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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaverkefni til BA-prófs í grafískri hönnun 

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

 



Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um hugmyndavinnu arkitektsins og hvernig hann setur hugmyndirnar síðan fram. 

Arkitektar nýta sér fjölmargar leiðir til þess að koma upplýsingum á framfæri til verkkaupa, almennings eða 

annarra arkitekta. Arkitektinn notfærir sér samt sem áður allt annað grafískt samtal þegar hann talar við 

verkkaupa heldur en þegar hann talar við kollega sinn. Lagt er mat á samtalstækni í gegnum myndmál og 

hvernig sumir arkitektar hafa farið aðeins of geyst í átt að hinu stafræna á meðan aðrir hafa haldið sig við 

blýantinn. Hið alræmda díagram er krufið til mergjar og eiginleikar þess rannsakaðir. Horft er til upplifunar 

hugans á grafík, skrásetningu upplýsinga í myndrænt form og einnig er litið á nokkrar aðferðir til þess, eins 

og til dæmis grunnmynda-eða perspektífteikningu. Einnig er talað um vandkvæði þess að hanna og skissa í 

tölvu sem og takmarkanir notkunar handteikninga. Það er lagt mat á afleiðingar hinnar miklu tölvuvæðingu 

arkitektafagsins og áhrif hennar á yngri kynslóð arkitektanema auk þess sem rannsóknar-og hönnunarferli 

þeirra er skoðað og gagnrýnt.  

Hönnun í gegn um tölvur hefur að mínu mati gert yngri kynslóð arkitekta skynlausa fyrir skala og eiga þeir til 

að missa sig í þrívíðum sýndarheimum þar sem allt er gallalaust og fullkomið. Ásamt því að vera svo hrifnir 

af tölvunni hefur yngri kynslóðin sætt sig við vankanta hennar og jafnvel skipt út rannsóknarferlinu fyrir eins 

konar misheppnað for-lokaferli, þar sem þeir stefna um leið að einhverjum kláruðum hlut og í raun á þá engin 

tilraunastarfsemi sér stað. Hin fullkomna lausn á þessum vandamálum væri einfaldlega að reyna að feta hinn 

gullna meðalveg milli hins stafræna og hins efniskennda. 

 

Bækur,kvikmynd, prentaðar greinar og greinar fengnar á netinu eru aðal heimildir þessarar ritgerðar. 
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Inngangur  

Mannskepnunni er eðlislægt að túlka, hún virðir fyrir sér einhvern ákveðinn hlut og leyfir 

meðvitundinni að túlka þau skilaboð sem skynfærin hleypa inn í líkamann á vitsmunalegan 

hátt. Hins vegar er það manneskjunni einnig eðlislægt að vera einstök. Enginn skynjar eins 

og einhver annar og er skynjunarhegðun fólks oftar en ekki lærð. Einnig er sú hegðun að 

skrásetja þessar skynjanir lærð, sem og 

aðferðirnar sem notaðar eru til fyrrnefndrar 

skrásetningar. Dæmi um slíka lærða skrásetningu 

skynjunar væru ofanteikningar af fíl, dæmdar og 

virtar viðlits, annars vegar af Evrópumanni og 

hins vegar af Afríkumanni.   Evrópumaðurinn 

velur fremur myndina þar sem það sem er 

sjáanlegt er aðeins bak og höfuð fílsins. Lappir 

hans og neðri búkur eru undir honum og þess 

vegna túlkum við (vestrænt fólk) þessar línur sem 

upplýsingar um fílinn ef horft væri ofan á hann. Evrópumaðurinn er vanur þrívídd í 

framsetningu og skynjun hann á auðveldar með að lesa og greina þrívíð áhrif á tvívíða 

mynd líkt og perspektífteikningar
1
 og þar með velur hann sér þessa framsetningar aðferð til 

þess að lýsa fílnum.  Afríkumaðurinn hins vegar kýs aðra aðferð. Hann kýs að sjá fílinn 

teiknaðan á þann hátt að allar hliðar fílsins eru sjáanlegar í einu. Fíllinn hefur verið flattur 

út eins og teppi og á þennan hátt er hægt að staðfesta að fíllinn er sannarlega með hala, 

fjórar lappir, tvö eyru og fleira.
2
 Þetta er einfaldlega spurning um strúktúralískt skipulag 

viðfangsefnisins í meðvitund þess sem skynjar það frekar en viðfangsefnisins sjálfs. Alveg 

eins og ekkert af okkur skynjar raunveruleikann á sama hátt er skilningur hvers og eins á 

framsetningu einnig mismunandi. Það er vegna þess að hvert okkar býr yfir mismunandi 

magni og tegund þekkingar vegna einstaklingsbundinna upplifana og aðstæðna.
3
 Ritgerð 

þessi rannsakar þær aðferðir sem Arkitektar nýta sér til þess að túlka hugsanir sínar hver 

við annan og við hönnun mannvirkja og bygginga og tjá þær til leikmannsins og hvernig 

hann síðan skynjar þær. 

                                                 
1
 Hið Íslenska orð fjarvídd fangar ekki merkingu orðsins perspective á nægilega sannfærandi máta svo í 

þessari ritgerð verður orðið perspektíf notað þess í stað. 
2
 Omer Akin og Eleanor F. Weinel,  , Representation and Architecture. Information Dynamic Inc., Maryland, 

1982, bls. 8. 

3
 Omer Akin og Eleanor F. Weinel,  Representation and Architecture, bls. 8. 

Mynd 1.1  Evrópsk skynjun til hægri og afrísk til vinstri 
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Að byggja er listin við að búa til merkingarþrungna og samhangandi heild úr mörgum 

mismunandi hlutum. Byggingar eru sönnun þess að mannskepnan geti skapað
4
. Til þess að 

reisa þessa minnisvarða sem upphefja sköpunargleði mannkyns hefur þó ávallt verið þörf á 

því að kortleggja byggingaferlið áður en hafist er handa. Ekki er hægt að byggja án 

forskriftar og þessi forskrift er einmitt það sem arkitektinn þarf að framreiða til þess að 

byggingin geti „orðið“. Til þess að smiðir og verktakar geti reist bygginguna þurfa þessar 

leiðbeiningar að vera skiljanlegar og til þess þarf arkitektinn að geta miðlað sínum 

hugsunum á réttan máta.  

Þetta tungumál arkitektsins er fyrst og fremst grafískt. 

Sumir vilja hins vegar meina að þetta tungumál sé 

einstakt og að það sé frábrugðið taltungumáli á þann 

hátt að það sé ekki lesið frá hægri til vinstri, eitt orð í 

einu eins og önnur tungumál heldur er hin grafíska 

„setning“, sem í þessu tilfelli væri einhverskonar 

teikning, rendering eða skissa, er öll skynjuð og lesin á 

sama tíma, á sama augnblikinu.
5
 Teikning er því 

meðtekin öll í einu á sama tíma og tákn og tengsl þeirra 

á milli íhuguð samtímis . Teikningar hafa nefnilega 

sína eigin fýsísku nánd og efniskennd burtséð frá 

skapara sínum. Þær takast á við áhorfandann, jafnvel höfund sinn, sem hlutir. Í þeim 

skilningi eru þær hlutlæg sönnunargögn um huglægar hugmyndir. Teikningar eru 

framsetningar á ímynduðum heimum, þær eru einhverskonar sýndarmyndir (e. Virtual 

images). En þær eru einnig hlutir samkvæmt sjálfum sér.
6
  

Að verklýsingum undanskilnum er teikningin aðal tjáningarháttur arkitekta og er mikilvægt 

að hún skiljist hvort sem hún er samhangandi partur af verkefni eða ein og sér. Til þess að 

geta miðlað þessum upplýsingum þarf arkitektinn að kunna að framreiða þær rétt. Hann 

þarf að geta teiknað grunnmyndir, sneiðingar, útlit og perspektíf, og nú á seinni tímum 

hefur þótt gott að geta búið til fallegar þrívíddar renderingar og díagröm. Allt þetta þarf 

                                                 

4
 Peter Zumthor, Thinking Architectur, 2. útgáfa, Birkhauser, Berlin, 2006, bls. 11. Zumthor á það til að taka 

hið tilfinningalega sjónarhorn á hlutina og sést það best í textum hans þegar hann lýsir eftirminnilegum 

sumardögum í garði frænku sinnar. Sjónarmið sem arkitektar mættu taka til sín að mínu mati. 

5
 Mark D. Gross og  Ellen Yi-Luen Do, „Thinking with diagrams in architectural design“, Artificial 

Intelligence Review, 2001, bls. 5. 

