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HAMSKIPTI

Hönnunargreining á útskriftarverkefni til 
BA gráðu í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands

Þóra Dögg Jónsdóttir
Listaháskóli Íslands 2020

Vegna loftslagsbreytinga mun mannfólkið 
þurfa að aðlagast breyttum aðstæðum. 
Því gæti feldur dýra og ekki síst eiginleikar 
mynstra þeirra verið okkur eftirsóknaverð. 
Mynstrin hafa m.a. þá eiginleika að geta 
virkað sem sólarvörn, hitatemprun og 
einangrun. Hér eru ný mynstur þróuð og 
hönnuð út frá þeim dýrum sem geta 
lifað við viss veðurskilyrði: Hita, kulda, 
þurrk og við breytileg sjávarföll. Gætu 
hraðar breytingar á umhverfi okkar orðið 
þess valdandi að líkami okkar bregðist 
við með þeim hætti að líkjast dýrum 
enn meira? Er líklegt að líkami okkar 
þrói með sér mynstur út frá umhverfi 
og aðstæðum – mynstur sem gætu nýst 
manninum í loftslagsbaráttunni?
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KVEIKJAN Verkefnið Hamskipti sameinar áhuga minn 
á mynstrum, náttúru, heimspeki og prenti. 
Það eru endalausir möguleikar á að hanna 
mynstur og því var sérstaklega áhugavert 
að setja þau í samhengi við tilgátuhönnun 
– en fljótlega í ferlinu fór verkefnið að 
sigla í þann farveg. Mynstur eru oft notuð 
í grafískri hönnun, þau eru skilgreind sem 
endurtekning hluta eða merkja í verki. Þau 
geta gengt veigamiklu hlutverki í að vekja 
sjónræn áhrif áhorfenda.  
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SKISSUR
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Ég bjóst alls ekki við að viðfangsefni mitt í 
lokaverkefni mínu frá Listaháskólanum yrði 
um mynstur. Einhverra hluta vegna hafa 
þau þó fylgt mér í gegnum námið. Þær 
listasýningar sem ég hef sótt hafa mér þótt 
þær sýningarnar hvað merkilegastar sem 
hafa einkennst af einhverskonar mynstrum. 
Ritgerð mín til BA-prófs  var um náttúru  og  
hönnun út frá mynstrum og formum plöntu- 
og dýraríkisins, en hún er líklegast upphafið 
að hugmynd verksins.
Eftir að hafa hafið nám í hönnun og listum 
tók ég að horfa öðruvísi á umhverfið og þau 
mynstur sem má finna víða í náttúrunni og 
í raun allt um kring. Náttúran er óendanleg 
uppspretta fallegra lita og mynstra sem geta 
gert áhorfandann agndofa. Það var því 

kærkomið að hlusta á fyrirlestur Skúla 
Skúlasonar í Listaháskólanum, þar sem hann 
fjallaði um þróun bleikjunnar í Þingvallavatni 
og hvernig hún hefur breyst frá upphaflegu 
tegundinni í vatninu, en bleikjan hefur í 
raun þróast út frá einni tegund í nokkur 
mismunandi afbrigði.1 Út frá þessu 
viðfangsefni svo og þeirri miklu umræðu sem 
hefur átt sér stað um loftlagsbreytingar fór 
ég að velta fyrir mér hvort að þær gætu haft 
áhrif á þróun mynstra til dæmis í feldum 
eða á húð dýra, og hvernig sú þróun gæti 
orðið. Eins fjölbreytt og falleg mörg þeirra 
eru þá langaði mig að sjá hvort mynstrin 
gætu orðið ennþá fjölbreyttari og jafnvel enn 
óvenjulegri. Ég hafði áhuga á að prófa mig 
áfram og hóf þá að búa til ný og áhugaverð 

