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Formáli 

Ég sæki innblástur að titli ritgerðarinnar í heiti sýningarinnar Skýjaborgir og loftkastalar sem 

Einar Þorsteinn tók þátt í á Kjarvalsstöðum árið 1976, en þar sýndu arkitektar teikningar og 

módel bygginga sem aldrei voru reistar. Þrátt fyrir mikla eljusemi og einstakan 

hugmyndaheim raungerðust fáar af hugmyndum Einars og einna helst í gegnum verk annarra. 

Eftir hann liggur ókönnuð og spennandi skýjaborg, byggð upp af því sem einkennist af því 

sem margir myndu telja þverstæður; náttúra, stærðfræði og guðspeki en voru í 

hugmyndaheimi Einars hljómfögur heild. 

Ég vil þakka starfsfólki Hönnunarsafns Íslands, Sigríði Sigurjónsdóttur og Þóru 

Sigurbjörnsdóttur, fyrir ómetanlegan aðgang að safni Einars Þorsteins, vinnuaðstöðu í 

safninu, hvatningu og veitta aðstoð. Þetta á einnig við um viðmælendur mínar og 

aðstandendur Einars Þorsteins. Þá vil ég þakka leiðbeinanda mínum Æsu Sigurjónsdóttur fyrir 

stuðning hennar og leiðsögn. Síðast vil ég þakka fjölskyldu minni, vinum og Báru Dís, fyrir 

ómetanlegan stuðning og aðstoð. 
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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um Einar Þorstein Ásgeirsson, arkitekt, hönnuð og stærðfræðing, sem 

segja má að hafi verið eini geimaldararkitektinn í íslenskri hönnunarsögu. Í gegnum Einar 

Þorstein öðluðust Íslendingar bein tengsl við frjóustu hugsuði 20. og 21. aldar á sviði 

hönnunar og byggingarlistar. Einar var frumkvöðull á mörgum sviðum, til að mynda í rúm- og 

formfræði, léttbyggingum og burðarforma, tjald- og hvolfbygginga og síðast en ekki síst á 

sviði vistvænna lausna. Hugmyndaheimur Einars Þorsteins átti sér fá takmörk og hannaði 

hann allt frá geimbyggðum á reikistjörnunni Mars til barnaleikfanga. Hugmyndum Einars var 

þó oft fálega tekið og þær álitnar á jaðrinum. Segja má að ferill Einars Þorsteins hafi fengið 

endurnýjun lífdaga þegar hann kynntist listamanninum Ólafi Elíassyni skömmu fyrir 

aldarmótin 2000. Í þessari ritgerð verður fjallað um ævi og hugmyndaheim Einars Þorsteins 

og samstarf hans við listamanninn Ólaf Elíasson. Þá verður sjónum beint að verkum Ólafs 

sem bera þess merki að vera undir sterkum áhrifum formheims Einars Þorsteins. Þá verður 

fjallað um þá togstreitu sem birtist í samstarfi listamannanna út frá hugmyndum um 

hnattvæðingu og samtímaleika, og hvernig hún birtist með ólíkum hætti í verkum þeirra. 
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Abstract 

Einar Þorsteinn Ásgeirsson was an architect, designer and a mathematician and the only 

Space Age architect in Icelandic design history. Through Einar Þorsteinn Icelanders had a 

connection to many of the greatest intellectuals of design and architectural history in the 20th 

and 21st century. Einar was a pioneer in different fields: geometry, lightweight architecture, 

tent structures and ecological solutions. The fertile mind of Einar Þorsteinn had few limits and 

he designed everything between space villages on Mars to children’s toys. However, his ideas 

were often greeted coldly and perceived as peculiar or unrealistic. Einar Þorsteinn shifted his 

course when he started working with artist Ólafur Elíasson in the 90‘s, giving his creative 

inventions a channel to the global art world. This thesis focuses on the life and works of Einar 

Þorsteinn, the collaboration with Ólafur Elíasson, the difference in their artistic and 

ideological approach and how they approach contemporaneity and globalism in different 

manners. 
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Inngangur 

Hugmyndaheimur og ævistarf hönnuðarins Einars Þorsteins Ásgeirsonar hefur síðustu 

misseri, eða allt frá andláti hans árið 2015, fengið síaukna athygli, sem álykta má að stafi af 

aukinni umræðu um sjálfbærni og vistvæna möguleika. Einar Þorsteinn, sem var menntaður 

arkitekt frá Tækniháskólanum í Hannover í Þýskalandi, var mikill frumkvöðull þegar kom að 

léttbyggingum og burðarformum, rúm- og formfræði. Þá voru hugmyndir hans um 

borgarskipulag og lausnir við gerð híbýla afar nýstárlegar. Einar skilur eftir sig merkilegan 

hugmyndaheim, til dæmis um hátækniborg undir glerhjúpi á hálendi Íslands og formið 

gullinfang sem afleiðing rannsókna hans á sviði rúmfræði. Drifkraftur Einars Þorsteins var að 

stuðla að jafnvægi milli manna, huga og náttúrunnar, og var hann óþreytandi í að miðla 

hugsjónum sínum áfram til almennings. Einar Þorsteinn var gífurlega afkastamikill í þýðingu 

og útgáfu um skipulags- og byggingartækni, sem og um sálarlíf manna sem hann taldi vera í 

beinum tengslum við híbýli þeirra. Einar vildi brjóta á bak aftur formfastar hefðir Íslendinga 

en hlaut ekki erindi sem erfiði. Segja má að ferill Einars Þorsteins hafi fengið endurnýjun 

lífdaga þegar hann hóf árið 1996 samstarf við listamanninn Ólaf Elíasson, sem þá var að stíga 

sín fyrstu skref inn í alþjóðlegan myndlistarheim. Í verkum Ólafs má sjá augljós merki um 

formheim Einars Þorsteins, það á bæði við um form og rýmisrannsóknir Einars en ekki síður 

verkfræðilegar útfærslur í verkum Ólafs. Samstarf þeirra spannaði 16 ár, frá árinu 1996 til 

2012. 

Einar Þorsteinn var geimaldarmaður, eins og Guðmundur Oddur Magnússon orðar það í 

ritinu Hugvit sem gefið var út í tengslum við sýningu Hafnarborgar á hugmyndaheimi Einars 

Þorsteins árið 2011; Einar var lífæð Íslands við framúrstefnuarm byggingarlistar og við 

hugsuði 20. aldarinnar á borð við Buckminster Fuller (1895–1983), Frei Otto (1925–2015) og 

Linus Pauling (1901–1994). Sá fyrst nefndi var mikil áhrifavaldur í lífi Einars Þorsteins og 

voru það verk Fullers sem kveiktu áhuga hans á kósmískri formfræði, og átti síðar eftir að 

verða með þeim mikill vinskapur. Einar Þorsteinn nam í Vestur-Þýskalandi eftirstríðsáranna 

þaðan sem hann útskrifaðist 1969. Eftir nám vann hann hjá Frei Otto, frumkvöðli í 

burðarformum og tjaldbyggingum og öðlast þar reynslu í hönnun léttbygginga. Einar 

Þorsteinn starfaði með Seglagerðinni Ægi í fjöldamörg ár og vann með fyrirtækinu að 

fjölbreyttum tjaldbyggingum. 

Eftir Einar Þorstein liggja hundruð, ef ekki þúsundir, pappírslíkana sem hann gerði til þess 

að átta sig betur á flóknum rúmfræðiformum sem hann sagði mannshugann ekki hafa skilning 
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á að skynja, vegna þess hve margar víddir þau hafa. Árið 1998 uppgötvaði Einar Þorsteinn 

flötung sem fékk nafnið Gullinfang (e. quasibrick), sem er staflanlegur tólfflötungur. Þessi 

uppgötvun átti eftir að verða listamanninum Ólafi Elíassyni mikil happafengur, og var formið 

meðal annars notað í glerhjúp tónlistarhússins Hörpu. Einar starfaði í Studio Olafur Eliasson í 

Berlín frá árinu 2000. Að einhverju leyti raungerðist hugmyndaheimur Einars Þorsteins í 

verkum Ólafs Elíassonar og unnu þeir verk sem hefðu ekki orðið til án hvors annars. Hlutur 

Einars var ómetanleg þekking á formfræði og getu til útreikninga á vinnustofu Ólafs og 

Ólafur vakti form og hugmyndaheim Einars til lífs í verkum sínum. Enn þann dag í dag birtast 

hugmyndir Einars í verkum Ólafs, til dæmis í Green light, listrænni vinnusmiðju (e. artistic 

workshop) sem fór fram á Feneyjatvíæringnum 2017.
1
 

Skömmu fyrir andlát Einars Þorsteins var ævistarf hans gefið Hönnunarsafni Íslands. 

Ákveðið var að hefja skráningu og úrvinnslu á þessari nýju safneign fyrir opnum tjöldum, á 

sýningu sem bar titillinn Safnið á röngunni. Munirnir í safni Einars Þorsteins Ásgeirssonar 

telja á annað þúsund og því um afar umfangsmikið verk að ræða, sem er hvergi nærri lokið 

þegar þessi ritgerð er skrifuð.
2
 Líklegt er að safngjöf þessi og starf Hönnunarsafns Íslands hafi 

orsakað aukinn áhuga á ævistarfi Einars Þorsteins, með sýningu, fyrirlestrum og umfjöllunum. 

Hins vegar hefur ekki mikið verið skrifað um Einar Þorstein og hugmyndaheim hans. Á hann 

er minnst í greinum og umfjöllunum um Ólaf Elíasson og liggur eftir þá Ólaf talsvert af 

ritgerðum um rannsóknir þeirra og hugmyndir (sjá heimildaskrá). 

Einar Þorsteinn var ötull við útgáfu á sviði byggingalistar, skipulagsmála, rúmfræði og 

vísinda en einnig um andleg málefni og handanheima. Hugmyndir Einars voru afar 

framúrstefnulegar í íslensku samhengi, þegar íslenskur steypubrútalismi réði ríkjum talaði 

hann fyrir vistvænum húsum úr léttum burðarformum.
3
 Hann hafði einnig mikinn áhuga á 

yfirskilvitlegum fyrirbærum svo sem sálnaflakki, fyrra lífi og lífi eftir dauðann, geimverum og 

                                                 
1
 „Green light: an artistic workshop,“ Studio Olafur Eliasson, http://olafureliasson.net/greenlight/ (síðast sótt 31. 

ágúst 2019); Nina Azzarello, „Olafur Eliasson brings the green light workshop to the Venice Art Biennale,“ 

Designboom, 11. maí 2017, https://www.designboom.com/art/olafur-eliasson-green-light-venice-art-biennale-05-

11-2017/  
2
 „Safnið á röngunni með Einari Þorsteini,“ Hönnunarsafn Íslands, 

http://www.honnunarsafn.is/is/syning/safni%C3%B0-%C3%A1-r%C3%B6ngunni-me%C3%B0-einari-

%C3%BEorsteini (sótt 26. desember 2018). 
3
 Pétur H. Ármannsson, Ólöf K. Sigurðardóttir og Guðmundur Oddur Magnússon, ritstj, Hugvit: Einar Þorsteinn 

(Hafnarfjörður: Hafnarborg, 2011), 13; Einar Þorsteinn Ásgeirsson, „Húsbyggingar úr öskutunnunni,“ Lesbók 

Morgunblaðsins, 8. febrúar 176, 4-5; Einar Þorsteinn Ásgeirsson, „Orkuhúsið,“ Lesbók Morgunblaðsins, 15. júní 

1976, 6-7; Súsanna Svavarsdóttir, „Hægindastóllinn er ekki mín tilvera,“ Land og Saga 2, nr. 3 (2008), 42-46. 
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óhefðbundnum lækningum
4
, og því málaður sem furðufugl í heimi þar sem esóterík og 

fyrirbæri sem erfitt er að útskýra eða sanna eru jaðarsett. Hins vegar má segja að þetta breiða 

áhugasvið Einars sé til marks um hve opinn hann var fyrir nýjum hugmyndum en hann var 

bæði maður raunvísinda og afburða stærðfræðingur, en ekki síður maður hins yfirskilvitlega. 

Einar kom víða við á lífsleið sinni og var tengdur inn í straumlínur alþjóðlegs arkitektúrs, 

ferðaðist víða og hafði stórt og mikið tengslanet við marga mestu hugsuði þess tíma. Enn eru 

þessi mörgu herbergi, sem líf Einars var, ókönnuð. Mikil þörf er fyrir frekari rannsóknir á ævi 

hans svo sem tengsl hans við Buckminster Fuller, tíma hans hjá Frei Otto, kúluhúsin sem 

hann teiknaði á Íslandi sem og tjaldbyggingarnar, fræðsluþætti starfsævi hans svo sem 

umfangsmikil skrif bæði í tímarit, dagblöð og í útgefnum bókum hans, bréfaskóla sem hann 

hélt úti og kallaðist Handmenntaskóli Íslands, fræðsluefni um stærðfræði fyrir börn svo 

eitthvað sé nefnt og síðast en ekki síst formfræði rannsóknir hans í alþjóðlegu samhengi. 

Stærðfræðiheimur Einars Þorsteins er þess eðlis að afar erfitt er fyrir listfræðing að gera 

honum góð skil, þrátt fyrir talsverðan áhuga og vilja, og því væri mikilvægt þekkingarsköpun 

að stærðfræðingur kæmi að frekari rannsóknum um Einar Þorstein enda fékkst hann við 

rannsóknir og gerði uppgötvanir á stærðfræði sem eflaust er mikilvægt fyrir sögu raunvísinda 

á Íslandi að skrásetja. Í þessari ritgerð verður litið framhjá esóterískum hugmyndum Einars 

Þorsteins sökum þess hve umfangsmiklar þær eru. Þær krefjast sérstakra rannsókna og 

samhengis sem er utan þess fræðilega ramma sem notaður er í ritgerðinni. 

Aðdragandi verkefnisins var sá að í marsmánuði 2018 fór höfundur í starfsnám á 

Hönnunarsafn Íslands í tengslum við nám sitt í listfræði. Á þeim tíma var starfsfólk 

Hönnunarsafnsins að fara í gegnum muni úr safngjöf Einars Þorsteins og fékk höfundur það 

hlutverk að fara yfir skissubækur og dagbækur Einars og flokka þær. Við yfirferðina kom í 

ljós að Einar Þorsteinn var mikill dulspekingur, sem og raunvísindamaður, sem þykja oft 

miklar þverstæður í hinum akademíska heimi — og jafnvel litið hornauga. Síðar komst ég að 

því að Einar synti ekki aðeins á móti straumnum sjálfur, heldur lagði lykkju á leið sína til þess 

að kynnast öðrum hugsuðum sem gerðu það sama. Því dýpra sem kafað er ofan í ævistarf og 

hugmyndaheim Einars Þorsteins, því fleiri áhugaverðir vinklar birtast manni til frekari 

rannsókna. 

