Andstæður
Pétur Geir Magnússon
Hönnunargreining

Útskriftarverkefni
Listaháskóli Íslands
Grafísk hönnun

Útskriftarverkefni
Maí 2020

Andstæður
Á árunum 1968 – 1983 spruttu upp steyptar lágmyndir
á útveggjum hverskonar bygginga. Þessar íslensku
steinsteypulágmyndir hafa ekki fengið þá athygli í listasögu
landsins sem þær verðskulda. Í verkinu Andstæður er
leitast við að endurvekja listformið og glæða það nýju lífi
með nútímatækni og aðferðum grafískrar hönnunar.
Andstæðum er teflt saman, líkt og gert er í þessum steyptu
lágmyndum þar sem unnið er með djúp og grunn form,
birtu og skugga, fljótandi efni og fast. Hér eru þessir
efniseiginleikar steypunnar dregnir fram, þar sem hörð
form mæta mjúkum formum, og ljós mætir skugga.
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Upphafið:

Hugmyndin um að gera mína eigin steypulágmynd, sem mitt útskriftarverk úr grafískri hönnun, kviknaði út frá áralöngum áhuga mínum á
steypulágmyndum. Fyrir mér eru steinsteypulágmyndir einstaklega
falleg fyrirbrigði. Hlédræg útilistaverk sem prýða öðruvísi staði en hin
hefbundnu almenningslistaverk. Í dag er þessum steinsteypulágmyndum lítill gaumur gefinn þrátt fyrir að um sé að ræða merkileg verk
sem vitna um ákveðið tímabil í listasögu Íslands.
Ég skrifaði um steinsteypulágmyndir í lokaritgerðinni minni, nánar
tiltekið um séreinkenni íslenskra steinsteypulágmynda. Þar fjallaði ég
um uppruna þeirra á heimsvísu, hvernig þær náðu fótfestu hér á landi
auk þess sem ég fjallaði um helstu frumkvöðla þeirra hér á landi. Eftir
þá umfjöllun mína um steypulágmyndir kom í ljós að Íslendingar virðast
hafa þróað sinn eigin stíl, þegar litið er til mynda og forma í slíkum
lágmyndum. Í útskriftarverkinu mínu vildi ég því endurvekja þetta listform, glæða það nýju lífi með því að nýta mér nútímatækni og aðferðir
grafískrar hönnunar, til að sýna fram á mögulega framþróun í steinsteypulágmyndum.
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Ferlið: hugmyndir,
stefna og úrvinnsla
Í verki mínu sem ég kalla ,,Andstæður” er sjálft verkið sambland af
andstæðum þar sem steinsteyptu lágmyndirnar byggjast á stefnumóti
andstæðna: Grunnra og djúpra forma, birtu og skugga. Ég hugsaði
verkið sem einskonar skúlptúr sem gæti verið innsetning inni á
safninu sem hýsir útskriftarsýninguna. Rótin að verkinu eru vísanir í
steinsteypulágmyndir sem voru gerðar á árunum 1968-1982/3 og þá
sérstaklega þær sem bera myndefni hins óhlutbundna abstraktheims.
Eftir að hafa gefið gaum að sífellt fleiri steinsteypulágmyndum fór ég að
velta fyrir mér möguleikum steypunnar sjálfrar og þeim aðferðum sem
bjóðast í dag, þ.e. árið 2020. Ég fór því að velta fyrir mér hvort það væri
ekki hægt að gera nútímalega steinsteypulágmynd með aðstoð nýjustu
tækni – og að myndefnið gæti því hlotið nýja eiginleika með þessum
nýjum aðferðum. Mig langaði til að reyna að skapa heildræna upplifun á
andstæðum, þar sem ólíkir heimar mætast. Leikur með ljós og skugga,
hörð og mjúk form og sjálfir efniseiginleikar steypunnar myndu ráða för,
en steypan er í fyrstu fljótandi en verður síðan að föstu efni.
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Tillögur að myndefni
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Myndefnið: Þar sem margar
andstæður mætast
Myndefnið á að sýna þróun á andstæðum.
