
 

Listaháskóli Íslands 

Hönnunar- og arktitektúrdeild 

Arkitektúr 

 

 

 

 

 

 

Rýmisleg stjórnun líkamans í arkitektúr og dansi 

-Líkaminn sem bygging // Bygging sem líkami- 

 

           

 

 

 

 

 

Sigurlín Rós Steinbergsdóttir 

Leiðbeinandi: Sesselja G. Magnúsdóttir 

Vorönn 2012 

  



 

Í þessari ritgerð velti ég því fyrir mér að hvaða leiti mín tvö helstu áhugamál, 

arkitektúr og dans tengjast. Þótt ótrúlegt meigi virðast þá eiga arkitektúr og dans 

margt sameiginlegt en m.a. takast bæði fyrirbærin á við eiginleika rýmisins. Dansari 

notar danssmíði sína til þess að fanga víddir rýmisins með hreyfingum sínum en 

arkitekt notar hins vegar rými sem formgerð til þess að skapa líkamanum bústað. 

Bæði dansarar og arkitektar takast á við rýmið sem rými líkamans.  

Við erum háð rýminu til þess að hreyfa okkur og við hreyfinguna afmyndum við 

rýmið með líkömum okkar. Innra rými líkamans grundvallast í því rými sem hver og 

einn nær til með útlimum sínum þegar hann stendur kyrr og ytra rými líkamans er það 

rými sem er utan okkar persónulega innra rýmis.  

Bæði líkami dansarans og bygging arkitektsins tákna efnisheild sem veitir sjálfinu 

skjól og öryggi. Bæði fyrirbærin þurfa sitt andrými, hafa sitt innra og ytra rými, þurfa 

að bregðast við umhverfinu og áreiti annarra fyrirbæra af sömu tegund. Það sem 

greinir hins vegar á milli þeirra, er augljóslega að líkaminn hefur getu til þess að 

hreyfast en það hefur byggingin ekki.  

Í hönnunarferli arkitektsins, lærir arkitektinn að þekkja landslag byggingarsvæðisins, 

heildarsamhengi byggðs umhverfis og notagildi tilkomandi byggingar. Með hönnun 

sinni mótar hann bæði innra og ytra rými hverrar byggingar fyrir sig líkt og 

danshöfundar endurmóta ytra rými dansaranna í sífellu með tilfærslu innra rýmis 

þeirra. Arkitektúr er vörpun af hreyfingu líkamans í rými. Nauðsynlegt að arkitektinn 

geti varpað skema líkama síns inn í ímyndað rými til þess að reyna að skynja 

hreyfingu, jafnvægi og skala verðandi notenda rýmisins. Danshöfundar nota líkamann 

sem verkfæri tjáningar í rými. Á bak við hverja hreyfingu líkamans liggur áætlun sem 

lýsir sér í meðvitaðri stjórn líkamans á orkunni sem hann býr yfir. Danshöfundur er 

arkitekt rýmisins og rýmið er landslag danshöfundarins. Danshöfundar staðsetja 

dansara í rými líkt og arkitektar staðsetja form innan byggingar. En ólíkt formum 

arkitektúrsins þá breytast from dansarans í sífellu með hreyfingu sinni um rýmið. 
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Inngangur	  

Mín tvö helstu áhugamál eru arkitektúr og dans, bæði áhugamálin fullnægja ákveðinni 

innri þörf minni, þörfinni til að skapa form sem tala saman ákveðnu tungumáli. Þegar 

ég komst inn í arkitektúr við Listaháskóla Íslands haustið 2009 ákvað ég að láta 

námið ganga fyrir og ástríðu minni á dansinum var ýtt til hliðar um stundarsakir. 

Sumarið 2011 ferðaðist ég til Manhattan, New York til þess að sækja danstíma fyrst 

og fremst svo og að drekka í mig menningu, skipulag og arkitektúr þessarar 

mikilfenglegu stórborgar rúðunets og lestarkerfis. Í þessari fimm vikna dvöl minni 

varð ég fyrir miklu áreiti þessarra tveggja listgreina, enda gekk ég Manhattan á enda 

til þess að sjá og skoða þekktar byggingar og þess á milli dansaði ég þangað til fætur 

mínir urðu afskræmdir af blöðrum og bjúg. Allt var þetta vel þess virði og þetta mikla 

áreiti varð til þess að ég áttaði mig á því að margt af því sem hrífur mig bæði við 

dansformið og arkitektúrinn eru áþekkir eiginleikar, ég heyrði sjálfa mig tala um og 

lýsa hvorri listgreininni fyrir sig í svipuðum orðum. Ég velti fyrir mér hvernig þessar 

listgreinar tengjast og komst að því að arkitektúr og dans eiga margt sameiginlegt en 

bæði fyrirbærin takast á við eiginleika rýmisins. Dansari notar danssmíði sína til þess 

að fanga víddir rýmisins með hreyfingum sínum en arkitekt notar hins vegar rými sem 

formgerð til þess að skapa líkamanum bústað. Bæði dansarar og arkitektar takast á við 

rýmið sem rými líkamans. Þeir reyna með verkum sínum að túlka samskipti líkamans 

við sitt daglega umhverfi þar sem hann ferðast um ákveðin rými og dvelur í öðrum 

rýmum, þar sem hann mætir öðrum líkömum og á við þá samskipti á einn eða annan 

hátt. Ég velti því fyrir mér hvernig við skynjum rými og reyni að átta mig á hvernig 

arkitektar og dansarar geta skorað á rýmið til þess að bregðast við líkamlegu áreiti.  

