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C CLEF  Musical symbol used to indicate  
  the pitch of written notes
ALLA BREVE  Time signature symbol referred  
  to as cuttime, equivalent of 2/2 
ANDANTE Tempo at a walking pace 
CRESCENDO Increase of loudness in music 
DIMINUENDO  Decrease in loudness in music
FORTE  Dynamic indicating loudness
PIANO  Dynamic indicating softness
ENGAGE PED. Tells the player to put the sustain  
  pedal down. 
RELEASE PED.  Tells the player to let the sustain  
  pedal up.
MORDENT A single rapid alternation with  
  the note above or below 
GUIDA  Indicates the point of entry of the  
  successive voice parts of a canon 
SEMIQUAVER REST     
  Sixteenth rest
FERMATA Note should be prolonged   
  beyond the normal duration
SEGNO  Indicates where to repeat from  
  in the case of Dal Segno
CODA  Passage that brings a piece  
  to an end. 

E1–3

F1–3

E1–3

EFNISYFIRLIT                    INDEX



Falin Tákn/Hidden Symbols

Verkefni til BA gráðu í grafískri hönnun

© Rán Ísold Eysteinsdóttir 2019

Hönnun og umbrot Rán Ísold Eysteinsdóttir
Prentun Farvi prentverkstæði
Leturgerð Helvetica/Genath

Leiðbeinendur

Birna Geirfinnsdóttir, Lóa Auðunsdóttir,  
Ármann Agnarsson

Myndaskrá

1. Samansett mynd af upprunalegum tóntáknum
2. Mockup af dæmi um nótnaskriftir

3. Samansett skönn af skissubók höfundar
4.–8. Skönn úr skissubók höfundar

9. Mynd eftir höfund af skrifuðum athugasemdum á verk
10. Mynd eftir höfund af endisprufu fyrir kápu

11. Mockup af gagnvirka miðli
12. Samansett mynd af tilvísunum fyrir prentverk

13. Mynd eftir höfund af yfirlesinni próförk
14. Mynd eftir höfund af kápum að þorna eftir prent

15. Mynd af sýningaruppsetningu verks tekin af Leifi Wilbergs
16. Skann af lokaútkomu prentverks

Verkefnið mitt til BA-gráðu í grafík við 
Listaháskóla Íslands var endurhönnun  
á kerfi tóntákna í nótnaskriftum. Í þessari 
greinargerð verður hugmynda- og 
hönnunarferlið rætt og gerð grein fyrir 
rannsókninni sem hönnunin byggir á.

Um áramótin setti ég mér markmið 
eins og flest fólk. Það gekk út á það að 
dusta rykið af tónlistarkunnáttu minni, 
en ég lék á hljóðfæri og lærði þar af 
leiðandi hljómfræði á mínum yngri árum. 
Ég gróf upp og rýndi í gömul nótnabindi 
og furðaði mig á því hversu fljótt ég var 
farin að rifja upp nóturnar, þó ég skildi 

síður í þeim táknum sem þeim fylgdu. 
Ég var farin að kalla þau földu táknin 
þar sem þau voru lítil og falin í spássíum 
tónverka. Það gekk erfiðlega að rifja upp 
tilgang þeirra og ýtti það einungis enn 
frekar undir dulúð þeirra. Minningar frá 
leiðinlegum hljómfræðitímum fóru að 
rifjast upp fyrir mér. Þá notaði ég tímann 
í að teikna endurtekið þessi margbrotnu 
tákn þar til ég hafði náð þeim rétt. Við 
þessa enduruppgötvun þeirra mörgum 
árum seinna vissi ég að ég vildi vinna 
verkefnið mitt út frá þeim. Mig langaði 
að kynna heiminn fyrir þessum litlu 
lýsingarorðum tónlistarinnar.

