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Lokaverkefni 

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?
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6 desember // 2017 

Bekkurinn hefur ekki enn fengið lýsingu á lokaverkefni. 
Við vitum hinsvegar staðsetninguna. Hveragerði. 

Við eigum að halda sýningu. Sameiginleg. Fyrir það 
þurfum við kynnast svæðinu, finna það sem okkur þykir 
vera áhugavert. 

Við erum búin að fara í heimsókn í bæinn og safna 
saman því sem okkur þótti vera áhugavert. 

Í Hveragerði er eina bananaræktun sem fyrirfinnst í 
Evrópu! 
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10 janúar // 2018
 
Við fórum nokkur úr bekknum í bíltúr til Hveragerðis, 
stuttu eftir að fengum loks staðfestingu á 
lokaverkefninu. Listamannaresidensía. Bærinn hefur 
sterka tenginu við listamenn.  

Fram á miðjan 7. áratug 20. aldar dvaldi fjöldi 
þjóðþekktra listamanna í Hveragerði. Tónskáld, 
listmálarar, myndhöggvarar, rithöfundar og skáld.

Listamannanýlendan Hveragerði. 

Jarðvarmi 
Gróðurhús

Eldað með hverahita 
Jarðböð í Reykjadal 

Nátturan er á hreyfingu
Jarðskjálftar









15 janúar // 2018 

    Verkefni 1 / Persónuleg upplifun á bænum.

                                      Mín upplifun

Hveragerði býr yfir einhverri misteríu. Heitir hverir, 
jarðvarmi, jarðskjálftar, gróðurhús og bananatré. Við 
þrufum að fara varlega um náttúruna. Hún er ógnandi 
en samt svo spennandi á sama tíma.
Mannvirki bæjarins þurfa ef til vill að vera hönnuð í takt 
við umhverfið sitt. Svokallaðir skriðkjallarar í Hveragerði 
eru til að mynda dæmi slíkt.

             Þrjú diagröm // Gróska, óróleiki, upplausn.
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18 Janúar // 2018 

Hlíð undir Hamri / Sandskeið

Mín þriðja heimsókn til Hveragerðis í dag. Það er 
allt á kafi í snjó. Mig langaði að fara að Hamrinum. 
Hamarinn er ílangt, heldur lágreist, fjall sem liggur 
norðarlega í bænum. Við hlíðar fjallsins er fallegt 
skóglendi sem kallaði til mín. Ég gekk þar um í 
snjónum og fann slóða sem þræða í gegnum skóginn 
og tvístrast. Svæðið er heldur stórt en ferðalagið 
í gegnum það er áhugavert. Ég tók ljósmyndir 
og merkti inn þá staði á kort sem mér þóttu vera 
áhugaverðir. Þeir voru margir. 

Í kringum slóða í skóginum eru ótal fagrir, auðir blettir. 
Hvort sem þeir eru ofarlega í hlíðinni eða neðarlega, 
í bratta eða á flatlendi. Ég sé fyrir mér stað með ólíkt 
útsýni og ólíkar upplifanir af náttúrunni. Upplifunin 
getur listamaðurinn jafnvel notið með öðrum eða, ef 
hann kýs, einsamall. 

Göngutúrinn um Hamarinn var eins og að fara í 
hugleiðslu.Hvert augnblik var mikilvægt. Þess virði að 
staldra við og upplifa líðandi stund og stað. Í þessu 
umhverfi get ég vel ýmindað mér að manneskja sem 
er skapandi, listræn og frumleg eigi eftir að geta notið 
sín. 

Myndir teknar frá tveim heimsóknum, 18 janúar og 14 
febrúar. 
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24 janúar // 2018 

Pin - up

Kennararnir komu eftir hádegi á vinnustofu. Nemendur 
kynna stað sem þeim þykir vera áhugaverður í 
Hveragerði og vilja vinna með í lokaverkefninu.

Ég kynni Hamarinn, sem liggur milli Dalsins til norðurs 
og byggðarinnar til suðurs. Nákvæmara staðarheiti er: 
Sandskeið.

Sandskeið liggur sunnanmegin við Hamarinn. Þar 
hefur skógræktarfélagið gróðursett þónokkuð af trjám. 
Neðar í dalnum er sparkvöllur. Gamla listamanna- 
hverfið liggur þar við hlið. Dynskógar er nálæg gata 
við Sandskeið. Þar tengist gatan göngustígum. 
Stígarnir eru einnig minjar horfinna þjóðleiða sem er 
partur af samgöngusögu Íslands.