6
 Iain Fraser , Rod Henmi, Envisioning Architecture: An Analysis of Drawing, Van Nostrand Reinhold, New 

York, 1994, bls.162. 

 

Mynd 1.2 Grunnmynd Sankti Péturs 

Dómkirkjunnar eftir Bramante 
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síðan að hnýta saman í einhverskonar samhangandi pakka sem er skiljanlegur. Í þessari 

ritgerð ætla ég að rannsaka hugmyndavinnu, samskipti og framsetningaraðferðir arkitekta 

og kafa ofan í hönnunarferlið sem slíkt  og vonandi einnig komast að kynslóðamismun í 

þessum fyrrnefndu atriðum. 
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1. Upphaf grundvallaraðferða og eðli þeirra  

Sögulegur byrjunarreitur 

Til þess að koma upplýsingum um þrívíðan hlut á framfæri þarf meira en einungis orð. Það 

þarf teikningar bæði í þrívídd og tvívídd, módel og jafnvel díagröm.  Þessar aðferðir hafa 

samt sem áður alls ekki verið við lýði frá því byggingargleði mannsins hófst. Ef hinar 

alþekktustu ritgerðir um arkitektúr eru skoðaðar í sínu viðkomandi samhengi hefur verið að 

því komist að sú kerfisbinding sem við tökum sem sjálfssögðum hlut í arkitektónískri 

teikningu, á borð við grunnmyndir, sneiðingar eða útlit, var áður fyrr hvergi nærri eins 

ráðandi þáttur í þroska og framþróun hinnar huglægu hugmyndar til þess hlutlæga byggða 

forms sem byggingin er. Fyrir endurreisnartíma voru arkitektónískar teikningar sjaldgæfar. 

Á miðöldum hugsuðu arkitektar ekki um bygginguna í heild sinni og hugmyndin um skala 

var með öllu óþekkt.
7
 Gotneskur arkitektúr var til dæmis meiri spurning um 

byggingarferlið en nokkurn tímann teikninguna. Byggt var samkvæmt vel þekktum hefðum 

og aðferðum sem fylgdu ströngum geometrískum reglugerðum sem var beitt án milliliða á 

byggingarreitnum sjálfum. Lokaútlit byggingarinnar réðist út 

frá og varð afleiðing þess að skipta út vinnuafli og aðferðum 

sem farandverkamenn og steinsmiðir létu í té. Þessir 

farandfagmenn ferðuðust í samræmi við veðurfar til þess að 

vinna við ýmisskonar byggingar víðs vegar um evrópu. Sú 

mergð stíla sem einkennir t.d. dómkirkjuna í Chartres er ekki 

einhverskonar ósamræmi hönnunarinnar heldur mun frekar 

lagskiptar lausnir margra handa á ýmsum strúktúralískum 

vandamálum yfir einhvern ákveðinn tíma.
8
 Á meðan 

endurreisninni stóð kom arkitektúr til með að verða meðtekinn 

sem listform óháð öðrum og fóru arkitektar að fabúlera 

formúlukenndar hönnunarforsendur og hlutfallahneigingar 

                                                 

7
 Alberto-Pérez Gómez og  Louise Pelletier, “ Architectural Representation beyond Perspectivism“, 

Perspecta, The MIT Press, Massachussets, 1992, bls. 23. 
 
8
 Alberto-Pérez Gómez og  Louise Pelletier, „Architectural Representation Beyond Perspectivism“, bls. 23. 

Mynd 2.1 Dómkirkjan í Chartres 

(takið eftir mismunandi turnspírum) 
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byggðar á stærðfræði. Þetta leiddi til þess að nýjar teikniaðferðir urðu þróaðar í takt við 

tímann og tískuna. 

Athygliverð er sú  staðreynd að arkitektar helga líf sitt 

þeirri athöfn að teikna. Þeir teikna þá í raun og veru 

útlínur viðfangsefnisins, en ef að er gáð eru útlínur í 

raun ekki til. Enginn hlutur, lífrænn eða ólífrænn hefur 

eiginlegar útlínur. Hlutir eru afmarkaðir vegna samspils 

ljóss og skugga og hefur arkitektinn fangað form þeirra 

með útlínuteikningum sínum. Hlutir eru í sjálfu sér 

fylling og arkitektinn gefur þeim rétta samsvörun á 

blaði með einföldum línum. Mismunandi aðferðir eru 

hins vegar notaðar til þess að koma mismunandi 

hlutum á framfæri varðandi arkitektúr.  Til þess að tjá 

innra skipulag, neikvæð rými í kontrast við jákvæð rými 

og uppbyggingu húss er notast á við grunnmyndir og 

sneiðingar. Útlitslegar hugsanir, efnispælingar og til 

dæmis gluggagatanir geta verið framsettar með hjálp 

útlitsmynda, axonometrískum eða- perspektífteikningum 

og þrívíðum tölvurenderingum.  Það fer allt saman eftir 

því hverju arkitektinn vill miðla hverju sinni. 

 

Arkitektateikningar 

Grunn/sneið/útlitsmyndir 

  Grunn, sneiðinga og- útlitsmyndir eru sér á báti hvað varðar upplýsingamiðlun 

arkitektateikninga vegna þess að sjónlína áhorfandans er  bæði hornrétt á myndflötinn og á 

fleti mannvirkisins sem skoðað er, þar af leiðandi er teikniflöturinn samsíða aðalfleti 

byggingarinnar og engin brenglun verður vegna fjarvíddar. Þess vegna halda þær sínum 

upprunalegu hlutföllum og stærðum. Kallast þessar teikningar héðan af; Ortógónískar 

teikningar (e. Orthogonal Drawings).
9
 Tilgangur grunn/sneið/útlitsmynda  er að sýna á 

grafískan hátt form og tengsl hins jákvæða og neikvæða rýmis byggingarinnar og eðli 

                                                 

9
 Francis D.K. Ching,  Architectural Graphics, 3. útgáfa, John Wiley & Sons, Hoboken, 1996, bls. 17. 

 

Mynd 2.2A Blýantsteikning eftir Jane Pelton, 

Angkor Wat 

Mynd 2.2B Ljósmynd eftir höfund, Angor Wat 
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hinna mikilvægu þátta og yfirborða. Með því að 

nota ortógónískar teikningar eru arkitektar, í raun, 

að nýta sér óhlutstæðar leiðir til þess að tjá hinn 

hlutstæða raunveruleika.
10

 (MYND 2.3)  

Arkitektinn víðfrægi Richard Meier fór meðal 

annars fram á það að einungis flöt teikniborð vær 

notuð í stúdíói sínu. Með því skilyrði var hann að reyna að stemma við þeirri myndrænu og 

perspektivísku hlutdrægni sem skapast við að nota hallandi teikniborð.
11

  

Axónómísk teikning 

Arkitektinn notar einnig þrívíðar teikningar til þess að koma hugmyndum sínum á framfæri 

og er perspektíf og-ísómetrísk teikning einn helsti miðill arkitektsins til þess. Báðar 

teikniaðferðir hafa sína kosti og galla en segja báðar meira um rýmisleg gæði 

viðfangsefnisins en grunn/sneið/útlitsmyndir. Axonometry 

= Axono + metry, sem þýðir  mæling eftir ásum (e. Axis 

measure). Axónómísk teikning er aðferð sem nýtist til þess 

að sýna þrívíðan hlut í tvívídd. Aðferðin leitast við að nota 

x, y, z ásana  sem mælistikur og eru þessar teikningar þar 

af leiðandi mun auðveldari í framkvæmd. Þannig verða 

allar línur sem teiknaðar eru á hvern ás samsíða hver 

annarri og verður engin bjögun á teikningunni því að þó 

svo að teikningin sé í þrívídd er engin fjarvídd í 

teikningunni.
12

 Axonometrískar teikningar eru iðulega notaðar sem eins konar 

kynningarefni þar sem þriðja víddin í þeim getur skyggt á smáatriði sem tvívíðar 

grunnmyndir eða sneiðingar sýna. Axonometrískar teikningar eru hentugar til þess að sýna 

ákveðna rýmislega þætti en hentar misvel til þess að leyfa áhorfandanum að upplifa rýmið 

til hins ýtrasta. Ástæðan fyrir því er sú þrívíddin í axonometrískum teikningum er ekki 

raunveruleg því að samsíða línur mætast aldrei í samanburði  við perspektíf teikningu þar 

sem samsíða línur mætast ávallt við sjóndeildarhring. Mætti segja að axonometrískar 

                                                 
10

 Iain Fraser , Rod Henmi, Envisioning Architecture: An Analysis of Drawing, bls. 46. 

