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Útdráttur
Efni þessarar ritgerðar fjallar um form eða lögun bygginga. Meginmarkmið hennar er
að kynnast uppruna og merkingu lífrænna og geómetrískra forma, samhliða því að
komast að því hvað mótar persónulega nálgun arkitekta í meðhöndlun formanna.
Stuðst var við margvíslegar ritaðar heimildir, viðurkenndar greinar og viðtöl í formi
myndbanda. Ritgerðinni er skipt upp í þrjá kafla. Í 1. kafla er fjallað um formfræði
arkitektúrs. Í 2. kafla er veitt yfirlit yfir sögulega þróun formsins. Í 3. kafla eru form
samtímans skoðuð. Í lokaorðum er að finna niðurstöður.

Form heilla og sú sem hér heldur á penna hefur heillast sérstaklega að lífrænum
formum. Ástæða þess er hulin ráðgáta og er því áhugavert athugunarefni hvers vegna
ákveðin form eru sumum eðlislægari en önnur og hvort sagan, menningin og arfleiðin
spili þar áhrifamikið hlutverk, eða ekki. Af þeim sökum urðu formin fyrir valinu sem
viðfangsefni lokaritgerðar í arkitektúr við Listaháskóla Íslands.

Vilji mannsins til þess að byggja hefur fyrst og fremst verið drifinn af nauðsyn hans
fyrir skjóli. Notagildið vegur þungt í mótun formsins en þegar aðrar forsendur spila
inn í, hvort sem þær eru trúarlegar, andlegar eða félagslegar, eiga formin það til að
breytast. Sagan sýnir okkur að maðurinn hefur haft þörf fyrir að koma reglu á
umhverfi sitt. Undir lok 20. aldar eiga miklar hræringar sér stað í mótun formsins.
Kaótíkin dúkkaði upp á yfirborðið í formi bygginga sem virtust óraunverulegar. Má
rekja það að einhverju leyti til tækninýjunga og möguleika sem ekki voru til staðar
áður, en komu til með að hafa miklar afleiðingar á þróun formsins.
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1 Inngangur

Strax í upphafi er vert að hafa í huga að margræðni orðsins „form“ gerir það ókleift að
skilgreina hugtakið með skýrum hætti. Orðið hefur verið notað um lögun hluta og
jafnvel útlínur, en einnig um innra skipulag og uppbyggingu þess. Form er ekki aðeins
notað um þá eiginleika sem einungis verða skynjaðir með sjóninni, heldur hefur það
geysilega almenna merkingu og er eitt af undirstöðuhugtökum vísinda og heimspeki.1
Form eða lögun bygginga og þeirra rýma sem byggingar móta er, að mati höfundar,
áhugavert athugunarefni.

Á síðari hluta 19. aldar setti arkitektinn Louis Sullivan fram kenninguna: ,,form
follows function“, sem á íslensku myndi útleggjast sem „formið mótast af notagildi“.2
Þannig mótast bygging af því hlutverki sem henni er ætlað. Leitað verður svara við
því hvaða notagildi kallar á lífræn form annars vegar og geómetrísk hins vegar. Þá er
áhugaverð sú spurning; af hverju formið mótast, ef það mótast ekki af notagildi.

Hér á eftir verða annars vegar lífræn form og hins vegar geómetrísk form tekin til
skoðunar. Með geómetrískum formum er átt við rétt hlutföll, reglu, samhverfu,
láréttar og lóðréttar línur. Lífrænu formin felast í sveigðum línum, ósamhverfu og
óreglu. Rýnt verður í meðhöndlun forma í byggingarlist í sögulegu samhengi og
tengingu þess við kaótíkina og þörf mannsins fyrir regluna. Skoðað verður hversu
langt aftur í tímann uppruni meðvitaðrar formmyndunar mannsins nær.

Ritgerðin byggir fyrst og fremst á rituðum heimildum, viðurkenndum greinum og
viðtölum í formi myndbanda.

1
Gunnar J. Árnason, ,,Víddir formsins”, í Draumurinn um hreint form, Ólafur Kvaran ritstýrði, Listasafn Íslands,
Reykjavík, 1998, bls. 55-67.
2
Moussavi, Farshid, The Function of Form, Actar and Harvard University, Actar D, New York, 2009, bls.7.

2 Formfræði arkitektúrs

2.1 Upphaf formfræðinnar
Upphaf formfræðinnar má rekja aftur til frumbyggja frá Babýlóníu sem uppgötvuðu
þríhyrnd form u.þ.b. 3000 f.Kr.3 Formfræðin myndaðist fyrst og fremst út frá þörfum
þeirra er mótuðu aðferðafræði hennar og var samansafn af reynslu þeirra. Sett voru
fram lögmál er lutu að lengdum, vinklum, flatarmáli og rúmmáli sem voru þróuð
áfram í þágu landmælinga, gerð bygginga, skilning á stjörnufræði og iðn af ýmsu
tagi.4 Hin hefðbundna formfræði miðaðist við hringfara og réttskeiðar samsetningar
þar sem öll hlutföll voru varlega mæld. 5
Formsköpun er stór þáttur í hönnunarferli arkitekts. Útlitsmótun bygginga hefur
breyst töluvert á síðustu áratugum. Arkitektar hafa, með hjálp tækninnar, náð fastari
tökum á flóknum samsetningum, andstæðu hinna fullkomnu forma. Í dag eru þetta því
ekki einungis regluföst form heldur einnig óregluleg eða lífræn.

2.2 Kaótík og Regla
Kaótík (e. chaos) merkir óregla og á uppruna sinn úr grískri goðafræði.6 Kaótík merkti
upphaflega tóm alls —eitthvað sem erfitt var að festa hendur á þar sem það var talið
formlaust og víðáttumikið.7 Hugtakið var þó þýðingarmikið í þróun formfræðinnar
þar sem það kallaði á andstæðu sína, regluna. 8 Í tilraunum manna til að ná föstum
tökum á kaótíkinni þróaðist regla sem síðar varð geómetrísk regla.

