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Í þessari ritgerð mun ég fjalla um svo kallaðan pappírsarkitektúr einnig nefndur 

sýndararkitektúr eða hugmyndafræðilegur arkitektúr.                                                

Með pappírsarkitektúr á ég við hinn sjónræna þátt arkitektúrs, hugmyndirnar og hina 

listrænu sköpun sem aðeins er til á blaði.  Ég mun fara yfir hugtakið pappírsarkitektúr, 

fjalla um sýndarheiminn og útópíuna sem er stór partur af byggingarlistinni.                                                                                             

Hönnun á ímynduðum og framúrstefnulegum óbygðum byggingum er jafn gamalt fag 

innan geira arkitektúrs og byggingarlistin sjálf.                                                          

Því má finna mikið af heimildum og mörg dæmi í sögunni um listræna framsetningu 

arkitekta á pappírsarkitektúr.                                                              

Ritgerðin mun fjalla almennt um pappírsarkitektúr og út á hvað hann gengur.           

Ég mun skoða sérstaklega fjóra einkennandi fulltrúa pappírsarkitekta frá ólíkum 

tímaskeiðum.   Ég mun fjalla um verk þeirra í sitthvoru lagi, bera saman og kanna 

sameiginlega þætti.  Frá pappírsteikningum Étienne-Loise Boullée um miðja 18. öld 

til verka samtímalistamannsinns Lebbeus Woods.                                                                        

Ég mun fjalla um gildi og hvaða áhrif þessi arkitektúr hefur á byggingalistina.          

Ég mun svara spurningum eins og hver er tilgangur pappírsarkitektúrs og hver eru hin 

mismunandi form hönnunarinnar og hver er hvati arkitekta til þess að skapa 

óbyggjanlegar byggingar.  Í lokin mun ég tala um pappírsarkitektúrinn í dag og hver 

þróun hans gæti orðið,  kanna hvaða tengsl séu á milli hins gamla pappírsarkitektúrs 

og tölvugerðs arkitektúrs sem á sér sjálfstætt líf í sýndarheiminum.  Þar sem tímar eru 

að breytast og starf arkitekta með, gæti verið að opnast nýr vettfangur fyrir arkitekta 

innan tölvuleikjageirans.  Munum við sjá nýja tegund af pappírsarkitektúr? 
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Útópía 

 

 
Pappírsarkitektúr fjallar oft um orðið útópíu, þess vegna finnst mér nauðsynlegt að 

byrja á að fjalla um þetta hugtak. 

 
,,Samkvæmt íslenskri orðabók þýðir orðið útópía staðleysa, fyrirmyndarland, 
draumaland sem hvergi er til.”1                                                                                    

 
Hugtakið á sér langa sögu, orðið útópía kemur upprunalega frá riti sem enskur maður 

að nafni Thomas More skrifaði árið 1516.2  Í ritinu segir hann sögu af ímyndaðri ferð 

til eyjunnar Útópíu (Uthopia).  Útópía var fjarlæg eyja í Nýja heiminum, þar höfðu 

allir nóg að bíta og brenna.  Þar var hinu fullkomna samfélagi lýst, búið var að útrýma 

fátækt, öfund og græðgi.  Þar voru allir jafnir og í raun kenningum kommúnismans 

lýst þótt það hugtak kæmi ekki fram fyrr en nokkrum öldum síðar.  Þetta var því saga 

um ímyndaðan stað, sem rithöfundurinn vildi meina að væri betri en raunverulegi 

staðurinn sem hann bjó á.  Á þessu byggist hugtakið útópía, draumur um betri “stað,, 

hvar sem hann er og hvað sem hann er, mætti segja einhverskonar afmyndun af 

veruleikanum.                             

 
,,Í útópíum er flest betra en í veruleika samtíðarinnar og þar er 
fyrirmyndarþjóðfélaginu lýst.”3                                                                                       

 
Þar sem útópían er oft kennd við framtíðina eða einhverskonar framtíðarsýn þá er hún 

þó einnig bundin við þann tíma þar sem hún kemur fram, hún er spegill á það 

samfélagslega ástand sem hún sprettur frá. Þótt hún komi með framúrstefnulegar 

hugmyndir þá tengist hún alltaf tíðarandanum.  Það er því gaman að skoða og bera 

saman útópískar myndir frá mismunandi tímabilum,  því þær eru yfirleitt barn síns 

tíma.  Til dæmis ef ég tek kvikmyndina Aftur til framtíðar (e. Back to the Future part 

2) sem dæmi,  kvikmynd frá árinu1989 og fjallar um framtíðina eða árið 2015.4 Þar er 

umhverfið mjög tæknilegt og þróað en tíðarandi 9. áratugarins skín greinilega í gegn.                                                                                                       

 

                                                        
1 Árni Böðvarsson, Íslensk orðabók, Almenna bókafélagið hf, Reykjavík, 1993 
2 Um orðið útópíu: http://en.wikipedia.org/wiki/Utopia sótt 5 desember 2010. 
3  Um orðið útópíu: http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=3388 sótt 5 desember 2010. 
4 Um kvikmyndina Aftur til framtíðar : http://www.imdb.com/title/tt0096874/ sótt 24 janúar 2011. 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Fag arkitekta er nátengt orðinu útópía vegna þess að þeir eru alltaf með hugann við 

veröld framtíðar.                                                                

Arkitektar hafa þá getu og þjálfun að geta sett fram framtíðarsýn og má jafnvel segja 

að menntun þeirra setji þá kröfu.  Þeir geta komið hugmyndum sínum í mynd og deilt 

með heiminum, hugmyndum af draumaborgum, óraunverulegum húsum eða 

byggingum sem minna á vísindaskáldskap.  Með útópískum hugmyndum vinna 

arkitektar að því að benda á lausnir við vandamálum samtímans og hugsa út fyrir 

kassann.                                                                   

Útópískar hugmyndir eru einnig oft notaðar sem flótti frá raunveruleikanum, þegar 

veröldin er dimm og hversdagsleg, langar manni að komast í betri, bjartari eða meira 

spennandi heim.  Það hefur einnig sést í gegnum tíðina að þegar illa gengur, 

efnahagsástandið slæmt eða stríð geysa,  tekur útópían oft völdin.                       

