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Inngangur
Áður en ég hóf nám við Listaháskóla Íslands hafði ég í dágóðan tíma fengist við ýmis konar 
sköpun, bæði listræna og til nytja. Ég hafði til að mynda hannað handa sjálfri mér hluti á borð 
við skrautlampa, ávaxtaskálar og glasamottur, auk þess að hafa fengist talsvert við myndlist.
Það sem þó einkenndi þá hönnun sem ég áður fékkst við er að þá studdist ég nær eingöngu við 
gamla góða blaðið og blýantinn, sem vitaskuld takmarkaði möguleikann á að ná sem bestum 
árangri. 
Frá því að ég hóf nám við Listaháskólann, hef ég í gegnum það starf sem í skólanum fer 
fram, lært að tileinka mér mun þróaðri aðferðir, leiðir og tækni, nauðsynlegar hinu skapandi 
hönnunarferli. Blýantur, blað, penni, líkön, þrívíðar teikningar og skissur, tölvuteikningar og 
margt annað eru vopn sem ég nú bý yfir. Það má segja að ég hafi eignast heilt vopnabúr sem 
getur hjálpað mér að takast á við krefjandi verkefni framtíðarinnar. 

Það er nefnilega svo að mögulegar leiðir sem hægt er að fara eru nánast óteljandi, og tæknin, 
aðferðirnar og útkomurnar eru jafnólíkar og þær eru margar. Ég hef lært að bæði er hægt að fara 
öruggar leiðir, til dæmis með því að hanna nýjan kertastjaka fyrir sænskan húsgagnaframleiðanda 
eða á hinn bóginn reyna eitthvað djarfara þar sem meiri áhætta er tekin við sköpunina. Í þessari 
ritgerð mun ég fjalla um eina af þessum djarfari leiðum. 

Umrædd leið, krefst bæði hugrekkis og þors hönnuðarins því að hönnun snýst ekki einungis 
um vöruna sjálfa heldur einnig um hönnunarferlið. Upplifunin sem fylgir vöru er nefnilega 
misjöfn eftir því hvort við þekkjum bakgrunn hennar eða ekki. Savoy vasinn hans Alvar Alto, 
þó fallegur sé útaf fyrir sig, fær ennþá meira gildi þegar kaupandinn hefur komist að því hversu 
erfitt og flókið það var á sínum tíma að útfæra tæknina sem nauðsynleg er til þess að búa vasann 
til. Djarfur hönnuður þarf oftar en ekki að fara löngu leiðina að hlutunum, reyna nýjar aðferðir 
og prófa eitthvað sem mögulega engum öðrum hefur dottið í hug að prófa. Slíkur hönnuður 
tekur áhættu án þess endilega að vita með vissu hver útkoman úr tilraunum hans verður, slíkur 
hönnuður fæst við tilraunahönnun en um hana mun ég fjalla í ritgerðinni. Tilraunahönnun er 
hugtak sem jafnvel þeir hönnuðir sem mögulega gætu fallið undir flokkinn, eru ekki meðvitaðir 
um, enda er hugmyndafræðin sem slík ný af nálinni. En hvað er tilraunahönnun? Áður en við 
veltum þeirri spurningu fyrir okkur er vert að skoða þær aðferðir sem almennt eru notaðar 
í ferli vöruhönnunar og greina og skilja muninn á hefðbundnum aðferðum annars vegar og 
tilraunakenndum hinsvegar.

Þar sem góð íslensk hugtök hafa ekki festst sig í sessi yfir mörg þeirra atriða sem ég tæpi á í 
ritgerðinni kýs ég að notast við ensk hugtök þar sem mér þykir það eiga við.  

Aðferðir við hönnun
Hugtökin til að lýsa mismunandi hönnunaraðferðum eru mýmörg og nálgun þeirra ólík. 
Sum hugtök fjalla um hverskonar vöru er verið að hanna, á meðan önnur leitast við að lýsa 
markhópnum sem varan er ætluð. Þessar tvær tegundir hugtaka útiloka hinsvegar ekki hvor aðra, 
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sömu vöru væri t.d. hægt að lýsa sem leikfangi og umhverfisvænni. Svo eru einnig óteljandi 
hugtök í hönnun sem lýsa því hvaða aðferðum er beitt við hönnunina og hugmyndafræðinni 
á bakvið vöruna. Í greininni The 4 Fields of Industrial Design: (No, not furniture, trans, 
consumer electronics & toys) eftir Stephanie og Bruce Tharp, tala höfundarnir um að hönnun 
sé óreiðukennd og það sé helsta vandamál fagsins. Þeim finnst sem of mörg hugtök séu í gangi, 
og nefna sem dæmi langan lista hugtaka;

 „user-centered design, eco-design, design for the other 90%, universal design, 
sustainable design, interrogative design, task-centered design, reflective design, 
design for well-being, critical design, speculative design, speculative re-design, 
emotional design, socially-responsible design, green design, conceptual design, 
concept design, slow design, dissident design, inclusve design, radical design, 
design for need, enviromental design, contextual design og transformative design“.1    

Ég er að vissu leyti sammála höfundum greinarinnar, hugtakaflóðið í vöruhönnunargeiranum 
er stundum yfirþyrmandi og sífelld ný hugtök virðast spretta upp og nánast útilokað að tileinka 
sér þau öll. Ég vil þó alls ekki meina að hugtökin í þessum heimi séu óþörf, síður en svo, því 
flokkun og skilgreiningar eru gríðarlega nauðsynlegar þegar unnið er skipulega að verkefnum, 
sérstaklega í jafn óreiðukenndu fagi og vöruhönnun er.

