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LIFANDI SAFN 
LISTAMANNA AÐSETUR

Skýrsla úr bachelorverkefni
Arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands

Ríkarður Már Ellertsson



“Listamanna residensía í Hveragerði” 

Spennan var mikil þegar loks kom að því að vita hvað BA lokaverkefnið í Arkitektúr fjallaði um. 
Ég viðurkenni að þar var mér samt hálfgert spennufall þegar við fengum að heyra að Hveragerði yrði 
staðsetning þessa lokaverkefnis.
	 Ástæðan	sem	lá	þar	að	baki	voru	fyrri	hugsanir	og	tilfinningar	mínar	af	Hveragerði.	Fyrir	mér	
hafði þetta ávallt verið bær sem var mér í raun frekar hlutlaus. Hann einkenndist helst af einveru, næði 
og undankomu. Að sjálfsögðu var hann líka staður sem maður stoppaði oft á til að byrgja sig upp í 
Bónus þegar maður var á leiðinni lengra út á land. Bærinn sjálfur þótti mér þó heldur litlaus og daufur 
enda hafði ég hvað oftast komið inn í hann að vetri til. 
 Hveragerði var því aldrei áfangastaður í mínum augum. Mér fannst hann oft í hugsun geta verið 
úthverfi	af	Reykjavík	sem	villtist	aðeins	of	langt	í	burtu.









Þessar skoðanir leiddu til þess að það var nauðsynlegt fyrir mig að fara til Hveragerðis á nýjan leik með 
gjörsamlega nýju og opnu hugarfari. Hugarfari sem myndi vonandi knýja mig til þess að sjá alla þá 
möguleika og tækifæri sem þessi bær og svæðið í kring um hann hefur upp á að bjóða. 
 Í fyrstu ferð minni þangað vopnaður þessu nýja hugarfari opnuðust augu mín heldur betur.
Ég gat ekki annað en tekið eftir kraftinum og orkunni sem umlykur og vefur sig inn í bæinn. Ég varð var 
við eiginleikum sem ég hafði ekki hugsað út í fyrr, líkt og samspil jarðvarmans og vatnsins á svæðinu 
og hvernig þessir kraftar hafa verið nýttir í samfélaginu. 
 Varmá spilaði þar stórt hlutverk. Hún, ásamt jarðvarma svæðisins hafa verið notuð í tímanna rás 
til þess að knýja fram orku og það er þetta samspil sem hefur tekið gríðarlegan þátt í myndun og þróun 
byggðar á svæðinu. 









Ég	var	því	nokkuð	spenntur	þegar	kom	að	því	að	huga	að	staðsetningu	og	Varmá	var	fljót	að	grípa	
athygli mína. 
Ég vissi strax að hún myndi hafa áhrif á bygginguna. 
Rétt eins og hún hafði haft áhrif á byggðarlag bæjarins.
 Mér þótti þar af leiðandi ekki leiðinlegt að fara í þær fjölmörgu ferðir sem að maður varð að 
tileinka Hveragerði og nú gerði ég það með Hveragerði sem áfangastað í huga. 
Ég	hafði	mest	gaman	af	þeim	stundum	sem	að	ég	gekk	upp	og	niður	meðfram	ánni.	Ég	vildi	finna	
staðsetningu sem að myndi ekki aðeins heilla mig, heldur einnig styðja við þá sýn sem að ég var 
byrjaður að þróa gagnvart hlutverki byggingarinnar.
 Ég vildi ekki aðeins hugsa staðsetninguna útfrá ánni, heldur vildi ég líka að listamanna 
residensían yrði í ákveðinni nálægð við kjarna bæjarins. Staðsetningin myndi því bæði henta þeim 
sem	vildu	upplifa	bæjarlífið,	ásamt	því	að	bjóða	upp	á	nærveru	við	hráa	náttúru	og	næði.	Kjarninn	var	
þó ávallt sá að ég vildi að byggingin myndi þjóna samfélaginu á einhvern hátt og um leið virka sem 
aðdráttarafl	og	sproti	fyrir	uppbyggingu	menningarlegrar	og	samfélagsmiðlaðar	þróunnar	austan	ánnar.	









