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Útdráttur 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er þróun og birtingarmynd hugmyndafræðinnar 

mínimalisma í byggingarlist samtímans. Mínimalismi, eða naumhyggja, er sérstaklega 

skoðaður sem heimspekistefna um fábrotið líferni og andlega leit. Þá eru athugað hvað þær 

hugmyndir eiga sameiginlegt með samnefndri stefnu í arkitektúr og hönnun okkars tíma. 

Helstu einkenni stefnunnar eru rædd nánar og borin saman við hugmyndafræðina. 

 Athugunin hefst á sögulegu samhengi hugmyndafræðinnar til að skerpa á 

skilgreiningu hennar en orðið er nú notað í nokkuð breiðum skilningi. Orðið mínimalismi 

kom upphaflega fram um miðja 20. öld í formi myndlistarstefnu en nær núna bæði yfir 

hugmyndafræði um nægjusamt líferni sem og stefnu í hönnun og arkitektúr. Sem 

heimspeki er hún ekki ný af nálinni og sver sig í ætt við ýmsa eldri speki. Það sama á við 

um arkitektúr og það er að finna fjölda áhrifavalda í greininni í tímans rás. Nokkrar helstu 

hugmyndir sem hafa stuðlað að tilurð stefnu samtímans eru því kannaðar og birtingar-

mynd hennar er í kjölfarið skilgreind nánar. Tvö samtímaverk eftir arkitektana John 

Pawson og Tadao Ando eru síðan rædd til þess að varpa frekara ljósi á mismunandi notkun 

hugmyndafræðinnar í greininni. 

 Könnunin leiddi í ljós að það er engin tilviljun að hugtakið mínimalismi stendur 

fyrir þessar tvær stefnur. Sem heimspeki er þetta andleg leit að því fábrotna í lífinu sem 

afneitar allri neysluhyggju. Hönnunarstefnan undirstrikar marga svipaða þætti í útfærslu 

sinni með því að leggja áherslu á hrein form, takmarkað efnisval, vandað handbragð og 

innrömmun tómarúmsins. Endingargóðar byggingar sem veita jafnframt kyrrlátt afdrep frá 

óreiðu nútímans ríma því vel við heimspekina. Það virðist þó vera tiltölulega nýleg þróun í 

mínimalískri hönnun að hún er orðin munaðarvara og lúxusstíll sem á fátt sameiginlegt 

með hugmyndafræðinni um afneitun efnishyggju. Því er ruglingslegt að setja báðar 

stefnurnar undir sama hatt mínimalismans í stað þess að aðgreina þær með eigin nöfnum, 

nokkuð sem gæti orðið nauðsynlegt ef þessi þróun heldur áfram. 
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Inngangur  

Hátterni mannsins hefur verið forfeðrum okkar hugleikið frá fornri tíð. Það eru til ýmiss 

konar heimspekistefnur, hugmyndafræði og trúarbrögð úr öllum heimshornum sem hafa 

lagt manninum línurnar í aldanna rás. Þá er átt við þætti á borð við klæðaburð, málnotkun, 

mataræði, hugsun og ýmislegt fleira sem varðar almennt háttarlag í hversdagsleikanum. 

Sumar þessara hugmynda eru nokkuð afmarkaðar, t.d. forngrísk efahyggja, á meðan aðrar 

eru aðallega hugsaðar sem breið leiðsögn, sbr. boðorðin tíu í kristinni trú. Ein hugmynda-

fræði af almennari toga nefnist mínimalismi og er nú notuð jöfnum höndum yfir ákveðinn 

lífsstíl sem og stefnu í hönnun og listum. Hugtakið sjálft er ungt og kom fyrst fram í byrjun 

20. aldar en heimspekin, sem hún stendur fyrir, er þó ekki ný af nálinni. Mínimalismi, eða 

naumhyggja, sver sig í ætt við eldri hugmyndir allt frá klassískum tímum þar sem 

einfaldleiki, nægjusemi og látleysi eru leiðarljós í hátterni mannsins.  

Það er því hægt að beita hugmyndafræðinni um naumhyggju á flestar hliðar 

hversdagsleikans og þar eru híbýli og nánasta umhverfi mannsins ekki undanskilin. Nú á 

dögum er til mínimalismi í byggingarlist og ýmiss konar hönnun þar sem hrein form, 

vandað handbragð og einskorðað efnisval einkenna stefnuna. Rétt eins og hugmyndir 

manna um fábrotið líferni þá er mínimalískur arkitektúr ekki uppfinning samtímans og 

hefur mótast af ýmsum eldri stefnum. Þessir áhrifavaldar eru þó ekki alltaf einskorðaðir við 

byggingarlist og hafa birst undir ýmsum öðrum heitum í aldanna rás en saman mynda þeir 

undirstöðu stefnunnar eins og hún birtist í samtímanum. Sjálft hugtakið var þó fyrst notað 

yfir ákveðna myndlistarstefnu frá miðri 20. öld en hefur síðan þá víkkað út og nær nú yfir 

bæði fyrrnefnda hugmyndafræði jafnt sem stefnuna í arkitektúr og hönnun. 

Viðfangsefni þessarar könnunar er því nánari skoðun á mínimalisma og 

birtingarmynd hugmyndafræðinnar í byggingarlist samtímans. Fyrst er hugmyndin um 

mínimalisma könnuð og hugtakið skilgreint, bæði sem listastefna og sem heimspeki. Þar er 

reynt að skoða hvaða þættir eru afgerandi fyrir hugmyndafræðina og hvernig heimspekin 

hefur birst í tímans rás. Því næst er sjónum beint að byggingarlist samtímans en 

mínimalískur arkitektúr er tiltölulega nýleg stefna í greininni. Þar er gerð tilraun til að bera 

umrædda þætti mínimalískrar heimspeki saman við slíka byggingarlist auk þess að kanna 

hvaða eldri áhrifavaldar í greininni hafa stuðlað að tilurð hennar á okkar tímum. Athugunin 

leiddi í ljós að þessar tvær birtingarmyndir mínimalisma eiga mörg sameiginleg einkenni 

sem undirstrika frádrátt og einföldun alls efnis. Á sama tíma uppgötvaðist líka ákveðin 
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þversögn á milli nægjusama lífsstílsins sem afneitar efnishyggju og hins einfalda lúxusstíls 

sem mínimalísk byggingarlist er nú að mestu orðin. 

Skipan efnisins er eftirfarandi: Í fyrsta kafla er hugmyndin um mínimalisma 

skilgreind í víðara samhengi, bæði sem heimspekistefna um ákveðinn lífsstíl og sem 

myndlistarstefna en orðið á einmitt uppruna sinn í því síðarnefnda. Annar kafli beinir síðan 

athyglinni eingöngu að birtingarmynd mínimalisma í byggingarlist samtímans. Þar eru 

helstu áhrifavaldar sem hafa mótað stefnuna ræddir en arkitektúr samtímans er síðan 

skilgreindur ásamt nánari skoðun á megineinkennum stefnunnar. Þriðji kafli þrengir síðan 

rammann enn frekar þar sem tveir þekktir arkitektar samtímans eru skoðaðir sérstaklega, 

þ.e. hinn enski John Pawson og hinn japanski Tadao Ando. Þeir aðhyllast báðir 

mínimalisma en nálgast hugmyndafræðina á ólíkum forsendum og er því eitt verk eftir 

hvorn rannsakað til að skerpa enn betur á birtingarmynd stefnunnar. Í kjölfarið er að finna 

samantekt og helstu niðurstöður í lokaorðum. 
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1. Hvað er mínimalismi? 

Þegar hugtakinu mínimalismi, eða naumhyggja á íslensku, bregður fyrir vakna vafalaust 

ýmsar ólíkar hugmyndir í huga fólks. Á meðan sumir túlka það aðallega sem heimspeki 

eða lífsstíl hugsa aðrir fyrst um ákveðna stefnu í listum og hönnun. Enn aðrir gætu síðan 

tengt mínimalisma eingöngu við sérstakt tímabil í sögunni eða við afmarkað 

menningarsvæði. Hugtakið er jafnframt notað í sértækum skilningi í fræðigreinum á borð 

við stærðfræði og málvísindi.1 Auk þess er hugtakið orðið afar algengt í almennu máli, þá 

jafnvel yfir hluti sem tengjast þeim fyrrgreindu aðeins lítillega.2  

Það virðist því sem að nokkuð breiður skilningur sé lagður í hugmyndafræðina um 

mínimalisma en þótt þær séu misnákvæmar eru þetta þó allt lögmætar skýringar og notkun 

á hugtakinu í dag.3 Sökum þess er erfitt, og samkvæmt sumum ógerlegt, að hafa eina, staka 

skilgreiningu á naumhyggju.4 Til þess að geta betur skilgreint birtingarmynd mínimalisma í 

byggingarlist er því nauðsynlegt að skoða nánar allar hliðar hugtaksins, ásamt sögu þess, 

og þannig átta sig á hvaða sameinandi þættir binda allar skilgreiningarnar saman.  

1.1 Myndlistarstefnan 
Þótt öllum mögulegum skilgreiningum hugtaksins mínimalismi hafi rétt í þessu verið gert 

jafnhátt undir höfði þá liggur eiginlegur uppruni orðsins einungis hjá einni þeirra, 

myndlistarstefnunni sem var allsráðandi í vestrænum listvettvangi á 7. áratug síðustu aldar. 

