíðu undir 

yfirskriftinni What about zeitgeist? þar sem þær einblína á að fanga tíðaranda samtímans í 

gegnum grafíska hönnun. Vefsíða verkefnisins er stafræn sýning (e. digital exhibition) sem 

inniheldur fjölbreytt verk frá 51 samtímahönnuði þar sem hvert og eitt reynir að fanga 

tíðarandann eftir sinni eigin túlkun. Sýningin veltir upp spurningunni: hvaða áhrif hefur og 

mun tíðarandi hafa á samtímahönnun í framtíðinni?60 Það er áhugavert að skoða þessa 

stafrænu sýningu í samhengi við kaldhæðni, camp og vísanir í „galla“ fortíðar. Mörg 

                                                
57 Gísli Björnsson, Merki og form (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2018), bls. 7. 
58 Sontag, „Notes on Camp,“ bls. 525. 
59 „Rúnamerki – Runemarks,“ Sigurður Oddsson, sótt 26. nóvember 2018, siggiodds.com/Runamerki-
Runemarks. 
60 „Annika Soja,“ Annika Soja, sótt 26. nóvember 2018, annikasoja.com. 

Mynd 4: Fúþark letur notað í merki 
matvöruverslarinnar Bónusí 
smátímariti Sigga Odds. 
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verkanna innihalda vísanir í internetmenningu og stafrænir gallar eru algengt stef. 

Læsileiki víkur á mörgum stöðum fyrir ákveðnum anda og stemmningu, og ýkt og 

yfirgengileg form, letur, áferðir og litir gera töluvert vart við sig. Hægt er að sjá mörg 

sjónræn stef sem eru fengin að láni frá aldamótamenningu, þar sem stafræn grafísk hönnun 

var fyrst að byrja að þróast.61  

Í samræmi við kenningar Sontag um camp þá eru hönnuðurnir ekki endilega að 

beita myndmál aldamótanna yfirlæti, heldur að tefla þeim fram sem einhverju áhugaverðu 

sem mætti dvelja betur við. Nostalgía og kaldhæðni gagnvart aldamótunum eru sýnileg í 

verkunum, enda birtist það víða í dag, eins og til að mynda í ljótu strigaskóm Balenciaga. 

Kannski eru aldamótin komin nógu langt aftur í tímann til þess að hægt sé að fyrirgefa 

þann „ófullkomleika“ sem þá átti sér stað – séð út frá sjónarhorni okkar – og endurlífga 

þau í gegnum camp-stílinn. 

Hér má nefna að grafíski hönnuðurinn Gréta Þorkelsdóttir nýtir sér þessi stef mikið 

í sinni vinnu. Í viðtali við It’s Nice That lýsir hún sjálfri sér sem maxímalista sem reynir að 

pakka eins miklu og mögulegt er á einn flöt. Einkenni vinnu hennar er stafræn afskræming, 

ógrynni tilvísana í poppmenningu, aldamótin og nostalgíu, og týpógrafía sem setur 

                                                
61 „What about Zeitgeist,“ What about Zeitgeist, sótt 26. nóvember 2018, whataboutzeitgeist.com/about. 

Mynd 5: What about zeitgeist? 
Plakat sem vísar í rave plaköt 
aldamótanna eftir Marie Mestwerdt. 

Mynd 6: What about zeitgeist? 
plakat eftir Ksti Hu & Heimer. 
Grófleg þrívíddarteikningin og 
leturnotkun vísar í tímann þegar sú 
tækni var ný á nálinni og óþróuð. 

Mynd 7: What about zeitgeist? 
plakat eftir Sakaria Studio og 
Johanna Lundberg.  
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 fagurfræði frekar en læsileika í forgang.62 Á vefsíðu Grétu 

má ekki aðeins sjá verkefni hennar heldur er vefsíðan sjálf 

líka hönnuð af henni.63 Hún er þakin vísunum í gamlar html-

vefsíður. Hún tekur fagurfræði sem hefur þótt „gölluð“, eins 

og gamlar vefsíður sem ekki hafa verið uppfærðar, og notar 

þau sjónrænu stef sem birtast þar viljandi. Hún teflir þeim 

fram og myndar eitthvað spennandi og áhugavert í kjölfarið. 

Ekki vegna þess að hún er að beita þessi verkfæri fyrri tíma 

yfirlæti heldur til þess að upphefja þau: á vefsíðunni má finna 

takka sem minna á gif-myndir eða takka sem tilheyrðu 

gömlum blogcentral-síðum aldamótanna eða GeoCities 

vefsíðum. Slíkt virðist vera góður efniviður í camp 

fagurfræði samtímans.  

