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Af hverju ætti hönnun bóka að vera bundin við tvívíðan 
flöt? Í dag væri hægt að bjóða hverjum sem gengur
inn í bókabúð að nálgast upplýsingar um innihald bóka 
í gegnum þrívíðar heilmyndir, í stað þess að sýna aðeins 
tvívíðar bókakápur á borðum eða í hillum. Tækninni 
fleygir fram og því verða bókakápur framtíðarinnar 
gjörólíkar þeim sem við þekkjum í dag. Bókakápur 
framtíðarinnar munu miðla andrúmslofti og stefjum  
úr sögusviði bókanna. Þannig geta þær gefið 
væntanlegum lesendum tilfinningu fyrir sögusviðinu  
og togað þá sem lesa bækurnar lengra inn í söguheiminn 
– bæði fyrir og eftir að bókin hefur verið opnuð.



Ég vissi að ég vildi gera lokaverkefni um bækur eða 
þrívíddarmódel, og ákvað því að sameina þessi tvö 
áhugasvið í eitt verkefni.
 Verkefnið mitt er heilmyndarvörpun af lykilhlut 
upp úr bók. Ég hannaði þrjár bókakápur; fyrir bækurnar 
A Winter’s Promise (2013) eftir Christelle Dabos, War 
of The Worlds eftir H. G. Wells (1898) og The Amulet 
eftir Michael McDowell (1979). Ég greindi hvaða hlutir 
gengdu lykilhlutverki í þeim bókum. Ég hafði í huga  
að velja hluti sem lesendur gætu átt erfitt með að ímynda 
sér eða sem væri sérstaklega mikilvægt að fólk fengi 
raunhæfa mynd af. Að lokum gerði ég módel af þessum 
tilteknu hlutum í Blender, kvikaði (e. animate) þá og með 
því að nota snjalltæki getur notandinn séð hlutinn varpast 
upp úr bókinni.
 Kveikjan að verkefninu er margþætt.  
Sú helsta er þó samtal við bekkjarbróður minn þar  
sem við ræddum almennt um bækur. Hann sagði 
mér að hann gæti ekki dottið almennilega inn í bækur  
því að hann hefði það sem kallast Aphantasia, heilkenni 
þar sem getuna til myndrænnar ímyndunar skortir. 
Ég sjálf er mjög virkur lesandi og átti því afskaplega 
erfitt með að ímynda mér þetta. Ég skil hann þó að vissu 
leyti; ekki myndi ég nenna að lesa bækur ef það væri 
ekki heil bíómynd í gangi í hausnum á mér allan tímann.
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Eftir nokkrar mínútur á Google-leitarvélinni komst 
ég að því að verkefnið sem ég vildi vinna hefði ekki 
verið gert áður. Ég fann nokkrar síður þar sem GIF 
voru notuð til að sýna bókakápur en þessar síður 
áttu það allar sameiginlegt að fjalla um hvar framtíð 
bókakápuhönnunar lægi – aldrei var um að ræða 
raunverulega stafræna þróun á bókakápum.
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Gerð módela