Þá er átt við listsköpun þar sem takmörkun á litavali, formum, línum og áferð er notuð til 

þess að kalla fram ákveðin áhrif.5 Birtingarmynd stefnunnar var svo mismunandi eftir 

greinum þótt einhvers konar stöðnun og endurtekning séu einkennandi hvarvetna. Málverk 

voru einlit og afmörkuð í geómetríu, dansverk gátu verið án mikillar eða nokkurrar 

hreyfingar, höggmyndir höfðu einskorðað efnisval og óræð einkenni og þá innihélt tónlist 

þagnir og einsleita hrynjandi.6 Það var því tilhneiging hjá stefnunni að draga sig úr öllu 

                                                
1 Hartmut Obendorf, Minimalism: Designing Simplicity, Dordrecht: Springer, 2009, bls.13. 
2 Edward Strickland, Minimalism: Origins, Bloomington: Indiana University Press, 1993, bls. 1. 
3 „Minimalism is...,“ Understanding Minimalism, án dagsetningar, 
http://www.understandingminimalism.com/minimalism-is/ 
4 Obendorf, Minimalism: Designing Simplicity, bls. 21. 
5 Cedric VanEenoo, „Minimalism in Art and Design: Concept, Influences, Implications and Perspectives,“ 
Journal of Fine and Studio Art 2, 1 (júní 2011): 7–12, sótt 13. september 2015 á 
http://www.academicjournals.org/journal/JFSA/article-abstract/3A668BC6040, bls. 7. 
6 Strickland, Minimalism: Origins, bls. 7.  
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samhengi, að vera ópersónuleg og tímalaus, auk þess að minnka dýpt og þrótt í sköpun, t.d. 

að fletja út alla þrívídd í málverki.  

 Jafnvel þótt listastefnan hafi verið áberandi á meðal allra greina myndlistar upp úr 

miðri síðustu öld þá gerði hún fyrst vart við sig í málverkinu sem viðbragð við fyrri 

listastefnum. Á meðan mínimalísk myndlist þróaðist greinilega líka úr aðeins eldri stefnum 

á borð við ný-dadaisma (e. neo-Dadaism) og geómetrískri abstraktlist (e. Geometrical 

Abstraction) þá er hún fyrst og fremst viðbragð við expressjónískri abstraktlist (e. Abstract 

Expressionism), eða skyndi-málverkinu (e. action painting), listastefnu sem var áberandi á 

sjötta áratug 20. aldar.7 Sú stefna einkenndist af miklum hraða, ónákvæmum strokum og 

slettum, og vísaði m.a. í skrautritun og dulspeki Kínverja fyrr á öldum. 8  Bandaríski 

málarinn Jackson Pollock er hvað þekktastur sem frumkvöðull stefnunnar. Mínimalísk 

myndlist varð því til sem andstæða þess og gerði tilraun til að taka út það sem áhangendur 

hennar upplifðu sem gervimennsku, yfirlæti og ytri vísanir. Verkið sjálft ætti eingöngu að 

vera til sem hlutur í rými, án táknsæis, myndlíkinga eða tilvísana í listamanninn sjálfan.  

Mínimalísk myndlist kemur fyrst fram á sjónarsviðið upp úr 1951 þegar málararnir 

Barnett Newman og Ad Reinhardt gera tilraunir með geómetríska og einfaldaða list en það 

er þó ekki fyrr en á árunum 1958–1960 sem stefnan telst hefjast af alvöru með svörtu 

málverkum Frank Stella.9 Í orðum listamannsins þá er orðtakið „það sem þú sérð er það 

sem þú sérð“ mjög lýsandi fyrir verk hans sem og stefnuna almennt, það er engin frekari 

túlkun utan verksins.10 Árið 1966 voru svo haldnar þrjár sameiginlegar listsýningar (að 

nafni Primary Structures, Art in Process og Systemic Painting, í þessari röð) í New York 

sem allar vöktu dálæti gagnrýnanda en þær hafa síðan verið taldar einna mestu áhrifavaldar 

þess að mínimalismi breiddist út og varð þekktur.11 Þar sýndu m.a. Donald Judd, Carl 

Andre, Dan Flavin, Sol LeWitt og Robert Morris sem í dag teljast allir með 

meginlistamönnum stefnunnar. 

Þótt hugtakið mínimalismi hafi fyrst verið notað í byrjun 20. aldar þá var það ekki 

fyrr en á seinni hluta aldarinnar að orðið fór að vísa til fyrrnefndrar myndlistarstefnu. 

Fyrsta skráða tilfellið um notkun orðsins er frá árinu 1929 og var frá rússneska 

listamanninum David Burliuk. Þar lýsir hann málverki eftir John Graham í efnisskrá 

listasýningar í New York sem eftirfarandi: „nýjasta tímabil Grahams, mínimalismi, er 
                                                
7 Strickland, Minimalism: Origins, bls. 24.  
8 E. H. Gombrich, Saga listarinnar, Halldór Björn Runólfsson þýddi, Reykjavík: Mál og menning, 1998,    
bls. 602. 
9 Obendorf, Minimalism: Designing Simplicity, bls. 28. 
10 Sama heimild, bls. 29. 
11 Sama heimild, bls. 105.  
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mikilvæg uppgötvun sem opnar óendanlega möguleika fyrir málverkið.“12 Graham tók svo 

sjálfur upp hugtakið og notaði það í ritgerð sinni „System and Dialectics of Art“             

(ísl. „Kerfi og rökfræði listar“) árið 1937. Á næstu áratugum skaut hugtakinu því öðru 

hverju upp kollinum til að lýsa ákveðinni gerð af listaverkum með fram öðrum hugtökum á 

borð við ABC list, reductive art (ísl. einfölduð list) og literalist art (ísl. bókstafleg list) en 

öll áttu þau að lýsa sömu stefnunni, þessari hreyfingu sem brást við expressjónisma.13 

Orðið mínimalismi varð þó að lokum ofan á og um 1960 var það orðið alþekkt á meðal 

almennings sem hið eiginlega nafn á myndlistarstefnunni, og er það enn nú á dögum.  

Í kjölfarið hefur hugmyndafræðin síðan dreifst til annarra listgreina, fyrst í 

höggmyndalist og tónlist á sama áratug en síðar einnig orðið sérstefna í hönnun, 

bókmenntum og fleiri fræðigreinum. Hér er ekki farið nánar í mismunandi birtingarmyndir 

naumhyggjunnar á þessum sviðum en í stuttu máli haldast meginhugmyndir upphaflegu 

listastefnunnar hjá þeim öllum, þ.e. áhersla er á lágmarksnotkun í efnisvali, hlutverki, 

samsetningu, sem og endurtekin notkun á ýmsum mynstrum og mótífum.14 

1.2 Hugmyndafræðin 
Eins og var lýst í byrjun kaflans þá tengist hugtakið mínimalismi ákveðnum lífsstíl og 

heimspeki sem helst í hendur við hugmyndir listastefnunnar. Hér er þó um nokkuð breiða 

hugmyndafræði að ræða en hugmyndin um fábreyttan lifnaðarhátt (e. simple living) er 

ekki ný af nálinni. Ýmsir heimspekingar og trúarleiðtogar hafa boðað slíkt fyrr á tímum, 

allt frá trúarbrögðum í Austurlöndum fjær til grískrómverskrar- og gyðingatrúar, þar sem 

má m.a. finna Laó Tse, Búddha, Jesú og Múhammeð.15 Hinn forngríski Sókrates var með 

þeim fyrstu til að halda fram mikilvægi hugmynda fram yfir hið áþreifanlega en skv. 

honum á að virða menn eftir dygð, ekki auð.16 Á meðal nýrri stuðningsmanna slíkrar 

hugmyndafræði teljast t.a.m. kvekarar (e. Quakers, kristinn sértrúarsöfnuður) og hinir 

bandarísku hugsæisstefnumenn (e. Transcendentalists) sem Henry David Thoreau tilheyrði 

en eitt frægasta verk hans er ritið Walden frá 1854 sem lýsir tveggja ára dvöl hans í 

                                                
12 „...[Graham’s] latest period, Minimalism, is an important discovery that opens to painting unlimited 
possibilities...“. Sama heimild, bls. 18–19. 
13 Sama heimild, bls. 21. 
14 Sama heimild, bls. 58. 
15 Samuel Alexander, „The Voluntary Simplicity Movement: Reimagining the Good Life beyond Consumer 
Culture,“ The International Journal of Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability 7 (2011): 
án blaðsíðutals, sótt 5. nóvember 2015. 
16 David E. Shi, The Simple Life: Plain Living and High Thinking in American Culture, New York: Oxford 
University Press, 1985, bls. 4. 
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skóginum.17 Þá má líka nefna púrítana og þá Tolstoj og Gandhi sem voru allir talsmenn 

fyrir því fábreytta í lífinu.18  

Þótt það sé ómögulegt að setja þessar fjölmörgu hugmyndir undir sama hatt, enda 

allar í ólíku tíma- og menningarsamhengi, má engu að síður sjá hvernig þær samræmast að 

mörgu leyti hugsunarhætti vestræns samfélags í kjölfar naumhyggjustefnunnar. Það er þó 

ekki heldur auðvelt að skilgreina hugmyndina um fábreyttan lifnaðarhátt í stuttu máli enda 

hefur hugmyndafræðin verið á stöðugu flæði í tímans rás. Grunnhugsunin er þó iðulega 

nokkurn veginn sú sama en þar má m.a. telja andóf við íburð og samansafn hluta, lotningu 

fyrir náttúru og sveit, sparneytni í neyslu og smekk fyrir hinu fábrotna.19  

Sökum þessa fjölda skilgreininga eru til margar mismunandi hreyfingar með eigin 

áherslum af slíkum lífsstíl. Japanska hugmyndafræðin wabi-sabi er ein slík en fagurfræði 