Meginvatnsból bæjarins er við Selhæðir, austan undir 
Hamrinum. Jarðvarmi nær uppundir hlíðar Sandskeið. 
Möguleiki á heitri laug fyrir listamanninn.

Listamannaresidensían.

Listamaðurinn ætti að geta haft möguleika á því að 
njóta kyrrðar og öryggis í umhverfi sem veitir 
honum innblástur. Sandskeið gæti búið yfir þeim 
möguleikum.

Íbúðareiningar listamannsins geta staðið einar og sér 
en sameiginleg eining gæti verið neðar í bænum, 
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7 febrúar // 2018 

Íbúðareiningar. 
Möguleiki á samnýtanlegu rými. 

Húsnæði listamansins gæti verið samnýtanlegt. 
Listamaðurinn gæti búið með öðrum listamanni eða 
búið einn. Sameiginlega rýmið gæti verið annars 
konar stofurými. Gróðurhús. 

Gróðurhúsin í Hveragerði hafa einhverja hlýja nærveru. 
Hlýja nærveru eins og stofan heima. Í stofum eigum 
við meira í samskiptum við hvort annað en í prívat 
svefnherberginu. Hafa gróðurhús svipuð áhrif? Þau 
hafa að vísu annan tilgang en stofurýmið, en kannski 
hafa lík áhrif. Auk þess sem ákveðin sjálfbærni á sér 
stað í gróðurhúsunum. Við getum ræktað okkur 
grænmeti sem við síðar matreiðum. Við getum deilt 
því rými með hvort öðru. 

Gróðurhús og stofa. 
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7 febrúar // 2018 
Framhald

Íbúðirnar tvær. 

23fm og 46fm íbúðir. 

Íbúðarformið gæti verið nokkuð einfalt. Svefnherbergi 
til suðurs, barðherbergi til norðurs, gróðurhús og 
stofurými við hlið með útsýni til suðurs. 

Umhugsunarefni.
Þarf að skoða að nákvæmari staðsetningu þeirra í 
hlíðinni Hvernig get ég komið þessum einingum fyrir 
í skóginum? Hlíðin getur verið brött og skóglendið 
þykkt. Húsin þurfa að vera á stað þar sem þau njóta sín í 
umhverfinu. Og að umhverfið njóti þeirra. 
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Sandskeið Íbúðareiningar  //   Prógram 

Baðherbergi

Svefnherbegi
Garðhus
Eldhúskrókur
Setstofa

Baðherbergi

Svefnherbegi

Garðhus
Eldhúskrókur
Setstofa

Baðherbergi

Svefnherbegi

Íbúð : 23 fm
Eins mans íbúð með mögu-
leika á ræktun  í garðhúsi. 
Stofa, garhús og setstofa í 
sama rými.  

2  íbúðir : 46 fm 
Sameiginlegt eldús / stofa 
Með möguleika á því að rækta 
í garðhúsi. 
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15 febrúar // 2018
 

Samtal lisamans og þriggja arkitektanema 

Listamenn geta sótt um davalarleyfi fyrir ákveðinn tíma 
allt að fáeinum vikum yfir í fleiri mánuði víðsvegar um 
heiminn. Á Íslandi eru þær ekki margar en í Reykjavík 
má meðal annars nefna residensíuna á Seljavegi og 
á Korpúlfstöðum. Í Hveragerði er lítil residensía sem 
rúmar eina manneskju. Húsið sem það rúmar er talið 
vera eitt elsta hús bæjarins. Í forvitni minni dróg ég 
tvo bekkjarbræður mína að kanna húsið betur. Ég 
hafði frétt af því að residensían væri enn í notkun og 
bankaði upp á. 

Kona, áræðanlega um sextugt, opnaði dyrnar. Ég 
var ekki búin að undirbúa hvað ég ætlaði að segja 
nákvæmlega, enda ekki viss um hvort einhver væri 
þarna inn fyrir dyrnar. Einhver runa rann út úr mér 
og áður en ég vissi af vorum við að drekka kaffi í 
stofunni hjá konunni. Hún sagði okkur að hún væri 
tiltölulega nýkomin í þessa residensíu. Ég sá opna 
fartölvu á skriborðinu í stofunni. Auk þess voru opnar 
bækur og blöð á víð og dreif um borðið. Ég skaut 
því inn í samræðuna hvort hún starfaði nokkuð sem 
rithöfundur. Hún þverneitaði því. ,,Þekkir þú mig ekki?” 
sagði hún. Ég neitaði vandræðarlega. ,,Ég er kölluð 
Rúrí, annars heiti ég Þuríður, ykkar kynslóð kannist 
kannski ekki við mig” sagði hún og horfði ákveðin 
til mín og tveggja bekkjarbræðra minna. Til þess að 
bjarga mér frá þessu óhappi, spurði ég hvað hún gæti 
sagt okkur um listamannaresidensíur, eins og þessa 
í Hveragerði eða aðrar úti í heimi. Hvað er það sem 
listamaður telur vera mikilvægt í hönnun residensía? 
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Við áttum langt spjall með Rúrí. 

