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1. Inngangur

Maðurinn hefur tjáð sig í gegnum teikningu frá því að hann var hellisbúi fyrir

tugþúsundum ára. Við byrjum ung að reyna að tjá okkur með þessum miðli,

jafnvel áður en við höfum náð tökum á okkar eigin tungumáli. Teikningin er

alþjóðlegt tungumál sem allir geta tileinkað sér og lært. 

Tölvur og tölvunotkun heimsbyggðarinnar er samofin daglegu lífi og hefur

stóraukist undanfarinn áratug. Við notum tölvur við vinnu, í samskiptum og

dægradvöl. Tækniþróun tölvunnar er slík að ekki sér fyrir endann á því hvað

býður okkar eða hvaða nýjungar munu birtast. Arkitektar hafa í ríkum mæli

tileinkað sér umsvif tækninýjunga tölvunnar við störf sín. Vinnuhraði innan

greinarinnar hefur aukist og formsköpun er aðgengilegri. Til eru ótal forrit sem

notuð eru við uppsetningar á verkum eða sem teiknimiðill. Efasemdir hafa þó

vaknað um kosti þess að nota slíka tækni við listsköpun og vangaveltur eru um

færni arkitektsins til að tjá listsköpun sína í gegnum tölvu. Hafa höndin og

blýanturinn einhverja sérstöðu sem tölvan fær ekki leikið eftir?

Togstreita ríkir á milli þeirra sem líta á tölvuna sem þarfan miðil og þeirra sem 

upphefja handverk arkitektsins, blaðið, reglustikuna, sirkilinn og blýantinn. Þeir 

sem aðhyllast gamlar hefðir hræðast að færni arkitektsins til þess að skapa rými 

með sínum eigin höndum muni líða undir lok. Aðrir telja að möguleiki sé á að 

samtvinna þætti tölvunnar og handverksins og ná með því betri tökum á miðlun 

hugmynda. 

Meginatriði ritgerðarinnar eru að rekja sögu tjáningarmiðla arkitektsins. Rýnt

verður í kosti og galla helstu miðlanna, tölvunnar og blýantsins. Leitast verður

við að svara þeim spurningum sem kvikna í kjölfarið, líkt og er annar miðillinn

sterkari en hinn, eða geta þeir ekki án hvors annars verið?
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2. Upphaf teikningarinnar 

Maðurinn hefur ætíð fundið hjá sér þörf til að tjá sig með líkamanum í gegnum

hreyfingu, dans og ekki síst í gegnum teikningu. Fyrstu teikningar mannkynsins

eru um 35.000 ára gamlar hellamyndir sem fundust í hellum í Altamira á Spáni.1

Þessar myndir segja sögu hellisbúanna og gefa til kynna hvernig líf þeirra var,

hvaða dýr ríktu á jörðinni á þeim tíma, hvað menn aðhöfðust. Fræðimenn eru

sammála því að hellamyndirnar séu gerðar af hæfni og það sést glöggt á því að

mannkynið í dag, tugþúsund árum síðar í gjörólíku samfélagi, skilur listaverkin

og innihald þeirra.2 Fyrstu teikningarnar sem fundist hafa í hellum voru gerðar

með höndunum á mjúkan leir á yfirborð hellanna. Seinna komu ristur í veggi

hella sem gerðar hafa verið með oddhvössum steinum og litaðar með ýmsum

jarðefnum.

Í Egyptalandi, um 3500 fyrir krist notuðu menn teikninguna til að skreyta innan

veggja pýramída. Egyptar teiknuðu og byggðu fyrir framtíðina og var list þeirra

ætlað að vara að eilífu.3 Glöggt auga fyrir umhverfinu einkennir egypska list sem

og skýrleiki myndefnis. Sagðar eru sögur af guðum þeirra, þeim til dýrðar og eru

þeir auðþekkjanlegir á miklu skrauti og litagleði. Til að undirstrika guðdómleika

þeirra er umgjörðin skreytt og prýdd í lágmyndum innan veggja pýramída.4

Teikningar Egypta sýndu augljósa stéttaskiptingu þjóðfélagsþegna og var þeim

ofar settu gert hærra undir höfði með auknu litagleði og skrauti. 

Myndir frá um 1400 fyrir krist sýna að þróun í rýmisskynjun hefur átt sér stað

hjá Egyptum. Ólíkt lágmyndum innan veggja pýramídanna sem sýndu myndefni

framan á og frá hlið, þá minntu myndirnar á kortagerð þar sem blandað var

saman ofanmyndum og hliðarmyndum á sama myndflöt.5 Mynd af Nebanum

garðinum sýnir til að mynda tré á hlið og tjörn teiknaða sem ofanmynd. Þessi

tjáningarmáti undirstrikar skýrleika Egyptanna í framsetningu myndefnis í ljósi

einföldunarinnar. Mynd af tré er auðveldara að skilja frá hlið og mynd af tjörn er

1 Poulsen, Henning. 1988. Saga Mannkyns Ritröð AB, 1.bindi, Í Upphafi var. Frá frummanni til fyrstu
siðmenningar. Almenna Bókafélagið, Reykjavík. bls.49

2 Poulsen, Í Upphafi var. Frá frummanni til fyrstu siðmenningar. bls. 50
3 Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar. Bókaútgáfan Opna, Reykjavík. bls. 58
4 Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar. bls. 58
5 Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar. bls. 60
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auðveldara að skilja sem ofanmynd.6

