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Yfirlýsing höfundar 
 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Harpa Bóel Sigurgeirsdóttir 



ii 

Ágrip 
Tengsl umhverfislistar og landslagsarkitektúrs hafa ekki verið mikið rannsökuð hér á landi og 

lítið efni til sem fjallar sameiginlega um þessi svið. Verkefnið felst í söfnun heimilda og 

gagna um umhverfislist og landslagsarkitektúr og umfjöllun um það. Markmið verkefnisins er 

að skoða áherslur innan umhverfislistar og landslagsarkitektúrs og reyna finna sameiginlegan 

flöt á þessum greinum. 

Umhverfislist er hugtak sem nær yfir breitt svið listarinnar og innan hennar má finna ólíkar 

nálganir. Til að sýna fjölbreytileikann innan stefnunnar er farin sú leið að kynna mismunandi 

áherslur innan umhverfislistarinnar með því að lýsa verkum ákveðinna listamanna í máli og 

myndum. Landslagsarkitektúr er þverfagleg grein með fjölbreyttum viðfangsefnum. Við val á 

landslagsarkitektum hafði ég í huga að hönnun þeirra tæki mið af listrænni nálgun og 

tengingu við hugmyndafræði umhverfislistar. 

Niðurstaðan er sú að umhverfislist og landslagsarkitektúr eiga það sameiginlegt að skapa 

upplifun fyrir áhorfandann eða notandann. Hvort sem það er umhverfislistaverk eða 

landslagshönnun er markmiðið að búa til upplifun á umhverfinu. Í raun má segja að það sé 

reynt að skapa samtal milli einstaklings og umhverfisins. 

Ávinningurinn við að tvinna saman þessum greinum felast í styrkleikum hvorar greinar. 

Umhverfislist myndi hagnast á betri samfélaslegum skilningi og þeirri víðtæku þekkingu sem 

býr að baki landslagsarkitektúr. Landslagsarkitektúr gæti hagnast á að horfa með listrænni 

augum á viðfangsefnið og sjá óvæntar leiðir til að styrkja upplifunargildi hönnunarinnar. 

Landslagsarkitektúr mætti taka sér hugmyndafræði umhverfislistar til fyrirmyndar og vekja 

almenning til umhugsunar með hönnun sinni og skapa sterk tengsl milli manns og náttúru. 

 

Lykilorð: Umhverfislist, umhverfislistamenn, náttúra, umhverfi, upplifun, landslagsarkitektúr, 

landslagsarkitektar.  
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Þakkir 
Eftirtöldum aðilum vil ég þakka fyrir aðstoð við vinnslu verkefnisins: 

Leiðbeinanda mínum Helenu Guttormsdóttur fyrir góða leiðsögn við gerð þessa verkefnis, 

leiðbeina mér í rétta átt þegar ég var á villigötum, koma með góðar ábendingar um efnistök og 

síðast en ekki síst kynna mig fyrir undraheimi umhverfislistarinnar. 

Manninum mínum fyrir að vera mér stoð og stytta í gengum námið, sjá um yndislegu 

drengina okkar tvo í verkefnatörnum, hvetja mig áfram og hafa trú á mér. 

Mömmu fyrir yfirlestur, góðar ábendingar og áhuga á verkefninu en ekki síst fyrir að gera 

alltaf eitthvað skapandi með mér. 

Foreldrum mínum fyrir andlegan stuðning og hafa trú á mér, taka strákana í pössun og vera 

alltaf til staðar þegar á þarf að halda. 

Bróður mínum sem er alltaf svo gott að spjalla við og hlæja saman. 

Bekkjarsystkinum mínum fyrir samfylgdina í gegnum námið og gera þennan tíma 

eftirminnilegan og skemmtilegan.  
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1. Inngangur  

1.1 Tilurð verkefnisins 

Frá barnæsku hafa náttúran og listir heillað mig. Þegar kom að því að velja farveg menntunar 

hafa þessir þættir valdið togstreitu milli listar og náttúruvísinda. Listin varð fyrir valinu í 

fyrstu með námi á myndlistarbraut í FB. Eftir stúdentspróf hafði náttúran betur með námi í 

Háskóla Íslands sem lauk með B.s. gráðu í landfræði. Loks fannst námslína sem sameinaði 

lista- og náttúruáhugann, Umhverfisskipulagsbraut við Landbúnaðarháskóla Íslands. Í náminu 

hefur verið farið vítt yfir svið listar, formfræði, litafræði, rýmisskynjunar, mynduppbyggingu 

ásamt áherslu á teikni- og skissuvinnu. Unnið var með sköpun og túlkun til að dýpka skynjun 

á umhverfinu og byggja upp færni við mat á sjónrænum viðfangsefnum. Eitt af því 

áhugaverðasta í náminu var áfangi sem fjallaði um umhverfislist og listamenn. Í honum var 

skyggnst á bak við hugmyndafræði umhverfislistar og sýnd dæmi um umhverfislistaverk. 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði í spjalli við Helenu Guttormsdóttur myndlistarmann 

og brautarstjóra Umhverfisskipulagsbrautar Landbúnaðarháskóla Íslands. Þar viðraði ég 

áhuga minn á að taka listrænan pól í hæðina og í sameiningu komust við að þeirri niðurstöðu 

að taka fyrir umhverfislist. Síðan þróaðist hugmyndin í að spinna saman umhverfislist og 

landslagsarkitektúr. 

1.2 Markmið  

Markmið verkefnisins er að skoða áherslur innan umhverfislistar og landslagsarkitektúrs og 

reyna finna sameiginlegan flöt á þessum greinum. Í verkefninu er leitast við að finna svör við 

eftirfarandi spurningum:  

1. Í hverju felast styrkleikar umhverfislistar og landslagsarkitektúrs?  

2. Er ávinningur í að tvinna saman umhverfislist og landslagsarkitektúr? 

3. Gæti landslagsarkitektúr hagnast á því að nálgast umhverfislist? 

Eins verður reynt að varpa ljósi á hvar mörkin milli umhverfislistar og landslagsarkitektúrs 

liggja og velt upp þeirri spurningu hvort þau sé að finna í notagildinu? 

1.3 Fyrri rannsóknir  

Tengsl umhverfislistar og landslagsarkitektúrs hafa ekki verið mikið rannsökuð hér á landi og 

lítið efni til sem fjallar um þessar greinar saman. Erlendis hefur nokkur athygli beinst að því 

hvernig þessar greinar geta unnið saman og hafa bæði verið ritaðar fræðigreinar og bækur um 

efnið. Það verður því stuðst við erlendar greinar þegar kemur að því að fjalla um tengsl 

umhverfislistar og landslagsarkitektúrs hér á landi.   

1.4 Efnistök 

Umhverfislist er hugtak sem nær yfir breitt svið og innan hennar má finna ólíkar nálganir. Til 

að sýna fjölbreytileikann innan stefnunnar er farin sú leið að kynna mismunandi áherslur 

innan hennar með því að lýsa verkum ákveðinna listamanna í máli og myndum. Þrátt fyrir 
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ólíkar nálganir í umhverfislist eiga þeir það sameiginlegt að tengja saman listina og landið 

með órjúfanlegum böndum. Við val á landslagsarkitektum hafði ég það í huga að hönnun 

þeirra tæki mið af listrænni nálgun og tengingu við hugmyndafræði umhverfislistar. 

2. Vinnuferill, gögn og uppbygging 

2.1 Vinnuferill  

Verkefnið felst í söfnun heimilda og gagna um umhverfislist og landslagsarkitektúr og 

umfjöllun um það. Fyrst var aflað almennra upplýsinga um umhverfislist, hvað stefnan 

stendur fyrir og einkenni hennar. Þá var aflað upplýsinga um listamenn, erlenda sem innlenda 

sem hafa komið að umhverfislist, skoðuð dæmi um verk þeirra og hugmyndafræðina. Með 

sama hætti var aflað upplýsinga um landslagsarkitektúr og viðfangsefni landslagarkitekta. Að 

lokum voru upplýsingarnar dregnar saman í niðurstöður og út frá þeim settar fram 

vangaveltur og álit höfundar á viðfangsefninu. 

2.2 Gögn 

Til að svara spurningunum sem settar voru fram í markmiðum verkefnisins var leitað í 

smiðjur ýmissa aðila sem hafa kynnt sér umhverfislist, landslagsarkitektúr og tengingu milli 

þeirra. Leitað var heimilda í listaverkabókum, fræðigreinum og á heimasíðum listamanna og 

landslagsarkitekta. Þá var einnig notast við kennsluefni í sjónmenntum sem Helena 

Guttormsdóttir hefur sett saman. Við gerð verkefnisins var notast við hugbúnaðinn Microsoft 

Word við textagerð, Publisher við myndvinnslu og forritið End Note sem hélt utan um 

heimildir. 

2.3 Uppbygging verkefnis 

Verkefnið er byggt upp á eftirfarandi hátt: 

Í fyrsta kafla er fjallað um tilurð og markmið verkefnisins, greint frá stöðu þekkingar á efninu 

og efnistökum. Í öðrum kafla er fjallað um vinnuferlið og gögnin sem stuðs er við. Í þriðja 

kafla er fjallað um umhverfislist, farið yfir skilgreiningar á stefnunni og fjallað um 

umhverfislistamenn, erlenda og innlenda, og verk þeirra. Eins er fjallað um hugmyndafræðin 

á bak við sköpun listamannanna. 

Í fjórða kafla er fjallað um landslagsarkitektúr almennt og skilgreiningar á faginu. Þar er 

einnig að finna umfjöllun um nokkra landslagsarkitekta og verkefni þeirra.  

Í fimmta kafla er greint frá helstu niðurstöðum verkefnisins og spurningum sem settar voru 

fram í markmiði verkefnisins svarað.  

Í sjötta og síðasta kafla eru settar fram ályktanir höfundar um verkefnið, hvaða lærdóm má 

draga af því og hvort einhver vandamál hafi komið upp. Þá er einnig gerð grein fyrir þeim 

hugmyndum af framhalsverkefnum sem kviknuðu við gerð þessa verkefnis. 
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3. Umhverfislist 

3.1 Skilgreining á umhverfislist: 

Umhverfislist er listastefna sem tekur mið af landslaginu og tengir saman listina við 

umhverfið (Malamud, 2008). Umhverfislist hefur það að leiðarljósi að túlka náttúruna og að 

endurvekja tengsl mannsins við umhverfið. Umhverfislist nær yfir vítt svið listar sem fæst á 

einhvern hátt við umhverfi og náttúru. 

3.2 Almennt um umhverfislist 

Umhverfi, náttúra og list hafa verið samofin frá því að maðurinn fór að sýna listræna tilburði 

og fá útrás fyrir innri sköpunarkraft (Malamud, 2008). Í frumbernsku listarinnar túlkaði 

maðurinn samband sitt við náttúruna og umhverfi með hellamálverkum. Allar götur síðan 

hefur listin haft sterk tengsl við náttúruna en með mismunandi hætti þó. Málað landslag á 

tvívíðum fleti túlkaði upplifun manna af landslagi og umhverfinu í langan tíma. Þó að 

efniviðurinn væri náttúrlegur, strigi, málning úr steinefnum, marmari mótaður í skúlptúra og 

viður notaður í fagurlega skreytta ramma vantaði tenginguna við náttúruna sjálfa. Markmið 

umhverfislistamanna í dag er að skapa aftur þessi nánu tengsl sem voru milli manns og 

náttúru og á listsköpunin að bera þess merki.  

Umhverfislist varð áberandi upp úr 1960, en þá höfnuðu margir listamenn þeirri hugmynd að 

list ætti einungis heima á hvítum veggjum listasafna. Umhverfislistamenn kusu frekar að 

vinna að list sinni út í náttúrunni og láta verkin verða hluta af umhverfi sínu. Listamennirnir 

sóttust ekki eingöngu í ósnortna náttúru heldur staðsettu verk sín á yfirgefnum 

iðnaðarsvæðum, námum og framkvæmdarsvæðum. Listaverkin voru oft í mjög stórum skala 

og unnin úr efnivið sem féll til á svæðinu. Þessi stefna hefur oft verið nefnd jarðlist (e. earth 

art) eða landlist (e land art) (Tiberghien, 1996). Umhverfislist notast við náttúrulegan efnivið 

þ.e. þau efni sem náttúran útvegar listamanninum hverju sinni: Jarðvegur, grjót, hraun, lífrænt 

efni, eins og greinar og lauf, og vatn, í öllum birtingarmyndum sínum. Umhverfislistaverk eru 

oft háð náttúruöflunum og leyft að breytast og þróast eftir því sem tíminn veðrar verkin 

(Griffin et al., 2005). 