                                                 
4
 Safn Einars Þorsteins Ásgeirssonar, laus blöð í skjalasafni, kassi 10; Einar Þorsteinn Ásgeirsson, „Boðskapur 

utan úr víddum geimsins frá árinu 1948,“ Nýir tímar 4, nr. 1 (1997): 40; Einar Þorsteinn Ásgeirsson, „Viðtal við 

ferðalang utan úr geimnum,.“ Nýir tímar 3, nr. 6 (1996): 34-35. 
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Tilgangurinn með þessari ritgerð er að skrifa yfirlit um starfsævi Einars, þó slíkt sé afar 

erfitt vegna þess hve skráning á gögnum hans er stutt komin í safninu. Þá vann Einar lengi að 

sömu verkefnum og því getur reynst erfitt að átta sig á því hvar endir og upphaf verkefna hans 

liggur.  

Í ritgerðinni mun ég gera hugmyndaheimi Einars skil, greina mikilvægi hans í hönnunar- 

og arkitektasögu og framlag hans til þess. Beitt verður kenningum Terry Smith um 

samtímaleika og ferill Einars skoðaður í því ljósi. Hann var bæði framúrstefnu- og 

nútímamaður, starfaði á tímum þar sem áhugi á framtíðinni og tækni var markmið framfara, 

en hann var einnig hnattvæddur hönnuður, og þvertók t.a.m. fyrir það að glerhjúpur Hörpu 

væri byggður á stuðlabergi samkvæmt formi eins og oft hefur verið haldið fram heldur væru 

hugmyndir hans byggðar á áratuga rannsóknum hans í stærð- og formfræði og vísa til 

heimsmenningar í stærra og víðara samhengi.  

Í fyrsta kafla er fjallað um ævi og störf Einars Þorsteins, frá safni Einars Þorsteins í 

Hönnunarsafni Íslands, frá námsárunum og starfi hans í Atelier Warmbronn, stúdíói Frei 

Ottos. Þá verður fjallað um arkitektinn Buckminster Fuller og kynnum þeirra Einars. Einnig 

verður fjallað um störf Einars á Íslandi á árunum 1972 til 2000 og uppgötvanir hans á sviði 

form- og rúmfræði. Annar kafli fjallar um Ólaf Elíasson og stúdíó hans í Berlín, þar sem Einar 

starfaði. Fjallað verður um samstarf þeirra, upphaf þess og hvernig það þróaðist. Í þriðja kafla 

verður farið yfir nokkur þeirra verka sem Einar og Ólafur unnu saman. Ekki er hægt að gera 

öllum verkum samstarfs þeirra skil í þessari rannsókn og verður því sjónum beint að verkum 

Ólafs sem bera þess merki að vera undir sterkum áhrifum formheims Einars Þorsteins. Þá 

verður fjallað um þá togstreitu sem birtist í samstarfi listamannanna út frá hugmyndum um 

hnattvæðingu og samtímaleika, og hvernig hún birtist með ólíkum hætti í verkum þeirra. 

Mikilvægur þáttur við gerð ritgerðarinnar voru samskipti við aðstandendur Einars. Þrjú 

viðtöl voru tekin við fimm einstaklinga. Höfundur hafði samband við Trausta Valsson, 

frænda, samstarfsfélaga og vin Einars Þorsteins, Pétur H. Ármannsson, arkitekt og fræðimann 

sem hefur skrifað um íslenska byggingarlist og hann var einnig sýningarstjóri Hugvits, 

yfirlitssýningar á verkum Einars Þorsteins sem sett var upp í Hafnarborg í Hafnarfirði árið 

2011. Var ákveðið í samráði við þá Pétur og Trausta að viðtalið yrði tekið við þá saman. Þá 

hafði höfundur einnig samband við Sif Einarsdóttur, dóttur Einars Þorsteins. Þegar viðtal við 

Sif fór fram var Auður Sigurðardóttir, fyrsta eiginkona Einars Þorsteins, í heimsókn hjá dóttur 

sinni og var henni boðið að taka þátt sem hún þáði. Þá fékk Guðrún Lára Ásgeirsdóttir, systir 

Einars Þorsteins, fregnir af ritgerðinni og óskaði eftir að hitta höfund. Viðtölin voru 
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mikilvægur þáttur til þess að hægt væri að fá betri yfirsýn yfir ævi Einars, hugmyndir hans og 

persónu, og sannreyna þær upplýsingar sem fyrir lágu. Með þessari ritgerð er því reynt að 

leggja grunn að áframhaldandi rannsóknum á hugmyndum og verkum Einars Þorsteins og 

mikilvægum þætti hans í list Ólafs Elíassonar.  
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1 Einar Þorsteinn Ásgeirsson 

1.1 Safn Einars Þorsteins Ásgeirssonar 

Árið 2014 gaf Einar Þorsteinn Ásgeirsson Hönnunarsafni Íslands ævistarf sitt. Gögnin sem 

ritgerð þessi byggir á eru að miklu leyti frumheimildir úr Safni Einars Þorsteins Ásgeirssonar, 

sem er undirsafn Hönnunarsafnsins. Safneignin er afar umfangsmikil en allir hans munir fóru 

til safnsins. Meðal munanna eru pappírsmódel sem hann notaði til tilrauna; teikningar bæði af  

 byggingum og geómetrískum formum; listaverk; dagbækur hans, skissubækur, 

ferðadagbækur, stærðfræðiútreikningar; módel af húsum og listaverkum; ljósmyndir úr 

einkasafni; úrklippur; bréf, tölvupóstar og símskeyti; persónulegar símaskrár, nafnspjöld, 

auglýsingabæklingar; fjármálayfirlit, reikningar og nótur; jafnvel fatnaður og þá leynist 

ýmislegt óvanalegt í safneigninni líkt og hár Einars Þorsteins. Líkja mætti dánarbúi Einars við 

nokkurs konar „Wunderkammer“, furðugripasafni, en vinnustofur Einars vöktu alla tíð mikla 

athygli. Til að mynda hefur Ólafur Elíasson lýst fyrstu heimsókn sinni í Álafosskvosina, þar 

sem Einar bjó og starfaði um langt skeið og notar þar hugtakið „Wunderkammer“, en einnig 

aðstandendur Einars og blaðamenn. Þar voru pappírsmódel út um öll borð og upp um veggi, 

skúlptúrar, fundnir hlutir, teikningar og aðrir hlutir sem vöktu forvitni Einars og gátu verið 

vísbendingar á ferðlagi hans í leit að skilningi á raunveruleikanum. Þegar munir Einars 

Þorsteins voru fluttir til Íslands, við heimför hans árið 2012, varð nokkuð stór hluti módela 

hans eftir í stúdíói Ólafs.
5
 Sum þeirra voru hluti af verkum, eins og t.d. Model Room, Model 

for Spiral City, 3D Fivefold Symmetry og Yellow Boxes en önnur tengjast stærra sköpunarferli 

verka. Því er það svo að mörg glæsilegustu módela Einars Þorsteins tilheyra Studio Olafur 

Eliasson en ekki safni Einars Þorsteins Ásgeirssonar og Hönnunarsafni Íslands. 

Á tímabilinu 6. mars 2018 til 3. mars 2019 var sýningin Safnið á röngunni opin í 

Hönnunarsafni Íslands.
6
 Sýningin var í raun skrásetningarverkefni þar sem safneign var tekin 

upp fyrir augum sýningargesta og skráð jafnóðum. Hins vegar var verkefninu ekki lokið þegar 

því var pakkað niður í geymslu. Á safninu vinna aðeins fimm einstaklingar: þar starfa 

forstöðumaður, við afgreiðslustörf vinna þrír, og einn starfsmaður, Þóra Sigurbjörnsdóttir 

                                                 
5
 Þóra Sigurbjörnsdóttir, samtal við höfund, sumar 2019; Ólafur Elíasson, „Remembering Einar Thorsteinn,“ 

Myndband birt á Studio Olafur Eliasson TV. Fyrirlestur í Hönnunarsafni Íslands, Garðabæ, 18. október 2018. 

https://www.soe.tv/videos/olafur-eliasson-remembering-einar-thorsteinn (síðast sótt 11. júní 2019); Ursprung, 

„From Observer to Participant in Olafur Eliasson‘s Studio,“ 10. 
6
 „Safnið á röngunni með Einari Þorsteini,“ Hönnunarsafn Íslands, 

http://www.honnunarsafn.is/is/syning/safni%C3%B0-%C3%A1-r%C3%B6ngunni-me%C3%B0-einari-

%C3%BEorsteini (sótt 26. desember 2018). 
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listfræðingur, sinnir safneign og skráningu. Þessi þröngi kostur safnsins gerir það að verkum 

að verkefni á borð við þetta, að taka við allri starfsævi Einars Þorsteins, er afar erfitt og enn 

hefur skráningu ekki verið lokið nema að litlu leyti. Því miður kemur enginn sérfræðingur í 

skjalavörslu eða skráningu skjala að verkefninu.  

Öll skjöl sem voru í eigu Einars Þorsteins eru hluti þess safns en hafa ekki verið aðskilin í 

sérstakt skjalasafn. Aðeins hefur lítið brot safnsins verið skráð í Hönnunarsafni Íslands og því 

stærstur hluti þeirra gagna sem stuðst er við, enn óskráð og án númers. Í fjölda kassa eru skjöl 

í möppum eins og þær komu frá Einari, þ.e. að skjölin hafa ekki enn verið tekin úr möppunum 

og í þeim tilfellum sem skjölin hafa verið sett í skjalakassa hefur lítið verið farið yfir þau og 

engin yfirlit eru til um innihald kassanna. Af þeim sökum þurfti ég að reiða mig á minni 

starfsmanna safnsins til að finna tiltekin gögn sem ég vissi af. Þá voru margir kassanna 

merktir „ýmis skjöl“, en þau heiti voru að sögn Þóra Sigurbjörnsdóttir, starfsmanns 

Hönnunarsafnsins, valin eftir því hvernig Einar Þorsteinn merkti þær. Þá var ákveðið að nýta 

plássið í hverjum skjalakassa svo oftar en ekki eru margar möppur í sama skjalakassanum, þá 

voru settir nokkurskonar vasar úr arkíf pappír til þess að afmarka innihald hverrar möppu. Ef 

möppur Einars Þorsteins voru merktar fór sú merking á kassana og í þeim tilvikum sem það á 

við, á „vasana“ í kössunum.  

Það var afar erfitt viðureignar að ná heildarmynd yfir safnið vegna þess hve margir gripir 

eru í safneigninni, hve stórt hlutfall þess er óskráð og að ekkert yfirlit er til yfir innihald 

kassanna. Ég nálgaðist safneignina með þeim hætti að gera lista yfir þau efnisorð sem gætu 

tengst ritgerðinni og þeim þáttum sem ég hafði ákveðið að fjalla um. Starfsmenn safnsins fóru 

þá í safnageymsluna þar sem safn Einars Þorsteins er geymt og reyndu að finna þá kassa sem 

voru ýmist merktir með þeim efnisorðum eða ártölum sem ég leitaði eftir en einnig þá kassa 

sem Þóra taldi að innihéldu eitthvað gagnlegt.  

Ferill Einars Þorsteins var svo fjölbreytilegur og umfangsmikill að ein stærsta áskorunin 

var að týnast ekki í skjölunum þegar áhugaverð gögn komu upp úr möppunum, væru þau 

ótengd ritgerðinni. Þá var stundum erfitt að sjá fyrir hvað myndi nýtast og hvað ekki þar sem 

ekki virtist augljóst við fyrstu sýn hvaða þættir tengdust enda enginheildarsýn yfir störf Einars 

Þorsteins til, hvorki hjá fræðimönnum né starfsmönnum safnsins. Gróf tímalína var sett upp 

við gerð sýningarinnar Hugvits í Hafnarborg og var hún nýtt til stuðnings. Upphaflega var 

ætlun mín að reyna að leggja drög að nákvæmari tímalínu þar sem mikil vöntun er á slíkri 

þekkingu. Hinsvegar er það ekki einfalt verk að kortleggja feril Einars Þorsteins þar sem hann 

vann að sömu rannsóknum og svipuðu efni alla tíð. Því er ekki alltaf einfalt að átta sig á því 
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frá hvaða tíma verkin, skissurnar og módelin eru. Vegna þess að stór hluti þeirra gagna sem 

ég skoðaði var ómerktur gaf ég hverjum kassa númer og hélt skrá yfir hvað á þeim stæði, 

hvað væri í þeim að finna en þó ekki nákvæmt innihald þar sem magnið er svo mikið. Þá 

skannaði ég þau skjöl sem mér þóttu áhugaverð en gaf þeim ekki númer heldur skráði í hvaða 

kassa þau væru og í hvaða „vasa“ ef við átti. Töluvert af skjölum voru laus í pappakössum og 

óskráðum möppum og öskjum, eins og þær komu frá aðstandendum Einars Þorsteins. Ekki 

var farið yfir tölvur og hörð drif Einars Þorsteins þar sem upplýsingar um tilurð þeirra komu 

of seint í ljós. Þar gæti leynst mikið magn mikilvægra upplýsinga fyrir rannsóknir í 

framtíðinni. Þá er mikilvægt að reyna að fá aðgang að tölvupóstum Einars áður en langt um 

líður svo hægt sé að afla gagna áður en það verður of seint. Mikið happ er að Einar tilheyrði 

kynslóð þeirri sem prentaði stundum út tölvupósta sem hann fékk. 

Í rannsóknarferlinu opinberaðist hve skipulögð, fagleg skjalavarsla og umsýsla gagna er 

mikilvæg þegar kemur að þekkingarsköpun á vettvangi listgreina. Þá var einnig ljóst hve 

mikilvægt er að listamenn gæti þess að halda utan um rafræn gögn sín og öll rafræn samskipti. 

Mikil áskorun verður í framtíðinni að nálgast persónuleg skjöl listamanna þegar stærsti hluti 

þeirra er á rafrænu formi. Þetta á við um umsóknir um styrki, þátttöku í sýningum og 

gestavinnustofum, samskipti við aðra listamenn, sýningarstjóra og svo mætti áfram telja.  