Kaótík og regla teygja anga sína víða. Öll reynum við að koma skipulagi eða reglu á
eigin líf til að halda ákveðnu jafnvægi. Kaótíkin bankar þó alltaf upp á þegar við
eigum síst von á. Um er að ræða tvo samspilandi þætti sem geta ekki án hvers annars

3

Cromwell, Peter, Polyhedra, Cambridge University press, Cambridge 1997, bls. 23-24.
Cromwell, Peter, Polyhedra, bls, 28.
5
Zebrowski, Ernest, A history of the circle: mathematical reasoning and the physical universe, Rutgers University
Press, New Jersey, 1999, bls. 72.
6
Cromwell, Peter, Polyhedra, bls, 148.
7
Sama rit, bls, 149.
8
Sama rit, bls, 149.
4

verið. Meðvitund okkar stendur mitt á milli þessara tveggja afla og er sífellt undir
áhrifum þeirra.9 Maðurinn hefur gífurlega þörf fyrir að koma reglu á hlutina og er í
endalausri togstreitu við þessi öfl. Honum líður best þegar hann nær að spila þessum
tveimur þáttum saman og koma á jafnvægi. Jafnvægið á milli kaotíkur og reglu er því
nauðsynlegt.10

2.3 Kaótík og geómetrísk regla í arkitektúr
Ef við yfirfærum kaótík og reglu á formhugsun arkitektúrs og tölum um hugtökin sem
kaótík og geómetríska reglu reynist erfitt að skilgreina þau innan greinarinnar. Með
einföldum hætti má segja að geómetrísk regla sé eitthvað sem mótað er út frá
stærðfræðilegum formum. Í tvívídd er það form líkt og lína, hringur og ferningur. Í
þrívídd væru það hins vegar flötur, kúla og teningur.11 Séu þessi geómetrísku form
notuð og mynduð úr þeim stærri einingar verða til sambönd sem eru hornrétt,
samhliða, symmetrísk og í reglu. Slík form mynda ákveðna festu, traust og
stöðugleika.12

Kaótík er andstæða geómetrískrar reglu. Í heimi stærðfræðinnar teljast flókin form og
sambönd sem eru erfiðari viðfangs kaótísk — ólíkt geómetrísku formunum.13 Þegar
við hugsum um kaótísk form í arkitektúr koma hugtök eins og „abstrakt“ og „lífrænt“
upp í hugann. Eitthvað óvænt sem vex úr einu í annað og er jafnvel með einhverjum
hætti öðruvísi en það sem venja er.

9
Rubinowicz, Pawel, ,,Chaos and Geometric order in Architecure and Design”, í Journal for Geometry and
Graphics, Volume 4, No 2, Ronald Barr, Michio Kato og Hellmuth Stachel ritstýrðu, Technische Universitat,
Vienna, 2000, bls. 197-207.
10
Rubinowicz Pawel, Journal for Geometry and Graphics, bls. 198.
11
Ching, Francis, Architecture: Form, Space and Order, 3. útgáfa, John Wiley and sons, New Jersey, 2007, bls. 3.
12
Ching, Francis, Architecture: Form, Space and Order, bls. 9.
13
Rubinowicz Pawel, Journal for Geometry and Graphics, bls. 197.

Mynd 1: Tvær grafískar framsetningar: reglulegt svæði á kaótískum bakgrunni (vinstri) og kaótískt svæði á
reglulegum bakgrunni (hægri).

Rubinowicz skoðaði samband þessara tveggja andstæðna með tilliti til
rýmisskynjunar. 14 Mynd 1 sýnir tvær grafískar framsetningar af ca.1600 punktum með
sama þéttleika á báðum myndum. Á fyrri myndinni má sjá hring af reglulegum
punktum liggja á bakgrunni með óreglulegum punktum, en á hinni seinni er þessu
snúið við. Hringurinn er myndaður af óreglulegum punktum sem liggja á bakgrunni
með reglulegum punktum. Með því að styðjast við myndirnar mætti skilgreina kaótík
sem ákveðna röskun á geómetrískri reglu og geómetríska reglu sem röskun á kaótík.15

Það er skemmtilegt, en á sama tíma flókið, að velta fyrir sér hvernig manneskjan
þróar með sér reglu eða kaótík. Þegar horft er yfir hóp nemenda í arkitektúr má
auðveldlega sjá hverjir koma til með að skila verkefnum á réttum tíma og vinna
hlutina skipulega – þetta á við um hönnun þeirra líka. Svo er það andstæðan,
nemendurnir sem mæta iðulega of seint og eru með allt í óreiðu og ringulreið. Einn
nemandi orðaði það þannig: ,,Ég get bara ekki byrjað á verkefni fyrr en allt er komið á
sinn stað á skrifborðinu mínu upp í skóla, fyrr get ég ekki hugsað“.16 Sá hinn sami
talaði einnig um að geta ekki hugsað sér að gera abstrakt form, einfaldlega vegna þess
að hann kunni ekki fullkomlega að teikna það og vildi því ekki skila af sér einhverju
sem væri ekki vel unnið. Þetta er dæmi um birtingu skipulags, allt verður að vera gert
rétt og eftir reglu.

14

Rubinowicz Pawel, Journal for Geometry and Graphics, bls. 198.
Rubinowicz Pawel, Journal for Geometry and Graphics, bls. 198.
16
Viðtal höfundar við, Birki Ingibjartsson, febrúar 2012.
15

Hinn nemandinn, andstæðan, gerir hlutina á allt annan máta. Að hans mati er í lagi að
fara út af sporinu og byrja á vinnunni þrátt fyrir að allt sé á rúi og stúi á skrifborðinu.
Hann á auðveldara með að koma frá sér abstrakthugmyndum og skeytir lítið um að
hlutirnir séu ekki fullkomlega gerðir heldur kemur þeim frá sér á annan máta, í
skissum eða orðum.
Þetta er dæmi um hvernig manneskjan þróar með sér reglu annars vegar, og kaótík
hins vegar.