Vinstri flötur myndarinnar er byggður úr hörðum og hvössum formum
sem aðlaga sig í miðjufletinum og enda í mjög organískum, mjúkum og
ávölum formum.
Ég reyndi einnig að túlka sögu steinsteypulágmynda á Íslandi
í myndefninu. Geómetríski hlutinn er táknmynd fyrir gömlu
steinsteypulágmyndirnar og þá einföldu aðferð sem notast var við
þá. Organíski hlutinn á að tákna það nýja, framtíðina og framfarirnar
sem hafa átt sér stað frá blómaskeiðinu. Í dag er hægt að nýta sér
tækniframfarir og grafíska nálgun til að gera flóknara myndefni.
Miðjuhlutinn á að tákna umbreytinguna sem tengir þessa hluta saman,
einskonar brú, þar sem sótt er í gamalt og það fært á nýtt form. Það er
umbreyting að taka upp þetta listform og færa það inn í nútímann.
Til að undirstrika þessa þróun er verkið myndað úr þremur flekum
af steypu. Myndefnið mótast af andstæðum, þar sem vinstri flekinn
táknar hörð og geómetrísk form og flekinn lengst til hægri táknar mjúk
og organísk form. Flekinn í miðjunni táknar umbreytinguna frá því
geómetríska yfir í það organíska. Einnig er hægt að sjá andstæður í
myndefninu þar sem fletirnir fara annaðhvort inn í efnið eða út úr efninu
og gefa þeir verkinu mismunandi skuggamyndir eftir því. Ef litið er á
sjáfann efniviðinn, steypuna, þá felur það efni einnig í sér umbreytingu,
andstæður, þar sem steypa byrjar í vökvaformi/fljótandi formi en þegar
hún storknar verður hún að föstu formi.
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Upplifun áhorfandans:
Leikur með ljós og skugga
Ég lít á steinsteypulágmyndina mína sem upplifun. Ég hugsaði mikið
um upplifunina sem verkið býður upp á og sem maður fær þegar maður
stendur frammi fyrir þessum steinsteypulágmyndum, en þær eiga það
flestar sameiginlegt að vera útilistaverk. Úti við njóta þau margbreytileika
sólarljóssins sem breytir verkunum eftir því hvar sólin er á himninum á
tilteknum tíma. Þennan eiginleika vildi ég fanga og gera aðgengilegan
í sýningarrýminu. Ég vildi bjóða fólki upp á þessa upplifun og það sæi þá
breytingu á verkinu sem sólin skapar. Þetta dreg ég fram með því að nota
fimm ljóskastara sem lýsa upp myndefnið frá mismunandi sjónarhornum.
Þar með gefst fólki tækifæri á að sjá umbreytingarnar sem eiga sér stað,
sem gagnvirka (e.interactive) upplifun, sem má stjórna.  
Tilgangurinn með því að nota ljóskastara, er að sýna fram á að vegna
hnattrænnar stöðu landsins og aðfallshorns sólarinnar búum við
Íslendingar við kjöraðstæður fyrir lágmyndir. Ísland liggur á norðurhveli
jarðar og því hefur sólin meiri áhrif á lágmyndina en í löndum sem eru
nær miðbaugi, þar sem geislar sólarinnar falla á myndefnið frá lóðréttara
sjónarhorni en falla lárétt á Íslandi. Lágmyndir hér á landi eru því
síbreytilegri en víða annars staðar, og breytast eftir því hvernig birtan og
myrkrið fellur á hana. Birtan er breytileg eftir tímum dags, eftir árstíðum
og breytileg eftir veðri og vindum. Einnig er hún breytileg eftir stöðu
og sjónarhorni áhorfandans. Þessi síbreytileiki og fjölbreytileiki vegna
samspils ljóss og skugga er eitt af sérkennum lágmynda á Íslandi. Það er
hægt að sjá allskyns mismunandi formgerðir lágmynda en á Íslandi verður
útkoma þeirra fjölbreytilegri vegna legu landsins og afstöðu sólarinnar.1
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1. Helgi Gíslason, viðtal 1 (viðtal tekið af höfundi, 11. september 2019).