Tímaritið SOFA eftir Caia Hagel og Ricarda Messner 

notar miklar vísanir í ódýr og fjöldaframleidd stelputímarit frá 

níunda áratugnum en þær sögðu helsta sjónræna innblásturinn 

vera „90’s trash nostalgia“. Gjörðin að vísa sterkt í það sem er „stelpulegt“ getur verið 

pólitísk hönnunarákvörðun líka. Það gefur pláss fyrir fagurfræði sem er oft afskrifuð sem 

barnaleg, ódönnuð og smekklaus. Yfirgnæfandi, litríkt, ýkt og tjáningarmikið umbrotið 

                                                
62 Lucy Bourton, „Greta Thorkels: a graphic designer creating Gilmore Girls zines and record sleeves,“ It's 
Nice That, sótt 20. nóvember 2018, itsnicethat.com/articles/greta-thorkels-graphic-design-160817. 
63 „Greta Thorkels,“ Gréta Þorkelsdóttir. sótt 27. nóvember 2018, gretathorkels.net. 

Mynd 8: Skjáskot af vefsíðu Grétu Þorkelsdóttur, skærblá, smellanleg orðin með 
undirlínunni eru vísanir í eldri vefsíður. 

Mynd 9: Nærmynd af leiðarkerfi 
vefsíðunnar, hnapparnir til þess að fara 
yfir í næstu mynd eða loka henni minna á 
leiðarkerfi innan bloggsíðna rétt eftir 
aldamót. 
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upphefur þessa stelpumenningu sem oft er litið 

niður á. Félagslega er stelpum oft kennt að láta 

ekki mikið fyrir sér fara, og biðjast afsökunar ef 

þær taka pláss. Með því að nota þessa 

fagurfræði þá er henni skapaður sess, án þess að 

biðjast afsökunar á því. Það er ekki verið að 

gera grín að fagurfræðinni, heldur heimtar hún 

sitt pláss og að fagurfræði stelpumenningar sé 

skoðuð og virt.64  

SOFA tímaritið er ekki skapað til þess 

að miðla „lélegum“ eða „góðum“ smekk. Hagel 

og Messner segja um SOFA: „It’s not trying to 

sell a visually aspirational lifestyle. It’s more 

realistic than that. It engages with and is 

inspired by culture outside the visual elite.“65 

Þessi hugmyndafræði er nátengd einum punkti Sontag um camp: það hafnar svart-hvítum 

skilgreiningum um hvað er „gott“ eða „vont“. Mörkin mást frekar út, vont verður gott, eða 

áhugavert, eða eitthvað allt annað. Það snýst um að njóta, virða fyrir sér og upphefja hið 

mannlega, róf frekar en þrönga fasta.66  

  

                                                
64 Ruth Jamieson, „In the World of Magazines, What’s So Good About Bad Taste?,“ Eye on Design, sótt 11. 
október 2018, eyeondesign.aiga.org/in-the-world-of-magazines-whats-so-good-about-bad-taste. 
65 Jamieson, „In the World of Magazines, What’s So Good About Bad Taste?“ 
66 Sontag, „Notes on Camp,“ bls. 525. 

Mynd 10: Forsíða SOFA magazine 2016 
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Lokaorð 

Að njóta hins ljóta getur verið vandmeðfarið en á sama tíma skapandi og oft á tíðum 

fyndið. Í upphafi ritgerðarinnar var farið yfir kenningar um brandara, húmor og fyndni. Það 

sem þykir fyndið getur þjónað mismunandi tilgangi og ástæðurnar sem kunna að liggja að 

baki gríns eru fjölbreyttar. Yfirlætiskenningin lýsir því þegar brandarar eru á kostnað 

einhvers – og notaðir til þess að sýna yfirlæti. Það að brandarar séu alltaf árás þótti ekki 

fullnægjandi kenning þar sem að ekki er hægt að setja undir þann hatt til dæmis orðagrín. 

Samkvæmt spennulosunarkenningunni losar hlátur og grín um spennu eða einhverskonar 

bælingu. Jafnframt mynda brandarar vettvang til gagnrýni eða til umræðu um samfélagsleg 

tabú undir yfirskyni gríns. Misræmiskenningin snýr að uppbyggingu gríns, frekar en 

ásetningi, og lýsir því þegar ákveðnar væntingar hafa verið myndaðar, en undir lokin er 

farið þvert á þessar væntingarnar, fólki er komið á óvart með viðeigandi misræmi – til þess 

að brandarinn gangi upp þá þurfa ólíkir þættir að kallast á og passa saman á ákveðinn hátt. 