1.2 Æskuárin og dvöl í Þýskalandi 

Einar Þorsteinn Ásgeirsson var fæddur í Ási (Sólvallagötu 23) í Reykjavík þann 17. júní 1942, 

sonur hjónanna Ásgeirs Ó. Einarssonar (1906–1998), dýralæknis og Kirstínar Láru 

Sigurbjörnsdóttur (1913–2005), handavinnukennara. Einar Þorsteinn sleit barnaskónum í 

Reykjavík ásamt fjórum systrum en í Ási bjó einnig móðurafi Einars Þorsteins, séra 

Sigurbjörn Á. Gíslason (1876—1969). Einar Þorsteinn gekk í Menntaskólann í Reykjavík og 

útskrifaðist þaðan árið 1962.
7
 Líkt og óvenju margir af bekkjarfélögum hans úr MR hélt hann 

til náms í arkitektúr í Þýskalandi, en í viðtali sem Guðmundur Oddur Magnússon (1955–) tók 

við Einar Þorstein í Berlín árið 2011, segir Einar að afar vinsælt hafi verið meðal ungmenna 

að fara til Þýskalands og nema arkitektúr. Má í því samhengi nefna bekkjarfélaga Einars þá 

Stefán Benediktsson (1941–), Guðlaug Gauta Jónsson (1941–), Garðar Halldórsson (1942–), 

                                                 
7
 „Einar Þorsteinn Ásgeirsson,“ Morgunblaðið, 8. maí 2015, https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1552666/ 

(síðast sótt 17. ágúst 2019); „Lára Sigurbjörnsdóttir (1913–2005),“ Kvennasögusafn Íslands, 

https://kvennasogusafn.is/index.php?page=Lara-Sigurbjoernsdottir (sótt 15. ágúst 2019); Guðrún Lára 

Ásgeirsdóttir, samtal við höfund, 21. ágúst 2019. 
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Ingimund Sveinsson (1942–) og Örn Sigurðsson (1942–).
8
 Einar Þorsteinn lauk námi við 

Tækniháskólann í Hannover (Die Technische Universität Hannover) í Vestur-Þýskalandi, 

þaðan sem hann útskrifaðist árið 1969.
9
 Að námi loknu sótti Einar Þorsteinn um starf hjá 

arkitektinum Frei Otto (1925–2015) í Stuttgart þar sem hann starfaði frá árinu 1969 til 1971 

við Atelier Warmbronn, sem var stúdíó Frei Ottos, en einnig í hlutastarfi við Stuttgart háskóla 

við Stofnun fyrir léttbyggingar (þýsk. Institut für leichte Flächentragwerke der Universtität 

Stuttgart). Einar Þorsteinn kynntist Frei Otto á námsárunum í Hannover á þingi arkitekta þar 

sem Frei Otto hélt fyrirlestur um það hvernig fólk myndi búa í framtíðinni. Einar segir í 

viðtali að hann hafi strax skynjað að þarna væri á ferðinni framúrstefnumaður sem synti á 

móti straumnum og væri litinn hornauga af stétt arkitekta. Frei Otto hafi verið óþekka barnið 

— enfant terrible. Einar Þorsteinn hafði af þeim sökum mikinn áhuga á að kynnast honum 

betur og sótti því um starf við stúdíó hans að útskrift lokinni, en á þeim tíma unnu um 70 

manns í stúdíó Frei Ottos. Otto varð því nokkurs konar lærifaðir Einars eftir útskrift hans úr 

Tækniháskólanum í Hannover. Nálgun hans að arkitektúr var heildstæð og fékk hann breiðan 

hóp sérfræðinga sér til aðstoðar, svo sem líffræðinga, verkfræðinga, heimspekinga, 

náttúrufræðinga, listamenn og aðra arkitekta. Frei Otto hlaut Pritzker verðlaunin, stundum 

nefnd Nóbelsverðlaun arkitekta, skömmu áður en hann lést árið 2015. Við tilefnið sagði hann 

það aldrei hafa verið markmið sitt að hljóta verðlaunin, þó það gleddi hann. Drifkraftur hans 

var að gera nýja gerð bygginga til þess að bæta líf fátækra, sér í lagi í kjölfar náttúruhamfara. 

Sór hann þess eið að nýta þann stutta tíma sem hann ætti eftir til að hjálpa mannkyninu. Áhugi 

Frei Otto á léttbyggingum var að hluta til vegna þess hve hagkvæmar og vistvænar þær væru. 

Þessar hugmyndir ríma afar vel við þær hugsjónir sem birtust í verkum Einars Þorsteins.
10

  

Á tímanum í Atelier Wambronn vann Einar meðal annars að tjaldbyggingu fyrir 

Ólympíuleikvanginn í München í Þýskalandi, sem haldnir voru árið 1972 (sjá mynd 2). 

Byggingin er eitt þekktasta verk Frei Otto, fíngerð og létt, en þó hátæknileg tjöld úr plexigleri 

sem var teygt og togað til styrkingar og borið af neti stálkapla og hvíldi á því á sveigjanlegum 

gúmístautum. Þetta var í fyrsta sinn sem Frei Otto notaði aðferð sína í svo stórt mannvirki, en 

                                                 
8
 Guðmundur Oddur Magnússon, „Viðtal í Berlín 2011: Goddur ræðir við Einar Þorstein,“ myndband birt á 

YouTube. 53:51-1:18:15. Birt af „Trausti Valsson,“ 13. apríl 2018. Án útgáfustaðar: 2018, 55:37-55:53; Trausti 

Valsson og Pétur H. Ármannsson, viðtal höfundar, 5. júlí 2019. 
9
 Safn Einars Þorsteins Ásgeirssonar, kassi 02, vasi 03. 

10
 Safn Einars Þorsteins Ásgeirssonar, kassi 02, vasi 02 og 03; Trausti Valsson, „Viðtal í Berlín 2004: Trausti 

Valsson ræðir við Einar Þorstein“, myndband birt á Youtube 2018; án útgáfustaðar), 01:42-05:50; Guðmundur, 

„Viðtal í Berlín 2011“ 56:49-59:57; Trausti Valsson, „Um Einar Þorstein Ásgeirsson (1972-2015),“ Land og 

Saga 12, nr. 44 (2018): 24-27; Pritzker Architecture Prize, „Frei Otto Receives the 2015 Pritzker Architecture 

Prize,“ fréttatilkynning, 23. mars 2015. https://www.pritzkerprize.com/2015/media-release (sótt 28. ágúst 2019) 
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engar stærðfræðilegar greiningar voru til fyrir strúktúra af þessu tagi og því um mikið 

frumkvöðlastarf að ræða. Sagðist Einar hafa orðið afar áhugasamur um burðarvirki eftir 

tímann í Atelier Warmbronn hjá Frei Otto, og að hann hafi verið tengdur strúktúrum æ 

síðan.
11

 Á þeim tíma sem Einar Þorsteinn vann hjá Frei Otto tók hann einnig þátt í að þróa 

hugmyndir um hátækniborg á heimskautasvæðinu, meðal annnars með hinum verðlaunaða 

japanska arkitekt Kenzo Tange (1913–2005). Einar Þorsteinn vann að tillögunni árið 1971 en 

hún var tilkomin vegna áhyggja um offjölgun mannkynsins. Urðu þá til hugmyndir um að 

byggja stóra hvelfingu með hlýju loftslagi sem hýsa myndi útópíska nútímaborg.
12

 

1.3 Buckminster Fuller 

Richard Buckminster Fuller (1885–1983) var bandarískur framúrstefnu arkitekt, 

uppfinningamaður og vísindamaður. Hann var mikill áhrifavaldur á 7. áratug 20. aldar í 

Bandaríkjunum og þrátt fyrir lokið lokaprófi í verkfræðinámi sínu í Harvard háskóla hlaut 

hann viðurkenningar og lof fyrir uppgötvanir sínar á sviði arkitektúrs, og þá sér í lagi 

líffjölbreytileika, sjálfbærni, rúmfræði og burðarforma. K. Michael Hays, sagnfræðingur á 

sviði byggingarlistar, sem skrifað hefur um Fuller og var sýningarstjóri sýningar sem sett var 

upp á Whitney Museum á verkum Fullers árið 2008, skrifar í bókinni Buckminster Fuller: 

Starting with the Universe sem gefin var út í tengslum við fyrrnefnda sýningu, að Fuller hafi 

ekki talist arkitekt í hefðbundnum skilningi þess orðs og að hann hafi oft verið gagnrýndur 

fyrir að nota titilinn. Hays lítur svo á að arkitektúr snúist um framsetningu, að miðla 

menningu og að hlutverk arkitektsins sé að takast á við þá kóða sem framleiði menningu og 

hin formlegu viðmið sem gengið hafa áfram í gegnum söguna og leggi grundvöllinn að 

merkingunni sem áhorfandinn sé læs á. Hays segir að í þessum skilningi hafi Fuller ekki haft 

áhuga á arkitektúr, það er að segja, að hann hefði ekki haft áhuga á þessum menningarlegu 

kóðum.
13

 Sama dóm myndu margir fella um Einar Þorstein. Hann hafði lítinn áhuga á 

fagurfræði og er það ein af ástæðum þess að hús hans náðu ekki vinsældum að sögn Péturs H. 

Ármannssonar og Trausta Valssonar. Tæknilegar og vistvænar útfærslur, sem og fjárhagsleg 

hagkvæmni gengu alltaf fyrir estitíkinni. Einar lagði mikla áherslu á að kúluhúsin væru 

fjárhagslega aðgengileg almenningi, bæði hvað varðar kostnað við bygginguna og að fólk 
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gæti byggt húsin sjálft. Hugmyndina hafi skort tærleika, ekki tæknilega heldur 

fagurfræðilega.
14

 

Árið 1927 hannaði Fuller Dymaxion House, sterkbyggt, fjöldaframleitt hús sem auðvelt var 

að flytja og setja saman — nokkurs konar íbúðarvél. Hann varð þekktur af litlum hópum 

arkitekta, m.a. vegna fyrirlestra um Dymaxion House. Árið 1947 kom Fuller fram á 

sjónarsviðið með geodesísku hvelfingarnar, sem var sú uppfinningu sem síðar átti eftir að gera 

hann frægan. Þar nýtti hann formúlu sem hann skapaði og fékk einrétt á og var sótt til 

rúmfræði náttúrunnar. Strax á 7. áratugnum voru geodesísku hvelfingarnar orðnar 3.000 

talsins um víða veröld — allt frá litlum híbýlum yfir í gríðarstór iðnaðar- og 

hernaðarmannvirki. Geodesísku hvelfingar Fullers voru fyrst sýndar í Mílanó árið 1954 og 

vöktu þar athygli alþjóðlega hönnunarsamfélagsins. Sama ár hlaut hann einkaleyfi fyrir 

hvelfingunni í Bandaríkjunum. Á árunum á eftir hélt frægðarsól Fuller áfram að rísa og má 

segja að hápunktur hennar hafi verið á heimsýningunni EXPO 67 í Montreal í Kanada þegar 

Fuller hannaði sýningarskála Bandaríkjanna. Strúktúrinn ber nafnið Biosphere, sem þýðir 

lífhvolf á íslensku, og er gífurlega stór geodesísk hvelfing, úr stáli og glæru plexigleri.
15

 

Þrátt fyrir að vera þekkt sem sterkbyggðasti strúktúr sem völ er á verður að horfa á 

geodeísku hvelfingar Fullers fyrst og fremst sem kerfi sem byggir á fjarlægðum og hreyfingu 

að sögn K. Michael Hays. Hann lýsir því sem svo að hvelfingarnar séu afurð rúmfræði hans 

og styrkur hvelfinganna komi frá formúlu sem Fuller átti einkarétt á og kallaði Dymaxion. Þar 

sameinar hann fjórflötung (e. tetrahedron) og tvítugflötungur (e. icosahedron) til þess að jafna 

út spennu og þrýsting og með því dreifa álaginu jafn í gegnum allan strúktúrinn og úr verður 

cuboctahedron. Það er margflötungur með 14 fleti, sex ferhyrninga og átta þríhyrninga — 24 

eins brúnir og 12 eins hornpunktar með tveimur þríhyrningum og tveimur ferhyrningum sem 

mætast. Ef við pökkum tólf kúlum utan um eina kúlu og tengjum miðjur ytri kúlnanna 12 

gefur það okkur cuboctahedron; miðja hverrar ytri kúlu tengist miðju kúlunni með sama bili. 

Þetta kallaði Fuller einnig „vector equilibrium“, eða vigurjafnvægi, vegna þess að 

radíus miðju að hornpunkti er jafn lengd brúnarinnar. Útaf styrknum sem formúlan veitir er 
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15

 Calvin Tomkins, „In the Outlaw Area,“ í Buckminster Fuller: Starting with the Universe, ritstj. Hays og 
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hægt að gera módelið úr hvaða efni sem er, og vegna þess hve einföld formúlan er, geta þeir 

sem enga þekkingu hafa sett strúktúrinn saman. Í þessu felst snilld geodesísku 

hvelfingarinnar.
16

 

Fuller var gagnrýnandi þess sem kann kallaði út-inn (e. outside-in) hugsunarhátt í 

arkitektúr. Aðeins væri litið til vandamála í lokaafurðinni, en lokaafurðin hefði orðið til í 

tæknilega úreltum heimi — brugðist væri við afleiðingum en ekki rót vandans. Buckminster 

Fuller vildi horfa á alla hluti frá kjarnanum og út með það að leiðarljósi að auka hraða 

breytinga í von um að finna leiðir til æ betri nýtingar á auðlindum. Fyrir Fuller voru allir 

hlutir aðeins tónbrigði annarra hluta; allir hlutir væru sam- og gagnverkandi.
17

 Sanford 

Kwinter, fræðimaður á sviði byggingarlistar, sagði Fuller hafa verið fyrsta hönnuðinn til þess 

að skilja strúktúra sem mynstur sem samansett eru úr orku og upplýsingum. Hann sá 

alheiminn sem samfellu — dýnamíska og á sífelldri breytingu. Kwinter sagði Buckminster 

Fuller fyrsta hönnuðinn sem raunverulega skyldi að félagslega og náttúrulega umhverfið sem 

kerfi sem er flæðandi, mótanleg og kvikt.
18

 Í heimsókn sinni á Íslandi árið 1975 sagði Fuller 

við blaðamann Morgunblaðsins: „Náttúran er ein samfelld heild og við verðum að notfæra 

okkur tæknilegar framfarir til að bæta umhverfið og læra að vera hlekkur í þessari heild. 