Útópískar hugmyndir skipta máli fyrir þróun byggingarlistarinnar,  þrátt fyrir að þær 

verði aldrei til í hinum áþreifanlega heimi.  Þær gefa hönnuðum hugmyndir, veita 

innblástur og hvetja fólk lengra í átt að þróun og breytingum.  

 

 

1) Útópísk framtíðarborg. 
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                       2) Útópísk mynd af fljótandi íbúðarkjarna. 
 
 

Útópían getur komið fram í mismunandi útgáfum, eins og sjá má á þessari mynd fyrir 

ofan, útópísk lausn á skorti af landsvæði.  Myndin er björt og litrík og í raun er verið 

að framkalla einhverskonar framtíðarparadís.  En útópískar hugmyndir geta einnig 

umbreyst í annað hugtak sem á einnig heima í þessum kafla.   

Dystópía, drungaleg úrkynjun af útópíunni, þar sem brostnum heimi er lýst.  

Dystópían hefur til dæmis verið vinsæl í kvikmyndagerð og má þá nefna myndina 

Blade Runner frá árinu 1982 sem dæmi. Framtíðarmynd sem gerist árið 2019 í Los 

Angeles, þar sem borgin og heimurinn er orðinn að verri stað.5   

 

 
,,Í svonefndum dystópíum er hins vegar dregin upp mynd af verra samfélagi en við 
búum við. Þar er tilbúnu samfélagi lýst sem víti til varnaðar samtímaþróun. Dystópíur 
eru þess vegna andstæða útópíunnar en eru um leið hin hlið hennar, enda eru mörkin 
á milli þeirra oft ógreinileg. Þegar menn hafa reynt að gera útópíur að veruleika hefur 
það oft mistekist þannig að niðurstaðan hefur allt eins orðið dystópía.”6 

 

 

 

 

                                                        
5 Um Blade Runner: http://en.wikipedia.org/wiki/Blade_runner Sótt 26 janúar 2011. 
6 Um orðið dystópíu: http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=3388 Sótt 5 desember 2010. 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Pappírsarkitektúr  

 

 

,,Visionary architecture is the name given to architecture which exists only on paper 
or which has visionary qualities.”7 

 

Pappírsarkitektúr er hugtak um þann part arkitektúrs sem lifir aðeins í myndformi, í 

gegnum pappírinn eða tölvuskjáinn.  Þetta er orð yfir þann hluta arkitektúrs sem ekki 

er byggður í hinum áþreifanlega heimi, hann lifir í öðrum ímynduðum heim.  

Það sem pappírsarkitektúrinn snýst um, er að selja útópíska hugmyndafræði og 

framtíðarsýn, í formi myndlistar með hugmyndafræðilegum gildum arkitektúrs. 

 

Pappírsarkitektúr á sér langa sögu, oftast er talað um frönsku arkitektana þrjá Étienne-

Loise Boullée, Cloude Nicolas le Doux og Jean-Jacques Lequeu sem upphafsmenn 

þessarra greinar. Þeir voru allir uppi um miðja 18. öld, teikningar þeirra voru meðal 

fyrstu dæmanna um tilraunir af útópískum byggingum. Ítalska listamanninn, Giovanni 

Battista Piranesi,  samtímamann frakkanna, má einnig nefna sem upphafsmann, með 

verki sínu carceri eða Fangelsinu.                                                                                  

Á fyrri hluta 20. aldarinnar kom fram ný kynslóð pappírsarkitekta má þar nefna 

Antonio sant´Elia og Buckminster Fuller sem dæmi, þeir höfðu mikil áhrif á 

samtímamenn sína og byggingarlist komandi ára.  Á seinni hluta 20. aldarinnar komu 

fram nokkrir hópar arkitekta, sem dæmi Archigram, Archizoom og Superstudio.8                                                                                            

Þótt ekki hafi verið byggt mikið eftir þessa arkitekta sem hér voru nefndir, þá hafa 

þeir aflað sér mikilla vinsælda og frægðar, aðeins með teikningum sínum.  

 

 

 

 

 

                                                        
7 Tilvitnun : http://en.wikipedia.org/wiki/Visionary_architecture sótt 5 desember 2010 
8 Um pappírsarkitektúr: http://en.wikipedia.org/wiki/Visionary_architecture sótt 9 janúar 2011  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Pappírsarkitektúr skiptist niður í nokkra flokka, sá sem vildi verða byggður og var 

byggður. Arkitektúr sem vildi verða byggður, öll deili gerð og útreikningar, en var 

svo aldrei byggður, til dæmis samkeppnistillögur sem ekki eru valdar.  Svo er það sá 

hluti pappírsarkitektúrs sem vildi ekki vera byggður. 

 

 

 

Stór partur teikninga og hugmynda ná aldrei að komast í framkvæmd, teikningar sem  

verða einungis til á blaði.  Oft eru skemmtilegustu og áhugaverðustu hugmyndirnar 

þær sem aldrei verða framkvæmdar.  En það er munur á því hvort unnið sé opinskátt 

að því markmiði að teikningin sé ekki byggð eða pappírsarkitektúr sem óskar sér þess 

að vera byggður. Þetta eru því hinar ólíkur hliðar pappírsarkitektúrsins. 
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Þegar kemur að hugsanlegum framkvæmdum á góðri, nýstárlegri hugmynd sem óskað 

er að verði byggð, er margt sem getur flækst fyrir til dæmis peningar, fjármálakreppa, 

stjórnmál, trú og hvort hreinlega mögulegt sé að byggja bygginguna. Arkitektinn 

missir þá oft völdin yfir listrænni sköpun verksins og viðskiptavinurinn ræður 

ferðinni. 

Það eru mörg tæknileg atriði sem þarf að hafa í huga þegar byggja á hús, eins og 

þyngdarlögmál og veðurfar. Oft geta þessi byggingatæknilegu atriði virkað sem 

hömlur á sköpunarkraftinn hjá sumum arkitektum.  Þetta eru því tvær ólíkar deildir 

arkitektúrs, hinn raunhæfi arkitektúr og pappírsarkitektúrinn. Pappírsarkitektúrinn 

hefur frelsið, hann hefur endalausa möguleika, hann þarf ekki að setja sér reglur.                                

Frelsið sem hér um ræðir er þó erfitt að bera saman við raunverulega arkitektúrinn,   

þar sem það er heldur ójafn leikur og í raun ekki sami leikur.              

