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Útdráttur 
Með tilkomu steinsteypunnar á 20. öld sköpuðust forsendur fyrir nýja hugsun í formgerð og 

efnisvali bygginga um allan heim. Frumkvöðlar módernismans ruddu brautina og yngri kynslóðir 

arkitekta fylgdu í kjölfarið. Einn þeirra er japanski arkitektinn Tadao Ando. Það sem einkennir verk 

hans eru einfaldleiki og mínimalismi sem á stóran þátt í hönnun þeirra. Eitt af þekktustu verkum 

Tadao Ando er Azuma House sem var byggt á árunum 1975-1976. Húsið einkennist aðallega af því 

hversu einfalt það er í formi og hvernig það sker sig úr umhverfinu við hlið hefðbundnu japönsku 

tréhúsanna. Frá því Azuma House var byggt hafa margar mínimalískar byggingar sprottið upp á 

litlum lóðum á þéttbýlum svæðum í Japan.  

 Það vakna upp margar spurningar hjá mér þegar ég sé myndir af þessum einföldu og látlausu 

húsum í Japan. Ég spyr mig af hverju eru þau svona einföld í forminu? Hafa þessar einföldu 

byggingar einhverja ákveðna merkingu með einfaldleika sínum? Er þetta einhvers konar stefna sem 

hefur sprottið upp eftir tíma póstmódernismans í Japan, er þetta tískufyrirbæri eða ekki? Hvenær eru 

hús mínimalísk og hvenær ekki? Hvað er mikið og hvað er lítið í arkitektúr? Sú spurning er áleitin  

er hvort hinn mínimalíski stíll endurspegli þau huglægu gildi sem finna má í eldri arkitektúr í 

Japan? Til þess að leita svara við þessu mun ég taka dæmi um nokkur mínimalísk hús í Japan og 

skoða hvað þau eiga sameiginlegt með hefðbundnum japönskum húsum.  
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Inngangur  

Með tilkomu steinsteypunnar á 20. öld sköpuðust forsendur fyrir nýja hugsun í formgerð og 

efnisvali bygginga um allan heim. Frumkvöðlar módernismans ruddu brautina og yngri kynslóðir 

arkitekta fylgdu í kjölfarið. Einn þeirra er japanski arkitektinn Tadao Ando. Það sem einkennir verk 

hans eru einfaldleiki og mínimalismi sem á stóran þátt í hönnun þeirra. Eitt af þekktustu verkum 

Tadao Ando er Azuma House sem var byggt á árunum 1975-1976. Húsið einkennist aðallega af því 

hversu einfalt það er í formi og hvernig það sker sig úr umhverfinu við hlið hefðbundnu japönsku 

tréhúsanna. Frá því Azuma House var byggt hafa margar mínimalískar byggingar sprottið upp á 

litlum lóðum á þéttbýlum svæðum í Japan.  

 Það vakna upp margar spurningar hjá mér þegar ég sé myndir af þessum einföldu og látlausu 

húsum í Japan. Ég spyr mig af hverju eru þau svona einföld í forminu? Hafa þessar einföldu 

byggingar einhverja ákveðna merkingu með einfaldleika sínum? Er þetta einhvers konar stefna sem 

hefur sprottið upp eftir tíma póstmódernismans í Japan, er þetta tískufyrirbæri eða ekki? Hvenær eru 

hús mínimalísk og hvenær ekki? Hvað er mikið og hvað er lítið í arkitektúr? Sú spurning er áleitin  

er hvort hinn mínimalíski stíll endurspegli þau huglægu gildi sem finna má í eldri arkitektúr í 

Japan? Til þess að leita svara við þessu mun ég taka dæmi um nokkur mínimalísk hús í Japan og 

skoða hvað þau eiga sameiginlegt með hefðbundnum japönskum húsum. 

Nauðsynlegt er í byrjun að kanna hver hugmyndafræðin og uppbyggingin var á hefðbundnum 

japönskum tréhúsum sem mótuðust undir áhrifum frá Zen Búddisma. Í framhaldi af því mun ég 

fjalla um hvernig Tadao Ando útfærir byggingar út frá aðferðum sem notaðar voru til að mæla upp 

og byggja hefðbundin hús ásamt hugmyndafræði sinni þar sem hann notar sjónsteypu sem 

aðalefnisval. Í þriðja kaflanum verður fjallað um mínimalísk hús í samtímanum og hvort sé einhver 

hugmyndafræði og aðferð sem er skyld hinni upprunalegu hugmyndafræði um uppbyggingu 

hefðbundinna japanskra húsa. Í lokin verða dæmi um hefðbundin japönsk hús borin saman við verk 

eftir Tadao Ando og nýleg hús í Japan og kannað hvort nálgunin í mínimalisma samtímans sé sú 

sama hvað varðar mælikvarða, rými, efnisval og anda í húsinu. 
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1. Áhrif Zen á japanskar listir og arkitektúr 

Eitt af því sem mótar siði, hugsunarhætti og lifnaðarhátt manna í heiminum er trúin. Þjóðartrú 

Japana er Shinto trú, sú trú varð til undir áhrifum frá Zen Búddisma sem er skyld indverskum 

Mahayana Búddisma og Taósima. En um hvað snýst Zen Búddismi? Til þess að útskýra það á 

einfaldan hátt þá snýst sú iðkun um að losa okkur undan valdi tungumálsins og beina allri hugsun 

mannsins að lokatakmarkinu sem er uppljómun.1 Frá Zen trúnni þróaðist hugmyndafræðin Wabi 

Sabi. Sú hugmyndafræði hafði mikil áhrif á japanskar listir og arkitektúr. Í þessum kafla ætla ég að 

fjalla um hvernig Zen Búddismi og hugmyndafræðin Wabi Sabi hafði áhrif á japanskar listir og 

arkitektúr eldri japanskra húsa. 

