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Útdráttur 

Ritgerðin lýsir hugtökum og fræðum sem tengjast fyrirbærafræði og fegurð. 
Fyrirbærafræði er hugtak sem setur fram tilgátur um það hvernig við virðum fyrir okkur 
fyrirbæri. Hvernig sú greining á fyrirbærum hefur orðið fyrir áhrifum þess sem 
einstaklingurinn hefur gengið í gegnum, aðstæður og reynslu. Þar sem sjónin tekur að sér 
stærsta hlutverkið og er þar með virkasta skynfærið, reynir einnig hugtakið á önnur 
skynfæri og mikilvægi þeirra í túlkun tíma og rýmis. Notast verður við almenna 
skilgreiningu á fyrirbærafræði og stuðst við hugmyndir heimspekingsins Maurice Merleau-
Ponty og hvernig fyrirbærafræði tengist skynjun og upplifunum einstaklinga á rými í 
arkitektúr þar sem notast er við hugmyndir Juhani Pallasmaa. Rakin verður hugmyndin um 
fegurð og skoðaðir árekstrarnir á milli hins huglæga og hlutlæga í tengslum við 
fegurðarhugtakið. Ritgerðin mun einnig fjalla um hugmyndina um heiðarleikann í 
efnisvalinu og hvernig náttúruleg efni leyfa okkur að vera sannfærð um sannleiksgildi 
efnisins og tjá okkur tíma og sögu þess, notkun mannsins á því og mikilvægi þess í hinu 
byggða umhverfi. Þessar hugmyndir eru settar í samhengi við byggingarlistastefnuna 
brútalisma. Það er ólíklegt að það finnist eins djörf, umdeild og misskilin stefna í arkitektúr 
eins og brútalismi. Stefnan átti sitt tímabil á milli 6. og 8. áratugs síðustu aldar og skoðaðir 
verða aðdragandi og áhrifavaldar stefnunnar og það sem á eftir fylgdi. Einnig verður litið 
til samtímaverka stefnunnar og rýnt í hugmyndir Le Corbusier í þessu samhengi. 
Siðferðiskenndin sem fylgdi stefnunni og hvernig fagurfræðin helst í hendur við hana þar 
sem erfitt er að slíta þessi tvö fyrirbæri í sundur. Áhersla er lögð á heiðarleika í efnisvali 
brútalisma og viðhorf einstaklinga til fegurðar, félagsleg áhrif og hvernig skynjun og 
heiðarleiki í gæði rýmis geta tengst.  
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Inngangur  

Sem einstaklingar göngum við í gegnum lífið og metum það með dauðann sem 

sjóndeildarhring. Hárfín afmörkun andardrátta sem leiða okkur að hinum síðasta. Allt líður 

hjá og tekur enda en á sama tíma gerir þessi afmörkun okkur kleift að finna fyrir eftirsóttri 

lífsástríðunni og frelsinu í afmörkuninni.  

 

Allt er í heiminum hverfult, 

og stund þíns fegursta frama 

lýsir sem leiftur um nótt 

langt fram á horfinni öld. 

 

   Jónas Hallgrímsson, úr kvæðinu Ísland 

 

Ritgerðin lýsir hugtökum og fræðum sem tengjast fyrirbærafræði (e. 

phenomenology). Fyrirbærafræði er hugtak sem setur fram tilgátur um það hvernig við 

virðum fyrir okkur fyrirbæri. Hvernig sú greining á fyrirbærum hefur orðið fyrir áhrifum 

þess sem einstaklingurinn hefur gengið í gegnum, aðstæður og reynslu. Þar sem sjónin 

tekur að sér stærsta hlutverkið og er þar með virkasta skynfærið, reynir hugtakið einnig á 

önnur skynfæri og mikilvægi þeirra í túlkun tíma og rýmis. Notast verður við almenna 

skilgreiningu á fyrirbærafræði og stuðst við hugmyndir heimspekingsins Maurice Merleau-

Ponty og hvernig fyrirbærafræði tengist skynjun og upplifunum einstaklinga á rými í 

arkitektúr þar sem notast er við hugmyndir Juhani Pallasmaa. Rakin verður hugmyndin um 

fegurð og skoðaðir árekstrarnir á milli hins huglæga og hlutlæga í tengslum við 

fegurðarhugtakið. 

Viðhorf fólks til fegurðar og sífellt vaxandi hlutverk hennar er einnig vert að athuga 

frekar. Sjónin er ríkjandi skynfæri og hefur tekið yfir aðrar líkamlegar skynjanir. Þar af 

leiðandi getur umhverfið sýnt einhverskonar tálmynd af því sem áður var ósvikið. Efnisval 

og heiðarleiki þegar kemur að fegurð getur reynst arkitektum þrautaraun þar sem tímans 

spor veldur lækkandi gildi fegurðar bygginga. 
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 Með fyrirbærafræðinni er litið í samhengi við byggingarlistastefnuna brútalisma. 

Það sem verður einnig skoðað er aðdragandi og áhrifavaldar brútalisma og það sem á eftir 

fylgdi. Stefnan á sitt tímabil á milli 6. og 8. áratugs síðustu aldar, því verður einnig litið til 

samtíma verka stefnunnar. Áhersla lögð á heiðarleika í efnisvali og hvernig náttúruleg efni 

leyfa okkur að vera sannfærð um sannleiksgildi efnisins og tjá okkur tíma og sögu þess, 

notkun mannsins á því og mikilvægi þess í hinu byggða umhverfi. Viðhorf einstaklings til 

fegurðar, félagsleg áhrif stefnunnar sem og hvernig skynjun og sannleikur í gæðum rýmis 

geta tengst. Þar að auki verða skoðaðar hugmyndir Le Corbusier í því samhengi. Í 

félagslegu samhengi er litið til þess sem tengist stefnunni í arkitektúr. Hvernig var og er 

viðhorf fólks til bygginga eða arkitekta þess tímabils og stefnu sem brútalisminn var? 

Hvernig arkitektúrinn hafði gagnkvæm áhrif á líkamlega upplifun einstaklings og þess 

huglæga? Spurningar líkt og hvaða hugmyndir og áhrif mótuðu stefnuna og þar með 

hverskonar þrautir gengu hönnuðir stefnunnar í gegnum? Hvaða hlutverki gegnir fegurðin 

og endanleikinn og hvort megi sjá eftirköst stefnunnar í arkitektúr? 
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1. Fyrirbærafræði  

Fyrirbærafræði er heimspekistefna sem kom fram á 20. öld og hefur haft mikil áhrif á 

hvernig heimspeki er iðkuð.1 Líkt og orðið „fyrirbærafræði“ gefur til kynna þýðir það 

augljóslega fræði eða vísindi um fyrirbæri. En hvernig er best að skilja sjálf fyrirbærin?2  

 

Fyrirbærafræðin fjallar um eðli, og þess vegna felst allur vandi hennar í að 
skilgreina eðli, til dæmis eðli skynjunarinnar og eðli vitundarinnar. En 
fyrirbærafræðin er einnig heimspeki sem staðsetur eðli fyrirbæranna í tilveru 
þeirra og telur að ekki sé unnt að skilja manninn og heiminn nema í ljósi 
„staðveru“ þeirra.3 

 

Í grunninn er stefnan fræðigrein sem er byggð á hugmyndum og rannsóknum á hinni 

mannlegu vitund eins og hún birtist í sjónarhorni fyrstu persónu.4 „Fyrirbærafræðin er 

heimspeki, sem æskir þess að geta talist „ströng vísindi“, og um leið fjallar hún um rúmið, 

tímann og heiminn eins og þessi fyrirbæri birtast í reynslu okkar.“5 

Heimspekingurinn Edmund Husserl var upphafsmaður nútíma fyrirbærafræði og 

hóf að móta hugmyndina um fyrirbærafræði í byrjun 19. aldar. Orðið fyrirbærafræði hafði 

áður birst í ritum þýskra heimspekinga á 18. öldinni en hugtakið fékk þó ekki afmarkaða 

og skýra merkingu fyrr en Husserl kom við sögu. Það má segja að í grunninn hafi 

rannsóknir Husserls snúist um nokkur lykilatriði eða lykilhugmyndir um hvernig megi 

nálgast veruleikann: fyrirbæri, sjónarhorn fyrstu persónu, frestun og afturfærslu, að skoða 

hlutina sjálfa og lífheiminn.6 Fyrsta atriðið sem vert er að skoða nánar er sjálft fyrirbærið. 

