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Yfirskrift verkefnisins frá kennurum

Listamanna residensía

Nemendur eiga að hanna residensíu sem býður upp 
á dvalar-, vinnu- og  sýningarstað fyrir listamenn. 
Residensían skal staðstett innan bæjarmarka 
Hveragerðis og starfsemi hennar skal að einhverju leyti 
tengjast við auðlindir, innviði, og sérkenni staðarins. 
Nemendur ákveða staðsetningu, vægi og fjölda 
bygginga og skulu rökstyðja nálgun sína með vísun í 
verkefnið og staðinn. 
Nemendum er einnig frjálst að velja hvort þeir nýti sér 
mannvirki bæjarins, og prjóni á einhvern hátt við þau og 
þá starfsemi sem fyrir er, eða hvort þeir velji að nálgast 
residensíuna sem stakstætt/stakstæð mannvirki. 
Áhersla er lögð á að nemendur skapi heildræna sýn 
fyrir verkefnið og sýni hvernig hið manngerða umhverfi 
er hugsað í samhengi við hlutverk sitt og samfélagið í 
Hveragerði - hvernig getur arkitektúr fléttað saman stað 
og starfsemi og fest í sessi listamannabæinn 
Hveragerði? 



Hveragerði
Útskriftarverkefni 3. árs nema í byggingarlist vorið 2018

08.01.2018 - 23.04.2018

Listamanna residensía
Lengi hefur tíðkast að listamenn, hönnuðir, fræðimenn og 
vísindamenn setjist tímabundið að á nýjum stað í þeim tilgangi 
að íhuga, endurnærast og upplifa samhliða fjölbreyttari hliðar á 
vinnu sinni; listsköpun, hönnun, rannsóknum eða framleiðslu.

Meginhlutverk slíkrar starfsemi er tvíþætt. Annars vegar að 
gefa þeim sem dvelur, gestinum, tækifæri til að kynnast nýrri 
menningu, nýju fólki og nýju umhverfi sem, oftar en ekki, 
verður til að opna augu hans fyrir nýjum nálgunum, efnum, 
hugmyndum, lausnum og leiðum í vinnu sinni. Á hinn bóginn 
eru slíkar heimsóknir ekki síður mikilvægar fyrir gestgjafann, 
samfélögin sem taka á móti gestunum. Í mörgum tilfellum 
verða gestkomandi virkir meðlimir í samfélaginu og hafa bein 
áhrif  á það með samtali, samstarfi, viðburðum og inngripum 
í ólíka þætti samfélagins. Þannig geta gestirnir haft jákvæð 
áhrif, veitt heimamönnum innblástur og stuðlað að betra og 
öflugra samfélagi. Aðrir gestir taka minna þátt á beinan hátt í 
samfélaginu á meðan dvölinni stendur, draga sig í hlé og kjósa 
að nýta rýmið sem þeir hafa til umráða og umhverfið á annan 
máta. Engu að síður vinna þeir með reynsluna sem og upplifun 
af  staðnum og geta virkjað hann með nýjum tengingum og 
verkefnum sem kallast á við staðinn á einn eða annan hátt. Á 
hvorn veginn sem er verður staðurinn ríkari fyrir vikið.

Listamanna residensíur eru jafn fjölbreyttar og þær eru margar. 
Þær geta verið hluti af  stærri stofnunum, söfnum, skólum, 
fyrirtækjum, bæjarfélögum eða óháðar sjálfstæðar einingar. 
Starfsemin getur verið árstíðabundin eða samfelld árið um kring 
og lengd dvalar er fjölbreytt og ræðst af  þeim verkefnunum sem 
unnið er að hverju sinni. Fjöldi þeirra sem dvelja í residensíu á 
hverjum tíma getur einnig verið margbreytilegur. Það er engin 
ein rétt formúla fyrir residensíu en flestar eiga þær þó það 
sameiginlegt að byggja sérstöðu sína á einkennum þess staðar 
sem þær eru staðsettar á.

Verkefnið
Nemendur eiga að hanna residensíu sem býður upp á dvalar-, 
vinnu- og sýningarstað fyrir listamenn. Residensían skal staðstett 
innan bæjarmarka Hveragerðis og starfsemi hennar skal að 
einhverju leyti tengjast við auðlindir, innviði, og sérkenni 
staðarins. Nemendur ákveða staðsetningu, vægi og fjölda 
bygginga og skulu rökstyðja nálgun sína með vísun í verkefnið og 
staðinn.

Nemendum er einnig frjálst að velja hvort þeir nýti sér mannvirki 
bæjarins, og prjóni á einhvern hátt við þau og þá starfsemi sem 
fyrir er, eða hvort þeir velji að nálgast residensíuna sem stakstætt/
stakstæð mannvirki.