Rýmisskynjunin tekur síðan á sig nýja mynd þegar Grikkir fóru að höggva út

myndir í stað þess að rista þær. Höggmyndirnar höfðu reglufestu egyptana en

þeim fylgdi meiri dýpt með því að kalla fram blekkingu ljóss og skugga og um

höggmyndirnar lék raunverulegt rými.7 Höggmyndir Grikkja sýndu guðdómlega

líkama sem ekki áttu við rök að styðjast. Þar er fyrsta augljósa dæmið um fegrun

sannleikans, mannslíkaminn var meitlaður til fullkomleika sem ekki átti sér

neina fyrirmynd.8  

Rómverjar tóku það besta frá Grikkjum og löguðu að eigin þörfum. Þeir hjuggu

lágmyndir sem sýndu sögu Rómarveldis, skýrðu frá herferðum þeirra og sigrum.9

Á þeim tíma áttuðu Rómverjar sig á skorti á gagnlegum vinnuteikningum í stað

hefðbundinna teikninga sem aðeins sögðu sögur eða voru til skrauts.10 Þeir

uppgötvuðu þörfina á tækniteikningum við byggingagerð og samhliða

stærðfræðiuppgötvunum fundu þeir leið til þess að gera tækniteikningar.11 

Árið 311 tryggði Konstantín mikli12 kristinni kirkju áhrifavald í Rómarveldi.13

Fyrstu húsakynni fyrir trúna voru yfirbyggðar verslanahallir og dómshús. Til

þess að undirstrika að um guðshús væri að ræða voru þau veggskreytt með

einföldum, tvívíðum myndum, en ekki styttum Grikkja og Rómverja. Þannig var

hægt að greina nýja trúarstefnu frá þeirri eldri. Listamenn þessa tíma vildu

einfaldlega miðla trúbræðrum sínum inntak og boðskap trúarinnar.14 Hæfileiki

Grikkja og Rómverja til að skapa mannslíkama lagðist í dvala og listamenn

snéru sér að sköpun einfalds myndefnis með miklum boðskap. Þannig varð

myndefnið einkennilega úr takt við þróunina og stærðarhlutföll gáfu aðeins til

kynna hversu háttsettir menn voru á guðdómlegan mælikvarða15

6 Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar. bls. 61
7 Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar. bls. 198
8 Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar. bls. 103
9 Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar. bls. 122
10 Daniel Martinez Bou. dibujosparapintar.com/english_activities/drawing_course_history.html 

(sótt 9.janúar. 2011)
11 Daniel Martinez Bou.  dibujosparapintar.com/english_activities/drawing_course_history.html  

(sótt 9.janúar. 2011)
12 Flavius Valerius Aurelius Constantinus, f. 27 Febrúar 272, d. 22 Maí 337. Rómverskur keisari.

en.wikipedia.org/wiki/Constantine_the_Great (sótt 28.janúar 2011) 
13 Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar. bls. 134
14 Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar, bls. 164

15Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar, bls. 166

6



Listamönnum á miðöldum var ekki kennt að tjá list sína á eigin forsendum

heldur lærðu þeir að herma eftir lærimeisturum sínum ákveðnar reglur sem þá

giltu um myndefni og myndsköpun.16 Reglur þess tíma skeyttu ekki um

tilfinningasemi í myndefni heldur tóku afstöðu til myndefnis á raunsæjan hátt.

Þegar farið var að byggja kirkjur hélst sú hefð að skreyta veggi og hvolfþök með

teikningum fremur en lágmyndum og styttum. Þróun gotneskra kirkja var á

margan hátt merkileg. Eftir að þekking Rómverja til þess að byggja hvolfþök

hafði nánast glatast þurfti að enduruppgötva þá þekkingu. Rómverjar bjuggu á

sínum tíma yfir mikilli tækni- og stærðfræðikunnáttu sem hafði gleymst og því

varð 11. og 12. öldin þrotlaus tími tilrauna við að endurskapa bogann sem

undirstöðu hvolfþaks.17

Gotneskar kirkjur voru byggðar án mikillar þekkingar á þrívíðum teikningum og

voru þær skapaðar beint í efnið með höndunum. Ítalskur málari að nafni Giotto

di Bondone18 frelsaði listamenn úr viðjum þess að herma eftir lærimeisturum

sínum og rannsakaði sjálfur hvernig hægt væri að tjá myndefni á skilvirkari

máta. Bylting hans fólst aðallega í því að túlka ákveðnar kringumstæður, fas og

hreyfingar fólks, dýpka þannig myndefnið og umfram allt rannsaka hvernig slíkt

kemur okkur fyrir sjónir.19 Frægð di Bondone barst vítt og breitt og sagðar voru

sögur af snilligáfu hans um víða veröld.20

Í upphafi 15. aldar gerði maður að nafni Filippo Brunelleschi21 mikla uppgötvun

í tækni við að framkalla þrívídd á tvívíðan flöt. Hann skráði niður reglur

rúmfræðilegrar nákvæmni í línulegri fjarvídd og gerði þar með mögulegt að

teikna nákvæma mynd af þrívíðum hlut á tvívíðan flöt. Þróun hans á þessu nýja

kerfi á rýmislegri túlkun hafði djúpstæð áhrif á formsköpun í listum, arkitektúr

og almennri hönnun á tímum endurreisnar og þeirra áhrifa gætir enn í dag.22

16 Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar, bls. 196
17 Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar, bls. 173
18 Giotto di Bondone. (f.1267- d.1337) Ítalskur listmálari á 14.öld.