Japans er vafalaust nátengd mínimalisma í huga nútímamannsins. Heimspekin er talin vera 

yfir þúsund ára gömul og á rætur sínar að rekja til zen-hreyfingarinnar, forms af 

búddhatrú.20 Heimspekin vildi undirstrika hverfulleika alheimsins og dáðust fylgismenn 

hennar því að ófullkomnun þess fábrotna og náttúrulega, gagnstætt manngerðum glæsi- og 

varanleika. Wabi-sabi minnti á dauðleika mannsins og skammlífi náttúrunnar en með því 

að vera meðvitaður um slíkt töldu fylgismenn hennar að hægt væri að ávinna sér bæði 

friðsælli og heillegri lífssýn.21 Heimspekin hefur líka haft mikil áhrif á fagurfræði Japana í 

gegnum aldirnar og birtist m.a. í teathöfn, ljóðagerð, garðhönnun og arkitektúr 

menningarinnar. Í stað þess að skapa yfirborðskennda fegurð var reynt að endurspegla allt 

það hverfula í náttúrunni. Því getur eitt tilfinningaþrungið ljóð samanstaðið af einungis 

þremur línum og stakur steinn í garði táknað heilan fjallgarð en með slíkri einföldun er 

hægt að ramma inn skammvinna fegurð.  

Öllu nýrri hreyfing tengd hugmyndafræðinni um einfaldan lífsstíl kallast 

sjálfviljugur einfaldleiki (e. Voluntary Simplicity) og var nefnd svo árið 1936 af hinum 

bandaríska Richard Gregg, fyrrum nemanda Mahatma Gandhi.22 Heimspekin mælir með 

lífsstíl sem leggur ekki áherslu á hið veraldlega heldur hið persónulega og andlega, s.s. 

viðhorfi sem myndi auk þess gagnast samfélaginu í heild – en hér er aftur greinileg 

                                                
17 Sama heimild, bls. 144–145. 
18 Sama heimild, bls. 5. 
19 Sama heimild, bls. 3. 
20 Andrew Juniper, Wabi Sabi: The Japanese Art of Impermanence, Boston: Tuttle Publishing, 2011,         
bls. 1–2.  
21 Sama heimild, bls. 27.  
22 Brett Johnson, „Simply Identity Work? The Voluntary Simplicity Movement,“ Qualitative Sociology 27, 4 
(desember 2004): 527–530, sótt 1. nóvember 2015, bls. 527. 
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skírskotun til áðurnefndrar fornspeki. Hreyfingin kallar sig „sjálfviljuga“ til að leggja 

áherslu á mikilvægi þess að lifa meðvitað og framkvæma allt af ásettu ráði.23  

Það eru því ófáar stefnur í aldanna rás sem hafa boðað látleysi í lífsstíl mannsins. Á 

undanförnum áratugum hefur sambærilegur hugsunarháttur rutt sér til rúms í Vesturheimi, 

að mestu kenndur mínimalisma, enda er hann nýjasta hugmyndafræðin tengd fyrrgreindum 

lífsstíl. Á sama tíma og mínimalísk myndlist braust fram urðu ýmis umskipti á sviði 

orkumála og efnahags í Bandaríkjunum sem varð til þess almenningur þurfti að taka upp 

einfaldari lífsstíl.24 Þá var reglulega vísað til fyrri bandarískra gilda og bókmennta en hið 

fábreytta líferni á sér langa hefð í bandarískri sögu, bæði í trúarlegu og veraldleglegu 

samhengi, sjá m.a. amish-sértrúarflokkinn, púrítana og hugsæismennina, þá sérstaklega 

Thoreau. Viðhorf almennings á þeim tíma mótaðist þó af afskiptaleysi og tók það allmörg 

ár að taka við sér, enda voru hugmyndir fólks um einfaldleika og sjálfbærni á þeim tíma að 

mestu bundnar við klisjukennda sveitasælu og nostalgískt afturhvarf.25 Það var ekki fyrr en 

á níunda áratugnum að einfaldleikinn fór að standa fyrir eitthvað jákvætt og sértækt, s.s. 

það sem mínimalisminn er í staðinn fyrir það sem hann er ekki. Þannig fór hann líka að 

tengjast hamingjuleit einstaklingsins, út fyrir lífsgæðakapphlaupið, og hvatti fólk til nafla-

skoðunar. Hann lagði þá jafnframt áherslu á hve mikil áhrif nánasta umhverfi mannsins, 

t.d. hönnun og arkitektúr, hafði á líðan hans. 

Á undanförnum árum hefur síðan orðið sérlega hröð þróun í þessum málum en 

áhugi almennings á kostum einfalds og sjálfbærs lífernis hefur sprungið út í formi bóka, 

tímarita og tískustrauma. 26  Nútímamaðurinn er undir stöðugu áreiti með hraðri þróun 

tækninnar þar sem samfélagsmiðlar og nýjustu tækin ráða ríkjum. Birtingarmynd 

mínimalísks lífsstíls á okkar dögum undirstrikar því aðallega almenna nægjusemi. Hún 

kemur í veg fyrir óþarfa samansafn veraldlegra hluta og dregur úr óðagotinu sem fylgir því 

að vera stöðugt „í sambandi.“ Fólk leitar því stöðugt meira inn á við að hamingju, jafnan 

án tengsla við trúarbrögð, og dregur í kjölfarið úr öllu sem stuðlar ekki að því. Fyrir vikið 

verður fólk líka meðvitaðra um nánasta umhverfi sitt, bæði eigið heimili og umlykjandi 

náttúru, og um áhrifin sem það hefur á á þetta umhverfi. 

                                                
23 Duane Elgin, Voluntary Simplicity: Toward a Way of Life That Is Outwardly Simple, Inwardly Rich,         
2. útg., New York: HarperCollins, 2010, án blaðsíðutals, 1. kafli. 
24 Shi, The Simple Life, bls. 3. 
25 Elgin, Voluntary Simplicity, án blaðsíðutals, Inngangur. 
26 Johnson, „Simply Identity Work? The Voluntary Simplicity Movement,“ bls. 527. 
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2. Mínimalismi í byggingarlist 

Eftir að hafa lýst uppruna og hugmyndafræði mínimalisma í breiðum skilningi mun þessi 

kafli beina athyglinni að birtingarmynd hans í byggingarlist eingöngu. Fyrst er stiklað á 

stóru á eldri, mótandi stefnum og áhrifavöldum hans. Að því loknu er rýnt nánar í 

skilgreiningu stefnunnar eins og hún birtist á okkar dögum. Í kjölfarið er kannað hvaða 

afmörkuðu þættir hugmyndafræðinnar þurfa ávallt að vera til staðar til þess að bygging, 

strúktúr eða rými teljist vera mínimalískt. Þar eru fáein dæmi tekin til glöggvunar. 

2.1 Stefnur og áhrifavaldar 
Ólíkt bandarísku myndlistarstefnunni þá á mínimalismi í arkitektúr samtímans sér ekki 

einn, afmarkaðan upphafsstað eða samheldinn hóp frumherja. Þótt hugtakið sé nú notað að 

mestu yfir afmarkað tímabil í sögu byggingarlistar sem hófst í lok 20. aldar telja sumir 

nokkuð vafasamt að tengja þessar stefnur beint saman undir heitinu mínimalismi. Ein 

megináhersla myndlistarstefnunnar var á upplifun áhorfandans við tímalausa tilvist lista-

verks í tilteknu samhengi, nokkuð sem á ekki við í formalískri list eða arkitektúr 

samkvæmt listgagnrýnandanum Rosalind Krauss.27 Fræðimaðurinn John Macarthur tekur 

undir þetta vandamál og segir líka notkun heitisins vera tvískipta í ritum sem tengjast 

arkitektúr, annað hvort er vísað beint í myndlistarstefnuna eða reynt að fela tengslin.28  

Það er þó ástæða fyrir notkun hugtaksins mínimalismi í þessu samhengi þar sem 

báðar stefnurnar leggja áherslu á marga sömu hlutina, þ.e. takmarkað en þaulhugsað 

efnisval, einföldun á formi og samsetningu, vandað handbragð og svo áhrif heildar-

myndarinnar á skynjun þess sem fyllir rýmið. Smækkun niður í hið allra nauðsynlegasta 

var útkoman hjá þeim báðum.  

Það er engu að síður augljóst að fleiri stefnur en myndlistarstefnan ein hafa lagt sitt 

af mörkum til mínimalískrar byggingarlistar okkar daga þótt þær deili ekki sama heiti eins 

og myndlistarstefnan. Rétt eins og ýmsar listastefnur þá eru straumar í byggingarlist 

annaðhvort áframhaldandi þróun eða mótsvar við eldri stílbrögðum. Hér er því stuttlega 

farið yfir helstu áhrifavalda mínimalisma í arkitektúr í tímaröð til að gera betur grein fyrir 

undirstöðu og birtingarmynd hugmyndafræðinnar nú á dögum. 