Áhersla er lögð á að nemendur skapi heildræna sýn fyrir 
verkefnið og sýni hvernig hið manngerða umhverfi er hugsað í 
samhengi við hlutverk sitt og samfélagið í Hveragerði - hvernig 
getur arkitektúr fléttað saman stað og starfsemi og fest í sessi 
listamannabæinn Hveragerði?

Tímaáætlun
Vinnustofa
Kennarar eru í vinnustofu einu sinni í viku, tveir í senn. 
Reglulegar yfirferðir, fyrirlestrar og samtal eru á verkefnatímanum.

28.11.17  Kynning á rannsóknarvinnu.
06.12.17 Opnun sýningar á afrakstri    
  rannsóknarvinnu.

08.11.18  Verkefni 1 - einstaklingsverkefni
10.01.18	 Yfirferð	á	einstaklingsverkefni	og	kynning	á		
	 	 verkefni	2	-	Staðurinn,	rannsókn.	

12.01.18	 PORTFOLIO	samtal

17.01.18  Kennarar í vinnustofu.
  PORTFOLIO	samtal
24.01.18	 Yfirferð	-	Staðurinn,	rannsókn.

31.01.18  Kennarar í vinnustofu.
07.02.18	 Fyrirlestur	-	samtal.
14.02.18	 Yfirferð	-	Program.

21.02.18  Kennarar í vinnustofu.
28.02.18	 Fyrirlestur	-	samtal.
07.03.18  Kennarar í vinnustofu.
14.03.18	 Yfirferð	-	Bygging.

21.03.18	 Fyrirlestur	-	samtal.
28.03.18  Kennarar í vinnustofu.
04.04.18  Kennarar í vinnustofu.
11.04.18	 Yfirferð	-	Lokaþróun.

15.04.18	 100	orð	íslensku/ensku.

18.04.18  Kennarar í vinnustofu.

23.04.18 Prófdæming.

03.05.18	 Foropnun	Sýningar.

05.05.18	 Opnun	Sýningar.

17.05.18	 Lokaskil	á	greinargerð	
	 	 2000	orð	+	myndefni.

Leslisti

Guðrún Eva Mínervudóttir, Skegg Raspútíns, 2016
https://www.forlagid.is/vara/skegg-rasputins/

Oddný Eir Ævarsdóttir, Heim til míns hjarta, 2009
http://www.islit.is/umfjollun-um-baekur/nr/1016

Kenneth Frampton - Towards a Critical Regionalism ,Six Points for 
an Architecture of  Resistance

Robert Venturi - Complexity and Contradiction in Architecture

N63° 59’ 56.297” W21° 11’ 16.853”

Þorpsmyndun hófst í Hveragerði árið 1929, Hveragerðishreppur var stofnaður 1946 og varð bæjarfélag 1987. Í árslok 2016 eru íbúar 
Hveragerðisbæjar 2.473. Hveragerði byggðist í landi Vorsabæjar í Ölfusi en nafnið var upphaflega á hverasvæði því sem er í bænum 
miðjum, sunnan og vestan kirkjunnar. Hveragerði er fyrst skráð í Fitjaannál laust fyrir 1700 þar sem sagt er frá tilfærslu goshvers í 
landskjálftum 1597. Af  lýsingu Ölfushrepps árið 1703 eftir Hálfdan Jónsson lögréttumann á Reykjum má ætla að hverir hafi þá verið nýttir 
til baða, suðu og þvotta. Enn kemur Hveragerði við sögu árið 1844 þegar ákveðið var að flytja lögréttir Ölfusinga frá Hvammi í Borgarheiði 
við Hveragerði. Fyrsta tilraun til þurrabúðarlífs í Hveragerði tengist byggingu ullarverksmiðju við Reykjafoss í Varmá árið 1902. Vatnshjól 
og reimdrif  knúðu vélar hennar og árið 1906 var sett upp lítil vatnsknúin rafstöð til ljósa og gatan að þjóðvegi við Ölfusréttir upplýst ári 
síðar, fyrsta götulýsing í dreifbýli á Íslandi. Reykjafossverksmiðjan var rekin til 1912 og árið 1915 var hún rifin nema grunnurinn
sem enn sést.