Byggingarfræðilegir þættir raunverulegs arkitektúrs skipta miklu máli fyrir 

heildarútkomuna og hann er ekki síður metinn af þeim. 

Það sést í gegnum söguna að þegar ungir arkitektar eru að byrja ferilinn, þá byrja þeir 

oft sem einskonar pappírsarkitektar.                                                              

Hugmyndirnar eru róttækar, draumkenndar og sköpunarkrafturinn í hámarki. 

Teikningarnar hannaðar með engri trú um að verða byggðar.                                                                 

Um leið og fyrsta verkið kemur, sem á að byggja, koma upp öll vandamálin, 

kostnaðurinn og parametranir sem fylgja lögmálum þessa heims.                                                        

Fyrstu verkin sem eru byggð eru því oft mjög hlutlaus og minna ekkert á þær 

hugmyndir sem  arkitektinn sá fyrir sér.  En svo eru það arkitektar, sem með tímanum 

ná frægð og frama.  Þeir geta fært sig smátt og smátt í áttina að sínum villtustu, 

útópísku hugmyndum, þegar peningar og viðurkenningin er komin. Zaha Hadid er 

gott dæmi um arkitekt sem hefur náð þessari velgengni.  Hún byrjaði ferilinn með 

málverkum af mjög abstrakt hugmyndum, verk hennar þóttu ekki byggingarhæf, en 

sökum velgengni getur hún í dag byggt það sem hana dreymir um.  
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Svo eru ákveðnir arkitektar sem kjósa að vera einungis pappírsarkitektar og lifa á því. 

Hönnuður sem sest niður og fer að hanna með því hugarfari að það sé ekki verið að 

fara byggja bygginguna hlýtur því að komast að allt annarri niðurstöðu en sá sem er 

bundin því að fylgja reglum og ákveðnum parametrum.  

 

,,They’ll tear down your building in twenty-five years. All that will remain are its 
ideas”9  
 

 
Þessi setning segir margt um gildi pappírsarkitektúrs, án hugmynda og spurninga 

pappírsarkitektúrs væri jafnvel minni framþróun í því hvernig maðurinn býr, ef það 

væri ekki fyrir þetta yndislega ímyndunarafl mannsins værum við ef til vill ennþá í 

moldarkofum. 

Hvatinn fyrir sköpun pappírsarkitektúrs er að komast að einhverju nýju, hugsa hlutina 

uppá nýtt, út fyrir kassann og frelsið að geta leyft ímyndunaraflinu að leika lausu.  

Tilgangurinn með pappírsarkitektúr er því mikilvægur, hann spyr spurninga sem 

annars myndu gleymast í rútínu reglugerðarinnar. 

Pappírsarkitektúr sýnir okkur hvert við getum komist í nánustu framtíð og afhjúpar 

hvernig heimurinn gæti orðið. Hann tekur fyrir vandamál samtímans og kemur með 

útópískar lausnir.  

Það eru til mörg dæmi um arkitekta sem skapa pappírsarkitektúr, aðeins færri um þá 

sem lifa eingöngu á því. Ég mun taka fjóra arkitekta fyrir sem hafa verið mest 

áberandi í sögu pappírsarkitektúrs. Ég mun fjalla ítarlega um þá, athuga hvaða 

sérstöðu hver hefur fyrir sig,  hvað sé sameiginlegt með þeim og hvernig hugmyndir 

þeirra tengjast útópíunni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
9 Louis Sullivan, Lebbeuswoods.com. sótt 5 janúar 2011. 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Étienne-Loise Boullée 
 
 

Hann er einn af frökkunum þrem og er meðal þeirra fyrstu sem þekktur er fyrir  

pappírsarkitektúr.  Hann heitir Étienne-Loise Boullée og fæddist í París árið 1728. 

Hann bjó þar allt sitt líf eða þar til hann lést árið 1799.10  Boullée byrjaði ferilinn sem 

listmálari en síðar meir starfaði hann sem arkitekt, hugmyndasmiður og kennari.   

Verk Boullée eru oft flokkuð undir Nýklassisma.11 Listastefna sem varð til um miðja 

18. öld til enda 19. aldar.  Áhrifa Nýklassismanns má aðallega sjá í norður Evrópu og 

einkennist stíllinn af áhuga á forn grískum og rómverskum arkitektúr.12 Einnig mætti 

flokka myndir Boullée undir rómantísku stefnuna. Rómantíska tímabilið blómstraði á 

seinni part 18. aldar, stefnan var einskonar mótsvar við iðnbyltingunni, með því að 

upphefja náttúruna og manninn.  Áhersla var lögð á sterkar tilfinningar og 

ímyndunarafl einstaklingsins, aðallega voru skáld og listamenn sem aðhylltust 

stefnunni.  

Boullée byrjaði að skrifa bók þegar hann var 52 ára, bókin hét  Architecture, Essai sur 

l´art. Bókin var þó ekki gefin út fyrr en árið 1953. Bókin hefur að geyma texta og 

mikið af teikningum til dæmis af bókasöfnum, borgarhliðum, minnisvörðum, 

kirkjugörðum og kirkjum. Hann byrjar bókina á því að spyrja hvað arkitektúr sé.13 

 
,,Architecture is a product of the mind, the fruit of spiritual and intellectual activity and 
precedes construction. Art is generated by a creative inspiration, while technique is 
only a mechanical process.”14 

 

 

Teikningar hans einkennast af fegurð, rómantík og drunga.  Hugmyndirnar eru 

frumlegar og nýstárlegar og oft á tíðum langt á undan sinni samtíð, hvað varðar útlit, 

form og listræna ásýnd. 

Hann kynnir hugmyndir um arkitektúr sem meira listform. Boullée sækir innblástur í 

byggingar á tímum egypta og annarrar fornmenningar og einnig í náttúruna.   