                                                
27 Harry Francis Mallgrave og David Goodman, An Introduction to Architectural Theory: 1968 to the 
Present, Malden: Wiley-Blackwell, 2011, bls. 194. 
28 John Macarthur, „The Nomenclature of Style: Brutalism, Minimalism, Art History and Visual Style in 
Architecture Journals,“ Architectural Theory Review 10, 2 (2005): 100–108, sótt 10. október 2015, bls. 105.  
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2.1.1 Marc-Antoine Laugier  
Frakkinn Marc-Antoine Laugier (1713–1769) var jesúíti en jafnframt fjölfræðingur á 

ýmsum sviðum, t.d. lista, sagnfræði og predikunar.29 Hann var hluti af upplýsingaröldinni, 

tímabili í Evrópu sem hófst seint á 17. öld og stóð fram til um aldamótanna 1800. 

Upplýsingin einkenndist af upphafningu mannlegrar rökhugsunar og skynsemi en þarna 

varð bylting í vísindalegum vinnubrögðum og þekkingaröflun mannsins. 

 Laugier gaf mikið út af ritgerðum og bókum sem byggðust 

á þessari nýju hugmyndafræði, þ. á m. um byggingarlist. Eitt 

þekktasta rit hans er einmitt á því sviði en árið 1753 gaf hann út 

„Ritgerð um arkitektúr“ (fr. „Essai sur l'architecture“). Það var þó 

seinni útgáfa ritsins frá 1755 sem gerði það sérstaklega frægt en 

þar fylgdi mynd á forsíðu ritgerðarinnar sem hefur síðar orðið 

einkennandi fyrir hugmyndir Laugier (sjá Mynd 1). Þar má sjá 

myndristu af hinum frumstæða kofa (e. the primitive hut) þar sem 

trébiti hvílir lárétt á trjábolum ásamt hallandi þaki úr öðrum 

trjágreinum. Á myndinni taldi Laugier birtast hina þrjá ómissandi 

þættir allra bygginga, þ.e. súlur, þverhlað og gaflhlaðsþríhyrning 

(e. pediment), sem saman mynda mikilvægasta þátt bygginga,  

fegurð (fr. beauté).30 Aðrir þættir á borð við veggi, glugga og dyr birtast síðar einungis af 

nauðsyn (fr. licences) en Laugier taldi þá þætti grafa um undirstöðu frumstæða kofans. Allt 

umfram þessa nytjaþætti taldi hann síðan óþarft með öllu, svonefndar villur (fr. défauts) 

sem ynnu spellvirki á einfaldleika og heildarmynd byggingarinnar. 

Ritgerð Laugier vakti mikla athygli og fékk góðar viðtökur. Áhrif hennar urðu 

jafnframt útbreidd, þá meðal arkitekta sem og almennings, en ritið var sérlega þægilegt 

aflestrar. Laugier var því með þeim fyrstu til að hafna fyrri trú manna á mikilvægi 

táknkerfis og skrauts í arkitektúr og vildi þess í stað upphefja byggingarfræðilega 

rökleiðslu.31 Hugmyndir hans stuðluðu auk þess hvað mest að tilurð stílsins klassísisma   

(e. Classicism), stefnu sem leitaði aftur til byggingarlistar fornaldar og var mótsvar við 

rókókó-stílnum sem var þá allsráðandi. Laugier var því óvenju framsækinn miðað við 

samtímamenn sína og vegna hans urðu róttækar breytingar í arkitektúr sem lögðu grunn að 

áframhaldandi þróun naumhyggju í greininni. 

                                                
29 Irena Kuletin Ćulafić, „Marc-Antoine Laugier’s aesthetic postulates of architectural theory,“ Spatium 23 
(október 2010): bls. 46–55, sótt 12. nóvember  2015 á doi:10.2298/SPAT1023046K, bls. 46.  
30 Sama heimild, bls. 48. 
31 Sama heimild, bls. 47. 

Mynd 1: Frumstæði kofinn 
(rist af Charles Eisen). 
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2.1.2 Adolf Loos 
Austurríski arkitektinn Adolf Loos (1870–1933) var áhrifamikill hugsuður og gaf út ýmis 

rit á sviði byggingarlistar. Ásamt samlanda og starfsbróður sínum Josef Hoffmann var 

brautryðjandi í nýjum arkitektúr Vínarborgar. 32  Þeir aðhylltust báðir hreinni form en 

tíðkaðist á þeim tíma, en Loos var þó nokkuð róttækari í leit sinni að beinum línum og 

einföldun í rúmmáli. Art Nouveau-hreyfingin var á þessum tíma allsráðandi í Evrópu en 

hún undirstrikaði það skrautlega og persónulega, nokkuð sem Loos taldi ekki eiga erindi í 

varanleika byggingarlistar. Loos hafði dvalið tímabundið í Bandaríkjunum í lok 19. aldar 

og heillast af byggingarstíl landsins en hann var mun ólíkari þeim íburðarmikla sem 

einkenndi Vínarborg.  Loos helgaði sig í kjölfarið faginu og fór að þróa með sér hreinni 

byggingarstíl, auk þess að rita um þessa hugmyndafræði sína.  

Ein þekktasta grein Loos um þessi mál nefnist „Ornament and Crime“ (ísl. „Skraut 

og afbrot“) og er frá árinu 1908.33 Loos var beittur penni og gagnrýndi þar á óvæginn hátt 

notkun skrauts og taldi það bera vott um hnignun samfélagsins. Þar segir hann m.a. að 

„framþróun menningar haldist í hendur við upprætingu skrauts á nytjahlutum.“34 Loos 

ítrekar að öll skreyting, þ. á m. á manninum sjálfum, bæri vott um dýrslegar hvatir og lágt 

tilverustig en frelsi frá skrauti sýndi hins vegar fram á andlegan styrk. Sem dæmi um 

ofnotkun skrauts vitnaði Loos í pólýnesíska ættbálka, t.d. húðflúr maóría á Nýja-Sjálandi, 

en það sætti töluverðri gagnrýni á sínum tíma.35 

 Skrif Loos voru engu að síður áhrifamikil og eru talin hafa átt einhvern þátt í tilurð 

módernisma sem og hvatt arkitekta til að leita að tímalausum stíl í arkitektúr.36 Mörg helstu 

verk Loos voru líka á sviði innanhússarkitektúrs en hann þróaði með sér aðferð sem hann 

nefndi Raumplan (ísl. rýmisplan). Herbergið sem afmarkað rými varð þá að grunneiningu í 

hönnun hússins. Stærð, lofthæð og innbyrðis tengsl herbergjanna voru mismunandi eftir 

hlutverki þeirra. Framlag Loos til byggingarlistar er því margþætt en hann lagði sitt af 

mörkum til að greiða veginn fyrir eina róttækustu hreyfingu byggingarlistar 20. aldar, hinn 

þýska Bauhaus-skóla.37 

                                                
32 William J. R. Curtis, Modern Architecture Since 1900, 3. útg., London: Phaidon, 2005, bls. 68–69. 
33 Sama heimild, bls. 71. 
34 „The evolution of culture is synonymous with the removal of ornament from objects of everyday use.“ 
Joseph Masheck, Adolf Loos: The Art of Architecture, London: I.B.Tauris, 2013, án blaðsíðutals, 4. kafli. 
35 Masheck, Adolf Loos: The Art of Architecture,  án blaðsíðutals, 4. kafli. 
36 Curtis, Modern Architecture Since 1900, bls. 71. 
37 Joseph Masheck, Adolf Loos: The Art of Architecture, London: I.B.Tauris, 2013, án blaðsíðutals, 1. kafli. 
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2.1.3 Módernismi og Mies van der Rohe  
Módernismi er yngsta stefnan sem hefur haft áhrif á mínimalískan arkitektúr samtímans. 

Það er þó ekki auðvelt að skilgreina stefnuna í stuttu máli en þetta var útbreidd 

hugmyndafræði sem birtist í byrjun 20. aldar sem viðbragð við örum breytingum í tækni og 

efnahag hins vestræna heims.38 Samfélagið varð afhuga hugmynda- og fagurfræði 19. aldar 

og urðu þar með til nýjungar og framfarir á afar mörgum sviðum, t.d. í list, trúarbrögðum, 

vísindum og stéttaskipan. Í stað þess að fylgja eldri reglum og kenningum var lögð áhersla 

á tilraunastarfsemi og nýsköpun. 

 Í byrjun 20. aldar brutust því fram ýmsar framúrstefnur (e. avant-garde) í list og 

hönnun, s.s. kúbismi, fúturismi og De Stijl, sem höfðu á þriðja áratugnum flestallar 

sameinast undir flaggi módernismans.39  Úr varð hreyfing sem hafði það sjónarmið að 

framleiða nothæfa hágæðahönnun og arkitektúr sem yrðu aðgengileg fyrir almenning. 