Út frá gefnum íhugunum um kaótík og geómetríska reglu má sjá mjög sterk tengsl
milli þessara tveggja hugtaka. Hvernig tengist það formsköpun arkitektúrs? Lífræn og
geómetrísk form eru mismunandi formhugsanir í arkitektúr sem byggja að miklu leyti
á kaótík og reglu. Í þessari ritgerð verður uppruni lífrænna og geómetrískra forma
tekinn til skoðunar. Er um að ræða algjörar andstæður eða styrkja þau hvert annað í
sköpun forma með ákveðnu jafnvægi, líkt og á við um kaótíkina og regluna, eða er
endalaus togstreita þarna á milli? Er það formið sem skiptir höfuðmáli? Til þess að
átta sig á hugmyndum manna um formin er nauðsynlegt að horfa til baka og skoða
fyrstu viðleitni mannfólksins til að skapa híbýlum sínum form.

3 Söguleg þróun formsins
3.1 Upphaf arkitektúrs
Arkitektúr er ævagömul nytjalist. Maðurinn hefur alltaf þurft á skjóli að halda fyrir
rándýrum og öflum náttúrunnar. Upphaf arkitektúrs nær aftur til forsögulegs tíma sem
spannar u.þ.b. 35.000 f.Kr. – 3.000 f.Kr., tímanum fyrir skrifað mál.17

Mynd 2: Teikning af kofum byggðum úr fílabeinum og dýraskinni.

Á meðal fyrstu híbýla forsögulegs tíma voru eins konar kofar byggðir í mið-Rússlandi
(Úkraína í dag) um 14.000 f.Kr. Undirstaðan voru fílabein og furugreinar, húðaðar
með dýraskinni.18 Mynduðu þau nokkurs konar hvelfingu með op fyrir miðju. Í
miðjum kofanum var að finna eldstæði . Stærstu kofarnir voru með um 150 m2
gólfflöt og höfðu óreglulegt form sem samanstóð af þremur hallandi stoðgreinum sem
læstust saman í miðju.19 Grunnflöturinn var hreinn hringur en formið eins og áður
sagði óreglulegt og kaótískt þar sem menn nýttu það efni sem til var á sem bestan
máta. Kofarnir byggðust upp á nokkuð lífrænan hátt þar sem bein fílanna mynduðu

17

Fazio, Michel, Moffet, Marian og Wodehouse, Lawrence, A World History of Architecture, Lawrence King
Publishing, London, 2003, bls.10.
18
James, Peter, Thorpe, Nick, Ancient Inventions, bls. 57.
19
Weston, Richard, Materials, Form and Architecture, Lawrence King Publishing, London, 2003, bls.12.

strúktúrinn. Kaótíkin myndaði þannig ákveðna reglu með jafnvægi á milli þessara
tveggja.

Mynd 3: Grunnmynd og þrívíddarmynd af verslunarbænum Çätal Hüyük.

Samfélög af vissri stærð byggðust upp síðar. Þekktust eru Jericho í Ísrael (u.þ.b. 8000
f.Kr.) og verslunarbærinn Çätal Hüyük í Anatólíu (6500-5700 f.Kr), þekkt sem
Tyrkland í dag. 20 Jericho var víggirt samfélag með átta metra þykkum steinveggjum
sem lokaði af alls fjóra hektara.21 Elstu híbýlin voru hringlaga leirkofar með keilulaga
þökum. Kofarnir voru sjálfstæðar byggingareiningar, þ.e. með litla tengingu við
önnur híbýli. Uppbyggingin í Çätal Hüyük var hins vegar algjör andstæða við þá sem
finna mátti í Jericho. Svæðið var ekki girt af heldur opið með mjög þéttan
byggðarkjarna. Engar götur var að finna í Çätal Hüyük og komust íbúar á milli húsa
með því að ganga á þökum húsanna. Híbýlin voru hornréttir kofar með leirveggjum
sem slegnir voru upp í kringum timburstoðir. Létt viðarþök komu þar ofan á og réðst
stærð herbergja af lengd timbursins. Timbrið var heldur stutt og þar af leiðandi voru
herbergin lítil. Kofarnir voru áfastir öðrum kofum í kring sem saman mynduðu eina
stóra heild. Çätal Hüyük er forveri vandaðra íbúðargerða sem þekkist í vestrænni
sögu.22

Af þessum fyrstu byggðu einingum forsögulegs tíma er ljóst að fólk byggði úr því
efni sem til staðar var. Form húsanna myndaðist út frá þeirri staðreynd og þá
sérstaklega fílabeinskofarnir. Í Çätal Hüyük má strax greina einhvers konar
geómetríska reglu og viðleitni mannsins í að gera hornrétt rými. Hvort sem efnin ráða

20

Fazio, Michel, Moffet, Marian og Wodehouse, Lawrence, A World History of Architecture, bls.10.
Sama rit, bls.10.
22
Sama rit, bls.11.
21

ferðinni, sem í þessu tilfelli voru aðallega timburstrúktúrar, er nokkuð ljóst að
kaótíkin og geómetríska reglan í arkitektúr ná alla leið aftur til 14.000 f.Kr.

3.2 Þróun formsins í gegnum söguna
Egyptaland og Mesópótamía eru talin vera fyrstu ummerki arkitektúrs á sögulegum
tíma og jafnframt talin vera vagga vestrænnar sögu í arkitektúr.23

Mynd 4: Teikning af endurgerð þriggja samtengdra mustera í Mesópótamíu.

Fyrstu skráðar byggingar Mesópótamíu ná aftur til 3800 f.Kr. 24 Allt í tengslum við
umhverfi, sólargang og skjól virðist hafa verið úthugsað og myndaði U-laga form
bygginganna eins konar miðgarð fyrir íbúana. Veggir bygginganna voru yfirleitt úr
leirveggjum en þökin úr við. Fyrir utan smáa glugga bygginganna minna þær
óneitanlega á módernískar byggingar 19. aldarinnar.
Áhugavert er að tök mannsins á því sem markar upphaf vestræns arkitektúrs skuli
vera hornréttir fletir og formfesta — formgerð arkitektúrs sem flestir kannast við í

23

	
  Fazio, Michel, Moffet, Marian og Wodehouse, Lawrence, A World History of Architecture, bls.14.