11
 Nicolas Olsberg, 2013, „The Evolving Role of the Drawing“, The Architectural Review 

 
12

 Iain Fraser , Rod Henmi, Envisioning Architecture: An Analysis of Drawing, bls. 56-57. 

Mynd 2.3 Grunnmynd Atheneum eftir Richard Meier 

Mynd 2.4 Axónómíuteikning eftir 

Richard Meier af Giovanitti House 
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teikningar sé eins konar díagröm af rýminu, þar sem þær eru einfaldaðar upp að því marki 

að fjarvíddin er fjarlægð algerlega.
13

  

Perspektífteikning 

Á sama tíma og Axonometrískar teikningar snúa sér að viðfangsefninu, þ.e. byggingunni, 

snúa perspektífteikningar sér að áhorfandanum og er Perspektífteikning er þess vegna 

fullkomið tól til þess að veita honum þá sjónrænu rýmislegu upplifun sem arkitektinn 

sækist eftir að miðla.
14

 Í perspektífteikningum er oftast leitast við að veita áhorfandanum 

sem raunverulegasta hugmynd um hvernig það myndi vera að standa í rýminu (að því 

gefnu að myndin sé teiknuð frá sjónarhorni meðalmanns)og virða það fyrir sér með augum 

sínum. Rétt teiknuð perspektíf teikning kemur í veg fyrir sjónvillurnar sem myndast í 

axonometríuteikningu, þ.e. samsíða línur 

mætast við sjóndeildarhring, og 

teikningin er á þann hátt auðskiljanlegri 

og auðlesnari þar sem hún, fram yfir 

aðrar teikniaðferðir, tjáir okkur 

raunlögun ákveðins forms í víddunum 

þremur eins og við skynjum það í hinum 

efnislega heimi.
15

 Arkitektinn Juhani 

Pallasmaa minnist á í bók sinni The Eyes 

of the Skin þá höfum við mannverurnar 

fleiri skilningarvit en einungis sjónina 

og talar hann um mikilvægi þess að 

arkitektúr sé upplifaður í gegn um allan 

líkamann og öll skilningarvitin.
16

 Þú átt að finna fyrir, lykta af og jafnvel heyra í arkitektúr 

sem veraldlegum hlut. Þá vaknar ef til vill sú spurning um hvort hægt væri að yfirfæra 

þessar aðgerðir yfir á framsetningu og hugmyndaferli. 

Efni og áferðir 

Vegna þess að mismunandi fjarlægðir birtast í sama fleti í ortógónískum teikningum þarf 

aðferð til þess að greina á milli mismunandi flata og fjarlægða. Til þess nota arkitektar 

mismunandi línuþykktir; mikil línuþykkt merkir að viðfangsefnið sé nær en lítil línuþykkt 

                                                 
13

 Francis D.K. Ching,  Architectural Graphics, bls.46. 
14

 Iain Fraser, Rod Henmi, Envisioning Architecture: An Analysis of Drawing, bls. 59. 
15

 Francis D.K. Ching, Architectural Graphics, bls.54. 
16

 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, John Wiley & sons Ltd., West Sussex, 2012, bls. 11-13. 

Mynd 2.5 Ótrúlega falleg perspektífteikning eftir Helmut Jacoby 
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að það sé fjær. Þannig er líkt eftir fjarvíddaráhrifum án þess þó að bjaga teikninguna.  Að 

stilla af línuþykktir í tölvu er lítið mál en þegar unnið er með handteikningar  er efnis-og 

tækjaval  forgangsatriði.  Hver teiknimiðill hefur sinn karakter og eiginleika. Blýantar 

bjóða upp á mjúka og milda tóna, pennar gera manni kleift að skapa ógagnsæjar og 

strekktar línur, pappír með grófa samsetningu/áferð skapar einskonar kornun/trefjun á 

meðan sléttur pappír leyfir skriffærinu að  líða áreynslulaust um yfirborð teikniflatarins.
17

  

Þetta er bara spurning um skala 

Línuteikning á pappír og í tölvu er í grundvallaratriðum alveg eins; Þú teiknar línu og 

skilgreinir stærð hennar og byggir upp teikninguna línu 

fyrir línu. Helsti munur þessara aðferða er sú staðreynd 

að þegar þú teiknar á teikniborði, á pappír, ertu ávallt að 

teikna í sama skala. 1:500, 1:200, 1:00 o.s.frv. Tölvan er 

þeim eiginleikum gædd að mögulegt er að þysja inn og 

út úr teikningunum og breyta þannig forsendum 

teikningarinnar. Ef þú ert að teikna grunnmynd í 1:100 

en snýrð skrunhjólinu aðeins er teikningin allt í einu 

sprungin upp í einhvern óræðan skala, 1:44 eða eitthvað 

álíka. Eins og allir vita þá skapar æfingin meistarann og 

til þess að ná framförum í einhverri athöfn þarf að 

framkvæma hana mörgum sinnum og ávallt á sama 

máta, svo til þess að geta talist læs og kunnugur 

mismunandi skölum er nauðsynlegt að vinna markvisst í 

þeim. Þú veist nákvæmlega hvað einn meter er stór í 

1:200, 1:100 o.s.frv. þegar þú teiknar á blað því stærðirnar breytast ekki. Á tölvuskjánum 

hoppar allt fram og tilbaka og þú venst í raun ekki neinum einum skala þannig að erfitt 

getur reynst að ákvarða raunstærðir hluta.
18

  

Arkitektar sem gamlir eru í hettunni og hafa unnið vísvitandi með skala á pappír hafa þar 

afleiðandi, að mínu mati mun betri tilfinningu fyrir skala heldur en þeir nýútskrifuðu 

                                                 
17

 Francis D.K. Ching,  Architectural Graphics, bls. viii formáli. 
18

 „Sense of Scale and the Digital Age of Architecture“, archinect.com, 3. nóvember 2013, sótt 5. desember      

2013, http://archinect.com/forum/thread/85631104/sense-of-scale-and-the-digital-age-of-architecture  

Einstaklega skemmtilegt var að finna þessa grein. Hún var flutt sem fyrirlestur á umræðuþræði og sá sem er 

að spekúlera í þessu er arkitektanemi í arkitektaskólanum við Columbia háskóla, hann er á miðjum 

þrítugsaldri og er að hugsa um nákvæmlega sömu hluti og ég. Ég fann þessa grein ekki þegar ég leitaði í 

október en síðan spyr hann þessarar spurningar 2. nóvember og ég var svo heppinn að kíkja aftur á netið að 

efni um þetta.  

Mynd 2.6A Skali stilltur í 1:100 í teikniforriti 

Mynd 2.6B Þysjað út og skalinn breytist í 

óræða tölu 
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arkitektar sem allt vinna í tölvu. Sem dæmi um 

allsvakalegan mun á skala í arkitektúr mætti bera 

saman neðra-Breiðholt sem hannað var af Stefáni 

Jónssyni og Reyni Vilhjálmssyni og síðan 

Kórahverfið nýja í Kópavoginum. U-blokkir 

Bakkahverfisins faðma íbúa sína mynda þær einnig 

fyrir þá garða í miðju íbúasvæðinu sem þannig skapar 

nánd á meðan blokkir Kórahverfisins er margar, háar 

og strjálar. Saman skapa þær ekki sömu heild og 

Bakkarnir. Gott dæmi um hvernig svæði sem fyrst og 

fremst var hannað utan um manninn endar á því að 

vera úr öllum mannlegum skala.   Eins og Flórentínski 

fræðimaðurinn Filarete staðfestir í ritgerð sinni er 

maðurinn vissulega sá mælikvarði sem arkitektúr er 

miðaður út frá19 og til þess að hanna í mannlegum 

skala þarf maður svo sannarlega að sökkva sér í hann og tileinka sér skilyrði hans. Algeng 

mál líkt og hurðastærðir, gangabreiddir og þrepadýptir þarf að öðlast skilning á til þess að 

geta hannað hús fyrir fólkið sem á að nota þau. 

                                                 
 
19

 Antonio di Piero Averlino, 1965, TREATISE ON ARCHITECTURE, John R. Spencer þýddi, New Haven 

and London, Yale University Press, 1965. Þess má geta að Piero Averlino skrifaði þennan texta 1464. 

Mælikvarðinn er reyndar ákveðinn út frá Adam, þar sem hann var sagður vera fyrsti maðurinn. 