Þar sem mörg umhverfislistaverk eru ekki gerð til að endast eru þau oft aðeins til sem 

ljósmyndir, skissur, kvikmyndir eða lýst í rituðum texta. Því má segja að ljósmyndin þjóni 

veigamiklu hlutverki í umhverfislist. Ljósmyndir sýna ekki einungis lokaútkomuna heldur 

hefur listamaðurinn oft notað ljósmyndir til að sýna sköpunarferlið, sér og áhorfendum til 

ánægju og gagns. Eins getur ljósmyndin virkað sem kort, hvar verkið er að finna og hvers má 

vænta þegar komið er á staðinn. Í sumum tilvikum er umhverfislistaverkið skapað þannig að 

ekki er hægt að njóta þess til fullnustu nema úr lofti og þá eru loftmyndir teknar til að miðla 

verkinu. Þrátt fyrir ágæti ljósmynda skapa þær ekki beina tengingu áhorfandans við 

umhverfislistaverkið. Ljósmyndin er tvívíður flötur líkt og landslagsmálverkin forðum. Því 

aðeins þegar áhorfandinn er á staðnum, úti í náttúrulegu umhverfi listaverksins, upplifir hann 

tenginguna milli listarinnar og náttúrunnar og hvaða kraftar liggja að baki (Tiberghien, 1996).  
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Listamenn nálgast hugmyndafræði umhverfislistar með ólíkum hætti. Áherslur þeirra geta 

þróast út frá náttúruvernd, jarðfræði, fagurfræði, samfélagsfræði, pólitík, sögu eða heimspeki, 

svo eitthvað sé nefnt. Listamennirnir vinna í ólíkum skala, rými og tíma. Það sem sameinar 

þessar ólíku nálganir er að allar vinna þær með listina og náttúruna ásamt því að búa til 

upplifun og auka skynjun á viðfangsefninu. Margir umhverfislistamenn einskorða sig ekki við 

einn ákveðinn flokk heldur vinna jöfnum höndum með marga þætti. Það er því álitamál 

hvernig og hvort eigi að setja þá í ákveðna flokka út frá áherslum. Dæmi sem eru valin hér 

snúa því fremur að verkum listamannanna og hvað þau standa fyrir frekar en endanleg 

skilgreining á áherslum listamannanna. Einnig er byggir valið á mismunandi menntun 

listamannanna og baklandi til að fá sem víðtækasta sýn á umhverfislistamenn. 

3.3 Umhverfislist erlendis  

3.3.1 Umhverfislist með áherslu á náttúruvernd 

Agnes Denes  

Agnes Denes er fædd í Búdapest í Ungverjalandi árið 1931, ólst upp í Svíþjóð en fór í listnám 

við Columbia University í Bandaríkjunum (Denes, á.á). Frá því á sjöunda áratuginum hefur 

hún tekið þátt í fjöldamörgum sýningum, bæði einka- og samsýningum. Áhugi Denes hefur 

beinst að fjölbreyttum og ólíkum sviðum s.s. heimsspeki, náttúruvísindum, siðfræði, 

stærðfræði, málvísindum og sálfræði. Verk hennar sameina oftar en ekki listrænan 

hugsunarhátt og vísindalega nálgun. Hún notar marga miðla til að koma verkum sínum á 

framfæri t.d. með teikningum, í rituðu máli, skúlptúrum, ljósmyndum, ljóðum, tónlist og 

beinum áhrifum á umhverfið. Agnes Denes hefur unnið ötullega að því að víkka út mörk 

umhverfislistar með vistfræðilegrar innblásinnar listar. Verk hennar hafa sterka 

fagurfræðilega tengingu en eru jafnframt tengd hringrás lífsins og fjalla oft um hlutverk og 

ábyrgð mannsins til að vernda jörðina. Skoðun Denes er að listin sé kjarni lífsins og að listin 

endurspegli lífið má greinilega sjá í verkum hennar. Ennfremur er það trú Denes að listin ætti 

að hafa mótandi áhrif á framtíðina og þróun hennar  

Umhverfislistaverkið „Tree Mountain – A Living Time Capsule“ eftir Denes hefur vakið 

talsverða athygli þar sem listaverkið hefur skýra vistfræðilega tenginu og er því ætlað m.a. að 

hreinsa andrúmsloftið. Verkið er gríðarstórt manngert sporöskjulaga fjall, 420 metra langt og 

38 metra hátt, í gamalli malarnámu í Ylöjärvi í Finnlandi. Í fjallið hafa verið gróðursett ellefu 

þúsund tré af ellefu þúsund einstaklingum (mynd 1). Trjánum er plantað í flókið 

stærðfræðimynstur sem byggir á gullinsniði og sólblóma/ananas mynstri sem Denes hannaði. 

Gerð verksins tók 14 ár, allt frá því að hugmyndin kviknaði hjá Denes árið 1982 og þar til að 

það var fullgert árið 1996. Sjálf framkvæmd verksins tók fjögur ár (Denes, á.á). 

Verkið er liður í að endurheimta vistgerð lands sem var eyðilagt með námugreftri á sínum 

tíma. Gróðursetning trjánna hindrar rof, eykur súrefnisframleiðslu og býr til búsvæði fyrir 

fjölbreytt gróður- og dýralíf. Vistheimt er langur og tímafrekur ferill. Þess vegna hefur verið 

tryggt að vernda svæðið næstu 400 árin gegn öllum breytingum og raski en það er áætlaður 

tími þess sem vistkerfið þarf til að ná hástigi. Listaverk Agnes Denes er það fyrsta í heiminum 
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þar sem listamaður endurheimtir umhverfisskemmdir með umhverfislist, ætlað komandi 

kynslóðum. Verkið hefur hnattræna þýðingu, alþjóðlega tenginu og einstaka tímalengd 

(Denes, á.á).  

 

Mynd 1: Umhverfislistaverkið „Tree Mountain – A Living Time Capsule“ eftir Agnes Denes er í 

Finnlandi. 

Jackie Brookner  

Jackie Brookner er fædd árið 1945 í Bandaríkjunum og starfar sem umhverfislistamaður, 

kennari og rithöfundur. Á heimasíðu hennar (Brookner, 2013) skýrir hún frá helstu 

drifkröftum í sinni listsköpun. Vatn og verndun þess er henni afar hugleikið. Síðustu 20 ár 

hefur hún unnið með hugmyndir að vistvænni notkun og hreinsun vatns. Listaverk Brookner 

og hönnun byggir á endurheimt votlendis með gróðri og skúlptúrum úr lifandi efni. 

Markmiðið er að sýna fram á að mengað regnvatn sé hægt að hreinsa og um leið búa til 

spennandi almenningsrými þar sem fólk kemst í snertingu við náttúruna og lífsnauðsynlegar 

hringrásir hennar. Með verkum sínum er Brookner að benda á að samfélagsleg gildi, menning 

og vistkerfi sé ein samofin heild. 
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Mynd 2: Umhverfislistaverkin The Laughing Brook, The Coyote Creek Filter og The Thumbprint 

Filter eftir Jackie Brookner. 

Þegar hún byrjaði að vinna með vatn árið 1995 gekk Brookner erfiðlega að fá fólk til að trúa 

því að vatnsvandamál væri til staðar. Í dag er öllum ljóst að vatn er auðlind sem við þurfum 

að fara vel með. Jackie Brookner (Brookner, 2013) segir ennfremur að jarðarbúar þurfi að átta 

sig á að þeir séu hluti af stórri og flókinni náttúrulegri heild og þurfi að haga sér eftir því. 

Almenningur þarf að taka þátt í að vernda jörðina á sjálfbæran og ábyrgan hátt. 

Umhverfislistaverk Jackie Brookner endurspegla með skýrum hætti hugmyndafræði hennar. 
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Það má meðal annars sjá í verkunum Laughing Brook, The Coyote Creek Filter og The 

Thumbprint Filter. 

Laughing Brook er á þar sem 106 skúlptúrum hefur verið komið fyrir í manngerðu votlendi. 

Verkið er á votlendissvæði í Cincinnati, Ohio. Svæðið nýtist sem almenningsgarður um leið 

og hann þjónar staðbundinni flóru og fánu. Notast er við sjálfbærar ofanvatnslausnir og er áin 

hluti af þeim. Efst í ánni eru skúlptúrar sem eru eins og hendur sem veita vatninu áfram en um 

miðbik árinnar umbreytast hendurnar í fiska (sjá mynd 2). Gróður sem vex í árfarveginum og 

mosi á skúlptúrunum hreinsa vatnið á náttúrulegan hátt án tilbúinna efna (Brookner, 2013). 

The Coyote Creek Filter og The Thumbprint Filter eru umhverfislistaverk sem eru staðsett við 

Roosevelt Community Center í Kaliforníu. Thumbprint Filter er spíralaga skúlptúr úr ryðfríu 

stáli sem á að minna á fingrafar, vatnshringiðu og stjörnuþoku (mynd 2). Verkið er í senn 

listaverk og viðtaki ofanvatns sem síar óhreinindi og mengun áður en vatninu er veitt aftur út í 

náttúrlegt vatnskerfi. Coyote Creek Filter er gegnsæ steinasía sem sýnir hreinsunarferil 

vatnsins en venjulega er hann ekki sýnilegur þar sem hann fer fram neðanjarðar. Í stálplötu 

utan um hluta skúlptúrsins hefur verið skorið út mynstur sem táknar nálægt straumvatnskerfi 

(Brookner, 2013). 

3.3.2 Umhverfislist með jarðfræðilegum áherslum 

Lois Dellert  

Lois Dellert er kanadískur umhverfislistamaður sem leggur aðaláherslu á jarðfræði, 

umhverfisvernd og skógrækt í verkum sínum. Hugmyndafræði hennar (Urban Forests & 

Political Ecologies, 2013) gengur út á að vinna gegn þeirri hugmynd að náttúran sé hlutgerð 

og að maðurinn standi fyrir utan hana sem stjórnandi. Í stað þess vinnur Dellert eftir 

vistfræðilegum kenningum, að náttúran sé óreiðukennd og ekki hægt að stjórna henni til 

fullnustu og að maðurinn sé aðeins einn þráður í annars flóknum vef náttúrunnar. 

Síðustu fimmtán ár hefur Dellert unnið að fjölda umhverfisverka, einkum skúlptúra, til að 

vekja almenning til umhugsunar um náttúruna, jarðfræði hennar og vistfræðilegt hlutverk. 

Hún hefur unnið mikið með opinberum aðilum og sérstaklega hefur hún einbeitt sér að vinna 

með skólum og nemendum þeirra. Mörg verka hennar standa á skólalóðum í Toronto (Urban 

Forests & Political Ecologies, 2013). Eitt af verkum hennar stendur við Rick Hansen 

Secondary School og nefnist verkið Rammed Earth Wall Project (Dellert, 2004). Listaverkið 

vann hún í samvinnu við nemendur skólans og var hluti af stærra verkefni innan skólans sem 

miðaði að því að blanda menningu, list og samfélagslegum þáttum saman. Innrömmuð jörð (e. 

rammed earth) byggir á aldargamalli aðferð sem komin er frá miðausturlöndum. Jarðvegi er 

þjappað, lagi eftir lagi, líkt og náttúruleg jarðvegslög, í form. Þjöppunin verður til þess að 

jarðvegurinn verður grjótharður og heldur lögun sinni. Nemendur við skólann blönduðu 

saman leirríkum jarðvegi við sand, sement og litarefni og bjuggu til yfir 100 mismunandi 

jarðvegslög (mynd 3). Hver og einn nemandi bjó svo til lítið einstaklingsverk úr brenndum 

leir sem þeir komu fyrir hér og þar í einum skúlptúrnum. Samkvæmt Dellert 

(Greenmuseum.org, 2010) eiga skúlptúrarnir að tengja saman jarðfræðilegan tíma og nútíðina 
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með því að umbreyta nútíma jarðvegi í jarðlög sem virka forn. Hún vinnur með upplifun 

áhorfandans að sjá jarðlög, sem minna á forna tíma, sem vanalega eru falin ofan í jörðinni. 

 

Mynd 3: Umhverfislistaverk Lois Dellert við Rick Hansen Secondary School í Ontario, Kanada.  

Strijdom van der Merwe 

Strijdom van der Merwe er Suður-Afrískur umhverfislistamaður, fæddur árið 1961 í 

Stellenbosch. Á heimasíðu hans (Merwe, 2013) kemur fram að verk hans taka mið af 

umhverfinu og landslaginu í kring. Van der Merwe notast við þann efnivið sem hann finnur á 

staðnum, steina, sand, vatn, við eða jarðveg. Efniviðinn mótar hann í geometrísk form, oft 

línur eða hringi, sem passa umhverfinu og tala til listamannsins hverju sinni. Skoðun Strijdom 

van der Merwe er að umhverfislist nái til allra þátta skynjunar s.s. vinds, lyktar og snertingar. 

Í náttúrunni eru möguleikarnir óþrjótandi og oft notar hann efni á nýjan hátt sem honum hafði 

ekki flogið í hug að nota áður. Verk Van der Merwe eru oft skammlíf svo hann notar 

ljósmyndir og ritaðan texta til að miðla verkum sínum til áhorfenda.  

Í umhverfislistaverkum Van der Merwe kemur oft fram jarðfræðileg tenging (Artthrob, 2002). 

Mismunandi litaður jarðvegur mótaður í línur eða hringi er þema sem má sjá í mörgum verka 

hans (mynd 4). Hann vinnur líka með roföflin í umhverfislist sinni, bæði sem tímaþátt þar 

sem vindur eða vatn eyðir skammlífum umhverfislistaverkum en einnig efniviðinn sjálfan s.s. 

sjávarbarðir steinar með sín ávölu form. Roföflin eru táknmynd breytinga. Allt er breytingum 

háð í náttúrunni og fegurð hennar er viðkvæm. Oftar en ekki eru verk Van der Marwe án titils 

og lýsing á tilurð þeirra í aðalhlutverki enda er það ferlið sem skiptir máli og samspil 

umhverfisins og listamannsins við sköpun verksins. Umhverfislistaverk Van der Merwe eru 

bæði í stórum skala sem litlum en það fer eftir umhverfinu. Hann hefur gert 
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umhverfislistaverk víða í heiminum þ.á.m. í Tyrklandi, Frakklandi, Belgíu, Svíþjóð, Japan, 

Ítalíu og Ástralíu. 

 

Mynd 4: Umhverfislistaverk eftir Strijdom van der Merwe. Hann notar oft mismunandi jarðveg sem 

hann finnur á svæðinu til að skapa verk sín. Einnig ljósa og dökka steina sem hann raðar upp. 

Stundum notast hann við vatn til að dekkja steina og fær þannig andstæður í litbrigðum. 

