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Mynd 1. Úr skissubók í upphafi ferils, 9. janúar 2019.
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Kveikja hugmyndar

Í ritgerð minni til BA prófs fjallaði ég um hugmyndir 
um efnasafn og efnastofu í íslensku samhengi. Þar 
ræddi ég hvaða tilgang og markmið efnastofa og 
efnasafn gæti haft og hvaða ávinning og sérstöðu 
væri hægt að skapa með sjálfbærri nýtingu efna með 
því að vinna með staðbundin endurnýjanleg hráefni 
ásamt náttúrulegum ferlum. 

Áhugi minn á sjálfbærni kviknaði í garðykjunámi og 
frá þeim tíma hef ég unnið fjölda verkefna tengd 
umhverfismálum í víðasta skilningi. Í útskriftarverkefninu 
ákvað ég því að sameina hönnun og þennan áhuga 
minn á sjálfbærni og endurnýjanlegum, staðbundnum 
efnum. 

Ég vildi miðla völdum efnum á útskriftarsýningunni, en 
mig óraði ekki fyrir því að það yrði með aðstoð fólks sem 
ég þekkti ekki og hvað þá að ég myndi fá það til að gera 
einskonar sjálfsmynd úr efninu sem það hefur ástríðu 
fyrir.
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Mynd 2. Úr skissubók fyrir fyrstu miðlun á hugmynd, 22.janúar 2019. 
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Hugmyndar- og rannsóknarferli

Í  ferl inu sótti  ég upplýsingar um staðbundin 
efni  í  r itað mál,  sjónvarpsefni og með viðtölum. Í 
fyrstu yfirferð kynnti ég nokkrar leiðir sem ég gæti 
farið til að miðla staðbundnum efnum landsins:

•  Upplýsingabanki um hráefni, myndir, staðsetningu 
og magn.

•  Upplýsingabanki um hráefni, ásamt þeim sem hefur 
verið umbreytt, með eða án kemískra efna. 

•  Upplýsingabanki um hráefni, ásamt einu umbreyttu 
efni sem lítið hefur verið ræktað, eins og hör.

•  Miðlun á einu hráefni og sögu þess í höndum 
einstaklings.

•  Upplýsingabanki um hráefni miðað við ákveðið, 
afmarkað, landsvæði.

•  Athygli beint að einu hráefni sem er nýlegt í ræktun 
eins og repja. Kortleggja hliðarafurður og hugsanlega 
nýtingu, eins og á repjuhálmi.

•  Miðlun staðbundinna efna með því að vinna nytjahluti 
og klæði úr þeim fyrir sjálfa mig.
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Mynd 3. Efni úr repju - hluti af efnistilraunum mínum, febrúar 2019.
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Í hönd fór fór tími tilrauna og þreifinga með fyrrnefndar 
hugmyndir. Samhliða því að safna saman gögnum um 
íslensk hráefni gerði ég ýmsar tilraunir með efni sem ég 
hafði tök á að nálgast á þessum tíma, s.s. efni úr skógi, 
fjöru og frá dýrum. Þá hafði ég repjuhálm til að vinna úr, 
frá aðila sem framleiðir lífdísel. Einnig heimsótti ég aðila 
sem hefur ræktað og unnið hör í þráð til textílgerðar. 
Þetta voru tilraunir til að nálgast viðfangsefnið, þar sem 
ég áttaði mig fljótlega á því að ég væri ekki sérfræðingur 
í gerð og vinnslu allra staðbundinna efna landsins. Ég 
fann að þetta var ekki vænleg leið til að miðla efnum 
landsins. Það eru aðilar á Íslandi sem hafa áralanga 
reynslu og hafa sérhæft sig í að vinna með ákveðin 
staðbundin hráefni, einstaklingar sem hafa jafnvel 
ræktað efnin frá grunni og þróað aðferðir til að vinna 
þau. Að vinna með höndunum í skapandi ferli gaf mér 
gott svigrúm til að leiða hugann áfram í flæði til að fá 
fram vænlegar hugmyndir, samhliða mikilvægu samtali 
við kennara, leiðbeinendur og samnemendur. Þetta var 
ferli þar sem ég var í stöðugri leit að áhugaverðustu 
leiðinni til að miðla staðbundnum efnum. Ég leitaði að 
hugmyndafræðilegu samhengi við íslenska menningu og 
aðstæður.
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Mynd 4. Frá 2. yfirferð - Samhengi og tilraunir, 5. mars 2019.
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Mótun hugmyndar