Að hennar mati er mikilvægt að listamaðurinn hefur 
einhverskonar tengingu við bæinn. Oft höfum við 
tilhneigingu til þess að hugsa að listamenn og jafnvel 
rithöfundar vilji einungis loka sig af til þess að ná 
betri einbeitingu við að vinna verkin sín. Þess vegna 
eru residensíur stundum staðsettar talsvert fyrir utan 
bæjarmörkin. Nær náttúrinni. 

Rúrí sagði okkur frá því að tengingin við náttúruna 
sé auðvitað mikilvæg, en að sama skapi er mikilvægt 
að heimamenn fái að njóta listarinnar og að kynnast 
listmanninum sjálfum. Að hennar mati ætti að vera 
lögð enn meiri áhersla á að kynna nútímalist fyrir fólki 
sem hefur kannski enga tengingu við listheiminn.

Rúrí nefndi einnig að tenging listamannsins við 
umverfið sem hann vinnur í og starfar getur fengist 
með því að vinna með efnivið sem einkennir staðinn. 
Þess vegna sé gott að hafa einverskonar vinnustofur 
og opin verkstæði á residensíunni. Mér fannst það 
áhugverður punktur að skoða þær auðlindir á svæðinu 
og hugsa hvernig er hægt nota þær og annan efnivið 
í verkin. Hún sjálf sagðist leggja áherslu á að vinna á 
þann hátt. 

Rúrí taldi ekki einungis mikilvægt að listamaðurinn 
hafði tengingu við umhverfið eða bæinn sem hann 
starfaði í heldur einnig við aðra listamenn sem 
starfa í sömu residensíum. Hún sagði það hafa syrkt 
tengslanetið hennar að kynnast öðrum listamönnum 
frá ólíkum heimum sem hefur síðar endað með góðu 
samstarfi.  
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Vinnustofur 

Listamaðurinn gæti unnið á svæði sem einkennist 
af samveru. Bygginguna væri hægt að slíta, gengið 
í hana. Frá göngustígum sem færast lengra inn í 
hlíðar fjallsins.Listamenn gætu kynnst hver öðrum og 
bæjarbúum einnig.

Hlýjan frá gróðurhúsinu og samverurýmið.

Vinnstofurnar og tengslanetið. 
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28 febrúar // 2018 

Samtal með kennara

Leiðangur 
Rythmi

Óróleiki í rythmanum 
Bylgjur 

Hreyfing frá einveru í samveru
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Skissuferli 

Hlíðar fjallsins eru viðkvæmar. Mig langar að 
skoða lausnir sem vernda gróður og land. Ég gæti 
endurhugsað íbúðareiningarnar mínar. 

Þær þyrftu að komast á sinn stað án þess að verða 
fyrir miklu hnjaski. Fyrri tillögur byggðust á því að 
einingarnar gætu verið tengdar gróðurhúsi. Einskonar 
samverustaður. 

Hinsvegar gæti helsti samverustaðurinn verið á 
vinnustofunum. Þar sem hugmyndirnar verða að 
veruleika. Hugmyndir sem urðu kannski til þegar 
viðkomandi listamaður þræddi skóginn á heimleið 
eða í heimahúsi. 

Samverustaðurinn: Gróðurhús, vinnustofur. 
Einverustaðurinn: Heimil, staður íhugunar og 
hugmynda.
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Skissur // Byggingar sem tvístrast og 
mynda ferðlag frá göngustíg.



14 mars // 2018. 

Óvænta heimsóknin í Hveragerði veitir mér innblástur 
og leiðangurinn í gegnum skóginn heldur áfram. 

Ég hef áttað mig á þvi að listamaðurinn getur farið 
í ferðalag. Það hefst í nálægð við bæjarmörk og 
heldur áfram upp hlíðar fjallsins. Byrjunin er þessi 
ákveðni samverustaður listamannsins. Hvert rými 
getur haft sérstakan tilgang og því jafnvel staðið eitt 
og sér. Byggingin getur tvístarst eftr því í ólíkar áttir 
og myndað útirými þar á milli. Á residensíunni gæti 
listamaðurinn haft möguleika. Möguleika á því að velja 
hverskonar félagslegt rými hann vill dvelja í.