Ein aðferð vöruhönnuða er að leitast við að hanna 
hluti sem uppfylla ákveðna þörf sem þeir mögulega 
vita að er fyrir hendi á markaði eða hjá viðskiptivini 
sínum, þ.e.a.s. að mæta eftirspurn. Dæmi um þetta 
er t.d. þegar Arne Jacobsen hannaði hægindastólinn 
Eggið með það að markmiði að mynda einkasvæði í 
opnu rými Radison SAS hótelsins í Kaupmannahöfn. 
Annað dæmi er hilla Sigríðar Sigurjónsdóttur og 
Snæfríðar Þorsteins sem fengu það verkefni að útfæra 

sérstaka fráleggshillur fyrir 101 Hótel.2 

Önnur aðferð er að reyna heldur að búa til markaðinn fyrir 
vörur sínar eftir á, þ.e. að útfæra alveg nýja vöru og stóla á að 
eftirspurn eftir henni skapist. Í þennan flokk falla hlutir á borð við 
ostaskera Thors Bjørklund, sem fékk þá hugmynd árið 1925 að 
útfæra verkfæri sem gæti skorið almennilegar þunnar ostsneiðar, 
en það verkfæri er orðið ómissandi í öllum norður-evrópskum 
eldhúsum.3   

1 Tharp, Stephanie M og Bruce M: The 4 fields of industrial design (no, not for furniture trans consumer eletron-
ics toys). 5.1. 2009. core77.com/blog/featured_items/the_4_fields_of_industrial_design_no_not_furniture_trans_
consumer_electronics_toys_by_bruce_m_tharp_and_stephanie_m_tharp__12232.asp#more skoðað 10.12.2009
2 Elísabet V. Ingvarsdóttir: Íslensk samtímahönnun húsgögn, vöruhönnun og arkitektúr. Reykjavík: Crymogea, 
2009. ,,Blaðsíðutals ekki getið”.
3 History Thor Bjørklund. 13.11. 2008. bjorklund-1925.no/index.php?option=com_content&task=view&id=26&

Mynd 1. Arne Jacobsen, Eggið á Radisson SAS 
Kaupmannahöfn, 1958. 

Mynd 2. Thor Bjørklund, fyrsti 
ostaskerinn, 1924.
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Enn önnur aðferð er að útfæra jaðarútgáfur af vörum sem hafa verið vinsælar og búa þannig 
til þörfina og eftirspurnina eftir hinni nýju vöru. Til dæmis er munurinn á laxaskurðabretti og 
venjulegu skurðarbretti kannski ekki annar en nafnið, en samt þykir sumum laxaskurðarbrettið 
alger nauðsynjavara. 

Svo eru það tilraunakenndu aðferðirnar, þar sem leiðin 
að markinu er oft mikilvægari fyrir hönnuðinn heldur en 
markmiðið sjálft. Vörur sem verða til í slíkum ferlum eru oft 
látnar standa sem hugvekjur til þeirra sem virða þær fyrir sér. 
The Useless Machine sem Bruno Munari hannaði í kringum 
1933 er gott dæmi um tilraunakennda hönnun. The Useless 
Machine er samansett úr mislitum geometrískum formum 
sem hanga líkt og í óróa eftir nákvæmum útreikningum í 
þræði til að ná sem mestri hreyfingu formana.4 Munari talar 
um The Useless Machine sem vél þó svo að hún framleiði 

ekkert, að hún sé vél þó ófullkomin sé. Ekki eru allir sammála honum og vilja meina að vélin 
hafi framleitt góðan anda í hús sín.5  

Tilraunahönnun er að mínu mati bæði spennandi og áhugaverð, en mér finnst heldur lítið fara 
fyrir henni í almennri umræðu um hönnun. Ég mun því kafa dýpra ofaní þennan heim og reyna 
að draga fram það sem vekur minn áhuga varðandi þessa lítt fetuðu slóð og þá sem, jafnvel 
óafvitandi, hana feta.

Hvað er tilraunahönnun?
Experimental design, eða tilraunahönnun eins og ég vil kalla hana, er tilraun til að lýsa ákveðnum 
aðferðum eða leiðum að lokaniðurstöðu. Aðferðirnar eru nýstárlegar og óvenjulegar eins og 
dæmin sanna, og eru sjaldnast notaðar við hönnun hluta sem hugsaðir eru til fjöldaframleiðslu, 
heldur snúa þær yfirleitt að því að reyna á þolmörk tækni og efnis. Hins vegar leiða þessar 
tilraunir oft af sér uppgötvanir sem nýtast við frekari hönnun og framleiðslu sem um leið ýta 
undir og styðja þá sem kjósa að fara troðnari slóðir.

Hönnuður sem tileinkar sér tilraunakenndar aðferðir verður að vera óhræddur við að prófa nýja 
tækni við vinnu sína og hann þarf að vera ævintýragjarn svo ekki sé meira sagt. Hönnuðurinn 
verður sömuleiðis að vera undir það búinn að sennilega komi lítið út úr mörgum tilrauna hans 
og því þarf hann einnig að búa yfir þolinmæði. Kjarninn í tilraunahönnun er nefnilega ferlið og 
sá sem tilraunahönnunina stundar lærir af því. Tilraunahönnuður ræðst sjaldnast á garðinn þar 
sem hann er lægstur og má búast við að lenda í endurteknum erfiðleikum við öflun upplýsinga, 
sem og að enda í botngötu með verkefni sín. Þar sem tilraunahönnuðir eru ítrekað að hugsa út 
fyrir rammann er ekki ósennilegt að þeir fái athugasemdir og svör um að hitt og þetta sem þeir 

Itemid=52&lang=en skoðað 10.12.2009
4 Munari, Bruno: Design as Art. Creagh, Patrick þýddi. London: Penguin, 2008. Bls. 18-19. 
5 Munari: Design as Art. Bls. 23