1.1 Áhrif Zen á japanska menningu 
Zen Búddismi varð til um sjöttu öld í Kína og barst síðar til Japans u.þ.b. á 12 öld. Samkvæmt 

indverska munkinum Bodhidharma þá þarf sá sem vill lifa samkvæmt Zen búddisma ekki að lesa 

helgirit, tilbiðja guði eða stunda trúarlega iðkun til þess að nálgast uppljómun. Einn af hinum fornu 

fræðimönnum Taóista, Laozi Tao Te Ching, orðar það svo að raunveruleg fegurð í herbergi sé til 

staðar í tóma rýminu milli þaks og veggjar fremur en í sjálfu þakinu og veggjunum í kring. Ekki er 

hægt að nálgast raunverulega fegurð eingöngu með efnisvalinu sjálfu heldur má nálgast hana með 

sparlega tónuðum litum, mynstrum og áferðum. Síðan á hugur og ímyndun mannsins að ljúka við 

að móta heildarfegurðina af rýminu sjálfu. Þetta er helsta nálgun að gerð hefðbundinna japanskra 

húsa. Speki Laótista ásamt Zen Búddisma varð að óaðskiljanlegum þætti í því hvernig japanar lifa 

sínu daglega lífi.2 

 Listin varð einnig undir áhrifum Zen Búddisma. Undir áhrifum Zen máluðu listamenn 

málverk með því að beita „one-corner“ tækni með penslum á silkipappír. Málverk þar sem sú tækni 

er notuð sýnir t.d. bát sem er ekki staðsettur í miðju málverksins heldur í horninu ásamt hafinu þar 

sem útlínur þess eru málaðar í einföldum dráttum. Með þessu vilja listamennirnir sýna fram á 

hversu stórt og óendanlegt hafið er og hversu hjálparlaus og lítill báturinn er sem vekur upp þá 

tilfinningar sem eru einfaldleiki (báturinn) og óskiljanleiki (hafið).3 

 Til þess að skýra með einföldum hætti hvað Wabi Sabi er þá er orðið samsett úr tveimur 

orðum: Wabi og Sabi. Wabi þýðir í raun fátækt eða það að fylgja ekki tískustraumum samtímans. 

Að vera fátækur í þeirri merkingu að lifa ekki við efnisleg gæði, vald eða betra mannorð heldur lifa 

með því sem maður finnur innra með sér ásamt einhverjum æðri gildum sem eru ekki háð tíma eða 
                                                
1 Zen: Rök hins óröklega, Reykjavík: Forlagið, 1994, bls. 10. 
2 Alexandra Black, The Japanese House, England: Scriptum Editions, útgáfustaður: útgefandi, 2000, bls. 6-7. 
3 Daisetz T. Suzuki, Zen and Japanese Culture, Boston: Tuttle publishing, 1998, bls. 22. 
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samfélagslegum viðhorfum. Dæmi um lifnaðarhátt Wabi er að sætta sig við að lifa í kofa með 

eingöngu þremur tatami mottum og diski með grænmeti sem ræktað hefur verið í nágrenninu og 

hlusta á blíðlegu vorrigninguna. Wabi hefur tekið sér bólfestu í japanskri menningu. Svo er það 

seinna hugtakið, Sabi. Þegar hlutur eða efni verður gamalt, sem dæmi járn, og það fer að myndast 

ryð á yfirborðinu með tímanum þá þykir það virðulegt. Þá á hluturinn sér sögu sem gerir hann að 

verðmætari grip. Sabi snýst um að sjá hið fallega í hin ófullkomna.4 Þar sem Wabi Sabi snýst um að 

meta hið ófullkomna í sinni óbreyttu mynd er hún því andtaða vestræns arkitektúrs og lista undir 

áhrifum hellenisma þar sem unnið er með stórfengleika, simmitríu og fullkomnun.5   

1.2 Arkitektúr hefðbundinna japanskra húsa 
Í inngangi bókarinnar Measure and Construction of the Japansese House skrifar höfundur 

bókarinnar, Heino Engel, um það hvernig hefðbundin japönsk hús þjónuðu tilgangi sínum fyrir eldri 

kynslóðir og hann nefnir nokkur atriði því til skýringar: 

 

1.   Skipulag og form húsanna. 
2.   Sveigjanleiki rýmisskiptingar og notkunarmöguleikar í herbergjum. 
3.   Samsetning gólfmottna (Tatami). 
4.   Svipmikil fjölbreytni innan hvers rýmis. 
5.   Uppbyggilegir eiginleikar í japönskum arkitektúr.6 
 

 Heino Engel segir frá tveimur atriðum sem skipta máli hvað varðar uppbyggingu japanskra 

húsa og þau atriði eru málkerfi (e: measure) og uppbygging (e: construction). Heino Engel segir að 

málkerfið ráði mælikvarða húsanna. Hann nefnir að málkerfi séu álíka gömul og fyrstu húsin sem 

voru byggð í mannkynssögunni. Áður en maðurinn ætlaði sér að smíða hús þá þurfti hann að átta 

sig á mælieiningum. Hann bendir á að það séu ekki eingöngu arkitektar sem hafa í gegnum aldirnar 

leitað eftir skýringum gegnum málkerfi heldur einnig listmálarar, stærðfræðingar og jafnvel 

heimspekingar, til þess að komast að betri skilningi að tengingu mannsins við heiminn, bæði 

líkamlega og andlega. 

 Síðar útskýrir Heino Engel af hverju uppbyggingin skiptir máli. Smíði hússins og 

uppbygging þess sé það ferli þar sem hugmynd eða hönnun verða að veruleika í smíðinni. Smíðin er 

efnislegi hlutinn af hönnunarferlinu. Hún hefur áhrif á hagnýta, tæknilega, umhverfislega og 

andlega þætti í arkitektúr. Hann nefnir einnig að smíðin hafi áhrif á andlega líðan mannsins, ekki 

                                                
4 Daisetz T. Suzuki, Zen and Japanese Culture, bls. 22-23. 
5 Andrew Juniper, Wabi Sabi: The Japanese art of Impermanence, Tokyo: Tuttle Publishing, 2003, bls. 3. 
6 Heino Engel, Measure and Construction of the Japanese House, Rutland, Vermont, Tokyo: Charles E. Tuttle 
Company, Inc, 1989, bls. 13. 
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eingöngu fyrir smekk og sérþarfir viðskiptavinarins heldur einnig siðferði margra fjölskyldna og 

samfélags.7 

Heino Engel útskýrir eitt af frumstæðustu húsunum þar sem rýmin miðast við lágmarks kröfur og 

þarfir til þess að geta hýst fjölskyldu. Þar var mannslíkaminn notaður sem ákveðin mælieining til 

þess að mynda rými og aðlaga þau eftir notkunarþörfum mannsins með efnislegum og tæknilegum 

atriðum. Öll rými skiptu máli og höfðu sinn tilgang. Engin rými skiptu meira máli heldur en önnur, 

jafnt rými fyrir líkamlegar og andlegar þarfir mannsins. Hvað varðar rýmisþarfir mannsins í 

gegnum tíðina hefur lítið breyst. Í samtímanum, á heimilum þar sem byggð er þétt, hefur rými fyrir 

líkamlegar þarfir mannsins, t.d. rými til þess að sitja, sofa og vinna, meira vægi heldur en rými fyrir 

andlegar þarfir. Heino Engel útskýrir síðar að rými gætu svo sannarlega uppfyllt fagurfræðileg gildi 

mannsins en í þéttum byggðum hafa nytjarýmin meira gildi heldur en rými fyrir andleg gildi 

mannsins. Því skiptir það miklu máli að mæla rými út frá einingum eftir stærð mannslíkamans til 

þess að nota sem mælitækni til að greina frá því sem er til staðar og því sem á að fara byggja. Það 

skiptir miklu máli í Japan að byggja málkerfið út frá líkama mannsins vegna þéttbýlisins og til þess 

að nýta hvert rými eins vel og hægt er. Það sama gildir ekki í vestrænum arkitektúr samkvæmt 

Heino Engel. Tenging milli mannsins og mælieininga húsanna er svo skyld að þau eru bæði nokkuð 

einsleit. Það myndast sterk innbyrðis tenging milli 

mannsins og rýmisins í japönskum húsum. Til dæmis er 

þar mjög lágt til lofts í samanburði við vestræn híbýli.  