Mynd 2.7A Skalaleysi Kóranna sést hér í formi háhýsa í 

miðri einbýlishúsabyggð 

Mynd 2.7B Hér sjást faðmar Bakkanna og samræmi í 

skala 
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2. Frá hugmynd að kláruðu verki 

Framkvæmdarferli arkitektsins er víðfeðmt og spannar mörg svið. Margir arkitektar skissa 

á blað með blýanti, sumir leira  á meðan aðrir krumpa saman pappír og draga formfræði úr 

krumpum.
20

  

Eitt af því sem einkennir góða hönnun er að ferðalagið frá upphafi til enda hönnunarinnar 

sé sjáanlegt og að í lokaafurðinni búi einhverskonar snefill af hinni upprunalegu skissu sem 

ákveðið var að halda áfram með. Ef þróunarvinnan er falin og ekki er gefin nein hugmynd 

um þá vísa sem verkefnið spratt upp úr, er verkefnið um leið þeim mun fátækara Sem 

dæmi um slíka „firringu“ má nefna að á 6. áratug 20. aldar hafði teiknistofa Gordons 

Burnshafts, SOM New York komið fyrir daglegri rútínu hjá starfsfólki fyrirtækisins. Hún 

fólst í því að eyða öllum drögum, skissum  og stúdíum sem gerðar voru þann dag þannig að 

það eina sem eftir stóð var hin fullkláraða lokaafurð. Einu vitnisburðir um þróunarferli 

þeirrar teiknistofu eru örfáar teikningar og skissur sem smyglað var út á kvöldin af einstaka 

módernista sem viðurkenndi og kunni að 

meta það samtal sem myndast í 

hugmyndaferlinu á milli hugmyndar, handar, 

auga og pappírs.
21

 Þó að það sé lokaafurðin 

sem verði byggð í hinum efnislega heimi þá 

er hún alls ekki nógu góður talsmaður fyrir 

verkefnið sem heild. Til þess að gera 

áhorfendum kleift að skilja þarf stundum að 

vitna í skissur, gamlar teikningar, ljósmyndir, 

gömul módel eða einhverskonar stúdíur sem 

síðan leiddu arkitektinn áfram að 

niðurstöðunni. Þetta minnir mig skuggalega 

mikið á atriði í grínþáttunum Fóstbræðrum 

sem eru öllum landsmönnum kunnir. Þá var 

skyggnst fram í tímann til þess að rannsaka 

                                                 

20
 Christina Bechtler, Frank Gehry Kurt W. Forster, Cantz, Berlín, 1999, bls. 7. Gehry vinnur á einstakan 

hátt, hann hefur meðal annars dregið form úr uppvöðluðum og krumpuðum pappírs boltum sem hann hefur 

síðan notað í byggingar sínar. Í hönnunarerlinu gerir hann sér grein fyrir takmörkunum sínum en í stað þess 

að viðurkenna ósigur finnur hann nýjar leiðir til að sigrast á vandanum. 
 
21

 Nicolas Olsberg,  „The Evolving Role of the Drawing“, bls. 3.  

3.1A Skissa Frank Gehry af Guggenheim safninu í Bilbao 

Mynd 3.1B Guggenheim safnið í Bilbao eftir Frank Gehry 
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hvernig grín yrði í framtíðinn. Þá var því svo komið að grínistar sögðu ekki brandarann í 

heild sinni heldur þuldu einungis upp lokahnykkinn, eða „punchline-ið“. Ekki þarf neinn 

snilling til þess að sjá að það gengur ekki. Maður þarf samhengi, og í heildarferlinu liggur 

samhengið. 

 Í seinni tíð hefur mikið borið á tilburðarmiklum þrívíddarrenderingum og myndum af 

verkefnum þar sem komið hefur verið fyrir glöðu fólki, gróðursælum svæðum, krökkum 

með flugdreka eða ánægðum útrásarvíkingum líkt og í Landsbankaverkefni Bjarke Ingels 

þar sem Björgólfur Guðmundsson stendur 

hnarreistur í stefni skuldaskips síns. Með 

þessum hætti hefur lokaafurðin verið kynnt 

í fleiri ár. Með klækjum og brögðum hefur 

verið klekkt á áhorfandanum að hætti 

föður nútíma auglýsingaaðferða; Edward 

Bernays. Auglýsingar Bernays voru þær 

fyrstu til þess að „sýna fram á“ hvernig líf 

viðskiptavinarins batnaði ef hin auglýsta 

vara yrði keypt. Maðurinn í rauða 

Mustangnum var hrókur alls fagnaðar þegar vart var þverfótað í bílnum fyrir ljóshærðum 

glæsimeyjum.
22

 Í  kvikmyndinni  The Century of the Self er því einmitt lýst hvernig 

Edward Bernays, ásamt Sigmund og Önnu Freud höfðu áhrif á það hvernig stórfyrirtæki og 

stjórnvöld öðluðust eins konar stjórn á mannfjöldanum í gegn um greiningar, auglýsinga-

og framsetningaraðferðir. 
23

 Að sjálfssögðu vildi viðskiptavinurinn (að því gefnu að hann 

sé gagnkynhneigður karlmaður) kaupa sér bíl sem dregur að sér kvenfólkið og að sama 

skapi vill viðskiptavinur arkitektsins auðvitað byggja hús sem dregur að sér ánægt fólk, 

börn að leik og er staðsett á eina staðnum á Íslandi þar sem ekkert mál er að rækta sex 

metra háa dulfrævinga. Við þetta er heiðarleikinn hafður að háði og lýsir svona mynd 

verkefninu á fremur hlálega. Ofmettun sýndarveruleika og hömluleysi sumra arkitekta 

gerir það að verkum að þrívíðar renderingar hætta að gegna hlutverki sínu sem rýmisleg 

kynning á verkefninu þar sem svo miklum sýndarveruleika er bætt við. Aðgát skal höfð í 

nærveru verkkaupa. 

                                                 

22
 „Edward Bernays“,  http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays , sótt 28. nóvember 2013. 

23
 Adam Curtis, The Century of the Self, BBC Four, London, 2002. 

Mynd 3.2 Skipstjóri skuldaskipsins við stjórnvölinn 
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Arkitektinn Peter Zumthor hefur hins vegar 

sagt verkteikningar arkitekta vera sínar 

uppáhaldsteikningar. Verkteikningar lýsa 

smáatriðum og eru hlutbundnar. Teiknaðar 

fyrir handverksmenn og smiði sem gefið er 

það hlutverk að veita tvívíðu 

verkteikningunni þrívíðan líkama. Þær 

reyna ekki að sannfæra, blekkja og heilla 

eins og teikningar sem notaðar eru í 

kynningarskyni líkt og þrívíddar 

renderingarnar. Þær virðast vera að segja 

„Nákvæmlega svona mun ég líta út“. 

Verkteikningar eru eins og 

líffærafræðilegar teikningar. Þær svipta 

hulunni af hinni huldu innri spennu sem hið 

kláraða arkitektóníska verk er hikandi við 

að uppljóstra.
24

 Þessa hlið verksins er 

nánast ómögulegt að sjá nema einmitt í 

verkteikningunum. Deiliteikningar tjá 

einnig falda spennu, mótíf og fúnksjón sem ekki er sjáanleg í hinu fullbúna verki. 

Arkitektar samtímans keppast meir að segja við að gera hluti ósýnilega, að fúnksjónin sé 

virk en á bak við tjöldin. Hin mikla snilld og hugsun á bakvið vissar lausnir eru 

áhorfendum alls ósýnilegar nema þeir rýni í teikningar. Sú staðreynd er að mínu mati hálf 

tragi-kómísk; arkitektinn leggur blóð svita og tár í lausn sem enginn sér og mun ef til vill 

aldrei sjá vegna þess að það er takmark hans en síðan er því ósýnilega kerfi hampað og 

deiliteikningarnar máske útgefnar í tímariti þar sem allir sjá þær og virða þær fyrir sér í 

allri sinni dýrð. En samt eru þær ósýnilegar.  

                                                 

24
 Peter Zumthor, Thinking Architecture, bls. 18.  

 

 

Mynd 3.3 Tímaritið Detail sem sérhæfir sig í deilum og 

smáatriðum 
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3. Díagrammið 

Latína Diagramma, Grísk þýðing: Það sem afmarkað er af línum.
25

 

Díagrömmun er sannarlega mikilvægasta nýsköpun í arkitektúr  síðustu 10-15 ár.
26

  

Eitt af hinum huglægari framlögum til 

framsetningaraðferða arkitekta er díagramið. Díagröm eru 

yfirleitt notuð til þess að tjá flóknar útskýringar á 

einfölduðu grafísku máli. Dæmi um díagröm eru IKEA 

leiðbeiningabæklingar, þar er allt saman teiknað í 

svarthvítum línuteikningum og það eina sem díagramið 

sýnir er hvernig hlutirnir snúa og hvernig maður getur fest 

þá  saman. Ekkert er hugsað um smáatriði eins og áferð 

eða liti því þetta díagram á að sýna virkni en ekki útlit. Meiriháttar yfirlýsingar hafa verið  

verið gerðar, af aragrúa arkitekta, um frelsið sem díagrammið býður upp á og hina miklu 

grafísku einföldun sem það ljær notanda sínum.  