1 Pétur M. Jónasson, 
Páll Hersteins-son, ritstj. 
Þingvallavatn: Undraheimur 
í mótun. Reykjavík: Mál og 
menning, 2002. (Reykjavík: 
Mál og menning, 2002), 
207-208.
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mynstur með því að skeyta saman ólíkum 
mynstrum úr ríki náttúrunnar.
 Umræðan um loftlagsbreytingar 
hefur verið fyrirferðamikil síðustu misserin. 
Hún hefur einkennst að nokkru leyti af 
miklum hræðsluáróðri og neikvæðum 
fréttum. Og því hefur hún neikvæð áhrif 
á mjög marga. Svokallaður loftlagskvíði er 
eitt af þeim vandamálum sem farið er að 
hrjá menn, og þá sérstaklega ungt fólk. 
Í kjölfarið fór ég að velta fyrir mér hvað 
ég gæti lagt á vogarskálarnar til að hafa 
mögulega jákvæðari áhrif á umræðuna og 
um leið að geta horft til framtíðar þar sem 
flestir geti lifað á jörðinni í sátt og samlyndi 
þrátt fyrir aðstæður. Mig langaði því til að 
vinna enn frekar í hugmynd minni um 

Mynd 1: Bleikjuafbrigði í Þingvallavatni
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RANNSÓKNIN/
HUGMYNDAVINNA

mynsturþróun dýra og tvinna slík mynstur 
saman við loftlagsbreytingar. Eftir að ég 
bætti mannseskjunni inn í verkefnið varð 
ég því að sjá fyrir mér framtíðarheim – 
einskonar fantasíuheim – og spinna inn í 
hann aðstæðum og útliti okkar mannfólskins 
þar sem líkami okkar hefur aðlagast breyttu 
umhverfi og aðstæðum. Meðal annars með 
því að þróa mynstur eða feld á líkamann 
sem hafa sömu einkenni og mynstur dýra, 
það er að segja: mynstur sem hjálpa dýrum 
og nú mönnum við að lifa af.
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Fiðrildi og sebrahestar voru þau dýr sem 
ég byrjaði á að skoða. Fiðrildin ákvað ég að 
skoða út frá því hve fljótt þau geta þróast 
vegna smæðar sinnar og sebrahestana út 
frá þeirra áhugaverðu einstöku röndum. 
Fljótlega rakst ég á rannsókn um fiðrildi 
þar sem meðal annars var gerð tilraun með 
hækkað hitastig og áhrif þess á mynstur 
þeirra. Niðurstaða rannsóknarinnar var 
sú að hækkað hitastig hefði þau áhrif 
að mynstur þeirra breyttist.2 En hvaða 
tilgang hafa þessi mynstur þá á líkama 
fiðrildanna? Ég komst að því að þau gegna 
ýmsum hlutverkum. Á vængjum fiðrilda 
eru til að mynda agnarlítil hreystur sem 
innihalda litarefni sem hafa það hlutverk 

4 „Why zebras have stripes,“ 
Earthsky voices in earth, 25. 
febrúar 2019, https://earthsky.
org/earth/why-zebra-has-
stripes.

Mynd 2: Fiðrildamynstur Mynd 4: Rendur sebrahests

Mynd 3: Fiskamynstur
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að endurspegla ákveðna bylgjulengd 
ljóss og halda vængjum fiðrildanna 
einöngruðum í kulda. Einnig eru þau notuð 
sem felulitir til varnar og til hitatemprunar.3 
Eftir að hafa komist að þessu kannaði ég 
mynstur fleiri dýra og sá að mörg þeirra 
gegna svipuðu hlutverki. Til að mynda 
þá virka mynsturrendur sebrahesta eins 
og sólarvörn til að verja þá frá geislum 
sólarinnar, þær halda líkama þerira 
köldum, þær valda sjónhverfingu til varnar 
rándýrum og verja þá fyrir biti flugna sem 
bera banvæna sjúkdóma.4 Eftir að hafa 
kynnt mér mynstur fleiri dýra nánar komst 
ég að því að eitt af megin hlutverkum 
litamynstra hjá dýrum er að verja húð 

4 Toshio Sekimura og H. 
Fredrik Nijhout, ritstj., 
Diversity and Evolution of 
Butterfly Wing Patterns: 
An Integrative Approach 
(Singapore: Springer Nature, 
2017), 6.

3 Kevin Clarke „Butterfly 
wing structure and funtction,“ 
29. mars 2019, https://
bugunderglass.com/butterfly-
wing-structure-and-function/.