Fyrirbærafæðin snýst um fyrirbæri eins og nafnið gefur til kynna. Þegar fjallað er 

um fyrirbæri er átt við það sem ber fyrir hina mannlegu vitund og reynslu hennar af 

heiminum í fyrstu persónu. Fyrirbæri á þessum nótum eru til dæmis annað fólk, náttúran, 

minningar og jafnvel dauðinn. Husserl átti sér það markmið að gera grein fyrir því 

skipulega hvernig vitundin upplifir ólík fyrirbæri og spyr Björn Þorsteinsson í grein sinni: 

                                                
1 Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, Björn Þorsteinsson þýddi, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008, bls. 7. 
2 Zahavi, Fyrirbærafræði, bls. 13. 
3 Maurice Merleau-Ponty, „Formáli að Fyrirbærafræði skynjunarinnar,“ Jón Laxdal Halldórsson, Páll 3 Maurice Merleau-Ponty, „Formáli að Fyrirbærafræði skynjunarinnar,“ Jón Laxdal Halldórsson, Páll 
Skúlason og Björn Þorsteinsson þýddu, Hugur 20, 1 (júní 2008): bls. 113. 
4 Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?,“ Vísindavefurinn, 26. febrúar 2008, sótt 25. október 2016 af 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=7104. 
5 Merleau-Ponty, „Formáli að Fyrirbærafræði skynjunarinnar,“ bls. 113. 
6 Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?“ 
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„Hver er til dæmis munurinn á ímyndun og væntingu? Hver er munurinn á rangminni og 

raunverulegri minningu?“7 Einstaklingur greinir fyrirbærin frá sínu eigin sjónarhorni eða 

nánar tiltekið sjónarhorni fyrstu persónunnar. Fyrirbæri lýsa því hvernig hluturinn birtist 

einstaklingnum hreint og beint. „Fyrirbærið er það hvernig hluturinn birtist okkur, séð með 

okkar augum, en ekki hvernig hluturinn er í sjálfum sér.“8 Það sem fyrirbærafræðin 

gagnrýnir er áhersla vísindanna á að lýsa alltaf hlutunum frá sjónarhorni þriðju 

persónunnar eða nánar tiltekið það sem er fyrir utan. Fyrirbærafræðin leggur það upp sem 

markmið að skoða staðreyndirnar sem liggja fyrir um mannlega reynslu og greina þær. 

Vísindi láta í ljós einhvers konar fyrirbæri sem einstaklingar þekkja úr reynslunni en 

hingað til hafa engin vísindi tekið sjálfa reynsluna til vísindalegrar athugunar.9 

 

Heimsmynd vísindanna er grundvölluð á heiminum eins og hann birtist í 
reynslu okkar, og ef við viljum gera okkur skýra grein fyrir vísindunum 
og meta merkingu þeirra og verksvið nákvæmlega, verðum við að byrja 
á því að endurvekja hina upprunalegu reynslu, sem við öðlumst af 
heiminum, þá reynslu sem vísindin eru reist á.10 

 

Husserl nýtti sér ákveðna aðferð fyrir þess háttar greiningu fyrirbæra. Frestun og 

afturfærsla er það sem hann kallaði það en frestun er það þegar numið er úr gildi þær 

fyrirfram settu hugmyndir okkar og forsendur sem móta reynslu okkar í 

hversdagsleikanum. Markmiðið er að þegar notast er við frestun, er það að reyna að fá sem 

skýrastu mynd af fyrirbærinu og láta hana birtast eins og hún er. Björn Þorsteinsson nefnir 

dæmi um fyrirbærafræðilega frestun að þegar við lítum á málverkið af Mónu Lísu eftir 

Leonardo da Vinci, einna helst eftirprent af málverkinu, þá leiðum við sem einstaklingar 

ekki hugann frekar að málverkinu. Krafan um fyrirbærafræðilegu frestunina liggur í því að 

við sem einstaklingar eigum að gera þá kröfu til okkar sjálfra að staldra við og reyna að fá 

sem skýrast og sem mest upprunalegt samband við myndina. Markmiðinu væri því náð 

þegar litið væri á myndina líkt og einstaklingur sem hefur aldrei litið hana augum áður.11  

                                                
7 Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?“ 
8 Zahavi, Fyrirbærafræði, bls. 13. 
9 Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?“ 
10 Merleau-Ponty, „Formáli að Fyrirbærafræði skynjunarinnar,“ bls. 114-115. 
11 Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?“ 



 9 

Byggingar og borgir veita einstaklingi sjónlínu til þess að takast á við og skilja það 

ástand sem ríkir í tilvist okkar.12 Við upplifum ekki arkitektúr í gegnum raðir af myndum 

heldur í gegnum samþættingu efna og kjarna andlegu hliðar rýmisins. Það býður upp á 

ánægjuleg form og fleti sem mótast að auganu og öðrum skynfærum. Við tökum 

líkamlegar og andlega skynjanir inn sem gefa okkur tækifæri til þess að upplifa sterkari 

tengingu við tilvist okkar.13 Snerting er sú skynjun sem samtvinnar upplifun okkar á 

umheiminum og því sem er innra við í okkur sjálfum. Líkaminn geymir minningar um 

auðkenni einstaklingsins og hvar sá hinn sami sé staddur í alheiminum. Líkaminn þjónar 

okkur sem hinn eini sanni áttaviti í gegnum tilveruna, í gegnum minningar, ímyndunina og 

samþættingarnar.14 Arkitektúr liggur frammi fyrir þeirri spurningu í grunninn um hvar 

tilvist mannverunnar er staðsett í tíma og rými, einnig er arkitektúr tengdur spurningunni 

um sjálfið og umheiminn, inni og úti rýmis og lífið og dauðann.15 Eina skynfærið sem 

ræður við hraða nýrra tíma tækninnar er sjónin. En veröld sjónarinnar er að valda því að 

við lifum lífinu í augnabliki ævarandi stundar. 16  Það vaxandi ofurvald á skynjun 

sjónarinnar lítur út fyrir að vera í beinni tengingu við þá aukningu sem á sér stað í 

aðskilnaði sjálfsins við umheiminn: Sjónin aðskilur okkur frá umheiminum en hin 

skynfærin sameina okkur við hann.17 Sjón og heyrn eru nú þau skynfæri sem fá sem mesta 

athygli í okkar menningu. Hin skynfærin þrjú eru talin vera leifar og yfirleitt haldið niðri af 

ríkjandi menningu.18 

Munurinn á milli frestunarinnar og afturfærslunnar er sá að frestunin beinist að 

vitundinni í reynslunni en afturfærslan beinist helst að viðfangsefninu í reynslunni. 