                                                        
10 Um Boullée : http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Louis_Boull   :sótt24 janúar 2011 
11Um Boullée : http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Louis_Boull   :sótt24 janúar 2011 
12 Um Nýklassisma : http://en.wikipedia.org/wiki/Neoclassicismsótt  :sótt 24 janúar 2011. 
13 Um Boullée : http://s280726524.mialojamiento.es/dibex/Boullee_Newton-e.htm sótt 24 janúar 2011. 
14 Étienne-Louis Boullée, Architecture, Essai sur l'art, 1793. 
http://s280726524.mialojamiento.es/dibex/Boullee_Newton-e.htm sótt 24 janúar 2011. 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Hann leggur áherslur á eiginleika geometríska forma og kannar sálfræðileg áhrifa 

þeirra á áhorfandann. Hann fjarlægir því allt óþarfa skraut og lætur hreinu formin 

njóta sín í stílhreinum byggingum. Byggingarnar eru þungbyggðar og oft í stórum 

hlutföllum svo að formin njóti sín enn betur.  

Klassíkin í verkum hans kemur fram í symmetríunni og endurtekningu á formum, eins 

og til dæmis súlum. Speglunin í byggingunum gefur voldugt yfirbragð, og framkallar 

mikilfengleikann.  

 

 
 3) Temple of death, Teikning eftir Étienne-Loise Boullée 
 
 

Boullée var heillaður af ljósi og skuggavarpi í náttúrinni og ímyndaði sér byggingar 

með hreinum veggjum þar sem þessir þættir gætu notið sín.                                                  

Hann notar því mjög dramatísk áhrif ljóss og skugga til að ná fram andstæðum, auka 

áhrif formsins og gefa möguleika á mikilli dulúð, sem minnir á einhverskonar 

dystópíu. Boullée vildi að byggingar væru með karakter og ættu að heilla áhorfandann 

á ljóðrænan hátt. 

 
 
,,To produce sad and dark images it is necessary to present architecture by means of a 
completely bare wall, as I intendedin some funerary buildings, showing a picture of 
sunkenarchitecture by means of low proportions and buried into the ground; in short, give 
shape, by means of light absorbing materials, to the dark image of an architecture defined by the 
shadow effect. This type of shadow-integrated architecture is an artistic discovery that belongs 
to me.”15 

 

                                                        
15 Étienne-Louis Boullée, Architecture, Essai sur l'art, 1793. Bls. 71. 
http://s280726524.mialojamiento.es/dibex/Boullee_Newton-e.htm sótt 24 janúar 2011. 
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   4)  Inngangur að kirkjugarði, teikning eftir Étienne-Loise Boullée 
 
 
Hér fyrir ofan má sjá verk eftir Boullée sem var hugmynd hans að inngangi að 

kirkjugarði. Boulleé skapaði hér eftirmynd grafins líkama, hann nær að skapa 

gífurlega dramatík fyrir áhorfandann, eins og sjá má er byggingin hálfsokkin og 

buguð af þyngd, táknræn bygging fyrir hið þunga og líflausa.  

Hér fyrir neðan má sjá mynd af tillögu Boullée af minnisvarða um enska 

vísindamanninn Isaac Newton frá árinu 1784.  Hugmynd Boullée fékk mesta athygli 

af öllum öðrum tillögum þrátt fyrir að vera óbyggjanleg, enda er hún í gífurlega 

stórum hlutföllum. 

 
 
 

 
    5) Isaac Newton, Teikning eftir Étienne-Loise Boullée 1780-93. 
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Boulleé teiknar myndir af einstökum byggingum,  byggingar sem standa einar og sér 

úti í náttúrunni. Hann hugsar ekki mikið um breytingar á borgarskipulagi eða koma 

með ádeilu á kerfið þannig séð.  Fáar af teikninum hans og hugmyndum hafa þó verið 

framkvæmdar og það sem var byggt er ekkert í líkingu við þær hugmyndir sem hann 

er þekktur fyrir, því miður. Boulleé lifði á því að vera einungis pappírsarkitekt. Hann 

hafði mikil áhrif á samtímamenn sína og  mun halda áfram að gefa arkitektum og 

listamönnum innblástur. 
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Antonio Sant´Elia 

 

Í byrjun 20. aldarinnar var margt að gerast í heimi lista og arkitektúrs.  Ný form og 

efni urðu til,  ný tækni, nýr iðnaður og ný samfélagsskipan.  Margar hreyfingar með 

svipuðum hugsjónum voru í gangi eins og Jugend stíllinn og Arts and crafts sem 

blómstruðu um aldamótin 1900.  DaDa hreyfingin sem náði hámarki um 1916 til 

192216 og Bauhaus skólinn í Þýskalandi sem starfaði frá 1919 til 103317.  Þetta voru 

einnig upphafsár Módernismanns. Miklar breytingar höfðu orðið á lifnaðarháttum 

fólks í kjölfari iðnbyltingarinnar frá seinni hluta 18. aldar fram á miðja 19. öld. 

Þéttbýlismyndun hafði verið mjög hröð, þar sem fólk fluttist úr sveitum í borgina í 

von um vinnu. Það var því mikil þörf á nýrri borgarskipan og nýjum hugsjónum 

tengdum lifnaðarháttum borgarbúa.                                                                                            

Ítalski Futurisminn var ný hreyfing sem átti sér stað í kringum 1909 til 1944 á Ítalíu,  

futuristarnir var hópur listamanna og hugsjónamanna, sem höfðu áhuga á öllu því sem 

var nýtt og hafði með einhverskonar tækni að gera.18 Vélar, iðnaður, æska, hraði, 

ofbeldi og tæknilegur sigur mannsins yfir náttúrunni voru meðal áhrifavalda 

Futuristanna. Þeir fyrirlitu allt sem var gamalt, í listrænum hefðum og pólitík.  

,,We want no part of it, the past, we the young and strong Futurists!”19 

Þessi orð ritaði ítalski rithöfundurinn Filippo Tommaso Marinetti sem var 

upphafsmaður futurismanns, í riti sínu Futurist Manifesto sem kom út 5. febrúar 

1909.20  Futurisminn laðaði að sér listamenn, skáld, tónlistarmenn og einnig arkitekta.                                                                                                                         

Einn af lykilmönnum hreyfingarinnar var arkitekt að nafni Antonio Sant´Elia.                                 