Rétt áður en kom að 2. yfirferð small hugmyndin heim 
og saman. Ég kynnti þá leið að miðla efnunum með því 
að fá nokkra aðila til samstarfs við mig, aðila sem hafa 
reynslu og þekkingu á ákveðnu efni. Efnasöfn erlendis 
eru yfirleitt gerð fyrir iðnaðinn og miðla efnunum þá oft 
með ferhyrndum efnisprufum, af praktískum ástæðum. 
Á Íslandi hefur lítið verið unnið með staðbundin 
áþreifanleg hráefni á iðnaðarskala, nema þá helst með 
ullina, spunna í þráð. Samt sem áður er til staðar mikil 
þekking á staðbundnum efnum landsins. Hún liggur 
hjá einstaklingum sem margir hverjir hafa sérhæft sig 
í að vinna með eitt eða fleiri hráefni. Þeir hafa jafnvel 
ræktað efnið frá fræi, þróað aðferðir til að vinna það og 
margir hverjir hafa ástríðu fyrir efninu. Ég óskaði því 
eftir samstarfi við einstaklinga með því að biðja þá um 
búa til sjálfsmynd úr sínu efni og deila þekkingu sinni á 
því. Með því að óska eftir sjálfsmynd úr efninu er lögð 
áhersla á þá hugmyndafræðilegu forsendu að hér á landi 
er takmörkuð iðnframleiðsla úr staðbundnum hráefnum 
en þó er til staðar umtalsverð þekking á efnum hjá 
einstaklingum. Segja má að andinn og efnið sameinist 
hér í sjálfsmynd einstaklinganna. Mitt hlutverk gagnvart 
efnasafninu var því að vera sýningarstjóri, móta verkefnið 
og miðla því.
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Mynd 6. Kynningartexti fyrir tilvonandi þátttakendur, 10. mars 2019.

Íslenska efnasafnið

Verkefnið er sjálfstætt framhald af ritgerð minni til BA prófs í vöruhönnun 
frá Listaháskóla Íslands. Þar fjallaði ég um tilveru efnasafns og efnastofu á 
Íslandi. Efnasafns sem sýndi áþreifanleg og staðbundin efni. Í þeirri rannsókn 
kynnti ég mér m.a. efnasöfn erlendis. Þau eru oftast gerð fyrir iðnaðinn og 
sýna þá mismunandi efnaprufur oft í hefðbundnu ferköntuðu formi.

Hér held ég áfram að fjalla um áþreifanleg og staðbundin efni en vil miðla 
þeim á skapandi máta í gegnum hönnun. Ég tel mikilvægt að horfa meira til 
okkar staðbundnu efna og skoða möguleika á nýtingu þeirra. Það er ekki síður 
mikilvægt að horfa til efna sem við höfum hingað til ekki litið á sem verðmæt. 
Með því að varpa ljósi á þau gæti orðið vakning fyrir þeim staðbundnu efnum 
sem við höfum hér á landi. 

Í þessu útskriftarverkefni er ætlunin að miðla hluta af þeim efnum sem við 
höfum hér á landi og ég set mig fram sem sýningarstjóra. Ég óska eftir 
samstarfi við aðila sem vinna með ákveðið efni, til að taka þátt og miðla í 
efnasafninu. Þá langar mig einnig til að miðla frásögn þátttakenda um efnið. 
Hvað er áhugavert við það? Af hverju hefur viðkomandi heillast af efninu?