Þegar Japanir nota mannslíkamann sem mælitæki þá 

er líkamsbygging þeirra svipuð og hjá mongólum. Þegar 

líkamsbygging mongóla er borin saman við líkama hvítra 

manna (Caucasian) þá er helsti munurinn sá að höfuðið er 

stórt miðað við búkinn og útlimirnir eru stuttir hjá 

mongólum. Áður en Japanir tóku metrakerfið í notkun 

voru þeir með sína eigin mælitækni sem kallast shaku og 

mælist út frá einum fæti, nokkuð svipað og mælieiningin 

fet. Eitt Shaku er í metrakerfinu 303,02 mm.8 Síðar kom 

fram önnur mælieinig sem kallast ken en hún var upprunalega notuð sem mælikerfi til að mæla bil 

milli súlna. Eitt Ken er í metrakerfinu 1,818mm sem jafngildir 6 Shaku. Með þessari mælitækni fór 

að þróast ákveðin tækni um hvernig skal raða Tatami mottum. Með þá mælitækni ákvörðust stærðir 

á flatarmálum í húsum sem tóku á sig ósymmitríska mynd  

                                                
7 Heino Engel, Measure and Construction of the Japanese House, bls. 15-17. 
8 Heino Engel, Measure and Construction of the Japanese House, bls. 18-23. 

Mynd 1 – Líkamsuppbyging Norður 
Evrópubúa og japana. 
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Eitt af því sem þekktast er í japönskum húsum er Tatami gólfmottan. Tatami kemur frá orðinu 

tatamu sem þýðir að brjóta saman en Tatami gólf var upprunalega ekki gólfflötur heldur færanleg 

motta sem tvær manneskjur gátu setið á eða ein manneskja legið á og hægt var að brjóta saman. Það 

var ekki fyrr en á Muromachi tímabilinu (1393-1573) að færanlega gólfmottan varð að gólffleti. 

Tatami gólfmottan þykir heppilegt efni til þess að ganga á, sitja á og sofa á vegna þess að hún er 

hvorki of hörð né of mjúk sem efni en Tatami gólf eru gerð úr hertum hrísgrjónastráum og eru  til í 

nokkrum stærðum en sú stærð sem algengust er í notkun er 910mm x 1820mm á stærð. Vegna 

hertra hrísgrjónastránna í Tatami gólfunum þá þolir hún mikinn umgang mannsins og safnar ekki að 

sér ryki.9 

Eitt helsta byggingarefni sem hefðbundin 

japönsk hús eru gerð úr er timbur. Steinn þótti 

ekki ákjósanlegt byggingarefni vegna hættu á 

tíðum jarðskjálftum í Japan. Ef bygging úr steini 

hefði hrunið til grunna hefði verið erfitt að hreinsa 

til eftir rústirnar og endurnýta efnið sem eftir varð 

vegna þyngdar þess. Aftur á móti þykir timbur 

vera ákjósanlegt byggingarefni af því að það er 

hægt að endurnýta það jafnvel þótt bygging úr 

slíku efni hafi hrunið til grunna. Vegna tíðra náttúruhamfara hafa japanir lært að lifa með timbrinn. 

Ein byggingartækni sem hefur þróast með eldri japönskum húsum er deilihönnunin. Timburgrindur 

eru geirnegldar með alls konar aðferðum svo húsin geta tekið á sig meira högg frá jarðskjálftum, 

einnig er óþarft að nota nagla til að festa saman timburgrindur. Vegna hinnar miklu þekkingar á 

timbri hafa margar eldri byggingar í Japan, t.d. kastalar og musteri, staðið í mörg hundruð ár.10 

Japanskur smiður að nafni Tsunekazu Nishioka sagði: 

„Japan hefur ávallt verið land mikilla skóga og hvert sem maður fer er að finna gnægð hárra 
trjáa.  Hinir fornu japanir voru heillaðir af getu trjánna til að standa af sér storma, jarðskjálfta 
og aðrar hörmungar og þeir lærðu margt á því að fylgjast með þeim.  Það er næstum hægt að 
segja að japanir hafi verið aldir upp af trjám.  Ég ber mikla virðingu fyrir forfeðrum okkar 
sem rannsökuðu trén og löguðu þekkingu sína að fáguðum tækniaðferðum arkitektúrsins sem 
enn þann dag í dag er í fullu gildi.  Það er með ólíkindum að byggingar úr tré sem reistar voru 
fyrir þúsund árum skuli ennþá standa.  Það er þetta sem hvetur mig einna mest í vinnu minni - 
við sem lifum í dag þurfum að skilja ábyrgð okkar gagnvart komandi kynslóðum og standa 
vörð um hina dásamlegu og einstöku hefð í japönskum arkitektúr.“11 

                                                
9 Heino Engel, Measure and Construction of the Japanese House, bls. 34-36. 
10 Teiji Itoh og Gregory Clark, Dawns of Tradition, Japan: Nissan Motor Co., 1983, bls. 20-21. 
11 „Japan has always been a nation blessed with great forests, and anywhere you go you find an abundant supply of 
large trees. The ancient Japanese were awed by the ability of such trees to stand up against storms, earthquakes and 
other disasters, and learned much from observing them. You could almost say that many Japanese have been raised by 
trees. I have a great respect for our ancestors, who studied trees and then applied this knowledge to perfect sophisticated 
architectural techniques, many of which are still in use today. It is a real marvel that wooden structures built over ten 
centuries ago still exist. And this is what motivates me most deeply in my work - those of us living today must realize 

Mynd 2 – Kama Tsugi geirnegling. 
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1.3 Sukiya upplifun í Helsinki 
Í skólaferðalagi fór ég í arkitektasafn sem heitir Arkkitehtuurimuseo í Helsinki í Finnlandi. Þar var 

sýning um arkitektúr Sukiya tehúss. Á sýningunni var lítið tehús í raunstærð sem japanskir smiðir 

höfðu byggt sérstaklega fyrir sýninguna. Það var leyfilegt að fara inn í tehúsið og upplifa það. Til 