Mynd 3. Bruno Munari, The Useless 
Machine, 1933. 
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vilja takast á við sé ógerlegt eða ómögulegt. Fagmenn ráðleggja þeim frá því að reyna vissar 
tilraunir eða dæma þær fyrirfram dauðar. Oft á tíðum er viss tækni eingöngu notuð í einum 
tilgangi meðan hægt væri að nýta hana í svo margt annað og möguleikarnir endalausir. Það eina 
sem skortir er ímyndunaraflið og þörf til þess að hugsa og framkvæma öðruvísi og jafnvel upp 
á nýtt, eða eins og Alistair Fuad-Luke segir í bók sinni Design Activis:

„Hönnuðir eru, þegar upp er staðið, með ímyndunarleyfi, til að láta það rætast 
sem John Woods kallar ´framkvæmanlegar míkró-útópíur´, að gera hið óhugsandi 
mögulegt. Hönnun er hvati að ábendingum og útfæranlegum framkvæmdum fyrir 
heiminn okkar. Hönnun getur endurtengt hið áður aftengda og komið á nýjum 
tengingum.“6  

Saga tilraunahönnunar
Þó svo að hugtakið Experimental design eða tilrauna hönnun sé ekki svo ýkja gamalt þá hefur 
þessi kvísl innan hönnunargreinarinnar hinsvegar verið stunduð í dágóðan tíma enda er forvitni 
mannskepnunni eðlislæg. Að kanna hið óþekkta og uppgötva hvernig heimurinn virkar, hvetur 
og ýtir okkur áfram í tilraunastarfsemi sem oftar en ekki leiðir af sér uppgötvanir; ný efni, nýja 
eiginleika þekktra efna og ný notagildi þeirra. 

Strax á tímum vísindabyltingarinnar á sextándu og sautjándu öld hófst það samspil hönnunar 
og vísinda sem sjálfan Leonardo da Vinci hafði dreymt um. Í upphafi þess samspils, var hönnun 
stoðtæki þeirra sem tilraunirnar gerðu, enda þurftu þeir oft á tímum að finna upp og útfæra bæði 
tæki og tól sem þeir svo notuðu við tilraunirnar sem þeir gjarnan urðu frægir fyrir. Á sama tíma 
og faðir vísindalegra rannsóknaraðferða (e. Scientific method), Francis Bacon, var að setja 
fram hugmyndir sínar um hvernig vísindamenn skyldu haga verkum sínum, voru menn ekki 
síður uppteknir af hönnun og smíði tækjabúnaðarins sem nota átti við verkin. Um svipað leiti 
var Galileo Galilei ekki eingöngu að breyta heiminum með hugmyndum sínum um stjörnurnar 
og alheiminn, heldur einnig með hönnun sinni á borð við stjörnusjónaukann sem lagði aftur 
grunn að mörgum af hans kenningum. Þar hélst í hendur brautryðjendastarf bæði í hönnun og 
tilraunamennsku. Uppgötvanir manna á borð við Galileo og Bacon urðu í raun lykillinn að nýrri 
vísindalegri þekkingu sem hefði að líkindum ekki orðið til nema fyrir tilstuðlan hönnunarstarfs 
vísindamannanna.7 Þróun hönnunar sem sjálfstæðar starfsgreinar hélt vitaskuld áfram frá 
þessum tímapunkti en segja má að greinin hafi verið komin í ansi hefðbundið og stíft mót um 
miðja síðustu öld, þar sem megináherslur hönnuða voru fyrst og fremst að útfæra nytsamar 
lausnir fyrir fjöldann. 

6 ,,Designers are, after all, licensed to imagine, to realize what John Wood calls ´attainable micro-utopias‘ , to 
make the unthinkable possible.  Design is a motive force in suggesting and realizing new materializations for our 
world. Design can reconnect the disconnect and make new connections.”
Fuad-Luke, Alastair: Design Activism: beautiful strangeness for a sustainable world. London: Earthscan, 2009. 
Bls. xx-xxi
7 Antonelli, Paola: Design and the Elastic Mind The Museum of Modern Art, New York. New York: Museum of 
Modern Art, 2008. Bls 8
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Svo rann upp sjöundi áratugurinn þar sem hönnuðir fóru í 
vaxandi mæli að gagnrýna hina hreinu nytjahyggju og dýrkun 
á fjöldaframleiðslu sem voru alls ráðandi um þær mundir.8 Í 
framhaldi af því fylgdi stofnun nokkurra svokallaðra Radical 
Design hópa á Ítalíu. Þeirra á meðal  voru hópar á borð við 
Archizoom, Superstudio, Gruppo Strum og 9999.9 Endurskoðun 
hönnunarferla með tilliti til skilyrða neyslusamfélagsins var 
mörgum hönnuðum hugleikinn og vildu þeir láta reyna á þá 
hugmynd að hönnun og arkitektúr mætti nýta sem alþjóðleg 
tæki sem sendu frá sér ákveðin skilaboð, miðluðu einhverju 
til fjöldans.10 Ítalinn Riccardi Dalisi greip hugmyndir Radical 
Design á lofti og tók virkan þátt í hinni svokölluðu and-hönnunar 
umræðu þess tíma. Ennfremur opnaði Dalisi verkstæði fyrir 
fátæk börn í Traiano hluta Napoli-borgar, verkstæði sem átti að 
fanga persónulega og hvatvísa sköpunargleði barnanna. Fátækratæknitilraunin (it. Tecnologia 
povera) náði eyrum annarra Radical Design hönnuða sem á endanum komu saman og stofnsettu 
Global Tools skólann í Flórens árið 1973, sem var byggður á sömu hugmyndafræði og verkstæði 
Dalisi. 