Hann fæddist árið 1888 í Como á Ítalíu, var smiður að mennt en opnaði 

                                                        
 
16 Um DaDa: http://en.wikipedia.org/wiki/Dada sótt 25 janúar 2011 
17 Um Bauhaus: http://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus sótt 25 janúar 2011 
18 Um Futurismann: http://en.wikipedia.org/wiki/Futurism sótt 25 janúar 2011 
19 Filippo Tommaso Marinetti,: http://en.wikipedia.org/wiki/Futurism sótt 25 janúar 2011 
20 Um Futurismann: http://en.wikipedia.org/wiki/Futurism sótt 25 janúar 2011 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hönnunarstofu í Mílanó árið 1913.21  Sant´Elia átti ekki langan feril en hann lést 

aðeins 28 ára gamall í fyrri heimsstyrjöldinni. Eitt verka hans Framtíðarborgin eða  La 

Citta Nuova var fjöldi teikninga af útópískum myndum sem Sant´Elia sýndi á sýningu 

með hópnum Nuove Tendenze eða nýjar tilhneigingar, hópur sem hann stofnaði ásamt 

Mario Chiattoni. Sú sýning var haldin í maí árið 1914, og var þeirra fyrsta og eina.   

En með útkomu La Citta Nuova komst Sant´Elia á kortið og varð þekktur sem  

listamaður og hugsjónamaður.                                                                                          

Á hans stutta ferli urðu til margar teikningar og hugmyndir í anda hins nýja futurisma.  

Sant ´Elia dvaldi í draumaheimi,  hugmyndir hans voru framúrstefnulegar og á undan 

sinni samtíð,  hann teiknaði framtíðarbyggingar.  Hugmyndir af öðruvísi borgum og 

borgarfyrirkomulagi sem átti að koma í stað hinnar hefðbundnu borgar.  

,,That Futurist architecture is the architecture of calculation, of audacious temerity and of 
simplicity; the architecture of reinforced concrete, of steel, glass, cardboard, textile fiber, and 
of all those substitutes for wood, stone and brick that enable us to obtain maximum elasticity 
and lightness,”22 

 

Þessi tilvitnun er úr riti Sant´Elía  Manifesto of Futurist Architecture sem gefið var út 

árið 1914. Í ritinu lýsir hann markmiðum sínum og boðar stefnu Futuristanna. Hann 

talar um framtíðarborgina sem hann sér fyrir sér, þar sem tækni og vísindi ráða 

hönnun í stað gamalla hefða og fagurfræði, borg sem byggist í kringum nýja 

lifnaðarhætti borgarbúa með nýju samgöngukerfi. Borg þar sem modernisminn 

yfirtekur klassíkina.  Sant´Elia fyrirlítur arkitektúr sem byggir á þungum formum, 

hann vill ekki að formið sjálft verði of yfirþyrmandi eins og til dæmis pýramídarnir. 

Hann vill hverfa frá öllum gamaldagshefðum og arfleiðum. Það sem Sant´Elia hafði 

andstyggð af er í raun það sem veitti Boullée innblástur, hin hreinu form, náttúran og 

arfleið gamallar menningar.  Hér er dæmi um setningu sem kemur úr ritinu Manifesto 

of Futurist Architecture um arkitektúr sem hann fyrirlítur. 

,,All classical architecture, solemn, hieratic, scenographic, decorative, monumental, pretty and 
pleasing.”23 

 
                                                        
21 Um Sant´Elia : http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Sant%27Elia sótt 4 janúar  2011 
22 Antonio Sant´Elia, Manifesto of Futurist Architecture,1914:    
http://homepages.spa.umn.edu/~duvernoi/futurist.html sótt 4 janúar  2011 
23 Antonio Sant´Elia, Manifesto of Futurist Architecture,1914 
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                   6) Framtíðarborgin eða La Citta Nuova eftir Antonio Sant´elia frá árinu 1914. 

                          
                                       7) La Citta Nuova eftir Antonio Sant´Elia, 1914. 

 

Verk Sant´Elia fjalla um framúrstefnuleg háhýsi sem tengjast saman með 

gönguleiðum og svölum, verkin fjalla því ekki um einstök hús heldur borgina sjálfa,  

hvernig fólk tengist , hreyfist og lifir í hinni nýju borg.                                            
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Borgin verður því eins og risa vél sem tengist og hreyfist eftir lífi fólks. Sant´Elia var 

heillaður af hreyfanleika og tækni eins og aðrir futuristar,  sem trúðu á fegurðina í 

hreyfanleikanum. Sem síðar Archigram menn áttu svo eftir taka skrefi lengra 

nokkrum áratugum síðar með sinni hreyfanlegu borg, Walking city.  Með því að skoða 

myndir eftir Sant´Elia sér maður hversu stórbrotnar og djarfar hugmyndir þetta voru. 

Útlit bygginganna er tignarlegt og stórbrotið, byggingarnar eru ekki einfaldar í útliti, 

mikið er af smáatriðum sem tengjast og púsla byggingunum saman.  Útlitið minnir á 

eitthvað hátæknilegt, vélrænt og flókið í anda vísindaskáldskaps. 

 

,,Sant’Elia likely had full knowledge that many of his designs would not be built. This is 
reflected in his connection with the expressionist movement of the period and the ‘paper’ 
architecture resulting from both the ideology of impending modernism or the general 
economic depression of the times that prevented much building.”24 

 

Í teikningunum notar hann aðallega útlitsmyndir frá ákveðnu sjónarhorni, hann hugsar 

ekki mikið um innanhúshönnun eða grunnmyndir, sem bendir til þess að engar 

væntingar voru gerðar um að framkvæma bygginguna.  Hann hugsar ekki mikið um  

raunverulegar aðstæður eða nauðsynleg atriði, þótt svo að byggingarnar líti út fyrir að 

vera fullhannaðar, þá er þetta meira eins og ímynduð útópísk tækni.  Sant'Elia átti sér 

framtíðarsýn og hann vann að því að ýta fólki í heim tækninnar og sýna hvernig 

heimurinn gæti orðið.  Hann beislaði tíðarandann með sínum útópísku humyndum,  

þrátt fyrir að hafa ekkert tækifæri á að byggja þær.   

Hann kom með nýja hugsun og lifði á hugmyndafræðinni,  sem var aldrei til nema á 

pappír, eins og hjá Boulleé.  Þrátt fyrir að ná ekki háum aldri skildi Sant´Elia eftir sig 

mikið af teikningum og hefur haft víðtæk áhrif á sögu byggingarlistar og veitt 

mörgum innblástur.  