Það eru margir möguleikar á að miðla efninu á skapandi máta. Í stað þess að 
miðla ferkanntaðri efnisprufu óska ég eftir að þátttakendur geri sjálfsmynd úr 
efninu sem hægt væri að stilla upp og sýningargestir gætu heyrt stutta frásögn 
þess sem vann sjálfsmyndina. 

Öll efni þátttakenda munu fara á vefsíðu efnasafnsins. Sex til níu verkefni 
verða síðan valin til að miðla efnasafninu á útskriftarsýningu Listaháskólans 
4. maí á Kjarvalsstöðum.

Varðandi framtíð verkefnisins að þá sé ég fyrir mér að getað haldið áfram að 
safna sýnishornum af staðbundnum efnum, miðlað á vefsíðu verkefnisins, haldið 
fleiri sýningar á þeim og vonandi stofnað áþreifanlegt efnasafn í framtíðinni. 

Með von um samstarf.

Elín S. Harðardóttir   S. 691 2246,  elinh16@lhi.is
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Áður en ég hafði samband við tilvonandi þátttakendur 
útbjó ég kynningartexta um verkefnið og samstarfið, þ.e. 
hlutverk þátttakenda og hlutverk mitt. Einnig var þar 
fjallað um hvað áhugvert væri að kæmi fram í „viðtalinu“. 
Eftir þennan vendipunkt í verkefninu var næsta verk að 
skilgreina verkliði ferilsins enn frekar. Skilgreina val á 
þátttakendum og í hverju samstarfið fælist, þ.e hlutverk 
þátttakenda, hlutverk mitt, leiðbeinandi atriði við hönnun 
og gerð sjálfsmyndarinnar og leiðbeinandi atriði við 
frásögn þátttakenda um samband sitt við efnið. 

Þá ákvað ég einnig að gera vefsíðu til að halda utan um 
öll efnaverkefnin, líka þeirra aðila sem gætu ekki tekið 
þátt að þessu sinni. Einnig gerði ég leiðbeiningar um 
hvernig útfæra skildi efnið í form, þ.e.a.s. sjálfsmyndina, 
sjá á næstu síðu.
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Mynd 7. Leiðbeinandi atriði við gerð sjáflsmyndar, fyrir tilvonandi þátttakendur.

Íslenska efnasafnið

Leiðbeinandi atriði við gerð sjálfsmyndarinnar:

Stærð

Til viðmiðunar er hægt að hugsa sér hefðbundið mannsandlit að stærð þó 
má hún vera hærri, síðari eða skaga á einhvern hátt út fyrir hefðbundið 
andlits form og það er algjört frelsi hvað varðar útlínur. 

Efnið þarf ekki að þekja að fullu þ.e. þarf ekki að hylja algjörlega. Það 
getur verið líkt og hluti andlits.

Hönnun

Hönnunin er algjörlega frjáls túlkun hvers og eins með efninu. Þá er 
algjörlega frjálst hvort göt séu fyrir skynfæri eða eitthvert þeirra. Það er 
algjört listrænt frelsi.

 

Hankar /festingar  

Gera þarf ráð fyrir að hægt sé að hengja efnið upp.

Öll uppsetning verður í höndum sýningarstjóra.

Verkið er eign hvers og eins þáttakanda.
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Samhliða því að skilgreina verkliði hönnunarferilisins 
mótaðist heiti verkefnisins og kynningartexti fyrir 
útskriftarsýninguna.

Íslenska efnasafnið er safn áþreifanlegra efna 
sem rekja má til dýra, jurta og steinda.

Hér á landi hefur verið takmörkuð iðnframleiðsla 
úr staðbundnum hráefnum. Þrátt fyrir það er 
til staðar mikil þekking á hráefnum hjá 
einstaklingum sem hafa þróað sín sértæku 
efni og vinnslu þeirra. Það er líkt og efnið sjálft 
verði hluti af sjálfsmynd þess sem skapar það.