Innan Global Tools voru starfrækt nokkur verkstæði sem 
almennt voru kallaðar tilraunastofur. Þar þróaðist hin 
svokallaða gerðu-það-sjálfur (e. Do-it-yourself) nálgun að 
hönnun, en upprunalegi tilgangur tilraunanna var einmitt að 
kanna mögulegar nálganir og ýmsa eiginleika tæknilegra 
efna. Global Tools skólanum var lokað árið 1975 og markaði 
það endalok fyrsta hlutar Radical Design byltingarinnar. 11

Tveir af stofnendum Global Tools, þeir Ettore Sottasse 
og Alexandro Mendini áttu í framhaldinu stóran þátt í 
velgengni hins víðfræga hönnunarhóps Studio Alcima sem 
var stofnaður 1976. Hann varð einmitt undirstaðan að seinni 

lotu ítölsku Radical Design bylgjunnar sem leiddi svo af sér hina vinsælu Anti-Design hreyfingu 
árið 1980. Í framhaldinu voru stofnaði hópar líkt og Memphis sem hefur haft gríðarleg áhrif á 
þróun hönnunar. 12

Segja má að Dalisi, Sottass og Mendini séu að miklu leyti frumkvöðlar í tilraunarhönnun enda 

8 Hauffe, Thomas: Hönnun sögulegt ágrip, Magnús Diðrik Baldursson þýddi. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1999. 
Bls 140
9 Fiell, Charlotte og Peter: Design of the 20th century. Köln: Taschen, 2005. Bls. 289
10 Hauffe: Hönnun sögulegt ágrip. Bls 146
11 Fiell: Design of the 20th century. Bls. 289
12 Fiell: Design of the 20th century. Bls. 32, 467, 589

Mynd 4. Riccardi Dalisi, Tilraunir 
með ,,Tecnologia povera”, 1973.

Mynd 5. Gruppo Strum, Pratone chair, 
1966-1970.



7

má með sanni segja að Radical Design hreyfingin hafi markað upphafið að öllu því sem á 
eftir kom á þeirri braut. Hönnuður fundu sig allt í einu knúna til þess að láta reyna á tæknina, 
sjálfa sig, sköpunargleðina, læra betur að þekkja þolmörkin og þróa þá möguleika sem eru til 
staðar og umfram allt brjóta reglurnar. Nú snérist hönnun ekki lengur eingöngu um að þjóna 
iðnaðinum heldur hafði öðlast eigin tilgang.  

Enn þann dag í dag er nóg af ókönnuðum svæðum og óunnum sigrum í heimi hönnunar. 
Hugmyndafræði og aðferðir tilrauna hönnunarhópa móta og knýja landvinninga og uppgötvanir, 
stækka heiminn fyrir aðra hönnuði og gera starf þeirra bæði áhugaverðara og yfirgripsmeira. 
Hönnuðir almennt gera sér ef til vill ekki fulla grein fyrir því hversu mikið þeir eiga þessum 
djörfu kollegum sínum að þakka, en það er að líkindum mun meira en margur telur.

Hugrakkir hönnuðir í ævintýralegum tilraunum
Tilraunahönnuðir eru nánast eins misjafnir og þeir eru margir, þó að þeir séu felldir í 
sameiginlegan flokk tilraunahönnunar þá eiga þeir oft ekkert annað sameiginlegt í nálgun sinni 
og aðferðum við sköpun og tilraunamennsku. En það er einmitt það sem gerir þá svo spennandi. 

Fyrstan skal nefna japanska hönnuðinn Tokujin Yoshioka sem gert hefur tilraunir með efni 
og framleiðslutækni og kannað mismunandi nýtingarmöguleika efna og hvar þolmörk þeirra 
liggja. Eða með orðum Ryu Niimi, höfundar bókarinnar Tokujin Yoshioka Design: 

“Hann sér efnið sem nokkurs konar fljótandi líkama sem gefur frá sér önnur frumefni 
hönnunar, í einni hreyfingu, einu augnabliki á einu yfirborði. Yoshioka opnar upp 
hinn efnislega heim til að finna árangursríkan tilgang fyrir lífið.”13  

13 ,,He sees materials as a kind of fluid body from which all other elements of the design emerge, in one 
movement, one moment, one surface. Tokujin opens up the material world to find within it fruitful meanings for 
our lives.” 
Niimi, Ryu: Tokujin Yoshioka Design. London: Phaidon, 2006. bls 16

Mynd 6.Tokujin Yoshioka, Venus chair, 2008. Mynd 7. Tokujin Yoshioka, Venus chair, 2008. 
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Þessi efnislegi heimur sem Niimi vitnar til, er viðfangsefni Yoshioka í Venus verkefninu. Venus 
stóllinn er látinn myndast úr náttúrulegum kristöllum sem safnast utan á polyester þræði sem 
hafa verið lagðir í steinefnaupplausn í heilan mánuð. Á þessum mánuði ‚vaxa‘ kristallarnir 
á þráðunum og mynda stólinn. Kristallarnir sjálfir myndast misstórir en formið á þráðunum 
sem þeir safnast um ræður lögun stólsins.  Þarna nýtir Yoshioka sér hina lifandi náttúru en 
getur einungis stjórnað henni upp að vissu marki. Það er því samspil handverks Yoshioka og 
náttúrunnar sem raunverulega myndar lokaafurðina sem birtist í Venus stólnum.

Í upphafi ferils síns sá Yoshioko hönnun fyrir sér fyrst og fremst sem leik að formum. Eftir 
því sem á leið byrjaði hann að líta á málið frá annarri hlið og í dag liggur metnaður hans í 
brautryðjendastarfi í efnisnotkun. Auk þess sem hann er ákafur talsmaður þess að draga úr 
orkunotkun og reynir að beita ýmsum aðferðum við að lágmarka orkueyðslu í sínum verkefnum.14  

Annar hönnuður er Maxim Velčovský. Velčovský er tékkneskur 
og hefur sérhæft sig í vægast sagt sérstæðri hönnun.    