Peter J. Murray. britannica.com/EBchecked/topic/234069/Giotto-di-Bondoe (sótt 28.01.2011)
19 Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar, bls. 202
20 Gombrich, E.H. 2008. Saga listarinnar, bls. 201 
21 Filippo Brunelleschi. (f. 1377- d. 15.apríl 1446) ítalskur arkitekt og verkfræðingur.

Isabelle Hyman. britannica.com/EBchecked/topic/82167/Filippo-Brunelleschi (sótt 28.01.2011)
22 Moffett, Marian., Michael Fazio og Lawrence Wodehouse. 2003. A World History of Architecture.
Laurence King Publishing, London. bls. 296“Brunelleschi codified the principles of geometrically
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Þetta nýja kerfi hafði í för með sér að hver og einn gat lært ákveðnar reglur til að

framkalla þrívídd. Ný tækni og þróun var því mun aðgengilegri en áður. Í kjölfar

þessa varð bylting í listum og arkitektúr um allan heim þegar áhrif Brunelleschi

fóru að breiðast yfir heimsbyggðina. Meiri dýpt skapaðist í málverkum þessa

tíma en áður hafði sést auk þess sem og færni arkitekta til að útskýra hugmyndir

sínar jókst til muna. Hafa ber í huga, að fjarvíddin sem gerði okkur kleift að

skilja þrívíddina hefði ekki orðið til ef menn hefðu ekki haft góða stjórn á hug og

hönd.

accurate linear perspective, making possible the exact representation of a three dimensional object on a
two dimensional surface. His development of this new system of spatial representation had a profound
effect on art, architecture, and civic design during and after the renaissanc.” 
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3. Frá ringulreið til rökhyggju 

Við skildum við teikninguna í endurreisnartímabilinu sem ríkti á miðöldum.

Stærstu umbrot í arkitektúr áttu sér stað með módernismanum en það var

hreyfing sem átti upptök sín í kringum aldamótin 1900. Módernismi var svar

listarinnar við miklu umróti sem átt hafði sér stað í heiminum.

„ Minna er meira“(„ Less is more“)

Minna er meira. Má segja að það hafi verið einkunnarorð módernismans.

Iðnbyltingin hafði rutt sér til rúms með aukinni afkastagetu og hraða og kallaði

það á breytingar á flestum stigum samfélagsins, þar með talið í arkitektúr.

Stríðsrekstur setti mark sitt á fyrri hluta tuttugustu aldar og líf hermannsins var

fegrað með áróðri23, og herskyldu komið á. Karlmaðurinn var valdhafinn, konan

og tilfinningarnar voru í minnihluta en rökhyggjan allsráðandi. Veröldin

hverfðist í kringum stríð, orsök þeirra og afleiðingar. Konur unnu við

hergagnaiðnað á meðan karlmenn fóru á vígstöðvar og börn gengu yngri

systkynum í móðurstað.24 Hefðbundin starfsemi raskaðist á meðan eiginmenn

voru að heiman. Módernisminn hvatti til uppgjörs við form og hefðir

fortíðarinnar og nýtti mátt skynseminnar til að leysa vandamál samfélagsins.

 Miklar vonir voru bundnar við vélvæðingu, hraða og framleiðni . Gengið var út

frá rökhyggju, trú á útópíur og fyrirmyndarríki og að öllu yrði haganlega komið

fyrir svo enginn þyrfti að líða skort.25 Módernisminn var sterkt afl og náði

fótfestu sem enn hefur ekki grafið undan til fulls og búum við enn við áhrif frá

módernismanum. 

Póstmódernismi: „ Less is a bore“

Árið 1966 gaf Robert Venturi arkitekt út ritgerð sem talin er hafa markað

tímamót fyrir upphafið á póstmódernisma.26 Ritgerðin bar heitið  „Mótsögn og

23 Poulsen, Henning. 1985. Saga Mannkyns Ritröð AB, 13.bindi, Stríð á stríð ofan, 1914-1945. Almenna
Bókafélagið, Reykjavík. bls. 20

24 Poulsen. Stríð á stríð ofan, 1914-1945 bls. 36
25 Njörður Sigurjónsson. 27.apríl 2006. Hvað er módernismi, visindavefur.is/svar.php?id=5844 

(sótt 10.01.2011)       
26 Moffett o.fl. 2003. A World History of Architecture. Bls. 542.
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margbreytileiki í arkitektúr“ (“complexity and contradiction in architecture”).27

Ritgerðin þótti endurspegla uppreisn fólksins í heiminum gegn stríði, völdum,

rökhyggju og einföldun. Venturi ruddi brautina fyrir nýja hreyfingu arkitekta.

Hann lét ekki stjórnast af stefnu módernismans um rökhyggju og hreinleika

heldur hvatti hann til umbrota. Í ritgerð sinni endurtók hann og blandaði saman

orðatiltækjum frá eldri stefnuyfirlýsingum arkitekta til að undirstrika mikilvægi

þess að gleyma ekki hvaðan við komum og hver við erum.