þess að komast inn í það skreið ég í gegnum lítið op sem kallast Nijiriguchi ásamt tveimur 

bekkjarsystkinum mínum. Upplifunin í tehúsinu var einstök því hún hafði áhrif á mörg skynfæri 

manns. Birtan sem féll milli þunnra stráveggjanna höfðu róandi áhrif. Þar sem öll efnin voru 

náttúruleg s.s. viður, pappír, bambus, strá var ekkert efni sem var ágengt líkt og járn eða steypa. Það 

sem vakti þó upp mestu skynhrif mín var lyktin af Tatami mottunum því þær vöktu upp minningar 

af því þegar ég var lítill í heimsókn hjá afa og ömmu í Japan. Þrátt fyrir stærðarmun á okkur þremur 

í tehúsinu þá vorum við á einhvern hátt jöfn hvert öðru þegar við fórum úr skónum og settumst á 

Tatami gólfið því þá vorum við nokkuð jöfn að stærð. Þegar allar þessar upplifanir örvuðu skynfæri 

manns í þessu litla rými fann ég hvernig líkaminn og hugurinn róaðist, líkt og ég yrði fyrir 

uppljómun. 

 

 

                                                                                                                                                            
our responsibilities to future generations by preserving this wonderful, uniquely Japanese architectural tradition.“ Teiji 
Itoh og Gregory Clark, Dawns of Tradition, bls. 21. 

Mynd 3 – Arkitektanemar í Sukiya. 
Mynd 4 – Heima hjá afa og ömmu í Japan. 
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2. Tadao Ando og gamlar hefðir í nýjum verkum 

Ef nefna ætti tvo helstu frumkvöðla að mínimalískum stíl í hönnunarsögu japana þá eru það 

fatahönnuðurinn Issey Miyake og arkitektinn Tadao Ando. Hér verður fjallað um hinn síðarnefnda. 

Tadao Ando fæddist árið 1941 í Osaka í Japan og er sjálfmenntaður í arkitektúr. Hann var undir 

miklum áhrifum þekktustu módernista í samtímanum t.d. Le Corbusier, Louis Khan, Frank Loyd 

Wright og Mies Van Der Rohe og ferðaðist mikið um Evrópu og Ameríku til þess að skoða 

byggingar eftir þá. Í þessum kafla ætla ég að fjalla um arkitektúr og verk Tadao Ando sem eru undir 

áhrifum eldri japanskra hefða. 

2.1 Tadao Ando - Frumkvöðull mínimalismans í japönskum arkitektúr 
Francesco Dal Co segir í bókinni Tadao Ando - Complete Works að þótt Tadao Ando hafi verið 

undir áhrifum evrópskra og bandarískra módernista þá er hann ekki að herma eftir stíl þeirra til að 

móta verk sín heldur hefur hann lært af tækni þeirra til þess að útfæra það sem hann vill ná fram í 

byggingum sínum. Það sem Tadao Ando vill helst ná fram í verkum sínum er að maðurinn geti 

upplifað óendanlega eða áframhaldandi kyrrð líkt og búddamunkur sem er að fara með möntru.12 

Það er nokkuð ljóst þegar litið er á verk eftir Tadao Ando að hann notar geómetrísk form til þess að 

móta rými og byggingar. Eitt af einkennum Tadao Ando er notkun hans á sjónsteypu. Ástæðan fyrir 

því að hann notar sjónsteypu sem byggingarefni er fyrst og fremst sú að ná fram kyrrð í rýmum. 

Steinsteypan sem hann notar tekur á sig allt aðra mynd þegar ljósið eða dagsbirtan fellur á hana. 

Hið slétta yfirborð hennar hefur svipuð áhrif og Fusama, skreyttar pappírsrennihurðir sem notaðar 

eru í hefðbundnum tehúsum eða Sukiya.13  Ljósið er eitt af því sem skiptir mestu máli fyrir Tadao 

Ando í verkum hans. Það er ástæðan fyrir því að hann fer mjög sparlega með liti og skraut sem gæti 

truflað kyrrðina sem hann vill ná fram í rýminu.14 

2.2 Aðlögun að landslagi - Rokko Housing 
Annað atriði sem Tadao Ando vinnur með er náttúran. Þrátt fyrir að hann noti geómetrísk form og 

gráa sjónsteypu til þess að hanna byggingar þá tekur hann tillit til náttúrunnar og landslagsins með 

tvenns konar nálgun. Annað er að láta bygginguna aðlagast landslaginu og hitt að nálgast náttúruna 

með andlegum hætti t.d. með inni- og útigörðum. Gott dæmi um hús sem fellt er að landslaginu er 

Rokko Housing í Kobe í Hyogo héraði í Japan. Rokko Housing eru íbúðir sem byggðar eru á landi 

sem hallar um 60° og snýr til suðurs. Allar íbúðirnar hafa gott útsýni til hafnarinnar í Osaka. Hver 

                                                
12 Tadao Ando – Complete Works, bls. 12. 
13 Kenneth Frampton, GA Architect Tadao Ando 8, Tokyo: A.D.A. EDITA Tokyo Co., Ltd, 1989, bls. 21. 
14 Tadao Ando – Complete Works, bls. 23. 
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íbúð er mótuð af einingum sem eru 5,8m x 4,8m á lengd og breidd og hefur hver sinn eigin 

þakgarð.15 Francesco Dal Co tekur Rokko Housing sem dæmi um verk sem kemur til móts við 

náttúru og menningu og er mótað og útfært á fallegan hátt. Hann nefnir síðar að húsið sé greinilega 

undir áhrifum frá tillögu Le Corbusier um Roq et Rob húsin sem byggja átti á landhalla. Þau hús 

hafa veitt mörgum öðrum arkitektum innblástur t.d. Siedlung Halen þyrpingin eftir Atelier 5 í Sviss. 

Það er hins vegar óvenjulegt hversu mikla næmni Tadao Ando hefur gagnvart náttúrunni og 

landslaginu sem er til staðar á þeim svæðum þar sem hann ætlar að byggja. Eins hvernig hann 

útfærir og notar steinsteypuna til að aðlagast landslagi sem þykir ómögulegt til bygginga líkt og á 

við um Rokko Housing sem byggð eru á 60° landhalla.16 Það er sérstök ástæða fyrir því að Tadao 

Ando vill vinna með náttúruna í byggingum sínum og er það fyrst og fremst fyrir hinn andlega þátt 

mannsins. Með görðunum fylgir hann eftir hefðum Zen trúarinnar á þann hátt að tíminn er mældur 

út frá endalausri hringrás náttúrunnar á meðan hún breytir gangi tímans með nokkrum skeiðum. 