Underground Souvenirs eða Neðanjarðar minjagripir Velčovskýs, 
er verkefni þar sem hann kemur ýmsum hlutum fyrir í 
steinefnaríku vatni heitra uppspretta sem seytla uppúr jörðinni 
í heilsulindaborginni Korlovy Vary í Tékklandi. Ofan í vatninu 
komast hlutirnir í beina snertingu við uppleyst snefilefnin úr 
iðrum jarðar sem smám saman mynda setlag utan um hlutina hans 
Velčovskýs og umbreyta þeim með tímanum. Hversdagslegir 
hlutir á borð við ritvélar, styttur, myndavélar og ljósaluktir hafa 
með aðferð Velčovskýs verið gerðir að steingervingum á stuttum 

14 Etherington, Rose: ,,Tokyo Designers Week interviews: Tokujin Yoshioka.” Dezeen design magazine 
05.11.2009. dezeen.com/2009/11/05/tokyo-designers-week-interviews-tokujin-yoshioka/#more-49266 skoðað 
04.01.2010.

Mynd 8. Tokujin Yoshioka, 
Polyester þræðir í Venus chair, 
2008. 

Mynd 9. Tokujin Yoshioka, 
kristallar að myndast á polyester 
þráðum í Venus chair, 2008. 

Mynd 10. Tokujin Yoshioka, 
kristallar fullmyndaðir í Venus 
chair, 2008. 

Mynd 11. Maxim Velčovský, 
Underground Souvenirs, 2009
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tíma og er innblásturinn fenginn frá laufi sem fellur í uppsprettu. Uppsprettan verður svo að 
rennandi á en laufblaðið breytist í stein og sekkur til botns, líkt og í ævintýri.15 

Ólíkt því sem gerist venjulega í náttúrunni, þar sem hlutir steingerfast á löngum tíma eftir 
legu á hundrað metra dýpi, tekur hið náttúrulega hjúpunarferli Velčovskýs mun skemmri tíma. 
Hugmynd hans er þó fengin frá náttúrunni, enda má segja að örlög afurða hans séu fólgin í því 
að verða á endanum rannsökuð sem steingervingar síns tíma, náttúrulegir skúlptúrar. 16

Kanadíski hönnuðurinn Jerszy Seymoure fer aðrar leiðir en Japaninn Yoshioka og Tékkinn 
Velčovský.  Seymoure hefur nefnilega tileinkað sér hugmyndafræði Global Tools skólans og í 
verkefninu Living systems skapað sér sitt eigið sjálfbæra verkstæði. Seymoure fékk hugmyndina 
að þessu verkefni við lestur bókarinnar Walden Life in the Woods eftir Henry David Thoreau. 
Thoreau byggði sér kofa í skóginum þar sem hann lifði að mestum hluta á því sem var í kringum 
hann og nýtti þá reynslu sem innblástur að frásögn sinni. Í tilraun sinni leigði Seymour sér tómt 
herbergi í Berlín þar sem hann hóf rannsóknir á sjálfbærni og sjálfstæðu lífi í nútíma heimi. 
Tilraunin sem stóð yfir í nokkrar vikur, fól í sér að Seymour innréttaði herbergið og notaði til 

15 Turner, Brad: ,,Underground Souvenirs by Maxim Velčovský for Mint.” 24.09.2009. dezeen.com/2009/09/24/
underground-souvenirs-by-maxim-for-mint/ skoðað 8.12.2009. 
16 Turner: ,,Underground Souvenirs by Maxim Velčovský for Mint.”

Mynd 12. Maxim Velčovský, Underground 
Souvenirs, 2009

Mynd 13. Maxim Velčovský, Underground 
Souvenirs, 2009

Mynd 14. Maxim 
Velčovský, Underground 
Souvenirs, 2009

Mynd 15. Jerszy Seymoure, 
Living systems, 2007

Mynd 16. Jerszy Seymoure, áhöld sem 
notuð voru við Living systems, 2007

Mynd 17. Jerszy Seymoure, mótun 
rúms með plasti í Living systems, 2007



10

þess eingöngu hluti sem finna má á venjulegu heimili. Hugmyndin var að skapa hagkvæman en 
jafnframt sjálfbæran iðnað fyrir lítinn nútímalegan hönnunarhóp.17 Hann framleiddi vistvænt 
plastefni úr kartöflum, mjólk og alkahóli, og var plastið grunnefni tilrauna Seymours, enda  
útbjó hann ýmis húsgögn úr plastinu.18 Húsgögnin mótaði hann í opnum mótum, búnum til úr 
sandi og leir og sprautaði hann plastinu yfir þau og lét harðna á mótunum. Í þessum tilraunum, 
slapp hann við flókin og kostnaðarsöm mótunarferli sem nauðsynleg eru í framleiðslu nútíma 
plastvöru og endurvakti um leið gamalt handverk sem var við lýði fyrir iðnbyltingu. 

Hugmynd Seymours var að vekja umræðu meðal 
hönnuða um hvort þeir séu orðnir of háðir nútíma 
framleiðslutækni, enda verður framleiðsluferli 
neytendavarnings sífellt flóknari og óútskýranlegri. 
Áður fyrr voru hvorki hönnuðir né neytendur nægilega 
meðvitaður um afleiðingar efnisnotkunar sinnar, en 
eftir því sem upplýsingaflæði batnar er auðveldara 
fyrir fólk að gera sér grein fyrir því hverskonar raski 
efnistaka okkar veldur í náttúrunni. Sjálfur hefur Jerszy 
Seymour bæði hannað hluti til fjöldaframleiðslu sem 
og unnið úr hráum náttúrulegum efnum. 19        

Sænski hönnunarhópurinn Front samanstendur af fjórum konum, þeim Sofiu Lagerkvist, 
Charlotte von der Lancken, Anne Lindren, og Katju Savstrom. Þær takast á við hvert verkefni 
með ólíkum hætti og hafa í gegnum tíðina notast við nýjustu tækni og jafnvel nýtt saman 
mismunandi tæknilausnir sem áður höfðu ekki verið notaðar saman.