„Ég aðhyllist öfl sem eru margþætt fremur en einsleit, vafasöm fremur en

augljós, flókin fremur en einföld. Ég kýs óreiðukenndan kraft fram yfir

augljósa einingu.“28  

Charles Moore var annar brautryðjandi póstmódernismans.29 Hann var á móti því

að hægt væri að alhæfa um þarfir fólks. Vildi hann meina, að arkitektúr snérist

um það að skapa út frá þörfum hvers einstaklings og endurspegla gleði og

tilfinningar í formsköpuninni.30 Byggingarstíll póstmódernismans einkenndist af

ringulreið og tilraunastarfsemi, hvort um sig í formnotkun og litavali. Mátti sjá

samsuðu úr öllum helstu byggingarstílum sem fyrir höfðu verið en þó ávallt með

einhvers konar nýnæmi eða skar sig úr. 

Má segja að póstmódernisma megi deila í undirflokka sem seinna meir leiddu til

meiri öfga á sínum sviðum. Einn af þeim er svonefndur afbyggingarstíll, eða

deconstructionismi. Afbyggingarstíllinn varð fyrst sýnilegur seint á áttunda

áratug síðustu aldar. Einkenni hans felast í upplausn og hagræðingu

fyrirframgefinna hugmynda um útlit mannvirkis eins og til dæmis röskun á

undirstöðuatriðum arkitektúrs sem eru uppbygging og hjúpur.31 Það þýðir að

form voru teygð og toguð í óreiðukennda heild sem erfitt var að fanga með

handteikningu og var því mikil þörf á tölvunotkun. Endanlegt útlit byggingar

sem einkennist af afbyggingarstíl er auðþekkt á óútreiknanlegri en jafnframt

27 Moffett o.fl. 2003. A World History of Architecture. Bls. 542.
28 Moffett o.fl. 2003. A World History of Architecture. Bls. 542. “I like elements which are hybrid rather

than pure, compromising rather than clean, distorted rather than straightforward{...}I am for messy
vitality over obvious unity”.

29 Charles Moore, arkitekt. (f. 31.okt. 1925 – d. 16. des. 1993) charlesmoore.org/who.html 
(sótt 28.01.2011)

30 Paul Goldberger. 2.janúar 1994. nytime.com/1994/01/02/arts/architecture-view-charles-moore-pied-
piper-of-post-modernism.html?sep=1&sq=Postmodernism%20and%20architecture&st=cse 
(sótt 25.01.2011)

31 Moffett o.fl. 2003. A World History of Architecture. Bls. 542.
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meðvitaðri ringulreið. Formin sem sköpuð eru í þessum stíl gera tölvunotkun oft

og tíðum nauðsynlega, allt eftir erfiðleikastigi formsins, og spurning er hvort

afbyggingarstíll hefði náð slíkum hæðum án tölvunnar. 

Þeir arkitektar sem helst ber að nefna í þessu tilfelli eru Rem Koolhas32, Frank

Gehry33 og Zaha Hadid34. Þau hafa fangað óreiðukenndina á virðulegan og

eftirsóknarverðan máta og hafa náð góðum tökum á kaótískri formsköpun. Hadid

hefur fullyrt um nauðsyn tölvunnar til að fullgera slík mannvirki. Hún hefur

lengi haft áhuga á hvössum og stórtækum formum og var vön að vinna þau með

handgerðum teikningum, en tók seinna ástfóstri við tölvuforrit því hún telur að

mannshöndin og hugurinn geti takmarkað náð fram þeim formum sem tölvuforrit

geta framkallað.  35 

Vinstri myndin sýnir handteikningu eftir listamanninn Escher en sú hægri sýnir 

tölvugerða eftirmynd hennar. Glögglega má sjá hvernig tölvugerða myndin 

verður skýrari en laus við natni.

32 Rem Koolhas (f.17 nov. 1944 -), arkitekt og prófessor í arkitektúr við Háskólann í Harvard.
britannica.com/EBchecked/topic/321987/Rem-Koolhaas (sótt 25.01.2011)

33 Frank Gehry (f. 28.feb. 1929 -), arkitekt, meðal verka Guggenheim safnið og Walt Disney
tónleikahöllin. en.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry (sótt 27.01.2011)

34 Zaha Hadid, (f. 31 Okt. 1950), arkitekt, fædd í Íran, frægasti kvennarkitekt sem uppi hefur verið.
en.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid (sótt 27.01.2011)

35 lebbeuswoods.wordpress.com/2009/03/30/zaha-hadids-drawings-3/ (sótt 19.01.11)
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4. Tölvan tekur við

Það má færa rök fyrir því að póstmódernismi hafi hrundið af stað tölvunotkun í

arkitektúr. Vinnuferli arkitektsins hefur breyst til muna út frá þessari þróun og

allt ferlið orðið skilvirkara og hraðara. Vinnuaðferðum í dag er þannig háttað að

arkitektinn getur unnið hvar sem er í heiminum óháð því í hvaða landi verkefnið

hans er staðsett. Hægt er að senda teikningar á milli landa með tölvupósti, geyma

inni á sameiginlegu svæði sem tengt er við veraldarvefinn og halda fundi í

gegnum það. Í raun getur arkitektinn nálgast það mikið magn upplýsinga að

hann getur byrjað hönnunarferlið án þess að hafa stigið fæti á sjálfan

byggingarreitinn. Með því að hafa grunnupplýsingar með hæðalínum umhverfis

byggingarreit, hæð og grunnmynd nærliggjandi húsa og umfang helstu atriða

sem skipta byggingarreitinn máli, þá er hægt að endurskapa nánasta umhverfi í

þrívíðum forritum. Í raun er hægt, með lítilli fyrirhöfn, að skapa sýndarveruleika

af því svæði sem verið er að vinna með og þannig teikna sig inn í umhverfið og

skoða frá öllum sjónarhornum og vinklum. Eins og gefur að skilja þá er þetta

tækni sem reynist arkitektum gagnleg og gefur loks færi á að rannsaka

heildstæða mynd byggingar og umhverfis á nákvæman máta áður en hafist er

handa við byggingu. 

