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Hveragerði forðum.



Í Hveragerði má finna fyrir kraftinum sem 
ólgar undir yfirborði staðarins. Sá kraftur hefur 
skapað sprungur og þar með mótað mynd 
bæjarins. Upp úr sprungunum opnast glufa 
fyrir nýjan kraft til að komast upp á yfirborðið. 
Þar sem tveir heimar listamannsins mætast, 
sköpunin og miðlunin, skapast spenna. Líkt 
og flekar jarðskorpunar, mætast þessir tveir 
heimar listamansins og leiða að nýjan kraft.





Hveragerði



Suðurland (1980)



Líkt og fleiri landsmenn, á ég margar 
æskuminningar að sækja til Hveragerðis. Á 
leiðinni frá Reykjavík bæði í sumarbústaðinn 
og sömuleiðis á æskuslóðir pabba míns að 
Odda á Rangárvöllum, var hluti ferðarinnar að 
stoppa um stund í Hveragerði. 

Því fór ég fyrst að rannsaka Hveragerði inn 
á við. Hvað er það sem ég og mínir nánustu 
tengja við staðinn? Ég leitaði í gamlar 
ljósmyndir af bæði Hveragerði og suðurlandi 
til að veita mér hverskonar innblástur. 

Þar sem pabbi minn ólst upp á suðurlandi 
og vann nokkur sumur við að leggja land 
undir fót, hefur hann frá mörgu að segja um 
landsvæðið.



Hekla (1980)



Það þræddi lengi um huga minn það sem 
honum fannst allra helst einkenna svæðið, en 
það var einmitt áferð landslagsins.

Gróðurinn sem fylgir sprungum og svartur 
sandur sem lagði sig yfrir landið eftir gos 
Heklu síðustu alda, móta anda staðarins.

Troðnar slóðir dýranna sem ferðast um sveitir 
suðurlands hvert sumar, leiða ferðamanninn 
um landið og vernda umlykjandi náttúru.

Þessi einkenni stöldruðu við í huga mínum 
og veittu mér innblástur til næstu skrefa 
verkefnisins.



Landslagið við Hveragerði er einstakt og 
stærsti hluti sérkenna svæðisins. Tignarleg fjöll 
umkringja bæinn. Þessi fjöll minna á faðmlag 
sem vefur sér um bæinn og vernda íbúa 
svæðisins. Fjöllin afmarka bæinn og taka þátt í 
að skapa anda staðarins. 

Fyrsta verkefni annarinnar bauð okkur upp 
á að rannsaka Hveragerði enn betur upp á 
okkar eigin spítur. Í því verkefni var takmarkið 
að leita að þeim einkennum sem við teljum 
mikilvæg í túlkun okkar á staðnum.

Það sem togaði mig sterkt til sín var sá 
kraftur sem við getum séð og fundið fyrir í 
Hveragerði.  Dýnamísk nátturan sem hefur 
mótað mynd bæjarins. Upp úr sprungunum 
opnast glufa fyrir nýjan kraft til að komast upp 
á yfirborðið. Því leiddi það verkefni mér að 
niðurstöðu í formi díagrams.



Landið fær á sig sprungur (jan 2018)





Listamanna aðsetrið



Á næsta stigi verkefnisins fengum við loks að 
vita að við myndum fá að hanna í Hveragerði 
aðsetur fyrir listamenn. 

Yfir hverju þarf listamanna aðsetrið að búa til 
þess að gæði sköpunar yrðu sem allra mest?
Við þær vangaveltur, hóf ég að skrá niður þau 
gildi sem ég tel einkenna listamanna aðsetur.

Það sem listamanna aðsetur kalla fram 
aðallega, er það að bjóða listamönnum og 
skapandi fólki að dvelja saman og deila tíma 
og rúmi um stund.

Þar mætast bæði myndlistarfólk, rithöfundar, 
tónskáld, sviðslistamenn og skapandi fólk á 
hvaða stigi menntunar eða reynslu og geta 
saman víkkað sjóndeildarhring sköpunar 
sinnar. 



Faðmlag fjallanna (jan 2018)



Því næst var komið að því að velja 
staðsetningu fyrir aðsetur listamanna í 
Hveragerði.

Þegar að þessu stigi var komið í ferlinu, 
vandaðist málið. Hveragerði býr að ótal 
mörgum fögrum og gæða miklum stöðum 
og því var það ekki einfalt mál að velja 
staðsetningu aðsetursins. 

Allt eru þetta raðir ákvarðana sem leiða okkur 
að einni niðurstöðu.



Tilfærsla



Í hlíðinni undir Hamri má finna fjölda
göngustíga sem hafa myndast með hrynjanda 
göngulags fólks. Sá göngustígur sem er allra 
mest fjölfarinn, hefur myndast meðfram hrygg 
í landslagi svæðisins.

Þar sem tveir heimar listamannsins mætast, 
sköpunin og miðlunin. Þar mætast ólíkir kraftar 
sem þurfa hvorutveggja sitt rými - þar með 
kalla fram einskonar hliðrun sem tengja má við 
sprungur.