Markmið þessarar ritgerðar er að bera saman arkitektúr og dans og leggja fyrst og 

fremst áherslu á rýmislega og sjónræna upplifun okkar á þessum líku en í senn ólíku 

listgreinum. Ég fer í gegnum almenna skilgreiningu á hugtakinu rými og velti því 

fyrir mér hvort rými sé einungis skynjun, hvort það sé staðbundið eða hvort rýmið sé 

háð skynjun mannsins til þess að það eigi sér tilverurétt? Einnig set ég fram 

hugmyndir um innra og ytra rými líkamans og reyni að bera þær saman við innra og 

ytra rými byggingar og innra og ytra rými dansarans. Farið verður yfir 

öryggistilfinningu innra rýmisins sem táknmynd okkar persónulega rýmis, rými sem 

við tilheyrum og tilheyrir okkur og áreiti ytra rýmisins sem stendur utan okkar 
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persónulega rýmis og við erum ekki hluti af. Ég fer lauslega í gegnum arkitektúr og 

uppbyggingu líkamans og getu hans til þess að hreyfa sig sem er grundvöllur þessarra 

tveggja listgreina. Ég ber líkamanum saman við byggingu og byggingu saman við 

líkama og að sama skapi ber ég mörgum líkömum saman við hverfi til þess að sýna 

fram á að bæði líkaminn og byggingin eru einingar eða virkni í stærra samhengi. Í 

lokin staðset ég svo svo líkamann innan þessarra tveggja listgreina og ber saman bæði 

sjónræna og rýmislega upplifun mannsins á þeim. 
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Líkamleg	  skynjun	  rýmisins	  

Skilgreining	  hugtaksins	  rými	  

Rýmið eins og við þekkjum það er óendanlega stórt og óendanlega smátt, enginn veit 

hvar það endar eða hvar mörk þess liggja og svo virðist sem hægt sé að skipta því 

niður í óendanlega smáar einingar.1 

Til þess að skilja og skilgreina hugtakið rými þurfum við einhverja viðmiðun. 

Viðmiðunin er í formi auðþekkjanlegra hluta sem eiga sér lengd, breydd og dýpt, það 

á sér þrjár áttir og er þess vegna þrívítt. Rýmið sem við lifum í og öndum að okkur er 

alls ekki tómt heldur er það fullt af frumeindum. Við erum háð rýminu til þess að 

hreyfa okkur og við hreyfinguna afmyndum við rýmið með líkömum okkar. Þegar 

líkamar færast úr stað hreyfa þeir við rýminu og ýta hluta þess frá sér og í staðinn 

fyllir rýmið út í svæðið sem líkamarnir voru áður á.2  

Líkamar okkar og hreyfingar þeirra eru í stöðugu samtali við umhverfið; 

umheimurinn og sjálfið upplýsa og endurskilgreina hvort annað í sífellu. Skynjun 

líkamans og ímynd heimsins verða þannig að einni samfelldri tilvistar upplifun;  það 

er enginn líkami aðskilinn frá sínu rými og það er ekkert rými án ómeðvitaðrar 

ímyndar okkar af sjálfinu.3  

Rými er skilgreint sem samband staðsetningar, stærðar og lögunar á meðal efnislegra 

hluta.4 Efnislegir hlutir tilveru okkar mynda með sér ákveðin tengsl og við notum orð 

á borð við; hjá, við, nálægt, fyrir framan, fyrir aftan, nærri o.s.frv. til að lýsa þessum 

tengslum. Þessi tengsl eru kölluð rýmisleg tengsl efnislegra hluta. En þau eru okkur 

nauðsynleg til tjáningar og samskipta m.a. til þess að bæði danshöfundurinn og 

arkitektinn geti komið hugmyndum sínum í orð svo þær verði að veruleika.  

Rýmið eins og við þekkjum það skiptist í tvennskonar rými, annars vegar er skynjað 

rými og hins vegar er huglægt rými. Skynjað rými er það rými sem við upplifum. 

Rými sem við skiljum í fjarlægðum á milli hluta, skildleika stærða þeirra og hlutfalla 

á milli þeirra, við skiljum áttir hlutanna frá gefnum viðmiðunarpunkti og innra og ytra 

                                                
1 O. Watts Cunningham, Problems of Philosophy; An Introductory Survey, Henry Holt and Company, New York, 1926, bls 194. 
2 Jean Newlove og John Dalby, Laban for all, A Nick Hern Book, London, 2004, bls 112. 
3 Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin; Architecture and the Senses, John Wiley & Sons Ltd, England 2005, bls 40. 
4 O. Watts Cunningham, Problems of Philosophy; An Introductory Survey, Henry Holt and Company, New York, 1926, bls 191. 
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rými þeirra með tilliti til hvors annars – allt þetta byggir upp okkar túlkun á upplifuðu 

rými.5  Huglægt rými er síðan sá skilningur okkar á rými eins og við sjáum það fyrir 

okkur, án viðmiðanna við ákveðna hluti. Ímynd okkar á huglægu rými er ólík því 

hvernig við skynjum raunverulegt rými að því leyti að það hefur engin raunveruleg 

stærðarhlutföll, né staðsetningu í tengslum við áþreifanlega hluti. Skynjað rými er 

rými hreinnar meðvitundar, en huglægt rými er rými ímyndunar, þar sem hlutir eru 

meira abstrakt.6  

Tilurð arkitketúrs og danssköpunar á sér stað vegna hugmyndar sem kviknar í 

huglæga rými einstaklings þar sem hann reynir að sjá fyrir sér hvernig verkið lítur út 

fullklárað í skynjuðu rými annarra einstaklinga. Hönnuðurinn byggir hugmynd sína á 

skynjuðu rými eins og hann þekkir það og skilur. Ef hugmyndin er framkvæmd þá 

deilir hann huglæga rýminu sínu með sameiginlegu skynjuðu rými annarra.  

,,Við lifum ekki í einsleitu og tómu rými, heldur þvert á móti í rými sem er 

hlaðið eiginleikum, rými sem kann jafn vel að vera ásótt af hugarburðum. 

Rými frumskynjunar okkar, draumóra og ástríðna búa yfir eiginleikum sem 

eru líkt og eðlislægir. Þau eru léttbúin, loftkennd, og gegnsæ, eða myrk, hrjúf 

og stífluð”7 

Eins og fyrr sagði takast bæði arkitektar og danshöfundar á við rýmið sem rými 

líkamans. Arkitektinn mótar umgjörð mannsins í sínu daglega lífi, hann mótar rýmið 

sem líkamarnir dvelja í, rýmið sem myndar hvoru tveggja hið skynjaða rými og hið 

huglæga rými þeirra sem þar dvelja. Rýmið sem þeir hanna er ásótt af hugarburðum 

þeirra sem koma að rýminu sem er m.a. arkitektinn sem lætur hugann reika þegar 

hann kemur hugmynd sinni niður á blað. En rýmið er ekki síst ásótt af hugarburðum 

þeirra sem hafa reynslu af því að búa í rýminu eða af því að koma í heimsókn í 

tiltekið rými. ,,Húsið veitir líkamanum skjól, ekki einungis frá veðri og vindum, 

umhverfi og öðru fólki, heldur býr húsið líkamanum skjól til þess að dagdreyma. 