Fylgismenn hennar sáu fram á eina allsherjarlausn þar sem þættir á borð við rúmtak og 

gagnsæi fengju forgang yfir skraut og massa, í bland við nýtæknilegar betrumbætur. Með 

árunum varð stefnan svo sífágaðri og fræðilegri, þá sérstaklega með tilkomu þýska 

Bauhaus-skólans árið 1926 en honum tilheyrðu sumir þekktustu arkitektar módernismans, 

m.a. Walter Gropius og Mies van der Rohe. Hreyfingin varð síðan afar áhrifamikil á næstu 

árum og á sjöunda áratugnum var módernismi viðurkenndur sem ríkjandi stefna í 

arkitektúr, kenndur í skólum og stundaður á teiknistofum.40 

 Hér má síðan beina sérstaklega sjónum að þýska arkitektinum Ludwig Mies van der 

Rohe (1886–1969) sem tileinkaði sér afar hreinan og geómetrískan byggingarstíl.41 Hann 

var sérlega vel lesinn og í stöðugri leit að tungumáli fyrir byggingarlist samtímans, bæði út 

frá heimspekilegu og hagnýtu sjónarmiði. Mies vildi stöðugt smækka verk sín í hrein og 

einföld form sem endurspegluðu reglu, kyrrð og samhverfu. Eitt fyrsta verk hans sem sýndi 

þessa hugsun var Brick Country Villa frá árinu 1923 (þó aldrei byggt), með opnu og 

fljótandi grunnplani.42 Hugsjón Mies tók þó fyrst á sig mynd af alvöru með Barcelona- 

skálanum (byggður 1928–29) en þar sameinuðust hugmyndir hans í svífandi plötu sem 

haldið er uppi af súlum og veggjum í harmónísku hnitakerfi. 43  Byggingarlist skálans 

einkennist af gagnsæi og breytileika þar sem efni á borð við vatn og gler mynda mótvægi 

                                                
38 Curtis, Modern Architecture Since 1900, bls. 33. 
39 Simon Sadler, „An Avant-garde Academy,“ í Architectures: Modernism and After, Andrew Ballantyne 
ritstýrði, 33–56, Malden: Blackwell Publishing, 2004, bls. 34. 
40 Sama heimild, bls. 33. 
41 Curtis, Modern Architecture Since 1900, bls. 188–189. 
42 Sama heimild, bls. 191. 
43 Sama heimild, bls. 273. 
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við harðari hluti, marmara og krómað stál. Innrétting skálans er sparleg með stöku sófum 

og bekkjum og verður heildaryfirbragðið tilkomumikið fyrir vikið.44  

Með verkum sínum vildi Mies van der Rohe því leggja áherslu á bygginguna sem 

ramma, helst með því að fjarlægja veggi og taka upp opinn grunnflöt.45 Hann undirstrikaði 

líka þá einföldun og reglu í arkitektúr sem Adolf Loos leitaði að fyrir samtímamanninn en 

Mies hafði lesið skrif Loos um upprætingu skrauts.46 Mögulega má þó segja Mies hafi ekki 

verið mínimalískur að öllu leyti enda nýtti hann jafnan eðalefni á borð við skrautstein og 

marmara. Hugmyndir hans um flæði innra rýmis og nýstárlegt efnisval eru þó enn afar 

áhrifamiklar meðal arkitekta nú á dögum og lögðu sterkan grunn fyrir áframhaldandi 

naumhyggju í greininni. 

2.2 Mínimalismi í lok 20. aldar 
Byggingarstíll sem kom fram upp úr árinu 1980, og er enn að mörgu leyti við lýði, er 

gjarnan kenndur við mínimalisma. Heitið kom þó ekki fram strax í byrjun en upphaflega 

voru orð á borð við hátæknistíll (e. high-tech), svæðisbundinn stíll (e. Regionalism) notuð 

áður en mínimalismi (eða ný-mínimalismi) varð ofan á.47 Hugmyndafræðin byrjaði sem 

viðbragð við ýktum póstmódernískum stílbrögðum frá árunum áður, eins konar 

stórmarkaðsstíl (e. supermarket style)48. Þá var mínimalismi í byggingarlist líka svörun við 

stærri málefnum, t.a.m. neyslumenningu, samdrætti í efnahag auk vaxandi misnotkunar á 

náttúruauðlindum sem og mengun almennt. 49  Þótt mínimalíski stíllinn sé ekki lengur 

jafnallsráðandi nú á dögum og þegar hann kom fyrst fram þá er engu að síður mikið af 

starfandi arkitektum sem aðhyllast ennþá stílinn, bæði fyrrnefndir brautryðjendur sem og 

nýrri áhangendur, og mótast mínimalísminn því enn stöðugt í byggingarlist samtímans. 

Í riti Mallgrave og Goodman er naumhyggju í arkitektúr samtímans gróflega skipt í 

tvo flokka en þeir komu báðir fram á svipuðum tíma. Fyrri flokkurinn lagði sérstaka 

áherslu á efniskennd (e. materiality) og áhrif hennar á skynjun á meðan þeir sem tilheyra 

hinum síðari eru reglulega nefndir nýmódernistar og vísa mikið til módernismans sem 

                                                
44 Sama heimild, bls. 272. 
45 Obendorf, Minimalism: Designing Simplicity, bls. 54. 
46 Masheck, Adolf Loos: The Art of Architecture,  án blaðsíðutals, 1. kafli. 
47 Curtis, Modern Architecture Since 1900, bls. 618. 
48 Mallgrave og Goodman, An Introduction to Architectural Theory, bls. 205. 
49 Vladimir Stefanovic, „A Reading of Interpretative Models of Minimalism in Architecture,“ Metu Journal 
of the Faculty of Architecture 30, 2 (október 2013): 181–194, sótt 3. september á doi: 
10.4305/METU.JFA.2013.2.10, bls. 184. 
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sögulegrar fyrirmyndar. 50  Hér verða nefndir helstu arkitektar sem tilheyrðu þessum 

tveimur flokkum sem saman lögðu undirstöðu að mínimalisma samtímans í byggingarlist. 

Svissneska teiknistofan Herzog & de Meuron eru taldir vera með þeim fyrstu sem 

tilheyra mínimalisma. Þeir hófu að byggja í anda hugmyndafræðinnar á miðjum níunda 

áratug 20. aldar og voru síðan með eftirsóttustu teiknistofum heims í lok aldarinnar. 

Mallgrave og Goodman telja þá tilheyra hópnum um efniskennd, auk annarra á borð við 

Jean Nouvel (eða í öllu falli ýmis verk hans), Rafael Moneo og Renzo Piano. Þeir lögðu 

allir áherslu á hvernig efnisval rýmis gat upphafið skynjun mannsins en vildu samtímis að 

rýmið væri hlutlaust baktjald. Jacques Herzog hefur sjálfur ítrekað að honum fyndist það 

mikilvægasta í arkitektúr vera þessi ósjálfráðu viðbrögð þeirra sem ganga inn í rýmið en 

ekki endilega rýmið sjálft.51 Þá kom líka hópur japanskra arkitekta fram á sviðið í byrjun 

tíunda áratugarins sem gerðu sams konar tilraunir með áhrif efnis á skynjun fólks, 

sérstaklega með notkun glers og gagnsæis, en þ. á m. voru Toyo Ito, Kazuyo Sejima og 

Ryue Nishiwaza. 52  Ito var fyrstur þeirra en hann hóf upp úr 1970 að vinna með 

hverfulleikann í mannvirkjum og áhrif þeirra á skynjun en með því skírskotar hann í eigin 

menningararf, fyrrnefnt wabi-sabi.  

 Hinn hópur mínimalista sem kom fram á tíunda áratug, oft nefndir nýmódernistar, 

höfðu örlítið ólíka áherslu. Þeir lögðu ekki jafnmikið vægi á skynjun og efnisval heldur 

upphófu þeir grunnþætti byggingarlistar og form almennt, svipað og listahreyfingin gerði á 

sjöunda áratugnum, og voru því í vissum skilningi hefðbundnari en fyrri hópurinn.53 Með 

þeim fyrstu til að leggja þessar línur voru hinir svissnesku Diener-feðgar og hinn spænski 

Alberto Campo Baeza og nokkuð seinna Álvaro Siza, en þeir sóttu allir sérstaklega til 

módernismans. Í kjölfarið komu svo margir breskir arkitektar, þ. á m. John Pawson og 

David Chipperfield, en London var einkar áberandi staður við upphaf mínimalismans. 

Pawson lagði sérstaklega mikið upp úr tómarúminu og tengdi það jafnvel við andlega 

upplifun, en hann hafði einmitt íhugað að gerast munkur í Japan á sínum yngri árum en 

ekkert varð þó úr því. 54  Þaðan kemur einmitt arkitektinn Tadao Ando, annar þekktur 

                                                
50 Mallgrave og Goodman, An Introduction to Architectural Theory, bls. 195 og 205. 
51 Sama heimild, bls. 196. 
52 Sama heimild, bls. 202. 
53 Sama heimild, bls. 205. 
54 Jessica Reynolds, „What is 'minimal' anyway? John Pawson: Plain Space at the Design Museum and About 
a Minute at the Gopher Hole,“ Architectural Research Quarterly 15, 2 (júní 2011): 100–103, sótt 3. 
september 2015 á doi: dx.doi.org/10.1017/S1359135511000522, bls. 102. 
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mínimalisti, en hann hefur mest unnið með gler, hráa steinsteypu, vatn og birtu ásamt 

stílhreinni rúmfræði og tærri ómun.55  

2.2.1 Skilgreining 
Eins og rætt var í byrjun 1. kafla þá er hugtakið mínimalismi afar breitt og flókið að lýsa í 

stuttu máli. Jafnvel þótt athyglinni sé einungis beint að hugmyndafræðinni í þrengri mæli, 