 

 

                                                        
24 Tilvitnun: http://www.8bier.com/sant%E2%80%99elia-antonio : sótt 4 janúar  2011. 
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Archigram 
 
 
Nokkrum áratugum síðar eftir að Sant´Elia var uppi kom fram hópur arkitekta,       

þeir fengust við sama viðfangsefni og Sant´Elia,  pappírsarkitektúr og voru einungis 

að skapa hugmyndir og ásýnd. 

Kölluðu þeir sig Archigram og var hópurinn stofnaður í London árið 1961 af sex 

nýútskrifuðum breskum arkitektum. Þetta var hópur manna með framúrstefnulegar og 

tilraunakenndar hugmyndir, þeir vildu koma með nýja sýn á samfélagið og 

borgarímyndina, rétt eins og Sant´Elia.  

 
Archigram mönnum þótti heimur arkitekta vera stífur, stéttin grá og leiðinleg og vildu 

gera breytingar á því.  Archigram menn hófu að gefa út tímarit, fyrsta tímaritið kom út 

árið 1961 og gáfu þeir út samtals níu tímarit til ársins 1974.25                            

Í fyrstu tóku menn þessu tímariti ekki alvarlega og seldist fyrsta tölublaðið illa.     

Eldri arkitekar höfðu ekki mikla trú á þessum unga hópi og héldu þeir að þetta væri 

einhverskonar nemendagrín sem myndi deyja út á stuttum tíma.26  

Eftir fyrsta tölublaðið gerðist það hinsvegar að vinsældir þeirra jukust, þeir voru 

kallaðir frumkvöðlar popp arkitektúrsinns og urðu einn þekktasti hópur 

framúrstefnuarkitekta sjöunda áratugarins. 

Plug in city eftir Peter Cook er fyrsta þekkta verk Archigram og kom út árið 1964, 

borg með engar byggingar, heldur er hún einn stór strúktúr og allsherjar vél.              

Búin til úr mörgum einingum og hylkjum sem tengjast með leiðslum, færanlegum og 

frjálsum einingum sem settar eru saman eftir þörfum hvers og eins íbúa. 

Walking city eftir Ron Herron kemur út stuttu seinna sama ár,  þarna er farið enn 

lengra með hugmyndina, borgin fær hreyfanleika og getur flutt sig milli staða í heilu 

lagi.  Borgin getur flogið um og gengið á stilkum sem koma út úr henni, borgin er hér 

farin að minna á eitthvert óhuganlegt risa skordýr í dystópískum heimi.  

Í framtíðarsýn Walking city hafa lönd og landamæri ekkert vægi lengur, allt er eitt 

frjálst svæði, fólk getur farið hvert sem það vill og borgin færist á þann stað sem fólk 

vill vera á hverju sinni. 

 
                                                        
25 Um Archigram: http://designmuseum.org/design/archigram sótt 3 desember 2010. 
26 Um Archigram: http://designmuseum.org/design/archigram sótt 3 desember 2010. 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    8) Plug in city, Peter Cook.                                      

 
9) Walking city, Ron Herron. 

 

Áhugi þeirra var á borginni,  þeir veltu fyrir sér kerfinu og borgarskipulaginu. 

Þeir spyrja spurninga eins og hvað er borg? og hugsa út fyrir kassann. Hvatinn var að 

finna nýtt kerfi fyrir borgina og gera hana að hátæknilegum strúktúr. Hvetja fólk 

áfram í heimi tækni og framtíðar rétt eins og Sant´Elia gerir.  Þeir komu með nýja sýn 

á borgina og nýtt hlutverk fyrir hana.  Sem lýsir sér í nýrri gerð samganga, nýjum 

hreyfanleika og nýjum rýmispælingum fyrir íbúa borgarinnar.                                                 

Hugmyndir Archigram manna eru hátæknilegar framtíðarborgir. Þeir taka í raun 

hugmyndir Sant´Elia og fara með þær á annað plan, svo að hin tæknilega borg er 

orðin að hreyfanlegri vél. Archigram vann að því að skapa útópískan heim, finna 

leiðir og lausnir fyrir borgina að þróast til framtíðar.  
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Framtíðarsýn þeirra var ekki gerð sem ósk um betri og fallegri heim, heldur sýn í 

framtíðina eins og hún gæti orðið með áframhaldandi þéttingu byggðar og 

fólksfjölgun. Það má því segja að hinn upprunalegi hvati að útópískri lausn hafi 

umbreyst í dystópíu í lokaútkomunni eins og sjá má í Walking City til dæmis.                               

Sérstaða þeirra var hin poppaða grafík sem þeir notuðu við að kynna verk sín, þeir 

brutu upp allt hið hefðbundna í sambandi við framsetningu.  Verkin voru í formi 

teikninga sem voru meira í líkingu við teiknimyndasögur heldur en hefðbundnar 

tækniteikningar. Hægt er að greina tíðaranda 7. áratugarins í verkum þeirra, hvað 

varðar pop listina, framtíðina, geiminn og hið frjálsa form.                                  

Archigram voru miklir áhrifavaldar og má sjá áhrif þeirra víða í byggingarlistinni. Má 

þar nefna franka listasafnið Pompidou frá árinu 1977, þar sem ,,kerfið” eða 

strúktúrinn og það sem heldur húsinu saman, er látið sjást að utan en byggingin er 

hrein og tóm að innan. Það eru þessar tæknilegu kerfispælingar sem minna á 

teikningar Archigram.  

                             

                                    

                                         10) Pompidou safnið í Frakklandi.                                                                    

 

Rétt eins og Sant´Elia og Étienne-Loise Boullée þá eru hugmyndir þeirra aðeins til á 

blaði og lifa enn góðu lífi við að veita öðrum arkitektum og hönnuðum innblástur.                                       
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Lebbeus Woods 

 

Fjórða og síðasta dæmið er hinn bandaríski Lebbeus Woods, arkitekt sem lifir á því að 

skapa án þess að byggja.  Woods lærði arkitektúr og verkfræði og vann sín fyrstu ár á 

arkitektastofu, en árið 1976 snéri hann sér alfarið að tilraunakenndum verkefnum og 

hugmyndafræði, í dag er hann prófessor við Cooper union skólann í New York og 

European Graduate School í Sviss.  Hann hefur fengist við margskonar verkefni til 

dæmis hefur hann hannað leikmyndir í bíómyndum. Hann er þó þekktastur fyrir 

teikningar sínar og skissur af drungalegum og ímynduðum byggingum og borgum.   