Aðferðir, efni og tækni:

Ég kynnti mér steypu sem efni og miðil fyrir lokaverkefnið mitt.
Ég reyndi að sanka að mér vitneskju um alla möguleika hennar.
Að endingu notaði ég tölvuteikniforrit, CAD teikningar, tölvustýrðan
CNC fræsara, sílíkon fyrir mótagerð og léttsteypu í verkið. Með þessari
tækni vildi ég ná fram nýjum áhrifum í steinsteypulágmyndinni minni og
sýna nýja möguleika í efni og myndefni. Í ferlinu setti ég mig í samband
við fyrirsvarsmann Steinsteypufélags Íslands, sem er einskonar félag
fagfólks og sérfræðinga um steypu.
Hugmyndir mínar fengu mikinn hljómgrunn hjá þeim sem sátu fundinn,
þegar ég sagði þeim frá því að ég hefði mikinn áhuga á steypu og vildi
glæða steinsteypulágmyndir nýju lífi með því að fræðast um þær, skrifa
um þær og kynna listformið fyrir fólki. Þeir hjá Steinsteypufélaginu
buðu mér að sitja ráðstefnu sem er haldin af félaginu og nefnist
Steypudagurinn. Þar kynntist ég mönnum sem voru fróðir um málefnið.
Einnig hef ég talað við myndlistarmenn, myndhöggvara, vöruhönnuði,
arkitekta og fleiri fagmenn í ferlinu, allt fólk sem fræddi mig um lág–
myndir og möguleika þeirra.
Fljótlega eftir að samkomubann vegna Covid–19 tók gildi áttaði ég mig
á að ég þyrfti að leggja mig mikið fram við að gera þetta verkefni að
veruleika. Eðli verkefnisins og stærð er þess eðlis að það er ekki hægt
að vinna heima, nema að hluta og það að ná afurð út úr hönnuninni
var háð því að ég kæmist í vinnuaðstöðu og tæki. Til að byrja með
missti ég alla vinnuaðstöðu og verkstæði með cnc skera hleyptu ekki
utanaðkomandi að þeim. Ég leitaði til ömmu minnar og fór að gera
mótaprufur í bílskúrnum hennar. Það sem samkomubannið hefur
haft veruleg áhrif á verkefnið þá hef ég þurft að leita til einkaaðila til
að hjálpa mér við framkvæmd verksins, en þeir aðilar eru FabLab
í Breiðholti, Irma studio, Verkstæðið og Steypustöðin. FabLab
gat ekki aðstoðað mig með því að hleypa mér í fræsarann vegna
samkomubannsins. Mér voru því öll sund lokuð varðandi framleiðsluna
sjálfa í samkomubanninu.
Ég nýtti tímann til að kynna mér mismunandi verkferla sem ég gæti
notfært mér við gerð verksins. Ég ákvað að teikna verkið í vector
forritinu Adobe Illustrator. Ég ákvað að taka það lengra og teikna verkið
upp í þrívíddarforritinu Autodesk Fusion 360 sem gerði mér kleift að
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horfa á myndefnið í þrívídd. Ég teiknaði það upp frá öllum sjónarhornum,
sem var virkilega áhugavert og gaf mér öðruvísi nálgun á verkið. Eftir að
ég var búinn að teikna það upp þá komu upp vandamál þar sem forritið
fylgdi ekki nægilega vel stjórn í organíska hlutanum á verkinu. Ég tók það
því lengra í Cinema 4d forritinu og myndaði svokallað „mesh“ sem gerði
mér mun auðveldara að móta ávöl form. Ég vann með Verkstæðinu í að
koma þessu í tölvustýrða fræsarann þeirra, en þá tóku við önnur forrit,
sem eru sérhæfð í að vinna slíka hluti.
Eftir langt ferli og afléttingu samkomubanns að hluta, hófst
framleiðsluferlið sjálft og ég fór að sjá verkið í föstu formi. Vegna lokana
og aðgangshindrana að fræsara, vegna Covid-19 þurfti ég að takmarka
lokaútkomu verksins þar sem algjörlega lokaðist fyrir fræsun meðan á
20 manna samkomubanni stóð. Ljóst var að ég myndi ekki ná að steypa
verkið í steinsteypu og því yrði ég að sætta mig við að sýna pósitívuna af
verkinu úr frauðplasti í prófdæmingunni. Ég setti saman XPS plötur, sem
eru þéttaðar frauðplastplötur og límdi þær við spónaplötu. Flutti verkið
yfir á Verkstæðið og undirbjó það fyrir fræsingu. Fræsing hófst eftir miklar
endurbætur og fínpússanir, þar sem ég var alltaf að reyna að ná fram
erfiðum skrefum sem ég vildi ná fram í verkinu. Ég sparaði mér tímakaup
sem var sett á fræsarann með því að fræsa þetta út sem eitt heilt stykki í
stað þriggja parta, sem var samt aðallega gert steypunnar vegna, þar sem
verkið í heild yrði of þungt fyrir burð og flutning. Ég grunnaði frauðplastið
með Jesmonite sem er einskonar akrýl gips sem lokaði plastinu og gaf
verkinu áferð.
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Það sem ég ætlaði að gera fyrir sýninguna var að taka þessa pósitívu
úr frauðplasti, byggja utan um það grind úr vatnsvörðum krossvið og
hella polyurithane sílíkoni yfir. Þegar það harðnar þá væri ég kominn
með negatívu af verkinu sem ég gæti notað sem meðfæranlegt
steypumót. Þá myndi ég aftur reisa veggi utan um sílíkonið, bera á allt
verkið mótaolíu sem hjálpar til við að losa steypuna frá sílíkoninu. Hella
steypu í það, slá svo frá og þá væri ég kominn með lokaafurð, sem yrði
steinsteypulágmynd gerð með nýstárlegum aðferðum. Þetta mun ég gera
í sumar fyrir sýninguna, ef eftir því sem ég veit best þá verður hún haldin
á Gerðarsafni í september.
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Framhald
Verkið er ekki hugsað einungis sem útskriftarverk, enda er það partur
af stærra verkefni. Ég vil einnig skrifa meira um steinsteypulágmyndir
og jafnvel gefa út bókverk um þetta efni. Ég vil auka skilning Íslendinga
á þeim steinsteypulágmyndunum sem eru í umhverfinu okkar. Ég hef
þegar kynnt verkefnið fyrir hópi af fólki og hafa undirtektirnar verið
góðar. Ég ætla mér því að sækja um styrki og halda áfram á þessari
braut. Ég ætla mér einnig að skrá verkið í samkeppni sem haldin er af
Reykjavíkurborg um nýtt útilistaverk í Vesturbænum og vonandi fær þessi
steinsteypulágmynd mín góðan stað að endingu.
Ásmundur Sveinsson myndhöggvari lagði alltaf mikla áherslu á að
skúlptúrarnir hans yrðu aðgengilegir utandyra og ég er sama sinnis.
Útilistaverk gera mikið fyrir samfélagið, þó margir veiti þeim ekki
mikla athygli. Ég vonast til að vinna þetta verkefni í samstarfi við
Steinsteypufélag Íslands og sjá hvernig það samstarf þróast.
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