Húsið veitir dreymandanum vernd og veitir honum fullkomið frelsi til þess að dreyma 

í friði.”8 Líkaminn lifnar við fyrir tilstilli minninga fortíðarinnar og drauma okkar um 

                                                
5 O. Watts Cunningham, Problems of Philosophy; An Introductory Survey, Henry Holt and Company, New York, 1926, bls 192. 
6 Sama heimild, bls 192. 
7 Michel Faucault, ,,Um önnur rými”, Benedikt Hjartarson þýddi, Ritið 1/2002, bls 134. 
8Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin; Architecture and the Senses, John Wiley & Sons Ltd, England 2005, bls 44. 
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framtíðina. Þannig geta ólíkar minningar mismunandi íbúa og gesta þeirra sem í 

rýminu bjuggu ásótt sérhver rými.  

Danshöfundar fá gjarnan innblástur sinn úr sínu daglega lífi, þeir túlka hugarburði 

sína og ástríður í formi þess síbreytilega og lifandi rýmis sem líkaminn myndar í 

dansinum til þess að hreyfa við hugarburðum þeirra sem dansverkið tjá eða sjá. Rými 

dansverka er ásótt af ólíkum hugarburðum líkt og rými arkitektúrs vegna þess að ólíkt 

fólk með ólíkan bakgrunn sér dansverkið og ber það við sig og sína reynslu út frá 

eigin forsendum.  

 

Innra	  og	  ytra	  rými	  	  

Oft gerist það þegar heimspekingar eru beðnir að skilgreina muninn á milli þess innra 

og þess ytra, að svar þeirra grundvallast á hugsuninni að tilheyra eða að tilheyra 

ekki.9  

Innra rými líkamans grundvallast í því rými sem hver og einn nær til með útlimum 

sínum þegar hann stendur kyrr, þetta rými tilheyrir líkamanum og líkaminn tilheyrir 

þessu rými. Þetta tiltekna rými sannfærir okkur um að við séum til, það er ekki 

áberandi og það er ekki afmarkað af neinu; það er erfitt að finna það, eða ná föstum 

tökum á því. Erfitt er að greina á milli marka tilvistarinnar og þess sem stendur utan 

hennar vegna þess að ,,innra rými tapar skýrleika sínum”10, t.d. þegar innri rými 

tveggja líkama nálgast hvort annað og mætast verða þau að hluta til að einu samfelldu 

rými. En hreyfingarnar sem við framkvæmum með líkama okkar opna og loka á 

umhverfi sitt á óteljandi vegu þannig að segja má að maðurinn sé hálfopin eða 

hálflokuð vera. Innra rými líkamans er í raun skilgreining á persónulega rými 

mannsins, innra rými líkamans þar sem sjálfið er öruggt og okkur líður vel, gefið að 

allt sé í lagi. Innra rýmið sannfærir sjálfið um að það eigi sér samastað út fyrir 

líkamann en innan persónulega rými hans. Innra rými hvers og eins er það rými sem 

verður honum alltaf kunnugt vegna þess að það er hluti af okkur og við flytjum það 

með okkur þegar við færumst úr stað. En einmitt þess vegna sem ég held að innra 

                                                
9 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, 2nd edition, Beacon Press, Boston, 1994, bls 212. 
10 Sama heimild, bls 218. 
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rými okkar sé okkar sannfæring á eigin tilveru. Við finnum fyrir ánægju og öryggi 

þegar líkaminn finnur tilgang sinn innan ákveðins rýmis.11 

Ytra rými er það rými sem er utan okkar persónulega innra rýmis. Ytra rými er það 

rými sem við tilheyrum ekki og er ekki hluti af okkur, það skilgreinir okkur ekki sem 

persónu. Skilgreining ytra rýmisins grundvallast í því að vera ekki, hvergi, að tilheyra 

engu og að eiga sér ekki staðsetningu. ,,Ytra rými tapar tómarými sínu, þar sem 

tómarýmið er efniskennd þess möguleika að tilheyra.”12 En eins og áður sagði þá eru 

mörkin á milli innra og ytra rýmis líkamans óljós, sér í lagi vegna tilfærslu innra 

rýmis okkar hvert sem við hreyfum okkur. En einnig vegna þess að við lærum að 

þekkja hluta af ytra rými okkar þegar við dveljum í og ferðumst um agnarlítið brot af 

öllu því ytra rými sem til er. Þetta rými kýs ég að kalla innra ytra rými okkar vegna 

þess að þrátt fyrir að það sé staðbundið og kyrrt þá setjum við svip á það með dvöl 

okkar í því og það verður hluti af okkur á ákveðinn hátt. ,,Í eftirminnilegri reynslu 

okkar af arkitektúr ruglast saman rými, tilgangur og tími í eina vídd, efniskennd þess 

að vera og tilheyra.”13 Við berum kennsl á okkur innan þessa rýmis, þessa staðar eða 

ákveðins tíma og þessar víddir verða hluti af okkar tilveru. ,,Arkitektúr er list sáttar 

okkar við umheiminn og sú hugleiðing á sér stað með skynfærum okkar.”14 

 

Innra	  og	  ytra	  rými	  byggingar	  //	  Innra	  og	  ytra	  rými	  dansarans	  

Innra rými byggingarinnar er allt það rými sem veggir hennar ná til, ytra rými hennar 

er svo aftur á móti það sem gerist handan veggjanna. Innra rýmið veitir skjól og 

öryggi, þar á fólk festu og tilgang, í ytra rýminu er maður berskjaldaður fyrir áreiti 

heimsins. Það er þó undantekning á þessu og það er þegar maður er staddur í innra 

ytra rými byggingar, á lóð hennar eða í garði, þar finnur maðurinn yfirleitt fyrir 

öryggistilfinningu. Með hönnun sinni móta arkitektar bæði innra og ytra rými hverrar 

byggingar. Innsetningar arkitekta hafa óneitanleg áhrif á þeirra nærumhverfi, þær 

breyta því og stýra hvernig fólk ferðast, hvar það dvelur, hversu hratt það gengur 

framhjá, hvort það staldri við og skoði os.frv. Eitt meginmarkmið arkitekta er að láta 

hönnun sína svara sínu nærumhverfi á sem bestan hátt, þeir reyna oftar en ekki að 

                                                
11 Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin; Architecture and the Senses, John Wiley & Sons Ltd, England 2005, bls 67. 
12 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, 2nd edition, Beacon Press, Boston, 1994, bls 218. 
13 Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin; Architecture and the Senses, John Wiley & Sons Ltd, England 2005, bls 72. 
14 Sama heimild, bls 72. 
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skapa gott andrúmsloft þar sem þæginlegt er að vera og njóta. Arkitektinn ber ábyrgð 

á því að sköpun innra rýmis hafi jákvæð áhrif á ytra rýmið eða m.ö.o. að með sköpun 

sérhvers innra rýmis verði til gott og öruggt ytra rými. Ytra rými þar sem maðurinn 

telur sig tilheyra einhverskonar öruggu samfélagi.  