Einstaklingshyggjan á ekki að miðast að því að þjóna eigingirninni, heldur með hagsmuni 

heildarinnar fyrir augum og þá að sjálfsögðu um leið hagsmuni einstaklingsins. Aðeins þannig 

getur hann búið í haginn fyrir sjálfan sig.“
19

 Eftir þessari hugsjón starfaði Einar Þorsteinn 

allan sinn feril, en hann trúði því að lifnaðarhættir einstaklingsins, það að búa í náttúrulegum 

formum í samlyndi við umhverfið og alheiminn, hefðu mikil og bein áhrif á líðan fólks.
20

 

Á þeim tíma sem Einar Þorsteinn bjó í Þýskalandi var geimaldararkitektúrinn í blóma. 

Unnið var hörðum höndum að því að senda mann til tunglsins og geimvísindi og 

vísindaskáldsögur þjónuðu sem ríkulegur innblástur hönnuða og listamanna.
21

 Margir þeirra 

arkitekta á 20. öldinni, eins og til dæmis Archigram og arkitektar sem störfuðu í þeirra anda, 

stunduðu fyrst og fremst hugmyndafræðilega gagnrýni og gagnrýni á hið stigvaxandi 

neyslusamfélag. Hugmyndirnar sem settar voru fram voru ekki raunsæjar og áttu ekki að vera 

það heldur verkuðu sem írónía, paradoxur og andstæð fagurfræði (e. aesthetic negativity). 
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Hugmyndir Fullers hafa oft verið skoðaðar með þessum hætti en það var ekki tilgangur þeirra. 

Ef við skoðum til að mynda Cloud Nine, svífandi byggð úr geodesískum kúlum, er það ekki 

gagnrýni á samfélagið eða tilraun til þess að leggja til nýja fagurfræði fyrir framtíðina. Þetta 

er módel af framtíðinni, með skipulagi og hugmyndum að lausnum fyrir loftslag, samgöngur, 

boðskipti. Fyrir Fuller snérist allt um heildræna sýn og Cloud Nine, sem og önnur verkefni 

hans, snérust ekki um hvernig þau liti út heldur virkni þeirra. Fyrir honum var arkitektúr ekki 

listsköpun heldur frásagnarform, tilraun til þess að vinda fram dýnamískri þekkingu en ekki til 

þess að spila eftir fyrirframgefnum kóðum.
22

 Önnur hugmynd Fullers snéri að því að byggja 

gagnsæja hvelfingu yfir Manhattan-hverfi í New York til þess að skapa verðursæld og verjast 

mengun.
23

 

1.3.1 Samband Einars Þorsteins og Buckminster Fuller 

Það voru ekki aðeins störf Einars Þorsteins hjá Frei Otto sem reyndust áhrifaþáttur í lífi hans á 

meðan á námsárunum í Þýskalandi stóð. Árið 1964, örfáum mánuðum eftir að hann hafði 

hafið nám í Tækniháskólanum í Hannover, fékk hann tölublað janúarmánaðar TIME 

Magazine sent til sín. Einar Þorsteinn lýsir því að með undrun og lotningu hafi hann séð 

forsíðu teiknaða af rússnesk-ameríska málaranum Boris Artzybasheff (1899–1965) þar sem 

mynd af Buckminster Fuller, umkringdur strendingum, prýddi forsíðuna. Einar Þorsteinn 

segir í fjölda viðtala að þarna hafi hann upplifað yfirþyrmandi tilfinningu þess eðlis að hann 

hefði séð þetta áður. „Á nákvæmlega þessari stundu vissi ég, úr minni innri vídd, að þetta var 

rétta leiðin til þess feta í arkitektúr. Síðar átti ég eftir að taka þetta í sjálfbæra átt. Þetta voru 

fyrstu kynni mín af geodískum hvelfingum.“
24

 Einar Þorsteinn laðaðist að strúktúrum af 

öllum tegundum en dróst inn í heim rúmfræðinnar vegna Buckminster Fuller og vann í henni 

fram á síðasta dag.
25

 

Á námsárunum í Hannover teiknaði Einar Þorsteinn kúluhús, Eininguna eða Das 

Thorsteinnische Kugelhaus (sjá mynd 3). Verkefnið var framtíðarhús með 10 metra þvermál, 

150 fermetrar að grunnfleti, á þremur hæðum en segulsvifpallur átti að flytja fólk á milli 

hæða. Sótti Einar Þorsteinn innblástur til kafbáta og geimstöðva. Húsið gat staðið eitt og sér 

en hægt var að hengja það í borgarburðarvirkið Appollo Pythagorian SL 2000. Verkefni 
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Einars Þorsteins var sýnt af kennara hans var á ráðstefnu UNESCO í París árið 1967.
26

 Einar 

sendi Buckminster Fuller hugmyndina að kúluhúsinu og fékk bréf frá konu hans, en á þeim 

tíma var Buckminster kominn með stóran aðdáandahóp og fékk mikið af bréfum. Kynni þeirra 

urðu persónuleg þegar Einar Þorsteinn sendi honum jólakort með mynd af tjaldi sem hann 

hannaði fyrir 1.100 ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1974. Buckminster Fuller svaraði Einari 

Þorsteini og sagðist vera á leið til Danmerkur og vildi stoppa á Íslandi. Einar Þorsteinn fékk 

þá fagfélög á sviði byggingarlistar, m.a. verkfræðingafélagið, arkitektafélagið, félag húsgagna 

arkitekta, til þess að bjóða Fuller formlega til landsins til þess að halda erindi í fyrsta skipti af 

þremur.
27

 Mikið var fjallað um komu Buckminster Fuller árið 1975 og hélt hann tvo 

fyrirlestra, í Háskóla Íslands og í Menningarstofnun Bandaríkjanna, ásamt því að funda með 

vísinda- og listamönnum. Mikinn áhuga vakti hve hrifinn Fuller var af notkun Íslendinga á 

bárujárninu.
28

 Svo lýsir Aðalsteinn Ingólfsson (1948–), listfræðingur, upplifun sinni af 

fyrirlestri Fullers í Dagblaðinu í september 1975: 

 

„Hann talaði án nótna, oft án samhengis og hljóp úr einu í annað án fyrirvara, en í allri 

hans tölu var samhengi sem var í stuttu máli: hvað getur einstaklingurinn gert þjóðfélagi 

sínu og mannkyni til góðs án þess að raska jafnvægi þess alheims sem manninum er 

gefinn. Fuller gengur að efni sínu eins og guðlegum boðskap, en það er ekkert myrkt eða 

órætt við lógik hans, því í höndunum hefur hann vísindalegar rannsóknir sem styðja 

ályktanir hans. Vopn, stríð og stjórnmál eru úr sér gengin, við eigum aðeins eina 

jarðkringlu og okkur ber skylda til þess að nýta hana til góðs fyrir mannkynið allt, með 

aðstoð vísinda og heimspeki, — en þetta var boðskapur sem sérstaklega snart amerísk 

ungmenni á árunum í kringum hippahreyfinguna.“
29

 

 

Einar Þorsteinn skrifaði talsvert um Buckminster Fuller í tengslum við heimsóknir hans til 

Íslands, og vildi kynna Íslendinga fyrir hugmyndum hans og boðskap og tóku Íslendingar 

áhugasamir á móti Fuller. Þá segir Einar að vinskapur hans við Buckminster hafi kveikt í 
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honum neista til þess að halda áfram rannsóknum sínum á sviði rúm- og formfræði.
30

 Eftir 

fyrstu heimsókn Buckminster Fullers hófst langt og frjótt vinasamband milli hans og Einars, 

en Einar heimsótti Fuller og fjölskyldu hans margoft til Bandaríkjanna og er sonur Einars og 

Auðar, Ríkharður (1976–), t.a.m. skírður í höfuðið á Fuller.
31

 Árið 1977 kom Fuller til landins 

til þess að sitja umhverfisráðstefnu Sameinuðu Þjóðanna sem fram fór á Hótel Loftleiðum í 

júní, og var aftur fjallað um áhuga Fullers á bárujárnshúsum.
32

 Árið 1979 kom Buckminster 

Fuller til Íslands í þriðja skipti og hélt fyrirlestur í Menningarstofnun Bandaríkjanna þann 23. 

september. Heimsókn Fullers var vel tekið þar sem á þriðja hundrað manns mættu og segir í 

umfjöllun Morgunblaðsins að margir gestanna hafi þurft að láta sér lynda að sitja á gólfinu. Í 

fyrirlestrinum fjallaði Fuller meðal annars um að leggja ætti niður landamæri og um 

mikilvægi tækninnar til þess að takast á við þau vandamál sem heimurinn stæði frammi 

fyrir.
33

 

Árið 1977 gaf Einar Þorsteinn út bókina Barnaleikur eftir hvatningu frá Buckminster 

Fuller, sem skrifaði einnig formála bókarinnar. Í bókinni setti Einar fram flatar- og rúmfræði á 

litríkan og einfaldan hátt og vildi gera burðaform náttúrunar skiljanleg almenningi.
34

 Það var 

einmitt þessi grunnheimspeki á bakvið hugmyndir Buckminster Fuller sem hrifu Einar. Hann 

segir í viðtali við Trausta Valsson, sem tekið var í Berlín árið 2004. Formin birtist allt í 

kringum fólk, „bæði í stjörnukíkinum og smjásjáinni“. Formin sem notuð eru í kúluhúsin hafi 

verið notað í þúsundir ára, bæði í húsakynnum frumbyggja og í boltum barna. Þannig dróst 

Einar inn í „þennan rosalega heim stærðfræðinnar.“
35

  

Þannig komst Einar Þorsteinn bein tengsl við alþjóðlega avant-garde byggingarlist, bæði 

með námi sínu hjá Frei Otto og vinskap við R. Buckminster Fuller. Líkt og með Frei Otto var 

ein af ástæðum fyrir hrifingu Einars í garð Fullers sú að: „Hann [Buckminster Fuller] er einn 

þeirra manna, sem hefur haft þrek til þess að standa utan við öll viðurkennd samfélagskerfi og 
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haldið sinni línu uns samfélagið breyttist í átt til skoðana þeirra.“
36

 Hann var hrifinn af öllu 

andófi og því sem sinnti gegn meginstraumum samfélagsins. Árin á Íslandi áttu eftir að 

mótast af þessu. Hann reyndi að flytja þessar stefnur og strauma til landsins, ekki í von um 

frægð og frama heldur með þá von í brjósti að auka þetta jafnvægi sem var hans kappsmál, 

milli manns, náttúru og alheimsins. Þetta var á þeim tíma sem steypubrútalismi réði ríkjum í 

íslenskum arkitektúr. Hugmyndir Einars um sjálfbærni, léttleika og framtíðina hefðu tæpast 

getað verið frábrugðnari þeirri menningu sem ríkti á Íslandi. 

1.4 Heimkoman og árin á Íslandi 

Árið 1972 lauk Einar Þorsteinn störfum við Atelier Warmbronn hjá Frei Otto og fluttist heim 

til Íslands ásamt eiginkonu sinni Auði Sigurðardóttur (1945–) og dóttur þeirra, Sif (1970–) 

sem þá var tveggja ára gömul. Að sögn Auðar hafði Einar litla löngun til þess að flytja heim 

vegna atvinnuástandsins á Íslandi, en erfitt var fyrir arkitekta að fá vinnu. Auði hafi hins vegar 

verið farið að lengja heim og langað að mennta sig á Íslandi, og því hafi fjölskyldan flutt 

heim.
37

 Skömmu eftir heimkomu stofnaði Einar Þorsteinn Tilraunastofu Burðarforma, og 

hafði Atelier Warmbronn — stúdíó Frei Otto að fyrirmynd, þrátt fyrir að vera talsvert smærri í 

sniðum. Undir nafni Tilraunastofu Burðarforma vann Einar ýmis verkefni, meðal annars tjöld 

og léttbyggingar fyrir íslenskar aðstæður. Tilraunastofa Burðarforma var starfrækt til ársins 

2000 og var tilnefnd til umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs fyrir efnis- og orkusparandi 

híbýli.
38

 Auður, þáverandi eiginkona Einars, segir hann fljótt hafa misst áhugann á því að 

starfa sem arkitekt, enda hugmyndum hans fálega tekið.
39

 Til að sjá fyrir fjölskyldu sinni 

sinnti Einar ýmiskonar íhlaupaavinnnu, meðal annars með Ingimundi Sveinssyni, arkitekt og 

skólabróður Einars frá MR. Hús verslunarinnar í Reykjavík var afurð samstarfs þeirra, og þá 

gerði Einar einnig þekkt tjald við leikskólann Hulduheima (stundum nefndur Vættarborgir í 

umfjöllunum) í Reykjavík sem teiknaður var af Ingimundi.
40

  

Á árunum 1973 til ársins 2000 vann Einar Þorsteinn með Seglagerðinni Ægi og hannaði 

sextán tegundir af tjöldum. Þar nýtti hann þekkinguna sem hann hafði öðlast hjá Frei Otto í 

Stuttgart og vildi sína landanum að hægt væri að nota tjöld í íslenskri veðráttu og tjöld sem 

                                                 
36

 Einar Þorsteinn Ásgeirsson, „Einar Þorsteinn Ásgeirsson, hönnuður: Dr. R. Buckminster Fuller Lifandi 

þjóðsaga,“ Morgunblaðið, 23. september, 1979, 17. 
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staðið gætu allt árið, en erfitt var að sannfæra fólk um það. Einar hafði ekki fastar tekjur af 

tjöldunum.
41

 Meðal tjalda sem Einar Þorsteinn gerði voru tjald við Kjarvalsstaði í tilefni að 

200 ára afmæli Reykjavíkurborgar árið 1986, tjaldgöng milli Hótel Sögu og Háskóla Íslands 

árið 1995 vegna Norðurlandaráðsþings, tjaldþak fyrir dansleiki við Hreðavatnsskála árið 1995 

og tjöld vegna Smáþjóðaleikanna 1997.
42

 Í maí árið 1975 hélt Einar Þorsteinn sýningu á 

léttbyggingum þar sem sýndur var afrakstur af tveggja ára starfsemi Tilraunastofu 

burðarforma. Sýndi Einar þar meðal annars tjald yfir göngugötu, þak yfir votheysgryfju og 

létt göng yfir snjóþunga vegi.
43

 Það sem vekur athygli er að í umfjöllun Tímans um sýninguna 

tvinnar Einar saman hugmyndir Frei Otto og Buckminster Fuller í verkum sínum og segir:  