3.3.3 Umhverfislist með fagurfræði í forgrunni 

Nils Udo  

Nils Udo er fæddur árið 1937 og er þýskur umhverfislistamaður (Morning Earth, á.á). Hann 

starfaði fyrst sem listmálari en snéri sér að umhverfislist snemma á áttunda áratuginum. Udo 

vinnur mikið að list sinni á heimaslóðunum í Bavaria í Þýskalandi en hefur einnig ferðast víða 

um heim og unnið að listsköpun sinni. Eins og margir umhverfislistamenn vinnur Udo með 

það efni sem hann finnur hverju sinni úti í náttúrunni. Með tímanum hefur honum lærst hvaða 

efniviður hentar í listsköpun hans, hvenær ákveðnar blómtegundir blómgast, hvaða viður er 

sveigjanlegur, hvaða róta- og grastegundir er hægt að binda saman og almennri þekkingu á 

náttúrunni. Í verkum sínum vinnur Udo mikið með blóm og ber. Ljóðræn fegurð einkennir 
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listaverk hans og bera merki um innsæi listamannsins til að koma til skila fegurð náttúrunnar 

(mynd 5).  

 

Mynd 5: Umhverfislistaverk eftir Nils Udo. Hann vinnur mikið með blóm, ber og lauf sem gefa verkum 

hans fallega litatóna.  

Í viðtali við Nils Udo (Morning Earth, á.á) kemur fram að það sé honum lífsnauðsynlegt að 

komast í snertingu við náttúruna, vinna með náttúruna í náttúrunni. Udo segir ennfremur að 

öll séum við hluti af náttúrunni en því miður fylgi mannkyninu eyðilegging náttúrunnar. Það 
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hafi því verið honum mikilvægt að vega upp á móti eyðileggingunni með því að skapa 

listaverk sem tvinna saman náttúru og list á fagurfræðilegan hátt. Í þessu felst ákveðin 

þverstæða því þrátt fyrir að vinna samhliða náttúrunni að verkum sínum, nota náttúrlegan 

efnivið, skera verkin sig úr umhverfinu og eru því ekki hluti af náttúrulegu umhverfi sínu.  

Aðalmarkmið Udos er að ná fram fullkomnum samhljómi (Greenmuseum.org, 2002). Í 

náttúrunni má finna þennan samhljóm. Það efni sem er ekki náttúrlegt sker sig úr sem falskur 

tónn. Þess vegna er honum mikilvægt að notast aðeins við það efni sem hann finnur á hverjum 

stað. Yfirgnæfandi gnægð af náttúrulegum efnivið veitir honum innblástur. Hans leið að 

sköpun listaverka felst í að safna, varðveita og sýna þennan náttúrlega efnivið. 

Vegna þess að Udo notar náttúrulegan efnivið eru verk hans háð eyðingaröflunum og endast 

oft stutt. Umhverfislistaverkin ganga þannig aftur inn í náttúrulega hringrás og verða aftur 

hluti að náttúrunni. Udo notar ljósmyndir til að fanga augnablikið og varðveitir þannig 

forgengileg verk sín til lengri tíma (Morning Earth, á.á) 

Richard Long  

Richard Long fæddist í Bristol, Englandi árið 1945 og er einn virtasti umhverfislistamaður 

Bretlands (Long, á.á). Hann vinnur mikið á sínum heimaslóðum í Bristol en fer einnig 

erlendis til að vinna að verkum sínum, m.a. á Íslandi. Hann hefur gert umhverfislistaverk í 

öllum heimsálfunum, síðasta heimsálfan sem hann heimsótti, og skapaði umhverfislistaverk, 

var Suðurskautslandið árið 2012. Verk Longs eru fjölbreytt í einfaldleika sínum, skúlptúrar, 

leðjuverk, ljósmyndir, ritaður texti, steinhringir, beinar línur myndaðar úr steinum og verk úr 

rekaviði. Flest verka sinna vinnur hann úti í náttúrunni en einnig fæst hann við innsetningar 

þar sem hann notar steina, rekavið og leðju. Þekktastur er Long fyrir verk sín þar sem hann 

gengur eftir sömu línu, fram og til baka, þar til far hefur myndast í jörðina (mynd 6). Hann 

tekur síðan myndir af þessum gjörningum sínum til að miðla til áhorfenda. Verk Long 

einkennast af beinum línum og hringjum í mismunandi útfærslum. Hann er einnig þekktur 

fyrir að raða steinum í hring eða beina línu sem kallast á við forn menningarsamfélög og þau 

listaverk og steinhringi sem þau skildu eftir.  

Um hugmyndafræðina á bak við verkin kemur fram í viðtali Sean O'Hagan (O'Hagan, 2009) 

við Long að hann njóti þess að ganga og með því getur hann skapað einföld en jafnframt 

persónuleg verk. Oft gengur hann í marga daga þar til hann finnur rétta staðinn en verkið 

sjálft tekur ekki svo langan tíma miðað við gönguna. Lengsta gangan sem Long hefur farið í 

til að skapa umhverfislistaverk er 21 dags ganga í Nepal. Long gekk yfir Ísland á 14 dögum 

árið 1974. Árið 1998 gekk hann frá suðurodda Bretlands til norðuroddans, alls um 1.658 km 

leið, til að taka stein frá suðurströndinni, setja hann niður á norðurströndina, taka annan stein 

þar og ganga svo aftur til baka og setja norðursteininn á suðurströndina.  

Honum líður best í landlagi þar sem víðátta og berangur einkenna svæðin (Butler, 2008). Þar 

verður hann fyrir mestum hughrifum af landinu, sem brýst út í sköpunargleði og þörf. Helsti 

innblástur að verkum Longs fær hann úr umhverfinu, því hráefni sem liggur fyrir fótum hans 

allt í kring. Long segist vera tækifærissinni og hann gangi út í veröldina með opnum hug og  
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Mynd 6: Umhverfislistaverk eftir Richard Long. Línur og hringir eru áberandi í verkum Longs. Tvær 

neðstu myndirnar eru frá Íslandi. 

leyfi umhverfinu að fylla sig andagift. Hugmyndin að búa til eitthvað úr engu heillar hann. 

Engan efnivið þarf nema listamanninn sjálfan og smá þolinmæði til að búa til manngerða línu 

á túni. Tíminn hefur áhrif á mörg verka Long, sum endast stutt en önnur endast lengur. 

Ljósmyndir og skrifaðar lýsingar Longs eru því oft eina birtingamynd verka hans. Sum 

verkanna hefur hann aðeins augum litið, vegna staðsetningar eða forgengileika verkanna. Það 

skiptir hann samt ekki máli því gleðin og nándin við náttúruna er það sem Long metur mest. 
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Andy Goldsworthy  

Andy Goldsworthy fæddist í Englandi árið 1956 en flutti seinna til Skotlands. Hann er með 

B.a. gráðu í listum, hefur unnið til margra verðlauna og er afar virtur umhverfislistamaður. 

Goldsworthy vinnur mikið með hringformið, boga, spírala, línur, liti, áferð, egglaga form og 

er einnig þekktur fyrir jafnvægislistir sínar með steinum (e. rock balancing) (Andy 

Goldsworthy Digital Catalogue, á.á).  

 

Mynd 7: Verk eftir Andy Goldsworthy. Hann vinnur með þau efni sem hann finnur hverju sinni út í 

náttúrunni og taka þau mið af árstíðum og veðri. 
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Hann notar þau efni sem hann finnur úti í náttúrunni og notar hendurnar til að skapa listaverk 

sín (Andy Goldsworthy Digital Catalogue, á.á). Goldsworthy hefur unnið mikið með laufblöð, 

blóm, grýlukerti, mold, köngla, snjó, steina, greinar og vatn (mynd 7). Verk hans endast 

yfirleitt ekki lengi enda búin til úr hverfulum efnum og eru háð veðri og vindum. 

Goldsworthy tekur ljósmyndir af öllum verkum sínum, hvort sem þau heppnast vel eða 

mistakast og miðlar þeim þannig til umheimsins. Einnig hafa verið gerðar heimildamyndir og 

stutt innslög af verkum Goldworthys sem má finna á youtube (Youtube, 2001). Með því að 

skoða þau fæst góð innsýn í sköpunarferlið og næmni listamannsins á umhverfið. 

Goldsworthy vinnur mikið með höndunum og segist finna frelsið í því (Morning Earth, á.á). 

Hann notar einnig þau verkfæri sem hann finnur á staðnum s.s. hvassan stein, fjaðrir eða 

þyrna. Hann nýtir það sem hann finnur bæði sem efnivið í listaverkin sjálf en líka sem 

verkfæri. Mismunandi veðurfar býður upp á ólík viðfangsefni, ef það snjóar býr hann til 

snjóskúlptúra og ef það rignir nýtir hann tækifærið til að búa til regnskugga með því að 

leggjast á jörðina (mynd 7). Staðsetningar listaverkanna ráðast af upplifun og hvort landið tali 

til hans.  

Þegar hann vinnur með lauf, steina eða trjágreinar er það ekki aðeins efniviður heldur líka 

bein snerting við lífið sjálf í efniviðnum og í kringum hann. Þegar hann hefur lokið við 

listaverkið skilur hann það eftir og leyfir náttúrunni að hafa sinn framgang. Náttúran er 

síbreytileg og telur Goldsworthy að breytingar séu lykillinn að skilningi (Morning Earth, á.á). 

Því vill hann að verk sín séu í eðli sínu viðkvæm og næm gagnvart þeim breytingum sem 

náttúran felur þeim. Hvert listaverk felur í sér upphaf og endi líkt og hringrás lífsins. 

Boðskapurinn í verkum hans er einfaldur en hann er að virða og meta náttúruna, fegurð 

hennar og margbreytileika.  

Við gerð listaverka sinna sýnir Goldsworthy einstaka þolinmæði. Sum verkin þurfa margar 

tilraunir áður en rétt jafnvægi næst en hann lítur á það sem tækifæri til að læra betur á þann 

efnivið sem hann er að vinna með. Goldsworthy segist hafa lært af náttúrunni að ekkert sé 

gefið eða öruggt (Hulick, 2010). Það er ósjaldan að verk bráðna, fjúka í burtu, hrynja eða 

blotna. Þannig verður hann að læra að vinna í sátt og samlyndi við náttúruöflin til að ná fram 

rétta augnablikinu sem getur skapað kjöraðstæður. 

3.3.4 Umhverfislist með samfélagslegri áherslu 

Christo & Jeanne-Claude 

Christo og Jeanne-Claude eru umhverfislistamenn sem vinna með samfélagslegar áherslur í 

verkum sínum. Christo er fæddur þann 13. júní 1935 í Búlgaríu en flutti síðar til Frakklands. 

Jeanne-Claude var frönsk, fædd sama dag og ár en hún lést í nóvember 2009. Þau kynntust 

árið 1958, felldu hugi saman, giftu sig og unnu saman að listsköpun allt þar til Jeanne-Claude 

lést. Þekktust eru þau fyrir innpökkunarlist þrátt fyrir að hún sé aðeins hluti af þeim verkum 

sem þau hafi unnið að.  

Á heimasíðu þeirra (Christo and Jeanne-Claude, 2013) kemur fram að innpökkun sé alls ekki 

drifkrafturinn í verkum þeirra. Hins vegar vinna þau mikið með efni og vefnað. Það sem 
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heillar þau eru viðkvæm efni sem endast stutt og túlka stuttan líftíma verka þeirra. 

Hugmyndafræðin á bak við listsköpun þeirra er að vekja fram þær tilfinningar sem 

mannfólkið hefur til þess sem endist stutt. Fólk elskar og er umhugað um barnæskuna vegna 

þess að það veit að hún endist ekki til eilífðar. Markmið Christo og Jeanne-Claude er að koma 

þessum tilfinningum inn í verk sín. Sú staðreynd að verkin þeirra endast stutt verður til þess 

að fólk finnur hjá sér þörf til að skoða verkin sem fyrst.  

 

Mynd 8: Umhverfislistaverkin Wall of Oil Barrels - The Iron Curtain ,Surrounded Islands og The 

Gates eftir Christo og Jeanne-Claude. Skissur Christo eru ekki síðri heimild en ljósmyndirnar. 
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Verkin eru oft í mjög stórum skala og oftar en ekki enda þau enn stærri en hugmyndir þeirra 

voru í byrjun verkefna. Vinnuferlið þeirra er að í byrjun ræða þau saman um hugmyndir sínar, 

síðan teiknar Christo skissur af verkinu. Að síðustu eru gerð ýmis hugmyndaspjöld, teikningar 

og módel þar sem verkið mótast í smáatriðum. Verkin eru oft lengi á skissustiginu og í þeim 

má sjá þrotlausa rannsóknarvinnu um staðsetningu verksins, umhverfisaðstæður og hvaða fólk 

notar svæðið. Að lokum verður til nákvæmur uppdráttur og listaverkið skapað í völdu 

umhverfi. Þau fjármagna öll verk sín sjálf og öllum er frjálst að koma og skoða þau 

endurgjaldslaust á meðan þau standa. 

Allur efniviður sem fer í listaverkin er endurunninn þegar verkin eru tekin niður. Á 

heimasíðunni kemur fram að þeim Christo og Jeanne-Claude sé mjög umhugað að skila 

landinu aftur í því ásigkomulagi sem það var í. Nema í tilfelli umluktu eyjanna í Florida því 

áður en þau komu fyrir verki sínu tíndu þau og sjálfboðaliðar 40 tonn af rusli sem hafði 

safnast á ströndum eyjanna. Þeim var því skilað hreinum og í betra ásigkomulagi. 

Vitundarvakning almennings í garð umhverfismála er listamönnunum hugleikin. 