Teikningum arkitektsins má skipta í tvo flokka, aðaluppdrætti og séruppdrætti.36

Í fyrsta lagi eru það vinnuteikningar sem sýna grunnmyndir, útlit og sneiðingar

bygginga. Þetta eru teikningar sem oft þarf að rýna vel í til að skilja inntakið. Í

öðru lagi er um að ræða svokallaðar skýringarmyndir. Tungumál grunnmynda er

álíka út um allan heim og hlutföllin segja satt og rétt frá þó svo að útfærslur geti

verið ólíkar. Skýringamyndir eru frjáls miðill og með tölvuforritum er hægt að

framkalla nákvæmar skýringamyndir af viðfangsefninu. Þetta er einföld og

hnitmiðuð leið til að koma misflóknum skilaboðum á framfæri á sem

auðveldastan máta. Þær eru oft og tíðum veigamikill þáttur til útskýringar á

þróun og ferli og ekki síst útkomu verks. Tölvunotkun brúar bilið á milli fólks

með mikla og litla færni í handteikningu. Þannig hafa báðir aðilar sömu

möguleika á að vinna úr sínum hugmyndum og jafnvægi skapast á milli getu

36 Reglugerðasafn, Byggingarreglugerð Reykjavíkur.
reglugerd.is/interpro/dkm/webGuard.nsf/2d8cdab9a540c73600256a0d0055eeb1/05c951fc3e60d7f000
256a08003153bc?OpenDocument. 18.gr. 18.1 – 18.21, og 19.gr. 19.1-19.6 (sótt 28.01.2011)
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manna til formsköpunar. 

„Tölvugerðar myndir sýna oftast fallegri mynd af verðandi veruleika en

ljósmyndin“37 segir arkitektinn Hilmar Þór Björnsson nýverið á bloggsíðu

sinni.38 Hann, líkt og margir kollegar hans, telur tölvugerðar myndir vera

ofmetnar og bætir við að allir geti lært að teikna með tölvuforritum. Vill hann

meina að munurinn á tölvuforritum annars vegar og handteikningum hins vegar

sé sá að ekki þurfi rýmisgreind til að nota forrit. Til þess að teikna þrívíð form

fríhendis þarf hins vegar að hafa góða rýmisgreind.

Einn af afbyggingarsinnunum, arkitektinn Daniel Liebeskind, vinnur jafnt á

tölvur sem og með handteikningum. Hann hefur áhugaverða sýn á mikilvægi

þess að glata ekki tjáningu handarinnar. Hann segir meðal annars:

„að okkur hefur verið gefin höndin af líffræðilega óútskýranlegum öflum og

við megum ekki fara á mis við þá hæfni sem höndin býr yfir.“39

Hann telur mikilvægt að hönnunarferli fari fram með höndunum en hægt sé að

útfæra og stílfæra í tölvunni eftir á. Juhani Pallasmaa hefur skrifað mikið um

skynjun mannsins með líkamanum og færni handarinnar til að tjá sig. Hann

heldur því fram að arkitektúr í dag og síðustu tveggja áratuga sé sjálfselskur og

skoðanalaus. Þar hafi tækniþróun og kapphlaupið við tímann haft mest að segja

um þá hneigð.40 Að auki bendir hann á að arkitektúr hafi breyst úr listgrein í

starfsgrein sérfræðinga á sviði formsköpunar. Þar með hafi upprunalegur

tilgangur iðnarinnar glatast og reglur og gildi fengið meira vægi. Skipulag er

orðið að leik að formum og rýmum fremur en upplifun á þeim.41

Áhugavert er að hafa þessi orð í huga þegar við lítum á arkitektinn sem

tískufyrirbæri. Svonefndir stjörnuarkitektar hafa fengið mikla athygli undanfarið

37 Hilmar Þór Björnsson. 23.01.2011. Teiknað með hjartanu.blog.eyjan.is/arkitektur/ (sótt 25.01.2011)
38 Hilmar Þór Björnsson. 23.01.2011.
39 Liebeskind, Daniel. Feb. 2009. Daniel Liebeskind´s 17 words of architectural inspiration.

ted.com/talks/daniel_libeskind_s_17_words_of_architectural_inspiration.html (sótt 7.01.2011)
40 Pallasmaa, Juhani. 2005. The eyes of the skin,Architecture and the Senses. John Wiley & Sons Ltd.,
United Kingdom. bls. 22
41Pallasmaa, Juhani. 1996. Theorizing a new agenda for architecture, an anthology of architectural theory

1965-1995. The Geometry of feeling, bls: 448-449. Ritstj. Kate Nesbitt. Princeton Architectural Press,

New York.
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fyrir að hafa gert arkitektúr að nánast eingöngu sjónrænu fyrirbæri.  Eitt af

þekktari nöfnum stjörnuarkitekta er Bjarke Ingels,42 ungur arkitekt frá Danmörku

sem hefur verið áberandi innan þeirra hóps. Hann stofnaði ungur

arkitektastofuna Big og gaf nýverið út teiknimyndabókina “Yes is more” sem að

hans sögn á að fjalla um mikilvægi þess að hugsa stórt (“the importance of

thinking big”).43 Hans sýn á framtíðararkitektúr er sveigjanlegri

byggingarreglugerðir og umburðalyndari nágrannar. Með þessum orðum er hann

að gefa í skyn að hann vilji að arkitektinn fái aukið frelsi til þess að hanna að

eigin vild fremur en að taka mið af samfélaginu í heild sinni.