                              
                               11)Lebbeus Woods, Injection Parasite, Sarajevo, 1992-93. 

 

,,My answer was that architecture, as a social and primarily constructive act, could 
heal the wounds, by creating entirely new types of space in the city. These would be 
what I had called ‘freespaces,’ spaces without predetermined programs of use, but 
whose strong forms demanded the invention of new programs corresponding to the 
new, post-war conditions.”27 

 

                                                        
27 Lebbeus Woods, Injection Parasite, Sarajevo, 1992-93 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Í verki Lebbeus Woods, Injecton Parasite, finnur maður fyrir dystópíunni sem 

umlykur það, það minnir á einhverskonar hrylling úr vísindaskáldskap, þarna speglar 

hann hræðilegri sögu stríðhrjáðrar borgar yfir í nýja sköpun. Hann hunsar því fyrri 

form og býr til ný form sem hann notar eins og plástur á sárin.  

 
     12)Icebergs, 1991, Lebbeus Woods. Frjálsir og fljótandi strúktúrar. 

 

Hér má sjá mynd úr öðru verki eftir Woods, Icebergs frá 1991. Fljótandi strúktúr eða 

innsetning sem læðist yfir borgina, tengir húsin saman og myndar ný rými. Það leynir 

sér ekki drunginn og vísindaskáldskapurinn í þessu verki, dystópían ræður hér 

ferðinni. 

Woods hefur þá skoðun að ef aðeins sé hannað það sem fólk vill eða þarf, verður 

aldrei neitt nýtt til. Sem er í raun satt, hann fer út fyrir þægindahringinn og normið og 

útkoman eru þessar hugmyndir sem minna á einhverskonar dystópíu.                    

Hann er  ekki endilega að reyna að bæta og fegra, heldur að finna nýjar leiðir,  með 

því kemur hann fólki óþægilega á óvart. Það er eins og hann vilji að áhorfandinn 

hrífist ekki af teikningunum, þær eru með svo drungalegu yfirbragði.   
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Woods hunsar allar reglur og allt sem er flokkað sem hefðbundið, hann hugsar uppá 

nýtt, snýr við hlutunum og kemur með nýjar hugmyndir að formum og útliti.  

Byggingarnar gætu til dæmis verið gluggalausar og vantað gæti hurð. Þetta eru því 

svipaðar pælingar og hjá Boulleé,  Sant´Elia og Archigram.                                                     

Woods er með ádeilu á núverandi arkitektúr, hann neitar að hugsa um staðreyndir og 

normið, sem leyfir honum að hugsa upp á nýtt og spyrja spurninga. Woods er mikill 

listamaður og mætti segja að vinna hans væri meira í áttina að formfræði, 

hugmyndalist og skúlptúrlist. Hann hefur svo gífurlega mikið frelsi þar sem hann 

hlýðir engum reglum og spáir ekkert í kostnaði eða hvort verkið verði byggt. Þess 

vegna er hann gott dæmi um samtíma pappírsarkitekt, á meðan að aðrir arkitektar 

fylgja reglum og tíminn fer í staðreyndir heimsins, vinnur hann hugmyndavinnuna og 

gefur fólki sýn.  

Woods skapar form sem eru í raun engar byggingar, heldur frjáls og breytileg rými. 

Hann er því ekki beint að gagnrýna lifnarhætti í borgum, borgarskipulag eða ýta í átt 

að meiri tækni. Woods er að spyrja spurninga eins og hvað er rými? Hver segir að 

byggingar þurfi að vera í núverandi birtingarformi? Hann vinnur með umbreytingar, 

hvernig borgin getur þróast og bætt við sig. Hann vinnur með hlutina áður en þeir taka 

á sig fast form, hann leikur sér með innsetningar sem hann bætir við núverandi form. 

Hann leikur sér einnig að tilfinningum fólks, með því að gefa þeim sýn inn í heim 

sinn þar sem útópían hefur umbreyst í dystópíu. Verk Woods minna mikið á verk 

hugmyndalistamanna, og hann er í raun að fást við það sama, þetta eru í raun nátengd 

fög, hugmyndalistamenn og pappírsarkitektar. Báðir eru að skapa nýja heima og veita 

sýn, hvort sem það á að vera inni í tölvuleik eða hús á næsta horni. 
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Pappírsarkitektúr og sýndarveruleikinn 

 

 

Sýndararkitektúr eða pappírsarkitektúr er stór partur af því sem er að gerast í 

byggingarlistinni í dag, tölvugerðar myndir ráða ferðinni þegar kynna á verk.   

Myndirnar eru orðnar það góðar að augað sér nánast ekki alltaf hvort að um gervi sé 

að ræða, þær blekkja stundum augað það mikið að maður heldur að húsið sé í raun til.  

Áhorfandinn er látinn ferðast inní útópískan heim í gegnum myndina. 

 

,,Contemporary practice of architecture should go far beyond the boundaries of 
physical construction.”28  

 

Eins og efnahagsástandið er í dag, þá gefur það góðan grundvöll fyrir grósku í heimi 

pappírsarkitekta. Rétt eins og gömlu pappírsarkitektarnir sem notuðu blað og penna, 

þá eru möguleikarnir endalausir í dag til að skila af sér góðri hugmynd. 

Pappírsarkitektar í dag geta til dæmis byggt bygginguna í tölvu og skilað frá sér 

fullkomnlega raunverulegum tölvugerðum myndum af byggingunni og leikið sér í 

tölvuforritum til að ná fram listrænum áhrifum.                                                                                         

Hvað gæti orðið næsta skref fyrir þær hugmyndir sem á ekki að byggja? þar sem 

ekkert væri í raun og veru byggt í hinum áþreifanlega heimi? 