Afturfærslan reynir að svara eðli einstakra tilbrigða og snýst afturfærslan því um það að 

finna hvert eðli reynslunnar sé og hvað það er sem einkennir hana. Lífheimurinn, sem er 

eitt af lykilatriðunum á ferli Husserls, er settur á stall þegar sambandið á milli vísinda og 

reynslu er skoðað. Lífheimurinn er sá heimur sem við sem einstaklingar lifum í eða með 

öðrum orðum okkar eigin hversdagsleiki.19 Að mati Husserls áttu vísindin það til að setja 

heim vísindanna á hærri stall heldur en heim hversdagsleikans og telja hversdagsleikann 

ómerkilegan. Gera átti grein fyrir veruleikanum eins og hann birtist einstaklingnum. Vilji 
                                                
12 Pallasmaa, Juhani, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, Bretland: John Wiley & Sons, 2012, 
bls. 11.  
13 Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, bls. 12. 
14 Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, bls. 11.  
15 Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, bls. 16. 
16 Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, bls. 21.  
17 Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, bls. 25.  
18 Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, bls. 16.  
19 Zahavi, Fyrirbærafræði, bls. 35. 
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fyrirbærafræðinnar er að ná að lýsa hlutunum líkt og þeir birtast. Husserl taldi að 

hefðbundin vísindi hefðu ekki gert því nægilega góð skil og að fyrirfram hugmyndir voru 

ríkjandi þar sem reynt var að þröngva fyrirbærum í fyrirfram settan ramma. Husserl taldi 

því að aðferðin ætti að ráðast út frá viðfangsefninu sjálfu.20 Fyrirbærið er því hvernig 

hluturinn birtist okkur, séður með okkar augum, en ekki hvernig hluturinn er í sjálfum 

sér.21 Það er að segja, við metum og rannsökum fyrirbærið frá fyrstu persónu. Slíkar 

hugmyndir sem tengjast fyrirbærafræðinni er áhugavert að kanna í samhengi við sífellt 

vaxandi gildi fegurðar og þá sérstaklega gildi fegurðar í sögu arkitektúrs. 

 

                                                
20 Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?“ 
21 Zahavi, Fyrirbærafræði, bls. 13. 
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2. Fegurð 

Fegurð getur átt við hlutlæga og huglæga túlkun. Fegurðin er ekki einungis yfirborðið sem 

við sjáum, heldur upplifum við hlutina frá mismunandi sjónarhornum. Hugtakið fegurð 

lýsir ákveðinni gerð af tengslum sem mannfólkinu er gefið að eiga við veruleikann. Fegurð 

er í rauninni orð yfir þau augnablik þegar eitthvað grípur athygli okkar eða þegar við látum 

okkur í sérstakar stellingar til þess að taka á móti og láta hana grípa okkur. Fegurð getur 

því verið tímalaus þegar sömu eiginleikar grípa manneskjuna á sama hátt, en á ólíkum 

stundum og aðstæðum í lífi þeirrar manneskju. 

 
Fegurðin hefst í einfaldri skynjun en þegar öllu er á botninn hvolft er 
hún miklu meira en það (og ef til vill er „einföld skynjun“ eitthvað 
miklu meira en við höldum líka). Fegurð veitir okkur mikilvæga 
æfingu í því að setja sjálfið til hliðar, setja alla hagsmuni og 
fyrirframgefnar hugmyndir til hliðar og skynja hlutina eins og þeir 
eru en ekki eins og við viljum eða höldum að þeir séu. Og það 
mikilvæga er að þessi róttæka af-miðjun sem á sér stað í 
fegurðarupplifun veitir ánægju, svo að einstaklingur sem hefur einu 
sinni verið gripin af fegurð er líklegur til þess að leitast eftir því að 
endurtaka þá upplifun. Fegurð verður þannig að hæfileika sem 
mótast og menntast af reynslu hvers og eins.22 

 

Með orðinu fegurð fylgir einskonar tvíhyggja, eða eins og áður var nefnt, að fegurð 

getur verið annaðhvort hlutlæg eða huglæg. Sá skilningur af orðinu kemur frá spurningum 

um hvort að fegurðin sé í forminu eða hvort fegurðin sé aðeins í auga þess sem skynjar. Því 

það er ekki hægt að komast hjá því að tengja fegurð við okkar eigin gildi í okkar mannlega 

lífi. Við virðum fyrir okkur fyrirbærið frá sjónarhóli fyrstu persónu, líkt og er tekið fram í 

kaflanum um fyrirbærafræðina, og þá túlkar einstaklingurinn tímann, heiminn og jafnvel 

fegurð, frá reynslu okkar og þeim aðstæðum sem einstaklingurinn hefur gengið í gegnum.23 

Þá er átt við þættina sem taka þátt í að móta okkar hugsjónir en þeir þættir sem eiga mestan 

þátt í að móta okkar gildi er tíminn og sagan. Það fylgja hverjum tíðaranda fyrir sig nýir 

staðlar um fegurð. Þetta gerir það að verkum að fegurð og gildi hvers tíma fyrir sig, munu 

breytast og á sama tíma móta það sem á eftir fylgir. En einnig á sagan stóran þátt í að móta 

fegurð. Saga bygginga getur til dæmis oft staðið í veg fyrir niðurrif þeirra því það eru 

                                                
22 Guðbjörg og Sigríður, „Endurheimt fegurðarinnar á tímum náttúrunnar,“ Hugur 23, 1 (júní 2011): bls. 97. 
23 Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?“ 
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sögurnar, sem hverfa þegar gömul hús eru rifin, sem eru svo dýrmætar. En það er þó ekki 

algilt að niðurrif eigi sér ekki stað þrátt fyrir þá ríkjandi sögu sem á við hverju sinni.  

Tíminn leikur einnig stórt hlutverk í garð fegurðar bygginga á hlutlægan þátt. Þá er 

átt við þegar það sést greinilega á byggingum að tíminn hefur sett sitt spor á útlit þeirra og 

gæði. Því er einskonar þráhyggja að halda upprunalegri mynd bygginga uppi og með því 

stendur tíminn í stað. Um leið má finna fyrir því að hlutverk hlutlægrar fegurðar sé að sjá 

til þess að útlit sé óbreytt og með því staðnað. Þar af leiðandi sé fegurð hennar ósnert af 

krafti tímans. Þessar hugmyndir má færa beint til þróunar á útlitsdýrkun í okkar mannlega 

lífi. Þegar kemur að fegurð má telja að gildi hennar hefur staðið í fyrirrúmi umfram allt. 

Við erum sífellt að leita að fegurð. Ákveðnir og eftirsóttir fegurðarstaðlar sem hafa 

magnast og leiðir að því að fólk telur að það sé aðeins ein gerð af fegurð.  

Hvað varðar upplifun okkar á arkitektúr og listum, þá myndast einkennileg skipti á 

milli einstaklinga og rýmis, samkvæmt finnska arkitektinum Juhani Pallasmaa: við lánum 

rýminu tilfinningar okkar og rýmið lánar okkur ljóma sem örvar skynjun okkar og 

hugsanir.24  

 
Upphafspunktur fegurðarupplifunarinnar er í skynjuninni, viðfang 
fegurðarinnar hvort sem það er form, litur, áferð, hljóð, hreyfing, orð eða 
athöfn dregur skilningarvitin að sér, grípur athyglina. Oft gerist þetta alveg 
óvænt, að fegurð grípur athygli manns og dregur vitundina út úr 
hversdagsamstrinu í augnablik.25 

 

Við setjum okkur í stellingar til að taka á móti fegurð. Því fegurð hefur aðdráttarafl og 

samferða okkar stellingum dregur fegurðin fram þrá eftir vitund okkar. Því fylgir löngun 

einstaklings að grípa augnablik fegurðarinnar, með ótta um að augnablikið komi ekki aftur. 