24	
  Sama

rit, bls.14.

dag. Það er engu líkara en Pétur H. Ármannsson lýsi formgerð mustera Mesópótamíu
í grein sinni Hreinstefna í húsagerð sem fjallar um híbýli Íslendinga sem gerð voru í
anda módernismans fljótlega eftir 1930.
Fyrstu húsin sem reist voru hér báru skýrt vitni um þá formrænu naumhyggju sem
einkenndi fyrsta skeið módernismans um allan heim. Flöt þök urðu ríkjandi og vegna
þeirra var unnt að móta heildarform hússins sem hreinskorinn tening, án áberandi
þakbrúna. Allt skreyti var afmáð, gluggagerðir einfaldaðar og jafnvægissamspil
láréttra og lóðréttra lína kom í stað samhverfra útlitsmynda.25

Í Egyptalandi voru aðstæður öðruvísi en í Mesópótamíu. Þar myndaðist byggð vegna
þess að eyðimörkin þótti góð varnarlega séð og af landbúnaðarlegri þörf. 26 Byggðin í
Egyptalandi var því ekki eins borgarmiðuð og Mesópótamía. Saga Egyptalands nær
aftur til 3000 f.Kr og eru pýramídar stór þáttur hennar. Þeir eru sjónrænt tákn á milli
reglu og sólarguðsins Ra þar sem ferningslaga grunnflöturinn teygir sig með örmjóum
oddi til himins.27

Upphaf sögulegs arkitektúrs í Egyptalandi er af trúarlegum toga þar sem geómetrísk
regla náði algjöru hámarki og bera pýramídarnir og hofin þess glögg merki. Á
þessum tíma, um 3000 f.Kr., var lítið um lífræn form og stjórnlausar uppbyggingar
borgarumhverfis. Eflaust réði þó óreiðan áfram ríkjum í skipulagi almennra híbýla og
bæja eins og enn má sjá í Egyptalandi og víðar í ríkjum Norður-Afríku. En reglan var
komin til að vera.

Þegar farið er í gegnum sögu arkitektúrs gera hin eiginlegu lífrænu form, eins og við
þekkjum þau í dag, ekki mikið vart við sig fyrr en á seinni hluta 20. aldar. Fram að
þeim tíma er reglan meira og minna allsráðandi. Vissulega má greina tilraunir
mannsins til að kalla fram eitthvað sem telja mætti lífrænt, skreyti og þess háttar. Það
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sem í dag kallast lífrænn arkitektúr kom með tækninni í kjölfar iðnbyltingarinnar.
Við skoðun heimilda um form og arkitektúr virðist náttúran vera órjúfanlegur þáttur.
Maðurinn leitar í náttúruna við mótun sína á lífrænum formum.

3.3 Náttúran sem motif

3.3.1

Náttúran og maðurinn

Náttúran er órjúfanlegur þáttur í umhverfi mannsins. Maðurinn getur ekki án
náttúrunnar verið en leyfir sér að ganga á hana eins og honum hentar. Hins vegar er
náttúran manninum yfirsterkari og getur hæglega þrifist án mannsins. Náttúran hefur
verið okkur mannfólkinu stöðugur innblástur í hönnun og arkitektúr í gegnum
mannkynssöguna. Hvort heldur sem um er að ræða sjóinn með sínar straumlínulaga
línur, fjöllin með sínar ólíku hæðir eða gróðurinn með sín ógrynni af mynstrum.28
Fyrirmyndir úr náttúrunni hafa ekki einungis áhrif á hugmyndavinnuna og
hönnunarferlið heldur geta þær einnig gegnt mikilvægu hlutverki í verkefnunum.29

3.4 Skráning náttúru
Rannsóknarleiðangrar hjálpuðu mönnum að
öðlast dýpri skilning á náttúrunni á 18. og 19.
öld. Þekkingin sem menn öðluðust með
vísindalegum rannsóknum var samofin
skráningu og flokkun náttúrunnar — sem síðar
var lýst í skýringarmyndum líkt og þeirri sem
Charles Darwin vann af þróunarkenndu tré

Mynd 5: Tré lífsins eftir Charles Darwin.

lífsins.30
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Hin náttúrulegu vísindi og vinsælar túlkanir á
þeim, líkt og Kunstform der Natur eftir Ernst
Haeckle, höfðu gífurleg áhrif á arkitektúr og aðrar
hönnunargreinar. 31 Lögun náttúrunnar var beitt
með listrænum hætti. Náttúran var þar með ekki
lengur einungis notuð sem skreyti heldur sem
grunnþáttur í uppgötvun forma.

Mynd 6: Teikningar náttúruforma e. Ernst

3.5 Art Nouveau – línan sveigð

Haeckle, 1899.

Líklega hefur ekkert tímabil listasögunnar sótt
jafn mikinn innblástur í náttúruna líkt og Nýlistin
(e. Art Nouveau). Undir lok 19. aldar spratt fram
ný nálgun í sköpun listar og forma.32 Iðkendur
Nýlistarinnar vildu skapa eitthvað spennandi og
nýtt. Þetta tímabil listasögunnar einkenndist af
margbreytileika, ósamhverfum og sveigðum
línum, sem ekki voru einungis skreyti heldur hluti
formgerðar.33 Formhugsun Nýlistarinnar var af
módernískum toga og leitaði fyrirmynda einkum í
myndlist, náttúruformum, jurtum og blómum og
hafnaði þar með kölkuðum fornformum 19.