Díagrammið er hins vegar ekki nýtt á nálinni, sumir vilja 

meina að arkitektadíagröm séu eins gömul og arkitektúrinn 

sjálfur. Sumir af elstu fornminjum sögunnar eins og t.d.  

Stonehenge á Englandi, teikningar af bænum Konya á 

Tyrklandi síðan 6200 fyrir krist og ævafornar amerindískar 

hýróglífur sem skornar voru í stein, eru dæmi um einskonar 

díagröm um stað og tíma.
27

  Einnig eru til díagröm frá 

miðöldum sem lýsa formfræðistúdíum um mannfólk og dýr, 

uppbyggingu hinnar ídealísku borgar og mun fleiri sem tala 

um uppbyggingu ýmiss konar mannvirkja.  

                                                 
25

 „Diagram“, The Free Dictionary, http://www.thefreedictionary.com/diagram, sótt 11. desember 2013. 

26
 „Diagramming is indeed the most important innovation in architecture of the last 10 to 15 years. “Lars 

Spuybroek, The Architecture of continuity, V2 Publishing,  2008 

27
 Mark Garcia, The Diagrams of Architecture. John Wiley & Sons Ltd., 2010, bls.18. 

 

Mynd 4.1 Hið sívinsæla IKEA díagram 

Mynd 4.2 Díagram af Stonhenge sem er 

í raun díagram 
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Á teiknistofum víðs vegar um heim hefst hönnun oftar en ekki á díagrammatískri lýsingu á 

hinu arkitektóníska „prógrammi“ sem er síðan smám saman umbreytt yfir í margbrotnar 

grafískar framsetningar með viðbót nákvæmnisatriða. Arkitektinn Peter Rowe útskýrði 

hönnun á þann hátt að það væri einfaldlega umbreytinga-og sameiningarferli díagramma. 

Bætir hann við að „maður reynir að taka strúktúralískt díagram, fúnksjónalískt díagram og 

flæðisdíagram og sameina þau.“
28

 Díagrömm eru iðulega notuð af arkitektum til þess að tjá 

hugmyndir, lausnir, vandamál eða skissur sín á milli í sköpunarferlinu. Hönnunarteikning 

er endurtekningarsamt og gagnvirkt ferli sem felur í sér skrásetningu hugmynda ásamt því 

að komast að virkni og að uppgötva ný form og að innleiða þau inn í hönnunina. Þannig er 

teikning ekki einungis samskiptamiðill fyrir hönnuði heldur hjálpar hún þeim einnig til 

þess að sjá og skilja formin sem þeir vinna með.
29

  

Diagramið hefur samt fengið sinn skammt af gagnrýni, þá sérstaklega fyrir að vera, í 

mörgum tilfellum, ólæsilegt fyrir aðra en þá sem sköpuðu það. Þessi staðreynd er hins 

vegar einn helsti kostur díagrammsins. Það leyfir arkitektnum að tjá sig frjálst á formi sem 

hann skilur og er honum merkingaþrungið.  Lengi vel hefur díagrammið verið kennt við 

hið póstmóderníska millibilsástand sem 9. áratugurinn var. Arkitektar eins og, til dæmis, 

Peter Eisenman hafa notað það óspart og lýsir hann díagramminu svo: 

„Almennt séð er díagrammið grafískt hrafnaspark. Þó að það sé táknmynd er það ekki 

nauðsynlega óhlutbundið. Það er myndbirting einhvers hlutar án þess þó að vera hluturinn 

sjálfur. Á vissan hátt getur það ekki annað holdtekist. Það getur aldrei verið án gildis eða 

merkingar...“
30

  

Hér talar Eisenman um eiginleika díagrammsins með tilliti 

til tungumáls. Líkt og tveir menn sem ekki tala sama 

tungumálið, en ná samt sem áður að gera sig skiljanlega 

hvor öðrum í gegnum óhefbundnar leiðir, getur 

díagrammið komið hlutum til skila um ákveðið 

viðfangsefni án þess að tengjast þeim sýnilega. Mætti 

segja að díagrammið sé grafískt líkamstungumál sem 

leyfir arkitektinum að tjá sig í táknum sem ekki er hægt að tjá öðruvísi en með teikningu.  

Henmi og Fraser lýsa díagramminu svo að þau eru teikningar sem knúa mann til þess að 

                                                 
28

 Mark D. Gross og  Ellen Yi-Luen Do, Thinking with diagrams in architectural design, bls. 5. 

29
 Mark D. Gross og  Ellen Yi-Luen Do, Thinking with diagrams in architectural design, bls. 5. 

30
 „Generically, a diagram is a graphic shorthand. Though it is an ideogram, it is not necessarily an 

abstraction. It is a representation of something in that it is not the thing itself. In a sense, it cannot help but be 

embodied. It can never be free of value or meaning...“Mark García, The Diagrams of Architecture, bls. 94. 

Mynd 3-1Díagram af hinu meðvitaða ferli 

fækkunar 
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eiga í meðvituðu ferli fækkunar, þar sem reynt er að skýra ákveðnar túlkanir í gegn um 

frádrátt upplýsinga sem höfundur dæmir ofaukið.
31

 Díagram er eins konar ferðalag. Við 

upphaf þess er ferðalangurinn klyfjaður vistum og byrgðum en á leiðinni gerir hann sér 

grein fyrir því að hann þarf ekki allan þennan farangur til þess að komast á leiðarenda. 

Hann hægir aðeins á honum, þess vegna losar ferðalangurinn sig við þessa aukabyrði sem 

veldur því að hann öðlast allt í einu getu til þess að hreyfa sig á allt annan og frjálsari hátt 

en fyrr.   

 

                                                 
31

 Iain Fraser , Rod Henmi, Envisioning Architecture: An Analysis of Drawing, bls. 99. 
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4. Innreið tölvunnar 

Tölvan sem tól 

Mesta breyting sem orðið hefur á arkitektafaginu síðustu ár er án nokkurs vafa tilkoma 

tölvunnar. Haldin var sýning í Kanada í október 2013 sem rannsakaði „fornsögu“ 

stafræninnar og hvernig tölvur hafa breytt byggingarlist til frambúðar.  Frank Gehry, Peter 

Eisenman, Chuck Hobberman og Shoei Yoh voru viðfangsefni sýningarinnar þar sem þeir 

eru á meðal fyrstu arkitektanna sem nýttu sér mátt 

tölvunnar til þess að aðstoða sig við hönnun sína. 

Áttu þeir það allir sameiginlegt að þeir nýttu sér 

tölvuna til þess að framkalla lausnir á vandamálum 

sem annars vegar væri ekki hægt að leysa. Í 

hönnunarferli sínu höfðu þeir allir rekist á vegg 

sem ekki var hægt að fella með hefbundnum 

skissum, teikningum og módelsmíðum.
32

 Sneru þeir sér þá til hins stafræna þar sem 

hefbundnar aðferðir setti á þá hömlur. Le Corbusier útskýrir hér eðli verkfæra og hvers 

vegna við megum ekki leyfa úreltum verkfærum að hafa áhrif á hönnun okkar. 

Arkitektúr er ein af mikilvægustu þörfum mannsins, því húsið hefur ávallt verið hið fyrsta 

ómissandi tól sem maðurinn hefur skapað sjálfum sér. Samansafn verkfæra mannsins deila 

niður stigum siðmenningarsögu hans, steinöld, bronsöld og járnöld. Verkfæri eru afurð 

framgangs og þróunar mannsins; þau eru holdgervingar erfiðis hverrar kynslóðar sem 

skapaði þau. Verkfærið er hrein og bein tjáning framfara; það veitir einnig manninum 

ómissandi stuðning og frelsi. Við hendum úr sér gengnum og úreltum verkfærum á 

ruslahauginn: Karbínan, kúlverínan, straumspóluskynjarinn og gamla eimreiðin.   Sú aðgerð 

er birtingarmynd heilbrigðis, siðferðilegs heilbrigðis, einnig siðferðis. það er ekki 

ásættanlegt að við skyldum framleiða slæma hluti vegna þess að við höfum slæm 

verkfæri...
33

  

                                                 

32
 Tim Abrahams, 2013, „Computers in Theory and Practice“, The Architectural Review, bls. 1-7. 

33
 „Architecture is one of the most urgent needs of man, for the house has always been the indespensable and 

first tool that he has forged for himself. Man‘s stock of tools mark out the stages of civilization, the stone 

age, the bronze age, the iron age. Tools are the result of successive improvement; the effort of all generations 

is embodied in them. The tool is the direct  and immediate expression of progress; it gives man essential 

assistance and essential freedom also. We throw the out-of-date tool on the scrap heap: the carbine, the 

culverine, the growler and the old locomotive. This action is a manifestation of health, of moral health, of 

morale also; it is not right that we should produce bad things because of a bad tool...“Le Corbusier“, Towards 

A New Architecture, Morrison and Gibb Ltd., London, 1974 bls. 17. 