42 Stjörnuarkitekt er nýyrði yfir arkitekta sem hlotið hafa frægð og athygli sjálfrar sín vegna fremur en
verkanna sem þeir skapa. http://en.wikipedia.org/wiki/Starchitect (sótt 28.01.2011)

43 Linda. Interview with Bjarke Ingels. ttp://www.archi-ninja.com/interview-with-bjarke-ingels/
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5. Hugur og hönd

„The hand is the window on to the mind“44

Aðstoðarmaður Le Corbusier til 20 ára, André Wogenscky, komst svo að orði

þegar hann var inntur eftir því hvernig samstarfið hefði verið við Le Corbusier: 

„Svo beindi ég augum mínum frá andliti hans og niður að höndinni. Það var þá

sem ég uppgötvaði Le Corbusier. Það var höndin sem afhjúpaði hann. Það var

líkt og hendur hans hefðu svikið hann. Þær sögðu frá öllum hans tilfinningum,

allri tilvist hans innri manns sem andlitið hélt leyndu.“45 

Liebeskind talaði um að höndin væri líffræðilega óútskýranlegt fyrirbæri. Hver

hönd eigi sína sögu. Hún búi yfir ákveðinni menningu, færni og fegurð.46 Höndin

hefur einnig minni. Hún hefur lært að ná stjórn á grófhreyfingum barnæskunnar

og þróað yfir í fínhreyfingar. Hún lærir handahreyfingar píanósnillingsins,

fingrasetningu á lyklaborði, handverk smiðsins og þar fram eftir götunum.47

Líkaminn hefur geymt upplýsingar í gegnum aldirnar og náð að bera þær áfram í

genum okkar.48 Við skynjum staði í kringum okkur með líkamanum. Húðin

gegnir einnig veigamiklu hlutverki sem elsta og tilfinninganæmasta líffæri okkar.

Okkar fyrsta tenging við umheiminn og áhrifaríkasti verndari okkar.49 Hendurnar

hafa taugaenda í lófum og fingurgómum sem nema yfirborð þess sem við

snertum með húðinni. Þessir taugaendar hafa verið rannsakaðir og kortlagðir og

hafa allir tengingu, ýmist við heilann eða líffæri innra með okkur. Þeir geta haft

mikla þýðingu fyrir líðan okkar og jafnvel lækningarmátt. Við strjúkum því sem

okkur þykir vænt um með fingurgómunum, við berjumst við þá sem við reiðumst

með höndunum og við snertum á efnum og áferðum í kringum okkur. Við

skynjum umhverfið að miklu leyti með snertingu, bæði meðvitað og ómeðvitað.

Við tjáum okkur með höndunum og þegar ber á tungumálörðuleikum er hægt að

44  Immanuel kant. (f. 1724 – d.1804). Heimsspekingur. friesian.com/kant.htm (sótt 28.01.2011)
45 Pallasmaa, Juhani. 2009. The Thinking Hand, Existential and Embodied Wisdom in Architecture. John

Wiley & Sons Ltd., United Kingdom. bls. 26 “Then I would let my eyes go from his face down to his
hands. I would then discover Le Corbusier. It was his hands that revealed him. It was as if his hands
betrayed him. They spoke all his feelings, all the vibrations of his inner life that his face tried to
conceal.”

46 Pallasmaa. The eyes of the skin bls. 56
47  Pallasmaa. The thinking hand bls.  26
48 Pallasmaa. The eyes of the skin bls. 60
49 Pallasmaa. The eyes of the skin bls. 11
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grípa til handahreyfinga.

Frummaðurinn notaði eigin líkama sem mæli- og hlutfallakerfi uppbyggingar.50

Með tilliti til ofangreindra atriða í texta má skilja gagnrýnisraddir sem telja

tölvumús ekki geta tjáð innri tilfinningar af slíkri næmni sem höndin er fær um

að koma til skila. 