HUGMYNDIN

Mynd 1: Upprunalegu tóntáknin



Á byrjunarstigi verkefnisins var áherslan 
á staðreyndum og sögu táknanna enda 
var ég enn stödd á rannsóknarstigi. Ég 
var búin að safna gífurlegu magni af efni 
bæði um táknin í heild og um þau ein og 
sér. Það var þó þegar ég ætlaði mér að 
færa það sem ég hafði safnað saman 
yfir í miðil sem ég hreinlega lenti á vegg. 
Ég hafði hlaðið á mig þeirri ábyrgð að 
sjá um það að fræða fólk og var búin 
að missa sjónar á grafískum eiginleika 
viðfangsefnis míns. Ég var komin í þá 
stöðu að vega staðreyndirnar og söguna 

HUGMYNDIN

þyngra en táknin sjálf og ég þurfti að 
breyta því. Áherslan var því færð yfir 
í það verkefni að reyna að túlka allt 
sem ég uppskar úr rannsóknum mínum 
með táknunum sjálfum, formi þeirra og 
þeirri tilfinningu sem þau ná að kalla 
fram. Ég setti mér þar með það verkefni 
að endurskipuleggja og endurhanna 
kerfi tóntákna. Í því felst að gera táknin 
aðgengilegri en einnig skiljanlegri. 
Kerfið þurfti að samræma og uppfæra 
enda hefur það haldist að stórum hluta 
óbreytt frá 18. öld. 

Mynd 2: Dæmi um nótnaskriftir 

Með þessa lýsingu að leiðarljósi byrjaði 
ég að skissa. Skissuferlið gekk út á það 
að túlka þær flóknu leiðbeiningar, sem 
táknin gáfu til kynna, á myndrænan 
hátt. Ég vildi ná fram ákveðnu jafnvægi 
á milli þess að skapa áhugaverð og á 
sama tíma upplýsandi tákn. Ég þurfti 
einnig að hafa það í huga að þau þurftu 
að tala saman, upp að vissu marki. Þó 
svo að markmiðið sé að táknin falli öll 
undir sama stílbragð þá var ætlunin 
alltaf að hvert og eitt tákn gæti einnig 
staðið sterkt eitt og sér. 

Kynningartextinn fyrir verkefnið hljóðaði 
svona; Innan kerfis tóntákna (e. music 
symbols) mætist bæði hljóðræn- og 
myndræn upplifun. Þessi samsuða er 
það sem gerir þau að kjarna verkefni-
sins Falin tákn. Kerfið er einstakt því  
það er nær eingöngu hannað af tón- 
skáld um. Það var því áhugavert að 
bregða táknum kerfisins undir grafíska 
smásjá enda hafa þau aldrei verið með- 
höndluð út frá sviði hönnunar. Táknin 
voru endurhönnuð með það í huga að 
formin yrðu lýsandi fyrir hlutverk sitt og 
að saman yrðu þau myndræn heild. 
Verkefnið er atrenna til endur-lífgunar 
lítið þekktra tákna sem standa á bak  
við langflesta tónlist en í mínum huga  
eru táknin lýsingarorð sem gefa til-
finningu tónlistar til kynna.

Mynd 3: Yfirlit af skissum úr skissubók



Í endurhönnun táknanna í þessu verk- 
efni lagði ég mikla áherslu á að notast  
við auðþekkjanlegt og viðurkennt mynd- 
mál. Fermötu  táknið er kjörið dæmi  
um það. Fermata er ítalska og þýðir það 
sama og orðið pause í ensku. Ég ákvað 
því að þræða pause táknið þekkta inn  
í upprunalegt form fermötunnar. 

A1

Upprunaleg fermata Pause táknið

Myndmál auga Ný fermata

A2Í skissuferlinu gerði ég nokkrar tilraunir  
til að sameina þessa eiginleika á mis-
munandi hátt. Fermata táknið hefur svo 
einnig verið kallað ýmist birdseye eða 
cyclops eye innan tónlistarheimsins.  
Því líkist endanleg mynd táknsins auga.

Mynd 4: Skissur fyrir Fermötu táknið



Andante  er eina skipunin í þessu  
verk efni sem sem ekki hafði tákn til að 
endurhanna. Ítalska orðið Andante var 
ein faldlega ritað í heild sinni þegar það 
átti við. Í þetta skiptið hafði ég því  
ekkert upp runalegt tákn til hliðsjónar  
í hönnuninni. Í staðin ákvað ég að  
vinna upp úr til vísunum annars vegar 
í merkingu orðsins; gangandi og hins 
vegar í upp hafsstaf þess; A. Í þeirri 
fyrri sótti ég í formheim hinna þekktu 
spýtukarla. Dæmi um slíkan má sjá  
hér að neðan.