Það er mikilvægt að horfa til möguleika 
staðbundinna hráefna. Með því eykst 
meðvitund okkar um uppruna efna og varpar 
einnig ljósi á fjölbreytileika þeirra. Þetta á 
einkum við hráefni sem við höfum hingað til 
litið framhjá og ekki þótt verðmæt.
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Þátttakendur og efni

Við val á þátttakendum og þar með efnum, leitaði ég 
samstarfs við fólk með efni úr einhverjum þeirra þriggja 
flokka hráefna sem lagt var upp með, þ.e. til dýra, jurta 
og steinda. Þá var horft til þess að hafa einnig efni sem 
væru mismunandi mikið unnin, umbreytt eða blönduð 
öðrum efnum. Mikilvægt er að vera með mikla breidd af 
efnum til að sýna fjölbreytileika og gefa til kynna hvað 
hægt er að gera. Til þess hafði ég samband við ýmsa 
aðila og fyrrum nemendur skólans sem höfðu unnið með 
ákveðin hráefni í náminu og umbreytt þeim á ýmsa vegu. 
Þeir tóku þátt með því að deila verkefnunum sínum á 
vefsíðu efnasafnsins.

Valið á þátttakendum - og þar með efnum - finnst mér 
varpa ágætu ljósi á gömul og ný efni í umhverfi okkar. 
Ég hefði vissulega getað sýnt fleiri efni sem gefa til 
kynna hvernig framtíðin getur orðið í efnisheiminum 
og þá möguleika sem þar liggja. Hins vegar finnst mér 
áhugavert að varpa ljósi á sjálfbæra nýtingu hráefna, líkt 
og gert er með nýtingu hreindýra og æðardúns. Hægt 
er að skapa sérstöðu hér á landi með því að vinna með 
staðbundin endurnýjanleg hráefni ásamt ferlum sem 
ganga í takt við ferla náttúrunnar. Hugmynd að efnasafni 
varpar eining ljósi á að við verðum að fara að horfa meira 
til þeirra efna sem við höfum í umhverfinu og þeirra sem 
við getum ræktað í stað þess að flytja efni og hluti 
heimshorna á milli með tilheyrandi umhverfisáhrifum. Í 
slíku safni getur verið falið efnahagslegt og samfélagslegt 
virði. Með því móti getum við lagt okkar að mörkum til 
að ná þeim markmiðum sjálfbærrar þróunar er varða 
náttúru, þar með talið dýralíf og loftslagsmál. 
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Mynd 9. Úr skissubók - listi  af efnum og tilvonandi þátttakendum, 20. mars 2019.
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Úrvinnsla og miðlun

Tiltölulega vel gekk að fá aðila til samstarfs og níu 
einstaklingar tóku þátt og gerðu sjálfsmynd úr sínu efni. 
Þátttakendur höfðu mismunandi áherslur í frásögn sinni 
um efnið, enda um ólíka einstaklinga að ræða. Sumir 
sögðu aðallega frá efninu og aðferðum við að vinna það. 
Aðrir lögðu meiri áherslu á að segja frá því af hverju 
þeir höfðu heillast af efninu. Mismunandi frásagnir gefa 
efnaverkefnunum enn meiri breidd.

Þar sem verkefnið fjallar um áþreifanleg efni lá beint 
við að sýna efnin í því formi sem lagt var upp með, 
þ.e. sjálfsmyndir þátttakenda. Frásögn þátttakenda 
var hægt að miðla sem hljóðskrá eða rituðum texta. 
Í þessu tilviki valdi ég að miðla frásögn þátttakenda 
sem hljóðskrá frekar en að birta sem texta í sýning-
arskrá eða sem prentuðum texta við efnin. Að heyra 
mismunandi raddir við mismunandi efni finnst 
mér gefa sjálfmyndunum meira líf og verkefninu í heild 
aukið menningarlegt samhengi með vísun í sagnahefð 
þjóðarinnar. 
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Mynd 10. Dæmi um merkingu við sjálfsmyndir efna.