Mynd 7: Inngangur í íbúðarhúsi e. Alfred
Wagon, París, 1905.

aldarinnar.34
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Línuleg og bugðótt form fyrri tíma voru þróuð áfram í frjálst flæðandi samsetningar.35
Náttúruform jurta og blóma voru færð í ýktar en jafnframt fíngerðar sveigjur til að
skapa algerlega nýtt hönnunarform sem teygði sig yfir í húsgögn og
innanhússkreytingar.36 Áhrif vísindanna voru ekki síður mikilvæg. Vísindalegar
rannsóknir Darwins og notkun hans á náttúruformum var ekki lengur álitin
rómantískum eða ævintýralegum augum, heldur talin nútímaleg og framsækin.37
Iðkendur Nýlistarinnar tóku vaxandi tæknihyggju og fjölgun efna fagnandi.38

Nýlistin hafði óneitanlega mikil áhrif á hönnun og arkitektúr. Trú iðkenda stefnunnar
á svipmikil einkenni forma og áherslur þeirra á sköpun listaverka voru komandi
kynslóðum mikill innblástur.39

3.6 Hin hreinu form módernismans
Nýlistastefnan leið skyndilega undir lok um aldamótin 1900. Það var engu líkara en
að náttúran hefði raskað einhverju ósýnilegu jafnvægi með því að teygja anga sína of
langt inn í menningu listarinnar. Eftir fyrri heimsstyrjöldina skynjaði fólk þörf fyrir
nýtt samband við náttúruna. Hönnuðir og arkitektar hófust handa við að hreinsa til og
afmá skreyti með því að skapa hið hreina form og kalla þannig fram einfaldleikann.
Sú nýja formhugsun sem birtist í strangri geómetríu hefur verið nefnd módernismi,
öðru nafni nútímabyggingarlist.

Módernismi kom fyrst fram sem stefna í arkitektúr á meginlandi Evrópu snemma á
þriðja áratug síðustu aldar.40 Hann mætti skilgreina sem menningar- , félagsleg- og
efnahagsleg viðbrögð við nútímavæðingunni. Upphafsár módernisma í byggingarlist í
Þýskalandi einkenndust af hugtökum á borð við hlutlægni, notagildi og
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lágmarksþarfir.41 Formræn naumhyggja einkenndi fyrsta skeið módernismans um
allan heim. Flöt húsþök urðu ríkjandi og vegna þeirra var unnt að móta heildarform
hússins sem einskorinn tening.42 Naumhyggjan kallaði á breytt viðhorf gagnvart
útlitsmótun húsa með og lagði aukna áherslu á mótun rúmtaks í þrívídd.

Helstu frumkvöðlar módernismans voru m.a. arkitektarnir Peter Behrens (1868-1940)
og Charles-Edouard Jeanneret (1887-1965), betur þekktur sem Le Corbusier.43 Bæði
Behrens og Le Corbusier höfðu áhyggjur af framtíð náttúrunnar vegna ört þróandi
tækni, en gerðu sér þó jafnframt grein fyrir því að tæknivæðingin væri fyrirbæri sem
ekki væri hægt að forðast.44 Áhugi Behrens lá í hönnun á vörum sem kæmust nær
hinum sanna anda náttúrunnar, á annan hátt en Nýlistin hafði gert, með nýtingu
tækninnar til þess að skapa hönnun forma. Hann fagnaði tækninni og áleit
verkfræðinga sem verkfæri til þess að skapa form bygginga á þann hátt sem náttúran
ein hafði fram til þess haft möguleika á. 45
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Mynd 8: Villay Savoy e. Le Corbusier, Frakkland 1928-31.

Le Corbusier átti í flóknara sambandi við náttúruna. Um miðbik ferilsins einkenndist
stíll hans af formföstum hvítum einingum sem hann teiknaði út frá því sem staðurinn,
landslagið og náttúran hafði upp á að bjóða í hverju verkefni fyrir sig. 46 Að mati Le
Corbusier var hús eins konar vél til að búa í, með viðeigandi staði til að hugleiða á. 47
Náttúran og tæknin toguði í hann, hvor úr sinni átt. Reyndi hann að sameina þær með
því að skera form sín út með tilliti til umhverfis og náttúru. Í byggingum sínum
staðsetti hann glugga þar sem virða mátti fyrir sér náttúruna í kyrrð og ró.

Hin látlausu, óskreyttu form hins nýja arkitektúrs eins og hann var oft kallaður, gerðu
módernistunum kleift að þróa ákveðnar aðferðir fjöldaframleiðslu. Þeir sem aðhylltust
módernisma trúðu á nytsemi vélvæðingarinnar í hönnun sinni og töldu hana færa fólki
fallegri hönnun og betra umhverfi. 48
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3.7 Hin lífrænu form módernismans

Áhrif náttúruforma í byggingarlist á tímum módernismans var þó ekki horfin með
öllu. Lífræn form hófu að veita arkitektum innblástur í kringum 1930, út frá
náttúrulegum formum Art Deco stílsins − öðru nafni skreytistíll.49 Í verkefnum þeirra
mátti skynja hugmyndir um að hemja mætti náttúruöflin og láta þau þjóna tilgangi.
Stíll hinna lífrænu forma módernismans var nokkurs konar framhald hönnunar sem
ríkti á síðari hluta 19. aldar, sem líkti eftir og umbreytti ákveðnum formum
náttúrunnar.50 Finnsku arkitektarnir Alvar Aalto og Eero Saarinen eru öflugir fulltrúar
þessa tímabils og hafa iðulega verið flokkaðir sem andstæðingar módernismans (e.
Anti modern). 51 Þeir byggðu vinnu sína að miklu leyti á lífrænum formum í víðum
skilningi sem stýrði jafnframt því hvernig þeir notuðust við efnin hverju sinni.