Í gegnum árin hafa fjöldamörg umhverfislistaverk þeirra Christo og Jeanne-Claude litið 

dagsins ljós. Þeirra á meðal eru Surrounded Islands í Miami (mynd 8). Ellefu eyjar voru þá 

umluktar með bleiku gerviefni sem flaut ofan á sjónum. Skæri bleiki liturinn dró fram gróður 

eyjanna, bláma himinsins yfir Miami og litbrigði grunnsævisins við eyjarnar. Verkið stóð í 

tvær vikur og vakti mikla athygli almennings. Með verkinu vildu Christo og Jeanne-Claude 

leggja áherslu á tengingu Miamibúa við land og vatn vegna búsetu sinnar. 

Annað verk sem hefur skíra samfélagslega tengingu er fyrsta verkið sem þau Christo og 

Jeanne-Claude unnu saman, Wall of Oil Barrels - The Iron Curtain (mynd 8) sem þau gerðu 

árið 1962. Þau lokuðu þröngu stræti í París með vegg gerðum úr 89 olíutunnum. Veggurinn 

var mótmæli gegn byggingu Berlínarmúrsins sem var byggður 1961.  

Eitt af nýrri verkum Christo og Jeanne-Claude er The Gates (mynd 8) í Central Park í New 

York, sem leit dagsins ljós í febrúar 2005. Í garðinum var komið fyrir 7.503 hliðum með 

appelsínugulum fánum sem liðuðust um garðinn líkt og gyllt fljót. Ferköntuð hliðin töluðust á 

við ferköntuð háhýsin umhverfis garðinn en náttúrulegar línur trjánna og mjúkar línur 

göngustíganna endurspegluðust í bylgjuhreyfingum appelsínugulu fánanna í vindinum. 

Almenningur notaði garðinn líkt og áður en upplifði garðinn með nýjum hætti. Undir 

hliðunum með fánunum myndaðist heitur, gylltur skuggi sem fólk upplifði sem gekk undir 

hliðin. Skissur Christo af verkinu standa ekki síður sem listaverk og lifa áfram þó hliðin hafa 

verið tekin niður (Christo and Jeanne-Claude, 2013). 

Daniel Dancer  

Daniel Dancer er bandarískur umhverfislistamaður. Hann heillaðist snemma af himnalist (sky 

art) þ.e. list sem nýtur sín best úr lofti. Á ferðum sínum um Suður-Ameríku varð hann fyrir 

innblæstri þegar hann sá hina þekktu Nazca-línu. Upp frá því hefur hann unnið að sköpun 

himnalistar. Verk hans miða að því að örva ímyndunaraflið til að sjá heildarmyndina (e. the 

big picture) og ýta undir skilning á hvernig mannfólkið tengist hvort öðru og öllu lífi. 
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Hugmyndafræði Dancers tekur mið af fimm liðum, samfélaginu, þakklæti, samstarfi, 

himninum og hverfulleika. Honum er einnig umhugað að ýta undir sjálfbærni í samfélögum 

og auka samfélagslega ánægju. 

 

Mynd 9: Umhverfislistaverk eftir Daniel Dancer. Hann fær almenning með sér í lið til að skapa verkin 

og mót þau. 

Dancer fær fjölda fólks, oft skólabörn, til að forma verk sín með því að raða þeim upp og 

tekur síðan loftmynd af útkomunni (mynd 9). Með því tekur almenningur þátt í að skapa 

saman eitthvað fallegt og hver einstaklingur á hlutdeild í verkinu. Oft eru verk Dancer 

samfélagsmiðuð og vekja athygli á umgengni okkar við jörðina og umhverfið (Dancer, 2007). 

3.3.5 Umhverfislist með pólitískum áherslum 

Pia Skogberg og Lisa Glindvad  

Pia Skogberg er sænskur listamaður og helstu hugðarefni hennar eru mannslíkaminn, náttúra 

og fána hennar (Skogberg, á.á). Lisa Glindvad er dönsk og vinnur sem grafískur hönnuður 

(Glindvad, á.á). Saman unnu þær að umhverfislistaverkinu Loftslagsupplýsingasvæflinum 

árið 2009 þegar loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna var haldin í Kaupmannahöfn.  

Um verkið segja listamennirnir að loftslagsbreytingar eru staðreynd sem allir verða að taka 

afstöðu til (Skógrækt ríkisins, 2009). Upplýsingar sem almenningur fær eru misvísandi og 

mótsagnakenndar. Oft reynist leikmönnum erfitt að greina milli mismundandi vísindalegra 

upplýsinga sem allar eru settar fram sem vísindalegur sannleikur. Markmið með 

umhverfislistaverki þeirra Skogberg og Glindvad var að setja fram stutt og lýsandi textabrot 

úr umræðunni um loftslagsmálefni á fagurfræðilegan og listrænan hátt. Með því vildu þær 



 

   

 

18 

opna fyrir áhorfendum möguleika á að íhuga og komast að sjálfstæðri niðurstöðu um þróun 

loftslagmála á nýjan máta. 

 

Mynd 10: Umhverfislistaverkið Loftslagsupplýsingasvæfillinn eftir Skogberg og Glindvad. Svæflunum 

var komið fyrir á mögum stöðum á Norðurlöndunum þar á meðal í Hallormstaðarskógi og við 

Skriðuklaustur. 

Umhverfislistaverkið var búið til úr striga, dönskum dagblöðum og grasfræjum og búinn til 

svæfill. Í strigann voru saumaðar út setningar um loftslagsmálefni á dönsku, sænsku og 

íslensku (mynd 10). Við það urðu setningarnar áþreifanlegar og raunverulegar. Svæflinum var 

síðan komið fyrir á nokkrum stöðum á Íslandi, Danmörku og Svíþjóð. Svæfillinn var 

staðsettur út í náttúrunni þar sem grasfræin spíruðu. Allt efnið í svæflinum var 

niðurbrjótanlegt í náttúrunni og hafði því jákvæð áhrif á umhverfið. Á Íslandi var komið fyrir 

Loftslagsupplýsingarsvæflum í Hallormstaðaskógi og við Skriðuklaustur (Skógrækt ríkisins, 

2009). 
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Henk Hofstra  

Henk Hofstra er hollenskur listamaður sem hefur unnið að umhverfislistaverkum með 

pólitískum undirtón (Hofstra, á.á). Sum verka hans gagnrýna skuldsetningu þjóðfélagsins, 

önnur beina augum að hnattrænni hlýnun og enn önnur snúast um umhverfispólitík. Þrátt fyrir 

að beina sjónum að alvarlegum málefnum er mikill húmor og gleði í verkum Hofstra. 

 

Mynd 11: Umhverfislistaverkin Water is leven og Art-Eggcident eftir Henk Hofstra. Verkin 

endurspegla kímnigáfu og gleði Hofsta en um leið er alvarlegur undirtónn um mikilvægi verndunar 

nátturunnar. 

Umhverfislistaverk sem Hofstra vann í heimabæ sínum Drachten í Hollandi vakti mikla 

athygli, bæði innan- sem utanlands. Verk hans fólst í að mála stóra umferðagötu skærbláa 

(mynd 11) og skrifa með stórum stöfum að vatn sé lífsnauðsynlegt (h.water is leven). Með 

þessu vísaði Hofstra til þess að áður fyrr rann þarna á en nú væri búið að útrýma náttúrunni úr 

borgarumhverfinu. Í kjölfar umhverfislistaverksins spannst mikil umræða og nú er búið að 

grafa fyrir ánni aftur. Áin hefur gætt miðbæ Drachten nýju lífi. 

Umhverfislistaverkið Art-Eggcident (mynd 11) felur í sér tilvísun í hnattræna hlýnun og 

loftslagsbreytingar. Átta stór egg, um 30 metrar í þvermál og tíu minni með upphleyptar 

eggjarauður þekja yfir 14.000 m2 á torgi í Leeuwarden í norðanverðu Hollandi. Verkið á að 

opna augu áhorfandans og fá hann til að hugsa um umhverfið frá nýju sjónarhorni. Á 

heimasíðu sinni segir Hofstra að listin eigi að vera skemmtileg, gamansöm og fá fólk til að 

draga upp myndavélarnar. Listin eigi að vekja upp tilfinningar og hrista upp í fólki. 
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3.3.6 Umhverfislist með heimspekilegum áherslum 

Robert Smithson 

Einn þekktasti umhverfislistamaður Bandaríkjanna var Robert Smithson (Smithson, á.á). 

Hann fæddist í New Jersey árið 1938 en lést í flugslysi árið 1973 þegar hann var að leita að 

hentugum stað fyrir eitt verka sinna. Hann var fjölhæfur listamaður og stundaði listsköpun 

sína á víðu sviði innan listarinnar en er þó þekktastur fyrir jarðlist (e. earthwork) sína. 

Smithson notaði ýmsa miðla til að koma verkum sínum á framfæri, ljósmyndir, kvikmyndir 

og ritað mál. Sýn Smithsons á að umhverfislistaverk ætti ekki bara að vera staðsett á landi 

heldur frekar að vera hluti af landinu var partur að hugmyndarfræði og heimsspeki 

umhverfislistar. Hann leit svo á að landið og umhverfið væri nýr miðill listarinnar sem væri 

hægt að móta í þágu listrænnar túlkunar. Hluti af sköpuninni fælist í hvernig umhverfið og 

náttúruöflin hefðu áhrif á verkin og myndu að lokum eyða þeim. Tíminn gegnir því 

lykilhlutverki í sköpun umhverfislistar og efnið ræður því hversu lengi verkið stendur 

(Lunberry, 2002). 

 

Mynd 12: Spiral Jetty, Broken Circle/Sprial Hill og Floating Island eftir frumkvöðulinn Robert 

Smithson. Eyjan varð ekki að veruleika fyrr en eftir andlát Smithson. 
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Þekktast verk Roberts Smithsons er án efa umhverfislistaverkið Spiral Jetty (mynd 12) sem er 

jafnframt eitt þekktasta umhverfislistaverk sögunnar (Robert Smithson, 2014). Spiral Jetty er 

staðsett við Great Salt Lake-vatnið í Utah. Hann valdi staðinn vegna þess að hann heillaðist af 

lit vatnsins sem getur tekið á sig rauðbleikan lit vegna örvera sem þrífast í söltu vatninu. 

Verkið myndar gríðarstóran spíral sem nær frá ströndinni og út í vatnið. Smithson notaði 

náttúruleg hráefni við gerð spíralsins, svarta basalt steina og hnullunga og jarðveg. Stígur lá 

eftir miðju verkinu endilöngu og var hægt að ganga eftir öllu verkinu inn að miðjunni.  

Smithson vann verkið árið 1970 og var hugsunin á bak við verkið að það myndi standa þarna í 

áratugi eða árhundruð, veðrast og breytast með tímanum eins og annað í umhverfinu. Tveim 

árum eftir að verkið var gert var það komið á kaf í vatn þar sem yfirborð Great Salt Lake-

vatnsins hafði risið mjög vegna örari snjóbráðnunar í fjöllum í kringum vatnið, hækkandi 

grunnvatnsstöðu og tíðari rigninga. Þetta kom listamanninum á óvart en engu að síður studdi 

hugmyndir hans um verkið þ.e. að allt hefur sinn tíma (Lunberry, 2002). Upp úr aldamótunum 

fór vatnsyfirborðið lækkandi og spírallinn kom aftur í ljós en í nokkuð breyttri mynd. Salthúð 

þekur nú svörtu basalt steinana svo spírallinn er nú hvítur en ekki svartur eins og upphaflega. 

Verkið er því síbreytilegt eins og vatnsyfirborðið og háð náttúruöflunum (Smithson, á.á).  

Þó að Spiral Jetty sé án efa þekktasta verka Smithsons þá vann hann talsvert að umhverfislist. 

Önnur verk eftir hann eru meðal annars Broken Circle og Spiral Hill í Emmen í Hollandi. 

Broken Circle og Spiral Hill eru staðsett í gamalli yfirgefinni sandnámu. Verkið Broken 

Circle nær út í vatn líkt og Spiral Jetty en Spiral Hill er við hlið þess eins og sjá má á mynd 12 

(E-flux, á.á).  

Annað þekkt umhverfislistaverk eftir Smithson er Floating Island to Travel Around 

Manhattan Island (mynd 12). Hugmyndina fékk hann út frá Central Park og Olmsted þ.e. að 

búa til náttúrulegt umhverfi innan borgamarkanna. Verkið var enn á hugmyndastigi þegar 

Smithson lést en ekkja hans, Nancy Holt, stóð fyrir framkvæmd verksins 35 árum eftir að 

Smithson skissaði fyrst upp hugmyndina (Smithson, á.á).  

Árif Robert Smithson á listheiminn eru óumdeilanleg og hafa haft víðtæk áhrif á komandi 

kynslóðir í listsköpun og ekki síður með hvaða hætti við horfum á umhverfið. Smithson var 

ekki einungis listamaður heldur einnig hugmyndasmiður sem hefur haft mótandi áhrif á 

umhverfislist. Enn í dag er verið að sýna verk hans og vitnað í ritverk þar sem hugmyndafræði 

og leitandi spurningar um listina eru reifaðar (Smithson, á.á).  

3.4 Samantekt  

Eins og sjá má á umfjölluninni hér fyrir frama eru umhverfislistamenn ólíkur hópur 

listamanna með fjölbreyttan bakgrunn og áhuga. Þeir eiga það þó sameiginlegt að listsköpun 

þeirra og umhverfið eru samtengd. Eins vinna þeir gjarnan með upplifunargildi þ.e. að verkin 

skapi ákveðna upplifun hjá áhorfandanum og vekji hann til umhugsunar. Frá því að 

umhverfislistin kom til sögunar hafa margir mótað stefnu hennar eins og frumkvöðlarnir 

Robert Smithson, Agnes Denes og Richard Long. Stefna umhverfislistarinnar og 

hugmyndafræði breytast með nýjum listamönnum og á síðustu árum hefur umhverfislistin 
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aftur ratað inn í sýningarsalina að einhverju leiti. Sumir umhverfislistamenn hafa farið þá leið 

að færa náttúruna inn í sýningarsalina og til áhorfandans þar sem aðgengi að 

umhverfislistaverkum úti í náttúrunni er oft takmarkað. Bæði Andy Goldsworthy og Richard 

Long hafa fært umhverfislist sína inn í sýningarsalina að einhverju leiti þó að yfirleitt séu verk 

þeirra sköpuð undir berum himni.  