Hættan er sú, að sá sem ekki getur tileinkað sér færni líkamans til að tjá form og

skapað þannig rými með líkamanum, mun einungis treysta á tölvuna við

sköpunina. Tölvan nær ekki að skilja kjarna líkamans og er ófær um að skapa af

sjálfsdáðum þrátt fyrir þá tækni sem hún býr yfir. Einungis er hægt að styðjast

við gervigreind forrita sem í boði eru en þau ná ekki til tilfinninga, minninga né

reynslu. Án snertingar, mælanleika og smáatriða ætluðum mannslíkamanum, og

þá einkum höndinni, gæti arkitektónísk uppbygging orðið óeðlilega flöt, hvöss,

óefniskennd og jafnvel óraunveruleg.51 Það er augljóst að arkitektúr sem á að

stuðla að lífsgæðum fólks verður að taka á öllum skilningarvitunum samtímis og

blanda saman sjálfinu við reynslu okkar af heiminum.52 Tölvan er oft talin

gagnleg uppgötvun til að frelsa ímyndunarafl úr hugum fólks og auðvelda

áhrifaríkt hönnunarferli.53 Pallasmaa er mikið í mun að koma á framfæri

efasemdum sínum um hlutverk tölvunnar í hönnunarheiminum í dag. Tölvan

skapar fjarlægð á milli þess er skapar og sjálfrar sköpunarinnar þar sem

handteikningin, sem og módelgerð, setja hönnuðinn í tengsl við hluti og rými.54

Í grein veftímaritsins Bdonline55 takast arkitektarnir Peter Eisenman og Neil

Spiller á um vægi tölvunotku56 Eisenman segir nemendur sína véfengja tilgang

þess að læra að teikna gamlar byggingar. Hann segir að nemendur sínir hafi

eingöngu áhuga á að vera gjaldgengir í gott starf eftir útskrift. Þeir vilja vinna

hratt og læra sem mest á tölvuforrit á sem skemstum tíma svo þeir geti fengið
50 Pallasmaa. The eyes of the skin bls. 60
51 Pallasmaa. The thinking hand bls. 31. “With the loss of tactility, measures and details crafted for the

human body - and particularly for the hand – architectural structures become repulsively flat, sharp-
edged, immaterial and unreal“ 

52 Pallasmaa. The eyes of the skin bls. 16
53 Pallasmaa. The eyes of the skin bls.13
54  Pallasmaa. The eyes of the skin bls.13

55Eisenman, Peter og Neil Spiller. 16.maí 2008. Have computers damaged architects´design quality
bdonline.co.uk/comment/have-computers-damaged-architects´design-
quality?/3113755.arcticle#ixzz1B7Wsqiqh (sótt 24.01.2011)

56 Peter Eisenmann (f. 11.ágú. 1932-) arkitekt. designboom.com/eng/interview/eisenman.html (sótt
28.01.2011) Neil Spiller. Arkitekt.

16



góða vinnu og há laun. Hann segir að arkitektúrinn skipti þá ekki máli, græðgin

og hraðinn hafi yfirhöndina. Hann bendir þó á að tölvunotkun arkitekta hafi

auðveldað þeim margt við sína vinnu og gert hið ómögulega mögulegt í

formsköpun.57 

Neil Spiller hefur mun jákvæðari sýn á tölvunotkunina. Hann telur þrívíð

teikniforrit hjálpa arkitektum að skilja orsök og afleiðingar ákvarðana í hönnun

sinni og fá arkitektinn til að þróa hönnun í eðlilegu samhengi við umhverfið.

Hann telur einnig að hraði og skilvirkni tölvunnar sé mikill og hægt sé að breyta

einfaldri teikningu í þrívítt vinnulíkan á örskotsstundu. Það gefi arkitektinum

meiri rýmisskilning á eigin hönnun, að innan sem utan. Að lokum segir hann að

öll tækni, frá blýanti til tölvu, eigi að vera notuð upp að því marki sem það

gagnast arkitektinum í hönnunarferlinu, en þó ekki á kostnað hvors annars. Ef

það gleymist, geti útkoman orðið að stafrænu klámi án heildrænnar,

stærðfræðilegrar eða raunsærrar lausnar.58

57 Eisenman, 2008

58Eisenman, Peter og Neil Spiller 2008.
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6. Máttur tjáningarinnar

Til eru tvær tjáningarleiðir mannsins í gegnum teikningu. Annars vegar er það

meðvituð teikning eins og af atburði, stað eða hugmynd. Hins vegar tjáning

undirmeðvitundar. Í fyrra tilfellinu er arkitektinn meðvitaður um útlit

myndarinnar og færni sína til að tjá sig með teikningu. Arkitektinn greinir sjálfur

hvort um góða eða slæma teikningu er að ræða, á þeim grundvelli hvort myndin

líkist myndefninu sem verið er að reyna að líkja eftir eða ekki. Þetta gæti til að

mynda verið fyrsta skissa af húsi á tilteknum byggingarreit þar sem  form, hæð

og grófir þættir útlits koma fram. 

Í teikningu er einnig um að ræða tjáningu undirmeðvitundarinnar. Það er sú

tjáning sem maðurinn gerir sér ekki grein fyrir og veitir því athygli hvort

teikningin er vel eða illa gerð. Á þessu stigi skapar maðurinn ósjálfrátt dýpt í

myndinni með blæbrigðum lita, línuþykktum og þar fram eftir götunum. Þarna

kemur fram atmósfera myndarinnar: er arkitektinum hlýtt til þessa staðar; vekur

hann upp góðar eða slæmar minningar; fylgir þessu verkefni gleði og tilhlökkun,

vonleysi og þess háttar. Auðvelt er fyrir sálfræðimenntaða að lesa úr myndunum

hvaða tilfinningu arkitektinn ber með sér um myndefnið.  