Dansarar takast einnig á við rýmið sem rými 

líkamans, þeir rannsaka víðáttu þess rýmis sem 

þeir geta nýtt sér til þess ítrasta. Dansarar nota 

hvoru tveggja sitt innra og ytra rými í danstúlkun 

sinni. Innra rými þeirra er allt það rými sem 

útlimir þeirra ná til án þess að hreyfa báðar 

fæturnar og ytra rými þeirra er það rými sem 

stendur þess fyrir utan, rýmið sem þeir færast 

gjarnan um. Í flæði dansarans færist innra rými hans í sífellu og endurmótar þannig 

ytra rými sitt aftur og aftur á meðan dansinum stendur. Dansari verður að vera 

meðvitaður um umhverfi sitt og vita af hverju það samanstendur. Viðbrögð líkamans 

við ytra áreiti á borð við hrynjanda tónlistarinnar og þéttleika annarra nálægra líkama 

eru áhugaverður þáttur í sköpun danshöfundarins. Danshöfundar reyna að spanna út 

innra rými líkamans til þess að vekja viðbrögð í ytra rými hans eða öfugt, þeir láta 

ytra rými líkamans, sem saman stendur oft af innra rými annarra líkama að hafa áhrif 

á innra rými einhvers ákveðins líkama.15  

                                                
15 Sofras, Pamela, Dance Composition Basics; Capturing the Choreographer´s Craft, Human Kinetics, United States of America, 
2006. 
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Innri rými bygginga eins og við þekkjum þau í dag tengjast gjarnan ytra rýminu á einn 

eða annan hátt. Tengingin er skýrust í gegnum gler og glugga sem veita útsýni yfir 

ytra rýmið. Dyr eru einnig tákn þessarar tengingar en þegar þær standa opnar flæða 

rýmin inn í hvort annað og tapa skilgreiningu sinni. Lokuð hurð skapar óvissu um 

innra rými, óvissu um hvað tekur við handan dyranna. Dyr geta verðið tákn hikunar, 

freystinga, löngunnar en einnig öryggis, virðingar og umhyggju. Opnanir innra rýmis 

út í það ytra getur dregið fólk í vafa um mörk þess ytra og skilgreiningu þess innra.16 

Mörk innra og ytra rými líkamans eru mjög óljós, þau eru misstór allt eftir stærð 

líkamans og persónuleika manneskjunnar sem líkaminn hýsir eða hreinlega eftir því 

hversu opin hún er fyrir samskiptum við aðra. Dansarinn notar líkama sinn til þess að 

ýmist opna eða loka á umhverfi sitt allt eftir því hvaða tilfinningar hann er að reyna að 

tjá hverju sinni. Dansarinn sem er á stöðugri hreyfingu er sífellt að endurskilgreina 

rýmið umhverfis líkama sinn með breyttum opnunum og lokunum en það þýðir að 

flæði á milli innra og ytra rými líkamans er stöðugt.  

                                                
16 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, 2nd edition, Beacon Press, Boston, 1994, bls 222. 
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Mannslíkaminn	  sem	  útgangspunktur	  

Líkaminn	  sem	  bygging	  //	  Bygging	  sem	  líkami	  

Skilgreining líkamans samkvæmt orðabók er 

,,kroppur, efnisheild lifandi veru”.17 Arkitektúr 

hins fullkomna mannslíkama er byggður eftir 

hlutföllum gullinsniðsins.18 Gullinsnið er þekkt 

hugtak yfir jöfnu sem stendur fyrir fullkomnum 

hlutföllum jafnvægis og samhljómunar.19 

Gullinsnið hefur margoft verið notað í arkitektúr 

m.a. við gerð pýramídanna í Egyptalandi og við 

byggingu Parthenon. Ennfremur birtist það okkur 

í náttúrunni t.d. í kuðungum, í mörgum plöntum og síðast en ekki síst í 

mannslíkamanum. Leonardo Da Vinci útskýrði gullinsnið mannslíkamans í 

teikningum sínum af Vitruvian manninum sem stendur hvoru tveggja inni í ferningi 

og inni í hring.20  

Mannslíkaminn er flókin sköpun, hönnun hans byggir á samsetningu ólíkra forma sem 

virka saman sem ein efnisheild eða virkni í sínu umhverfi. Í meginatriðum 

samanstendur líkaminn af höfuði, búk, tveimur höndum og tveimur fótleggjum. 

Liðamót tengja útlimi við skrokkinn og vöðvar gera okkur síðan kleift að hreyfa 

liðamótin. Allir þessir líkamshlutar okkar tengjast á einn eða annan hátt í gegnum 

hreyfingu. Hvatning til hreyfingar byrjar sem hugmynd, heilinn ýtir við taugafrumum 

sem senda skilaboð til vöðvanna og framhaldi er hreyfingin framkæmd.21  

Líkaminn er miðjan sem allt snýst um, bæði í dansverki og í arkitektúr. Bæði 

arkitektar og danshöfundar hafa það í höndum sér að stjórna því hvernig líkaminn 

hreyfist um rými, hvar hann dvelur, hvar hann ferðast um og hvar hann þýtur framhjá. 