„léttbygging felur m.a. í sér, að byggingarnar eru að miklu leyti gerðar úr léttum 

byggingarefnum, oft stöðluðum einingum, og oft að miklu leyti byggðar á togkröftum. Þá 

sækja þær oft hugmyndir til burðarforma náttúrunnar, t.d. er samsvörun milli nettjalda og 

köngulóarvefs, milli tuttuguflötungsins og ,,Geodesic"-hvolfa Fullers.“
44

  

 

Einar tók einnig þátt í samsýningum á 8. áratugnum. Hann sýndi á sýningu íslenskra arkitekta 

á Listahátíð Reykjavíkur árið 1976 sem bar heitið Skýjaborgir og Loftkastalar, þar sem 

teikningar og líkön að byggingum sem aldrei risu voru til sýnis. Þar sýndi Einar Þorsteinn 

módel af Hallgrímskirkju sem hefur þá viðbót að utan á kirkjunni hanga íbúðarkúlur sem 

hugsaðar eru sem húsnæði fyrir guðfræðinema (sjá mynd 5). Þarna hélt Einar áfram með 

útfærslur sínar á hugmyndum Buckminster Fuller, sem hann hóf með Das Thorsteinnische 

Kugelhaus á námsárunum í Hannover. Þessi hugmynd Einars með íbúðir guðfræðinema vakti 

talsverða athygli og töldu forsvarsmenn kirkjunnar hugmyndina vanvirðu.
45

 Í júní 1977 sýndi 

Einar Þorsteinn á Kjarvalsstöðum ásamt tveimur öðrum hönnuðum, þeim Steini Sigurðssyni 

og Helgu Björnsdóttur, en öll áttu þau það sameiginlegt að hafa vakið athygli erlendis, er fram 

kom í tilkynningum um sýninguna. Þar sýndi Einar léttbyggingar, líkön og leikföng.
46

 Sama 
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ár í október var Haustsýning FÍM haldin á Kjarvalsstöðum þar sem 41 listamenn tóku þátt og 

átti Einar þar tvö verk.
47

 Þá hélt Einar Þorsteinn sýningu ásamt Hauki Halldórssyni í 

sýningarrýminu Djúpinu í Hafnarstræti árið 1981.
48

 

Árið 1980 hannaði Einar sitt fyrsta kúluhús fyrir Kröfluvirkjun, en arkitektar 

virkjunarinnar, Manfreð Vilhjálmsson og Þorvaldur S. Þorvaldsson óskuðu eftir aðkomu hans. 

Slík borholuhús, úr trefjaplasti og áli, voru sett upp víða af Landsvirkjun og Orkuveitu 

Reykjavíkur í kjölfarið, en að sögn Einars var mikil aukning í nýtingu varmaorku eftir 

orkukrísu 8. áratugarins.
49

 Fyrir borkúluhúsin er Einar Þorsteinn líklega þekktastur í dag. Í 

upphafi samstarfs hans við Ólaf Elíasson notuðu þeir slíkt hús, í verkinu The Drop Factory frá 

árinu 2000.  

Einar sagðist hafa unnið að fjölmörgum nýstárlegum hugmyndum á 8. áratugnum en að 

engin þeirra hafi náð flugi sökum aðstæðna. Hann sagðist hafa fundið fáa Íslendinga sem 

vildu búa í frábrugðnum húsum en þeim sem voru byggð á Íslandi á þessum tíma, en þó voru 

byggð kúluhús á Ísafirði, Hellu, í Höfnum, Hafnarfirði, Vatnsdal og Vestmannaeyjum — sú 

frægasta líklega húsið Auðkúla við Hellu. Hugmynd Einars var í fyrstu að sameina hugmyndir 

um gömlu torfbæina við nútímatækni, en hann taldi það hafa verið mistök að snúa baki við 

torfhúsunum og einblína á steypu sem töfralausn. Að sögn Sifjar, dóttur Einars, var það 

yfirleitt „ævintýrafólk“ sem byggði eftir hugmyndum Einars Þorsteins og þá oft af vanefnum. 

Því hafi Einar fengið lítið greitt fyrir verkefnin og þau unnin af hugsjón til þess að 

almenningur og yfirvöld sæju hve hagkvæm húsin væru í raun svo vinsældir þeirra myndu 

aukast að sögn Trausta Valssonar, arkitekts og vinar Einars Þorsteins. Kostnaðurinn vegna 

upphitunar hafi ekki verið nema 25% í samanburði við hús af sömu stærð en það gat skipt 

gífurlegu máli á köldum svæðum, líkt og í húsinu sem hann byggði á Ísafirði. Það var hins 

vegar ekki raunin, og segir Einar að það hafi ekki verið fyrr en hann fór að vinna með 

myndlistarmanni sem hugmyndir hans hafi hlotið lof Íslendinga.
50

 

Einar Þorsteinn og Auður skildu árið 1979 og eftir skilnaðinn ferðaðist Einar mikið. Til að 

mynda fékk hann styrk til þess að fara til Stuttgart í hálft ár í byrjun 9. áratugarins og vinna 

aftur við Institut für leichte Flächentragwerke der Universtität Stuttgart hjá Frei Otto til þess 
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að hanna hátækni-neyðarhús sem standa átti af sér hverskyns hamfarir.
51

 Hann dvaldist 

langdvölum í Danmörku, þar sem hann vann bæði við hönnun húsa og rannsóknir. Þá 

ferðaðist Einar einnig mikið til Bandaríkjanna, bæði til að koma á tengslum þar í landi, og tók 

hann þess að auki þátt í svokölluðu „lottói“ um græna kortið á 10 áratugnum. Í 

Bandaríkjunum kynntist Einar Þorsteinn Guillermo „Gui“ Trotti, manni sem almennt er talinn 

fyrsti geimarkitektinn. Þetta var árið 1986 og unnu þeir saman að sjónvarpsþætti í 

Bandaríkjunum um geimarkitektúr tveimur árum síðar.
52

 

Einar Þorsteinn var mikill frumkvöðull þegar kom að hugmyndum um borgarskipulag, 

vistvænar lausnir í húsbyggingum og byggðum og skilur eftir sig merkilegan hugmyndaheim. 

Langt á undan sinni samtíð var hann farinn að vara við umhverfisvá þeirri sem mannkynið 

hafði komið af stað. Einar hóf árið 1988 samstarf við Ökologisk Landsby Samfund, dönsk 

samtök, um byggingu vistþorps í Torup í Danmörku. Eftir þessa reynslu skipulagði hann 

vistvæna byggð á Hellnum og á jörðinni Gunnarshólma á Hellisheiði, sem er í lögsögu 

Kópavogs en þær hugmyndir náðu aldrei flugi.
53

 Einar var afar áhugasamur um léttbyggingar, 

hvolfþök og þrívíðaflötunga þegar hann kom heim frá Þýskalandi, innblásinn af hugmyndum 

Buckminster Fuller og Frei Otto, en á Íslandi réð steypubrútalisminn ríkjum. Að sögn 

aðstandenda Einars voru árin á Íslandi erfið og lýsir hann sjálfur erfiðri fjárhagsstöðu í bréfi 

frá tímanum. Fálega var tekið í hugmyndir hans og verkefni, og þó hann fengi af og til 

íhlaupastörf eða fjármagn til þess að hanna og skrifa um hugmyndir sínar var róðurinn 

þungur. Einar segir Íslendinga ekki hafa verið tilbúna fyrir hugmyndir hans um vistvæn, 

orkusparandi og hagkvæm híbýli og því hafi hann lagt þær til hliðar og farið að vinna með 

Ólafi Elíassyni. Það fór því þannig að í byrjun árs 2000 flutti Einar ásamt eiginkonu sinni, 

Manuelu Loeschmann (1960–), til Berlínar en hann hafði kynnst henni fáeinum árum áður.
54
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1.5 Formhugsunin 

Einar Þorsteinn hafði óslökkvandi þorsta þegar kom að því að öðlast betri skilning á 

heiminum. Hann sagði öllum gefið ákveðið hugvit eða sköpunarmátt og að ef fólki nýtti það, 

ásamt því að skoða samhengi hlutanna, væri hægt að stuðla að betri heimi.
55

 Einn 

mikilvægasti þátturinn í vinnu Einars Þorsteins voru rannsóknir. Í bókinni To the Habitants of 

Space in General and the Spatial Inhabitants in Particular, sem gefin var út árið 2002 og 

fjallar um störf Einars og samstarf hans við Ólaf Elíasson, segist hann hafa rannsakað bæði 

strúktúra og form en einnig fjölvíddir fyrirbæra. Bæði sviðin væru uppspretta óendanlegra 

kannana. 
56

 

Módelin mín eru til þess að gera tilraunir — og með tilraunum á ég við að skilja. Ég geri 

módel til þess komast að því hvað er í gangi. Fimmföld symmetría er mjög flókin, 

mannshugurinn er einfaldlega ekki gerður til þess að skilja hana. Heili okkar skilur þrjá 

ása: upp og niður, norður og suður og austur og vestur. Með rými í þrívíðri fimmfaldri 

symmetríu eru rúmfræðilegir strúktúrar gerðir úr fimmfalt fleiri hnitum, með gullinsniðs 

hornum á milli — eitthvað sem er afar erfitt að sjá fyrir sér þegar strúktúrarnir verða 

flóknari. Þegar þú hefur módel í höndunum, skýrist allt. Þegar maður fæst við flókna 

strúktúra er alltaf hægt að teikna eða skrifa til þess að skilja betur, en ég fattaði að til þess 

að skilja þá fullkomlega, verður að halda á þeim. Það er árangursríkara. Fingurnir skilja. 

Þegar þú snertir formið, þekkirðu formið. Þú manst eftir viðkomunni. Hún er geymd í 

líkamanum.
57

 

 

Fimmföld symmetría er ein af þeim symmetríum sem náttúran notar í sína uppbyggingu, 

og er því nokkurs konar lögmál. Til dæmis eru til kristalsform sem verða til með þessum 

stærðfræðilegu reglum, í gegnum svokallaða sjálfsskipulag. Þar til 1984 voru vísindamenn á 

því að náttúrulegir kristallar röðuðu sjálfum sér aðeins í margfeldi af tölunni tveimur: tvöföld, 

fjórföld, sexföld symmetría og þar fram eftir götum. Allar lifandi einingar eru að sögn Einars 

symmetría. Til að setja þetta í samhengi nefnir hann að mannslíkaminn er tvöföld symmetría, 

hægri og vinstri hlið líkamans, ferningur er fjórföld symmetría, teningur er áttföld symmetría 

og þar fram eftir götum. Þar til í lok 20. aldarinnar var ekki búið að uppgötva að sjálfsröðun 

gæti átt sér stað í fimmfaldri symmetríu, eins og í kristöllum, en þeir voru til engu að síður. 
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Þetta breyttist þegar vísindamaðurinn Dan Shechtman (1941–) frá Ísrael sá formið bregða 

fyrir í rafeindasmásjá sinni árið 1982. Í ljós kom að þessi efni höfðu greiðumynstur (e. 

diffraction patterns) sem voru hálf-reglubundin og röðuðu sér eftir reglum gullinsniðs, líkt og 

fimmföld symmetría. Þar af leiðandi fengu þær heitið quasi-kristallar. Shechtman mætti 

mikilli andstöðu meðal vísindasamfélagsins af þeim sökum að fimmföld symmetría átti ekki 

að geta birst í lífrænum formum. Uppgötvunin skilaði honum hins vegar Nóbelsverðlaunum 

árið 2011. Einar hlustaði á Shechtman á ráðstefnu árið 1995 í Virginíu–fylki í 

Bandaríkjunum. Í lok fyrirlestursins sagðist Shechtman orðlaus á því að enginn hefði 

rannsakað þetta fyrr, þegar þetta væri svo augljóst. Einar segist þá hafa staðið upp og sagt: 

„Um leið og vísindin lýsa því yfir að eitthvað sé ekki mögulegt leggur enginn á sig að kanna 

það frekar. Það er nægt vöruúrval í verslun vísindanna, en enginn kemur og verslar.“
58

 Einar 

Þorsteinn hafði óbeit á hefðum, sem leyft væri að standa óhögguðum án þess að spyrja 

spurninga. Hann sagði að hinu augljósa væri hafnað í vísindunum, einfaldlega vegna þess að 

engin sönnun lægi fyrir en „mannsandinn væri alltaf að gera hið ómögulega mögulegt.“
59 

Það 

væri óvísindaleg nálgun að segja að eitthvað væri ekki hægt eða væri brot á lögmálunum, og 

benti á að slíkt hefði verið sagt um lestir, bíla og flugvélar.
 60

 

Einar Þorsteinn var staddur í Boston þar sem hann vann að verkefni með Guillermo Trotti 

þegar hann heyrði fyrst talað um Ammann línurnar, sem nefndar eru eftir Robert Ammann 

(1946–1994). Ammann, sem talinn er hafa verið einhverfur, var undrabarn á sviði þrívíðrar 

rúmfræði. Árið 1976 sendi Ammann svar við gátu sem birtist í tímaritinu Scientific American, 

sem birtust mánaðarlega og voru byggðar á vandamálum sem stærðfræðin stóð á gati frammi 

fyrir. Ammann hafði fundið nýjar leiðir til ólotubundinnar tíglunar (e. non-periodic tiling); 

bæði hvað varðar tvo marghyrninga (e. polygons) sem tíglast ólotubundið sem og þrívíða 

flötunga (e. solids) sem fylla rými ólotubundið. Yfir þessa tígla er svo hægt að leggja línur 

með 36 og 72 gráðu hornum, sem búa til net fyrir flísarnar, og í ljós kom að flísarnar raða sér 

eftir lögmálumgullinsniðs. Þetta þýðir að bein tengsl eru á milli fimmfaldrar symmetríu, 

quasi-kristalla og línanna sem nefndar voru eftir Ammann. Þessar uppgötvanir voru mikil 

bylting á sviði vísindanna og mörkuðu upphaf rannsókna á sviði quasi-kristalla sem eru 

orðnar að viðfangi allra stærstu háskóla heimsins, og snúa rannsóknirnar að því að reyna að 
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skilja og útskýra þessi rými.
61

 Einar Þorsteinn var virkur þátttakandi í þessum rannsóknum, og 

þá sérstaklega um pakkningu rýmis. Á síðari hluta 8. áratugar 20. aldar uppgötvaði hann 

þróunarferli sem gaf af sér flötunga sem áður voru óþekktir og hafði gert rúmfræðilegar 

uppgötvanir tengdar quasi-kristöllum, áður en hann hafði heyrt um tilvist þeirra. Þetta kenndi 

hann við Myndlista- og handíðarskólann að ósk Hildar Hákonardóttur skólastjóra.
62

 Einar 

Þorsteinn fékk árið 1984 styrk frá Vísindasjóði til að rannsaka „The Family of Golden 

Numbers“, eftir að hafa fengið meðmælabréf frá nóbelsverðlaunahafanum Linus Pauling 

(1901–1994). Með styrknum ferðaðist hann til Pythagorion í Samos þar sem sagt er að 

Pythagoras hafi fæðst. Þessi ferð varð til þess að hann uppgötvaði gullinfang eða quasibrick, 

staflanlegan tólfflötung.
63

 Þann 6. ágúst arið 1988 uppgötvaði Einar Þorsteinn pakkanlegan 

flötung, I5SSDO, byggðan á fimmfalt symmetrísku rými á vinnustofu sinni í Reykjavík. 