Mynd 5.1 Því miður er Betamax vídjótækið dæmi 

úrelta tækni 
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Ef verkfæri þitt bregst þér, og ómögulegt reynist að nota það í þann part hönnunarferlisins,  

þá verður þú að róa á önnur mið án þess þó að gleyma því hvað gamla verkfærið hafði upp 

á að bjóða. 

Tími til að endurhugsa viðmið og gildi? 

Hið stafræna hefur, að mati Peter Eiseinmans,  hvatt til endurhugsunar á perspektífinu.
34

 

Þegar Brunelleschi uppgötvaði „eins-punkts“ perspektífina (e. One-point perspective)  var 

það á miklum umbrotatímum og áttu sér stað víðtækar breytingar á hugmyndafræði fólks á 

heimsmyndinni þar sem sjónarhorn beindust frá hinum guðfræðilegu og guðlega miðlægu 

(e. theocentric) viðmiðum og gildum yfir í þau mannfræðilegu og húmanísku.
35

  Hér er 

gefinn vísir að þeirri róttæku hugmynd að ef til vill sé kominn tími á aðra byltingu, að hætti 

Brunelleschi,  á því hvernig maðurinn skynjar, sér og skrásetur heiminn. Það virðist 

allavegana vera augljóst að með nýjum skrásetningaraðferðum, tólum og nýjum heimi þar 

sem teikningin er sköpuð, þ.e. innleiðing stafræninnar, ætti að vera einhverskonar 

umhverfing í hugmyndafræði varðandi skrásetningu gagna. Ef til vill eru til önnur form 

framsetningar, heldur en þau sem urðu til eftir umbrot endureisnarinnar, sem engum hefur 

enn hugnast að nota. 

Fast kerfi 

Að notast á við tölvur og hinn svokallaða CAD (Computer 

Aided Design) hugbúnað í hönnunarferlinu er í sjálfu sér 

vandkvæðum bundið þar sem þess háttar vinna þröngvar 

vissum stirðleika á hönnunina of snemma í ferlinu. Allir 

hlutir sem teiknaðir eru í tölvunni hafa tiltekin mál  og það 

gerir mögulega og persónulega túlkun á efninu nánast 

ómögulega þar sem hluturinn er niðurnjörvaður í það kerfi 

sem forritið er. Þetta gerir skissuvinnu í tölvum frekar erfiða og torvelt reynist að skrásetja 

meðvitundarsteymið í afdráttarlausar og mælanlegar línur. Önnur takmörkun forrita, á borð 

við hið sívinsæla Sketchup, er sú að hætta er á því að margar þær myndir sem framkallaðar 

eru úr þeim búa yfir slíkri nákvæmni og eins konar plastískum „ofurraunveruleika            
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 Tim Abrahams, „Computers in Theory and Practice,“ bls. 3. 
35

 Tim Abrahams, „Computers in Theory and Practice,“ bls. 1-7. 

Mynd 5.2 Stirð teiknigeta CAD forrita sést 

hér 
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(e. superrealism).
36

  Þetta er hættan sem verður að veruleika þegar tilbúnir hlutir sem 

framkallaðir eru líkjast raunverulegum hlutum upp að því marki að þeir fara að virka 

óraunverulegir.  

Hið óhugnanlega 

Hugtakið Uncanny Valley eða „óhugnanlegi 

dalurinn“ ætti vel við í þessum tilvikum. Hugtakið 

var fyrst fest í rit af þjarkafræðingnum Masahiro 

Mori árið 1970. Tilgátunni um hið óhugnarlega var 

gerð ítarleg skil af sálfræðingnum víðfræga Sigmund 

Freud árið 1919 í ritgerð hans The Uncanny (þ. Das 

Unheimliche). Þar talar Freud um óttann við hið 

óþekkta, sem er á sama tíma þekkt. Talar hann einnig 

um óttan við hvort dauður hlutur sé í raun ekki dauður og öfugt.
 37

 „Óhugnanlegi dalurinn“ 

er hins vegar tilgáta á fræðisviði mannlegrar fagurfræði sem lýsir sér svo: Þegar mannlegt 

svipmót lítur út og hagar sér næstum því, en 

ekki alveg eins og mannvera, orsakar það eins 

konar hryllings-viðbragð hjá áhorfandanum.
38

 

Dalurinn sem hugtakið vísar í er dýfa á grafi 

sem sýnir tilfinningaleg viðbrögð manneskja á 

móti manngerving (með manngerving er átt við 

þjarka sem ber með sér mennsk einkenni). 

Grafið byrjar á iðnaðar þjarka sem hefur enga 

mannlega líkneskju, þvínæst er þjarki með 

mennskari einkenni eins og hendur, fætur, höfuð. Línan tekur hins vegar allsvakalegan 

kipp þegar þjarkinn líkist manneskjunni mest. Dalurinn á milli manneskju og 

manngervings er ótrúlega djúpur þrátt fyrir hversu nálægt þessir tveir hlutir eru í raun. 

                                                 

36
 Ýmsir, The Cornell Journal of Architecture: Media of Representation, Distributed Art Publishers, New 

York, 1996, bls 99-100 

 
37

 Sigmund Freud, „Hið óhugnanlega“, Listir og listamenn, Sigurjón Björnsson þýddi, Hið íslenska 

bókmenntafélag, Reykjavík,  2004, bls. 195-233. 

38
 „Uncanny Valley“, wikipedia.org, Wikipedia, sótt 2. nóvember 2013,    

http://en.wikipedia.org/wiki/Uncanny_valley 

Mynd 5.3 Graf "óhugnanlega dalsins" 

Mynd 5.4 Ofurraunsæ rendering úr V-Ray 
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Hliðstæðu á „óhugnanlega dalnum“ er auðvelt að finna í myndum sem framkallaðar eru úr 

hinum svokölluðu render forritum á borð við Kerkythea eða V-ray.   Renderingar sem 

framkallaðar eru í tölvu eiga í hættu á að verða svo ofur raunverulegar að þær gefa lítið 

sem ekkert svigrúm til persónulegrar túlkunar, „what you see is what you get“.
39

   

Til hvers þá að nota tölvu? 

Þegar verkefnið hefur náð því stigi að ákveðnir hlutar hönnunarinnar eru niðurnegldir 

kemur CAD teikning til sögunnar sem öflugt tól sem framkvæmir endurtekningarsama 

hluti á broti þess tíma sem þeir hefðu tekið ef þeir hefðu verið handteiknaðir. Tölvur 

auðvelda gífurlega ítarlegri hönnun, mat byggingar og framgang hönnunarferlisins. 

Arkitektinn Gunnar Asplund teiknaði ótal mörg útlit af Woodland kapellunni sinni og 

mörg þeirra vöru keimlík. Afritun í tölvu hefði ef til vill flýtt fyrir ferli hans.
40

 Það er ef til 

vill huggun í því fyrir suma að með stafrænni tækni er hægt að framkalla þær niðurstöður 

með mun skilvirkari og fljótari aðferðum.   Þrátt fyrir skiptar skoðanir á tölvunotkun er það 

ótvíræður kostur að geta skapað gervi-módel
41

 á örskotsstundu og skoðað það í tölvunni. 

Með þessum möguleikum er síðan hægt að notfæra sér þær upplýsingar sem 

hugbúnaðurinn veitir til þess að ganga lengra í hönnunarferlinu en áður var völ á með 

hefbundnum leiðum. Tölvur bjóða upp á mikla stjórn yfir lokahönnunarferlinu (þá líka 

línuteikningum) og er það á þessu sviði sem þær eru hvað skilvirkastar.  