Gróðurhúsið gæti verið ein bygginganna. Hlýjan, 
samveran, grænmetis-, og ávaxtaræktun.
. 
Vinnstofurnar fjórar. Hlið við hlið, til norðurs eða 
vesturs. Þar væri rými sem hefur ákveðna einveru en 
einnig nálægð við samveru. 

Sameignlegt rými og eldunaraðstaða. Tómatanna, 
kartöflurnar, gúrkunar, jarðaberin og jurtirnar getur 
listamaðurinn matreitt á kaffistofu.
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4 apríl // 2018. 

Einverustaður og byggingarlausnir.

Ég hef valið mér fjórar byggingar til þess að vinna 
með í skóginum. Fyrir fjóra listamenn. Heimili 
listamannsins.

Byggingarnar þurfa hafa einhvern strúktúr sem er 
auðvelt að koma fyrir á tilteknum stað og smíða saman 
án þess að jörðin verði fyrir of miklu hnjaski. 
Með brattann í fjallinu í huga, hugsa ég mér að hús 
sem er reist upp frá jörðunni gæti verið ákveðin lausn. 
Húsin gæti setið á stultum, með ákveðnum botn og 
grind. Staðsetningarnar fjórar hafa ólíkan snertiflöt. 
Stulturnar geta setið í landslaginu og fengið stuðning.
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Diagram, heimili listamanna.

11 apríl // 2018

Lokaþróun
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Ó/RÓ

Náttúran sem umlykur Hveragerði iðar af óróleika. 
Jarðskjálftar, hverir og jarðvarmi gera jörðina órólega. 
Nauðsynlegt er að gæta að því hvar stigið er niður 
fæti og upplifunin á staðnum getur verið sterk og 
jafnvel ógleymanleg. Á meðan náttúran er stöðugum 
breytingum háð býr ákveðinn kjarni, norðanmeginn 
við Hveragerði, yfir kyrrlátu andrúmslofti. Þar stendur 
fjallið Hamar. Í hlíðum fjallsins er þykkt skóglendi 
sem göngustígar og slóðar þræða gegnum. 
Vistarverur listamanna, sem standa á stultum til að 
lágmarka jarðrask, eru staðsettar á fjórum stöðum 
og fléttast um stígana sem hafa bæði upphaf og 
enda. Upphafspunkturinn er sameiginlegt rými með 
vinnuaðstöðu, gróðurhús og kaffihús. Lokapunkturinn 
er sundlaug, félagsrými og samverustaður listamanna.

Staðsetning: Hlíðin undir Hamri
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Lokaefnið 

Afstöðumynd  Hamar // 1.2000
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A

Vinnustofa //  1:200

A

Grunnmynd Vinnustofur listamanna // 1.200

Sneiðing B-B //  1:200
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Grunnmynd // Vinnustofur og gróðurhús 





Grunnmynd íbúð listamanns // 1:200Grunnmynd // Íbúð 1 
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Grunnmynd íbúð listamanns // 1:200Grunnmynd // Íbúð 3





Sundlaug // 1:200
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Lokaorð

Listamannaresidensían var áhugavert verkefni að 
glíma við. Staðsetningin, Hveragerði.
Bær sem ég þekkti áður í raun ekki nægilega. Við 
vinnslu lokaverkefnisins tókst mér að sjá þá kosti 
sem Hveragerði býr yfir. Bærinn hefur möguleika 
á því að nýta umhverfið og auka sjálfbærni. Slík 
staðsetning tel ég einmitt vera hvetjandi fyrir 
listamann að starfa í og búa. Listamenn gætu 
gefið bænum það aðdráttaralf sem hann vantar 
að vissu marki. Komið auga á það sem fyrr var ekki 
talið vera merkilegt, sett það í nýtt samhengi og 
gefið því nýja vídd. 
Starf listamannsins er fjölbreytt, krefjandi og 
breytilegt. Ólíkar upplifanir gefa manni oft 
spennandi hugmyndir. Umhverfi sem getur verið 
hvetjandi til samstarfs eða til íhugunar.
Lokaverkefnið mitt Ó/ró, byggist að vissu leyti 
einmitt á því. Þessum upplifunum. Húsnæði 
sem gefur listamanni tækifæri til þess að rækta 
hugmyndir, lesa, skrifa, elda, vera einn eða með 
félagskap. 
Annað húsnæði þar sem hann síðan starfar, lætur 
hugmyndir verða að veruleika, ræktar grænmeti, 
ávexti, eldar og borðar með öðrum listamönnum 
eða íbúum bæjarins, heldur sýningar og styrkir 
tengslanet. 
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