Þessa hógværu nálgun er eingöngu hægt að ná fram í rýmum sem eru hönnuð til þess að geta 

einangrað sig og á sama tíma fundið fyrir þeirri vernd sem lokaðir garðar eru. Sú hugmynd er sótt í 

hugmyndafræði Zen garða. Í sumum byggingum eftir Tadao Ando er einungis hægt að upplifa suma 

garða sjónrænt. Það er kyrrðin í garðinum og náttúrunni sem hjálpar manninum að að komast að 

uppljómuninni sem Zen trúin snýst um og með henni kemst maður í tengsl við náttúruna.17 Að mati 

Tadao Ando hafa japanir misst samband sitt við náttúruna á tímum módernismans eftir seinni 

heimsstyrjöldina þegar þeir vildu efla efnahaginn í landinu til að bæta lífsgæði fólks. Kenneth 

Frampton vísar í skrif Tadao Ando um firringu mannsins frá náttúrunni í bókinni Modern 

Architecture en þar stendur:  
Eftir heimsstyrjöldina síðari breyttist gildismat fólks samhliða hraðskreiðri 
efnahagsþróun.  Hið gamla lénsskipulag ættanna hrundi.  Hinar félagslegu breytingar sem 
fólust m.a. í að allar upplýsingar voru saman komnar á einum stað og að vinna fluttist til 
borganna leiddu til offjölgunar íbúa fiskiþorpa og bæja (en hið sama var uppi á teningnum á 
öðrum svæðum í heiminum).  Hin mikla mannfjöldaþróun þéttra stórborga og úthverfa gerði 
það kleift að varðveita heildarsvip sem áður fyrr var eitt helsta einkennið í japönskum 
arkitektúr húsbygginga en það er náin tengsl við náttúruna og að vera opinn gagnvart 
náttúruheimum.  Það sem ég á við með innhverfum nútíma arkitektúr er að endurvekja 
eininguna milli húss og náttúru sem japanskar byggingar hafa glatað á vegferðinni í átt að 
nútíma.18 

 

                                                
15 Kenneth Frampton, GA Architect Tadao Ando 8, bls. 84. 
16 Tadao Ando – Complete Works, bls. 22. 
17 Tadao Ando – Complete Works, bls. 23. 
18 „After World War II, when Japan launched on a course of rapid economic growth, the people’s value criteria 
changed. The old fundamentally feudal family system collapsed. Such social alterations as concentration of information 
and places of work in cities led to overpopulation of agricultural and fishing villages and towns (as was probably true in 
other parts of the world as well). Overly dense urban and suburban populations made it possible to preserve a feature 
that was formerly most characteristic of Japanese residential architecture; intimate connection with nature and openness 
to the natural world. What I refer to as an enclosed Modern Architecture is a restoration of the unity between house and 
nature that Japanese houses have lost in the process of modernization.“, Kenneth Frampton, Modern Architecture - a 
critical history, þriðja úrgáfa, London: Thames and Hudson ltd, 1992, bls. 324. 
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Mynd 5 – Tillaga Roq Et Rob eftir Le Corbusier. Mynd 6 – Siedlung Halen eftir Atlire 5.  

Mynd 7 – Rokko Housing eftir Tadao Ando. 

Mynd 8 – Sneiðing í Rokko Housing. 

Mynd 9 – Grunnteikning af Rokko Housing. 
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2.3 Tenging mannsins við náttúruna - Azuma House 
Í þéttri byggð þar sem land er dýrmætt hannaði Tadao Ando íbúðarhús í Osaka í Japan árið 1975 

sem ber nafnið Azuma House. Azuma House er eitt af fyrstu verkum eftir Tadao Ando. Það er 

byggt á lóð sem er 57,3 m2. Byggingin sjálf er byggð á tveimur hæðum og er samtals 64,7 m2 á 

stærð.19 Form byggingarinnar er langur og mjór ferhyrningur sem er 3,3m á breidd og um 10m á 

lengd. Þegar horft er á húsið að utan er hægt að deila um hversu vel það fellur inn í umhverfi sitt. 

Hvað stærðina og breiddina varðar fellur það vel að hefðbundu timburhúsunum tveimur þar hjá.  

Það er nokkuð frábrugðið þeim í efnisvali og útliti að því leyti að það er gert úr sjónsteypu og engir 

gluggar eða hurðir eru sjáanleg á því. Á götuhliðinni er lítið gat sem er eins og hurð í laginu sem 

virkar eins og hlið eða inngangur að húsinu. Það minnir á Nijiriguchi (sjá bls.).20 Þrátt fyrir að húsið 

sé mjótt þá er inni í því er garður sem flokkast sem útigarður. Ekkert þak er yfir garðinum sem 

hleypir inn mikilli dagsbirtu og lýsir því öll rýmin í húsinu. Hugmyndin að því að hafa opinn garð í 

miðju hússins er sú að til þess að komast úr einu rými í annað þá þarf maður að fara í gegnum 

garðinn. Sú ferð verður hluti að dagsrútínunni hjá íbúunum og á sama tíma einangrar garðurinn 

hvert rými fyrir sig til þess að veita því næði. Það sem þykir merkilegast við Azuma House er að 

það er líklega eitt fyrsta verk eftir Tadao Ando þar sem hann skapar byggingu út frá hugmyndinni 

um aflokun frá ytri heiminum til að dveljast í sínum heimi. Þetta kallar hann innhverfan 

módernískan arkitektúr (e. Self-Enclosed Modern Architecture).   

                                                
19 Tadao Ando – Complete Works, bls. 56. 
20 Tadao Ando – Complete Works, bls. 11. 

Mynd 10 – Framhlið Azuma House. 

Mynd 11 – Grunnteikningar, snið og 
axónarmetría af Azuma House. 
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2.4 Innhverfur arkitektúr 
Í smáum húsum með inngörðum líkt og Azuma House vinnur Tadao Ando með hugmyndafræði 

sem hann hefur mótað út frá speki japanskra tehúsa sem heita Sukiya og arkitektúrinn sem þeim 

tengist.  Samkvæmt ritum Tadao Ando þá nýtir Sukiya hefðin kyrrlátt og náttúrulegt yfirbragð til að 

skapa yfirvegaða samsetningu. Það eru notaðar Shoji rennihurðir til að hleypa inn ljósi. Þær aðskilja 

og tengja það sem er fyrir innan og utan. Rými af þessu tagi sem samtímis afmarka og tengja hafa 

einkennandi persónuleika sem ekki er eingöngu að finna í japönskum arkitektúr heldur einnig í 

japanskri list. Jafnvel er hægt að segja að það sé merki um grundvöll japanskrar fagurfræði. 