                                                 
39

 The Cornell Journal of Architecture: Media of Representation, bls. 99-100. 
40

 Nicolas Olsberg, „The Evolving Role of the Drawing“, bls. 4. 
41

 Hér segi ég „gervi“ því þó hluturinn  sem þú ert að skapa sé í tölvunni þá á hann sér enga hliðstæðu í 

raunveruleikanum. 
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5. Samskipti kynslóða á milli 

Yddaður blýantur 

Hér verður talað meira um vandkvæði ungra arkitekta og stafrænnar hönnunar, vonandi án 

þess að tvítekning verði á umtali um tölvur. 

Byggingarlistar sagnfræðingurinn Nicholas Olsberg vill meina að hæfni og hraði 

handarinnar til þess að tjá á fljótlegan hátt arkitektónískar hugmyndir sé enn óviðjafnanleg 

og er ég honum sammála í þeirri staðhæfingu og er það nánast skylda hvers arkitekts að 

geta tjáð sig í gegn um handteikningar. Arkitektinn Carlo Scarpa hóf alla kennslutíma sína 

á fremur snjallan hátt við misgóðar viðtökur. Hann hóf kennslutíma sína við Universita 

Iuav di Venezia á því að sýna fram á listina við að ydda blýant og var það sú athöfn, vildi 

hann meina, sem allur arkitektúr sprettur út frá.
42

 Að kenna þessa grundvallarathöfn; að 

ydda blýantinn sinn er hins vegar alls ekki eins gagnslaus og margir vildu halda. Hún 

leggur grunn að öllu því sem á eftir kemur og venur arkitektinn á hans verðmætasta tól: 

blýantinn. Í skemmtilegu viðtali við Peter Eisenman segir hann:  

Teikning er hugsunarháttur. Ég get ekki hugsað né ritað niður hugmyndir á tölvu. Ég rita 

ekki á tölvu. Ég skrifa og ef þú lítur á skrifborðið mitt þá er það fullt af pappír og blöðum. 

Fyrir mér er teikning önnur leið til þess að skrifa, ásamt því að vera leið til þess að lesa það 

sem ég skrifa. Ég geri ekki greinarmun þar á milli. Fyrir mér er athöfnin að teikna ekki að 

skapa fallega hluti eða spurning um framsetningu. Teikningin er ekki að „tákna“ neitt; hún 

er holdgun hlutarins. Ég er ekki að reyna að setja neitt fram; ég er að reyna að raungera það. 

Arkitektar og arkitektanemar nútímans hafa tapað þeirri grundvallargetu að hugsa í gegn um 

teikningu. Þeir geta aðeins hugsað í gegn um tölvuna. Ég horfi á fólk hér á skrifstofunni 

sitjandi og starandi á þessa hluti á tölvuskjánum á meðan þeir velta þeim um í 

sýndarrýminu, og hugsa með sjálfum mér: Hvað í andskotanum eru þau að gera? Þetta er 

ruglað, algerlega klikkað. Þú hugsar, hvernig lítur sneiðing út, hvernig lítur grunnmynd út? 

Það virðist ekki hafa áhuga á því.
43
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 Nicolas Olsberg,  „The Evolving Role of the Drawing“, bls. 1. 

43
 „Drawing is a way of thinking. I can‘t think or write ideas on a computer. I don‘t type on a computer. I 

write and if you look at my desk, it‘s full of paper. So to me drawing is a form of writing, and a form of 

reading what I write. I don‘t see any difference. To me drawing is not making pretty things or making 

representations. It‘s not representing anything; it is the incarnation of the thing. I‘m not trying to represent 

something; I‘m trying to make it real. And the only way it can be real is through my drawings. Architects and 

architecture students today have lost the essential capacity to think through drawing. They can only think 

through a computer. I watch people in this office sitting and looking at these on their screen as they roll them 

around in space, and I think to myself: what the hell are they doing? It is nuts, it‘s totally wacko. You know, 

what does a section look like? What does a plan look like? They don‘t seem interested in that.“              

“Imam Ansari, „Interview: Peter Eisenman“, The Architectural Review,bls 10 
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Eisenman er ekki einn um þetta viðhorf til ungra arkitekta heldur eru arkitektaparið Mark 

Smout og Laura Allen honum sammála þegar kemur að vöntun teiknihugsunar yngri 

kynslóða. Laura og Mark eru dósentar við Bartlett School of Archiecture. Laura segir það 

vera hálf skrýtið hve margir nemendur nú til dags noti ekki endilega teikningar til þess að 

aðstoða með að hanna í þeim tilgangi að ýta hugmyndinni áfram heldur nota þær til þess að 

setja fram hugmynd sem þeir hafa nú þegar fengið (mögulega með hjálp stafræninnar 

framsetningar). Að auki bætir hún við að þótt svo að þau kenni ekki teikningu segja þau 

nemendum oft að hætta að tala um hlutina og teikna þá.  Laura telur ástæðuna fyrir þessari 

hugmyndafræðisbreytingu í fasi nemendanna vera vegna þess að þeir hafi ekki það viðhorf 

til rannsókna og tilrauna á framsetningu og myndbirtingu á meðan á hönnunarferlinu 

stendur. Hún segir nemendurna vilja stefna hröðum skrefum að einhverju endanlegu, og að 

útbúa teikningar af einhverju sem líkist fullkláruðu húsi.
44

  

Við sjáum fullt af sneið- og grunnmyndum í háskólanum sem eru einfaldlega klippt úr 

Rhino  [Rhino er þrívíddar-teikniforrit] og þær eru alger vitleysa – það er allt annað mál að 

hanna og handteikna snið-og grunnmyndir.
45

    

Nú geta nemendur, á ógnarhraða, útbúið hluti í tölvunum 

sínum sem líta út fyrir að vera réttir og hagkvæmir. Þetta gerir 

kennurum erfitt fyrir þar sem þeir sjá ekki hönnunarferli 

nemandans og komast á þann hátt ekki með þeim inn í þann 

hugsunarhátt sem þarf til þess að geta sagt til um réttmæti 

verkefnisins. Þess vegna getur verið erfitt fyrir kennara að 

sannfæra nemendur um það að þessi hlutur, sem vissulega 

lítur út eins og ágætis bygging, er ekki komin á þann stað sem 

hún gæti verið á.
46

 Það er mjög erfitt að eyða tilbúnum 

hugsunum og væntingum til þess að mynda sér nýjar. Líkt og 

þegar þú hefur horft á kvikmynd sem gerð hefur verið eftir bók og þig langar að lesa 

                                                 

44
 „We see lots of sections and plans in degree school that are simply cut from Rhino models and they‘re 

nonsense – it‘s a totally different outcome to designing and drawing in section“, „Interview: Smout Allen“, 

Architectural-review.com, 26. apríl 2013, sótt 7. nóvember 2013, http://www.architectural-

review.com/view/interviews/interview-smout-allen/8646894.article 
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 „Interview: Smout Allen“, Architectural-review.com 
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 „Interview: Smout Allen“, Architectural-review.com 

Mynd 6.1 Þrívíð sneiðing. Það er 

eflaust meira til í þessari sneiðingu en 

þeim sem nemarnir gera 
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bókina, í þeirri von um að komast að meiru um þann ævintýraheim sem þú sást í 

kvikmyndinni, en svo reynist það nánást ómögulegt að aðskilja kvikmyndina og bókina í 

huganum. Þú getur ekki gert þér upp persónulega túlkun á söguhetjunni, umhverfinu og 

andrúmslofti bókarinnar því allir þessir hlutir hafa verið ákveðnir fyrir þig og stimplaðir í 

meðvitund þína þegar þú horfðir á kvikmyndina. Þegar arkitektaneminn er kominn með 

eitthvað endanlegt en hefur sleppt ferlinu sem ætti að liggja fyrir er hann í raun með 

kvikmyndina í huga og sleppir bókinni. 

Kröfublæti 

Ég er algerlega sammála Lauru og Mark þegar þau tala um skort á áhuga nemenda til 

rannsókna og tilrauna. Nemendur eru farnir að vera fastir í sínu þægindasviði og hef ég 

oftar en einu sinni staðið sjálfan mig að því að hylla tölvuna fram yfir handteikninguna. 

Einnig er með fádæmum skrýtið að í Listaháskóla Íslands eru kennarar farnir að setja þá 

„kröfu“ um að nemandi haldi til skissubók um hönnunarferli sitt. Sú krafa er að mínu mati 

algerlega firrt þar sem það er sjálfssagður hlutur að skrásetja meðvitundarflæði þitt í því 

markmiði að skilja sjálfan þig betur. Hildigunnur Sverrisdóttir skrifaði grein um 

svokallaðan „check-box tourism“, þar sem 

hún lýsir þróun ferðaiðnaðsins á Íslandi á 

þann hátt að skipulagðar ferðir túrista séu að 

breytast í einhverskonar tékklistamaníu. 