Alvar Aalto setti fram aðrar
hugmyndir og nálgaðist hið nýja form
módernismans með öðrum hætti. Hann
náði ákveðnu jafnvægi á milli reglu
geómetríunnar, sem módernistarnir
aðhylltust mjög, og þess lífræna, þ.e.
náttúruformanna. Aalto ólst upp í
skóglendi sem hafði eflaust áhrif á þau
áform hans um að milda harðleika
módernismans með náttúrulegum
efnum og formum.52
Mynd 9: Bókasafn englafjallsins (e. Mount Angel) eftir
Alvar Aalto, Oregon Bandaríkjunum, 1970.
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Aalto deildi þeirri skoðun sinni með kollegum sínum að skilningur og þakklæti til
náttúrunnar væri lykillinn að almennri vellíðan. Hann sagði:

Þegar öllu er á botninn hvolft er náttúran tákn um frelsi. Stundum orsakar og viðheldur
náttúran hugmyndinni um frelsi. Ef við náum að nýta tækniþróunina og byggja form okkar á
náttúrunni höfum við möguleika á að þróa með okkur aukna vellíðan sem snertir okkar
daglega líf.53

Myndir10 og 11: Saarinen, John F. Kennedy flugvöllurinn í New York, 1962

Hinn auðþekkjanlegi stíll arkitektsins Eero Saarinen speglast einna best í hönnun hans
á einum stærsta alþjóðlega flugvelli í heimi, John F. Kennedy flugvellinum í New
York. 54 Saarinen sótti innblástur sinn í náttúruna og dýralífið. Í hönnun sinni á
flugvellinum, sem er betur þekktur sem ,,The Yale Whale“, notaði hann fugl með
útbreidda vængi sem efnivið og innblástur. 55 Með því að kalla fram óvenjulegt
náttúruleg form í svona gríðarstórri byggingu skapast ákveðið kennileiti í umhverfinu.
Margir tengja við formið og hugmyndina að baki er auðvelt fyrir hinn almenna
borgara að skilja.
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3.8 Samtíminn
Síðan í kringum árið 1990 hefur átt sér stað athyglisverð endurfæðing í náttúruhönnun
með breiðara sviði forma. Hönnun, drifin af náttúru, virðist öðlast ákveðið gildi þegar
nútímasamfélag lendir í krísu.56 Nútímamaðurinn leitast eftir að endurreisa samband
sitt við umhverfið þegar ójafnvægi skapast á milli þeirra. 57 Í hönnun nútímans er að
finna verkefni sem sótt hafa innblástur sinn í náttúruleg form og aðferðir.

Árið 1997 opnaði
Guggenheim safnið í Bilbaó
eftir arkitektinn Frank Gehry
(fæddur 1929).58 Gehry
tileinkaði sér hin lífrænu form
sem urðu fljótt sýnileg öllum
heiminum.59 Það er varla
hægt að finna beina línu í
Guggenheim safninu sem
stendur líkt og lifandi vera í

Mynd 12: Frank O. Gehry, Guggenheim safnið í Bilbaó, 1997.

borgarumhverfinu.
Formmótun Gehry er lífræn, eitt formið vex út úr öðru og skapar þannig kaótískt
heildarform.

Erfiðara er að skoða samtímann með tilliti til forma. Tækniþróunin í kjölfar
iðnvæðingarinnar veitti arkitektum möguleika á að ganga í verkefni sem áður voru
talin óraunhæf. Mun auðveldara er að móta og framkvæma byggingu lífrænna forma
heldur en áður. Þrátt fyrir aukna tækni og framfarir í byggingariðnaði má finna hreinu
geómetrísku formin í mun ríkari mæli en þau lífrænu.
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4 Arkitektar samtímans - dæmi um ólíka notkun
forma í samtímaarkitektúr

Spyrja má þeirrar spurningar hvers vegna sumir arkitektar vinna einungis með stranga
geómetríu á meðan aðrir leita sífellt í náttúruna og hið lífræna? Þetta er stór spurning
og ekkert einhlítt svar við henni. Hér á eftir verður leitað svara í smiðju tveggja
arkitekta; Zaha Hadid og David Chipperfield. Bæði stunduðu þau nám í arkitektúr við
Architectural Association í London, þar sem þau útskrifuðust árið 1977.

4.1 Zaha Hadid

4.1.1

Kraftmikið myndmál

Zaha Hadid er ein fárra kvenna, sem náð hafa
alþjóðlegri frægð á sviði arkitektúrs. Hún fæddist í
Bagdad í Írak árið 1950 og lagði stund á nám í
stærðfræði við háskóla þar í landi. 60 Síðar fluttist
hún til London þar sem hún hóf nám í arkitektúr.
Hadid hefur rekið eigin stofu í London frá árinu
1979.61
Hadid spratt fram á sjónarsviðið árið 1983 með
tilkomumikilli röð málverka sem sýndu dýnamísk
og tætt form með krafmiklu myndmáli.
Málverkaröðin færði henni fyrstu verðlaun í The
Peak Leisure Club í Hong Kong sama ár.62 Verkin
Mynd 13: Hin gríðarstóru málverk Hadid

urðu henni síðar innblástur við hönnun á

innihalda í flestum tilfellum skjálfandi jörð,

byggingum. Segja má að Hadid, ásamt arkitektum

hraða, hreyfingu og yfirburði þar sem hlutirnir

á borð við Frank Gehry og Rem Koolhaas, hafi

splundrast og hlykkjast.
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kollvarpað hvíta teningslaga formi módernismans með ákveðinni aðferðafræði sem
kölluð hefur verið afbygging63 (e. deconstruction). Afbygging, sem aðferðafræði í
arkitektúr, varð fyrst sýnileg á áttunda áratug síðustu aldar. 64 Hadid studdist við
þessa aðferðafræði sem einkenndist af upplausn og hagræðingu á fyrirframgefnum
hugmyndum, svo sem útliti mannvirkja og undirstöðum arkitektúrs, s.s. burðarvirki. 65
Byggingar Zaha Hadid einkennast af hreyfingu og kaótík þar sem láréttar línur fanga
athyglina á meðan þær lóðréttu tengja bygginguna við jörðina.