Að lokum er hægt að tala um tengsl á milli arkitektsins og sjálfrar myndarinnar

og þau áhrif sem teikningin hefur á arkitektinn og viðbrögð hans við þeim

áhrifum. Á þessu stigi getur teikningin orðið að öflugu tjáningarformi

arkitektsins og kallað fram  viðbrögð þess sem virðir myndefnið fyrir sér. Til eru

meðferðarúrræði hjá sálfræðingum sem stuðla að því að fólk stundi iðju

listarinnar til dæmis með því að teikna, mála eða gera skúlptúra. Meðferðirnar

eru stundaðar í þeirri trú að sköpunin hafi lækningarmátt fyrir hugann. Sköpunin

er því tækifæri fyrir einstaklinginn til þess að fá útrás og tjá sig án umhugsunar

og takmarkalaust, og getur slík meðferð orðið til þess að fólk fái lífsfyllingu, losi

um hugsanir og tilfinningar og nái einhverjum bata.59 

Þetta gefur til kynna að teikningin sé margslungin og feli meira í sér en að vera

aðeins línur á blaði. Einnig ýtir það undir þau rök að arkitektum og listamönnum

59 en.wikipedia.org/wiki/Art_therapy (sótt 19.01.2011)

18



sé nauðsynlegt að tileinka sér teiknikunnáttuna í meira mæli. Það gefur meðal

annars hugarró sem eykur flæði hugmynda. Myndin og hugmyndin sem

listamaðurinn hefur í huganum áður en hún verður að veruleika hlýtur að geta

orðið raunverulegri fyrir hann ef hans eigin líkami fær að tjá þær á blaði.

Skissuvinna fer þannig fram að hægt er að krota ofan í mynd aftur og aftur þar til

æskileg dýpt næst. Með tölvu er hættan sú að fyrsta tillaga sé strokuð út og hent,

heppnist hún ekki sem skyldi. Má draga þá ályktun að hugmyndin þróist ekki á

sama máta og handteikningin sem fær á sig lag ofan á lag, þar til fundinn er

vinkill sem endurspeglar þá hugmynd sem teiknarinn sér í huga sér.  
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Ljóst er að ekki eru allir sérfræðingar á sama máli um hvernig skuli nýta 

tækniþróun í arkitektúr, eða hver ávinningurinn eða missirinn er. Arkitektúr, 

sem og öll önnur list, þarf í grundvallaratriðum að horfast í augu við spurningar 

um tilvist mannsins í tíma og rúmi. List tjáir og tengir manninn við veröldina í 

heild sinni. Arkitektúr er mjög náinn huglægum spurningum um sjálfið og 

heiminn, innviði (e. interiority) og útviði (e. exteriority), tíma og endingu, líf og 

dauða.60 Arkitektúr kemst nálægt því að skilja einlægni sálarinnar og þrá hjartans

því við erum alltaf inni í og umkringd rýmum. Minningar okkar lifa innan um 

veggi rýma,61 við fæðumst í þeim, við dveljum í þeim og við deyjum í þeim.62 

Það er augljóst að arkitektúr sem á að stuðla að lífsgæðum fólks verður að taka 

á öllum skilningarvitunum samtímis og blanda saman ímyndun af sjálfinu og 

reynslu okkar af heiminum. Ég álít að á tímum tölvunotkunar í arkitektúr sé sú 

hætta fyrir hendi að grunnteiknikunnátta sem hver og einn þarf að hafa fjari út. 

Ég tel það mikilvægt að þeir sem miðla og kenna í krafti sköpunar leggi áherslu 

á mikilvægi þess að geta tjáð sig í gegnum sinn eigin líkama. Tölvan nýtur sín 

best í sínu upprunalega hlutverki, sem verkfæri, gagnabanki og miðill en aldrei 

sem skapari. Vil ég meina að hæsta stig vitundar og þar af leiðandi tjáningar 

náist í samhljómi hugar og handar. Ég tel líklegt að byrjandi sem lærir beint á 

tölvu missi mikilvægan kafla úr ferlinu, fari á mis við dýpt og geti þar af leiðandi

ekki öðlast nægilegan skilning á eigin sköpunarverki. Til þess að við fáum 

sem mest út úr arkitektum framtíðarinnar tel ég mikilvægt að sýna 

handteikningunni, grunnfærninni, meiri virðingu og vægi. Mannlegri færni þarf 

að halda við og þroska skal hæfileikana, því tölvan mun aldrei verða máttugri en 

sá eða sú sem vinnur á hana. Á þeirri tölvuöld sem við búum á þá er lítil hætta á 

því að tölvan verði undir. En hitt er þó að tíminn og þolinmæðin sem þarf til þess

að ná tökum á sínum eigin líkamlega mætti sköpunar, handteikningunni, gæti 

orðið undir í hraða nútímans. 

Nútímaarkitektúr hefur að miklu leyti miðast við það að búa til ramma utan um 

þarfir fólks og svo er það fólksins að skapa hið mannlega innan rammans. 

Arkitektúr á að vera meira en aðeins rammi. Arkitektar í dag mega ekki gera lítið

60 Pallasmaa. The eyes of the skin bls.16  

61 Pallasma, Juhani. 2007. The Architecture of Image, existential space in cinema. Rakennustieto
Publishing, Helsinki. bls. 22
62 Liebeskind 2009
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úr starfsgreininni né forverum sínum sem sköpuðu listaverk, sem enn í dag njóta 

aðdáunnar. Þeir sáðu fræjum sem við eigum að hlúa að, leyfa að vaxa og 

þroskast, og nýta okkur til þess var ætlast. Ferlið þarf að þróast áfram án þess að 

glata eða gleyma undirstöðum sínum.
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