Mynd 5: Samruni litamynsturs 
fiðrilda eftir tilraun með hækkað 
hitastig.
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þeirra fyrir sólargeislum. Í kjölfarið fór ég 
að velta fyrir mér hvaða dýr gætu lifað 
við viss veðurskilyrði, eins og hita, kulda, 
þurrk og við breytileg sjávarföll. Þetta 
eru meðal annars þau veðurskilyrði sem 
eiga eftir að breytast og verða ýktari ef 
loftlagsbreytingar ná fram að ganga á 
þann hátt sem vísindamenn hafa spáð.5 
Það var nokkuð auðvelt að finna dýr sem 
get lifað af við hita, kulda og þurrk en 
erfitt að finna þau sem lifa við breytilega 
sjávarföll. Ég tók mér því pínu skáldaleyfi 
en á endanum fann ég átta dýr fyrir hvert 
þessara veðurskilyrða og vann mynstur út 
frá feldum þeirra og formum. 
 

5 „How to live with 
wild weather,“ National 
Geographic, 2015, hwww.
nationalgeographic.com/
climate-change/how-to-live-
with-it/weather.html.

 
 Í rannsóknarferli mínu komst 
ég einnig að því að mannfólkið er nú 
þegar með mynstur á líkamanum sem 
er vanalega ekki sýnilegt, en það kallast 
Blaschko línur. Talið er að línurnar myndist 
þegar ein lína húðfruma þrýstir sér í 
gegnum aðra og breiðir úr sér á yfirborðinu 
og myndar þannig mynstur, líkt og þegar 
mjólk er hellt í kaffibolla til að búa til latte. 
Þó að línurnar séu vanalega ekki sýnilegar 
þá geta þær birst á húð fólks sem þjáist af 
vissum tegundum af húðsjúkdómum.6  Út 
frá þessari uppgötvun ákvað ég að tengja 
sjálfa manneskjuna og líkama hennar við 
rannsókn mína – og velta því upp hvort að 
við gætum myndað mynstur á líkama okkar 

6 Kate Horowitz, „Our skin 
is covered with invisible 
stripes,“, 15. júní 2015, 
www.mentalfloss.com/
article/65092/our-skin-
covered-invisible-stripes.
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sem myndi hefjast á því að Blaschko–
línurnar yrðu sýnilegar og tækju síðan að 
þróast áfram. 
 Alveg óvænt var ég komin á 
braut tilgátuhönnunar með pælingum 
mínum, vegna þess að ég var bæði farin 
að ímynda mér framtíðarheim og skeyta 
saman ólíkum mynstrum dýranna sem 
ég hafði fundið, allt í þeim tilgangi að 
þróa ný mynstur fyrir okkur mannfólkið. 
Ég setti þetta upp sem fantasíuheim þar 
sem mannfólk myndi aðalagast breyttum 
veðurskilyrðum framtíðar, annaðhvort 
með mimicry (hermun) eða genabreytingu. 
Og þannig fengjum við mynstur eða feld á 
líkama okkar. Mynstrin eiga að hafa þá 

Mynd 6: Blaschko -línur
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eiginleika að vernda líkama okkar, hvort 
sem er frá sólu eða fyrir kulda. Nú er það 
ekki lengur survival of the fittest heldur 
survival of the most adaptable. 
 Í einni grein sem ég las fara 
vísindamenn yfir það hvernig við mennirnir 
höfum þróað með okkur þol fyrir kúamjólk, 
bætt 10 sentímetrum við meðalhæð okkar 
og 20 árum við meðallífaldur, aðallega 
vegna þróun vísinda. Á stuttum tíma 
höfum við náð að breytast talsvert og því 
er ekki úr vegi að spyrja: hvernig munum 
við líta út eftir 1000 ár? Þeir spá því að 
húð okkar muni dökkna til vernda hana frá 
útfjólubláum geislum og að líkamar okkar 
munu lengjast og grennast til að auðvelda 

7 Bec Crew, „This is what 
humans will look like in 1,000 
years,“ 28. október 2018, 
www.sciencealert.com/watch-
this-is-what-humans-will-look-
like-in-1-000-years.