Ferðalanginum er ekki leyft að upplifa 

staðinn og innbyrða fegurð hans á sínum 

eigin hraða og forsendum heldur eiga allir 

að hafa sömu upplifunarstund á þeim tíma sem rútubílstjórinn ákveður hversu lengi hann 

vilji stoppa í pulsupásu. Það eiga auðvitað allir rétt á því að njóta lífsins á sínum eigin 

hraða. Upplifun fegurðar á ekki að vera málamiðlun.
47

 Persónulega finnst mér að 

skissubókakröfur sem settar eru á nemendur vera að ganga í sömu átt þar sem sumir 

nemendur eru gjarnir á að sleppa skissubókunum í rannsóknarferlinu og komast að 

niðurstöðu á sinn eigin hátt en fylla síðan skissubækurnar í lokin til þess að uppfylla 

skilakröfur.  Skissubækur eiga að vera tól sem notað er í rannsóknarvinnu og skrásetningu 

                                                 

47
 Hildigunnur Sverrisdóttir, „The Destination Within“, Landabréfið, 25. árgangur, 2011. 

 

Mynd 6.1 Rannsóknarferli margra ungra arkitekta 
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hugarflæðis en með þessari þróun þjóna þær ekki lengur þeim tilgangi sem þær áttu 

upprunalega að þjóna 

Hin sjálfhverfa Y kynslóð 

Lengi hefur því verið haldið fram að mín kynslóð, eða kynslóð Y, sé eyrnamerkt hinni 

svokölluðu instant gratification eða eins og það myndi útleggjast á íslensku: Hinni 

tafarlausu fullnægingu, sem er ekki næstum því eins klúr og hún hljómar.
 48

 Mikið er til í 

þeirri fullyrðingu og er ungt fólk iðulega ekki reiðubúið að leggja á sig mikla vinnu til þess 

að ná góðum árangri, heldur ætlast það til þess að heimurinn færi því árangurinn á silfurfati. 

Fólk úr þessari kynslóð er alræmt fyrir að telja sig vera rétthærra en annað fólk og heimta 

óverðskuldaða virðingu frá þeim sem eldri eru. Kynslóð Y vill fá toppstöðuna undir eins. 

Hún vill ekki vinna sig upp eins og eldri kynslóðir og margir telja botnstöðuna vera fyrir 

neðan sína virðingu. „Að vinna sig upp á toppinn“ á einfaldlega ekki við um þessa kynslóð 

þar sem hún vill einfaldlega byrja á toppnum. Þetta hugarfar er einfaldlega skaðlegt og er 

fádæma hörmuleg aðför að velgengni í hverju svo sem þú tekur þér fyrir hendur. Það hefur 

verið staðfest, skráð og ritað að enginn er árangur án erfiðis. Svo mikil er firringin að 

kynslóð Y telur sig vera undantekninguna frá þessari reglu. Þessi kynslóð áttar sig ekki á 

því að erfiða þrautagangan upp metorðastigann mun kenna henni að vera auðmjúk, einbeitt, 

þrautseig og umfram allt að þrauka.
49

  

Tel ég það fremur augljóst að nemendur af þessari kynslóð höndli mótlæti ekki á sama hátt 

og aðrir sem lært hafa að þú uppskerð sannarlega það sem þú sáir. Innreið tölvunnar hefur 

veitt þessum nemendum gríðarlega öflugt tól sem minnkar vinnu til muna og einfaldar 

gífurlega endurtekningarsama vinnu
50

, en stundum er það þetta vesen og þessi vinna sem 

skiptir máli. Stundum er það ljónið í veginum sem gefur þér bestu hugmyndirnar á meðan 

þú glímir við það.  
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 „Why Generation Y Yuppies Are Unhappy“, The Huffington Post, sótt 10. desember 2013, 
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Edgar Allan Poe orðar þetta skemmtilega:  

Aldrei að hafa þjáðst er að aldrei hafa glaðst.
51

 

Mótlæti er eðlilegur partur af lífi okkar sem fallvalts fólks og gerir það okkur kleift að sjá 

hina sönnu fegurð. Ef allt er fallegt, þá er ekkert fallegt. Hliðstæður er hægt að draga af 

þessari fullyrðingu og þroskunarferli ungra arkitekta. Stundum verður maður að velta sér 

upp úr hlutum sem gera mann brjálaðan, stundum þarf maður að engjast um til þess að 

læra. Lærdómsríkustu lexíurnar eru ekki þær sem reynast auðveldastar, heldur þær sem láta 

þig stöðva, hugsa, véfengja þínar föstu hugarskorður og móta þér nýja skoðun út frá því 

ferðalagi. 

                                                 

51
 „Never to suffer would never to have been blessed“ Edgar-Allan Poe, Mesmeric Revelation, Tales, New 

York: Wiley and Putnam, 1845, bls. 56.  
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Lokaorð 

Hugmyndaferli og framsetningamáti arkitektsins er hans persónulega ferðalag. Hann þarf 

að ákveða og finna jafnvægi verkfæra og aðferða sem sýna hönnun hans í sem bestu ljósi.  

Nú á tímum, þar sem nemendur velja iðulega tölvur fram yfir blað og blýant, getur það 

reynst erfitt viðfangs að koma jafnvægi á notkun blýants og tölvu. Auðvitað er ég ekki að 

segja að tölvan sé slæm og geldi alla hugmynda- eða hönnunarvinnu en það sem þarf að 

hafa í huga við vinnu í tölvu, sem og vinnu með öllum tólum, er að vera fullkomlega 

meðvitaður um þá staðreynd að það ert þú sem stjórnar verkfærinu en ekki verkfærið sem 

stjórnar þér. Ungir arkitektar sem alist hafa upp við að nota tölvu sem sinn helsta 

framsetningarmáta eiga auðvelt með að falla í þá gryfju að einfaldlega sætta sig við 

takmarkanir tölvunnar. Tölvan á vissulega erfitt með suma hluti eins og fyrr segir en 

arkitektar verða að passa sig á því að þeir eru ekki tölvan, þeir geta farið lengra í 

rannsóknarferlinu og stigið út fyrir þann 

niðurnjörvaða stafræna ramma sem tölvan er. 

Arkitektúr er tilraunastarfssemi og 

tilraunastarfssemi krefst hugrekkis til þess að feta 

nýjar leiðir og stunda rannsóknir og stúdíur á fleiri 

en einn hátt. Svörum sem tölvan á erfitt með að 

svara geta til dæmis blýantsskissur eða fýsísk 

módel búið yfir og öfugt. 

Tel ég arkitekta samtímans að vissu leyti hafa sett hömlur á sína möguleika til rannsókna 

og tilrauna með dálæti sínu á tölvum. Nemar eiga einnig í vissum erfiðleikum með næmi á 

skala og er það að stórum hluta tölvunni að kenna. Auðvitað er framþróun stórkostleg en 

með tilkomu nýrra og spennandi aðferða á fólk það til að gleyma kostum eldri aðferða og 

horfa framhjá göllum þeirra nýrri.  Þær „gömlu góðu“ falla í skuggann á glansi og glamúr 

hinna nýrri. Finnst mér, og vonandi fleirum, það liggja í augum uppi að engin ein aðferð er 

algild, hver tækni hefur sína kosti og galla og hana ber að nota til síns fyllsta notagildis og 

þegar möguleikana þrýtur er tilvalið að rannsaka aðrar aðferðir eða jafnvel sameina þær og 

sjá hvernig þær vinna saman. 

Mynd 7.1 Málið er að reyna finna jafnvægi milli 

aðferða og verkfæra 
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Áhugavert þykir mér að hugsa um hvernig sé hægt að setja fram upplýsingar um arkitektúr 

með aðferðum sem ekki hefur verið áður reynt þar sem það er vissulega í eðli  hins unga 

arkitekts að fera framúrstefnulegur, að ögra, að vera „avant-garde“. Því þykir mér furðulegt 

að ekki hafi fleiri framsetningaraðferðir litið dagsins ljós sem einblína ekki aðeins á 

upplýsingar í myndrænu formi. Arkitektúr er upplifaður í gegnum líkamann og líkaminn er 

samsettur úr fleiri skynfærum en augnhnöttum okkar. Ég tel að líkaminn okkar sé vél til 

þess að lifa, skynja og upplifa og þessa vél þarf að fæða með upplifunum. Hljóð, snerting, 

lykt og bragð leikur veigamikið hlutverk í upplifunum okkar og eru þau skynfæri alla jafna 

virt að vettugi þegar um framsetningaraðferðir arkitekta er að ræða.  
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