Því fylgir þráin eftir endurtekningunni og að leyfa augnablikinu að hafa áhrif á vitundina.26  

Tíminn tengist fegurð og þeirri þrá sem henni fylgir. Fagurfræði er einnig 

einkennilega næm fyrir breyttum upplifunum í tíma og rými vegna þess að þau bera í för 

með sér staðbundna framsetningu á flæði á upplifunum mannverunnar.27 Fegurðarþrá 

byggist á löngun til þess að dvelja um stund við fegurð viðfangsins.28 Að dvelja (e. 

                                                
24 Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, bls. 12. 
25 Guðbjörg og Sigríður, „Endurheimt fegurðarinnar á tímum náttúrunnar,“ bls. 95. 
26 Guðbjörg og Sigríður, „Endurheimt fegurðarinnar á tímum náttúrunnar,“ bls. 95. 
27 Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, bls. 17. 
28 Guðbjörg og Sigríður, „Endurheimt fegurðarinnar á tímum náttúrunnar,“ bls. 95. 



 13 

dwelling) er hugtak sem þýski heimspekingurinn Martin Heidegger bar fram og er hugtak 

sem hefur verið notað bæði í fyrirbærafræðilegu samhengi og í tengslum við arkitektúr.29  

„Byggja, dvelja, hugsa“ eða á upphaflega tungumálinu þýsku: „Bauen, Wohnen, 

Denken“ er fyrirlestur sem þýski heimspekingurinn Martin Heidegger flutti árið 1951 á 

málþingi arkitekta. Á þeim fyrirlestri kannar Heidegger hugmynd sem birtist í verkum hans 

eða hugmyndafræðin um að dvelja (þ. Wohnen). Heidegger kallar á grundvöll þess að 

dvelja og yfirgrip þess sem það að byggja (þ. Bauen) tilheyrir því að dvelja. Í 

fyrirlestrinum staðhæfir Heidegger því að einstaklingur getur einungis byggt, ef honum er 

kleift að dvelja. Það er að segja, að bygging fylgir á eftir því að geta dvalið. Þar af leiðandi 

á merking orðsins bygging ekki endilega við í arkitektúrlegum skilningi, heldur á mörg 

svið mannlegrar virkni og siðferði. Samt sem áður ómar hugmyndafræði Heiddegers í 

arkitektúr, það er að auki vegna hugmynda hans um rými og stað. Hugmyndafræðin um að 

dvelja hefur verið túlkuð af arkitektum í fræðum og ritum. Þá allra helst norska 

arkitektinum og rithöfundinum Christian Norberg-Schulz. Norberg-Schulz hafði það að 

dvelja að leiðarljósi á sínum ferli í arkitektúr. Hann ber það fram að dvelja gæti túlkað 

upplifun mannfólks í garð arkitektúrs og hvernig hægt er að tengja það við anda staðar.30 

Því má leiða að því getum að möguleikar á að dvelja í rými getur átt stóran þátt í að skapa 

fegurð. Því getur það verið hlutverk arkitektsins að skapa rými til að aðstoða einstakling í 

því að dvelja. 

Eins og áður var nefnt, er það vilji fyrirbærafræðinnar að ná að lýsa því sem 

upplifað er, líkt og það virðast fyrir okkur.31 Sjónin er skynfæri sem er talsvert meira 

ríkjandi en önnur sem við búum yfir sem mannfólk og við ræktum sífellt gildi sjónarinnar. 

Því er hægt að túlka hugmyndir fyrirbærafræðinnar sem leið til að rata aftur heim til 

upplifanna á tíma og rúmi þar sem önnur skynfæri fylgja samferða. Andi staðar (e. genius 

loci) tekur mikinn þátt í upplifun rýmis.32 Andi staðar er hluti fyrirbærafræðinnar sem 

leggur áherslu á jafnan þátt skynfæranna í garð upplifunar og einnig lítur sú 

hugmyndafræði til efnisvals og heiðarleikans. Sterk afmörkun og skýr vitnun í takt tímans 

og því sem honum fylgir.  

                                                
29 Jeff Malpas, „Rethinking Dwelling: Heidegger and the Question of Place,“ Environmental & Architectural 
Phenomenology, engin dagsetning, sótt 18. nóvember 2016 af 
http://www.arch.ksu.edu/seamon/Malpas_Heidegger_Place.htm. 
30 Malpas, „Rethinking Dwelling: Heidegger and the Question of Place.“ 
31 Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?“ 
32 Christian Norberg–Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, New York: Rizzoli, 
1979, bls. 8. 
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3. Brútalismi  

3.1 Módernisminn og Le Corbusier 
 

Módern arkitektúr er hugtak sem er notað yfir ýmsar stefnur í byggingarlist sem risu upp á 

20. öldinni. Módernisminn varð ráðandi og meira áberandi eftir seinni heimstyrjöldina en 

stefnan var byggð á nýrri tækni í byggingargerð, þá sérstaklega í notkun steypu, stáls og 

glers. Fyrri stílbrigðum sem höfðu verið ríkjandi áður fyrr var hafnað og allt skraut tekið úr 

umferð.33 Virkni bygginga var höfð í fyrirrúmi og skynsamleg nálgun á efnisvali.34 

Byggingar áttu að vera í takt við samtímann og horfa frekar til framtíðar heldur en að 

staldra við í fortíðinni. Tækniþróun komst langt á veg og einkabíllinn, flugvélar og 

fjöldaframleiðsla höfðu gífurleg áhrif á mótun stefnunnar og nálgun arkitekta við hönnun 

bygginga og skipulagningu borganna.35 Hreyfingin veitti arkitektum innblástur til þess að 

feta nýjar slóðir og hvatti til nýrra hugsunarhátta.36 Grunnur byggingarlistastefna fyrir og 

eftir módernismann var ávallt myndun rýmis, skilgreining rýmis og samband ljóss og 

rýmis. Það sem má segja að hafi breyst með módernismanum var sambandið og 

tengingarnar við efnið sjálft og efnisvalið og að ný hráefni komu fram á sjónarsviðið. 

Skarpar og skýrar línur og flöt þök. 37  Módernisminn hélt velli allt þar til póst-

módernisminn fór að skora stefnuna á hólm í kringum 9. áratuginn en móderníska stefnan 

hafði óneitanlega gífurlega mikil áhrif á hvernig hið byggða umhverfi mótaðist og dafnaði 

og má segja að módernisminn hafi verið mest áberandi byggingarlistastefnan á 20. 