17 Eisenbrand, Jochen: ,,Living systems, Vitra design museum, Weil Am Rhein 2007.” Jerszy Seymour Design 
Workshop. jerszyseymour.com/ skoðað 13.11.2009.
18 ,,Renewable Resources.” New York Times nytimes.com/slideshow/2007/10/21/magazine/20071021_SUS-
TAIN_SLIDESHOW_3.html skoðað 05.01.2010.
19 Eisenbrand: ,,Living systems, Vitra design museum, Weil Am Rhein 2007.” 

Mynd 18. Jerszy Seymoure, Living systems, 
2007

Mynd 19. Front, Insect table. Mynd 20. Front, Dog vase. Mynd 21. Front, Rabbit lamp.
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Hópurinn er m.a. þekktur fyrir verkefni sitt Design By Animals, 
en sjálfar lýsa þær því á þann máta að þær hafi einfaldlega 
beðið dýrin um að búa eitthvað fallegt til og dýrin hafi svarað 
kallinu. Í einum hluta verkefnisins notuðu Front-stöllur rottu 
sem nagaði hvítt veggfóður og myndaði í það mynstur. Þegar 

nagaða veggfóðrið var svo lagt 
á gamla veggfóðrið kom í ljós 
nýtt mynstur sem var í samspili 
hinna tveggja. Í öðru verkefni 
bjó hópurinn til snaga þar sem 
þær notuðu snák sem var látinn 
vefja sig utan um leirsívalning. Mynstur af skinni snáksins sat 
eftir í leirnum, auk þess sem snákurinn mótaði för sín í mjúkan 
leirinn. Í enn öðru verkefni í þessari seríu var flugu, sem flaug 
í kringum ljós, fylgt eftir með hreyfiskynjurum og ferill hennar 
skráður. Ferillinn var svo stikaður í þrívíddarlíkanaforriti og 
prentaður í þrívíddarprentara sem ljósakróna. Hundavasi Front 
hópsins var búinn til á þann hátt að mót var tekið af fótspori 

hunds í djúpum snjónum og úr því formaður blómavasi. Hópurinn útbjó einnig skrautmynstur 
fyrir borð úr mynstrum sem skordýr höfðu skilið eftir sig í viðarbútum. Að lokum má nefna 
Front kanínulampann, en hann var steyptur í kanínuholu.20 

Í vinnu Front hafa utanaðkomandi áhrif á hlutina mikið að segja, einnig óvæntir hlutir 
í hönnunarferlinu sem ekki hægt er að sjá fyrir þegar lagt er af stað. Hugmynd Front er að 
ferlið sjálft verði stærri hluti af vörunni en almennt gengur og gerist þegar vara er hönnuð, að 
hönnunarferlið sjáist á vörunni sjálfri. 
Eins og þær segja í viðtali við hönnunartímaritið FRAME: 

20 Front: ,,Design by animals.”Front Projects. designfront.org/category.php?single=false&id=66&product=171 
skoðað 10.12.2009.

Mynd 25. Front, snákur 
við gerð Snake hanger. 

Mynd 24. Front, rotta við gerð Wallpaper 
by rats.

Mynd 26. Front, Fly lamp. 

Mynd 22. Front, munstur eftir 
skordýr á Insect table.

Mynd 23. Front, Wallpaper by rats 
yfir gömlu veggfóðri. 
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„Sumar vörur spyrja spurninga, og aðrar sýna möguleika. Í skólanum, var einblínt 
á vinnuvistfæði og notandagildi. En annar vinkill hönnunar ferilsins er alveg jafn 
áhugaverður. Við trúum að fólk kaupi hluti af öðrum ástæðum en út frá notagildi.“21 

Íslenski vöruhönnuðurinn Páll Einarsson er einn af fáum hérlendis sem leggur stund á 
tilraunahönnun, þó hann skilgreini sjálfan sig ekki endilega sem slíkan. Árið 2008 vann Páll 
verkefni fyrir hönnunarsýninguna 8+ í Hafnafirði og í lýsti í viðtali við höfund ritgerðar, því 
ferli sem hann gekk í gegnum við þá vinnu. Sýningin 8+ var samstarfsverkefni milli fyrirtækja 
í Hafnarfirði og vöruhönnuða, þar sem hugmyndin var að kanna nýja möguleika hafnfirskra 
fyrirtækja til nýsköpunar. Þarna starfaði Páll með fyrirtækinu Flúrlömpum sem sérhæfa sig í 
framleiðslu á flúorljósum, eins og nafnið bendir til. Eftir að hafa kynnt sér tækjakost fyrirtækisins 
komst Páll að þeirri niðurstöðu að þau væru heldur einhæf miðað við þá stefnu sem hann vildi 
sjálfur fara með verkefnið í. Þar sem verkefnið var hafnfirskt fannst Páli liggja beinast við að 
hafa hafnfirskan tón í verkefninu. Hann fékk þá hugdettu einn daginn, á meðan hann ók fram 
hjá Hafnarfjarðarhrauninu, að nota mótíf úr hrauninu í verkið. Áhuginn beindist sérstaklega að 
gervigígunum sem myndast þegar hraun flæðir yfir vatn, og vatnið og gufurnar brjóta sér leið 
upp úr hrauninu með ógnarkrafti. 