Formið er skylt quasi-kristöllum þeim sem Dan Shechtman hafði uppgötvað. Þessi flötungur 

fékk síðan heitið Quasibrick og loks Gullinfang og átti eftir að vera notaður í mörgum verka 

Ólafs Elíassonar.
64

 Í viðtali við Trausta Valsson frá árinu 2004 í stúdíói Ólafs Elíassonar í 

Berlín segir Einar Þorsteinn frá nýlegum rannsóknum sínum á tengingunni milli fjórfaldrar og 

fimmfaldrar symmetríu: „Kristallar eru yfirleitt af fjórfaldri symmetríu en það var ekki fyrr en 

1982, að menn uppgötvuðu að fimmföld symmetría er líka til í kristöllum en þá heita þeir 

quasi kristallar. Á þessum tuttugu árum hafa allir háskólar heims verið að vinna að þessu 

verkefni, að reyna að finna út hvað er þarna á ferðinni. En það hefur ekki tekist ennþá. Það 

hefur s.s. enginn fengið nóbelsverðlaunin ennþá.“
65

  

Einar trúði því að heimurinn væri byggður upp af geómetrískum reglum, líkt og lögmálum 

gullinsniðsins, og að rannsóknir hans á sviði rúm- og formfræði leiddu hann áfram eins og 

gulrætur að hinum sönnu spurningum, eins og hann orðar það í tveimur viðtölum árið 2004 og 

2007. Hann hafði ekki aðeins áhuga á stærðfræðinni sem fólst í þessum rannsóknum heldur 

taldi hann þessar uppgötvanir tengdar lifnaðarháttum fólks, og taldi til dæmis form húsa hafa 

áhrif á líf fólks, ásamt mikilvægi þess að húsin væru vistvæn og sjálfbær. Hann sagði 
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stærðfræði eiga jafn mikinn þátt í að byggja upp mannslíkamann og erfðirnar. Þannig fór hann 

úr strúktúrnum yfir í manneskjuna sjálfa, til að reyna að skilja hana betur, og sagði að 

vandamál mannsins stöfuðu af því að hann veit ekki hvað hann er
66

: 

Manneskjan skilur ekki að hún lifir í fleiri en einni vídd í einu. Það hefur ekki bara með 

manneskjuna að gera, það hefur með alheiminn að gera. Við skynjum eina vídd, þessa 

efnis-tíma vídd, en lykilinn að því að skilja hvað við erum, er að skilja að við erum í fleiri 

víddum í einu. Þetta spilar allt saman. Megin atriðið er það að hugarorkan sem við 

framleiðum, við skiljum hana eftir, hvort sem það er góð hugarorka þá er hún til bóta en 

ef hún er slæm er hún eins og mengun.
67

 

 

Með þessu sjáum við hversu heildræna hugsun Einar Þorsteinn hafði. Hann skoðaði 

heiminn, og öll sín viðfangsefni, frá öllum sjónarhornum og sá tengingar á milli þeirra — rétt 

eins og Buckminster hvatti til.  
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2 Ólafur Elíasson 

Ólafur Elíasson (1967–) er dansk-íslenskur listamaður. Ólafur útskrifaðist frá Konunglega 

danska listaháskólanum í Kaupmannahöfn árið 1995, en bjó í Köln í Þýskalandi frá árinu 

1993. Árið 1995 flutti Ólafur til Berlínar þar sem hann býr og starfar en hann hefur einnig 

fasta búsettu í Danmörku.
68

 Ólafur Elíasson skapar list sem byggir á áhuga hans á „skynjun, 

hreyfingu, líkamlegri upplifun (e. embodied experience) og tilfinningum um sjálfið.“
69

 Hann 

segir að fyrir honum sé list aðferð til þess að breyta hugsunum yfir í framkvæmd í heiminum. 

Hann vinnur þvert á miðla: skúlptúra, málverk, ljósmyndir, kvikmyndir og innsetningar, bæði 

innan veggja safna og gallería. Þá eru opinber verk Ólafs Elíassonar mörg og þá gjarnan á 

sviði arkitektúrs, gjörninga eða inngripa í almannarými, listfræðslu og verk sem lauma sér inn 

á svið stjórnmálanna þegar kemur að stefnumótun í málaflokkum sem snúa að sjálfbærni, 

loftslagsbreytingum og flóttamannavandanum.
70

 Verk Ólafs Elíassonar eru þátttökulist (e. 

participatory) með einum eða öðrum hætti. Oft er þátttaka áhorfandans nauðsynleg verkinu, 

eins og til dæmis í Green Light (2016–2017), listrænni vinnusmiðju, þar sem áhorfendur setja 

saman ljós með flóttafólki eða The Weather Project (2003) þar sem hann bjó til eftirlíkingu af 

gríðarstórri sól í Tate safninu og beindi þannig sjónum að veðrinu, fyrirbæri sem við upplifum 

öll saman, og lét áhorfendur svara spurningum um veðrið. Í öðrum tilfellum er þátttaka 

áhorfenda með þeim hætti að hún gerir viðveru og upplifun þeirra að efni sínu, til dæmis 

þegar verkin fara fram í almannarými eða felast í að búa til sameiginlega skynjun. 

Innsetningar Ólafs eru boð um þátttöku, gestirnir fylgja verkunum eftir og skynja þau, en ekki 

endilega eins eða með fyrirsjáanlegum hætti. Í því samhengi má nefna Green River (1998–

2001) þar sem Ólafur litaði ár grænar, ýmist í borgum eða í náttúrunni, og gjörbreytti þannig 

útliti ánna og umhverfi þeirra. Þannig var áhorfandinn neyddur til þess að taka eftir ánni og 

taka þátt í verkinu. Þetta  verður til þess að breyta hugarfari áhorfandans. Í fjölmörgum 

verkum ávarpar Ólafur áhorfandann með titli verksins, sem oft byrja á your eða þinn.
71

 Stúdíó 
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Ólafs Elíassonar, sem hann hefur frá upphafi ferils síns rekið í Berlín, byggir einnig á þessum 

þátttökugrundvelli þar sem tugir einstaklinga leggja hugvit sitt og færni af mörkum.
72

 

Í heimi þar sem við erum sífellt að horfa til framtíðar eða að greina fortíðina fær núið (e. 

presence) litla eftirtekt segir Ursprung. Fólk sækir meira í núið, núvitundaræði er í 

algleymingi, skemmtana- og ferðaiðnaðurinn nýtir sér þessar vinsældir í auknum mæli. 

Ursprung segir ekki ólíklegt að áhorfendur sæki sýningar Ólafs Elíassonar af þeim sökum, í 

leit að hinni fágætu framleiðsluafurðar Studio Olafur Eliasson, núinu.
 

Með þessum 

hugmyndum um núið fer stúdíó Ólafs inn á vettvang áhugaverðra sviptinga í listheiminum. 

Að einhverju leyti er hlutverk listarinnar að hreyfa við áhorfandanum, þrýsta á vangaveltur og 

hvetja til tilrauna og umræðu. Listin gerir okkur kleift að sjá heiminn í nýju ljósi. Stúdíóið er 

ekki einungis staður sem framleiðir listaverk lengur, það er sýningarrými þar sem hægt er að 

sjá list og það mótar það hvernig við hugsum um virkni listarinnar. Ekki er hægt að einskorða 

listina við sýningarsali. Það eru viss líkindi með sýningum Ólafs Elíassonar og stúdíói hans, 

að sögn Ursprung, því þær eru oft hluti raða rannsókna og tilrauna. Það er minna mikilvægt að 

vita hvað vél framleiðir, heldur erum við forvitin um það hvernig hún gerir það. Afurðin 

kemur á eftir ferlinu. Stúdíóinu er ekki ætlað að búa neitt sérstakt til, hún á aðeins að haldast 

gangandi, stuðla að breytingum, varpa ljósi á umhverfi sitt og þrýsta á mörk þekkingar.
73

 

Ólafur Elíasson hefur sagst dragast að útópískum arkitektum, og nefnir þar Buckminster 

Fuller, og segir þá hafa getuna til þess að skoða hugsjónir sínar utan frá. Hann segir að það sé 

mikilvægt sköpun sinni að taka inn arkitekta, verkfræðinga og vísindamenn; þeir hjálpi 

honum að komast á staði sem hann gæti ekki komist sjálfur.
74

 

Ólafur Elíasson, sem álitinn er einn farsælasti listamaður heims, hefur í gegnum tíðina 

setið undir gagnrýni fyrir að halla sér að nýfrjálshyggju og spila inn á markaðsvæðingu 

listheimsins. Til að mynda tók Ólafur þátt í verkefni með bílaframleiðandanum BMW, sem 

kallast Art Car (2007) þar sem Ólafur hannaði listbíl. Þá vann Ólafur tvívegis með 

tískurisanum Louis Vuitton, fyrst með verkinu Eye see you (2006) þegar hann hannaði lampa 

sem var til sýnis í búðargluggum fyrirtækisins um allan heim og síðar með innsetningu í 

höfuðstöðvum fyrirtækisins í París. Innsetningin, sem er varanleg, kallast Inside the horizon 

(2014). Hann segist ekki taka þátt í markaðsvæðingu listarinnar og rökstyður það með þeim 
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hætti að verk hans séu ekki söluvænleg, í viðtali við fréttamiðilinn Der Spiegel. Ólafur segir 

jafnframt að listamenn standi ekki utan hins markaðsvædda heims
75

:  

„List- og safnaheimurinn getur verið ótrúlega elítískur, en þetta er ekki hliðarheimur þar 

sem lögmál markaðsins falla úr gildi. Listamenn búa ekki í veruleika óháðum 

stjórnmálunum og markaðinum, og hafa oft mjög góða markaðsetningu. Það væri hræsni 

að láta eins og svo væri ekki, en trúðu mér, hendur mínar eru óflekkaðar“.
76

 

2.1 Studio Ólafs Elíassonar 

Studio Olafur Eliasson hefur löngum heillað blaðamenn og listfræðinga fyrir yfirvegað og 

skapandi umhverfi og fyrir að minna einna helst á stóra tilraunastofu. Til viðbótar við 

fjölmörg viðtöl í fjölmiðlum, og fræðigreinar um Studio Olafur Eliasson, er umfangsmikið 

útgáfustarf stundað þar sem fjallað er um lífið í stúdíóinu. Tímaritið TYT (Take your Time) 

sem gefið er út af stúdíóinu og er ætlað starfsfólki hans, ekki síður en almenningi, fellur vel 

að hugmyndafræði stúdíósins að sögn Ursprung; að leyfa sér að taka sér nægan tíma til þess 

að komast að bestu mögulegu niðurstöðunni eða áskorun um að leyfa sér að verja tíma sínum 

eftir sínu höfði. Tímaritið er vettvangur fyrir rannsóknir, tilraunir og vangaveltur.
77

 

Studio Olafur Eliasson var stofnað árið 1995 þegar Ólafur Elíasson fluttist til Berlínar og 

störfuðu fyrst þrír aðstoðarmenn með honum. Árið 2002 víkkaði Ólafur út starfsemina, 

starfsmennirnir urðu 30 talsins og hann flutti í nýtt húsnæði. Í dag starfa á annað hundrað 

manns í stúdíóinu með víðatæka sérfræðiþekkingu: þar eru bæði grafískir hönnuðir, 

ljósatæknar, arkitektar, skjalafræðingar, kokkar og barnfóstrur. Árið 2008 flutti stúdíóið aftur 

og var þá ætlunin að skerpa línurnar á milli verkstæðisins og skrifstofu og bæta við hæð fyrir 

námsmenn og fræðimenn.
78

 

Í ritinu Studio Olafur Eliasson: an Encyclopedia, sem er nokkurs konar alfræðiorðabók um 

stúdíóið, fjallar Philip Ursprung um heimsóknir sínar þangað, vinnuna sem þar er unnin og 

sögulegt samhengi stúdíó-fyrirkomulagsins. Að hans sögn dvínuðu vinsældir 
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stúdíófyrirkomulagsins á 7. og 8. áratug 20. aldarinnar þegar listamenn gagnrýndu 

blætisvæðingu á handverki listamannsins og afskrifuðu hugmyndir um það sem 

framleiðslustað listar. Í samtímanum sé fyrirkomulagið hins vegar vinsælt meðal listamanna, 

þrátt fyrir að staðbundin listaverk (e. site specific art) og verk sem hafi ekki efnislegt 

form, eins og gjörningar og vídeóverk, séu ríkjandi. Í listheimi dagsins sé yfirbygging sem 

sjái um stjórnsýslu, skipulagningu og aðstoð nauðsynleg fyrir farsæla listamenn. Því segir 

Ursprung ekkert óvanalegt við stúdíó Ólafs Elíassonar en það sem geri það frábrugðið öðrum 

stúdíóum í samtímanum er að Ólafur tekur virkari þátt í hönnunarferlinu og sköpun verka 

sinna. Fyrir Ólafi er stúdíóið ekki efniviður fyrir list hans heldur „hljóðfærið sem hann notar 

til þess að framleiða hana,“
79

 eins og Ursprung kemst að orði. Stúdíóinu er ætlað að afmá 

mörk listsköpunarinnar sem fram fer í stúdíóinu og fræðastarfsins sem fer fram í 

akademíunni, meðal annars. Þannig skapar hann vinnuumhverfi sem vanalega er aðskilið í 

ólíkar starfsstöðvar í samfélaginu. Áður fyrr var listamaðurinn handverksmaður en í 

samtímanum er það manneskja sem kemur með hugmyndir, stýrir verkferli og tekur 

ákvarðanir. Caroline A. Jones segir þetta frelsa listamanninn frá því að þurfa að ná fullkomnu 

valdi á ákveðinni færni og gerir þeim kleift að kynna sér nýja miðla, efni og tækni, og að ná 

tökum á hinum flókna listheimi. Þetta leiðir af sér róttækar breytinga fyrir bæði listina og 

listamennina. Afleiðing er sú að listamenn verða nú að læra að miðla hugmyndum sínum í 

gegnum ferlið frekar en í gegnum þá færni sem skilar ákveðinni áfurð.
80

 

Ursprung fjallar um Ólaf Elíasson sem endurreisnarmann og líkir honum við Leonardo da 

Vinci, Rembrandt og Rubens, sem allir, hver á sínum tíma, ráku stór stúdíó með 

aðstoðarmönnum sem urðu að læra að blanda liti, útbúa striga og undirbúa aðra þætti fyrir 

málarameistara sína, áður en þeir gátu látið sig dreyma um að bera sjálfir slíkan titil. 