Á Íslandi hefur sama þróun átt sér stað. Þeir íslensku listamenn sem einbeita sér að 

umhverfislist einskorða sig ekki við að skapa út í náttúrunni heldur leyfa náttúrunni að ná inn 

í sýningarrýmið. Íslenskir umhverfislitamenn eru ekki fjölmennur hópur og því er þeim ekki 

skipt upp í flokka eftir áherslum í listsköpun sinni. Í staðinn er almenn umfjöllun um 

listamennina og síðan rýnt nánar í einstök verk og fyrir hvað þau standa. 

3.5 Umhverfislist á Íslandi  

Rúrí 

Rúrí eða Þuríður Rúrí Fannberg eins og hún heitir fullu nafni er fædd í Reykjavík árið 1951. 

Hún er fjölhæfur listamaður sem vinnur á breiðu sviði. Listaverkin eru sett fram með 

margvíslegri tækni, svo sem skúlptúrar, innsetningar, margmiðlunarverk, gjörningar, bókverk, 

kvikmyndir, video, hljóðverk, blönduð tækni, tölvuvædd og gagnvirk verk. Listaverk Rúríar 

hafa verið sýnd víða á alþjóðlegum vettvangi þar sem verk hennar hafa vakið mikla athygli og 

umfjöllun (Rúrí, á.á). Umhverfi og náttúra hefur alltaf leikið stóran þátt í verkum Rúríar og á 

9. áratug síðustu aldar var hún hluti af hópi listamanna sem héldu sýningar undir nafninu 

Experimental Environment. Árið 1980 skipulagði Rúrí sýningu fyrir hópinn við Korpúlfsstaði 

þar sem 45 listamenn frá Norðurlöndunum tóku þátt.  

Dæmi um umhverfislitaverk eftir Rúrí með sögulegum áherslum eru regnbogalistaverk 

hennar. Þekktasti regnboginn er útilistaverkið fyrir framan Flugstöðina í Keflavík en hann er 

ókláraður þ.e. ekki allur boginn. Einnig hefur hún gert regnboga úr hverfulum efnum (mynd 

13). Annar þeirra gerði hún úr bambusstöng og handlituðum hör sem hún kveikti síðan í. Hinn 

regnbogann vann hún úr lituðum saltblokkum sem staðsettar voru fyrir framan Kjarvalstaði. 

Veðuröflin eyddu síðan saltblokkunum með vatni og vindi (Schoen & Halldór B. Runólfsson, 

2011). Regnbogarnir standa fyrir hverfulleikann, hann birtist fyrirvaralaust en er horfinn eftir 

nokkur augnablik. Einnig er sterk vísun í norræna goðafræði og þá sagnaarfleið sem við búum 

svo ríkulega yfir á Íslandi. Regnbogabrúin Bifröst er sterkt sagnaminni og rauði liturinn í 

regnboganum táknar eldinn og eyðingarmátt hans (Schoen, 2011). 

Annað umhverfislistaverk eftir Rúrí hefur sterka jarðfræðilega tengingu en það er listaverkið 

Fyssa í Grasagarðinum í Reykjavík (Rúrí, á.á). Listaverkið stendur að hluta til upp úr 

yfirborði jarðar, að hluta til gengur það niður í jörðina og myndar gjá, og að hluta til breiðir 

það sig flatt á yfirborðinu (mynd 13). Það myndar línu í gegnum steinlögnina í garðinum sem 

gefur til kynna sprungustefnu jarðlaga á Íslandi. Nafn listaverksins er Fyssa, sem er samstofna 

orðinu foss. Grunnhugmynd verksins er náttúruöflin eins og þau birtast á Íslandi. Jörðin rifnar 

svo sprungur og gjár myndast, berggangar verða til í gosum, jarðlög eyðast og drangar rísa. 

Vatn safnast í gjár, frýs í glufum og klýfur björg. Ásýnd verksins er breytileg eftir árstímum 
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en einnig er vatnsrennslið síbreytilegt, líkt og í náttúrunni, þannig að ásýnd verksins breytist 

stöðugt. Hljóðið sem myndast þegar vatnið fellur í gjána er síbreytilegt vegna mismunandi 

þrýstings í vatnsbununum.  

 

Mynd 13: Umhverfislistaverk eftir Rúrí. Sum verka Rúríar eru varanleg eins og Regnboginn fyrir 

framan Flugstöðina og Fyssa sem er í Grasagarðinum. Önnur endast skemur eða eru hluti af 

sýningum. Verkið Tortími/Termining (neðst til hægri) er ádeila á virkjunarframkvæmdir á hálendi 

Íslands. Myndin á dreglinum sem tættur er niður er af fossi sem ekki er lengur til, hann er kominn 

undir uppistöðulón Kárahnjúka. 

Síðasta áratuginn hafa verk með samfélagslegum, siðferðislegum og umhverfisverndar-

boðskap verið áberandi í listsköpun Rúríar. Kemur það til vegna beislunar vatnsafls og 

orkunýtingar á Íslandi síðustu árin. Rúrí hefur verið fremst í flokki mótmælenda 

vatnsaflsbeislunar og einkennast listaverk hennar af því. Fossar og straumvötn eru henni 

hugleikin og birtast í ýmsum myndum (mynd 13). Verkið Tortími/Termining hefur augljósa 

skírskotun í umhverfisvernd. Sjö metra renningur með mynd af Töfrafossi við Kárahnúka er 

festur við vélbúnað. Skynjari nemur hreyfingu og ef áhorfendur koma of nálægt verkinu 

kviknar mótor sem tætir bút af fossinum niður. Afrifurnar falla í glæran kassa þar sem 
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áhorfendur geta séð eyðileggingu fossins. Búið er svo um að vélbúnaðurinn er 

tilviljunarkenndur og því er ekki hægt að vita fyrirfram hversu lengi hann er í gangi og þar 

með hversu mikið af fossinum eyðist hverju sinni. Áhorfandinn getur því ekki séð fyrir 

afleiðingar gjörða sinna ef hann hættir sér of nálægt verkinu til að skoða það. Þessi þáttur 

hefur beina tengingu við náttúruvernd og þær óvissu afleiðingar sem hljótast af virkjun 

fallvatns (Schoen, 2011).  

Ólafur Elíasson 

Ólafur Elíasson er fæddur árið 1967 í Kaupmannahöfn í Danmörku en er af íslenskum ættum 

(Ólafur Elíasson, á.á). Ólafur er þekktastur fyrir skúlptúra og umsvifamiklar innsetningar þar 

sem hann notar frumefni eins og ljós, vatn og lofthita til að auka reynslu áhorfandans af 

verkinu. Einkenni Ólafs er vísindaleg og tæknileg sýn á viðfangsefnin en oft má finna einnig 

sterk tengsl við náttúru og umhverfi í verkum hans. Árið 1995 stofnaði hann Studio Ólafs 

Elíassonar í Berlín sem er tilraunastofa fyrir rýmisrannsóknir. Ólafur er virtur listamaður sem 

vinnur á mörgum sviðum innan listarinnar og hafa verk hans verið sýnd út um allan heim. 

Umhverfislistaverk Ólafs eru jafn ólík og þau eru mörg, sum eru tímabundin meðan önnur eru 

varanleg.  

Eitt þekktasta umhverfislistaverk Ólafs er The weather project sem var sett upp í Tate Modern 

listasafninu í London árið 2003 (Guerra & Grynsztejn, 2008). Listaverkið fékk mikla 

fjölmiðlaumfjöllun á sínum tíma og áhorfendur miðluðu einnig upplifun sinni af verkinu með 

því að setja inn myndbönd á Youtube. Verkið var sýnt í hálft ár og um tvær milljónir gesta 

sáu það, þar af margir oftar en einu sinni. Áhorfendur voru heillaðir af verkinu og má segja að 

upplifun þeirra hafi náð lengra en sýningarsalurinn því þeir fóru með þessar sterku tilfinningar 

og upplifun út í samfélagið. Ólafur náði að skapa tilbúna náttúru inn í sýningarsal eða eins 

konar „aðra náttúru“. Þrátt fyrir að verkið hafi sterka vísun í fagurfræði hefur það einnig vísun 

í samfélagsleg gildi og mannlega hegðun ásamt hinni augljósu náttúrutengingu. Í gjafabúð 

safnsins voru innkaupapokar merktir með setningum eins og Leiðir spjall um veðrið til 

vináttu? eða Hefur þú talað um það að tala um veðrið í dag? Eins voru auglýsingaspjöld fyrir 

sýninguna einungis með veðurlýsingum en ekki minnst á verkið sjálft. Verkið snerti á 

mörgum flötum þrátt fyrir einfaldleika þess. Upplifun áhorfenda var mjög sterk og þeim 

fannst eins og þeir væru hluti af verkinu. Ólafur segir frá því í bókinni Olafur Eliasson:The 

Nature of Things (Guerra & Grynsztejn, 2008) að verkið hafi vakið upp tilfinningar sem ekki 

er hægt að útskýra með vísindalegum hætti. 

Verkið var staðsett í stórum sal, Turbine Hall; þar sem búinn var til fíngerður úði í loftinu 

með 16 rakatækjum. Úðinn eða mistrið minnti á Lundúnarþokuna sem oft liggur yfir borginni. 

Í enda salarins í ca. 30 metra hæð hékk gríðarstór gulur hnöttur líkt og dimm vetrarsól (mynd 

14). Í loftinu hafði verið komið fyrir speglum sem þöktu allt loftið og hækkaði salinn um 

helming en var þó stór fyrir. Sólin var reyndar ekki hnöttur heldur búin til úr stálramma úr 

hálfhring og inn í hann var komið fyrir um 200 gulum lömpum. Hálfhringurinn speglaðist í 

loftinu og þannig virtist hringurinn heill. Áhorfendur böðuðu sig í hinu tilbúna sólarljósi 

Ólafs, lögðust á gólfið til að finna spegilmynd sína langt fyrir ofan sig og veifuðu hand- og 
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fótleggjum. Stundum mynduðu þeir manngerð form, tákn eða orð. Þrátt fyrir að upplifun 

áhorfenda hefði sterk tengsl við náttúruna þá var ekki farið í felur með að þarna væri á 

ferðinni tæknilega tilbúin náttúra. Rakatækin voru vel sýnileg, heyra mátti hljóðið í 

búnaðinum og ef vel var að gáð mátti greina lampana í sólinni. Þessi sýnileika var með vilja 

gerður þar sem eitt af grundvallaratriðum í sköpun Ólafs er að fólk upplifi að sjá sig sjálft sjá. 

Honum er umhugað að áhorfandinn öðlist skilning og fái nýja sýn á tilveruna í gegnum 

listaverk sín (Guerra & Grynsztejn, 2008).  

 

Mynd 14: The weather project, Green river series og The New York City Waterfalls eftir Ólaf 

Elíasson. Öll verkin vöktu umtal og athygli almennings á umhverfinu.  

Umhverfislistaverkið Green river eftir Ólaf Elíasson hefur vísun í umhverfispólitík. Grænn er 

litur náttúrunnar, litur umhverfisverndar og litur lífsins sjálfs (Grynsztejn, Birnbaum, & 

Speaks, 2002). En í höndum Ólafs fær græni liturinn nýja merkingu. Verkið Green river series 

eru ljósmyndir af ám sem litaðar hafa verið fagurgrænar (mynd 14). Skær grænn liturinn 

minnir á eitur og með því að lita árnar grænar liðast þær um landið líkt og eiturnaðra. Árnar fá 

á sig táknmynd mengunar allt frá upptökum til ósa, eyðandi afl í stað lífsgefandi eins og vatn 

er venjulega. En þrátt fyrir þessa ímynd eiturgrænna ánna eru þær um leið töfrandi fallegar. 
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Árið 1998 fór Ólafur að vinna að Green river verkinu. Við litun ánna notar Ólafur við efnið 

Uranin sem er eiturefnafrítt litarefni. Það er oft notað af vísindamönnum til að kanna 

hafstrauma og litar vatn skærgrænt. Ólafur hefur litað ár víða í Evrópu og Ameríku. Grænu 

árnar tengja samana hugmyndir manna um hvað er náttúrulegt og hvað er ónáttúrlegt. Segja 

má að skilin milli þessar atriða séu óljós í grænu ánum og vekja okkur til umhugsunar. Í 

sumum tilfellum hefur Ólafur litað mjög mengaðar ár eins og Los Angeles-ánna. Árvatnið er 

mun mengaðra en græna litarefnið. Það er því ákveðin þverstæða að finnast áin vera orðin 

menguð þegar hún er lituð græn. Græn áin minnir á mengun og auðlindasóun mannfólksins. 

Þó að verkið feli í sér augljósa vísun í umhverfisvernd er einnig dýpri hugmyndafræði á bak 

við verkið. Með grænu ánum er Ólafur að draga fram græna þráðinn í náttúrunni. Náttúran sé 

ekki eins óreiðukennd og margir haldi fram heldur þéttriðið net skipulags. Með því að lita 

árnar grænar sjáum við betur flókið kerfi lífs sem náttúran hefur skapað. Maðurinn þarf því 

ekki að sigra náttúruna til að stjórna henni og koma skipulagi á óreiðuna. Við mannfólkið 

þurfum að koma auga á þá flóknu og oft á tíðum viðkvæmu innviði sem náttúran hefur upp á 

að bjóða (Grynsztejn, et al., 2002).  