Enn fremur stjórna þeir hvernig líkaminn notar umhverfið og hvernig hann bregst við 

því. Í báðum tilvikum er einhverskonar reglurammi sem er háður skilning okkar á því 

                                                
17Íslensk Orðabók; handa skólum og almenningi, önnur útgáfa, Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík 1983, bls 586. 
18 Jean Newlove og John Dalby, Laban for all, A Nick Hern Book, London, 2004, bls 47. 
19 Sama heimild, bls 48. 
20 Sama heimild, bls 48. 
21 Pamela Sofras, Dance Composition Basics; Capturing the Choreographer´s Craft, Human Kinetics, United States of America, 
2006, bls 3. 
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hvernig líkaminn hefur lært að haga sér og hreyfa sig í gengum tíðina innan og 

umhverfis þessara tveggja listforma. Arkitektúr er vörpun af hreyfingu líkamans í 

rými og danshöfundar nota líkamann sem verkfæri tjáningar í tíma og rými. Á bak við 

hverja hreyfingu líkamans liggur áætlun sem lýsir sér í meðvitaðri stjórn líkamans á 

orkunni sem hann býr yfir. Verk danshöfundarins er að búa til dansverk sem stýrir 

líkamsforminu og mynstri hreyfinga hans á skapandi hátt í rými.22 Danshöfundar 

staðsetja dansara í rými líkt og arkitektar staðsetja form innan byggingar. ,,Heimurinn 

er endurspeglaður í líkamanum og líkamanum er varpað á heiminn.”23 En ólíkt 

formum arkitektúrsins þá breytast from dansarans í sífellu með hreyfingu sinni um 

rýmið. Danshöfundur er arkitekt rýmisins og rýmið er landslag danshöfundarins. 

Umfram það að vera arkitekt rýmisins er danshöfundur einnig höggmyndalistamaður 

líkamans þegar hann stýrir líkamanum til þess að mynda skapandi form í sífellu á 

meðan dansinum stendur. 

Skilgreining byggingar samkvæmt orðabók er hús24 sem er síðan skilgreint sem 

bygging með veggjum og þaki.25 Bygging er þannig ákveðin efnisheild eða umgjörð 

fyrir líkamann í rými. Með þetta í huga þá lít ég á líkama dansarans sem arkitektúr 

forma og rýmislegra tengsla og að sama skapi á byggingu sem líkama eða virkni í 

sínu umhverfi. Bæði líkami dansarans og byggingin tákna efnisheild sem veitir 

sjálfinu skjól og öryggi. Bæði fyrirbærin þurfa sitt andrými, hafa sitt innra og ytra 

rými, þurfa að bregðast við umhverfinu og áreiti annarra fyrirbæra af sömu tegund. 

Það sem greinir hins vegar á milli þeirra, er augljóslega að líkaminn hefur getu til þess 

að hreyfast en það hefur byggingin ekki. 

                                                
22 Sofras, Pamela, Dance Composition Basics; Capturing the Choreographer´s Craft, Human Kinetics, United States of America, 
2006, bls 2. 
23 Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin; Architecture and the Senses, John Wiley & Sons Ltd, England 2005, bls 45. 
24 Íslensk Orðabók; handa skólum og almenningi, önnur útgáfa, Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík 1983, bls 119. 
25 Sama heimild 426. 
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Líkamar	  sem	  hverfi	  //	  Hverfi	  sem	  líkamar	  

 

Skilgreining hverfis samkvæmt orðabók er ,,samsett umhverfi og innhverfi”26 Orðið 

umhverfi er svo notað um tiltekið svæði, eða innan tiltekinna marka27 og orðið 

innhverfi er síðan skilgreint sem ,,mengi þeirra punkta sem eru innan lokaðs ferils eða 

innan rúmmyndar”.28 

Með þessar skilgreiningar í huga sé ég fyrir mér hverfi sem mengi bygginga innan 

lokaðs ferils á tilteknu svæði. Á sama hátt sé ég fyrir mér hópdans sem mengi líkama 

innan lokaðs ferils á tilteknu svæði. Í báðum skilgreiningunum fá byggingarnar og 

líkamarnir sama hlutverk. 

Hverfi eru almennt fyrirfram skipulögð vegna almennrar þarfar fólks í hverju landi 

fyrir sig. Landi er úthlutað og arkitektar, skipulagsfræðingar og landslagsarkitektar 

eru fengnir til þess að skipuleggja hverfið fyrir verðandi notendur þess. Hönnuðurnir 

þurfa að huga að því hverjir munu byggja hverfið og hversu margir, hvert 

byggðarmunstur hverfisins á að vera, hversu stór eða lítil húsin þurfa að vera og að 

sama skapi hversu stórar lóðirnar umhverfis þau eiga að vera o.s.frv. Enn fremur 

þurfa þeir að hanna ferðaleiðir fólks um rýmið, hvort sem ferðast er um á bíl, á hjóli 

eða tveimur jafnfljótum. Skipuleggja þarf barnvæn svæði, nothæf útisvæði og svæði 

þar sem fólk kemur saman líkt og skóla og/eða verslunarkjarna. Þegar ólíkum hlutum 

hverfisins er raðað saman er nauðsynlegt að þar skapist ákveðið jafnvægi bæði 

sjónrænt og líkamlegt. Í hönnunarferli arkitektsins, lærir arkitektinn að þekkja 
                                                
26 Íslensk Orðabók; handa skólum og almenningi, önnur útgáfa, Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík 1983, bls 431. 
27 Sama heimild, bls 1081. 
28 Sama heimild, bls 457. 
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landslag byggingarsvæðisins, heildarsamhengi byggðs umhverfis sem umlykur 

byggingarsvæðið og notagildi tilkomandi byggingar eins vel og hann reynir að skynja 

hreyfingu, jafnvægi og skala annarra líkama með líkama sínum.29 Landsvæðið sem 

myndar lokaðan feril á að fylla af mismunandi íbúðaformum og búa þannig til mengi 

punkta sem vinna vel saman. 

Dansverk verður gjarnan til vegna þess að danshöfundur verður fyrir innblæstri úr 

umhverfi sínu, hann fær hugmynd sem hann ákveður að framkvæma. Dansverk verða 

þannig oft til vegna innri þarfar dansarans til þess að tjá tilfinningar sínar.  

Ólíkt hverfaskipulagningu þar sem ákvörðun er vanalega tekin af stjórnvöldum en 

ekki arkitektinum er það yfirleitt danshöfundurinn sem ræður því hvort dansverkið 

verði að veruleika eða ekki. Samt sem áður eru danshöfundar oft fengnir til þess að 

semja verk á tiltekið svið í tilteknu leikhúsi fyrir ákveðinn tíma og jafnvel fyrir 

ákveðin hóp af fólki til þess að sjá og njóta. Danshöfundar búa þannig yfirleitt yfir 

meira frelsi en arkitektar varðandi sköpun sína en þeim eru einnig oft settar fastar 

skorður líkt og arkitektum.  