öldinni.38 

Undir lok 3. áratugarins var módernisminn orðin mikilvæg hreyfing í Evrópu. Áhrif 

stefnunnar fór að breikka og varð alþjóðlegri. Arkitektar hvaðanæva af úr heiminum hittust 

og veittu hvor öðrum innblástur. Síðar var formlegt félag arkitekta sem studdu 

módernískan arkitektúr myndað og var sú hreyfing kölluð CIAM. Sett var fram ákveðin 

                                                
33 „Modern art,“ Britannica, engin dagsetning, sótt 21. nóvember 2016, 
https://www.britannica.com/topic/modern-art-to-1945-2080464. 
34 Suzanne Waters, „Modernism,“ Architecture, engin dagsetning, sótt 21. nóvember 2016 af 
https://www.architecture.com/Explore/ArchitecturalStyles/Modernism.aspx. 
35 „Modern art.“ 
36 „Modernism in architecture,“ Essay, engin dagsetning, sótt 21. nóvember 2016 af 
http://www.essay.uk.com/essays/architecture/essay-modernism-in-architecture/. 
37 „Modernism in architecture.“ 
38 Waters, „Modernism.“ 
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stefna hreyfingarinnar um hvernig ætti að hanna nýbyggingar og hvernig ætti að hanna og 

skipuleggja hina módernísku borg framtíðarinnar. Þessi stefna hafði mikil áhrif á hvernig 

arkitektar hönnuðu hús og skipulögðu borgir seinna á 20. öldinni.39 Með upplýstara 

hugarfari trúðu módernistarnir á það að hægt væri að leysa auðveldlega öll vandamál með 

hugmyndafræði módernismans um skipulag og fjöldaframleiðslu. Á þessum tíma lofuðu 

þessar hugmyndir góðu og litu út fyrir að vera hinn eini sanni sannleikur, þá sérstaklega á 

stöðum þar sem reisa þurfti nýjar byggðir frá grunni. Það sem er áhugavert að hafa í huga 

þegar litið er til módernismans og þeirra verka sem hann skildi eftir sig er það að 

módernismi var ekki einungis stílbrigði heldur hugsjón eða hreyfing sem átti að ná til 

framtíðarinnar.40 Arkitektúr er listgrein sem fylgir virkni og þess vegna er hægt að hugsa 

sér áhrifin sem arkitektúr hefur á okkar hversdagslíf, hvernig við lifum, vinnum og tjáum 

persónuleika okkar og gildi sem einstaklingar í hinu byggða umhverfi.41 

Þegar fjallað er um módernismann er vert að nefna arkitektinn Le Corbusier sem 

var mjög afkastamikill á sinni lífsleið og má segja að hann hafi sett tóninn fyrir 

módernískan arkitektúr. 42  Ferill Le Corbusier var nokkuð mótsagnakenndur en hann 

afneitaði mörgum af þeim hugmyndum og heimspekilegu hugleiðingum sem hann hafði 

áður komið með fram á sjónarsviðið. Í tímamóta bók hans, Vers une architecture (Í átt að 

nýrri byggingarlist) árið 1923, mótmælti hann stílbrigðum og skreytingum í arkitektúr og 

lagði til afturhvarfs til geómetrískra grunnforma. Bylting átti að verða að veruleika með 

hjálp steypu, stáls og aukinnar getu fjöldaframleiðslu. Áhugavert er að sjá hvar Le 

Corbusier var staddur undir lok ferils síns en þá var hann búinn að þróa með sér 

hugmyndafræði sem var nánast snúin upp í andhverfu upphaflegu hugmynda hans, með 

heiðarleika í efnisvali og með meira tilliti teknu til sögu og hefða og lífrænni nálgun til 

byggingarinnar. Le Corbusier hafði síðan gífurleg áhrif á hóp ungra arkitekta sem lögðu 

metnað í að mynda frávik frá fyrri stefnum sem höfðu tíðkast.43 

 

 

                                                
39 „Modern art.“ 
40 „Modern art.“  
41 „Modernism in architecture.“ 
42 Steve Rose, „The many contradictions of Le Corbusier,“ The Guardian, 17. júlí 2008, sótt 26. nóvember 
2016 af https://www.theguardian.com/artanddesign/2008/jul/17/architecture. 
43 Rose, „The many contradictions of Le Corbusier.“ 
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3.2 Upphaf brútalismans og hugsjónir 
 

Það er ólíklegt að það finnist eins djörf, umdeild og misskilin stefna í arkitektúr og 

brútalismi. Titill stefnunnar er nokkuð misvísandi þar sem hægt væri að tengja titilinn við 

enska orðið brutality sem á íslensku þýðir eitthvað sem er grimmt eða óþægilegt. Gæti sú 

lýsing á fyrirbærinu sem brútalismi verið sönn að einhverju leiti en þetta er þó óheppilegt 

þar sem nafn stefnunnar má rekja til Le Corbusier og orðsins béton-brut í frönsku sem 

þýðir á íslensku einfaldlega hrá steypa, þar sem það er grunneinkenni stefnunnar.44 Í dag 

þegar talað er um brútalisma er yfirleitt átt við ákveðið tímabil í byggingalistasögunni eftir 

seinni heimstyrjöldina og skúlptúrískan módernisma mótaðan úr hrárri steypu á tímabilinu 

á milli 6. og 8. áratug 20. aldarinnar og er hægt að sjá ýmsar birtingarmyndir stefnunnar 

um heim allan í dag.45 

Brútalismi var þó meira en einungis hrá steypa en í byrjun 6. áratugarins hóf 

stefnan að birtast í gegnum óánægju ýmissa arkitekta á þáverandi ríkjandi stefnu 

módernismans. Brútalistar settu sér þá það markmið að taka meðvitaða afstöðu um og gera 

breytingar á sama tíma að endurheimta hinn upprunalega hetjulega anda staðhátta.46 

Hugtakið „brútalismi“ hefur þó að hluta til tapað merkingu sinni. Nútíma skilningur 

orðsins jafngildir því að vera stórar steyptar byggingar sem voru reistar á því tímabili sem 

nær frá lokum síðari heimsstyrjaldar til loka 8. áratugarins. Samt sem áður nær þessi lýsing 

á hugtakinu yfir nokkuð mikinn fjölda bygginga sem brútalismi kallast. Í raun fyrirlíta 

ábyrgðarmenn og arkitektar slíkra bygginga hugtakið sjálft. Því er nauðsyn að fara betur 

yfir sögu hugtaksins. 

Áður fyrr náði hugtakið brútalismi aðeins yfir svokallaðan „nýjan brútalisma,“ 

samkvæmt Reyner Banham, sem meinyrt orðasamband tengt við arkitektana Alison og 

Peter Smithson í Bretlandi. Hugtakið var notað í lýsingu á ókláruðu verkefni þeirra að 

íbúðarhúsi í SoHo hverfinu í London. Fyrir Smithson-hjónin var hugtakið nýr brútalismi 

upprunalega víxlanlegt eða jafngilt því sem þau kusu að kalla the warehouse aesthetic eða 

á íslensku vöruskemmu fagurfræði. Það hugtak notuðu þau til að fanga gæði þess sem 
                                                
44 Reyner Banham, The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?, Stuttgart: K. Krämer, 1966, bls. 10. 
45 Owen Hopkins, „The Dezeen guide to Brutalist architecture,“ Dezeen, 10. september 2014, sótt 22. 
nóvember 2016 af https://www.dezeen.com/2014/09/10/dezeen-guide-to-brutalist-architecture-owen-
hopkins/. 
46 Hopkins, „The Dezeen guide to Brutalist architecture.“ 
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fylgir hráleika efna, eða með öðrum orðum, heiðarleika í efnisvali. Eins og Peter Smithson 

nefndi í viðtali: „Brútalismi snýst ekki um efnið sjálft, heldur að kalla fram gæði þess 

efnis. Að spyrja að því, hvað getur efnið gert? Sem hliðstæðu er hægt að líta til gulls. Ef 

gull er meðhöndlað með brútalisma, þýðir það ekki að það sé gróft og ódýrt. Heldur kallar 

það fram hráleika og grundvallargæði gullsins.“47 

Hugsjónir brútalistanna um þá framúrstefnu sem átti að eiga sér stað er hægt að 

skilgreina sem útópíur en útópía er hugtak sem er notað um einhvern stað sem á að vera 

betri staður í samanburði við nútíðina.  