http://www.hveragerdi.is/Mannlif/Agrip_af_sogu_Hveragerdisbaejar/

Á árunum upp úr síðari heimsstyrjöld og fram á miðjan 7. áratug 20. aldar dvaldi fjöldi þjóðþekktra listamanna í Hveragerði – tónskáld, 
listmálarar, myndhöggvarar, rithöfundar og skáld. Settust þeir flestir að við þrjár götur vestarlega í þorpinu eins og það var á þeim tíma, við 
Laufskóga sem var gata tónskáldanna, Frumskóga þar sem skáldin bjuggu og Bláskóga þar sem listamenn fundu sér samastað. Hveragerði 
var ekki stórt þegar listmenn hófu að flytja í þetta sérkennilega þorp þar sem hverir og heitt vatn sauð við hvert fótmál, aðeins nokkrar 
moldargötur og þýfðir móar og hraungrýti þar á milli. Listamennirnir voru stór hluti íbúa Hveragerðis og settu því sterkan svip á mannlífið í 
þorpinu. Má í raun segja að ekkert annað byggðarlag á Íslandi hafi nokkurn tíma komist nær því að geta kallast listamannanýlenda eins og
víða var þekkt erlendis.

https://is.wikibooks.org/w/index.php?title=Listamenn_%C3%AD_Hveragerði_1940-1965&oldid=27733

Andri Gunnar Lyngberg
andri@tripoli.is

Anna María Bogadóttir
annamboga@lhi.is

Kristján Örn Kjartansson
kris@krads.info
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Hveragerði                 N63° 59’ 56.297” W21° 11’ 16.853”

Bærinn Hveragerði var stofnaður árið 1987 þó að 
þorpsmyndun hafi hafist nokkuð fyrr, eða um 1929. 
Talið er að fólk hafi flutt þangað að miklu leiti út af 
jarðhitanum sem þar er, en hann hefur frá upphafi 
byggðar verið notaður í eldamennsku, þvott og 
upphitun íbúðarhúsa. Einnig var vatnsafl Reykjafoss í 
Varmá notað til að knýja áfram ullarverksmiðju, en hún 
var eitt af fyrstu húsum til að rísa á svæðinu og kallaðist 
Reykjafossverksmiðja. Húsgrunnur hennar sést enn við 
Listigarðinn í Hveragerði.

Hveragerði hefur verið vinsæll dvalarstaður meðal 
listamanna í gegnum tíðina og var bærinn kallaður 
listamannanýlendan á sínum tíma. Margir Íslendingar 
muna eftir tívolíinu og dýragarðinum Eden, en ótal 
fjölskyldur úr Reykjavík og nágrenni Hveragerðis gerðu 
sér dagamun á frídögum sínum með að sækja þá 
afþreyingu. 
Í dag er bærinn einna best þekktur fyrir góðurhús 
sín en þau eru ein helstu kennileiti bæjarins. Þess má 
geta að stærstu bananaræktun í Evrópu er að finna í 
Hveragerði. Bærinn er oft á tíðum kallaður heilsubærinn 
en fjölmargar heilsustofnanir eru þar að finna og eru 
þær afar vinsælar. Reykjadalur hefur einnig verið mikið 
aðdráttarafl fyrir ferðamenn, en þar er að finna fallegar 
gönguleiðir sem og náttúrulaug sem vinsælt er að baða 
sig í allan ársins hring. 

Bærinn hefur að mínu mati verið töluvert vanmetinn 
síðustu ár en hann hefur að geyma allskyns afþreyingu 
og nýtur nú sívaxandi vinsælda meðal barnafjölskyldna.





Rannsókn 

Í upphafi verkefnisins í desember fór meirihluti 
bekkjarins saman í rannsóknarferð til Hveragerðis og 
gisti þar eina nótt. 
Dagurinn var tekinn snemma þrátt fyrir grátt og napurt 
veður. Við skiptum okkur niður í hópa, annarsvegar 
náttúru hóp og hinsvegar menningar hóp, eftir því sem 
við vildum helst skoða. 
Sumir tóku viðtöl við heimamenn, skoðuðu helstu 
kennileiti bæjarins og rannsökuðu sögu hans, á meðan 
aðrir söfnuðu sýnum úr náttúrunni og upplýsingum um 
jarðhitann sem einkennir bæinn. 
Sjálf var ég í náttúruhóp og lagði áherslu á Reykjadal, 
hverina og Varmá.
Niðurstöður rannsóknarferðarinnar voru á allskyns formi, 
myndir, myndbönd, viðtöl, og sýni, og settum við þær 
fram á sýningu í matsal Listaháskólans í Þverholti.



Mynd úr einkasafni, Friðarstaðir



Mynd úr einkasafni, Reykjadalur



Mynd úr einkasafni, Reykjadalur Mynd úr einkasafni, Reykjadalur



Mynd úr sameiginlegu safni nemenda, Rannsóknarsýning



Mynd úr sameiginlegu safni nemenda, Rannsóknarsýning



Eftir jólafrí fengum við ný fyrirmæli í verkefninu. Við 
áttum að setja fram það sem okkur þótti hvað mest 
spennandi við Hveragerði. 
Ég var hrifin af Reykjadal og hverasvæðinu þar og 
langaði til að rannsaka betur hvaða áhrif hveravatnið 
hefði á Varmá. Mér þótti nokkuð merkilegt að sjá 
sjóbirting synda upp ánna í desember. Einnig vildi ég 
kanna hvort það væri hægt að nýta hveravatnið og 
hveraleirinn í einhverskonar hönnun eða list. 



