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Fyrstu kynni

Í lok nóvember 2018 hófst 
ferðalagið. 

Við fengum í hendurnar það 
verkefni að rannsaka 12 eyðibýli í 
Borgarbyggð. 

Hópur A fór saman og kannaði 
fjögur eyðibýli í Borgarbyggð. 

Við tók tveggja vikna sameiginleg 
rannsókn á stöðum og 
staðháttum.





Eitt eyðibýlanna fannst okkur 
áhugaverðast en það var eyðibýlið 
Moldbrekka. 

Við vorum öll sammála um 
að dýpka rannsókn okkar á 
Moldbrekku. 

Þann 7. desember hélt hópurinn 
sýningu á sameiginlegri 
rannsókarvinnu.
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Moldbrekka 

Tilfinningin fyrir staðnum. 

Ég skráði niður það sem mér 
þótti einkennandi og heillandi við 
staðinn. 

- Kyrrð og ró. 
- Andstæður í landslaginu. Fjallið
   og sléttan.
- Gluggar eyðibýlisins ramma inn
   landslagið.
- Útsýnið.
- Náttúran.
- Náttúran hefur tekið yfir
   eyðibýlið.
- Áferðir og efniskennd frá veðrun
   og náttúru.
- Eyðibýlið fellur inn í landslagið
   eins og einn af grjóthnullung-
   unum sem hafa fallið úr fjallinu.





Verkefnið

Við fengum það verkefni að 
hanna afdrep fyrir ýmist hugsuði, 
listamenn eða rithöfunda, á og 
við rústir þeirra eyðibýla sem við 
höfðum rannsakað í desember 
2018. 

Verkefnið fólst annars vegar í að 
greina þarfir þeirra sem leita sér 
afdreps og túlka í rými og efni. 
Hins vegar að vinna út frá rústum 
húsa sem hafa staðið auð, í jafnvel 
áratugi. 





Úthlutun

Mér var úthlutað bókinni 
Sandárbókin eftir Gyrði Elíasson 
en hún fjallar um myndlistarmann.

Hvernig hanna ég afdrep fyrir 
myndlistarmann í dvala?

Ég hófst strax við að þarfagreina 
kúnnann minn.

Ég punktaði niður allt það sem ég 
taldi að ég gæti nýtt mér.

- Myndlistarmaður í dvala vegna
   erfiðleika í sálarlífinu.
- Átti tvö hjólhýsi - annað fyrir
   dvöl en hitt vinnu.
- Náttúruunnandi.
- Með tré á heilanum. 
- Fór í göngutúra.
- Las mikið.





Hönnun programs

Með þarfagreiningu kúnnans 
míns og fyrri rannsóknarvinnu á 
Moldbrekku átti ég nú að móta 
program fyrir hann. 

Þau atriði úr bókinni sem ég vildi 
hafa til staðar fyrir kúnnann minn:

- Vinnustofa aðskilin frá 
   vistarverum
- Vinna // slökun
- Pallur
- Tré
- Náttúra
- Vatn
- Lesaðstaða
- Setuaðstaða úti
- Gönguleið





Innsýn

Kúnninn minn þurfti á innri frið að 
halda. 

Ég fór í mikla rannsóknarvinnu. 

Í bókinni talaði kúnninn minn 
um hugleiðslu og að hún gæti 
mögulega hjálpað honum. Ég 
ákvað sjálf að fara í yoga tíma 
og að stunda hugleiðslu. Ég 
fann hvað það hjálpaði mér 
í ferlinu. Bæði hafði það góð 
áhrif á andlega heilsu mína og 
það hjálpaði mér að tengjast 
kúnnanum mínum betur og setja 
mig í fótspor hans. 

Ég leitaði mikið til þriðja augans - 
innsýnina: að líta inn á við. Það gaf 
mér von um að ég myndi finna 
svör við spurningum mínum - það 
myndi taka tíma en það kæmi á 
endanum. 





Nýting staðar

Hvernig hentar Moldbrekka 
kúnnanum mínum?

Þau atriði sem ég vildi vinna með 
á staðnum:
- Andstæður
- Náttúran sem hefur tekið yfir 
   eyðibýlið. 
- Náttúran umhverfis eyðibýlið.
- Sjónlínur.
- Hallinn í fjallshlíðinni. 
- Vindáttir - skjól.
- Náttúruleg birta.
- Innra skipulag Moldbrekku. 
- Fjárgötur.
- Snerta ekki við eyðibýlinu en
   nota það sem innblástur.





Rými

Ég komst fljótt að því að ég vildi 
neyða kúnnann minn til að fara 
út. Þar virtist honum líða best - í 
náttúrunni. 