Páll einsetti sér að mynda gervigígana 
í málmplötur með sprengingum. 
Samstarfsmönnunum hjá Flúrlömpum 
leist ekkert á hugmyndina sem Páll 
skissaði fyrir þá, en hann vildi samt halda 
áfram að vinna að verkinu.  Þegar hann 
leitaði álits á hugmyndinni hjá þeim sem 
honum fannst til þess fallnir að svara til 
um hvort þetta væri gerlegt, voru fáir 
tilbúnir til þess að svara af eða á.

Á endanum fékk hann til liðs við sig Hauk 
Karlsson brellumeistara, sem m.a. hefur séð um sprengingar fyrir kvikmyndir. Haukur gerði 
fyrstu eiginlegu tilraunina með Páli þegar þeir notuðu hvellhettu til þess að sprengja snjóskóflu. 
Sú tilraun kom að þeirra mati fallega út og hvatti Pál til þess að skoða aðferðina enn frekar. Í 
frekari tilraunum var prófað að skjóta misþykkar álplötur með haglabyssu, en af 30-40 plötum 
sem skotnar voru, komu tvær fallega út. Haglabyssuhugmyndin var því slegin útaf borðinu, 
enda þótti það sýnt að hönnunin myndi hverfa í skuggann frá athyglinni sem haglabyssan 
sjálf fengi og ákvað Páll þá að halda sprengitilraunum sínum áfram. Hann smíðaði 8 stálmót 
og framkvæmdi frekari prófanir á þeim. Hann prófaði plastsprengiefni, púðursprengiefni og 
21 ,,Some products ask questions, and others reveal possibilities. At school, the focus was on ergononomics and 
functionality. But other parts of the design process are eaqually intresting. We belice that people buy things for 
reasons other than functionality.”
Alexandra Onderwater: ,,Migrants for a Month.” Frame.  No. 54., 2007. Bls 145.

Mynd 27. Páll Einarsson, Skissur af sprenginu gervigíga í 
málmplötur, 2008. 



13

hreint sprengiefni og vonaðist til þess 
að krafturinn myndi sprengja sér leið 
í gegnum um plötuna en sú varð ekki 
raunin. Krafturinn fann sér alltaf aðra 
leið út og mótin rifnuðu á fyrirsjáanlegan 
máta. Í tilraunirnar fór mikill tími og vinna 
án þess að skila nothæfum árangri. Þessi 
tilraunamennska endaði loks á því að Páll 
bar haglabyssu álplöturnar tvær, sem hann 
hafði rafhúðað, undir samstarfsmenn sína 

hjá Flúrlömpum sem leist vel á. Páll hafði komist að því að haglabyssan gaf einu sprenginguna 
sem hann gat stjórnað með góðu móti og það varð úr að hann útbjó mót til þess að stýra kúlnahríð 
haglabyssunnar á réttan stað í efnið. Í Framhaldinu útbjó hann 15 plötur, sem úr voru gerðir 
15 lampar og enginn þeirra eins. Tvær tegundir af ljósum urðu til í verkefninu, annarsvegar 
hangandi flúorljós með snúruopi þar sem skotgötin voru, og hinsvegar innfelld halógenlýsing.

Að fara út í verkefni sem enginn getur fyrirfram fullyrt hvort sé mögulegt eða ekki, krefst 
hugrekkis af hálfu hönnuðarins. Hann þarf að hafa trúa á sjálfum sér og að þora að fara alla leið, 
gera tilraunir. 8+ verkefni Páls og Flúorlampa hefði allt eins getað misheppnast, en eins og Páll 

segir sjálfur glaður í bragði sé þetta 
„The price of a good story“. Að eigin 
sögn er hann sem hönnuður orðinn 
háður því að beita svona aðferðum við 
hönnun sína.22  

Tilraunahönnun einskorðast ekki 
eingöngu við vöruhönnun heldur teygir 
hún t.d. anga sína yfir í leturgerð en 
þar hafa verið mjög svo áhugaverðar 
tilraunir gerðar. Sem dæmi má nefna 

22 Viðtal höfundar við Pál Einarsson, 03.12.2009

Mynd 32. Jelter Van Abber-
man, letur með bakteríum á 
pappír, 2009.

Mynd 33. Jelter Van Abberman, 
letur með bakteríum á skilti, 
2009.

Mynd 29. Páll Einarsson, Halogen 
ljós, 2008. 

Mynd 30. Páll Einarsson, Halogen 
ljós, 2008. 

Mynd 31. Páll Einarsson, Halogen ljós, 
2008. 

Mynd 28. Páll Einarsson, tölvuteikning af  hangandi 
flúorljósi, 2008. 
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verðlaunaverkefni Jelter Van Abberman þar sem hann nýtti sér bakteríur við gerð leturs. Með 
því að prenta bakteríur á pappír og skilti í einföldum leturgerðum, og bakteríunum leyft að 
fjölga sér og deyja, breytist letrið á óútreiknanlega og spennandi máta þar sem bæði form og 
litabrigði taka breytingum.23  

Annað áhugavert verkefni er AMOEBA 
(Advanced Multiple Organized Experimental 
Basin) en það verkefni var unnið af Shigeru 
Naito, prófessor við Osaka Háskólann í 
Japan og nemanda hans, Etsuro Okuyama. 
Þeir tvímenningar unnu með tækni sem 
upprunalega var ætluð til könnunar á áhrifum 
sem öldur hafa á sjóför en tilraunirnar eru 
gerðar í lítilli sundlaug á stærð við barnalaug. 
Fimmtíu tæki sem líkja má við stimpla 
í bílvélum eru látin ganga í vatninu og 

framkalla ölduhreyfingar í lauginni og mælingar gerðar. Okuyama hinsvegar uppgötvaði annað 
notagildi fyrir búnaðinn en hann náði að nýta tækjabúnaðinn til þess að framkalla stafrófið á 
yfirborði vatnsins. Með því að stilla tækin á mismunandi tíðnir, var hægt að láta bylgjurnar frá 
hverju tæki mæta hvor annarri á yfirborði vatnsins og mynda bókstafi á ákveðnum stöðum á 
yfirborðinu.24  