 
Útópíurnar eru staðsetningar án raunverulegs staðar. Þetta eru 
staðsetningar sem samsvara hinu raunverulega rými þjóðfélagsins 
í almennum atriðum, ýmist með því að mynda beina eða öfuga 
hliðstæðu. Þær eru ýmist þjóðfélagið sjálft í fullkominni mynd 
eða andhverfa þjóðfélagsins, en hvernig sem þessu er háttað eru 
útópíurnar í grundvallaratriðum og eðli sínu samkvæmt 
óraunveruleg rými.48 

 

Útópía er ekki raunverulegt ástand en höfundi finnst það geti verið notað sem verkfæri til 

þess að halda áfram og komast á leiðarenda. Einhverskonar markmið sem er hægt að setja 

til dæmis í samhengi við samfélagið sem við búum í: Hvernig samfélagi viljum við búa í 

og hvernig viljum við að hið byggða umhverfi þróist? Brútalisma má nefna sem dæmi um 

útópíu í arkitektúr sem varð að veruleika. Borgarumhverfin voru mjög framúrstefnuleg og 

finnst höfundi áhugavert að velta því fyrir sér að mikið af hlutum í nútímanum sem teljast 

sem nokkuð hversdagsleg gætu áður fyrr hafa talist til útópískra hugsjóna.  

 

                                                
47 Michael Brahamson, „Brutalism: The Word Itself and What We Mean When We Say It,“ Critics Under the 
Influence, 20. nóvember 2011, sótt 22. nóvember 2016 af 
https://criticundertheinfluence.wordpress.com/2011/11/20/brutalism-the-word-itself-and-what-we-mean-
when-we-say-it/.  
48 Michel Foucault, „Um önnur rými,“ Benedikt Hjartarson þýddi, Ritið 2, 1 (janúar 2002): bls. 135.  
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Mynd 1: Unité d'habitation eftir Le Corbusier í Marseille, Frakklandi, byggt árið 1956. 

 

Byggingin sem er talin vera mesti áhrifavaldur og innblástur brútalísku stefnunnar 

um heim allan er bygging Le Corbusier, Unité d'habitation í Marseille. Fráhvarf Le 

Corbusier frá fyrri hugmyndum og þessi nýja nálgun í efnisvali sem yfirgaf móderníska 

hvíta litinn sem hafði ríkt áður fyrr.49 Það gæti komið á óvart að ein af þeim byggingum 

sem Reyner Banham taldi hafa kynnt hinn nýja brútalisma stefnuna sem einkenndist 

yfirleitt af steypu var aðallega gerð úr stáli, gleri og múrsteinum. Byggingin sem um er að 

ræða er Hunstanton-skólinn í Norfolk á Bretlandi, hannaður í lok 5. áratugarins af 

arkitektunum Alison og Peter Smithson. Í því verki umbreyttu þau tungumáli byggingar 

Mies Van der Rohe, Illnois Institue of Technology, í ósamhverft plan þar sem efnin fengu 

að vera í sínu ósnerta og hráa ástandi. Nokkra mótsögn má sjá þegar litið er til  

                                                
49 Banham, The New Brutalism, bls. 16.  
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Mynd 2: Hunstanton-skólinn eftir Smithson-hjónin í Norfolk, Bretlandi, byggt árið 1954.  

           

þess undir hvaða áhrifum Smithson-hjónin voru á þeim tíma sem Hunstanton var hannaðar 

en á þeim tíma litu þau mikið til norræns módernisma. Þau stigu vísvitandi það skref að 

mynda þessar andstæður á milli innblásturs þeirra til þess komast nær þeim markmiðum 

sem þau settu sér sem var síðar kallað hinn nýi brútalismi.50  

Reyner Banham setti fram í bók sinni The New Brutalism skilgreiningu og 

staðhæfingu hugtaksins sem fól í sér alþjóðlegar byggingar sem teljast til brútalisma. Hans 

útgangspunktur snérist um að hugtakið mætti skýra út frá samspili siðfræði og fagurfræða. 

En samt sem áður tók Banham engar byggingar til dæmis sem nútímaskilningur orðsins 

kallar byggingar brútalismans. Hvergi mátti sjá verk Paul Rudolph né Marcel Breuer, 

heldur ekki Boston City Hall og aðeins ein bygging eftir Louis Kahn.51  

                                                
50 Banham, The New Brutalism, bls. 19-20. 
51 Brahamson, „Brutalism: The Word Itself and What We Mean When We Say It.“ 
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Mynd 3: Salk Institute eftir Louis Kahn í Kalíforníu, Bandaríkjunum, byggt árið 1965. 

 

3.3 Tíminn og félagsleg áhrif 
 

Með tímanum hafa byggingarnar elst með sögunni. Verkefni sem falla undir brútalisma 

gengu misvel en mikið af nýjum borgarumhverfum voru byggð á þessum tíma eða á 

tímabilinu á milli 6. og 8. áratugarins. Sum verkefnin fóru að ganga illa félagslega nokkuð 

fljótt eftir að byggðirnar voru reistar og farið var að finna sökudólga. Auðvelt var að skella 

sökinni á hið brútalíska borgarumhverfi þar sem stefnan var víða gagnrýnd fyrir 

ómannlegan skala og umhverfi. Áhugavert er að velta fyrir sér einstaklingnum í þessu 

umhverfi og hvernig sá hinn sami skynjar umhverfi sitt þar sem hlutföllin eru í allt öðrum 

skala en líkaminn. 

Umhverfin sem voru hönnuð og mótuð á eftirstríðsárunum er áhugavert að skoða í 

fyrirbærafræðilegu samhengi fyrir þær sakir hvernig byggðin mótaðist að umhverfinu og 

notkun á sannleika í efnisnotkuninni. Hvernig einstaklingur skynjar rýmið og umhverfið í 

kringum sig er mikilvægur þáttur í myndun byggðar að mati höfundar. Það hefur mikil 

áhrif á skynjun einstaklings að greina tíma á áferðum byggingar. Þegar kemur að efnisvali 
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bygginga finnst höfundi efnin þurfi að bera tímann með sér og að einstaklingurinn geti 

skynjað tímann í byggingunni. Hægt er að finna dæmi um þessa nálgun allt frá því á 19. 

öldinni þar sem John Ruskin nefnir í bók sinni The Seven Lamps of Architecture meðal 

annars heiðarleika og sannleika í efnisvali.52 Tíminn er það sem skilgreinir listina á máta 

sem ekki er oft nýttur til fulls. Hræðsla samfélagsins um að hlutir megi ekki eldast er 

sýnilegur í hvernig hið byggða umhverfi hefur mótast í gegnum tíðina. Hvert og eitt okkar 

þarf að gera upp við sig hvort við viljum búa í umhverfi þar sem heiðarleiki er hafður í 

fyrirrúmi. Heiðarleikinn í efnisvali finnst höfundi geta haft áhrif á einstaklinginn án þess að 

sá hinn sami taki eftir því, einhverskonar undirmeðvitundar greining á rýmum. Þar sem 

hægt er að skynja að eitthvað sé furðulegt í rými þar sem gerviefni eru notuð í þeim 

tilgangi að líkjast náttúrulegum efnum. Reynt er að gera hluti ódauðlega með 

ónáttúrulegum efnum sem ekki geyma þá sögu sem efnin eiga að búa yfir. Þetta helst allt í 

hendur við dauðann og hræðslu samfélagsins við það fyrirbæri. Þótt dauðinn sé það eina 

sem við vitum fyrir víst í okkar tilvist þá breiðist samt sú hræðsla yfir marga þætti 

samfélagsins og hvernig við háttum okkar lífi. 53  

                                                
52 John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, New York: Dover Publications, 1989, bls. 34.  
53 „Martin Heidegger,“ Stanford, 28. nóvember 2016, https://plato.stanford.edu/entries/heidegger/#Dea. Vera 
okkar er endanleg, því getur ósvikið og einlægt líf einungis verið til staðar þegar við gerum okkur grein fyrir 
þeim endanleika sem fylgir okkur. Því leiðir tilvera okkar stöðugt að því hver tilgangur dauða okkar er. 
Heimspekingurinn Heideggger fylgdi þeim fornu hugmyndum um „að aðstaða lífs er að læra hvernig á að 
deyja.“ Dauðleikinn tekur hlut í því að móta okkar eigin sjálf. Að fylgja og finna fyrir frelsinu tengist beint 
því að gera sér grein fyrir endanleika okkar lífs. Þegar einstaklingur gerir sér grein fyrir því að allt tekur enda, 
byrjar sjálfið að skapa sig. Innan hugmyndarinnar um dauðann og möguleikann á því sem ómögulegt er, 
fylgir móttökun einstaklings á takmörkunum okkar á þessari jörð. Þessi hugmyndafræðilegi grundvöllur, 
getur því verið staðfesting á lífi einstaklings. Þegar við gerum okkur grein fyrir dauða okkar, fylgir ástríðan 
og þráin að vera meðvitaðri um frelsi okkar. 
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4. Heiðarleiki í efnisvali 