Í öðrum kafla var farið yfir kenningar heimspekingsins Susan Sontag um 

fagurfræðilega stílbragðið camp sem upphefur hið hallærislega, gallaða eða það sem er á 

skjön. Camp byggir oft á misræmi þar sem teflt er fram því sem passar ekki inn í 

hefðbundnar væntingar. Til þess að geta skilið misræmið – skilið campið – þarf að búa yfir 

ákveðnum upplýsingum til þess að misræmið sé skiljanlegt, og verði þar að leiðandi 

viðeigandi – og hægt sé að „fatta“ brandarann sem býr í stílbragðinu í kjölfarið.  

Stílbragðið camp er einna helst tekið til umræðu í samhengi við tísku, en stílbragðið 

getur valdið miklu fjaðrafoki og ágreiningi fólks á milli. Þegar hið ljóta er sagt vera fallegt 

þá þykir það vera þversagnakennd staðhæfing, líkt og að verið sé að blekkja fólk eða selja 

því nýju föt keisarans. Í samtímanum má nefna Balenciaga, en merkið hefur þolað mikla 

ádeilu (og gífurlegar vinsældir) fyrir vísanir sínar í hið hallærislega og upphafningu á því 

sem þykir ofur venjulegt. Camp sem tískufyrirbæri, hvort sem það birtist í grafískri 

hönnun, fatahönnun eða á öðrum vettvangi, er oft háð tíðaranda hvers tíma og samhengi 

hverrar stundar – líkt og brandarar og grín. Stílbragðið er því gífurlega breytilegt eftir 

stund og stað.  

Camp sækir oft vísanir sínar til fortíðarinnar, en tíminn getur fyrirgefið ýmsa galla 

og mistök sem eitt sinn þóttu vera ólíðandi. Með tímanum myndast ákveðin fjarlægð á það 

sem þótti vera misheppnað og hægt er að draga það þá fram á ný, og upphefja jafnvel 

vegna þessara „galla“. Hér hafa verið tekin dæmi um einskonar afturkall til fortíðar í 
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grafískri hönnun, meðal annars vísanir í aldamótamenningu sem birtist sterkt í 

samtímanum. Um leið glittir einnig í nostalgíu og fyrirgefningu fyrir hið hallærislega, og 

vettvangur myndast að nýju fyrir hina ýktu sjónrænu aldamótanna til þess að snúa aftur.  

Hægt er að horfa á upphafningu á lélegum smekk, camp, sem pólitíska gjörð. Það 

er ekki lengur verið að aðhyllast fasta staðla, heldur að mynda pláss til þess að setja 

spurningarmerki við ríkjandi staðla og jafnvel gagnrýna þá. Spennulosun getur myndast 

við að sleppa takinu af föstum stöðlum og tefla fram einhverju sem hefur verið útskúfað 

eða ýtt til hliðar. Þegar camp-hönnun er haldið uppi getur það gert hönnunina minna 

aðgengilega fyrir suma hópa – sem „fatta ekki grínið“ eða skilja ekki vísanirnar og hvað sé 

a seyði, nánast eins og um einka-húmor sé að ræða. Á móti kemur: ef að „lélegur“ smekkur 

getur verið „góður smekkur“ þá þýðir það að nánast hver sem er getur tekið þátt, þó að það 

skorti reynslu eða fjármagn.67  

Camp getur verið skemmtilegt og margþætt stílbragð sem breytist, þróast og 

aðlagast í takt við tíðaranda og samfélagsstrauma. Það sem virðist á yfirborðinu vera 

jafnvel yfirlætisleg kaldhæðni getur þó oft falið í sér einlægni og ást á því gallaða, liðna, 

misheppnaða og yfirgengilega. Kaldhæðnin getur á þann hátt einnig verið einlæg. Camp 

leitast við að afmá svart-hvíta staðla um hvað er „flott“ og „ljótt“ hverju sinni. Það myndar 

frekar fjölbreyttar leiðir til þess að horfa á fagurfræði. Hið ljóta verður fallegt, hið 

venjulega og hversdagslega verður einstakt og framúrskarandi, og fortíð, nútíð og framtíð 

blæða saman í eitt. 

 

 
 

  

                                                
67 Jamieson, „In the World of Magazines, What’s So Good About Bad Taste?“ 
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