Hugmyndin um að ferðast á milli 
innirýma í gegnum útirými varð til. 

Fókus á upplifun.

Eftir fyrstu yfirferðina styrktist 
conceptið mitt ennfrekar og 
byrjaði að þróast.  

Ég byrjaði snemma að skissa 
jafnt og ég aflaði mér upplýsinga 
um rými. Rými sérhönnuð fyrir 
kúnnann minn.

Ég skoðaði mikið af ljósmyndum 
sem og teikningum eftir arkiteka 
sem ég var heilluð af - bæði 
íslenskum og erlendum. 

Högna Sigurðardóttir  
Peter Zumthor 
Le Corbusier 

Myndirnar hengdi ég upp á vegg í 
stúdíóinu í skólanum.





Sýni og ljósmyndir

Fyrir programs yfirferðina fór ég 
tvisvar sinnum í Moldbrekku.

Í fyrra skiptið fór ég með mömmu 
minni. Veðrið var fallegt og mikil 
ró ríkti yfir staðnum. 

Ég tók ljósmyndir. Allt sem heillaði 
mig festi ég á mynd. 

Það kom sér vel að hafa mömmu 
með mér því hún tók eftir 
ákveðnum atriðum sem hefðu 
mögulega farið framhjá mér. Það 
var bæði gaman og gagnlegt 
að fá einhvern með sér til að fá 
annað sjónarhorn á hlutina. 

Seinni ferðin var ekki jafn gjöful en 
veðrið þann dag var snarvitlaust. 
Við Ella og Victor náðum samt 
sem áður að taka sýni af staðnum. 

Mosi, steinar, gras, mold, mýri, 
vatn úr Hítará, birki og berjalyng.

Þessi ferð fékk mig til að hugsa 
enn dýpra út í andstæður 
staðarins. 





Yfirferð programs

Þessi yfirferð hjálpaði mér mjög 
að þróa hugmyndir mínar enn 
frekar. Samtalið sem ég átti við 
leiðbeinendur varð til þess að 
hugmyndir mínar urðu skýrari og 
sterkari. 

Þá var mér bent á að twista 
aðeins upp á söguþráðinn sem 
breytti þarfagreiningu kúnna míns 
og þar með programminu. 

Kúnninn eignaðist maka. 





Yfirferð 1

Hér kynnti ég fyrstu hugmyndir 
mínar að skipulagi rýma í 
grunnmyndum, sneiðingum, útliti 
og afstöðumynd.

Þar sem ég vissi í rauninni ekki 
hvernig ég ætti að ákveða formið 
á byggingunum mínum ákvað 
ég að grípa í innra skipulag 
Moldbrekku og yfirfæra rýmin mín 
á það.

Á yfirferðinni var ég hvött til að 
sprengja byggingarnar mínar 
upp í ennþá fleiri einingar. Hver 
bygging eignaðist þannig ákveðið 
hlutverk m.t.t. til notkunar.

Ég var einnig hvött til að frelsa 
mig frá forminu. 

Ég fékk góðar ábendingar 
til að dýpka hugmynd mína 
um að hleypa náttúrunni inn í 
bygginguna. Heit og köld rými 
bættust við.





„stundum virðist óljóst hvað er 

inni og hvað er úti“

Þessa setningu rakst ég á þegar 
ég var að skoða Mávanes 4 í 
Garðarbæ eftir  
Manfreð Vilhjálmsson.

Þetta vildi ég - en hvernig ég færi 
að því var góð spurning. 

Ég fór í ennfrekari upplýsingaöflun 
og sökkti ég sjálfri mér í pælingar 
um hvernig ég næði þessum 
áhrifum fram í minni hönnun. 

Ég skissaði þar til ég varð sátt.





Þróun verkefnis frá yfirferð 1

Ég fór eftir því sem mér hafði 
verið bent á við seinustu yfirferð.

Frelsa mig frá forminu. 
Hvað þarf kúnninn minn? 
Mynda rýmin fyrst.
Púsla þeim síðan saman. 

Hvernig hanna ég slökunarrými 
fyrir kúnnann minn?

Hvernig hanna ég vinnustofu fyrir 
kúnnann minn?

Ég skoðaði Ásmundarsal eftir 
Sigurð Guðmundsson, Englaborg 
eftir Gunnlaug Halldórsson 
og Atelier Ozenfant eftir Le 
Corbusier.

Birtan frá norðurglugganum.





Efniskennd - veðrun - náttúra 

Þar sem ég vildi nýta mér 
innblástur frá veðraða eyðibýlinu 
fór ég að afla mér upplýsinga um 
efniskennd og áferðir. 