Líkt og við hverfaskipulagningu arkitketsins þarf danshöfundurinn í uppbyggingu 

hópdansins að hanna samspil dansandi líkama og sjá til þess að geometrísk form 

þeirra myndi ákveðið sjónrænt jafnvægi fyrir áhorfandann.30 Ennfremur þarf 

danshöfundurinn að staðsetja alla líkamana innan rýmisins og búa þannig til 

síbreytilegt mengi margra, jafnvel ólíkra efnisheilda innan lokaðs ferils sem er þá 

fyrirfram ákveðið og skilgreint dansrými. Danshöfundar verða að skilgreina 

rýmisnotkun líkamanna í dansverki til þess að hanna ferðaleiðir þeirra í gegnum 

rýmið, hvort sem þær liggja um gólfið eða loftið. Starf þeirra er að gæða rýmið lífi 

með dönsurum sem mynda sveigjur, beinar línur og áhugaverð form með líkömum 

sínum. ,,Neikvæða rýmið á tómu sviði verður lifandi af hreyfingu þegar dansverk 

líður áfram.”31 Starf arkitektsins er að gæða rýmið formum með byggingum, götum 

og grænum svæðum, svo lífið í rýminu verði til þess að líkamarnir sem nýta það njóti 

sín í því.  

 

                                                
29Gaston Bachelard, The Poetics of Space, 2nd edition, Beacon Press, Boston, 1994, bls 66, 67. 
30 Pamela Sofras, Dance Composition Basics; Capturing the Choreographer´s Craft, Human Kinetics, United States of America, 
2006, bls 31. 
31 Sama heimild, bls 31. 
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Líkaminn	  í	  arkitektónísku	  rými	  //Líkaminn	  í	  rými	  dansins	  

Bæði arkitektúr og dans eru listgreinar þrívíddarinnar. Rudolf Laban, frumkvöðull og 

áhrifavaldur í risi dans módernismans í Mið – Evrópu32 helgaði líf sitt í rannsóknir á 

dansforminu og hreyfingum líkamans innan tiltekins rýmis. Laban sá í gegnum 

flækjustig allra hreyfinga mannslíkamans og gat einfaldað þær allar í það sem hann 

kallaði þrívíddarkrossinn. Þrívíddarkrossinn er lýsandi mynd fyrir þær víddir sem við 

hreyfum okkur um. Við hreyfum okkur til sex átta út frá miðju okkar, til beggja hliða, 

upp og niður og fam og aftur. Þessar þrjár víddir skerast um miðju líkama okkar.33 

 

Laban skrásetti rými dansarans í flæði danshreyfingarinnar innan hinna fimm 

fullkomnu forma, en þau eru, fer-, sex-, átt-, tólf- og tuttuguflötungurinn. Öll þessi 

form eru fullkomin að því leyti að allar hliðar þeirra eru nákvæmlega eins, þessi form 

eru oft kölluð kristallar.34  

,,Laban taldi tuttuguflötunginn, sem er 

stærstur allra kristallanna, vera líkastan 

formfræði hreyfigetu líkamans.”35 Hann 

notaði tuttuguflötunginn sér til 

fyrirmyndar þegar hann smíðaði 

persónulegt rými dansarans fyrir 

rannsóknir sínar. Hann komst að því að 

sterkar tengingar voru á milli tólf horna 

tuttuguflötungsins og horna sem líkaminn  

getur búið til með hreyfingu útlima sinna. 

                                                
32 Anna Charlisle og Valerie Preston-Dunlop, Living Architecture; Rudolf Laban and the gometry af dance, heimildamynd, Anna 
Charlisle og Valerie Preston – Dunlop, 2008. 
33 Jean Newlove og John Dalby, Laban for all, A Nick Hern Book, London, 2004, bls 49. 
34 Sama heimild, bls 24. 
35 Sama heimild, bls 47. 
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Form byggingar annarsvegar og form líkama dansarans hinsvegar birtast áhorfanda 

sjaldnast sem flöt framhlið eða bakhlið, heldur birtist þau áhorfanda í þrívídd þar sem 

yfirleitt sjást fleiri hliðar ein á sama tíma. Hins vegar er hægt að staðsetja líkama sinn 

frammi fyrir byggingu á þann hátt að einungis ein hlið hennar sé sýnileg en þá sér 

maður jafnvel inn í innra rými byggingarinnar í gegnum glugga hennar og skynjar 

þannig þrívídd hennar. Arkitektúr birtist áhorfanda í hins vegar sem tvívítt form á 

tvívíðum fleti ef teikningar arkitektsins eru skoðaðar. Tilraunir hafa verið gerðar 

innan dansformsins þar sem reynt er að sýna líkamann sem tvívítt form á tvívíðum 

fleti. Danski sviðslistahópurinn Hotel Pro Forma undir stjórn Kirsten Dehlholm setti 

fram verk, Why does the nigh come, Mother árið 1988. Í verkinu voru áhorfendur 

staðsettir töluvert fyrir ofan sviðið og höfðu þess vegna óvenjulegt sjónarhorn á 

verkið, sýn þeirra var að þessu sinni lóðrétt ólíkt því sem vanalega þekkist þar sem 

sýn áhorfanda er lárétt. Gólfið sem var að þessu sinni bæði svið og bakgrunnur 

dansaranna var málað hvítt, án allrar dýptarskynjunar. Dansararnir lágu svo á gólfinu 

og dönsuðu. Það var líkt og þyngdaraflið hefði verið fjarlægt og oftar en ekki birtust 

dansararnir áhorfanda sem tvívíð form á tvívíðum fleti36 Markmið Hotel Pro Forma 

með verkum sínum er að sýna líkamann í óþekktu samhengi en ennfremur að reyna að 

sýna raunveruleikann sem sjónræna blekkingu.  

                                                
36 Hotel Pro Forma, ,,Hvorfor bli´r det nat, mor; poesi; perspektiv og tyngdeloven”, 1990, sótt 18.nóvember 2011, vefslóð: 
http://www.hotelproforma.dk/side.asp?side=2&id=277. 
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Arkitektúr verður að veruleika við ýmsar ytri aðstæður, en um leið og hann birtist 

okkur samsvarar hann líffæri í sjálfu sér, með sinn eigin karakter og sitt eigið 

áframhaldandi líf. Áhrifa byggingarinnar kann að gæta jafnvel eftir að hennar 

upphaflega umhverfi hafi gjörbreyst eða horfið algjörlega. Arkitektúr getur lifað af 

sína kynslóð, langt fram yfir þá félagslegu  umgjörð sem varð til þess að ákveðin 

bygging var byggð og langt fram yfir þann stíl sem var ríkjandi þegar byggingin varð 

að veruleika.37 Arkitektar reyna með hönnun sinni að svara þörfum einstaklinga um 

ákveðin lífsgæði og þess vegna má vel greina þegar bygging er skoðuð hvað fólk 

metur til lífsgæða, hvað varðar stærð, efniskennd og hvernig byggingunni er tilhagað. 