þ.e. út frá byggingarlist nútímans, þá er það ekki ýkja auðvelt. Hér er því nokkrum 

arkitektum samtímans gefið orðið til þess að skilgreina stefnuna í eigin orðum, en 

samkvæmt bandaríska arkitektinum Michael Gabellinni er það svohljóðandi: 

Margt fólk heldur að mínimalísk list eða arkitektúr sé eitthvað kalt, óhlutstætt og 
sterílt. Þess í stað er mínimalismi ekki aðeins list eða arkitektúr, heldur er hann 
hugmynd og tilvera hennar verður ekki umflúin. Hann er sambærilegur við vinnslu 
kvikmyndar þar form og upplifun fara saman. Mínimalismi er meira en frádráttur, í 
honum fer saman upplifun og ánægja.56 

Aðrir arkitektar hafa svipaða sögu að segja en hinn enski John Pawson heldur því fram að 

„tómarúmið [gefi] okkur þann kost að sjá rýmið eins og það er, að sjá arkitektúr eins og 

hann er, það kemur í veg fyrir að [rýmið] sé brenglað, eða falið, af tilfallandi leifum hvers-

dagsleikans.“57 Pawson hefur enn fremur sagt að mínimalismi sé „sú fullkomnun sem 

gripur öðlast þegar ekki er lengur hægt að bæta hann með frekari frádrætti“58  og að 

hugmyndafræðin fjalli í raun „minna um formlegan stíl heldur [er hún] aðferð til að hugsa 

um rými – hlutföll þess, yfirborð og hvernig það hleypur inn ljósi.“59 Öllu hniðmiðara er 

síðan fleygt slagorð Mies van der Rohe: „minna er meira“ (e. less is more).60  

Þessar skýringar arkitektanna eru í góðu samræmi við hugmyndir mínimalískra 

myndlistamanna á sjöunda áratugnum, þar sem á sama hátt er reynt að draga úr öllum 

óþarfa til þess að magna það sem skal undirstrika. Þannig er t.d. tómarúmið jafnmikilvægt 

efninu sem umlykur það og þá verður efnisvalið enn áhrifameira fyrir vikið og tengdara 

heildarupplifuninni. Hlutföll, endurtekning og samspil ljóss og myrkurs eru enn fremur 

þýðingarmikil atriði í hugmyndafræðinni en í næsta kafla eru þessir skilgreinandi þættir 

hennar kannaðir nánar. 
                                                
55 Mallgrave og Goodman, An Introduction to Architectural Theory, bls. 208. 
56 „Many people think that Minimalist art or architecture is something cold, abstract and sterile. Instead, 
minimalism is not only art or architecture, actually it is an idea that does not elude existence. It is analogous 
to the editing of a film, where there is an inherent concentration of form and experience. More than a 
subtraction, Minimalism is an inherent concentration of experience and pleasure“. Obendorf, Minimalism: 
Designing Simplicity, bls. 56. 
57 „Emptiness allows us to see space as it is, to see architecture as it is, preventing it from being corrupted, or 
hidden, by the incidental debris of paraphernalia of everyday life.“ Sama heimild, bls. 56. 
58 „The minimum could be defined as the perfection that an artefact achieves when it is no longer possible to 
improve it by suctraction.“ John Pawson ritstýrði, Minimum, London: Phaidon, 2006, bls. 7. 
59 Mallgrave og Goodman, An Introduction to Architectural Theory, bls. 208. 
60 Obendorf, Minimalism: Designing Simplicity, bls. 54. 
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2.2.2 Einkenni 
Þrátt fyrir mismunandi menningarbakgrunn og uppruna arkitekta sem hafa tileinkað sér 

mínimalisma þá má í stuttu máli segja að byggingarstíllinn fjalli um enduruppgötvun 

tómarúmsins.61 Með það í huga er því farið nánar út í meðhöndlun og lögun efnisins sem 

umlykur tómarúmið en einföldun er þó ávallt útgangspunkturinn. Hér eru því nokkrir 

meginþættir naumhyggju í arkitektúr athugaðir ásamt dæmum um notkun þeirra, bæði í 

byggingarlist samtímans sem og hjá fyrri áhrifavöldum hugmyndafræðinnar. 

 Eitt af helstu verkfærum mínimalíska arkitektsins er samspil ljóss og skugga. Fyrir 

hinn enska John Pawson er birta afar mikilvæg rýminu. Hann telur jafnframt að hún geti 

haft andleg áhrif á upplifun fólks en sérstök notkun ljóss er oft áberandi í trúarlegum 

byggingum.62 Módernistinn Le Corbusier nýtti dagsbirtu í Notre-Dame du Haut-kapellunni 

(byggð 1955 í Ronchamp, Frakklandi) þar sem á suðurvegg eru djúpir og misstórir, 

trektlaga gluggar sem gæða kirkjuskipið dulúð (sjá Mynd 

2). Þá er eitt þekktasta verk japanans Tadao Ando, Kirkja 

ljóssins frá árinu 1989, gott dæmi um djúpstæð áhrif 

birtunnar í trúarlegu samhengi. 63  Endaveggur kirkju-

skipsins er þar fínlega skorinn út í formi kross sem 

hleypir birtu inn og magnar þannig upplifun rýmisins (sjá 

nánari umfjöllun um kirkjuna í kafla 3.2).  

Annar mikilvægur þáttur í hugmyndafræðinni er samsetning formgerðar, rúmtaks 

og massa byggingar eða rýmis. Hér er átt við hvernig hlutföll og samræmi skipta 

höfuðmáli fyrir heildarmyndina og því nauðsynlegt að hver þáttur sé úthugsaður. Þótt 

smáatriðum sé jafnan gefinn gaumur af arkitektum hugmyndafræðinnar þá þarf þetta ekki 

að þýða nostur og smámunasemi enda geta mínimalísk rými verið bæði stórgerð og gróf.64 

Yfirbragð heildarinnar þarf aftur á móti að vera harmónískt en ein meginundirstaða 

hugmyndafræðinnar gengur einmitt út á frádrátt og smækkun þangað til fullkomnun hefur 

verið náð; því er mikilvægt að það sem eftir liggur sé í jafnvægi. Málverk Hollendingsins 

Piet Mondrian frá fjórða áratug 20. aldar sýna þetta skýrt þar sem fáar en vel valdar strokur 

mynda markvissa samsetningu. Hrein, geómetrísk form á borð við hnött, tening og 

pýramída gefa líka frá sér þennan eiginleika og endurspeglast m.a. í verkum bandaríska 

                                                
61 Sama heimild, bls. 56. 
62 Pawson, Minimum, bls. 45. 
63 Fernando Márquez Cecilia og Richard C. Levene ritstýrðu, El Croquis 44+58 - Tadao Ando: 1983–1992, 
Madrid: El Croquis, 1996, bls. 106. 
64 Pawson, Minimum, bls. 71. 

Mynd 2: Inni í Ronchamp-kapellu 
eftir Le Corbusier. 
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arkitektsins Louis Kahn (1901–1974).65 Hann var þekktur fyrir miklar og þungar byggingar 

en notkun hans á geómetrískum formum og hreinu efnisvali fylltu verk hans af bæði 

tærleika og dýpt. 

 Endurtekning og ákveðinn taktur er annar þáttur sem sýnir gjarnan eiginleika hins 

einfalda í byggingum.66 Þetta er nokkuð sem fyrirfinnst í arkitektúr fyrri tíma, á borð við 

taktfasta súlnahlið grískra hofa til forna. Arkitektar samtímans nota ýmsa reglubundna 

þætti við hönnun sína, t.a.m. hnitakerfi sem nýtist í grunnplani eða ásýnd, en það getur 

gefið byggingu bæði kyrrt og reglulegt yfirbragð. 

 Annað mikilvægt atriði í sköpun rýmis er síðan efnisval enda skiptir sköpum 

hvernig það sem umlykur tómarúmið er meðhöndlað. Rétt eins og í myndlistar-

hreyfingunni með sama nafni þá er efnið valið af gaumgæfni og sömuleiðis unnið í 

lágmarki svo upphafleg sérkenni þessi fái að njóta sín. Áhrif þeirra á skynfærin eru líka 

mikilvæg og skipta máli í efnisvali og því eru mínimalískir arkitektar samtímans ekki 

heldur óhræddir við notkun nýrra efna sem geta kallað fram nýja verkun.67 

 Innrömmun allra þessara þátta um tómarúmið er það sem gefur því heildinni 

mínimalískt yfirbragð. Nakayama-húsið (1983–85) eftir Ando er sérlega afgerandi dæmi 

um slíkt en þar er öll byggingin römmuð inn af skörpum steypuferhyrningi án nokkurra 

glugga.68 Útigarður tekur upp meira en helming lóðarinnar og fær húsið þannig birtu inn en 

skilin milli hins innra og ytra eru afdráttarlaus. Innrömmun 

þarf þó ekki alltaf að vera svo ákveðin og getur líka verið 

óljóst samspil á mörkum hins manngerða og náttúrulega, þ.e. 

hvernig ysti hluti byggingar talar við náttúrulegt umhverfi 

sitt. Í tómarúminu verða því til ýmis „negatíf“ atriði á borð 

við hæð rýmis, skuggamyndun og ómun sem hafa ekki síður 

sterkari áhrif á skynjun rýmisins en efnið sem umlykur það. 