Ég skráði niður hvernig veðrið og 
náttúran hefur haft áhrif á býlið.

Brotin steypa, mulinn múr, mór, 
steypujárn, skófir, mosi, gras og 
vatn. 

Áferðir frá þessum efnum. 

Ég nýtti mér samtal við Hrólf 
Karl Cela arkitekt um heiðarlegt 
efnisval í byggingum.

Sótti í innblástur frá Peter 
Zumthor og Herzog de Meuron.

Ég vafraði um internetið og 
vistaði myndir sem heilluðu mig, 
prentaði sumar út og bætti við á 
vegginn minn í stúdíóinu. 





Innblástur

Ég las bókin Atmosphere eftir 
Peter Zumthor.

Bókin reyndist mér ótrúlega 
gagnleg lesning.

Loksins fékk ég svör við svo 
ótrúlega mörgum spurningum 
sem ég hafði verið að velta fyrir 
mér. 

Massi og strúktúr.
Verkun efna.
Hljóð rýmis.
Hitastig rýmis.
Hlutir í kringum okkur.
Flæði.
Spennan milli inni- og útirýma.
Rými út frá tilfinningu.
Lýsing og skuggavarp.
Bygging og umhverfi.
Samhengi.
Falleg form.

Allt sem ég þurfti!





Skráning

Nú var komið að því að huga að 
skráningu ferlisins. 

Grunnhugmynd rædd við 
leiðbeinanda. 

Það hjálpaði mér að hugsa skýrar.

Á þessum tímapunkti áttaði ég 
mig á því hversu ótrúlega gagnleg 
samtöl væru fyrir hönnunarvinnu 
mína. 





Yfirferð 2

Á yfirferðinni kynnti ég nýjustu 
hönnun mína á afdrepinu.

Hönnunin var út frá conceptinu 
mínu með þarfir kúnnans míns að 
leiðarljósi. 

Á yfirferðinni gerði ég mér grein 
fyrir því að ég hefði farið framúr 
mér. Fótspor byggingarninnar var 
of stórt. Ég þurfti að minnka.

Eftir þessa yfirferð fékk ég 

svolítið „sjokk.“ Þarna hafði ég 
unnið svo hart að því að hanna 
byggingarnar mínar. 

Ég þurfti að hugsa rýmin aftur 
upp á nýtt. 

Frá og með þessari yfirferð ákvað 
ég að vinna aðeins með 1:50 skala.

Á yfirferðinni var ég hvött til þess 
að hanna óvenjulegri rými.

„Be more radical - you are being 
to tamed. You have license to be 

mad.“ Ruth Morrow





Þróun verkefnis frá yfirferð 2

Ég safnaði upplýsingum um 
hjólhýsi og allt sem mér datt í hug 
sem gæti tengst þeim. 

Menning, samfélag, umhverfi, 
hönnun, rýmisskipan, efniskennd,  
og viðhald svo eitthvað sé nefnt.

Skoðaði rými fyrir mismunandi 
afþreyingu (e. multi functional 
space). 

Ég skoðaði Rietwelt House í 
Hollandi eftir Gerrit Rietwelt. 

Margt sem svipaði til þess sem ég 
hafði áður skoðað og heillast af, 
t.a.m. hvernig breyta má rýmum 
með notkun rennihurða. 

Þessi hugmynd hafði blundað í 
mér frá því ég sá Bakkaflöt 1 eftir 
Högnu Sigurðardóttur. 





Þróun verkefnis frá yfirferð 2

Ég ákvað að sameina slökun í eitt 
rými, þ.e.a.s. fyrir utan blautrýmin.

Svefn, lesaðstaða og hugleiðsla á 
einum stað. 

Ég ræddi við foreldra mína um 
gamlar geymsluaðferðir matvæla. 

Eina ferðina enn minnti ég sjálfa 
mig á hvað ég væri að vinna með. 

„Hvernig hleypi ég náttúrunni inn 

og afhverju vil ég það?“

Ég vafraði um á netinu og leitaði 
svara. Svör sem ég vissi en ég 
þurfti að rifja upp. 





Þróun verkefnis frá yfirferð 2

Þar sem ég var með miðgarð í 
vistarverunum mínum var mér 
bent á að skoða hefðbundinn 
japanskan arkitektúr.

Ég bæði skoðaði á netinu og 
horfði á kvikmynd til að fá betri 
innsýn í notkun og gæði gömlu 
japönsku húsanna og sjá hvað 
hann spilaði stórt hlutverk.

Ég skoðaði matchiya hús, 
mosavaxna inngarða, zen garða, 
rýmisskipan í japönskum húsum 
og notkun rýma, svefnrými, 
hugleiðslurými, aðstöðu fyrir 
matreiðslu og geymsluaðferðir á 
japönskum sængum og dýnum 
svo eitthvað sé nefnt. 