útgufun á umfram líkamshita.7 
 Upphaflega hugmyndin var að 
rannsaka þróun mynstra hjá dýrum, en 
mér var fljótlega bent á að það þyrfti ekki 
að vera nein ein niðurstaða, enda væri það 
í raun ekki hægt í þessu tilfelli þar sem 
loftlagsbreytingarnar eru rétt að hefjast 
og ekki til neinar haldbærar rannsóknir á 
þessu efni enn sem komið er. Hönnunin 
mín er því tilgátuhönnun: Ég reyni að sjá 
fyrir mér mögulegar aðstæður framtíðar og 
vinna út frá því. 
 Við rannsóknarvinnuna las ég einnig 
grein þar sem fram kom að litlar agnir af 
pólýester, nælon og akrýlþráðum eru stór 
hluti af sjávarmengun dagsins í dag. Mun 
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það vera vegna klæðanna sem framleidd 
eru í heiminum og svo þvegin í vatni sem 
skilar sér út í höfin. Ef við myndum ætla 
að taka skref í þá átt að reyna að útrýma 
þessum skaðvaldi úr hafinu, þá þyrftum 
við helst að hætta að klæðast fötum. 
Áhersla á mynstur og feld fyrir okkur 
mannfólkið er þá kannski eftir allt saman 
ekki svo fjarri lagi. 

ÚTFÆRSLA
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Ég hellti mér í mikla rannsóknarvinnu og 
gerði ýmsar tilraunir. Það tók mig smá 
tíma að  finna út hvaða leið ég vildi fara. 
Þegar ég náði að loks að kyrra hugann og 
spyrja mig hver upphaflega hugmyndin 
hefði verið þá náði ég að lenda og taka 
ákvörðun. Ég byrjaði á því að finna þau 
fjögur veðurskilyrði sem ég vildi vinna 
með. En þau voru hiti, kuldi, þurrkur og 
breytilega sjávarföll. Út frá því fann ég svo 
átta dýr fyrir hvert þeirra veðurskilyrða sem 
ég lagði upp með. Ég tók svo tvö og tvö 
dýr og hannaði eitt  mynstur-element út 
frá þeim. Þannig var ég komin með fjögur 
mynstur-element fyrir hvert veðurskilyrði. 
Eftir það tók ég tvö þeirra og skeytti þeim 

Mynd 7: Mynstur-elementin 
í svarthvítu
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saman í eitt heildarmynstur. Þannig að 
endingu hafði ég tvö heildarmynstur fyrir 
hvert veðurskilyrði. 
 Ég byrjaði á því að hanna þetta 
allt í svarthvítu en ákvað svo að bæta við 
litum til að leggja áherslu á þá litaflóru 
sem dýramynstur búa yfir. Ég ákvað svo að 
nota bjarta skæra liti með vatnslitaáferð. 
Vatnslitaáferðin er lífræn og því fannst mér 
hún passa vel við þetta verkefni. 
Ég prófaði ýmsar útfærslur, hugsaði stórt 
og vildi hafa þetta tæknilegt, innsetningu 
með gínum og fleira slíkt kom við sögu. Á 
endanum ákvað ég að vinna fjögur mynstur 
lengra sem var varpað á mannslíkama. Ég 
tók myndir af því og prentaði þær svo út á

tvær Cromalux plötur í stærð 80 x 80 cm 
og 40 x 50cm. Einnig fékk ég dansara til 
að vera módel fyrir myndband. Þar varpa 
ég mynstrunum á líkama dansarans þannig 
færist smá líf í mynstrin.  
 Lokaútfærslan á mynstrunum er 
mín sýn á hvernig þessi mynstur geta 
litið út ef til þess kæmi að við þyrftum 
á þeim að halda í framtíðinni. Ég sé 
jafnvel fyrir mér að fólk gæti hannað sína 
eigin útfærslu á mynstrunum út frá þeim 
grunnmynstrum sem ég hef hannað. Það 
væri þá eins og að fara í vefverslun og 
velja sína persónulegu samsetningu af 
mynstrum. 
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Mynd 8: 
Veðurskilyrðin
 og samsett mynstur-
element í björtum og 
skærum litum með vatns-
litaáferð.

Mynd 9 og 10: 
Mynstrin komin á líkama
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