Aðaláherslan er lögð á að tilgangur staðarins sé manni ljós. Hlutir sem eru byggðir sem sjálfstæðar 

einingar í rýmum tvinnast saman og skarast til þess að skapa nýjan stað innan heildarmyndarinnar. 

Þessi mynd á djúpar rætur í sambandi japanskra húsa og náttúrunnar, í fortíðinni voru húsin í Japan 

eitt með náttúrunni. Mótunin beindi hugsun íbúans út á við. Þetta samband við náttúruna er 

vísvitandi sótt í uppbyggingu Sukiya stílsins. Í hefðbundu japönsku húsunum er veggurinn í 

rauninni ekki til þótt veggir séu vitaskuld notaðir en aðaláherslan var ekki lögð á að sýna 

einfaldleika viðarins, pappírsins, jarðefnisins og stránna sem þau voru gerð úr. Samkvæmt 

hefðbundinni japanskri túlkun á arkitektúr alltaf að vera eitt með náttúrunni og laga sig að henni 

eins og hún birtist manni í sinni óbreyttu mynd. Með öðrum orðum þá er arkitektúrinn uppbyggður 

þannig að áhersla er lögð á einfaldleika og fagurfræðilegt gildi svo hann fjarlægist það sem er í 

raunveruleikanum og nálgast hugmyndafræði Ma eða tómleika. Frekari tengingar við náttúruna eru 

undir áhrifum hægra breytinga sem verða til vegna fíngerðs samspils ljóss og skugga. Í öllum 

þessum þáttum er það veggurinn sem byggður er á eins léttan og þunnan hátt og hægt er sem vekur 

upp eða skapar rými. Það er hægt að hafa opnanir í veggjum Sukiya húsanna hvar sem er í samræmi 

við þær kröfur sem fylgja því sem séð er að innan. Slíkar opnanir hafa þann möguleika að hafa 

tvenns konar tímatengdar breytingar. Sú fyrri er staðurinn sem fer eftir gangi dagsins sem er 

breytilegur eftir veðráttu og árstíðum. Sú síðari er breyting mannsins eftir hreyfingu hans. Samt sem 

áður eru þessar breytingar einangraðar frá einstökum stöðum í rauntímanum. Þessi nálgun 

endurspeglar japönsk viðhorf til eilífðarinnar.21 

2.5 Innhverfur arkitektúr á Íslandi 
Eftir að hafa lesið mér til um texta Tadao Ando um inhverfan arkitektúr hugsaði ég til einnar 

byggingar á Íslandi sem ég hef lengi haft áhuga á og það er Ásmundarsafn. Ég þekki til sögu 

Ásmundarsafns hvernig það var byggt frá grunni af Ásmundi Sveinssyni. Það sem vekur áhuga 

minn á Ásmundarsafn er það var upprunalega byggt sem einbýlishús fyrir Ásmund og konu hans. Á 

                                                
21 Tadao Ando – Complete Works, bls. 447-448. 
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þeim tíma húsið var í byggingu þótti óvenjulegt á Íslandi að sjá hús með bogaþaki. Sigurður A. 

Magnússon lýsti því þegar hann fylgdist með húsinu í byggingu og orðaði svo: 

Ég fór brátt að renna grun í hverskyns helgiathafnir ættu sér stað undir steinhjálminum, en 
áræddi ekki fyrr en mörgum árum seinna að stíga fæti inní helgidóminn og kynnast af eigin 
raun þeirri margbreytilegu furðuveröld sem ég hafði oft freistazt til að kanna í dagdraumum 
mínum. Síðan ég kom fyrst í ævintýrahöllina hans Ásmundar hefur hún verið mér einn þeirra 
sárafáu staða á Íslandi þar sem listrænn stórfengleikur og alúðlegt látleysi húsráðenda 
leggjast á eitt um að gera viðdvöl þar frjóa og minnisverða reynslu.22 

 
Þetta sama upplifi ég þegar ég sé myndir af mínimalískum húsum samtímans í Japan. 

                                                
22 Sigurður A. Magnússon, „Listin bruðlar alltaf,“ Steinar og sterkir litir: Svipmyndir 16 myndlistarmanna, Skálholt: 
Skálholt H.F., 1965, bls. 12. 

Mynd 12 – Hús Ásmundar Sveinssonar árið 1941. 
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3. Mínimalískur stíll í japanskri byggingarlist samtímans 

Þegar litið er á tímarit, bækur og vefsíður um arkitektúr er nokkuð ljóst að mínimalískur stíll er 

orðinn tákn um nýtískulega og góða hönnun. Það gleður augað að sjá ljósmyndir af fallegum húsum 

sem hönnuð eru með dýrum efnum þar sem gler er notað til að hleypa inn mikilli birtu og 

smáatriðin leyst með einfaldri og fágaðri deilihönnun. Þó er hætt við að maður gleymi sér yfir 

fegurðinni í myndunum og hætti að hugsa um hvernig það er að lifa í slíku rými. Eru andlegu gildin 

jafn góð og það sem sýnt eru á hinum fallegu ljósmyndunum? Þegar litið er á verk eftir Tadao Ando 

er greinilegt að það er margt sem hann hefur lært af hinum hefðbundnu reglum Wabi Sabi og að 

hann útfærir þau gildi á nýjan hátt. En hafa gildin breyst? Hjá Tadao Ando virðist sem það sé ekki 

hver sem er sem getur búið í húsi eftir hann. Mörg þeirra eru afar dýr í byggingu þannig að aðeins 

vel efnað fólk getur búið í þeim. Aftur á móti eru margar opinberar byggingar eftir Tadao Ando 

hentugri fyrir kostnaðarsöm mínimalísk stílbrögð. Deila má um hvort slíkar byggingar séu í anda 

Wabi Sabi þar sem sú hugmynd snýst um innri leit að sjálfum sér með það litla sem maðurinn hefur. 

 Í japanskri byggingarlist samtímans er hugmynd sem kallast Tatekae sem þýðir að byggja og 

rífa niður. Japanski arkitektinn Shigeru Ban nefndi eitt sinn að hann hefði gaman að því að hanna 

hús fyrir japanska viðskiptavini því að þeir væru reiðubúnir til þess að taka hönnunina skrefi lengra 

en vestrænir viðskiptavinir. Gert er ráð fyrir því í Tatekae að sum hús í Japan standi ekki nema um 

tuttugu ár þar til þau verða rifin niður.23 Í japanskri byggingarlist í samtímans hafa komið fram 

margir efnilegir arkitektar. Margir þeirra nálgast mínimalisma á ýmsan hátt. Sumir nálgast hann 

gegnum hina hefðbundnu hugmyndafræði Wabi Sabi en aðrir út frá hugmyndafræði Tadao Ando 

um innhverfan arkitektúr.Hér verða nefnd dæmi um arkitekta sem annars vegar fylgja hugmyndinni 

um innhverfar byggingar og hins vegar arkitekta sem vinna með náttúruna í nýrri nálgun.  