Þróun verkefnis frá yfirferð 2

Nú var ég komin á þann stað að 
hönnunin mín var komin vel á veg.

En það vantaði eitthvað. Hvernig 
gat ég tengt byggingarnar mínar 
ennfrekar við staðinn?

Ákveðin atriði komu upp í hugann:
- Mýrin
- Vatn (úr ánni, frá fjallinu og 
   regnvatn)

Hugmynd um brunn varð til. 

Tengingin við mýrina fann ég í 
efnisvali. Koparpípa leiðir regnvatn 
af þaki niður í brunn í inngarði.





100 orð

Tilraun eftir tilraun til að semja 
100 orða texta um verkefnið.

Það tókst að lokum og fékk mig 
til að einbeita mér að því sem ég 
var komin með og styrkja það 
ennfrekar. 





Vog

Við veðraða eyðibýlið Moldbrekku 
rís afdrep fyrir myndlistarmann. 
Unnið er með andstæður og 
hvernig þær geta ýtt undir 
jafnvægi. Afdrep listamannsins 
samanstendur af tveimur 
nýbyggingum, önnur fyrir veru og 
hin fyrir vinnu. Milli bygginganna 
liggur gönguleið framhjá 
eyðibýlinu og tengir byggingarnar 
saman. Efnisval bygginganna 
dregur dám af eyðibýlinu og 
náttúrunni í kring. Hrá, slétt 
steypa og tyrft þak fellur vel að 
fjallshlíðinni. Sjónásar eru nýttir til 
að tengjast náttúrunni enn frekar. 
Útsýni upp í fjallshlíðina og yfir 
víðáttumikla sléttuna. Tilfinningin 
að vera inni en samt úti er ríkjandi. 
Köld og heit rými. Jafnvægi 
hugans og drifkraftur náttúrunnar.





Yfirferð 3

Fyrir þessa yfirferð var ég komin 
með rýmisskipan á hreint og 
fullmóta hlutverk hvers rýmis.

Áður en ég kynnti á yfirferðinni 
áttaði ég mig á að formin á 
byggingunum mínum væru 
fremur ólík. 

Auðvitað fékk ég síðan ábendingu 
um það þegar ég kynnti.

Ég þurfti að gera nýbyggingarnar 
tvær og eyðibýlið að einni heild - 
eins og fjölskyldu. 

Eitthvað þurfti að einfalda í 
vinnustofunni.

Sömuleiðis var mér bent á að 
hugsa mögulega frekar út í flæði 
rýmanna frekar en næði (e. 
privacy). 

Þeim fannst vatnsbrunnurinn 
skemmtilegt element en þeir vildu 
að ég gerði meira úr því. 





Þróun verkefnis frá yfirferð 3

Ég eyddi fáeinum dögum í að 
fínpússa það sem eftir var. 

Einfaldaði vinnustofuna með því að 
grafa hana niður í landið og setja 
flatt þak á hana.

Einfaldaði hurðar í vistarverunum 
fyrir betra flæði.

Aflaði mér innblásturs og 
upplýsinga fyrir vatns elementið. 

Nú var ég komin á þann stað 
að ákveða uppsetningu fyrir 
lokayfirferðina og prófdæminguna.
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Útskriftarsýning Kjarvalsstöðum



„Construction is the art of 

making a meaningful whole out 

of many parts.“ Peter Zumthor



Að lokum

Í gegnum allt ferlið var ég sífellt 
að minna mig á hvað ég væri að 
hanna og hvert markmið mitt með 
hönnuninni væri. 

Ég var stanslaust að afla mér 
upplýsinga í gegnum internetið, 
bækur, samtöl og jafnvel 
kvikmyndir. Ég skrifaði allt niður 
en það hjálpaði mér oftar en einu 
sinni að lesa yfir pælingar mínar 
þegar ég var strand í ferlinu.

Vettvangsferðirnar gáfu mér 
góða tilfinningu fyrir staðnum en 
ég hefði vilja fara oftar. Sýni og 
ljósmyndir leyfðu mér að halda í 
nálægðina við staðinn. 

Ég skissaði mig margoft í gegnum 
þröskulda sem urðu á vegi mínum.
Eitt besta ráð sem ég hef fengið 
var að skissa 12x að lágmarki 
sömu teikninguna og bera 
niðurstöðurnar saman. 

Það sem gaf mér hins vegar hvað 
mest var að setja sjálfa mig í spor 
kúnnans og ímynda mér að ég 
væri kúnninn. 
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