4.1.2

Hadid og náttúran

Hadid ferðaðist um Kína á námsárum sínum sem hafði afgerandi áhrif á hana sem
hönnuð að eigin sögn. 66 Hún segist hafa skynjað sterk líkindi með Kína og
heimalands síns, Írak –sem var að hennar mati í tímalegu tómarúmi sökum stöðnunar.
Í viðtali einu lýsti hún því hvar hún stóð við árbakka í Sjanghæ, horfði á strauminn í
ánni og skynjaði hrörnunina allt um kring. Þar sem hún stóð við árbakkann horfði hún
á árstrauminn breyta um stefnu.
,,I find the river to be a very interesting landscape”.67
Zaha Hadid hefur lýst því yfir að hennar helsti innblástur sé náttúran og náttúruöflin.
Jafnframthefur hún talið sjálfa sig standa fyrir náttúruna að mörgu leyti. Þá hefur hún
sagt arabískan bakgrunn sinn spila stórt hlutverk þar sem tónlistin, menningin og
tungumálið hefur fylgt henni í dansandi línum í byggingum hennar.68
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Þyngdaraflið er víðs fjarri í hönnun Hadid og
hefur hún farið langt út fyrir þær hugmyndir
sem flestir geta ímyndað sér að sé kleift að
framkvæma. Byggingar hennar eru teygðar og
togaðar saman í kaótíska heild sem mynda
einskonar ringulreið sem getur aðeins orðið að
veruleika með hjálp tölvutækninnar. Helstu
einkenni hönnunar Hadid er notkun hennar á
hæðarlínum náttúrunnar, en oft virðast
byggingar hennar renna saman við jörðina.
Markmið hennar er að byggingarnar virki ekki

Mynd 14: Duabai Opera house er verkefni eftir
Hadid í mótun. Kveikjan að mótun forma og rýma
var fengin úr náttúru og hæðarlínum.

eins og límdar inn í umhverfið, heldur hluti af
því og eiga þannig að renna inn í það.69 Það er engu líkara en Hadid flái yfirborð
jarðar, snúi því og vefji svo úr verði bygging. Sjálf hefur hún sagt að byggingum
hennar megi líkja við appelsínubörk, sem flett sé af í einu lagi. Samskeytalaus form
sem eru snúin og undin.70
,,I almost believed there was such thing as zero gravity”71
Hönnunarstíll Hadid einkennist af ósamhverfum línum, grunnplönum með sveigðum
línum og hallandi gólfi og vísa formin í margar áttir. Hadid er ein af fáum sem breytti
reglunum og reyndi við það sem talið var hið ómögulega. Hún steig út fyrir
þægindarammann, rak sig á en hélt ótrauð áfram. Verk hennar eru flest öll hönnuð út
frá lífrænum formum sem sótt eru úr náttúrunni, hvort sem um er að ræða byggingar,
húsgögn, skó eða hnífapör. 72
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4.2 David Chipperfield
4.2.1

Meistari einfaldleikans

David Chipperfield er breskur arkitekt fæddur 1953. Hann starfar sem gestakennari
um allan heim og rekur sínar eigin stofur í Berlín, Mílanó og Sjanghæ.73 Vinsældir
Chipperfield hafa vaxið hægt, en hann átti erfitt uppdráttar í heimalandi sínu í upphafi
ferilsins. Chipperfield opnaði sína fyrstu stofu í Englandi árið 1984. Reksturinn gekk
ekki vel í fyrstu, en í dag er hann talinn einn helsti arkitekt Englendinga. Áherslur
Chipperfield í arkitektúr hafa legið í varanleika, innihaldi og tilgangi. Honum er illa
við arkitektúr sem er eins og hann orðaði sjálfur: ,,just for the hell of it”.74

Að mati Chipperfields er lykilinn að finna í hugmyndinni, hún á að koma fyrst og allt
annað á eftir. Hans kenning er sú að allir góðir arkitektar eru góðir vegna þess að þeir
búa yfir áhugaverðum hugmyndum. Chipperfield telur að verðandi arkitektar eigi að
leggja fyrst stund á mannfræði og fara svo í nám í arkitektúr. 75 Margir hafi lært
stærðfræði og kunni að teikna, en það fari ekkert frekar saman en hvað annað. Að
hans sögn snýst arkitektúr um ástríðu, löngun, skilning og vitneskju – við notum
arkitektúr sem tæki á sama hátt og rithöfundar nota orð.76
Sérstaða Chipperfields felst í tengingu við umhverfið. Hann skoðar byggingar sem
liggja við eða í grennd við verðandi byggingu hans og reynir hann að hanna
bygginguna með það að leiðarljósi að hún stingi ekki í stúf við umhverfi sitt.
Chipperfield notast við sterk geómetrísk form, beinar línur og ferhyrnd form.
Byggingar hans virðast stöðugar og falla vel að umhverfi sínu. Stíll Chipperfields
einkennist af þéttum múrverkum og steinsteypu, en hann vill sjá hvað heldur
byggingunni uppi og finna fyrir þyngslunum.77 Hann vill gefa sér tíma í verkefnin og
ber mikla virðingu fyrir varðveitingu hins gamla. Hann hefur ánægju af útliti þess
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raunverulega og stöðuga og hefur verið skeptískur á hugmyndir annarra arkitekta um
að byggingar geti verið eins léttar og leikandi og tjöld. 78

Mynd 15: Chipperfield, safn nútímabókmennta í Marbach, Þýskalandi. 2006.

4.2.2

Arkitektúr er fólkið

Chipperfield leitast við að gera byggingar sínar notendavænar á hógværan hátt, en
byggingar hans eiga ekki að æpa á borgarbúa. Að hans mati er grunnurinn að góðri
byggingu tenging hennar við borgaralega rýmið, fólkið og almenningsrýmin. 79
Chipperfield telur arkitekta eiga að vinna saman að þessum markmiðum í stað þess að
reyna að öðlast frægð fyrir áberandi byggingar.80 Arkitektúr eigi að nota sem tæki til
þess að stýra fólkinu, hlúa að því og láta þeim líða vel. Chipperfield hefur lýst því að
honum standi nánast á sama um álit almennings á byggingum sínum. 81 Virðing fyrir
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því sem fyrir er hefur verið Chipperfield hugfangið viðfangsefni. Hann hefur forðast
82

öfgar en laðast að jafnvægi.