Mynd úr einkasafni, Reykjadalur Mynd úr einkasafni, Reykjadalur



Staðurinn

Þegar ég keyrði fyrst í gegnum Hveragerði og upp 
í Reykjadal fönguðu athygli mína nokkur niðurnýdd 
gróðurhús. Þetta var bærinn Friðarstaðir og höfðu 
gróðurhúsin lagst í eyði eftir mikinn jarðskjálfta árið 
2008. 
Á þessum tíma hafði ég hugsað mér að hanna 
aðsetur fyrir þrjá aðila, leirlistarmann, vöruhönnuð og 
jarðfræðing og fannst því kjörið að staðsetja mig á 
lóðinni sem er mitt á milli Hveragerðis og Reykjadals 
og í góðu göngufæri við báða staði. Þar sem ég hafði 
einnig mikinn áhuga á Varmá vildi ég vera upp við ánna, 
nánar tiltekið við lítinn foss sem ég heillaðist mikið af. 

Afstöðumynd af Friðarstöðum



Mynd úr einkasafni, staðurinn



Skissur og efnishugmyndir



Skissur og efnishugmyndir



Nálgun

Eins og fyrr segir ætlaði ég, til að byrja með, að hanna 
residensíu fyrir ákveðin hóp listamanna. Ég hafði 
ákveðið það frá byrjun að fjölskyldur listamannanna 
myndu fá að dvelja með þeim. Sjálf myndi ég vilja hafa 
kost á að nýta mér svona aðstöðu án þess að þurfa að 
skilja manninn minn og börn eftir heima.
Einnig hefur barnafjölskyldum fjölgað til muna í 
Hveragerði síðustu ár og það er ekki algengt að gert sé 
ráð fyrir fjölskyldum listamanna í svona residensíum.
Því ákvað ég að það yrði aðal viðfangsefni mitt í þessu 
verkefni að hafa aðstöðuna fjölskylduvæna. 





Byggingarnar

Úr varð að ég hannaði tvær byggingar sem gerðu ráð 
fyrir listamönnum og fjölskyldum þeirra. Ég staðsetti mig 
á sitthvorum bakka Varmár og lék mér með tenginguna 
á milli þeirra. 
Þar sem ég var að hanna að miklu leyti með tilliti til 
barna ákvað ég að leita í mínar eigin æskuminningar. 
Ég man sérstaklega eftir því að stikkla á steinum til þess 
að komast yfir ár og læki og langaði mig að fanga þá 
minningu. Það gerði ég með því að staðsetja stöpla í 
ánni sem fólk þyrfti síðan að stikkla á til að komast frá 
vistaverunum yfir í vinnustofu og sýningarsal.





Vistaverur bjóða upp á dvalarstað fyrir þrjár fjölskyldur, 
allt frá pari upp í hjón með tvö börn. Íbúðirnar eru á 
tveimur hæðum með svefnrými á efri hæð. Sameiginlegt 
eldhús, þvottahús og setustofa er á jarðhæð og 
sameiginleg sund- og gufubaðs aðstaða á neðri hæð. 
Útileiksvæði og setuaðstaða er norðanmegin við húsið 
en göngustígur sem leiðir yfir ánna er sunnanmegin.



Grunnmyndir, vistaverur



Ásýndir, vistaverur



Sneiðingar, vistaverur



Byggingin sem hýsir vinnustofu og sýningarsal er afar 
rúmgóð. Göngustígurinn sem leiðir yfir ánna heldur 
áfram og sker sig í gegnum bygginguna. 
Á neðri hæð er vinnustofan. Gengið er inn í kaffiaðstöðu 
og þaðan í opið vinnurými með stórum útsýnisglugga 
að fossinum. 
Ef gengið er áfram upp stíginn er komið að 
sýningarsalnum. Fyrst er gengið inn í móttöku og þaðan 
inn í salinn sjálfan, en hann er með tvöfaldri lofthæð.
Að mínu mati heppnaðist þessi bygging betur heldur 
en vistaverurnar, mér fannst ég komast lengra í þróun 
hennar og var á endanum sáttari með hana. 



Grunnmyndir, vinnustofa og sýningarsalur



Ásýndir, vinnustofa og sýningarsalur



Snið, vinnustofa og sýningarsalur





Mynd úr einkasafni, sýning á Kjarvalstöðum