Grágrýti 

steinsmiður
einsleitt
einn litur
hreint
varanlegt
efnið lifir mann

Þór Sigmundsson

512 3680 -  1
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Á kynningum verkefnisins í hönnunarferlinu, setti ég fram 
sjálfsmyndir þátttakenda á frekar hefðbundinn máta og 
prófaði hefðbundna liti í bakgrunni. Hljóðskrárnar 
prófaði ég að hafa í mp3 spilurum með heyrnatólum. 
Eftir að hafa haft samband við fjarskiptafyrirtæki 
kom í ljós að hægt væri að miðla stuttum hljóðskrám 
með símsvara. Úr varð að ég klippti allar hljóðskrár 
þátttakenda í tvær útgáfur. Annars vegar þriggja til 
átta mínútna langa hljóðskrá til  að hafa með 
efnunum á vefsíðu efnasafnsins og hins vegar stutta 
hljóðskrá, 20-40 sekúndur í símsvara sem hægt 
væri að hlusta á um leið og efnin væru skoðuð. 
Þessi möguleiki hentar vel á stórum sýningum þar 
sem gestir gefa sér ekki alltaf tíma til, né vilja setja á 
sig heyrnatól til að hlusta á langar hljóðskrár. Þá ákvað 
ég einnig að taka út lykilorð úr hverri hljóðskrá til að 
hafa sem örstuttan texta með hverju efni fyrir sig.
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Mynd 12. Skissur af uppsetningu fyrir prófdæmingu, 14. apríl 2019.
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Prófdæming og sýning

Prófdæming fór fram í vinnustofu nemenda. Ég ákvað 
að hanna uppsetninguna út frá þeirri hugmynd að 
efnasafn án húsnæðis gæti verið miðlað sem sýningu sem 
sprettur upp (e. pop-up) með einföldum strúktúr. 
Ég valdi 44 x 44 mm efni úr furu sem hægt var skorða 
milli gólfs og lofts. Þá valdi ég plötuefni sem ég gat 
málað í mismunandi litum, til að hafa sem bakgrunn.
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Ég ákvað að hafa plöturnar í mismunandi tónum af 
bláum lit en þeir fara vel við þau efni sem voru til sýnis 
að þessu sinni. Þá er blár nokkuð einkennandi fyrir vötn 
og fjöll landsins ásamt hafi og himni sem umvefur 
landið. Allar merkingar voru dökkbláar með hvítum 
texta. Þar sem prófdómarinn var erlendur fékk ég einn 
þátttakandi í verkefninu til að miðla reynslu sinni 
af efninu einnig á ensku til að hafa einungis fyrir 
prófdæmingu. Á prófdæmingu voru allar merkingar á 
ensku, en á íslensku á útskriftarsýningunni á Kjarvals- 
stöðum.
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Á Kjarvalsstöðum lá beint við að halda áfram 
með sömu uppsetningu þar sem rýmið bauð upp á 
að skorða grindarefnið milli gólfs og lofts líkt og á 
prófdæmingu. Auk þess féll það vel að þessu opna og 
bjarta rými.
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Framtíðaráform

Efnasafnið hefur að mínu mati mikla möguleika í 
framtíðinni og ég er staðráðin í því að halda áfram með 
verkefnið. Til að byrja með mun ég halda áfram að safna 
efnaverkefnum inn á vefsíðu efnasafnsins og upplýsingum 
um þau. 