Listamenn þess tíma voru aðeins jafn góðir og teymið sem þeir höfðu sett saman, en teymið 

varð aldrei gott nema það væri leitt af snillingi. Urspring segir að líkja megi Ólafi við 

listamenn fyrri tíma, sem lögðu stund á bæði vísindi og listir, þegar litið er til tilrauna hans á 

sviði veðurfræði, verkfræði og náttúruvísinda.
81

 Ólafur Elíasson starfar hins vegar í 

nýkapítalísku umhverfi og hefur öðlast mikinn orðstír. Verk hans eru félagsleg, og stuðla 

t.a.m. að betra lífi fyrir börn í þróunarríkjum og styðja fjárhagslega við félagasamstök sem 
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hjálpa fólki á flótta, en hann nýtir sér kapítalískar aðferðir og markaðshyggju til þess að selja 

bæði ímynd sína og þau verkefni sem hann stendur fyrir. 

Studio Olafur Eliasson er í senn fyrirtæki, verksmiðja og dýnamísk vél sem framleiðir 

þekkingu. Með útsjónarsömum hætti leggur það, að sögn listfræðingsins Caroline A. Jones, 

grundvöll fyrir söluvænlega hluti sem koma úr rannsóknarferli teymisins. Þetta gerir 

listamanninum kleift að vera út á við örlátur og lítillátur ásamt því að vera miðpunktur 

starfseminnar. Listmarkaðurinn, listasagan og allt sem að faginu snýr, er háð höfundinum og 

spilar hann gífurlega stórt hlutverk í allri virkni markaða og umfjöllunar. Listamennirnir eru 

stjörnurnar og þeir eru vörumerkin. Þrátt fyrir að Ólafur tilkynni að hann komi ekki lengur 

nálægt neinu sem snýr að handverki og framleiðslu reynir hann ekki að gefa hönnuðum, 

verkfræðingum, iðnaðarmönnum og þeim sem sinna „handavinnunni“ nokkra viðurkenningu 

eða heiður af verkunum heldur virðast það stöðluð vinnubrögð að setja langan en 

óskilgreindan lista af stúdíóteyminu á baksíður sýningarskráa. Í hinum fjölmörgu bókum og 

útgáfum sem Studio Olafur Eliasson stendur fyrir og á heimasíðunni eru starfsmenn stúdíósins 

örsjaldan merktir inn, og þá ekki með lýsingu heldur „töggum“. Ekki er hægt að fjarlægja 

vald úr þessari umræðu — sama hversu lýðræðislegt ferli stúdíósins kann að vera. Það er nafn 

Ólafs Elíassonar sem prýðir verkin, nafnið hans er brandið sem allir þekkja og þó stundum sé 

rætt um Stúdíó Ólafs Elíassonar er það ekki höfundur verkanna og fáir vita yfirhöfuð fyrir 

hvað það stendur. Það er alkunnugt að listamenn, sem hafa ekki fjárhagslega burði til þess að 

starfa sjálfsætt, hefji störf sem aðstoðarmenn listamanna sem hafa náð að klífa metorðastiga 

listheimsins.
82

 Á sýningunni „Dear Visitors“ í Austuríki árið 2001 sendir Ólafur Elíasson 

sýningargestum skilaboð í gegnum veggmiða í sýningarsal: „Staðreyndin er sú að ég bjó ekki 

til neitt á þessari sýningu — ég ákvað bara hvað ætti að vera hluti hennar og hvað ekki,“
83

 

Ólafur segir að vinnustofa þurfi að hafa breitt úrval hæfileika og að hans gæfa sé sú að hann 

sé ágætur í mörgu en ekki góður í neinu sérstöku. Hann telur sig hafa verið heppinn með 

starfsfólk í stúdíóinu af þessum sökum. Hann segist hafa ákveðið að halda ekki leynd yfir 

stúdíóinu og taka heiðurinn sjálfur, þrátt fyrir að hafa getað það. Hann segir að það hefði 

mettað ákveðinn mekanisma — og á þá ef til vill um hugmyndir listheimsins um listamanninn 

sem einstakling sem standi einn að sköpun sinni, það er þessi stórstjörnuvæðing á 

listamanninum — en telur að það væri bæði óábyrgt og myndi orsaka ósætti innan 
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stúdíósins.
84

 Hins vegar vaknar sú spurning, þegar hugmyndaheimur og rannsóknir 

einstaklings liggja sem grundvöllur fyrir fjölda verka þinna, hvar mörkin liggja á milli þess að 

vera starfsmaður í stúdíói sem sér um logsuðu eða reikningu burðarþols — eða hreinn og 

beinn hönnuður. 

Arkitektinn Sebastian Behmann (1969–), sem hefur unnið með Ólafi frá árinu 1994, segir 

stóran hluta vinnunnar fara í að rannsaka eigin hugmyndir, gera skissur og módel. Hvort og í 

hvað rannsóknir stúdíó teymisins væru notaðar skipti minna máli. Hann segir að frá 

sjónarhorni arkitektsins sé Ólafur Elíasson stundum eins og kúnni. Ólafur komi með konsept 

og hugmyndir, nálgist arkitektana með óskir og velji svo úr hugmyndum sem hann vilji vinna 

áfram. Stúdíóið dansar sífellt á þessum mörkum, spilar inn á hefðbundnar rómantískar 

hugmyndir um listamanninn sem sjálfstæðan í sköpun sinni, en fjallar að sama skapi í miklum 

mæli um umfangsmikið starf stúdíósins.
85

  

Ólafur Elíasson segir að starfsfólkið í stúdíóinu bæti við störf hans, fremur en að endurtaka 

þau. Þannig skapar teymið á bakvið Studio Olafur Eliasson „Wunderkammer“ að sögn 

listamannsins, furðugripasafn, eins og það nefnist á íslensku, sem í sögulegu samhengi var 

safn eða herbergi þar sem forvitnilegum hlutum var safnað saman. Jones segir að þessi 

myndlíking um „Wunderkammer“ holdgervist í síbreytilegu verki hans Modelroom (2003) þar 

sem áhugi Ólafs Elíassonar á snertiflötum lista, arkitektúrs, stærðfræði, verkfræði og 

eðlisfræði opinberist. Ólafur hefur sjálfur notað hugtakið til að lýsa fyrstu upplifun sinni af 

vinnustofu Einars Þorsteins.
 
Ólafur Elíasson segir ætíð að stúdíó hans sé tilraunastofa. Hún 

virkar samhliða því sem verksmiðja fyrir samtímalist þar sem samfélagsleg fyrirbæri og 

skynjun eru afurðin; sjónskynjun, snertiskynjun og jafnvel lyktarskynjun, með nýjustu 

verkefnum Ólafs sem snúa að mat. Studio Olafur Eliasson er þekkingarframleiðsla, þar sem 

hugsun er yfirfærð í gjörðir. Í kringum aldamótin 2000 breyttist hið rótgróna kerfi sem 

samanstóð af framleiðendum (e. makers) og viðtakendum (e. receiver), í átt að knippishugsun 

(e. hive mind) um notendur (e. user) og framreiðendum (e. server). Í stúdíóinu erum við neydd 

til að horfast í augu við að það þekkingarframleiðsla er blendingur, henni er miðlað, hún 

dregin á langinn og útbreidd. Fagurfræði vensla, hugmynd sem sett var fram af Nicloas 

Bourriaud spilar inn í þennan nýja heim þekkingarframleiðslu sem einkennist af notendum og 

framreiðendum, í gegnum félagslegnet samfélagsins. Ólafur Elíasson er sjaldan talinn til 

listamanna sem skapa list á sviði fagurfræði vensla, þ.e. sem reiða sig á þátttöku áhorfandans, 
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en hann ætti ekki að vera það að sögn Caroline A. Jones. Hún segir að sú staðreynd að hann 

reið sig í síauknum mæli á stúdíóið vera vísbendingu þess að verk hans ættu að vera skoðuð í 

þessu samhengi. Framleiðsla verkanna, sú líkamlega eða holdslega upplifun sem þau þarfnast, 

og viðleitni Ólafs Elíassonar til þess að móta sína eigin orðræðu eru allt hluti af framleiðslu.
86

 

Jones nefnir Einar Þorstein sérstaklega í þessu samhengi: 

„Það er skandinavískur sósíalismi sem keyrir áfram von listamannsins um að verk 

hans beri með sér félagslega mögulega. Ef við bætum því við tæknilega útópíu sem knúið 

er áfram af samstarfi hans við íslenska arkitektinn, áhuga stærðfræðinginn og fylgismanns 

Bucky Fuller, Einar Þorstein, færðu innihaldsefni, full af persónutöfrum, sem heldur 

saman „Team Eliasson.“
87

 

 

Stúdíóið er meira en bara vettvangur til þess að framleiða listhluti og upplifun; það 

uppfyllir þarfir listamannsins til þess að fullkomna sjálfan sig — það sem hann skortir getur 

hann sótt til sérfræðinga. Jones segir að eðli tilraunarstofu stúdíósins sé þannig að það verji 

Ólaf fyrir öldugjálfri markaðsins, að hún verki sem nokkurs konar höggdeyfir. Verkin eru 

opin í báða enda, hluti af löngu ferli sem óvíst er hvar og hvenær ljúki. Þannig segir Jones að 

Ólafur sé bæði bólusettur fyrir hvíta kubbinum og að hann valdi usla í stofnanamenningu 

listarinnar þegar hann tekur tilraunir sínar og teymis síns þvingar þeim inn í ferkantaðan heim 

þeirra.
88

 Jones segir stúdíóið módel af heim notenda og framleiðenda. Hann útvistar 

framleiðslu, samvinnu, módelvinnu, tilrauna, sýninga og útgáfu og allt rennur þetta saman í 

þekkingarframleiðsluna. Þetta er til marks um breytinguna sem við horfum upp á hvað varðar 

notendur og framreiðendur, þar sem viðtakendurnir eru hluti af netinu — listsköpun Ólafs 

Elíassonar er samvinna listamannsins, stúdíóteymis hans og áhorfenda.
89

 

2.2 Samstarf Einars Þorsteins og Ólafs Elíassonar 

Samstarf Einars Þorsteins og Ólafs Elíassonar hófst árið 1996. Ólafur Elíasson hafði leitað til 

danska verkfræðingsins Ole Vanggaard sem starfaði við arkitektadeild Konunglega 

listaháskólans í Danmörku og óskað eftir aðstoð við að að útfæra byggingu léttrar 

hvolfgrindar sem hann langaði að gera fyrir verk. Vanggaard sem var á þeim tíma 
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samstarfsfélagi Einars Þorsteins, og hafði verið um árabil, benti Ólafi á landa hans, Einar 

Þorstein Ásgeirsson, vegna þess að ekki var næg þekking innan deildarinnar. Ólafur kom til 

Íslands til þess að hitta Einar Þorstein og heillaðist strax af spennandi umhverfi vinnustofu 

hans. Hann sá strax að Einar Þorsteinn gæti hjálpað honum að raungera þær hugmyndir sem 

hann hafði. Í myndbandi sem gert var í tengslum við verkið The Model Room sem þeir unnu 

saman segir Ólafur að verkfærakista Einars Þorsteins, þ.e. hæfileikar og þekking hans, væri 

einstök og að samvinna þeirra hafi verið tækifæri til þess að „tjá og framkvæma hugmyndir 

sem hann hafði, með ótrúlegri nákvæmni.“ Einar Þorsteinn hefði mikla skynjun á rými og hafi 

tekist að skapa tungutak um rými, fyrirbæri sem tungumálið nær oft ekki utan um, skiljanlegt 

fyrir listamanninum. Þetta sama ár sýndi Ólafur verkið 8900054 sem nú stendur við Arken 

listasafnið í Danmörku. Þetta var upphafið að gefandi samstarfi og unnu þeir Ólafur og Einar 

verk sem ekki hefðu orðið til nema vegna samvinnu tvíeykisins.
90

 Á árunum á eftir vann Einar 

að fjölmörgum verkum með Ólafi, þrátt fyrir að vera búsettur á Íslandi. Það voru til að mynda 

By means of a sudden intuitive realization sem fyrst var sýnt á Manifesta í Rotterdam árið 

1996, Your Compound View sem sýnt var á Kjarvalsstöðum árið 1997, 5 dimensionel pavilion 

(stundum nefndur Holbæk Pavilion) frá 1998 sem jafnframt er eitt þekktasta verk Ólafs, og 

Spiral Pavilion sem sýndur var á samsýningu á Feneyjatvíæringnum árið 1999.
91

 Það má því 

segja að samstarf Ólafs og Einars Þorsteins hafi strax orðið mjög frjótt og sótti Ólafur 

þekkingu til Einars.  