Umhverfislistaverkið The New York City Waterfalls eftir Ólaf Elíasson samanstóð af fjórum 

manngerðum fossum sem staðsettir voru við Manhattaneyju í New York (Ólafur Elíasson, 

á.á). Þeir voru gríðarlega háir eða allt að 40 metrum. Einn fossanna var undir Brooklyn Bridge 

en hinir risu frístandandi upp úr vatninu. Fossarnir vöktu mikla athygli í þá rúmu þrjá mánuði 

sem þeir stóðu, ekki síður að kvöldlagi þegar þeir voru lýsir upp. The Public Art Fund 

fjármagnaði verkið en það var dýrasta listaverk New York-borgar síðan Christo og Jeanne-

Claude settu upp The Gates í Central Park. 

Ólöf Nordal 

Ólöf Nordal er fædd árið 1966 og nam myndlist á Íslandi og í Bandaríkjunum. Hún hefur 

starfað sem myndlistamaður frá því hún lauk námi árið 1993. Ólöf á nokkur verk í 

almenningsrýmum á höfuðborgarsvæðinu. Má þar nefna skúlptúrinn Geirfugl (1998) sem 

stendur á skeri í Skerjafirðinum í Reykjavík, Bollasteinn-Kvika (2005) sem stendur við 

Kisuklappir á Seltjarnarnesi og verkið Vituð ér enn - eða hvat? (2002), hljóðverk sem er 

staðsett í forsal Skálans, viðbyggingar Alþingishúss Íslendinga. Nýjasta umhverfislistaverk 

Ólafar er Þúfa (2013) sem stendur við gömlu höfnina í Reykjavík (Ólöf Nordal, á.á). 

Ólöf er fjölhæfur listamaður sem hefur unnið með margs konar efni (Schoen & Halldór B. 

Runólfsson, 2011). Viðfangsefni sín sækir hún gjarnan í þjóðlega arfleifð og menningarleg 

minni sem hún setur í nútímalegt samhengi. Hún leitar efniviðar í söguna og dregur fram 

forvitnilegar og ef til vill skrítnari hliðar íslensks mannlífs. Að baki liggja rannsóknir hennar á 

sjálfsmynd okkar og því hvernig hún speglast í þjóðsögum okkar og þjóðtrú meðal annars. 

Náttúran og tengsl okkar við landið eru henni einnig hugleikin. Oft liggur margþætt meining 

að baki verkum hennar og með þeim kemur hún á framfæri ádeilu á samfélagið og hvernig 

náttúran er lögð að veði í nútíma þjóðfélagi (RÚV, 2014). 

Kvika er umhverfislistaverk gert úr heilum grágrýtissteini sem í er sorfin hringlaga fótbaðs- 

eða vaðlaug (Seltjarnarnesbær, á.á). Laugin er lýst upp með mildu rafljósi að innanverðu og í 
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hana rennur stöðugt óblandað, forkælt jarðhitavatn úr borholum Seltjarnarness, en það hefur 

einstaka samsetningu og jafnvel lækningamátt. Í Kviku vísar hún til fornrar laugarhefðar 

Íslendinga um leið og hún hvetur fólk til að upplifa hita og kraft jarðar með því að fara úr 

sokkum og skóm og verða eitt með náttúrunni í fjöruborðinu (mynd 15). Þannig verður það 

þátttakendur í eins konar gjörningi á mörkum byggðar og náttúru, lands og sjávar, himins og 

jarðar. Með heita fætur streymir blóðið um kroppinn, líkamleg og andleg skynjun vex, næmi 

fyrir umhverfinu vaknar og tengsl við náttúruöflin myndast. Verkið brúar bilið milli 

áhorfenda og listarinnar með notagildi sínu. 

 

Mynd 15: Umhverfislistaverkin Kvika og Þúfa eftir Ólöfu Nordal. Bæði verkin eru vinsæll 

áningarstaður almennings og skapa skemmtilega tengingu milli mannsins, náttúrunnar og 

menningararfleiðar Íslendinga. 

Þúfa er grasivaxinn hóll við suðausturgafl nýrrar frystigeymslu HB Granda við gömlu höfnina 

(Samband íslenskra myndlistamanna, 2013). Hann er 8 metra hár og 26 metrar í þvermál. Efst 

á hólnum er lítill þurrkhjallur og þar er hengdur upp og þurrkaður fiskur. Hjallurinn er lýstur 

upp eftir myrkur (mynd 15). Steinstígur liggur í spíral upp hólinn. Hugmyndin að baki 

verkinu er að þeir sem klífi hólinn muni njóta útsýnisins og hjallurinn er staður til íhugunar. 



 

   

 

28 

Verkið Þúfa hefur djúpar rætur í íslenskri menningu og samsvaranir í íslensku landslagi auk 

þess sem það felur í sér alþjóðleg minni um íhugunar- og tilbeiðslustaði. Við framkvæmd 

verksins fékk Ólöf með sér hóp handverksmanna, garðyrkju – og hleðslumanna, arkitekta og 

verktaka. Því má segja að verkið seilist inn á svið landslagsarkitekta að mörgu leiti. 

Finna Birna Steinsson 

Finna Birna er fædd í Kaupamannahöfn árið 1958 og hefur unnið talsvert að umhverfislist. 

Hún er menntuð á Íslandi, Kanada og Þýskalandi (Finna Birna Steinsson, á.á). Helstu 

umhverfislistaverk hennar eru 1000 veifur í Vatnsdalshólum (1993), Út um stéttar (1994) á 

Kjarvalstöðum, Brýr að baki (1994) í Norðurárdal, Féþúfur (2000) á Þingvöllum og 

Jökulhlaup (2002) á Höfn í Hornafirði.  

 

Mynd 16: Út um stéttar og 1000 veifur í Vatnsdalshólum eftir Finnu Birnu Steinsson. Hún vinnur 

mikið með sagnaarfleið Íslendinga í umhverfislist sinni.  

Verk Finnu Birnu eru oft með sögulegar skírskotanir ásamt því að tengjast umhverfinu og 

náttúrunni. Finna Birna hefur unnið mikið með þúfur í listsköpun sinni og tengjast þær 

sérkennum landsins, þjóðsögum og háttarlagi fólks. 
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Út um stéttar er umhverfislistaverk sem sett var upp á Kjarvalstöðum sumarið 1994. Þúfum, 

sem skornar höfðu verið upp út á landi, var komið fyrir hér og þar í stéttina fyrir framan 

safnið. Á heimasíðu Finnu Birnu (Finna Birna Steinsson, á.á) kemur fram að þúfurnar vísuðu 

til þúfnagöngulags bænda fyrr á tímum en það er nánast horfið í dag. Borgarbörn kunna ekki 

lengur að ganga í þýfðu landi. Eins er titill verksins vísun í kvæðið Fyrr var oft í koti kátt eftir 

Þorstein Erlingsson þar sem hraust og ánægð sveitabörn leika sér. Verkið segir sögu þúfunnar, 

gildi hennar fyrr á tímum og þróun byggðar í landinu. 

Umhverfislistaverkið 1000 veifur í Vatnsdalshólum er bein vísun í munnmælasögur þess efnis 

að það sé þrennt sem ekki er hægt að telja á Íslandi, eyjarnar á Breiðafirði, vötnin á 

Arnarvatnsheiði og hólarnir í Vatnsdal (Finna Birna Steinsson, á.á). Finna Birna vinnur með 

þessa sögu í verki sínu. Hún útbjó þúsund veifur sem voru 70 cm hælar með appelsínugulri 

veifu á endanum. Þeim var stungið niður á topp hvers hóls. Um leið þurfti að meta á 

huglægan hátt hvað væri hóll og hvað væri þúfa. Eins þurfti að meta hvort hólinn teldist sem 

einn eða tveir þegar hólarnir náðu saman. Í ljós kom að hólarnir eru fleiri en 1000 en ekki 

fékkst nákvæm tala. Ástæða fyrir að ekki var bætt við veifum var að Finna Birna var fyrirfram 

búin að ákveða að veifurnar yrðu nákvæmlega þúsund talsins og var þar vísun til 

kristnitökuársins og íslenska þjóðsöngsins.  

4. Landslagsarkitektúr  

4.1 Skilgreiningar 

Markmið landslagsarkitektúrs er að skapa umhverfi þar sem er lögð áhersla á fegurð, notagildi 

og virðingu fyrir náttúrunni (Auður Sveinsdóttir, 2010). Það þarf að varðveita 

náttúruverðmæti og stuðla að samspili manns og náttúru. Til að markmiðin nái fram að ganga 

þurfa landslagsarkitektar að þróa með sér færni í hönnun sem byggist upp á skapandi 

hæfileikum og krefst víðtækrar þekkingar á breiðum grunni. Landslagsarkitektúr er 

þverfagleg grein sem tengir saman margar sérgreinar, svo sem grasafræði, garðyrkju, list, 

arkitektúr, iðnhönnun, jarðfræði, umhverfissálfræði, landfræði og vistfræði. 

4.2 Almennt um landslagsarkitektúr  

Tilvist okkar byggir á notkun lands (Laurie, 1986). Það er mikilvægt hvernig við 

skipuleggjum landnotkun og hvernig landið er nýtt. Skipulag og hönnun lands er bæði 

samfélagslega mikilvægt og pólitískt. Landslag er allt umhverfi mannsins, hvort sem það er 

mótað af náttúrunni eða manninum. Landslag er búið til úr ótal mismunandi hlutum sem 

mynda síðan landslagsheild en það fer eftir einstaklingum hvernig þeir túlka eða sjá þessa 

landslagsheild. Landlagsarkitektúr felur í sér að skipuleggja, móta og hanna umhverfi með 

þarfir samfélagsins í huga án þess að ganga um of á náttúruna og ferla hennar. Með 

skipulagningu er horft til framtíðar, hver landnotkunarþörfin verður í framtíðarsamfélagi og 

hvaða gildum þarf að mæta. Hönnunarþátturinn felur í sér fagurfræðilega nálgun, gæði 

svæðisins og fyrir hvaða markhóp er verið að hanna fyrir. Landslagsarkitektar vinna á mjög 

breiðu sviði að fjölþættum skipulags- og umhverfismálum. Verkefnin geta verið að 

skipuleggja einstakar lóðir, skipulag/hönnun hverfa og viðameiri skipulagsverkefni.  
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Landslagsarkitektúr þarfnast bæði vísindalegrar nálgunar og skapandi til að útkoman verði 

sem best (Gazvoda, 2002). Landslagsarkitektar þurfa að búa yfir góðri þekkingu á sviði lista, 

arkitektúrs, verkfræði og samfélagsfræði. Síðast en ekki síst þurfa þeir að hafa góðan grunn í 

náttúrfræðigreinum eins og jarðfræði, veðurfræði, vistfræði og búa yfir víðtækri 

plöntuþekkingu. Samspil þessara þátta skapar spennandi, áhugverð og notendavæn svæði. 

Landslagsarkitektúr vinnur með skapandi hætti að rýmismyndun og efnisnotkun sem tekur 

tillit til skala og anda staðarins og skapar aðdráttarafl. Hið manngerða umhverfi er stöðugum 

breytingum háð, en hvert svæði býr yfir einhverri sérstöðu og tækifærum.  

Eins og innan allra stafstétta eru landslagsarkitektar fjölbreyttur hópur einstaklinga sem 

tileinka sér gjarnan mismunandi þekkingu eftir áhugasviði hvers og eins. Við val á 

landslagsarkitektum var haft í huga að þeir hefðu skapandi hugsun að leiðarljósi í verkum 

sínum og að upplifunargildi hönnunar þeirra kæmi sterkt fram. 

4.3 Landslagsarkitektúr erlendis  

Martha Schwartz 

Martha Schwartz fædd árið 1950 og er bandarískur landslagsarkitekt. Hún er með bakgrunn í 

listum sem og í landslagsarkitektúr. Á heimasíðu hennar (Schwartz, á.á) kemur fram að 

viðfangsefni hennar eru mjög fjölbreytt, allt frá umhverfislist til hönnunar á stórum 

almenningsrýmum. Helstu hugðarefni hennar eru samspil borgarumhverfisins og þess 

samfélags sem í því þrífst. Við vinnu sína leggur Schwarts áherslu á sjálfbæra þróun og 

vistvæna nálgun í borgarsamfélaginu. Markmið hennar er að auka vitund almennings á 

mikilvægi sjálfbærs borgarumhverfis fyrir efnahagslega, félagslega og umhverfislega heilsu 

íbúanna. Schwartz telur mikilvægt að sjálfbær þróun sé höfð að leiðarljósi allt frá fyrstu 

skrefum skipulags til fullunninnar útkomu. Með því er tryggt að staðarandi og staðarvitund 

skapi sérstöðu svæðisins og henti flóru, fánu og fólki staðarins. Mikilvægi anda staðar er 

Schwartz hugleikinn þar sem hún óttast að með aukinni hnattvæðingu þurrkist menningarleg 

einkenni og sérstaða út. 

Landslagshönnun Schwartz einkennist af skærum litum, lúmskum húmor, auðugu 

ímyndunarafli, óhefðbundnu efnisvali og óvæntum skala (Richardson, 2004). Upplifunargildi 

notenda af hönnun hennar er mikið, blanda af óvæntum sjónarhornum og almennrar 

vellíðunar. Þó að verk hennar séu uppfull af húmor og gleði má ekki miskilja sem svo að hún 

taki verk sín ekki alvarlega og nálgist þau að léttúð. Þvert á móti er hönnun hennar úthugsuð 

bæði með tilliti til notkunar en líka fagurfræði. Ólíkt flestum starfsfélögum sínum reynir 

Schwartz ekki að líkja eftir náttúrunni í hönnun sinni eða fella hana að umhverfinu. Þvert á 

móti sker hönnunin sig úr náttúrulegu umhverfi og vekur þannig eftirtekt. 
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Mynd 17: Gifu Kitagata Apartments garðurinn og Grand Canal Square eftir Martha Schwartz. 