Nauðsynlegt er að arkitektinn geti varpað skema líkama síns inn í ímyndað rými til 

þess að geta séð fyrir sér hönnun sína í hlutföllum við hlutföll líkamans. En ,,á sama 

tíma og hönnun arkitektsins spilar með líkama þess sem notar bygginguna þá 

endurspeglar hún líkamlega næmni hönnuðarins.” Arkitektúr virkar þannig sem 

samskiptatæki arkitektsins við þann sem notar bygginguna jafnvel öldum seinna.38 

Danshöfundar reyna oftar en ekki að tjá mannlegar tilfinningar í verkum sínum. 

Höfundar á borð við Dwight Rhoden og Alonzo King segjast sjálfir fá innblástur fyrir 

verk sín af líðandi heimsástandi, sér í lagi hvað varðar pólitískar og félagslegar 

ádeilur. Þeir reyna með verkum sínum að túlka samskipti líkamans við sitt daglega 

umhverfi þar sem hann ferðast um ákveðin rými og dvelur í öðrum rýmum, þar sem 

fólk mætir öðru fólki og á við það samskipti á einn eða annan hátt.39 Til eru dansverk 

sem eru byggð á sögu líkt og Svanavatnið í klassískum ballett, sem hefur lifað af sína 

kynslóð og þá félagslegu og samfélagslegu umgjörð sem uppi var þegar verkið lét 

fyrst dagsins ljós. Verkið ber með sér líkamlega næmni danshöfundarins og líkt og 

arkitektúrinn þá virkar það sem samskiptatæki höfundarins við þann sem sér eða 

dansar verkið jafnvel mörgum árum seinna.  

                                                
37 Sigfried Gideon, Space, Time and Architecture; the growth of a new tradition, 5th edition, Cambridge, Massachusetts, Harvard 
University Press, United States of America, 1967, bls 20. 
38 Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin; Architecture and the Senses, John Wiley & Sons Ltd, England 2005, bls 67. 
39 Pamela Sofras, Dance Composition Basics; Capturing the Choreographer´s Craft, Human Kinetics, United States of America, 
2006, bls 43. 
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Bæði í arkitektúr og dansverki myndar ákveðin eining ein og sér eða nokkrar saman 

ákveðin form. Einingar, eða líkamshlutar hverrar byggingu fyrir sig segja sögu með 

formi sínu og sambandi þess við önnur form sömu byggingar. Í dansverki mynda 

líkamar einir og sér eða nokkrir saman ákveðin form. Saman búa tveir dansarar til 

form þeir gætu ekki famkallað án hvors annars, líkamarnir vinna saman sem eitt form, 

þeir haldast í hendur og uppgötva jafnvægi hvors annars með því að deila þyngd, 

styðja við þyngd hvors annars og jafnvel að lyfta þyngd hvors annars. Athygli 

dansaranna er stöðugt á öryggi hins dansarans.40  

 
Þyngdarpunkturinn er notaður á ólíkan hátt og línur, horn og sveigjur tala sínu 

tungumáli. Allt hefur þetta tilgang og er notað til þess að senda áhorfanda ólík 

skilaboð. Það sama á sér stað innan arkitektúrs, skynjun þyngdaraflsins er kjarni allra 

arkitektónískra strúktúra. Góður arkitektúr gerir okkur meðvituð um þyngdaraflið 

jarðarinnar sem við byggjum.41  

 
                                                
40 Pamela Sofras, Dance Composition Basics; Capturing the Choreographer´s Craft, Human Kinetics, United States of America, 
2006, bls 57. 
41 Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin; Architecture and the Senses, John Wiley & Sons Ltd, England 2005, bls 67. 
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Arkitkekt notar gjarnan verkfæri sín til þess að spegla rýmiseiningar byggingar sinnar 

til þess að mynda sjónása og sjónarhorn fyrir líkamann í rými. Ef endurspeglunin er í 

grunnskipulagi byggingarinnar þá skynja notendur rýmisins það yfirleitt ekki. 

Endurspeglun í framhlið bygginga er oft notuð og er bendluð við klassískar byggingar 

endurspeglunin gefur þá til kynna ákveðið innra skipulag og jafnvægi. Danshöfundar 

nota líkamann gjarnan til þess að spegla rými annarra dansara, en til að svo megi 

verða þarf í fyrsta lagi annað hvort tvo dansara eða tvo hópa. Einnig þarf 

danshöfundurinn að skipta rýminu í tvo hluta þar sem annar dansarinn eða hópurinn 

tilheyrir greinilega öðrum hluta rýmisins. Endurspeglunin er síðan fólgin í því að 

dansarinn eða hópurinn gerir sömu hreyfingar á móts við hreyfingarnar sem eiga sér 

stað handan ímynduðu línunnar sem skiptir rýminu í tvo hluta.  
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Endurspeglunin getur verið mismunandi, bókstafleg speglun er þannig að dansararnir 

hreyfa sig líkt og einn líkami. Endurspeglunin er oft notuð til þess að skapa jafnvægi 

eða ójafnvægi með líkömum dansaranna. Þegar tveir dansarar hreyfa einungis annan 

hluta líkama síns búa þeir til ójafnvægi með sínum eigin líkama, en ef hreyfing 

dansaranna er eins í gangstæðum hluta líkama þeirra þá mynda þeir jafnvægi saman.42   

Í dansverki þar sem eru fleiri en einn dansari er oftast ákveðin goggunarröð,  þá helst í 

klassískum ballet, en einnig oft í nútímadansi. Dansararnir skipa ákveðin hlutverk sem 

skipta mismiklu máli. Oftar en ekki er það áberandi hver er leiðtogi, eða í 

aðalhlutverki vegna þess að hann er þá gjarnan hafður til sýnis. Sá hinn sami kemur 

oftar fram, er jafnvel klæddur í öðruvísi föt eða er meira skreyttur og oftast dansar 

hann meira. Dansverkið á það til að snúast um hann.  