Mynd 16: Nútímalistasafn í vinnslu, Zurich e. David Cipperfield.

Chipperfield hefur ekki sóst eftir því að almenningur sæki í byggingar hans í þeim
tilgangi að dást af arkitektúrnum. Að hans mati á fólk að sækja í listasöfn til að dást
að listaverkunum – það var markmið verkefnisins og þannig er því náð. 83 Byggingar
Chipperfields leyfa fólki að koma inn og anda léttar, þær eru ekki yfirþyrmandi heldur
í réttum hlutföllum.

“Architecture does not look good empty but filled with people. That shows it has been
done right and that it serves it´s function well.”84
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4.3 Fullkomnar andstæður
Að mati David Chipperfield var tímabil póst-módernismans í listasögunni afleitt, en
eins og áður sagði tók það tímabil við af löngu og ströngu tímabili módernismans. 85
Telur hann arkitektúr í dag samanstanda af meiri hógværð en áður þar sem innblástur
er sóttur í gamla sögu frekar en nýjungar. Vísar hann þar til ,,medium level
architecture“ og á þannig við allt utan stóru bygginganna sem standa upp úr, þ.e. litlar
íbúðir, viðbyggingar og hin sár borgarinnar. 86 Að hans áliti á almenningur að horfa á
arkitektúr með þeim gleraugum. Hann er því ósammála því að arkitektúr sé einungis
byggingar sem njóta vinsælda.
Chipperfield verður að teljast maður reglunnar en Hadid kona kaótíkur. Þau sækja í
sitt hvorn hlutinn. Eftir að hafa borið þau saman er engu líkara en að um hafi verið að
ræða manneskjur úr gjörólíkum fögum. Áherslur Hadid liggja í því að ná árangri,
skara fram úr og finna eitthvað nýtt. Hún tekur fagurfræðina fram yfir notagildið. Hún
nýtir form náttúrunnar sem innblástur á meðan Chipperfield sækir í hugmyndina,
fólkið og staðinn sem hann hannar á sem innblástur. Honum er lítt sama þó hann tapi
baráttunni við þyngdarlögmálið, hans helsta barátta er eflaust hann sjálfur. Bæði hafa
þau náð tökum á þeirri formsköpun sem þau vinna með, Hadid á kaótíkinni og
Chipperfield á reglunni.
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5 Lokaorð

Í ritgerðinni hef ég leitast við að svara spurningunni um það hvaða notagildi kallar á
lífræn form annars vegar og geómetrísk hins vegar. Erfitt er að setja fram einhlít svör
við svo stórri spurningu. Ljóst er þó að arkitektar virðast vera í faginu á ólíkum
forsendum. Arkitektar sem vinna með lífræn form líkt og Aalto, Gehry og Hadid fást
allir við stórvirki af einhverju tagi. Hvort sem um er að ræða opinberar byggingar,
listasöfn eða tónleikahallir þá kalla þær iðulega á athygli. Þetta er að sjálfsögðu ekki
algilt með alla þá arkitekta sem fást við hin lífrænu form, en þó algengt. Arkitektar
sem halda sig í geómetríunni eru oft á tíðum í hógværari stíl og smærri tegundum
bygginga. Notagildið er auðvitað mismunandi og byggingarnar af misjöfnum
stærðargráðum.

Aðgangur að byggingarefni, tíðarandinn, menningar- og félagslegur bakgrunnur, eru
dæmi um áhrifavalda að baki ákvörðun arkitektsins um að hanna byggingar sínar í
lífrænum formum eða strangri geómetríu. Ekkert er endilega réttara, fallegra eða
betra. Allt snýst þetta um samsetningu formanna og heildarútlit. Dæmið sem stillt var
upp með Hadidi og Chipperfield endurspeglar tíðaranda nútímans. Allt er leyfilegt.
Arkitektar koma í fagið úr ólíkum áttum, með ólíkan bakgrunn og þar af leiðandi
ólíkan smekk, en fleira býr að baki. Oftar en ekki eru það pólitísk og efnahagsleg
viðhorf hverju sinni sem ráða miklu um hvert hönnunin stefnir. Val arkitektsins á
formi stjórnast jafnframt að einhverju leyti af afstöðu hans til verkefnisins, hvort hann
leggi áherslur sínar á mótun samfélagsins til hins betra eða sækist í að rita nafn sitt í
sögubækurnar með stórvirki sínu.
Ekki er hægt að fullyrða um að ein formsköpun sé betri en önnur. Starfandi arkitekt
þarf að setja sér einskonar boðorð. Eitt gæti verið að setja þarfir notandans í forgang.
Annað að ganga ekki á náttúruna og auðlindir hennar. Þriðja boðorðið gæti verið að
einsetja sér að byggja inn í umhverfið, þ.e. ef umhverfið kallar á kaótísk, lífræn form
þá verður það fyrir valinu, ef það kallar eftir hógværri reglu, þá hefur það áhrif á val
arkitektsins á formi. Eitt er víst að hvert ár, öld og aldaraðir mun færa okkur aukna
tækni sem mun leiða okkur í ýmsar áttir.

Ritgerðarsmiður hefur leitað skýringa á áhuga sínum á lífrænum formum og þörf sinni
fyrir tengslum við náttúruna allt sitt nám. Mögulega hefur það verið áhrifavaldur að
alast upp í sveitum Hafnarfjarðar með grýtt hraunið og móann allt um kring. Kannski
er þetta þrá eftir vellíðan, líkt og yfirlýsing Aalto um að náttúruleg form veiti vellíðan
sé þeim náð fram í hönnun forma. Líkt og fram hefur komið er ekkert einhlítt svar við
því hvaða notagildi kallar á lífræn form annars vegar og geómetrísk hins vegar. Hins
vegar er ljóst að áhrifavaldarnir eru fjölmargir og hafa þeir verið dregnir fram og
teknir til skoðunar í ritgerðinni. Hvað það er sem stjórnar forminu krefst hins vegar
mun viðameiri rannsóknar heldur en rúmast hér. Læt ég hér því staðar numið.
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