 

Hvaða hlutverk spilar mannleg skynjun og fyrirbærafræðileg upplifun í arkitektúr? 

Skilningur einstaklings á byggða umhverfinu og upplifun hans á byggðu rými. Arkitektar 

þurfa að upphefja mótsagnirnar á milli upplifunarinnar og rökhugsunar. Arkitektúr okkar 

tíma er að umbreytast í listgrein hins sjónræna. List fyrir augað. Í stað þess að upplifa 

okkur sem einstaklinga í umheiminum, fylgjumst við með sem áhorfendur í okkar eigin 

tilvist í gegnum yfirborð sjónarinnar. Þegar byggingar missa sveigjanleika sinn og 

sambandið við tungumál og visku líkamans, verða þær einangraðar í kalda og fjarlæga 

veruleika sjónarinnar. 54 Náttúruleg efni leyfa okkur að vera sannfærð um sannleiksgildi 

efnisins og tjá okkur tíma og sögu þess og notkun mannsins á því. Ummerki um notkun 

eykur gildi upplifunar á tíma. En efni í dag virðast hafa misst þann eiginlega líkt og stórir 

glerfletir, lökkuð yfirborð og ólífræn efni sem gefa ekkert upp um aldur eða notkun. Í 

brútalisma voru megineinkennin hrá steypa sem fékk að vera í sínu náttúrulega ástandi, 

þrátt fyrir að geta ekki endilega talist sem náttúrulegt efni er það þó efni sem fær lifa og 

eldast með tímanum sem höfundi finnst skipta miklu máli.55 

Brútalismi á nokkra samleið með þessu að mati höfundar. Brútalísk fyrirbæri í 

borgarumhverfi búa yfir sterkri nærveru og anda. Fyrirbærafræði og brútalismi finnst 

höfundi vert að skoða frekar, því rýmin sem geta fallið undir brútalísku stefnuna hafa 

gífurleg áhrif á hvernig einstaklingurinn skynjar og þrífst í því umhverfi. Hugsjónin um 

sannleikann sem á að fylgja í efnisvali er ríkjandi þáttur þess sem líkaminn skynjar í 

brútalísku umhverfi. Hrá steypa býr yfir þeirri sögu sem er nauðsynleg til þess að geta 

upplifað byggð rými til fulls. Það er hlutverk arkitektúrs að skapa tjáningu fyrir 

myndlíkingu tilvistar okkar og móta uppbyggingu manneskjunar sem íbúa í hinu byggða 

umhverfi.56 Byggingar og borgir leyfa okkur að skilja og endurkalla minningar af flæði 

raunveruleikans sem við búum í og á endanum leyfa okkur að komast að því hver við erum 

í raun og veru. 

 

                                                
54Steven Holl, Juhani Pallasmaa og Alberto Pérez Gómez, Questions of Perception: Phenomenology of 
Architecture, San Francisco: William Stout, 2006, bls. 29.  
55 Holl, Pallasmaa og Pérez Gómez, Questions of Perception: Phenomenology of Architecture, bls. 29. 
56 Holl, Pallasmaa og Pérez Gómez, Questions of Perception: Phenomenology of Architecture, bls. 37. 
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Mynd 4: Barbican Centre eftir Chamberlin, Powell and Bon Architects í London, 
Bretlandi, byggt árið 1982.  

 
Fegurðarhugtakið í okkar menningu hefur sótt grimmt að brútalismanum. Margt af 

því sem hér áður fyrr var byggt undir hatti brútalismans er í hættu á að vera tortímt í nafni 

fegurðar. Brútalismi og umhverfin sem hafa mótast út frá honum er mjög umdeildur. 

Misheppnuð borgarumhverfi hafa haft í för með sér gagnrýni og knúa jafnframt fram 

hræðslutilfinningu í fólki þar mikið af þessum umhverfum eru kennd við glæpi og 

niðurníðslu. Nefna má dæmi í Bretlandi um slíka þróun þar sem stílbrigði fyrri tíma þurftu 

að víkja fyrir brútalismanum og er hægt að hafa sína eigin skoðun á þeirri nálgun að rífa 

byggðarmynstur í nafni einhvers „æðri nálgunar“ á hinu byggða umhverfi. 
 

Ef fegurð er það nafn sem við gefum upplifun af jákvæðum 
tengslum okkar við hvert annað og umhverfi okkar, ætti hún að 
gegna veigameira hlutverki þegar við tökum ákvarðanir um það 
hvernig aðstæður við sköpum í gegnum umhverfisskipulag. Þar 
fyrir utan þarf að leggja áherslu á að það þurfi að þroska með fólki 
fegurðarskyn í skólum og uppeldi. Fegurð og ljótleiki eru ekki 
lengur skilgreind út frá yfirborðseiginleikum, heldur út frá þeim 
tengslum sem fagurfræðileg skynjun okkar á því að vera hluti af 
umhverfinu ásamt öðrum skapar. Þannig geta fegurð og ljótleiki 
orðið mælikvarðar á gott samfélag; fallegt er það umhverfi sem 
skapar möguleika á athöfnum og tengslum sem hafa jákvæð áhrif á 
líðan okkar og lífsgæði, ljótt er það umhverfi sem veldur streitu, 
vanlíðan og skorti á tengslatilfinningu. 57  

  Nú í dag hefur verið lagt til að hefja niðurrif á mörgum brútalískum verkefnum frá 

þessum tíma. Höfundur er þeirrar skoðunar að það eigi frekar að vinna með söguna í þessu 

samhengi og reyna að finna milliveg þar sem hægt er að lagfæra það sem ekki fór svo vel 
                                                
57 Guðbjörg og Sigríður, „Endurheimt fegurðarinnar á tímum náttúrunnar,“ bls. 99-100. 
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hér áður fyrr og reyna að kveikja nýja neista með tímann og söguna að leiðarljósi. Ekki er 

hægt að hugsa fram á við nema greina það sem áður hefur átt sér stað. Félagslegi þátturinn 

í þessum byggðum er eitthvað sem vert er að skoða þar sem ekki var mikið um blöndun í 

byggðarmynstrinu. Fólk úr svipuðum samfélagshópum dvöldu saman í hverfunum og fór 

niðurníðsla að eiga sér stað þar sem ekki var til staðar sá stuðningur sem þurfti. Líkt og 

Ruskin lagði fram þá á að vinna með tímanum og sögunni en ekki á hinn bóginn. Við 

hönnun brútalísku umhverfanna hefði mátt hafa í huga það umhverfi sem áður var til staðar 

þar sem umhverfin áttu það til að fara út í gífurlegar öfgar. Þegar öllu er á botninn hvolft er 

hægt að mynda sér skoðun um þá stefnu sem brútalisminn er og var. Nálgun stefnunnar og 

ætlunarverks hennar átti að vera siðferðislega rétt og stuðla að auknu lýðræði og jöfnuði. 