Sú hugmynd er í samræmi við hugmyndafræði wabi-sabi en 

japanski fornspekingurinn Laó Tse sagði að hin sanna fegurð 

rýmis lægi ekki í veggjunum eða þakinu, heldur einmitt í 

tómarúminu þeirra á milli.69 

                                                
65 Sama heimild, bls. 8. 
66 Sama heimild, bls. 8. 
67 Stefanovic, „A Reading of Interpretative Models of Minimalism in Architecture,“ bls. 191. 
68 Pawson, Minimum, bls. 180. 
69 Alexandra Black og Noburu Murata, The Japanese House: Architecture and Interiors, London: Scriptum 
Editions, 2. útg., 2005, bls. 14. 

Mynd 3: Nakayama-hús eftir 
Tadao Ando. 
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3. Birtingarmynd í byggingarlist samtímans 

Eftir að hafa kannað sögu og skilgreiningu naumhyggju í byggingarlist verður sjónum hér 

beint að tveimur arkitektum samtímans sem aðhyllast hugmyndafræðina. Þeir eru báðir 

með þeim þekktari í greininni nú á dögum og því tilvalið að sjá hvernig verk þeirra 

samræmast umræðunni um einkenni mínimalisma. Fyrst er stutt ágrip um hvorn þeirra og 

síðan er eitt verk eftir hvorn skoðað sem dæmi um mínimalisma í arkitektúr.  

3.1 John Pawson 
Enski arkitektinn John Pawson (f. 1949) er ekki með hefðbundinn bakgrunn í byggingarlist 

en hann kynntist greininni fyrst í dvöl sinni í Japan. 70  Þangað hélt hann á miðjum 

þrítugsaldri til þess að kenna ensku og kynntist þar japanska arkitektinum Shiro Kuramata. 

Pawson heillaðist af verkum hans og hélt í kjölfarið heim til að hefja í nám í greininni við 

AA-skólann í London. Hann lauk þó ekki náminu en hefur engu að síður unnið sem 

arkitekt síðan og rekur eigin stofu. 

Pawson hefur teiknað fjölda mismunandi verka í tímans rás, m.a. íbúðarhús, kirkjur 

og innanhússrými fyrir verslanir. Hér er þó öllu hógværara verki gefinn nánari gaumur en 

það er hans eigið heimili í London þar sem hann býr enn ásamt konu sinni og tveimur 

sonum, byggt á árunum 1997–99. Að utan er þetta hefðbundið hús frá miðri 19. öld en allt 

að innan hefur verið fjarlægt, m.a.s. skil milli hæða.71 Gamli stiginn var líka látinn víkja 

fyrir öðrum nettari sem liggur með fram annarri hlið hússins en þannig fékkst meira 

gólfpláss þar sem grunnflöturinn er ílangur. Við endursmíðina var mikil natni lögð í 

úrvinnslu smáatriða en Pawson hafði sérstaklega fyrir því að dylja allar leiðslur og 

pípulagnir til þess að heildaryfirbragðið yrði sem fágaðast.  

Efnisnotkun og lýsing er auk þess þaulhugsuð en Pawson kýs almennt að hafa efni 

sem minnst unnið og án áberandi samskeyta og truflana.72 Á þeim grundvelli ákvað hann 

því að hafa stein sem meginefni hússins en honum fannst viður ekki eiga við ásýnd 

byggingar frá Viktoríutímabilinu. Því er eldhúsinnréttingin, borðstofan sem og gólf-

plöturnar allt steypt. Á móti er þó innréttingin víða úr viði sem gefur jafnvægi og hlýju. Þá 

er öll lýsing felld inn og liggur með fram veggjum, bæði við loft og gólf. Birtan er því mild 

                                                
70 Fernando Márquez Cecilia og Richard C. Levene ritstýrðu, El Croquis 158 - John Pawson 2006–2011: The 
Voice of Matter, Madrid: El Croquis, 2011, bls. 5. 
71 Sudjic Deyan, John Pawson Works, 2. útg., London: Phaidon, 2005, bls. 210. 
72 Sama heimild, bls. 225. 
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og ávallt á réttum stað sem þjónar hlutverki hvers rýmis. Auk þess hefur Pawson látið fella 

inn öll geymslurými svo óþarfa óregla á smámunum hversdagsins sé ekki sjáanleg og hafi 

þannig ekki áhrif á skynjun rýmisins.  

 Við endurbygginguna breyttust umferðarleiðir og staðsetning íverurýmanna en það 

var allt á ígrunduðum forsendum. Húsið er á fjórum hæðum og var eitt fyrsta verkið að 

ákvarða flæðið, þ.e. hvaða nýting skyldi vera á hverri hæð. Þar sem kjallarinn tengist litlum 

útgarði ákvað Pawson að hafa eldhúsið á þeirri hæð. Sama innrétting liggur með fram 

öðrum veggnum alla leiðina út í garðinn.73 Skilin á milli innri og ytra rýmis verða því óljós 

þar sem aðeins léttur glerveggur skilur þau að. Á næstu hæð fyrir ofan, þ.e. jarðhæð, er 

síðan stofan en Pawson vildi hafa nálægð á milli hennar og eldhúss. Þá eru einungis 

svefnherbergi eftir á næstu tveimur hæðunum en vegna tilhögunar stigans var mögulegt að 

hafa pláss fyrir bæði geymslur og baðherbergi á báðum hæðum. Efra baðherbergið hefur 

enn fremur möguleika á stórri þakopnun sem veitir rýminu dagsbirtu.74 

Lokaniðurstaðan verður fyrir vikið sérlega fáguð, stílhrein og friðsæl. Pawson vildi 

ná fram röð einkarýma sem væru kyrrlát og rúmgóð í stað eins konar klefa á hverri hæð.75 

Þarna hjálpar grunnflöturinn til en sökum þess hve ílöng byggingin er gerir það honum 

kleift að láta grunnplanið stjórna uppröðun rýmanna. Ekki er þörf fyrir marga veggi sem 

skipta upp planinu. Heimili Pawson uppfyllir því flest þau skilyrði sem mínimalismi í 

arkitektúr stendur fyrir. Hér er lögð natni í allan frágang, efnisvalið er einfalt og ígrundað 

og einungis það sem þjónar tilgang rýmanna er sýnilegt. Með því að draga aðeins fram það 

sem skiptir máli í hverju rými má segja að hann afhjúpi kjarna og tilgang þeirra en það er 

nokkuð sem hugmyndafræðin um naumhyggju gengur einmitt hvað mest út á.  

Það breytir því þó ekki að slíkar framkvæmdir eru varla á færi hvers sem er. Þótt 

Pawson hafi vissulega náð að skapa falleg, kyrrlát rými þá hefur meðalmaðurinn ekki efni 

á endurhönnun heimilisins frá grunni með kostnaðarsömum útfærslum og smáatriðum. Að 

því leyti má segja að híbýli á borð við hús Pawson flokkist sem lúxusstíll þótt sjálf 

hönnunin birti öll megineinkenni byggingarstefnunnar. Hugmyndafræðin um fábrotna 

nægjusemi nær þó ekki að endurspeglast jafnvel í slíkum verkum. 

  

                                                
73 Sama heimild, bls. 216. 
74 Sama heimild, bls. 224. 
75 Sama heimild, bls. 231. 
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Mynd 6:  
Grunnmynd kjallara. 

Mynd 5: Grunnmynd 
1. hæðar. 

Mynd 4: Grunnmynd 
2. hæðar. 

Mynd 7: Grunnmynd 
3. hæðar. 

Mynd 8: Glerveggur skilur útgarð frá eldhúsi 
í kjallara hússins. 

Mynd 9: Stiginn liggur með fram annarri hlið 
hússins (séð inn í stofu á 1. hæð). 

Mynd 10: Þakop fyrir ofan baðherbergi       
á 3. hæð. 
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3.2 Tadao Ando 
Rétt eins og Pawson þá hefur Japaninn Tadao Ando (f. 1941) ekki hefðbundna menntun í 

arkitektúr en hann er að öllu leyti sjálflærður.76 Hann hóf skoðun sína á byggingarlist árið 

1962 og ferðaðist mikið til Bandaríkjanna, Evrópu og Afríku áður en hann stofnaði eigin 

stofu árið 1969 sem starfar enn. Verk Ando eru lituð af menningu hans en hann sækir 

mikið í hefðbundinn japanskan arkitektúr og fagurfræði menningarsvæðisins. Auk hug-

myndarinnar um wabi-sabi, rædd í kafla 1.2, þá skírskotar hann mikið í japanska hugtakið 

ma (間) sem merkir „eyða, op“.77 Þar er átt við tómarúmið á milli efnanna en samkvæmt 

Ando er það ekki alltaf friðsælt rými þar sem mikil átök geta orðið á slíkum stað. Með það 

í huga segist hann vilja skapa rými sem ögra manninum en Ando ítrekar að arkitektúr sé í 

raun lausn á ýmsum mótsagnakenndum þáttum og það heilli hann við sköpun rýmis. 

 Eitt þekktasta verk Ando nefnist Kirkja ljóssins og var byggð 1989 í Osaka, 

Japan.78 Kirkjan er staðsett í friðsælu en þéttbýlu íbúðahverfi og því umkringd borgar-

byggð. Ando lét því grunnplan hennar ráðast af nærliggjandi byggingum sem og gangi 

sólar en náttúruleg birta gegnir höfuðhlutverki fyrir upplifun verksins. Grunnplanið 

samanstendur enn fremur af hreinum, geómetrískum formum en megingólfflöturinn er 

ílangur ferhyrningur sem er síðan skorinn á annarri langhliðinni af skávegg. Sá mætir síðan 

öðrum vegg fyrir utan húsið í skörpu horni en hann er samhliða öðrum gaflinum. Þar sem 

svo fáar línur eru í planinu er mikilvægt að öll hlutföll og samspil veggjanna séu á réttum 

stað. Allur rammi kirkjunnar er steyptur. 