Pappírsarkitektúrinn gæti átt sér gott líf í heimi sýndarveruleikans. Þar sem hann hefur 

ekki hugsað mikið um raunverulega þætti hingað til sem tengjast 

byggingartæknifræðinni og raunveruleikanum.                                                     

Orðið sýndarveruleiki er gjarnan notað sem þýðing á enska orðasambandinu „virtual 

reality“, en það er einkum haft um tölvulíkön sem líkja eftir afmörkuðum sviðum 

veruleikans.29 

 

                                                        
28 Borries von Friedrich, Walz P. Steffen, Böttger Matthias, Space time play : computer games, 
architecture and urbanism: the next level, Birkhauser Verlag AG, Germany, 2007. Bls 132. 
29 Um sýndarveruleika: http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=4703 sótt 4 desember 2010. 
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Það gilda aðrir parametrar í sýndarveruleikanum, þar er hægt að forðast mörg 

vandamál sem fylgja veruleikanum.  Þar er ekkert veðurfar og ekkert þyngdarafl,  það 

er hægt að fara með hugmyndir enn lengra, það sem ekki er möguleki á að byggja 

gefst nú tækifæri á að verða til, sem gæti leitt til nýrrar gerðar af arkitektúr, nýrra 

uppgvötanna og nýsköpunar.   

Flestir tölvuleikir gerast inní einhverskonar sýndarveruleika, hvort sem það er úti í 

geimnum(Eve online) eða í hversdagslegu íbúðarhverfi eins og til dæmis leikurinn 

Second life. Leikir eins og Eve online sem er tölvuleikur framleiddur af íslenska 

fyrirtækinu CCP, hefur náð miklum vinsældum víða um heim en leikurinn gerist í 

fjarlægðri framtíð út í geimnum, þar sem dystópían hefur tekið við.                               

 

Það er að opnast nýr starfsvettvangur fyrir arkitekta innan þessa geira.  Þar sem 

sýndarveruleikum fjölgar stöðugt og vinsældir tölvuleikja fara ekkert minnkandi eru 

miklir möguleikar í boði fyrir alla hönnuði.                     

Arkitektar, leikjahönnuðir og hugmyndalistamenn eiga í raun margt sameiginlegt,  

deildirnar fást við að skapa nýja heima. Þekking og bakgrunnur þeirra er einnig 

stundum svo lík að hún rennur í það sama. 

 

Fyrir mörgum er veruleikinn sífellt að verða meira óspennandi,  jörðin er menguð, full 

af fólki og byggingum. Fólk sem lifir tilbreytingarlausu lífi sem gengur út á endalausa 

rútínu sækir í að upplifa spennu, uppgvötanir og skemmtun sem sýndarveruleikinn 

hefur upp á að bjóða.  

Það sem er ekki möguleiki að framkvæma  í okkar heimi er nú skyndilega hægt að 

framkvæma í sýndarveruleikanum.  Með tilkomu heims sýndarveruleikans eru til 

dæmis útópíur frá árinu 1960 eins og New Babylon eftir Constans og Plug in city eftir 

Archigram  skyndilega farnar að skipta máli að nýju.30  

 

 

 

                                                        
30 Borries von Friedrich, Walz P. Steffen, Böttger Matthias, Space time play : computer games, 
architecture and urbanism: the next level, Birkhauser Verlag AG, Germany, 2007. Bls 221 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Pappírsarkitektúr og tölvuleikjaarkitektúr er þó sitthvort dæmið. Tölvuleikja 

arkitektúrinn er sjálfstætt fyrirbæri þar sem byggingarnar eru í raun byggðar, nema í 

öðrum veruleika. Byggingin er byggð í þrívíddarforriti fyrir tölvuleikja notandann, 

þar sem hann getur farið inn í bygginguna og byggingin þarf að þjóna sínum tilgang. 

Pappírsarkitektúrinn er partur af hugmyndafræði arkitektúrs, hugmyndir í formi 

myndlistar. En sýndarveruleikinn gæti verið góður staður fyrir hugmyndir 

pappírsarkitektúrs til að vaxa og þróast. 

 

 

 
   13)  Eve online 
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Lokaorð 

 

Það sem pappírsarkitektar hafa gert í gegnum tíðina, gengur út á að spyrja spurninga 

og velta hlutunum fyrir sér, skoðað vandamál samtímans, leitað nýrra lausna og 

hugmynda. Það fara margir arkitektar í gegnum þetta hugmyndafræðilega tímabil, 

sumir taka sér tíma í það ef lítið er að gerast og ekkert á að fara að byggja, eins og í 

efnahagskreppu, aðrir gera þetta að sínu aðalstarfi.  Arkitektarnir sem ég tók fyrir hér 

að ofan eru allir mjög þekktir pappírsarkitektar og þótt þeir komi allir frá sitthvoru 

tímabilinu má lesa sömu hlutina í teikningunum.  Þessi leit fyrir nýjum hugsunarhætti, 

að staldra aðeins við og pæla í því hvers vegna er verið að hanna í núverandi mynd?  

hvað sé hægt að gera nýtt og öðruvísi?  Þeir hafa allir sýn í annan heim, sem þeir vilja 

bjóða okkur inn í, þeir hafa gott forskot á aðra arkitekta í sambandi við 

hugmyndafræði og listræna ásýnd, því þeir geta alfarið einbeitt sér að þessum þáttum. 

Pappírsarkitektúr þjónar því mikilvægu hlutverki, hann virkar sem spegill á þarfir 

samfélagsins, kemur í veg fyrir stöðnun og opnar hug fólks. 

Allt sem kemur frá manninum á sér uppruna í huga hans, starf pappírsarkitekta er að 

framkalla útópíuna. Pappírsarkitekt er í raun hugmyndalistamaður, hann hannar ásýnd 

fyrir okkur hin til að vinna úr. Eins og hugmyndalistamenn sem vinna að því að skapa 

ásýnd fyrir tölvuleiki með teikningum sínum, vinnur pappírsarkitektinn að því að 

skapa ásýnd fyrir byggingarlistina. Pappírsarkitektúr á því vel heima í sýndarveruleika  

hins tölvuvædda heims. Þar getur hann blómstrað og haldið áfram á ný mið og 

útkoman gæti orðið ný tegund af pappírsarkitektúr og arkitektúr yfir höfuð. 

 
,,The fact that architects may have to redefine their operations is potentially a wonderful 
opportunity to recalibrate and reconsider who and what architecture is actually for. In 
particular these uncertain times may be a blessing for a younger generation of designers.”31  

 
 
 
 

 

                                                        
31 Nic Clear “A near future,, Architectural Design: Architectures of the near future,  No 79, No 5,  
September/October 2009. Bls 9. 
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