Ein	af	gönguleiðunum	meðfram	ánni	byrjar	norðan	listigarðs	bæjarins.	Hún	leiðir	þig	síðan	fljótt	
framhjá rústum af gamalli rafstöð. Þú getur ekki annað en fundið fyrir hrárri og beinni tengingu 
við orkuna, virkni hennar og tíma. Þetta fannst mér tilvalinn staður fyrir verkefni á við listamanna 
residensíu. Hér var ég kominn með staðsetningu.
 Nú var kominn tími til að hugsa út í bygginguna sjálfa og fyrstu pælingar um húsmassa byrjuðu 
að	flæða.	Ég	var	kominn	með	staðsetningu	sem	bauð	upp	á	allskonar	möguleika	og	næsta	skref	fyrir	mér	
var	að	safna	staðreyndum	og	einnig	þeim	tilfinningum	sem	umlykja	Hveragerði.	Einnig	varð	ég	að	halda	
áfram að spyrja mig spurninga varðandi verkefnið og hvernig mín hönnun gæti svarað þeim. 
 Spurningum á borð við: Hvað gerir maður í hveragerði? Afhverju Hveragerði? Hvað getur 
residensían mín boðið uppá sem aðrar gera ekki? Jarðhiti? Fyrir Hvern? Hvaða listamenn? Hvað getur 
verkefnið gert fyrir bæinn? Lifa, vinna, sýna? Saga? Einkenni hveragerðis? Hvað með gróðurhúsin? 
Hverjir	nota	bygginguna?	Vinna	með	sjálfbærni?	O.s.fl.
Útfrá þessum spurningum þróuðust fyrstu massar og hugsanir um hvernig manneskjur kæmu til með að 
umgangast þá.





Ég	var	kominn	með	sýn	og	nú	var	að	setja	hana	í	framkvæmd.	Um	skeið	átti	ég	ákaflega	erfitt	með	að	
komast af stað í verkefninu. Ég fékk mig ekki til að setja hugmyndirnar mínar niður á blað, né ganga 
á eftir þeim. Vegna þessa staðnaði ég oft og lenti á ýmsum hindrunum og átti auðveldara með að sjá 
ókosti í stað möguleika. 
 Þar af leiðandi ákvað ég að hætta að kæra mig um hvort að verkefnið gengi 100% upp. Ég 
endaði á að setja niður hugmyndir af byggingu/prógrami sem að hafði heilan helling af vandamálum. 
Það hefði í raun mikið þurft að gerast og mörg vandamál þurft að leysa til þess að hún gæti gengið upp.
 Massinn sem ég setti niður var tengdur við rústirnar af gömlu rafstöðinni. Hann var hugsaður 
sem almenningsrými og sýningarrými. Ég hafði hugsað mér að hann gæti framlengt rafstöðina, myndað 
stíflu	og	lítið	stöðulón	norðan	við	bygginguna.	Hugsunin	var	að	hægt	yrði	að	baða	sig	í	lóninu	og	virkja	
ánna í leiðinni til orkuframleiðslu.  
Hugmyndir	mínar	voru	orðnar	stórar	og	væntingar	mínar	líka.	Ímyndunaraflið	lék	frjálsum	hala.	Ég	vildi	
gera eitthvað sem væri öðruvísi, skrítið og djarft. 
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Ég áttaði mig seinna meir á því að vinnurými og aðsetur listamannanna hefði mætt afgangi í þessari 
útfærslu. Verkefnið var í rauninni orðið að nokkrum litlum verkefnum í staðin fyrir eina stóra heild. 
Á	endanum	sá	ég	því	fram	á	að	þetta	væri	orðið	mikið	meira	erfiði	en	byggingin	virtist	í	fyrstu	vera	og	
ég fann mig því knúinn til þess að endurhugsa hana og einfalda.
 Þetta fékk mig til að athuga og leika mér meira með sambandið milli sýningarrýmis, vinnustofu 
og aðsetur listamannanna. Með það í huga byrjaði ég á því að brjóta listamanna residensíu hugtakið 
niður í nokkrar einingar. 
Einingar sem skiptust niður í heimili, vinnustofur og sýningarrými. Það var því upp að mér komið 
að	finna	leið	til	þess	að	láta	þessa	þætti	vinna	rétt	saman.	Ég	vildi	endurskilgreina	hvert	rými	út	frá	
hvort öðru, en gera það á þann hátt að það passaði skipulagslega séð og mínum eigin hugmyndum. 
Niðurstaðan eftir þennan áfanga var að ég vildi hanna byggingu sem héldi örlítið örðuvísu utanum 
starfsem-ina á bakvið listköpun, sýningu og búsetu. Og vinna með hvernig rýmin virkuðu eftir 
tímasetningum
Það var við þessa hugsunarvinnu sem að mér fannst fyrst einhverjir spennandi hlutir fara að gerast.
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Enn	á	ný	lá	leið	mín	til	Hveragerðis	til	að	fá	ennþá	betri	tilfinningu	fyrir	staðsetningunni	sem	ég	hafði	
valið. Ég fór að horfa á ánna sem aðeins einn af fjölmörgum þáttum sem mótað hafa Hveragerði. Bæði 
áþreifanlegir og huglægir kraftar vöktu nú athygli mína. Hvernig höfðu þessir kraftar áhrif á byggðarlag 
bæjarins	og	hvernig	gat	ég	yfirfært	það	í	verkefnið	mitt.	Kraftarnir	í	landslagi	og	náttúru	stóðu	hvað	
mest út. Reykjadalur. Varmá, Reykjafell, Hamar, gróðurfar, jarðvarmi og skipulag bæjarins. Ég vildi að 
byggingin mín ýtti undir þessa þætti, rammaði þá inn og að þeir settu svip sinn á bygginguna.
 Í stað þess að hafa eitthvað eitt rými til að sýna varð byggingin öll og ferðalagið um og í 
kringum hana að sýningarsal. Vinnustofurnar fengu mesta vægið og form þeirra og staðsetningar 
ákvörðuðust útfrá kröftunum sem ég tala um hér að ofan. Alrýmið hlykkjaðist svo um þær þannig að 
hægt	var	að	ganga	á	milli	þeirra	á	fleyri	en	einn	veg.	
 Byggingin byrjaði að þrepast upp hlíðina í austri. Hún varð að fjórum millihæðum í þeim 
tilgangi að fá fjölbreytni í form vinnustofanna og gefa alrýminu/sýningarrýminu áhugaverðar tengingar 
og möguleika á mismunandi innsetningum. Vistvera listamannanna  varð útundan í þessari útfærslu en 
hugmyndin	var	alltaf	sú	að	herbergin	og	aðstaða	þeirra	til	að	lifa	sínu	daglegu	lífi	gæfi	kost	á	meira	næði	
og samspila listamannanna.





Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner





Arkitektúr	verkefni	á	borð	við	þetta	snýst	alfarið	um	hvernig	manneskjan	lifir,	leikur,	skapar	og	upplifir	
umhverfi	sitt.	Sama	hvaða	líkamlega	eða	andlega	ástandi	manneskja	er	í.	Aðgening	þurfti	að	vera	gott	
og ekki útiloka neinn. Ennfremur vildi ég að hönnuinin þjónaði tilgangi fyrir notendan að innan sem 
utan, fyrir stakar persónur og fyrir samfélagið í heild. Það var alltaf viðvart í hugsunum mínum. “Hvað 
gerir byggingin fyrir samfélagið?”
 Hvernig mun byggingin koma til með að auðga samfélagið og á sama tíma virka sem best fyrir 
listamennina og gesti. Hún var alltaf hugsuð sem einskonar suðupunktur, þar sem listir, menning og 
leikur gætu blómstrað. Ég vildi að verkefnið yrði að vettvangi fyrir lærdóm. Listamennirnir í þessari 
tilteknu listamanna residensíu myndu læra hvor af öðrum. Að upplifa hvernig aðrir listamenn vinna og 
búa	við	aðstæður	sem	hvetja	undir	samtal	um	lífið,	tilveruna,	allt	og	ekkert.
 Ákveðið jafnvægi í skipulagi og hönnun þurfti til þess að gefa listamönnunum og gestum 
tækifæri á að læra hvor af öðrum en á sama tíma geta leitað í næði, einveru og einbeitingu.
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Nokkrar vikur í loka skil og ég hafði reynt og reynt að láta þessi útfærslu virka. Það vantaði alltaf 
eitthvað	uppá.	Hún	var	of	flókin.	Hún	small	ekki	saman	eins	og	hún	þurfti.	Það	voru	of	mikið	af	
hugmyndum þjappaðar saman í eina. Ég þufti að einfalda og setja mér reglur. Til dæmis: hvert 
vinnuherbergi deilir hluta sýningarrýmis með öðru og á í beinum samskiptum við annað. 
 Ég leyfði fyrri massanum algjörlega að fjúka út um gluggann. Eina sem ég hélt í var stór miðlæg 
lyfta. Ég setti upp net í ákveðnum hlutföllum sem ég gat í framhaldi púslað hugmyndunum og rýmunu 
inní. Byggingin tók verulega áþreifanlegum hamskiptum en hélt áfram í sömu hugmyndir bakvið útsýni, 
virkni, aðgengi, upplifanir og allsherjar skipulag sem fyrri hönnunin hafði.
 Hér var komin bygging sem ég var ánægður með! Allar hugmyndirnar samanþjappaðar í nett 
og skipulagt form. Sýningarsalurinn var orðinn skýrari, vinnuherbergin skipulagðari og ekki örða 
af handahófskenndum línum. Allt átti sér stað. Virkni byggingarinnar hélt sér aljgörlega en í mun 
einfaldara og hreinna formi. 
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