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SUPREMATISM byggir á flatarmálsfræði og formum, einkum ferning og 

hring. Þessi stefna á uppruna sinn í Rússlandi í kringum 1915 og var stofnuð 

af Kazimir Malevich.  

Veggspjaldið sem ég valdi mér er hannað af Kazimir Malevich, 1927, sem 

auglýsing fyrir bíómyndina Doctor Mabuse, sem Fritz Lang leikstýrði. Í 

Rússlandi á þessum árum var kvikmyndin að koma sterk fram og 

kvikmyndaplaggöt því stór þáttur í að styðja við þann markað.  

Í hönnun veggspjaldsins má sjá greinileg merki stefnunnar, en hönnunin er 

byggð á stórum hring sem þekur stóran hluta efri helmings spjaldsins og 

undir honum koma tvær línur og fylgja formin frumformunum sem 

einkenna stefnuna. Hringurinn er það fyrsta sem dregur mig að í heildarmyndinni og línurnar undir 

honum draga athyglina að textanum. Letrið fylgir einni frumformunum og tónar svarti liturinn í breiðu 

letrinu við hringinn fyrir ofan. Það er mikið loft í kringum formin en á sama tíma tengjast þau og letrið 

(aðalfyrirsögnin).  

 

Seinni stefnan sem ég tek fyrir er De Stijl sem byggir enn frekar á formfræði þar sem 

meginuppbyggingin er í gegnum beinar línur og einföldum grunnformum ásamt grunn litunum þremur. 

De Stijl er frá árinu 1917 í Hollandi, þegar Theo van Doesburg stofnaði tímaritið De Stijl en það var 

hugsað til að fá svipað þenkjandi listamenn til að sameinast í því róti sem fylgdi styrjöld.  

Hugmyndin á bak við De Stijl kemur m.a. frá Suprematism og má sjá líkindin í formfræðinni. Með 

stefnunni vildu listamennirnir einfalda hlutina og ná því góða fram, t.d. með beinum línum og hreinum 

litum. Útlitið skipti miklu máli og kom það fram í allri hönnun í anda De Stijl.  

 

Dæmi um hönnun í anda De Stijl er forsíða heftis af De Stijl sem Theo van 

Doesburg gaf fyrst út 1917.  

Hönnunin byggir á samspili svartra forma á hvítum fleti. Fyrirsögnin, efst, er 

sett saman úr grunnformi og þeim raðað saman til að mynda stafina í orðinu 

DE STYL. Stærsti hluti svæðisins er settur saman úr misstórum svörtum 

ferhyrningum sem mynda mynstur. Undir er nánari útskýring á því um hvað 

blaðið er og fyrir hvern. Letrið sem notað er er einfalt, hástafir eru notaðir til 

að einfalda útlit á textanum og þannig tónar textinn við mynstrið sem er 

miðsvæðis á forsíðunni. Svörtu fletirnir geta virkað þungir en þegar betur er 

að gáð má sjá hvernig auða(hvíta) svæðið opnar myndina og léttir hana.  

  

http://www.dieselpunks.org/profiles/blogs/soviet-movie-posters-1920s
http://www.designhistory.org/Modern_pages/DeStijl.html
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HEIMILDIR 

Upplýsingar um SUPREMATISM fengnar hér:  

http://www.designhistory.org/Avant_Garde_pages/Russia.html  

http://www.designishistory.com/1920/suprematism/  

Nánari upplýsingar um Doctor Mabuse: https://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Mabuse_the_Gambler 

Aðrar heimildir sem ég studdist við eða las í tengslum við verkefnið: 

http://design-haven.com/art/history-of-modern-art-suprematism-and-constructivism/  

http://havingalookathistoryofgraphicdesign.blogspot.is/2012/11/russian-suprematism-and-

constructivism.html 

http://www.creativebloq.com/graphic-design/easy-guide-design-movements-constructivism-

10134843 

http://www.dieselpunks.org/profiles/blogs/soviet-movie-posters-1920s 

http://www.theartstory.org/movement-suprematism.htm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Suprematism 

Upplýsingar um De Stijl:  

http://www.akmennt.is/adda/khi-nam/namogkenn/listavefur/destijl.htm 

http://www.designhistory.org/Modern_pages/DeStijl.html 

http://www.designishistory.com/1920/de-stijl/ 

http://www.theartstory.org/movement-de-stijl.htm#concepts_and_styles_header 

https://en.wikipedia.org/wiki/De_Stijl 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld 

https://en.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Doesburg#Works 
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