Kastalinn á forsíðu Winter’s Promise er að mestu leyti 
byggður á upprunalegum teikningum úr bókinni; forsíðu 
bókarinnar og korti inni í bók númer tvö í seríunni. 
Þessar myndir sýndu frekar ósvipaðar útgáfur  
af kastalanum þannig að ég valdi það sem mér fannst 
virka í hvert sinn, reyndi að teikna upp þá turna sem 
sáust og púsla öllu saman. Ýmislegt í upprunalegu 
teikningunum virkaði ekki vel á þrívíðu formi og því 
gaf ég mér lausan tauminn í módelvinnunni.Ég reyndi 
að forðast ónáttúrulegar samhverfur og leyfði mistökum 
að standa þar sem mér fannst þau gefa turnunum ögn 
raunverulegri persónuleika.
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War of The Worlds varð fyrir valinu þar sem 
leiðbeinendur mínir lögðu til að ég myndi velja einn 
fulltrúa klassískra bókmennta; bók sem fleiri myndu 
kannast við en Winter‘s Promise.
Ég ákvað í kjölfarið að velja þrjár mismunandi 
bókmenntastefnur til að sýna fjölbreytni verkefnisins  
og gera áhorfandanum kleift að ímynda sér fleiri bækur.  
War of The Worlds er sú vísindaskáldsaga sem mér 
fannst hafa mest einkennandi hlutinn til að módela –  
en jafnframt gefa mér listrænt svigrúm til að fara mínar 
eigin leiðir. Nú þegar hafa komið út ótal útgáfur  
af bókinni. Það hafa verið gerðar bíómyndir, söngleikir  
og þættir og í hverri útgáfu er ólík túlkun á þrífætlunum 
frá Mars. Það eina sem allar útgáfur hafa sameiginlegt 
eru fæturnir þrír og angar út úr búknum. Ég ákvað 
að fara frekar retro í hönnun en búkurinn og armarinir 
voru innblástir af neðansjávarverum.
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Eftir að fantasía og vísindaskálsaga höfðu orðið fyrir 
valinu þurfti ég að ákveða bókmenntastefnu sem félli 
vel að hinum fyrrnefndu, ásamt því að bæta við fleiri 
víddum í verkefnið, og varð því hrollvekja fyrir valinu. 
 Hrollvekjan er nátengd báðum 
bókmenntastefnunum en ég vildi þó velja bók sem væri 
alfarið hrollvekja en ekki blanda af öðrum stefnum.  
Ég las þó nokkrar bækur þar til ég fann þá réttu, bók 
sem hafði einkennandi og miðlægan hlut. Fyrir tilviljun 
rakst ég á bókina The Amulet sem uppfyllti öll skilyrðin 
sem ég hafði ákvarðað. Hálsmenið er gegnumgangandi 
þema í sögunni og er lýst sem gylltu og með 
áhugaverðu mynstri. Ég gerði munstrið úr orðinu 
refsing á hebresku. Ég hugsaði það sem beina tengingu  
í hugsunarhátt aðalóvinarins í bókinni. Einnig bætti  
ég inn auganu sem blikkar. Með því gef ég hálsmeninu 
meðvitund, á meðan öfuga blikkið gerir hálsmennið 
skuggalegra en ella. Auk þess hreyfist keðjan lítillega 
sem líkir eftir andardrætti.
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Ein stærsta áskorunin í þessu verkefni var að hanna 
bókakápurnar. Til þess að varpa módelunum upp 
úr kápunum notaði ég forritin Vuforia og Unity. 
Bókakápurnar eru lesnar af Vuforia sem varpar svo 
hlutnum upp í þrívídd. Í einföldu máli væri hægt að líkja 
kápunum við QR kóða. Vandamálið þar var að bækurnar 
þurftu að uppfylla ákveðnar kröfur til að Vuforia gæti 
skynjað kápurnar rétt, svo sem varðandi liti og kontrasta. 
Litir og form tóku miklum breytingum, þar sem 
bækurnar þurftu að vera eigulegar, virka sem bakgrunnur 
fyrir módelin en einnig falla að útlitsstöðlum Vuforia-
forritsins.

Í Winter‘s Promise gefa frostrósirnar frá sér kalda 
upplifun sem blái liturinn ýtir undir.  
War of the worlds sýnir byrjun bókarinnar þar sem 
geimskip Marsbúanna flýgur til jarðar.
Dökka slímið í The Amulet er hugsað til að gefa 
lesandanum meiri tilfinningu fyrir andrúmsloftinu í 
bókinu – sem einkennist af ógeði og dauða. Gulgræni 
liturinn minnir á eitur og hor og með sægræna litnum 
næst fram meiri hryllingur heldur en ef einungis væru 
keðjur á forsíðunni.

Ég tók þá ákvörðun að sleppa öllum texta á kápunum. 
Titill og höfundur kemur fram á þrívíddarmódelinu 
og fyrir vikið eru bækurnar meira í ætt við sjálfstæð 
listaverk. 
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Sýning

Á sýningunni var ég með skjá sem sýndi módelin 
svífandi yfir bókakápunum. Fyrir framan skjáinn var 
svo borð með kápunum þremur og tveimur hangandi 
spjaldtölvum. Ég laser-skar hulstur með handföngum 
þannig hægt væri að hafa tölvunar í sambandi og 
tengdar við borðið.
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Lokaorð

Í framtíðinni sé ég fyrir mér að bókakápur af þessu tagi 
gætu virkað eins og filter, líkt og á Instagram. Sú tækni 
er nú þegar til – en er ennþá frekar takmörkuð.
Mörg snjalltæki, eins og hversdagslegir snjallsímar, 
höndla ekki stóra þrívíddarhluti líkt og módelin í þessu 
verkefni. Til að nota þá tækni sem til er nú á dögum 
þyrftu módelin að vera talsvert einfaldari og minni
og þannig væri hægt að nota svokallaða filter tækni 
á hvaða bók sem er. Þetta gæti verið skemmtileg 
markaðsetning fyrir margar mismunandi bækur  
og það verður gaman að sjá hvernig tæknin mun 
þróast og bókakápur með.
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