Ég lít svo á, að ég hafi einungis notað eina leið til þess 
að miðla hluta efnanna að þessu sinni. Í afmörkuðu 
útskriftarverkefni sem þessu setur tími og umfang 
eðlilega verkefnum skorður. Ljóst er að það eru margar 
leiðir og fletir á því hvernig hægt er að standa að og 
reka íslenskt efnasafn. Hægt væri að halda áfram að 
safna sjálfsmyndum úr staðbundnum efnum. Með því 
að fá fleiri aðila til samstarfs fengist enn fjölbreyttara 
úrval efna til að sýna, jafnvel efni sem í framtíðinni 
hefur verið umbreytt með nýrri tækni. Verkefnið gæti 
lifað um ókomna tíð, svo lengi sem haldið er áfram 
að beina sjónum að staðbundnum og endurnýjanlegum 
efnum. Það eru afar spennandi tímar framundan þar 
sem margir eru að rannsaka og leita leiða í umbreytingu 
efna með umhverfisvænum vinnsluaðferðum. Hugtakið 
staðbundið er hægt að víkka út og skilgreina sem öll 
áþreifanleg efni sem finnast hér á landi. Hugsa má sem 
svo að plast sé staðbundið efni þar sem hægt er að 
safna því víðsvegar, s.s. í fjörum landsins. Þá er hægt 
að bæta við þeim tegundum efna sem hægt er að flytja 
hingað og rækta án þess að stofna lífríki landsins í hættu, 
líkt og gert hefur verið með silkiormarækt og margar 
trjátegundir. Hægt væri að bæta við safnið fleiri flokkum 
efna sem ekki eru beint áþreifanleg s.s. náttúrulegum 
litunarefnum, bæði lífrænum og ólífrænum. 
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Þakkir

Ég vil þakka innilega eftirtöldum aðilum sem tóku 
þátt í verkefninu með því að gera sjálfsmynd úr sínu 
efni og segja frá sambandi sínu við efnið.

Björk Pétursdóttir - æðardúnn

Guðmundur Magnússon - lerki

Ingibjörg Styrgerður Haraldsdóttir - hör

Jóhanna Jósefsdóttir - hrosshár og hófar

Kristín Þórunn Helgadóttir - klóþangt

Margrét Vilhjálmsdóttir - ull

Signý Gunnarsdóttir - silki

Signý Ormsdóttir - hreindýraskinn

Þór Sigmundsson - grágrýti

Þá vil ég einnig þakka þeim Rúnu Thors, Tinnu 
Gunnarsdóttir og Garðari Eyjólfssyni fyrir alla aðstoð 
og hvatningu við verkefnið að ógleymdum öllum 
öðrum sem veittu mér aðstoð í ferlinu og gáfu leyfi 
til að miðla efnaverkefnum sínum á heimasíðu efna-
safnsins. 
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Heimildir

Helstu bækur, greinar og annað efni sem veitti mér innblástur:

Strindberg, August. Fanny och Alexander. RÚV. Leikstýrt af 
Ingmar Bergmann. Svíþjóð, Sandrew Film & Teater, 1982.

Solanki, Seetal. Why Materials Matter: Responsible Design 
for a Better World. London: Prestel, 2018.

Franklin, Kate og Caroline Till. Radical Matter: Rethinking 
materials for a sustainable future. London: Thames & Hud-
son, 2018.
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Viðtöl höfandar við þátttakendur í verkefninu sem gerðu 
sjálfsmynd úr sínu efni:

Viðtal 1. Guðmundur Magnússon, 14. mars 2019. 
Viðtal 2. Þór Sigmundsson, 20. mars 2019. 
Viðtal 3. Björk Pétursdóttir, 23. mars 2019. 
Viðtal 4. Signý Ormarsdóttir, 26. mars 2019.
Viðtal 5. Signý Gunnarsdóttir, 29. mars 2019.
Viðtal 6. Jóhanna Jósefsdóttir, 1. apríl 2019.
Viðtal 7. Kristín Þórunn Helgadóttir, 7. apríl 2019.
Viðtal 8. Margrét Vilhjálmsdóttir, 19. apríl 2019.
Viðtal 9. Ingibjörg Styrgerður Haraldsdóttir, 20. apríl 2019.

Allar myndir eru í eigu höfundar.
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