Landslagshönnun hennar einkennist af skærum litum, auðugu ímyndunarafli og óhefðbundnu efnisvali. 

Eitt af verkum Schwartz þar sem litadýrð og gleði spilar stór hlutverk er Gifu Kitagata 

Apartments garðurinn í Japan, sem hún gerði árið 2000. Svæðið var stórt almenningsrými 

milli íbúðablokka (mynd 17). Garðurinn þurfti að höfða til ólíkra íbúa svæðisins, eldriborgara, 

barnafólks og einstaklinga. Lausnin var að skipta garðinum upp í mörg minni svæði eða 

„herbergi“. Hvert svæði var gert með ólíkan aldurshóp í huga. Þó að svæðinu væri skipt niður 

voru samt litlu herbergin hluti af heildarmynd svæðisins. Hönnun og hugmyndir spruttu út frá 

hrísgrjónaökrum sem voru þarna áður en byggingarnar risu. Út frá þeim varð til upphækkaðir 

skurðir og niðurgrafin rými. Fjögur opin box eða herbergi urðu til í niðurgröfnu rýmunum. 

Hvert herbergi var einstakt, með ólíkar táknmyndir og notkunarmöguleika. Þau voru í fjórum 

mismunandi litum sem táknuðu árstíðirnar, gult fyrir vor, grænt fyrir sumar, rautt fyrir haust 

og blátt fyrir vetur. Í garðinum mátti einnig finna steinagarð, kirsuberjagarð, síki, dansgólf, 

leiksvæði, íþróttasvæði, gosbrunna og bambusgarð (Richardson, 2004).  

Grand Canal Square er stórt almenningsrými í Dublin. Svæðið var áður gamalt iðnaðar- og 

hafnarsvæði en hefur nú verið uppgert sem nýtt íbúða-, menningar- og viðskiptasvæði. 
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Almenningsrýmið er einn hektari að stærð og er hjarta þessa nýja uppbyggingasvæðis. 

Landslagshönnun Schwartz miðar að því að skapa lifandi og spennandi rými sem tengir 

saman byggingar og starfsemi þeirra við höfnina og sjóinn (mynd 17). Andstæðulitirnir 

rauður og grænn eru meginstefið í hönnun Schwartz. Rauður dregill nær frá leikhúsi og út á 

bryggju, grænn dregill tengir saman hótel og viðskiptamiðstöð. Fjöldi grárra lína sker svæðið 

og mynda hvöss geómatrísk form. Rauðar stangir skaga upp í himininn. Hönnun Schwartz er 

lýsandi fyrir hugmyndaauðgi hennar og óttaleysi við frumlega nálgun. Hönnun hennar sker 

sig úr og stendur sem sjálfstætt listaverk (Schwartz, á.á).  

Stig L. Andersson 

Stig L. Andersson er fæddur árið 1957 í Danmörku og er menntaður landslagsarkitekt. Hann 

ferðaðist til Japan og varð þar fyrir miklum áhrifum. Japönsk landslagshönnun leggur áherslu 

á efnisval, rýmismyndun og breytileika. Hönnun Andersson byggir á þessum þáttum. Hann 

hefur líka áhuga á listum og hefur unnið náið með mörgum listamönnun í hönnun sinni þar á 

meðal Ólafi Elíassyni (SLA, á.á). Hönnun Andersson miðar að því að vekja forvitni og áhuga 

notenda. Markmið hans er að auka vægi náttúru í borgarumhverfi þar sem almenningur hefur 

misst tengslin við náttúruna vegna aukinnar borgvæðingar. Hönnun hans tekur mið af 

náttúrunni t.d. með mjúkum náttúrulegum línum en hermir ekki eftir náttúrunni. Til að skapa 

mismunandi upplifun notar Andersson ólíkan gróður til að búa til fjölbreytta litapallettu sem 

er breytileg eftir árstíðum. Vatn leikur stóran þátt í hönnun Andersson og birtist í mörgum 

myndum og útfærslum. Rennandi vatn gefur róandi klið, fossar vekja áhuga og regnvatn 

speglar umhverfið í litlum pollum. Andersson vinnur mikið með upplifunargildi hönnunar. 

Hann er meðvitaður um hvernig best er að ná fram ólíkri stemmingu og ásýnd með lýsingu og 

hljóði (Youtube, 2009). 

Verk Andersson Frederiksberg New Urban Spaces er lýsandi fyrir upplifunargildi hönnunar 

hans. Lagði Andersson áherslu á að skapa lifandi umhverfi sem kæmi á óvart (SLA, á.á). 

Svæðið er tæplega 2 ha að stærð og er skipt upp í fimm minni rými eða torg. Hvert torg hefur 

sína sérstöðu en hafa það sameiginlegt að innihalda þætti sem venjulega er að finna í 

náttúrunni þ.e. breytileika, hið óvænta og hreyfanleika. Árstíðir og tími eru einnig stór hluti af 

hönnun svæðisins. Á einu torginu er vatn í aðalhlutverki, fíngerður vatnsúði sprautast upp af 

yfirborðinu og safnast saman í litlum hringlaga pollum þar sem umhverfið og litbrigði 

himinsins speglast í. Milli tveggja torga þar sem hár veggur aðskilur þau vegna hæðamunar, 

fellur óvæntur foss fram af brúninni (Youtube, 2009). Þegar dimma tekur breytist ásýnd 

torganna með lýsingu og óvæntir ljósastígar koma fram (mynd 18). Gróður er valinn með 

mismunandi árstíðir í huga svo litur og áferð torganna sé ólíkur og áhugaverður. Á enda 

svæðisins er skógarlundur með mismunandi furutegundum sem skýlir fyrir ríkjandi vindátt. 

Lundurinn er veisla fyrir skynfærin, ilmur af furunum, heyra þytinn í nálunum og sjá ólíka 

græna tóna trjánna. 

FredericiaC er gamalt iðnaðarsvæði í bænum Fredericia í Danmörku, sem ekki var lengur í 

notkun (SLA, á.á). Andersson fékk það verkefni að búa til tímabundinn garð á svæðinu 

meðan unnið væri að endanlegu skipulagi svæðisins. Árið 2010 var tímabundni garðurinn 

tilbúinn en í ár (2014) á að ráðast í frekari framkvæmdir. Svæðið er um 14 ha að stærð og 
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hýsti áður mengandi efnaverksmiðju og hafnarsvæði hennar. Markmiðið var að breyta 

menguðu iðnaðarsvæði í nýjan og aðlaðandi hluta bæjarins. Hugmyndin að baki 

hönnunarinnar er að skipta svæðinu í minni rými fyrir ólíka notkun og byggir á gömlum 

kortum af svæðinu, allt frá árinu 1650. Út frá notkun í sögulegu samhengi varð þema 

svæðisins innflytjendur, iðnaður og landlag svæðisins. Útfærslan er hrá, einföld og miðar að 

því að auðvelt sé að fjarlægja efnið þegar kemur að endanlegu skipulagi svæðisins (mynd 18). 

Sem dæmi má nefna að á svæðinu var mikil landbúnaðarhefð innflytjenda þar sem nýjar 

tegundir voru ræktaðar fyrir bæjarbúa. Innblástur frá þessari landbúnaðarhefð var til þess að 

eitt rýmið er helgað nútíma borgarlandbúnaði. Borgarlandbúnaður býr til grænni 

borgarlandslag og eykur líffræðilegan fjölbreytileika innan þéttbýlis. Þar að auki skapast nýr 

grundvöllur fyrir samskipti íbúa og stuðlar að heilbrigðari lífstíl. 

 

Mynd 18: Frederiksberg New Urban Spaces og FredericiaC eftir Stig L. Andersson. Vatn og lýsing er 

einkennandi fyrir landslagshönnun Andersson. Svæðið við Fredericia er tímabundin lausn þar til 

endanlegt skipulag fyrir svæðið lítur dagsins ljós. Hönnunin miðar því að auðvelt sé að hefja 

framkvæmdir með færanlegri hönnun. Minnir óneytanlega á Floating Island eftir Robert Smithson.  
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Unnið var að hönnun svæðisins með íbúum bæjarins og var lögð áhersla að svæðið myndi 

nýtast til hreyfingar og útivistar (SLA, á.á). Skilin voru eftir nokkur opin rými til að koma á 

móts við nýja notkunarmöguleika þegar þeir kvikna. Svæðið er því lifandi vettvangur 

borgarskipulags þar sem komið er á móts við þær óskir íbúa sem koma fram. Gróður fyrir 

svæðið var valinn með það í huga að hann væri viðhaldslítill en um leið fjölbreyttur. 

Trudi Entwistle 

Trudi Entwistle er fædd í Englandi og er með mastersgráðu í landslagsarkitektúr (Entwistle, 

á.á). Hún starfar sem lektor við Leeds Metropolitan háskólann í Englandi og kennir 

landslagsarkitektúr. Meðfram kennslunni vinnur hún einnig að listsköpun sem liggur á 

mörkum landslagsarkitektúrs og umhverfislistar. Mörkin milli greinanna heilla Entwistle og 

vinnur hún meðvitað með þau, bæði til að kanna hvar þau liggja en einnig til að brúa bilið 

milli þessara tveggja greina. Verk Entwistle eru fjölbreytt og hefur hún bæði unnið í 

heimalandi sínu og á alþjóðlegum vettvangi. Sum verka hennar eru varanleg á meðan önnur 

eru innsetningar sem endast aðeins í skamman tíma. Þrátt fyrir fjölbreytni í verkum Entwistle 

eiga þau sameiginlegt að umhverfið og staðsetningin ráða sköpun verkanna (Landscape & 

Arts Network, 2012). Markmið Entwistle er að verkin yfirgnæfi ekki umhverfið heldur að 

áhorfendur staldri við og njóti bæði verksins og umhverfisins sem það er í, sem annars hefði 

kannski ekki verið tekið eftir. Verkin kallast á við náttúruna og síbreytilegt umhverfi hennar, 

birtu, veður, vöxt og hnignun. 

Wave Break var sett upp á strönd í Frakklandi árið 2007 (Entwistle, á.á). Lögun verksins 

minna á öldur hafsins og hvernig þær brotna á ströndinni (mynd 19). Öldurnar eru búnar til úr 

víðiteinungum sem ofnar eru saman svo úr verður einskonar skýli. Skýlin eru staðsett rétt 

fyrir ofan efstu sjávarstöðu. Verkið eyðist með tímanum eftir því sem roföflin vinna á því. 

Eitt af varanlegum verkum Entwistle er Rotate (2003) sem er hjólastígur sem hún hannaði í 

almenningsgarð í Yorkshire í England (Entwistle, á.á). Hjólastígur liggur í gegnum trjálundi 

en á einum stað er búið að koma fyrir stórum stálgjörðum (mynd 19). Þeim hefur verið leyft 

að veðrast og fá því náttúrulegri blæ með brúnleitu ryði sem tónar saman við stofna trjánna í 

lundinum. Hjólastígurinn liggur í gegnum gjarðirnar og hjólreiðafólk upplifir nýja sýn á 

umhverfið innan úr gjörðunum. Gjarðirnar varpa spennandi skuggum á stíginn sem búa til 

geometríks form í andstöðu við mjúka og náttúrulega skugga trjánna. 

Verkið Incline (2002) var innsetning í Scarborough í Englandi, sem var sett upp í tengslum 

við ráðstefnu um borgarþróun samtímans (Entwistle, á.á). Verkið umbreytti umferðagötu í 

fagurlega formað grænt torg (mynd 19). Torgið varð miðpunktur ýmissa uppákoma í 

tengslum við ráðstefnuna, beindi sjónum fólks að mikilvægi grænna almenningssvæða og 

opnaði augu almennings að græn svæði þurfa ekki að vera stór til að þjóna tilgangi sínum. 

Óvenjuleg lögun torgsins dró að sér athygli allra aldurshópa, sumir notuðu formin til leiks en 

aðrir nutu veðurblíðunnar og ilmsins af grasinu. 
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Mynd 19: Wave Break, Rotate og Incline eftir Trudi Entwistle. Markmiðið með hönnuninni er að 

yfirgnæfa ekki umhverfi heldur að áhorfendur staldri við og njóti náttúrunnar. 