3.1 House in Yotsuya 
Húsið House in Yotsuya var hannað af arkitektinum Yosuke Inoue og var byggt árið 2008 í 

Shinjuku í Tokyo í Japan. Húsið er fjórar hæðir og er flatarmál þess samtals 62m2. Það er byggt á 

lóð sem er einungis 33m2. Ef lýsa ætti húsinu á einfaldan hátt þá er það langt og mjótt í laginu 

(3,7m á breidd og 9m á lengd) og er hvítmálað að utan. Að innan eru veggirnir úr ljósgrárri 

sjónsteypu með kónagötum og er gólefnið viðarparket. Á þaki hússins eru margir lárréttir gluggar 

sem hleypa inn mikilli dagsbirtu.24 Húsið House in Yotsuya minnir mig á Azuma House eftir Tadao 

Ando og eru ástæðurnar margar. Fyrst og fremst er útlitið á framhliðunum mjög líkt. Engir gluggar 
                                                
23 New Japan Architecture: Recent works by the world’s leading architects, Geeta Mehta og Deanna Macdonald 
ritstýra, North Clarendon, Bandaríkin: Tuttle Publishing, 2011, bls. 20. 
24 Architecture Now! Houses 2, Philip Jodidio ritstýrir, útgáfustaður: útgefandi, 2012, bls. 210-215. 
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sjáanlegir heldur aðeins lítið op til þess að ganga inn í bygginguna. Í öðru lagi hleypa bæði húsin 

inn mikilli dagsbirtu sem kemur frá þakinu sem veitir ákveðna kyrrláta stemningu. Í þriðja lagi er 

form húsanna þannig að þau falla vel að húsunum sem liggja upp við þau en jafnframt skera þau sig 

úr með einföldu útliti sínu. Það kemur hvergi fram að Yosuke Inoue hafi verið undir áhrifum frá 

Azuma House en að mínu mati er það greinilegt að einhver áhrif frá Tadao Ando eru til staðar. 

3.2 Love House 
Húsið Love House var hannað af arkitektinum Takeshi Hosaka og var byggt árið 2005 í Yokohama 

í Japan. Húsið er á tveimur hæðum og er byggt á lóð sem er einungis 33m2. Form hússins er svipað 

og House in Yotsuya. Það er langt og mjótt (2,7m á breidd og 9m á lengd). Framhlið þess er einföld 

Mynd 13 – Framhlið House in Yotsuya. 

Mynd 15 – Grunnteikningar af House in Yotsuya. 

Mynd 14 – Ljósmynd tekin úr annari hæð í House 
in Yotsuya. 
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í útliti og hefur aðeins eitt op til þess að ganga inn um. Ólíkt House in Yotsuya og Azuma House 

hleypir húsið inn dagsbirtu út frá skörun sem á sér stað milli fyrstu og annarrar hæðar.25 Þar sem 

skörunin verður myndast svæði sem nýtist sem inni- og útigarður. Þannig geta íbúar hússins tengst 

náttúrunni út frá birtu sólarinnar og skini tunglsins. Takeshi Hosaka heldur því fram að náttúran 

gegni miklu hlutverki í Love House. Hann lýsir því að birtan í húsinu ráðist af því þegar sólin rís að 

morgni og sest að kvöldi. Þegar dimmir nota íbúar hússins kertaljós til að lýsa upp litla garðinn 

sinn. Einnig nefnir hann að rigningin gegni miklu hlutverki í húsinu því hún er misjöfn eftir 

árstíðum. Hún getur verið létt, þung eða ágeng með vindinum og þar sem bogadreginn skörun er í 

garðinum myndast einhvers konar gardína úr rigningunni.26 Að mínu mati er Love House svipað og 

Azuma House að því leyti að bæði húsin hafa inngarða sem íbúarnir verða að fara um til að komast 

úr einu rými yfir í annað. Einnig veita inngarðarnir í húsunum mikil gæði hvað varðar mismunandi 

birtingarform náttúrunnar eftir veðráttu og árstíma.  

3.3 Coal House 
Coal House var hannað af arkitektinum og prófessornum Terunobu Fujimori og var byggt árið 2008 

í Kiyosumi í Japan. Það sem einkennir Coal House er að það er afar óvenjulegt í útliti. Það lítur út 

eins og kveikt hafi verið í múmínálfahúsi. Það var hins vegar ætlunin hjá arkitektinum að gera 

óvenjulega byggingu. Terunobu Fujimori var undir áhrifum þess þegar frummaðurinn bjó í helli, 

hefðbundnum japönskum arkitektúr og hellunum í Lascaux í Frakklandi. Að utanverðu er byggingin 

klædd með brenndum viði sem er gerður eftir hefðbundinni japanskri aðferð sem er kölluð Yakisugi. 

Á sú tækni að verja timbrið frá rigningu og fúa. Á fyrstu hæð hússins er stofa sem mæld er út frá 

3x3 ken sem er gömul japönsk aðferð til að mæla rými fyrir Tatami mottur. Gólfflöturinn lækkar 
                                                
25 Julian Sorge, Sublime: New Design and Architecture from Japan, Berlín: Gestalten, 2011, bls. 44-45. 
26 „Love House – Takeshi Hosaka.“, archdaily.com, 4. Desember 2015. http://www.archdaily.com/560387/love-house-
takeshi-hosaka 

Mynd 16 – Framhlið Love House. 

Mynd 17 – Inngarður að degi til. 