En eins og sjá má í sögu Hveragerðis, leiða 
sprungur okkur að nýjum krafti – sömuleiðis 
væri það farsæld aðsetursins undir Hamri 
að kraftar sköpunar og miðlunar styrkja 
listamennina í þeirra framhaldi utan 
residensíunar.











Byggingin



Staðsetning aðsetursins er í hlíðinni undir 
Hamri. Hlíðin er gróðursæl og nýtur skjóls frá 
norðri og lítur til suðurs. Svæðið er skammt frá 
miðbæ Hveragerðis og teygjir því miðbæinn 
og tengir við íbúahverfin.





Eins og klettur
eins og haf

eins og himinn ert þú ...





Aðsetur listamanna undir Hamri skiptist í tvo 
hluta. Fyrri hluti aðsetursins eru sýningar- 
og sköpunarrými listamanna sem hvíla 
við göngustíg. Annar hluti aðsetursins eru 
einkakofar listamannanna innan trjánna. 
 
Sýningar- og sköpunarrými listamannanna 
liggja sitt hvorum meginn við hrygg í 
landslagi svæðisins. Við þann hrygg hefur
myndast göngustígur. Gler mæta steyptum 
flekum sem saman ramma inn rými 
byggingarinnar. Steyptu flekarnir teygja sig 
bæði inn og út frá byggingunni og leiða 
einstaklinginn um rýmin og umhverfið. Þak 
tengir byggingarnar og skapar skjól fyrir 
einstaklinginn. Við miðju opnast þakið og 
býður náttúru og tréi að teygja sig upp til 
himins.



Kofar listamannanna eru staðsettir innan 
um rjóður skógarins undir Hamri. Þar eiga 
listamenn aðsetur fyrir hvíld, næringu og 
dvöl. Kofarnir eru staðsettir sitthvoru meginn 
við hrygg svæðisins, svo landslagið leiðir þá 
að sinni dvöl. Timburkofarnir leynast á milli 
trjánna og opnast að klettum fjallsins. Innann 
trjánna getur listamaðurinn fundið fyrir mikilli 
ró og næði, en þó í stuttri fjarlægð frá takti 
mannfólksins.



Leiðin að sýningarrýmum byrjar á veginum 
sem leiðir bæði gangandi eða akandi að góðu 
aðgengi.  Við bílastæðin liggur göngustígur 
sem fylgir þér að sýningar- og 
sköpunarrýmum. Göngustígurinn þræðir sig 
um trjásæla náttúruna og við hann má glitta í 
fagra fjalla kletta sem gnæfa yfir. 
Þegar að leiðarenda er komið, getur 
einstaklingurinn staðið við göngustíginn 
við op í þaki byggingarinnar. Þar stendur 
einstaklingur mitt á milli sköpunar og miðlunar 
og virðir fyrir sér þá ólíku en mjög svo tengdu 
heima listamannsins.













Upp meðfram hryggnum í landslaginu liggur 
leið listamannsins að hvíld.

Innan um gróðursæla náttúruna í rjóðrum 
hvíla kofar. Þeir kofar eru einkaaðstaða 
listamannanna fyrir hvíld og endurnæringu. 
Skógur hlíðarinnar veita þeim ró og klettar 
fjallsins veita innblástur.

Kofarnir eru aðskildir sýningar- og 
sköpunarrýmunum til þess að styrkja gildi 
þess ferðalags sem á sér stað á hverjum degi. 
Ferðalag listamannsins að sinni sköpun.







Rými og áferð



Rými og form byggingarinnar eru mótuð af 
þeirri rannsókn sem hófst í byrjun ferlisins. Sú 
spenna sem skapast á milli tveggja ólíku 
heima listamannsins kallar fram einskonar 
hliðrun. Líkt og í náttúrunni, geta þessir kraftar 
breytt landslagi og leitt að nýjan kraft.

Sýningar- og sköpunarrýmin tengjast við 
þakið. Þakið opnar sig og leyfir tré að teygja 
sig upp til himins. Rýmunum var hliðrað og 
slitin frá hver öðru til að hleypa hrynjanda 
daglegs lífs á milli. Sömuleiðis stara tveir 
heimar listamannsins á hvern annann og 
styrkja straum lífsins sem gengur þar á milli.



Hliðrun











Markmið aðsetursins er að hnýta vinabönd 
og brúa bil milli þess sem finnst í umhverfi 
Hveragerðis sem og sköpun listamannanna. 
Aðsetrið er hugsað sem vettvangur fyrir 
listamenn á ólíkum greinum sköpunar að 
miðla þekkingu til meðtakanda á Íslandi. 
Sömuleiðis að sá vettvangur getur boðið 
listamönnum upp á það geta tekið verk sín ný 
stig miðlunar.

Við nálgumst niðurstöðu af röðum ákvarðanna. 
Við eina ákvörðun í sköpunarferlinu, erum við 
búin að útiloka svo ótal margar niðurstöður 
með þessari einu ákvörðun. Hvert verk getur 
kallað fram margar ólíkar útfærslur, en það 
sem á endanum einkennir verkefnið, eru 
þær ákvarðanir sem teknar voru á ferðalagi 
sköpunarinnar.



Upphengi frá útskriftarsýningu LHÍ 2018