B1

Upprunalegt Andante Gangandi tákn

Stafurinn A Nýtt Andante

Á byrjunarstigi skissuferlisins einbeitti  
ég mér einungis að stafnum A. Á vinstri  
síðu má sjá hvar ég prufa mig áfram  
í mismunandi stílum. Það er ekki fyrr  
en ég fer að túlka gangandi inn í formið 
sem táknið fer að ganga upp. Lokaniður-
staðan er því samsuða þessara tveggja 
táknmynda. 

B2

Mynd 5: Skissur fyrir Andante táknið



Sum táknanna kölluðu ekki eingöngu  
á skýrari hönnun heldur samræmi.  
Dæmi um það eru Stíga á pedal  og 
Sleppa pedal  táknin. Stíga á pedal er 
á aðra höndina frekar bókstaflegt tákn. 
Það samanstendur af skrautskrifaða 
orðinu ped. sem er stytting á Pedal.  
Á hina höndina er Sleppa pedal táknið 
sem býr yfir abstrakt eiginleikum. Það  
lá í augum uppi að táknin tvö sam-
svöruðu hvort öðru heldur illa. Verkefnið 
var að finna ákveðin milliveg þessara 
tákna. Skissu ferlið gekk út á að færa 
einkennandi eiginleika annars táknsins 
yfir á hitt og öfugt. 

C1

Upprunalegt Engage pedal Upprunalegt Release pedal

Nýtt Engage pedal Nýtt Release pedal

Þessi tilraunastarfsemi leiddi í ljós tvær 
mismunandi lausnir sem sjá má hér að 
neðan. Önnur svipaði til stroka blekpenna  
sem fengnar voru úr engage pedal tákn-
inu. Hin lausnin líkti eftir formi stjörnunnar  
í tákni Sleppa pedal. Sú seinni varð fyrir  
valinu sökum þess hversu vel hún passaði  
í hóp nýju táknanna.

C2

Mynd 6: Skissur fyrir Release/engage pedal táknin



Af öllum táknunum þá hafði upphafleg 
hönnun Forte  og Piano  mestu áhrifin  
á áherslu þessa verkefnis. Mjúkar línur 
upprunalega Forte táknsins segja lítið 
til um hlutverk þess. Það sker sig þar 
af leiðandi ekki nógu vel frá andstæðu 
sinni, Piano. Hér var því mikilvægt að 
ganga úr skugga um að styrkleikinn sem 
táknið stendur fyrir skíni í gegn. Þegar 
kemur að orðinu sterkt (Forte) þá koma 
beinar línur og hvöss horn í huga og 
mjúkar línur og sveigjur lágu í augum  
uppi fyrir mjúkt (Piano). 

D2

Upprunalegt Piano Misheppnað nýtt Piano

Hring mótíf Nýtt Piano

Fyrsta umferð skissuvinnunnar fór því  
í það að innleiða þessa eiginleika, ásamt 
stöfunum F og P, í táknin. Þetta ferli var 
ekki auðvelt og þrátt fyrir margar útfærslur 
þá náði engin þeirra að hitta í mark. Ég 
var farin að átta mig á því að það að tákna 
eins flókið fyrirbæri og styrkleika/mjúkleika 
á einfaldan og skýran hátt var hægara 
sagt en gert. Á endanum tók ég ákvörðun 
um að einfalda myndmálið alveg niður í 
ferhyrning. Þá lá hönnun Piano í augum 
uppi. Með því að bæta við hring laga formi 
var táknið skapað á ein faldan og mjúkan 
hátt. Í lokaútkomunni eru táknin því í formi 
kassa (Forte) og hrings (Piano)