 

                     

                    Mynd 5: Trellick Tower eftir Ernö Goldfinger í London, Bretlandi, byggt árið 1972. 
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Niðurlag: Fagurfræði eða siðferði? 

Hægt er að segja að hugsjónin að stefnunnni einkennist mikið af sterkri siðferðiskennd. Þá 

hugsjón er hægt að túlka sem nokkurskonar brotthvarf frá fyrri stílbrigðum sem höfðu áður 

þekkst. Siðferði en ekki fagurfræði var sett á stall. Vert er að hafa í huga það ástand sem 

ríkti þegar stefnan var að mótast til dæmis í Bretlandi þar sem hún náði gríðarlegri 

útbreiðslu. Ódýr orka eftir seinna stríð og mikill húsnæðisvandi ollu því að lítið var um 

fyrirstöðu þegar kom að myndun nýrra bygginga og borgarumhverfa. Þetta gerði 

brútalistum auðveldara fyrir að láta sínar hugsjónir og gildi skína í samfélaginu. 

Brútalistarnir endurnýttu fyrri hugmyndir módernismans að nokkru leyti en áttu þó að búa 

yfir þeim svörum sem leysa áttu vandann sem samfélög stóðu frammi fyrir með 

framúrstefnulegum og útópískum hugsjónum. Að mati höfundar fór brútalisminn enn 

lengra en módernisminn hvað varðar nálgun í efnisvali og notkun á sannleika. Víða um 

heim þurfti að leysa íbúðarvanda eftir seinna stríð og þótti brútalisminn vera hentugur til að 

leysa þann vanda til dæmis í borgarumhverfum í Bretlandi. Hann þótti framúrstefnulegur 

og bjó yfir félagslegu siðferði um jöfnuð þar sem átti að bæta lífskilyrði einstaklinga 

umtalsvert. Þetta má mögulega vera ein af meginástæðum þess sem olli þessari miklu 

útbreiðslu stefnunnar í Bretlandi og víðar. Erfiðari tímar runnu þó upp þar á áratugunum á 

eftir sem leiddi af sér meiri stéttaskiptingu. Borgarumhverfin voru yfirleitt félagsíbúðir þar 

sem ýmsum úr sömu stétt var raðað saman í byggðir svo um stéttaskiptingu var um að 

ræða.  

Erfitt er þó að fjalla um stefnuna án þess að ræða um fagurfræðina á bakvið hana. 

Þótt meginhugmynd stefnunar hafi verið nálgunin, að ekki væri um fagurfræði að ræða 

heldur siðferði, þá endar undirritaður ávallt á þeim vegg sem fagurfræðin ber í skauti sér. 

Þrátt fyrir sterka siðferðiskennd og hugmyndir um að stefnan hafi verið meira en einungis 

stílbrigði heldur hreyfing, er erfitt að færa rök fyrir því þar sem engin formleg stefnumál er 

að finna. Því er auðvelt að hugsa með sér hvort þessi róttæka nálgun á borgarumhverfinu 

hafi verið framúrstefnulegt tískufyrirbæri sem gekk of langt í sínum hugmyndum. Tíska 

fylgir ávallt menningu og tíðarandi hefur sín áhrif á stefnuna en höfundur telur þó að 

upphafleg nálgun stefnunnar hafi verið byggð á sterkum grunni siðferðis. Líklega þegar á 

leið hefur fagurfræðin náð völdum þegar líða tók á miðja 20. öldina. 
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Þegar fjallað er um brútalisma þarf að gera grein fyrir því og spyrja hvað eru þau 

verk sem falla undir stefnuna? Strangt til tekið geta verkefni sem falla undir brútalísku 

stefnuna verið eins misjöfn og þau eru mörg, svo að segja að siðferði og réttlæti hafi verið 

við völd í öllum þeim verkum, er erfitt að færa rök fyrir. Eftir að hafa nefnt það, þá leynast 

inn á milli mjög vel heppnuð verkefni, þar sem, að mati höfundar, tíminn og sagan hafa 

verið höfð að leiðarljósi. Barbican Centre í London finnst höfundi vera vert að nefna sem 

gott dæmi um brútalískt umhverfi. Þar má finna sannleika og heiðarleika í efnisvali þar 

sem einstaklingurinn getur upplifað og skynjað með öllum skynfærunum en ekki einungis 

sjóninni líkt og hefur verið ríkjandi á okkar tímum. Þá er það spurningin um hvað verkin 

eiga sameiginlegt? Því væri hægt að svara að mati höfundar að það sem slík verkefni eiga 

sameiginlegt er efnisvalið. Hrá steypa sem fær að njóta sín í sínu náttúrulega ástandi og fær 

að geyma söguna og tímann. Þegar þetta hefur verið nefnt, skilur það okkur eftir að 

fagurfræðin og siðferði haldast í hendur þar með finnst höfundi erfitt að tala um siðferði án 

þess að nefna fagurfræði í því samhengi.  

Með heiðarleikann að leiðarljósi er víst að hægt er að skapa betri rými fyrir 

einstaklinginn til þess að skynja og upplifa rými til fulls. Brútalismi lagði fram hugmyndir 

sem reyndu að ná því takmarki en hægt er að segja að sterk siðferðiskennd og fagurfræði 

hafi bæði leikið stórt hlutverk í þróuninni þrátt fyrir áhersluna á siðferðið. Úrbótahugsjón 

sem var framúrstefnuleg og vert umhugsunarefni á okkar tímum þar sem stefnan lifir í 

stöðugri ógn um tortímingu í nafni fegurðar að mati höfundar. Leitin að hinni einu sönnu 

fegurð er sú hlið málsins sem virðist hafa áhrif á hvað sem það snertir. Hvort það séu þau 

tilfelli um þær byggingar sem fengu að víkja í nafni fegurðar svo brútalisminn fengi að 

njóta sín. Síðan kemur upp nákvæmlega sama staða þegar stendur til að rífa brútalísk 

umhverfi með sömu rökum. Tengingar þessa við tímann og dauðann lyftir upp þeirri 

spurningu um hvað koma skal og hvort við munum nokkurntímann ná þessu jafnvægi á 

milli líðandi stundar og sögunnar. Við þurfum að þekkja söguna svo að sömu mistök 

endurtaka sig ekki í framtíðinni. 

Allt líður hjá, líkt og skáldið ritaði, allt er í heiminum hverfult. Brútalisminn hefur 

um árabil dvalið í skugga þeirra neikvæðu orða sem áður fyrr skilgreindu stefnuna, en hægt 

og örugglega fara slík viðhorf vonandi að breytast og hverfa. Samt sem áður er þetta stefna 

sem hefur verið gleymd og gróflega vanmetin og að mati höfundar stefna sem fór samferða 

hugmyndafræðum um fyrirbærafræði og gildi fegurðar. Byggingar sem þjónuðu tilgangi 

fyrir ríka sem og snauða, róttæka jafnt sem íhaldssama. Það áþreifanlega sem eftir stendur 
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frá tíma brútalismans hefur horfið jafnt og þétt í gegnum tíð okkar. En ég tel að áhrif 

stefnunnar haldi áfram að fylla áhugasama af andagift og óneitanlega getur hver 

einstaklingur orðið fyrir áhrifum stefnunnar sem kölluð er brútalismi.  
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