 Í ljósi þess að verkið er hannað í upphafi mínimalisma 20. aldar þá var einföld 

efnisnotkun kirkjunnar viðbragð Ando við neysluhyggju samtímans.79 Hann reyndi því að 

skapa eins auðugt rými og hægt var með lágmarksútgjöldum. Allur viður í byggingunni, 

sem er m.a. á gólfi og í innréttingu, var unnin úr vinnupöllum. Hann vildi enn fremur hafa 

sem fæst op á útveggjum og þannig magna upp þau fáu sem voru til staðar. Helsta 

auðkenni kirkjunnar gengur einmitt út á slíkt en annar endaveggur kirkjuskipsins, bak við 

altarið, er skorinn út í formi kross. Veggurinn snýr að morgunsólinni og lýsist krossinn 

þannig upp með náttúrulegri birtu hluta af degi og vekur sterk hughrif andspænis myrkrinu 

sem annars fyllir rýmið. Með breytilegu lýsingunni vildi Ando auk þess undirstrika hvikult 

samband mannsins við náttúruna.80 

                                                
76 Cecilia og Levene, El Croquis 44+58 - Tadao Ando: 1983–1992, bls. 9. 
77 Sama heimild, bls. 11. 
78 Sama heimild, bls. 106. 
79 Sama heimild, bls. 114. 
80 Sama heimild, bls. 114. 
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 Þótt Kirkja ljóssins og heimili Pawson eigi margt sameiginlegt út frá 

hugmyndafræði mínimalisma, sérstaklega hvað varðar innrömmun rýmis og úthugsuðum 

hlutföllum, þá sker Ando sig frá Pawson í sparlegri efnisnotkun sinni. Naumhyggjan í 

kirkju Ando endurspeglast því hvað mest í notkun hans á bæði hráum og ódýrum efnum 

sem og hreinum hlutföllum þeirra. Samspil efnisins við birtuna er síðan hin megin-

birtingarmynd hugmyndafræðinnar en það undirstrikar enn frekar andstæðu hins 

náttúrulega og manngerða. Allur rammi kirkjunnar er því vandlega staðsettur til þess eins 

að draga fram áhrif miðpunkts hennar, þ.e. ljóskrossinn. Ando afrekar því að kalla fram 

kyrrlát og magnþrungin hughrif með annars einfaldri og ódýrari byggingu. Hún er því í 

samræmi við hugmyndafræðina um nægjusemi og andlega leit mannsins en gerir það án 

þess að fórna neinum af einkennum hönnunarstílsins.  
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Mynd 11: Grunnmynd kirkjunnar. 

Mynd 12: Þversnið kirkjunnar. 

Mynd 13: Ljóskrossinn innan frá. 

Mynd 14: Ljóskrossinn utan frá. 
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Lokaorð 

Hugmyndafræðin mínimalismi og birtingarmynd hennar í arkitektúr samtímans var hér til 

umræðu. Athyglinni var beint að mínimalisma sem heimspekistefnu um fábrotinn lífsstíl 

og hvernig þær hugmyndir endurspeglast í samnefndri byggingarlist sem tíðkast nú á 

dögum. Efnið gekk því út á samanburð þessara tveggja birtingarmynda mínimalískrar 

hugsunar og hvort hægt væri að finna sameiginlega og afmarkaða þætti hjá þeim báðum.  

Byrjað var að kanna skilgreininguna um mínimalisma en hugtakið hefur breiða 

merkingu nú á dögum. Athugunin leiddi í ljós að orðið mínimalismi er ungt í málinu en 

það var fyrst notað fyrir miðju 20. aldar um ákveðna myndlistarstefnu. Hún var viðbragð 

við expressjónískri abstraktlist þess tíma sem undirstrikaði grófar strokur, hraða í 

framkvæmd og ytri vísanir. Mínimalísk myndlist vildi aftur á móti slíta sig frá öllu ytra 

samhengi og myndlíkingum og lagði áherslu á agað efnisval, endurtekningu og hreina 

geómetríu.  

Orðið mínimalismi er hins vegar líka hvað mest notað núna yfir hugmyndafræðina 

um einfalt líferni. Þess konar hugsun er þó ekki ný af nálinni og byggir á heimspeki allt frá 

klassískum tímum en hefur nú á tímum birst undir nafninu mínimalismi, komið frá 

myndlistarstefnunni. Þessi speki er því nú hálfgerð samsuða ýmissa eldri hugmynda. Þar er 

m.a. heimspeki af trúarlegum toga, t.d. frá Búddha og Jesú, auk veraldlegrar speki sem 

undirstrikar gæði einfalds og kyrrláts lífsstíls, sbr. skrif Thoreau. Á okkur dögum táknar 

mínimalískt líferni aðallega minnkun á ýmiss konar óþarfa, t.d. samansafn hluta og streitu, 

auk þess að hætta í lífsgæðakapphlaupinu og leita fremur inn á við að hamingju.  

Merking orðsins mínimalismi hefur því orðið víðara á síðustu áratugum en undir 

þessu heiti hafa sameinast ýmsar eldri hugmyndir um einfaldleika. Athyglinni var því næst 

beint að birtingarmynd hugmyndafræðinnar í byggingarlist. Mínimalískur arkitektúr kom 

fyrst fram á sviðið í lok 20. aldar en rétt eins og heimspekin er hugmyndin um naumhyggju 

í byggingarlist ekki ný af nálinni. Til að skerpa betur á tilurð stefnunnar voru helstu 

áhrifavaldar hennar skoðaðir. Fyrstu sambærilegu hugmyndirnar sem tengjast arkitektúr 

beint eru frá 17. öld með hugmyndum franska jesúítans Laugier. Hann vildi draga úr óþarfa 

skrauti og myndmáli sem hafði tíðkast öldum áður en rit hans lögðu grunninn að 

klassísisma, stíl sem leit aftur til hreinni byggingarlistar fornaldar. Tveimur öldum seinna 

kom síðan hinn austurríski Adolf Loos með svipaðar hugmyndir um afnám alls skrauts en 
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það var þó fyrst á á 20. öldinni með tilkomu módernisma að hugmyndafræðin um 

naumhyggju í arkitektúr festist í sessi. Hinn þýski Mies van der Rohe er þar fremstur í 

flokki áhrifavalda og gaf mínimalisma í byggingarlist sterkar undirstöður fyrir stílinn sem 

er nú við lýði. 

Mínimalísk byggingarlist samtímans á sér því langan aðdraganda þrátt fyrir að vera 

enn tiltölulega ung stefna. Hún á sér þó einstaka birtingarmynd á okkar dögum og voru því 

helstu einkenni hennar skilgreind nánar. Athugunin leiddi í ljós að mínimalískir arkitektar 

samtímans leggja áherslu á marga sömu þættina til þess að ná fram hughrifum 

einfaldleikans. Helstu sérkennin eru þá einskorðað og agað efnisval, hreinir og 

geómetrískir grunnfletir, samstillt hlutföll, ígrunduð notkun dagsbirtu og natni í smá-

atriðum. Innrömmun tómarúmsins er auk þess jafnmikilvæg efninu sem umlykur það en 

þetta samspil magnar þannig einungis það sem á að undirstrika í hverju rými fyrir sig.  

Meginsérkenni mínimalisma í byggingarlist samsvarar þess vegna að mörgu leyti 

hugmyndafræðinni um einfalt líferni og getur þannig verið ein lausn á ringulreiðinni sem 

nútímamaðurinn stendur frammi fyrir. Nokkur einkenni hennar á borð við takmarkað 

efnisval, vönduð vinnubrögð og hrein grunnplön gefa af sér byggingar sem eru 

endingargóðar og veita í senn friðsælt skjól frá áreiti umheimsins. Það þýðir þó ekki að öll 

mínimalísk byggingarlist sé jafnsparsöm í útfærslu sinni þrátt fyrir að stefnan hafi að hluta 

til myndast sem mótsvar við neysluhyggju í upphafi. Vel liðin hönnun á það til að verða 

virtari og dýrari eftir því sem hún verður vinsælli en nú þykir það munaður að verða sér úti 

um þennan einfalda lúxusstíl. Þannig hefur myndast ákveðin mótsögn á milli mínimalískrar 

byggingarlistar samtímans og hugmyndir eldri tíma um gæði nægjuseminnar. Þar sem 

báðar stefnurnar hafa nú sameinast undir heitinu mínimalismi gerir það samanburðinn enn 

meira áberandi. Þótt ýmis einkenni einfaldleikans birtist enn í mínimalískum arkitektúr 

virðist þó að stefnan hafi færst eilítið frá upphaflegum gildum sínum. Það gæti því allt eins 

verið von á endurkomu þessa hugsunarháttar en þá sem afturhvarf til nægjuseminnar, 

fremur en mínimalisma, þar sem seinna orðið virðist nú frekar tengjast munaði í allri 

hönnun. Þannig gæti sama tímalausa heimspekin um gæði einfaldleikans komið aftur fram 

undir nýju nafni. 
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