D3

Upprunalegt Forte Misheppnað nýtt Forte

Ferhyrnings mótíf Nýtt Forte



E2

Upprunalegt Guida Lágstafurinn g

Keðju mótíf Nýtt Guida

Guida  er síður en svo almennt tákn 
og ef til vill minnst þekkta táknið í þessu 
verk efni. Það kom þó skemmtilega á 
óvart hversu vel táknið hentaði hlutverki 
sínu. Táknið, sem notað er í keðjusöng, 
líkist nefni  lega keðju. Hins vegar virðist 
keðjan vera mynduð úr stafnum S. E3Breytingin sem þurfti að eiga sér stað  

var að víxla þurfti S út fyrir g (fyrir Guida) 
og á sama tíma viðhalda keðjuforminu. 
Ég gerði tilraunir til þessa í mismunandi 
stílbreytum sem sjá má á myndinni að 
neðan. Allra fyrsta táknið sem ég skissaði 
endaði svo með að verða fyrir valinu.

Mynd 7: Skissur fyrir Guida táknið



G2

Upprunalegt Coda Bannmerkið

Þegar kemur að Coda  tákninu er nauð -
synlegt að í hönnun þess sjáist það skýrt  
og greinilega að það tákni endapunkt.  
Upprunaleg hönnun Coda samanstendur  
af krossi yfir hring og líkist því meira byssu- 
miði. Verkefnið var því að endurhanna 
táknið á þann hátt að ekki fari á milli mála 
hvað það tákni. 

Endurtekingamerkið

G3Ég sótti innblástur í þekkt bann- og 
varúðarmerki og notaðist því við X  
eða skástrik í skissuferlinu í stað kross.  
Vegna þessarar tilvísunar átti vel við að 
halda í hringinn úr upprunalega tákninu  
í nýju útgáfunni. Lokaútgáfan endaði 
á því að vera stílfærð útgáfa af hinu 
alkunna bannmerki.

Mynd 8: Skissur fyrir Coda táknið



Á þessum tímapunkti var farin að koma  
mynd á táknin og ég hafði lokið við að 
hreinteikna þau í tölvu. Ég fékk ráð- 
leggingu frá leiðbeinendum mínum 
að heyra í Gísla B. Björnssyni einum 
atkvæðamesta grafíska hönnuði í 
íslenskri hönnunarmenningu. Ég hafði 
samband við Gísla og fékk að hitta  
hann ásamt Lenu eiginkonu hans.  
Ég hefði ekki getað fengið ráð hjá betra 
fólki miðað við verkefni mitt. Gísli hefur 
sérþekkingu á táknum og merkjum  
enda nýbúinn að gefa út bók um einmitt 
það efni og Lena er mikil tónlistarkona 
og kennari. Ég fékk ýmsar góðar 
ábendingar m.a. að þykkja þynnstu 
línurnar í táknunum svo þau myndu  
virka betur smá. 

Mynd 9: Próförk af verkinu með athugasemdum frá Gísla B.

ÚTFÆRSLA

Ég átti erfitt með að endanlega negla  
niður hvernig útfærsla útskriftarverk-
efnisins ætti að vera og hvaða miðil ég 
ætti að notast við. Í byrjun sá ég fyrir 
mér fyrst og fremst prentefni sem gæti 
bæði sýnt og útskýrt táknin. Prentið 
skyldi vera eigulegt og hægt að nota 
það sem uppflettirit. Þegar áhersla 
verkefnisins breyttist fór ég að hallast 
að því að notast við gagnvirkan miðil, 
þar sem meira væri lagt upp úr upplifun 
frekar en fræðslu. Hugmyndin spratt 
út frá verki John Cage, Water Walks, 
en hugmyndafræði hans byggist að 
miklum hluta á því að tónverk leynist 
í hversdagslegu hljóðunum í kringum 
okkur. Hann var tónsmiður mikill og 
samdi alla tíð verk með umhverfishljóð 
að leiðarljósi. Mig langaði að gera 
hið sama fyrir táknin og auka skilning 