Áhrif tilraunahönnuða
Þó að mikið af því sem tilraunahönnuðir geri sé hugsanlega ekki vænt til framleiðslu eða sölu 
sem nytjavarningur er þó óumdeilanlegt að þessir hönnuðir hafi haft áhrif á aðra, mögulega meira 
hagnýtt þenkjandi, hönnuði. Nýlegt dæmi um þetta er hinn ungi hollenski hönnuður Maarten 
Baas en hann er einn þeirra hönnuða sem augljóslega eru undir áhrifum tilraunahönnuða þátíðar. 
Baas hlaut nú í janúar þann heiður að vera valinn hönnuður ársins 2009 á hönnunarsýningunni 
Design Miami, en að mati dómnefndarinnar hafði Baas þrátt fyrr ungan aldur nú þegar breytt 
gangi hönnunarsögunnar.25 

Hvort það sé rétt eða ekki má augljóslega sjá að Baas er að minnsta kosti innblásinn af verkum 
gamla hönnuðarins Alessandro Mendini. Útskriftarverkefni Baas, húsgagnalína Smoke, þar 
sem hann brennir húsgögnin og dýfir þeim svo í epoxy hefur beina skírskotun í hinn fræga stól 
Mendinis, Lassú.  

Stólinn gerði Mendini í tveimur eintökum árið 1974. Hann stillti þeim upp fyrir framan 
skrifstofur Casabella tímaritsins sem hann ritstýrði og kveikti í stólunum. Hugmyndin var sú 
23 Fairs, Marcus: ,,Symbiosis by Jelte van Abbema” Dezeen design magazine. 27.10.2009. dezeen.
com/2009/10/27/symbiosis-by-jelte-van-abbema/ skoðað 04.01.2010. 
24 Antonelli: Design and the Elastic Mind The Museum of Modern Art. Bls. 65
25 Fréttablaðið, Heimili: ,,Baas valinn hönnuður ársins.” 7. 1. 2010.

Mynd 34. Shigeru Naito og Etsuro Okuyama, AMOEBA, 
1997. 
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að ljósmyndir af stólunum ættu að prýða forsíðu tímaritsins og vekja athygli á Art Povera eða 
fátækralist sem Mendini hafði verið að fjalla um. Annar stóllinn brann hinsvegar til grunna 
og er aska hans geymd í Háskólanum í Parma á Ítalíu, en hinn stóllinn sviðnaði og er hluti af 
hönnunarsafninu Vitra Design Museum.26 Í ólíkum tilgangi hafa stólar bæði Baas og Mendini 
verið unnir með svipuðum aðferðum og fest sig í sessi í hönnunarsögunni. Lassú stóll Mendinis 
stendur þó enn þann dag í dag sem tákn í tilraunahönnunarsögunni, á meðan stólarnir í Smoke 
seríunni, þó sérstakir séu, séu eru í raun fjöldaframleidd nytjavara. 

26 Dunas, Peter; Vegesack, Alexander von; Schwartz-Clauss, Mathias: 100 Masterpieces from the Vitra Design 
Museum Collection. Wheil am Rhein: The Museum, 1996..Bls 224.

Mynd 37.Maarten Baas, Smoke, 2002. 

Mynd 36. Alessandro Mendini, 
Lassú á Vitra Design Museum, 
1974. 

Mynd 35. Alessandro Mendini, Lassú 
stóllinn að brenna, 1974. 
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Lokaorð
Flestir hönnuðir sökkva sér í fagið með það að markmiði að bæta heiminn á einn eða annan hátt 
þó að vissulega séu hönnuðir með misjafna sýn á það hvernig sú bót er best framkvæmd. Sumir 
kjósa að bæta heiminn með því að hanna kannski tæki sem hreinsar vatn fólks í þróunarríkjum 
á meðan aðrir auka lífsgæði með betur hönnuðum stólum eða öðrum húsgögnum. Fallega 
hannaður lampi getur aukið ánægju og gleði eiganda síns og bætir þannig heiminn örlítið. 

Í tilraunahönnun verður hönnuðurinn hinsvegar að þora að prófa nýja tækni við vinnu sína. Sá 
möguleiki er vissulega fyrir hendi að sumar tilraunirnar misheppnist en um það snýst kjarni 
tilraunahönnunar, ferlið. 

Þegar ég hóf nám við Listaháskólann ítrekuðu kennararnir við okkur að nýta tímann meðan við 
værum í námi til þess að sleppa fram af okkur beislinu og gera eitthvað brjálæðislegt, því að 
þegar skólanum lyki og við hæfum störf sem hönnuðir myndi svigrúmið til tilraunamennsku 
minnka til muna.  Ég vona þó að ég geti tekið tilraunahönnuðina sem ég hef nefnt mér til 
fyrirmyndar og tileinkað mér að minnsta kosti brot þess þors sem þeir hafa. 

Það er spennandi að velta því fyrir sér hver Dalisi, Sottass eða Mendini okkar tíma verður en 
það má með sanni segja að sá hönnuður mun sennilega vera gjörólíkur þremenningunum enda 
eru önnur gildi viðhöfð í dag heldur en á þeirra tímum, fyrir 30 árum. Eitt er víst, að þessi 
hönnuður mun eiga það sameiginlegt með þremenningunum að vera nógu fullur af hugrekki til 
að ögra norminu, og víkka sjóndeildarhring þeirra sem á eftir honum koma. 
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