 

                                                
42 Sofras, Pamela, Dance Composition Basics; Capturing the Choreographer´s Craft, Human Kinetics, United States of America, 
2006, bls 45,46. 
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Byggingunum er oft raðað saman af einingum sem skipa ákveðin hlutverk sem fylgja 

ákveðinni goggunarröð. Heimili fólks eru oftast ein áberandi heild, en þegar að er 

gáð, þá skiptist það niður í eldhús og stofu, þar sem fólk kemur saman, herbergja 

álmu, baðherbergi, þvottahús ofl. Það sem skiptir þá gjarnan mestu máli, staðurinn þar 

sem fjölskyldan kemur saman, stofan og eldhúsið, er jafnan stærsta svæðið, mest 

skreytta svæðið, jafnvel með stærstu gluggunum, og fallegustu innréttingunum. 

Svæðið snýr gjarnan í suður að mestu sólinni eða fallegasta útsýninu og hefur 

einhvern aðgang að útisvæði umfram aðrar einingar heimilisins. Margar byggingar 

eru að þessu leiti auðskiljanlegar utan frá séð, þá fer ekki á milli mála hvar eru 

herbergi, hvar eldhúsið er og hvar stofan er, baðherbergið er oftar en ekki 

auðþekkjanlegt á því að það fær minnsta gluggann.  

Líkamar dansaranna bregðast við sínu nærumhverfi til dæmis með því að víkja frá eða 

taka skref til baka til þess að leyfa öðrum dansara að njóta sín líkt og arkitektar læra 

að gefa gaum að andrými annarra bygginga þegar þeir hanna inn í gróið umhverfi. 

Þeir varast það að stela athygli frá eldri byggingum og reyna með sinni byggingu að 

gera umhverfið að betri stað en það er í dag til dæmis með því að mynda skjól eða að 

draga að svæðinu sól. Hvort það takist alltaf er svo allt annað mál. En hvorki arkitekúr 

né dans er alltaf eins nærgætinn eins og hér hefur verið lýst og til eru dæmi um að 

dansarar reyni að þjarma að öðrum dönsurum í ákveðnum verkum, oftast er þá verið 

að reyna að túlka einhverja tilfinningu sem leiðir þessa hegðun af sér. Að sama skapi 

eru til mýmörg dæmi um að arkitektar skeyti ekki að umhverfi sínu og láti verk sín 

taka yfir aðrar byggingar, eða geri lítið úr byggingarlist fyrri alda með yfirgangi.   
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Lokaorð	  

Þegar skrif lokaritgerðarinnar voru formlega kynnt í upphafi haustannar 2011 fengum 

við aðeins eina viku til þess að ákveða og skilgreina ritgerðarefni okkar. Heilinn fór á 

flug og persónulega þótti mér nauðsynlegt að ritgerðarefni mitt væri fyrst og fremst 

óvenjulegt og ánægjulegt fyrir mig að skrifa. Á sama tíma í haust var ég í skildufagi 

sem ber heitið ,,Rými og tími” , kennt af Hildigunni Sverrisdóttur arkitekt. Í tímanum 

eru lagðar áherslur á skilgreiningar hugtakanna tveggja rými og tími og lesnir eru 

margir og fjölbreyttir heimspekilegir textar þess efnis. Hildigunnur hefur kennt 

námskeiðið í nokkur ár fyrir nema í arkitektúr annars vegar og nema í fræði og 

framkvæmd hinsvegar. Á þessarri önn, ólíkt fyrri árum kenndi hún báðum 

fræðasviðunum saman. Það leiddi til þess að nemendur fengu að heyra samanburð á 

notkun hugtakanna tveggja við arkitektúr annars vegar og leiklist hinsvegar. Tímarnir 

voru erfiðir en áhugaverðir og við lestur textanna sá ég fljótt að ég hér var kominn 

grundvöllur að samanburði minna helstu áhugamála, arkitektúrs og danssköpunar. En 

einnig var tilfinning mín svo sterk eftir dvöl mína í New York sumarið 2011 að ég 

ákvað að grafast aðeins til um tengsl þessarra tveggja listgreina. Ég sá fljótlega að ég 

er ekki sú fyrsta sem hefur gerst svo djörf að bera sköpun arkitektúrs við 

danssköpunina og styrktist þess vegna enn frekar í hugsun minni. Brátt sá ég tengslin 

ljóslifandi og skildi fyrri tilfinningu mína.  Það er hægt er að tengja arkitektúr og dans 

saman á óteljandi vegu fram yfir tengingu þeirra í gegnum hugtökin rými og tími. Það 

má t.d. skoða frekar hugmyndir arkitketúrs og dans um hljóð, hreyfingu, áhrif, 

þyngdarafl, lykt, ásýnd, tilfinningu, skynfæri, ástríðu o.s.frv. og bera þær saman. Ég 

ákvað að einbeita mér að samanburðinum á rýmissköpun og birtingarmynd 

listgreinanna tveggja. Í fyrsta lagi gerði ég skil fyrir hugtakinu rými og skynjun 

mannsins á því. Því næst staðsetti ég líkamann innan rýmisins, skilgreindi innra og 

ytra rými hans og bar saman við innra og ytra rými byggingar annars vegar og 

dansarans hinsvegar. Ég setti fram hugmyndir mínar um mannslíkamann og getu hans 

til hreyfingar sem forsendu þessarra tveggja listgreina. Ég bar saman líkama 

dansarans við byggingu og byggingu við líkama dansarans og sá að bæði líkaminn og 

byggingin eru einingar eða virkni í stærra samhengi. Einnig setti ég fram hugmyndir 

mínar um samanburð líkama hópdansins við einingar hverfisins og samanburð eininga 

hverfisins þ.e.a.s. bygginganna, við líkama hópdansins. Byggingarnar og líkamarnir 

virka þannig sem mengi ákveðinna punkta innan lokaðs ferils. Í lokin staðsetti ég svo 



 24 

líkamann innan rými arkitektúrs og rými dansins og dróg saman nokkrar 

samanburðarhugmyndir um rýmisnotkun listgreinanna og ásýnd þeirra. Niðurstaða 

mín er sú að viðfangsefni greinanna sé í raun keimlíkt og áhugavert til samanburðar. 

Ég er sannfærð um tengsl arkitektúrs og dans með tilliti til rýmisins og væri til í að 

rannsaka frekari tengsl í framtíðinni. Ég tel mig hafa dregið upp nokkuð skýra mynd 

af þessum tengslum og vona að ég hafi sannfært lesanda um tilvist þeirra. 
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