Mynd 18 – Inngarður að kvöldi til. Mynd 19 – Hæð 1 og 2. 
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um 20 cm frá hurðarþröskuldinum og stofuglugganum. Stór og mikil fura sem börkurinn hefur verið 

tekinn af er notuð sem burðarsúla í miðri stofunni og hún gefur jarðneska tengingu. Flestar hurðir 

eru gerðar eins mjóar og smáar og hægt er til þess að vekja hughrif líkt og maður væri að ganga í 

gegnum helli.  Einnig eru þetta áhrif frá hefðinni í Japan þegar gengið er í gegnum lítil op til að 

komast inn í tehús (en kallast Nijiriguchi). Á annari hæðinni er rými sem er undir áhrifum Wabi 

Sabi. Það kallast Chasitsu en þau rými voru sérstaklega notuð til þess að drekka te þegar ákveðnir 

gestir komu í heimsókn. Það þarf að klifra upp handsmíðaðan stiga til þess að komast upp í terýmið 

sem virðist hanga fram af byggingunni sjálfri. Terunobu Fujimori hefur í gegnum verkin sín alltaf 

sóst eftir sambandi mannsins við náttúruna, arkitektúrsins, sögunnar og framtíðarinnar. Hann gefur 

sér tvær reglur þegar hann hannar nýjar byggingar. Þær eru að verk hans skuli ekki vera undir 

áhrifum annara arkitekta og að náttúruleg efni skulu vera sjáanleg og innifalin í verkunum. 

Terunobu Fujimori vill beita hefðbundnum smíðaaðferðum við verk sín líkt og í gamla daga og færa 

þau í nútímalegt samhengi.27 

3.4 Okurayama Apartments 
Okurayama Apartments var hannað af arkitektinum Kazuyo Sejima árið 2008 í Yokohama í 

Kanagawa héraði í Japan. Íbúðarhúsið er byggt á 452m2 lóð og er byggingin á þremur hæðum,  

samtals 553m2. Að forminu til er byggingin ólík flestum íbúðarhúsum sem hafa áður sést í Japan 

                                                
27 New Japan Architecture: Recent works by the world’s leading architects, bls. 40-43. 

Mynd 20 – Coal house. 

Mynd 21 – 
Hæð 1 og 2.  

Mynd 22 – Stofa í Coal house. 

Mynd 23 – Tehús í Coal House. 
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enda eru þar hvergi sjáanleg ferhyrnd rými. Mikið er um sveigðar línur í hönnuninni. Það sem var 

ofarlega í huga hjá Kazuyo Sejima var að byggja íbúðarhús sem mundi bjóða upp á græn svæði þar 

sem íbúar þess geta hist og átt samræður. Þetta er áhugaverð nálgun hjá henni því í miðri Tokyo er 

svo þétt byggt að varla er pláss fyrir græn svæði eða pláss fyrir fólk til þess að hafa samræður. Með 

hinum náttúrulegu sveigðu formum er hver íbúð ólík annarri en hefur þó sömu gæðin því þær eru 

allar jafn stórar og allir íbúar hafa aðgang að þakgarði. Einnig mynda formin á byggingunni 

áhugavert landslag innan hinnar þéttu byggðar Tokyoborgar. Markmið Kazuyo Sejima var 

einfaldlega að skapa rólegt og ánægjulegt rými fyrir íbúa Okurayama Apartments þar sem 

nytjarýmin væru aðskilin frá hvort öðru þannig að nýir lifnaðarhættir yrðu til í umgengni fólksins.28

                                                
28 New Japan Architecture: Recent works by the world’s leading architects, bls. 58-61. 

Mynd 24 – Okurayama Apartments. 

Mynd 25 – Garður milli Okurayama Apartments. 

Mynd 26 – Ljósmynd tekin úr fyrstu hæð. 
Mynd 27 – Grunnteikningar af Okurayama 
apartments. 
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Niðurlag 

Eftir að hafa kynnt mér betur þann tíma þegar hefðbundin japönsk hús voru byggð og til dagsins í 

dag kemur það mér á óvart að það séu ennþá sterk áhrif frá Wabi Sabi í mörgum byggingum eftir 

þekkta japanska arkitekta. Þegar Tadao Ando var upp á sitt besta hannaði hann verk sín út frá speki 

Wabi Sabi og hefðum þess. Þá virðist mér að margir arkitektar Japans og Evrópu hanni verk undir 

áhrifum hans. Þegar arkitektar verða fyrir áhrifum mínimalisma og ætla sér að hanna byggingu út 

frá því þá spyr ég mig hvort arkitektarnir sækist fyrst og fremst eftir einfaldleika byggingarinnar eða  

sækist eftir hugmyndinni um að lifa nægjusömu lífi? 

 Mér virðist nálgunin að mínimalisma sem byggingarlist vera tvíþætt. Önnur nálgunin felst í 

því að form og útlit byggingarinnar verði einfalt og að það sé virkni í því sem ekki er hægt að 

komast að nema maður eigi heima þar eða maður sé boðinn þangað inn, líkt og Azuma House, 

House in Yotsuya og Love House. Hin nálgunin felst í að kynna sér þátt mínimalismans sem í Japan 

kemur frá hefðbundinni speki Wabi Sabi og mótar nýjar byggingar þar sem arkitektinn er stöðugt að 

leita að tengingu mannsins við náttúruna og arkitektúr. Ég hef myndað mér ákveðna skoðun 

gagnvart þessum nálgunum. 

 Í fyrri nálguninni, þegar arkitektar hanna mínimalísk hús út frá formi og einfaldleika, verður 

byggingin svo sannarlega falleg líkt og um einhvers konar listaverk eða risastóran minnisvarða sé 

að ræða. Hins vegar hefur þessi nálgun, sem á til dæmis við um hús undir áhrifum innhverfs 

arkitektúrs, vissa galla. Ef eingöngu er sóst eftir því að móta byggingu svo að hún líti einföld út þá 

verður hún yfirborðskennd og flokkast ekki lengur mínimalískt hús heldur lúxus hús. Þar með er 

hætta á að útiloka ákveðna viðskiptavini því ekki hafa allir efni á slíkum húsum. Einnig ber þess að 

geta að hús sem loka sig að frá umhverfinu henta ekki hvaða íbúum sem er. Ekki kunna allir að 

meta einveruna og sumir fá innilokunarkennd. 

 Í seinni nálguninni verða arkitektar undir áhrifum Wabi Sabi og sækjast eftir að hanna 

byggingar út frá því hvernig íbúarnir geta upplifað náttúruna með nýjum hætti. Líkt og í Coal House 

eftir Terunobu Fujimori nálgast íbúarnir náttúruna út frá efninu sjálfu. Í Okurayama Apartments 

tengjast íbúarnir náttúrunni með görðum sem hægt er að komast að milli sveigðra steyptra veggja 

og á þökunum. Að mínu mati er nálgun af þessu tagi nær því að vera mínimalísk því hér er ekki 

verið að hanna út frá stíl eða tísku heldur fyrir manninn sjálfan til þess að geta lifað nægjusömu lífi 

með náttúrunni sem er grunnhugsun Wabi Sabi. Þar með endurspegla byggingarnar huglæg gildi 

hefðbundinna japanskra húsa, þar sem íbúarnir geta lifað í sátt og samlyndi við arkitektúrinn, 

náttúruna, samfélagið og samtímann.
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