fólks á þeim með því að tengja saman 
tákn og tilsvarandi hljóð. Þegar kom 
að því að finna miðil sem hentaði 
hugmyndinni reyndist það ekki auðvelt. 
Ég fór á milli þess að gera myndband, 
vera með slæðukynningu og aðra 
valmöguleika. Ég byrjaði meira að segja 
á myndbandinu þar til ég áttaði mig 
á því hversu langt ég væri komin frá 
upprunalegum tilgangi miðilsins. Það 
var þá sem mér datt í hug að gefa fólki 
tækifæri á því á sýningunni að ýta á 
það tákn sem það hefði áhuga á og fá í 
kjölfarið að heyra hljóð sem samsvarar 
því. Þetta sá ég fyrir mér að leysa með 
ipad með yfirsýn yfir öll merkin sem 
gerir fólki kleift að nýta snertiskjáinn til 
að eiga gagnvirka upplifun í tengslum 
við táknin. Hægt er að nálgast þessa 
upplifun á vefsíðunni falintakn.is.

Mynd 10: Til vinstri: Efnisprufu fyrir plastkápu
Mynd 11: Til hægri: Mockup af gagnvirka miðlinum



Með gagnvirka miðlinum hafði ég neglt 
niður hvernig ég ætlaði að sýna fram  
á upplifunina á verkefninu mínu. Þá 
vantaði aðeins farveg fyrir þá fræðslu 
sem ég vildi líka bjóða uppá. Ég fór  
þá að hallast aftur að prentverki sem  
myndi sinna hlutverki leiðarvísi tákn-
anna, eins konar handbók (e. standards 
manual). Mér fannst það eiga við þar 
sem í grunninn er verkefnið upprót  
á einkar íhaldssömu og rótgrónu kerfi.  
Ég þurfti því að geta færa rök fyrir öllum 
þeim breytingum sem ég lagði til. Þegar 
ég var farin að hugsa um verkið sem 
handbók þá fór ég að leita í tilvísanir 
í heim kerfa- og fyrirtækjahandbóka 
frá áttunda og níunda áratugnum. Það 
heillaði mig hversu hrátt en snyrtilega 
upplýsingum var komið á framfæri  
í þessum bókum.

ÚTFÆRSLA

Mynd 12: Standards manual tilvísanirnar sem ég 
notaðist við í uppsetningu prentverkisins

Ég hóf handa við að búa til textaefni 
fyrir bókina en upplýsingunum var skipt 
niður í skilgreiningu og hönnunarferli. 
Fyrir hvert og eitt tákn notaðist ég við 
heimildir til að skrifa um tilgang þeirra  
í texta sem var mjög mikilvægt að væri 
auðlesinn. Einnig skrifaði ég texta um 
hönnunarferli hvers tákns þar sem ég 
rak ástæðuna fyrir endurhönnun þess. 
Allt í allt þá bjó ég til meira textaefni fyrir 
þetta verkefni en ég bjóst við í byrjun. 
Það var ekki auðvelt og krafðist mikilla 
endurskrifa og yfirlestra. Þrátt fyrir það 
þá lærði ég mikið um það að safna 
saman efni, skrifa sjálf og ritstýra. Þegar 
lokaútkoma táknanna, textinn sem ég 
skrifaði og uppsetningin sem innblásin 
var af eldri handbókum kom loks saman 

Mynd 13: Til vinstri: Plastkápur að þorna eftir prent
Mynd 14: Efri hægri: Sýningaruppsetning verkefnis
Mynd 15: Neðri hægri: Lokaútgáfa prentverks

í eitt var í raun ekkert eftir nema að  
velja frágang og efni. Ég ákvað að binda 
prentverkið á hátt sem myndi sæma 
handbók þ.e.a.s. að hefta það. Stærð 
verksins endaði með að vera mitt á milli 
A5 og A4 stærð. Ástæðan fyrir því er 
sú að mikilvægt var að auðvelt væri að 
grípa í, handleika og fletta upp í því. 
Ritið var svo endanlega sett í gagnsæja 
lausakápu sem gefur ritinu veglegri 
blæ og á sama tíma verndar kápan 
innihald prentsins. Fjögur mismunandi 
tákn voru silkiprentuð á lausakápuna en 
hún leggst yfir forsíðu ritsins sem sést 
í gegn. Með þessu vildi ég bæta við 
breytilegum áhrifum við verkið sem gerir 
prentverkið líflegra fyrir vikið og brúar 
bilið milli prent- og gagnvirka miðilsins.