4.4 Samantekt 

Landslagsarkitektarnir sem er lýst hér fyrir ofan eiga það sameiginlegt að vera umhugað um 

að skapa sterka upplifun notandans með hönnun sinni. Þeir nálgast verkefnið með frumlegum 

og stundum óvenjulegum leiðum sem gerir hönnun þeirra eftirtektaverða. Þó að Martha 

Schwartz sé langþekktust og hönnun hennar sé talsvert þekkt er gaman að sjá að aðrir 

landslagsarkitektar nálgist landslagshönnun með frjóa hugsun og listræna nálgun. Á Íslandi 

eru enn fáir landslagsarkitektar og enn færri sem hafa skapandi hugsun að leiðarljósi í verkum 

sínum og tengsl við umhverfislist. Aðeins einn landslagsarkitekt hér á landi hefur haslað sér 

völl sem listrænt þenkjandi hönnuður og verður fjallað um hana hér fyrir neðan.  
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4.5 Landslagsarkitektúr á Íslandi  

Dagný Bjarnadóttir 

Dagný Bjarnadóttir er fædd árið 1965 og er með mastersgráðu í landslagsarkitektúr frá 

konunglega landbúnaðarháskólanum í Kaupmannahöfn. Sem landslagsarkitekt hefur Dagný 

fengist við ólík viðfangsefni, allt frá skipulagsvinnu í stórum skala til hönnunar lítilla 

einkagarða. Sem dæmi um verkefni sem Dagný hefur unnið að er lóð Fjarðaráls á Reyðarfirði 

og skólalóð Fellaskóla í Breiðholti. Á síðustu árum hefur Dagný beint áhuga sínum að 

listrænni hönnun, þar á meðal sýningarhönnun og innsetningum. Gróðurhúsgöng Dagnýjar, 

FurniBloom (mynd 20), hafa vakið athygli út fyrir landsteinana og verið hluti af ýmsum 

erlendum sýningum (Toppstöðin, á.á). Í viðtali við Hönnunarmiðstöð (á.á) segir Dagný að 

innblásturinn að hönnun sinni komi úr gleðinni að skapa. Fyrir henni er leikur og gleði 

mikilvægur þáttur í hönnunarferlinu og leiði oft til spennandi útkomu þar sem hugsað er út 

fyrir hefðbundnar lausnir. Gleðin felist í að sjá ný tækifæri sem bíða að vera uppgötvuð. Góð 

hönnun eykur lífsgæði og styrkir samfélagið. Til að hönnun sé góð og virki vel þarf að liggja 

að baki góð gunnþekking á viðfangsefninu og skilningur á notkunarmöguleikum. Þegar 

Dagný er spurð hvaða hönnun heilli hana mest segir hún að umhverfislistamennirnir og hjónin 

Christo og Jeanne-Claude séu í algjörum sérflokki. Hugmyndafræði þeirra og verk séu til 

marks um hugrekki og sterkar hugsjónir. Til þeirra sæki hún innblástur í hönnun og verkefni 

sín (Hönnunarmiðstöð, á.á). Leiðarljós Dagnýjar í hönnun er að nálgast hvert verkefni með 

opnum huga og koma auga á falda möguleika (Toppstöðin, á.á). Í hverju verkefni felast 

tækifæri á að skapa spennandi og skemmtilegt umhverfi með ríkulegt upplifunargildi. 

Betri tíð með blóm í haga var innsetning eftir Dagnýju í tilefni HönnunarMars árið 2009 . 

Verkið var gul blómabreiða, líkt og fagurgular páskaliljur, sem náði frá Miklubraut að 

Norræna húsinu. Því var ætlað að gleðja augað og um leið minna á komu vorsins. Þegar 

„blómin“ voru skoðuð vandlega mátti sjá að þau voru búin til úr ólífrænum efnum þ.e. 

stálteinum og gulum aðvörunarborða. Í þeim fólst áminning um hvernig mannkynið fer með 

jörðina og viðhorf þess til náttúrunnar. Með verkinu vildi Dagný ennfremur minna á að 

hönnun hefur áhrif á umhverfið en með góðri hönnun má hafa jákvæð áhrif á náttúruna 

(Dagný Bjarnadóttir & Þórhildur Þórhallsdóttir, 2010).  

Þúfnahopp er annað verk eftir Dagnýju og er það staðsett í Hveragerði (Hveragerðisbær, á.á). 

Í tilefni bæjarhátíðar Hveragerðis, Blóm í bæ, var haldin hönnunarsamkeppni fyrir 

landslagsarkitekta á hönnun lítilla smágarða árið 2009. Sex útfærslur voru valdar og vakti 

Þúfnahopp Dagnýjar mikla athygli. Svæðið sem hún hafði til umráða var 5x5 metrar. Þar 

hannaði hún nýstárlegar þúfur sem höfða til leikja barna en er um leið táknrænt þúfnalandslag 

sem á sér ríka menningarhefð á Íslandi (Hönnunarmiðstöð, á.á). Þúfurnar voru gerðar úr sandi 

sem þjappað var í form og síðan var leikvallagúmmí í björtum litum sett yfir. Á milli 

þúfnanna var lagt gult gervigras. Verkið sló í gegn hjá yngri kynslóðinni enda gleði og leikur 

markmið hönnunarinnar. 

 



 

   

 

37 

 

Mynd 20: FurniBloom, Betri tíð með blóm í haga og Þúfnahopp eftir Dagnýju Bjarnadóttur. 

Innblásturinn að hönnuninni kemur úr gleðinni að skapa. Einkenni hönnunar Dagnýjar er gleði og 

litagleði sem skapar skemmtilegt umhverfi með ríkulegt upplifunargildi. 

5. Niðurstöður 
Á síðustu árum hefur umhverfislist sífellt verið að nálgast svið landslagsarkitektúrs og mörkin 

milli greinanna óljós. Samkvæmt grein Howett (1985) voru landslagsarkitektar ekki ánægðir 

með þessa þróun í byrjun og fannst að sér vegið. En ef litið er á landslagsarkitektúr í dag má 

greinilega sjá áhrif frá umhverfislist í landslagshönnun þrátt fyrir ólíka yfirsýn, menntun og 

hugmyndafræði hjá landslagsarkitektum. Áhrifin hafa ekki verið einhliða, umhverfislistamenn 

hafa líka heillast af sviði landslagsarkitekta. Umhverfislistin byggir á að verkin séu frekar 

utan veggja listasafna og á meðal fólks í umhverfi þess. Robert Smithson var fyrstur 

umhverfislistamanna til að gera sér grein fyrir að umhverfislist gæti nýst til að endurheimta 

skemmd landsvæði s.s. yfirgefnar námur og önnur iðnaðarsvæði. Hann sá möguleika í að 

umhverfislist brúaði bilið milli vistfræðinnar og iðnvæðingarinnar. Eins hafa sumir 

umhverfislistamenn skapað verk sem gegna ekki aðeins fagurfræðilegu gildi heldur einnig 

notkunargildi. Sem dæmi um slíkan listamann er Jakie Brookner en mörg verka hennar snúa 
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að hreinsun vatns. Með list sem hefur jafnframt notkunargildi, t.d. hreinsun strandlengjunnar 

áður en eyjarnar voru umluktar bleiku gerviefni í verkinu Surrounded Islands eftir Christo og 

Jeanne-Claude, hafa vakið jákvæð viðbrögð almennings. Listin færist nær fólkinu og verður 

hluti af samfélaginu.  

Landslagshönnun miðar að því að búa til rými sem eru í senn notaleg jafnt sem nytsamleg og 

uppfylla öryggiskröfur samtímans. Sumir landslagarkitektar hafa tileinkað sér listræna nálgun 

umhverfislistarinnar og innleitt hana í hönnun sína. Rauðu staurarnir á Grand Canal Square 

eftir Martha Schwarts hafa kannski ekki mikið notagildi en skapa stemmingu og umhverfi 

sem einkennir svæðið. Howett (1985) veltir því fyrir sér hvort skörun greinanna eða samruni 

þeirri veki athygli á vangaveltum landslagsarkitekta um listrænt gildi greinarinnar. Hin mikla 

áhersla á notagildi og tæknilegar útfærslur hefur rýrt greinina að mati Howett (1985). Hins 

vegar eru margir landslagsarkitektar meðvitaðir um að góð hönnun þarf að fela í sér meira en 

notagildi. Góð landslagshönnun tekur mið af fagurfræðilegum þáttum enda sé landslag og 

náttúra einn aðal innblástur listarinnar.  

Mörk greinanna eru nokkuð óljós en oft er talað um að notagildið sé það sem aðskilur þær 

(Howett, 1985). Það á þó ekki alltaf við enda eru bæði umhverfislistamenn stundum að skapa 

verk sem hafa notagildi og landslagsarkitektar að hanna svæði þar sem notagildið er ekki í 

fyrirrúmi. Það verður ekki betur séð en persónuleg skilgreining hvers og eins listamanns eða 

hönnuðar skýri í hvorn flokk þeir lenda. Margir landslagsarkitektar skilgreina sig eða vinna á 

sviði umhverfislistar eins og Dagný Bjarnadóttir og Trudi Entwistle og sumir 

umhverfislistamenn seilast inn á svið landslagsarkitektúr líkt og Ólöf Nordal með 

umhverfislistaverkinu Þúfu. 

Í upphafi verkefnisins var lagt upp með að svara eftirfarandi spurningum:  

 Í hverju felast styrkleikar umhverfislistar og landslagsarkitektúrs? 

 Er ávinningur í að tvinna saman umhverfislist og landslagsarkitektúr? 

 Gæti landslagsarkitektúr hagnast á því að nálgast umhverfislist? 

Niðurstaðan er sú að umhverfislist og landslagsarkitektúr eiga það sameiginlegt að skapa 

upplifun fyrir áhorfandann eða notandann. Hvort sem það er umhverfislistaverk eða 

landslagshönnun er markmiðið að búa til sem sterkasta upplifun á umhverfinu. Í raun má 

segja að það sé reynt að skapa samtal milli einstaklins og umhverfisins. Styrkleiki 

umhverfislistar felst í upplifunargildinu og þeirri fjölbreyttu sýn sem listamenn hafa á 

umhverfið og náttúruna. Með verkum sínum beina þeir sjónum fólks oft að óvæntum þáttum 

innan náttúrunnar sem voru huldir áður. Græn á vekur til dæmis tilfinningar sem eru ólíkar 

því þegar fólk sér venjulega á og vekur það til umhugsunar um umhverfi sitt. Umhverfislist er 

tilfinningaþrungin og tengir áhorfandann við landið og umhverfið á nýjan hátt, víkkar skilning 

á náttúrunni og þeim öflum sem þar er að finna. Umhverfislist minnir áhorfandann líka á 

tímann, oft eru verkin skammlíf og hringrás lífsins sýnileg. Allir þessi styrkleikar 

umhverfislistarinnar mynda tilvistarlega tengingu milli manns og náttúru á listrænan og 

frumlegan hátt. Styrkleikar landslagsarkitektúrs felast í þekkingu og skilningi á umhverfinu. 
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Landslagsarkitektar gefa samspili manns og náttúru gætur og miða hönnun sína að því. 

Skilningur á samfélagslegum þáttum og þörf almennings er mikilvægur þáttur í 

landslagshönnun. Síðast en ekki síst felast styrkleiki greinarinnar í upplifunargildinu þegar 

þessum áherslum er fléttað saman á listrænan hátt. 

Ávinningurinn við að tvinna saman þessum greinum felst í styrkleikum hvorar greinar. 

Umhverfislist myndi hagnast á betri samfélaslegum skilningi og þeirri víðtæku þekkingu sem 

býr að baki landslagsarkitektúrs. Aukin þekking á umhverfinu og náttúrulegum ferlum gæti 

leitt til nýrra og listrænna sjónarhorna á skapandi hátt. Landslagsarkitektúr gæti hagnast á að 

horfa með listrænum augum á viðfangsefnið og sjá óvæntar leiðir til að styrkja upplifunargildi 

hönnunarinnar. Landslagsarkitektúr mætti taka sér hugmyndafræði umhverfislistar til 

fyrirmyndar og vekja almenning í auknu mæli til umhugsunar með hönnun sinni og skapa 

sterk tengsl milli manns og náttúru. Landslagsarkitektúr myndi hagnast á að taka áherslur 

umhverfislistar til fyrirmyndar. Landslagshönnun þar sem fagurfræði og upplifun er höfð að 

leiðarljósi skapar áhugaverða hönnun sem vekur vellíðun, styrkir tengsl umhverfis og notenda 

og víkkar skilning á náttúrunni. 

6. Umræður 
Við gerð þessa verkefnis kom í ljós að nánast ekkert hefur verið fjallað um umhverfislist og 

landslagsarkitektúr saman á Íslandi. Það kom á óvart því nokkuð hefur verið fjallað um efnið 

erlendis. Það kom líka á óvart að þó að talsvert sé til af efni um íslenska listamenn var ekki að 

finna neitt heildaryfirlit yfir íslenska umhverfislistamenn. Þó að upplýsinga um íslenska 

listamenn þyrfti að leita víða var ánægjulegt að sjá hversu mikið var til af góðu efni um 

listamenn, bæði í listaverkabókum og ekki síður á heimasíðum listamannanna. 

Umhverfislistin er heillandi heimur og var gaman að sökkva sér ofan í hann. Ótrúleg 

fjölbreytni og hugmyndaauðgi við að nálgast umhverfið og náttúruna af virðingu og listrænu 

innsæi gaf manni nýja sýn á umhverfið. Það vakti líka ýmsar spurningar sem ekki var svarað í 

þessu verkefni en gæti orðið að framhaldverkefni eða sjálfstæðum verkum. Vangaveltur á 

borð við hvort umhverfislist sé gerð með það í huga að skera sig úr umhverfinu en vera samt í 

sátt við það og hvort yfirfæra má hugmyndina á landslagsarkitektúr? Og hvort 

landslagshönnun sé vel heppnuð ef hún fellur alveg að landinu eins og virðist vera útbreidd 

skoðun. Myndi landslagsarkitektúr öðlast meira vægi og virðingu ef hann skæri sig betur úr 

landinu? Virkar kröftug íslensk náttúra letjandi á umhverfislist? Og að síðustu hvort að 

hugmyndafræði umhverfislistar, myndi ýta undir frjórri hugsun í landslagshönnun með 

skemmtilegri og áhugaverðar útkomu?  

Við verkefnavinnuna varð ég fyrir miklum hughrifum og andagift af því frábæra 

sköpunarstarfi sem á sér stað víðsvegar um heiminn. Það mætti sannarlega vera sýnilegra í 

samfélaginu, myndi auka virðingu mannsins á náttúrunni og veita nýja sýn á hversu mikil 

verðmæti felast í umhverfi okkar. Fyrir mitt leiti opnaði þetta augu mín hvað umhverfið hefur 

fjölbreytt upplifunargildi og ég held út í íslenskt sumar með sköpunarkraftinn að leiðarljósi. 

Aldrei að vita nema umhverfið tali til manns og eitt eða tvö umhverfislistaverk líti dagsins 

ljós. 
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