Einar Þorsteinn flutti til Berlínar í byrjun árs 2000 til þess að vinna fyrir Ólaf í Studio 

Olafur Eliasson. Einar taldi sig ekki geta unnið að hugmyndum sínum á Íslandi með góðu 

móti og vildi flytja út með eiginkonu sinni Manuelu. Að sögn Sifjar, dóttur Einars, stóð til að 

þau myndu flytja til Kaupmannahafnar en það hafi breyst og því hafi Einar Þorsteinn ákveðið 

að nýta tengsl sín í Þýskalandi og vinna hjá Ólafi. Þar ætlaði hann að vera í hlutastarfi og 

vinna áfram að eigin verkefnum.
92

 Til þess að vekja athygli á hinu nýja samstarfi var haldin 
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sýning á verkum Einars Þorsteins, þar sem Ólafur sýningarstýrði, í Listhúsinu Kambi í 

Rangárvallasýslu í september árið 1999.
93

 

Í bókinni To the Habitants of Space in General and the Spatial Inhabitants in Particular 

segir Einar að hann hafi haft áhuga á sömu viðfangsefnum og Ólafur, og þeir nálgast þau með 

sama hætti. Í samstarfinu hafi hans þáttur verið að draga fram rúm– og formfræði rannsóknir 

sínar og að til hafi orðið nýir hlutir orðið til í samstarfi þeirra. Sumir þættir rannsókna hans 

hafi fallið að fagurfræðilegri nálgun Ólafs, en aðrir ekki, og hann hafi búið til skilgreiningar á 

þeim nýju rúmfræðihugmyndum sem Ólafur fékk. Hann segir að sama hvort það sé ómeðvitað 

eða ekki hafi Ólafur að hans mati fundið góðan upphafspunkt þess hvað list raunverulega sé 

og þannig unnið að því markmiði að brjóta upp þann ósveigjanleika sem hugsunarháttur 

„heilbrigðrar skynsemi“ býr til með list sinni.
94

 Í fyrstu hafi Einar séð um að reikna 

burðarvirkni, en eftir því sem verkin urðu flóknari var ráðinn gamall kunningi Einars frá Frei 

Otto tímanum, Switbert Greiner, og þá fór Einar að vinna í formfinnslu.
95

 Á meðan Einar 

Þorsteinn starfaði hjá Ólafi vann hann að fjölmörgum verkum, og eru þau að minnsta kosti á 

fjórða tug. Einar Þorsteinn segir í viðtali í tengslum við verkið Model Room að samstarf hans 

við Ólaf Elíasson sé það nánasta sem hann hafi upplifað, og að frá fyrsta degi hafi Ólafur 

verið tilbúinn í tilraunastarfsemi — sem er gegnumgangandi stef í ferli Einars og honum því 

afar mikilvægt. Til að byrja með voru fáir starfsmenn á vinnustofu Ólafs og starfsemin snérist 

aðallega að tilraunum með form og rými. Hins vegar hafi þetta breyst og Einar fengið meiri 

völd og mannaforráð á vinnustofunni sem var eitthvað sem hann ætlaði sér ekki. „Sem prívat 

manneskja vinnur maður fyrir sjálfan sig, að hlutum sem maður trúir á og telur vera rétta. 

Samstarf snýst um hversu mikið veitir maður annarri manneskju og hversu mikið veitir þessi 

manneskja þér, þetta snýst um að koma saman og við Ólafur höfum fundið leið til að mætast. 

Í dag er þetta mjög hreint og beint.“
96

 Einar segir það alvanalegt fyrir unga listamenn í 

samtímanum að fara inn á svið sem „þeir hafa ekki hundsvit á,“ en þeir leiti ráðgjafar og 

verkin verði svo þeirra.
97

 

Árið 2002 var gefin út bókin To the Habitants of Space in General and the Spatial 

Inhabitants in Particular í Vínarborg eftir Einar Þorstein og Ólaf Elíasson. Einar segir frá 

sinni hlið í verkum Ólafs frá upphafi samstarfs þeirra og rekur feril sinn á sviði arkitektúrs og 
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vísinda. Ítarlega er farið yfir útreikninga hans, formfinnslur, samstarf við aðra hugsuði, svo 

ekki verður komist hjá því að velta því upp hvort bókin sé gerð í þeim tilgangi að rétta hlut 

Einars Þorsteins í verkum framleiddum af Studio Olafur Eliasson. Aðstandendur Einars segja 

að eftir því sem frægðarsól Ólafs reis, og því meira sem stúdíóið hafi stækkað hafi óánægja 

Einars Þorsteins aukist. Í fyrstu hafi samstarf þeirra verið meira á grundvelli samstarfs, en í 

seinni tíð hafi viðvera og bein þátttaka Ólafs í verkum sínum minnkað og samstarfsþátturinn 

sömuleiðis. Nefna aðstandendur hans að þessi óánægja hafi aukist sérstaklega í kjölfar The 

Weather Project sem sýnt var í Tate safninu og skaut Ólafi upp á stjörnuhiminn listheimsins. 

Skjölin í safneign Hönnunarsafns Íslands gefa ljósa mynd af því að Einar ætlaði sér ekki að 

ílengjast hjá Ólafi, og er það í samræmi við upplýsingar frá aðstandendum hans. Segir Auður, 

fyrrum eiginkona hans, að hann hafi látið af störfum við Atelier Warmbronn hjá Frei Otto 

vegna þess að hann vildi vera sjálfstæðari. Til dæmis sótti Einar um prófessorsstöðu við 40 

háskóla í Bandaríkjunum árið 2001, með meðmælabréfum frá Allegru Fuller-Snyder, dóttur 

Buckminster Fuller, og Guillermo Trotti, sem hann hafði unnið með að verkefni hjá NASA.
98

 

Í byrjun árs 2009 segir Einar Þorsteinn í tölvupósti til Ólafs að hann geti, sjálfsvirðingar 

sinnar vegna, ekki lengur starfað við Studio Olafur Eliasson með þeim hætti sem hann hefur 

gert undanfarið. Hann ætli að fara að skrifa meira og skapa list, í þeirri von um að komast 

aftur á þann stað sem hann var á við upphaf samstarfs þeirra. Ólafur tekur undir þetta í 

tölvupósti og segir mikilvægt að finna Einari Þorsteini hlutverk innan stúdíósins.
99

 Það er því 

ljóst, á þessum tölvupósti sem og upplýsingum frá aðstandendum, að erfiðleikar voru í 

samstarfi Ólafs og Einars. Í tölvupósti frá janúar mánuði árið 2011 skrifar Einar að hann sé 

farinn að huga að heimferð, og fara að huga að „síðustu mílunni“, og líkur eru á að hann hafi 

verið farinn að veikjast á þeim tíma að sögn aðstandenda. Hann segir í bréfinu að honum 

hugnist að taka aftur upp bréfaskólann sem hann hafði starfrækt á 8. áratugnum og sinna 

listsköpun sinni.
100

  

Áður en Einar Þorsteinn réð sig til Studio Olafur Eliasson hafði hann unnið að einstaka 

verkefnum og fengið lítillega greitt fyrir þau. Þegar hann flutti til Berlínar varð hann verktaki 

hjá Studio Olafur Eliasson og sést í safni Einars Þorsteins frá því í júní mánuði árið 2012 og 

september mánuði 2013 að Einar Þorsteinn sendir Studio Olafur Eliasson reikning að upphæð 

                                                 
98

 Sif Einarsdóttir og Auður Sigurðardóttir, viðtal höfundar, 16. júlí 2019; Skjalasafn Einars Þorsteins 

Ásgeirssonar, kassi 04, vasi 04. 
99

 Skjalasafn Einars Þorsteins Ásgeirssonar, kassi 10. 
100

 Skjalasafn Einars Þorsteins Ásgeirssonar, kassi 10; Sif Einarsdóttir og Auður Sigurðardóttir, viðtal höfundar, 

16. júlí 2019; Guðrún Lára Ásgeirsdóttir, samtal við höfund, 21. ágúst 2019. 



  

43 

2.000 evrur á mánuði fyrir starf sitt í Studio Olafur Eliasson, en árið 2013 sendi hann til 

viðbótar reikning upp á 400 evrur fyrir Book of models. Líklegt er að Einar Þorsteinn hafi 

einnig fengið sérstaklega greitt fyrir sérstök verkefni, eins og til dæmis módel sín og í 

tengslum við gullinfangið, en engar upplýsingar um slíkar greiðslur hafa fundist. Ekki eru til 

upplýsingar í Hönnunarsafni Íslands um samninga og greiðslur til Ólafs, að undanskildum 

þessum reikningum. Þó er ekki ólíklegt að fleiri gögn um viðskiptaleg- og fjárhagsleg 

samskipti Ólafs og Einars Þorsteins finnist þegar farið verður með skipulögðum hætti í 

gegnum safnið.
101

  

Einar segir í viðtali við hönnunartímaritið 032c árið 2007 að hann hafi unnið lengi að 

rúmfræðilegum strúktúrum og að þó að ekki hefði orðið að samstarfi hans við Ólaf Elíasson 

hefði hann alltaf stundað þær rannsóknir. Hann segir „Ólafur er stórstjarna og ég er glaður að 

hann gefi mér vettvang til þess að vinna að því sem ég vil. Það sem við Ólafur erum sammála 

um er hve nauðsynlegar tilraunir eru. [...] Þegar öllu er á botninn hvolft gerir Ólafur list og 

það sem ég geri eru tilraunir. Þeir hlutir sem ég geri eru gulrætur sem hanga fyrir framan mig 

og leiða mig áfram að hinum sönnu spurningum: hver við erum.“
102

 Þetta er áhugavert í 

samhengi við það sem Einar sagði í viðtali við tímaritið Land og sögu á svipuðum tíma:  

 

„Maður gerir í sjálfu sér ekkert einn, það er reginmisskilningur. Þess vegna hef ég 

hiklaust aðstoðað “góðar talentur” eins og ég hef getað. – Á hinn bóginn má maður vara 

sig á því að halda, að frægðin, sem verður til vegna þess sem maður afkastar, geri eitthvað 

fyrir mann. Fræðgin blindar einungis sýn á tilveruna. Gegn þeirri veiru er enginn 

bólusettur!“
103

 

 

Einar hélt áfram að vinna að eigin verkefnum á meðan hann starfaði í stúdíóinu. Hann tók 

þátt í samsýningunni Our House is a House, árið 2003 í Austurríki en sýningin var síðar sett 

upp á Nýlistasafninu árið 2006. Þá sýndi hann verk í Berlín og Kaupmannahöfn 2005. Sif, 

dóttir hans, segir að eftir sýninguna í Kaupmannahöfn hafi Einar Þorsteinn fengið krítík í 

dagblaði sem sagði hann vera undir sterkum áhrifum frá Ólafi Elíassyni og að þetta hafi setið 

lengi í honum, þar sem verkin voru hans og uppspretta innblásturs hjá Ólafi en ekki öfugt. Þá 
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vann Einar Þorsteinn með danska húsgagnafyrirtækinu Montana, og stofnanda þess Peter J. 

Lassen, á árunum 2007 til 2010 og með rannsóknarhópi hjá NIAC (NASA Institute for 

Advanced Concepts), undirstofnun NASA, ásamt Guillermo Trotti, sem hann hafði kynnst og 

unnið með á 8. áratugnum. Þar rannsakaði hópurinn færanlega geimstöð, Scorpion Rover.
104

  

Einar Þorsteinn lét af störfum í Studio Olafur Eliasson og fluttist til Íslands í byrjun árs 

2012. Hann lést eftir erfið veikindi þann 28. apríl 2015 á Íslandi.
105
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3 Verk Ólafs og Einars Þorsteins  

Ólafur Elíasson og Einar Þorsteinn unnu saman að á fjórða tug verka í það minnsta, frá árinu 

1996 til ársins 2012. Ólafur hefur nýtt sér formfræði rannsóknir og uppgötvanir Einars 

Þorsteins en Einar vann einnig að rannsóknum og útfærslum á hugmyndum Ólafs. 

3.1 8900054 (1996) 

Verkið 8900054 (sjá mynd 10 og 11) er fyrsta samvinnu verk Ólafs Elíassonar og Einars 

Þorsteins, sem þeir unnu í kjölfar heimsóknar Ólafs á vinnustofu Einars Þorsteins í 

Álafosskvosina eins og rakið hefur verið fyrr í ritgerðinni. Verkið var hannað fyrir 

Mågeparken í Hvidovre, sem er í útjaðri Kaupmannahafnar. Það hefur staðið við Arken 

listasafnið frá árinu 2002. Verkið eru tveir strúktúrar, stór og lítil hvelfing sem skjóta sér upp 

úr jarðveginum og líta út fyrir að hafa sokkið með tímanum. Ólafur hefur líst því hvernig 

hann taldi að útfærsla verksins yrði afar flókin en Einar hafi teiknað upp úrfærslu á örfáum 

mínútum með reikniformúlum Buckminster Fuller um hvelfingar. Strúktúrinn hefur öðlast 

aðra virkni sem klifurgrind sem vakti athylgi Einars.
106

 

Um verkið skrifar Einar Þorsteinn í bókina To the Habitants of Space in General and the 

Spatial Inhabitants in Particular að vanalega séu margflötungar í fimmfaldri symmetríu 

notaðir til þess að búa til geódesískar hvelfingar. Sá algengasti tvítugflötungur (e. 

Icosahedron), sem gerður er úr tuttugu jafnhliða þríhyrningum. Til þess að búa til sveigjuna 

þarf að deila hverjum þríhyrningi í 4, 9, 16, 25 eða fleiri smærri þríhyrninga. Einar segir í 

bókinni að rúmfræðileg tilbrigði séu af geódesískum hvelfingum, annars vegar að byrja á 

ólíkum margflötungum og að deila þríhyrningunum mismunandi eða hins vegar að velja 

geómetrísk munstur sem hægt er aðlaga. Í staðinn fyrir að nota þríhyrninga sé til dæmis hægt 

að nota átthyrninga eða fimmhyrninga.
107
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3.2 By means of a sudden intuitive realization (1996) 

Árið 1996 sýndi Ólafur Elíasson á Manifesta 1 í Rotterdam. Þar vildi hann skapa þá tálsýn að 

tíminn stöðvaðist. Hann notaði gosbrun og stroposcopic ljós, blikkandi ljós, þannig að vatnið 

virtist stöðvast í loftinu. Ólafur hafði samband við Einar Þorstein og bað hann að hann hús 

yfir verkið, því það krafðist niðamyrkurs. Einar Þorsteinn bauð honum að nota borholuhús 

eftir sig, eins og þá voru í notkun á Íslandi. Einar Þorsteinn sagði í samhengi við vinnslu við 

þetta verk, í viðtali við Trausta Valsson árið 2004 að Ólafur hafi þarna unnnið sjálfur að því 

að setja verkið upp, og í kjölfarið: „það gerir hann ekki í dag, hann hefur engan tíma til þess 

að gera svoleiðis í dag.“
108

 Sjá myndir 12 og 13. 

3.3 Your compound view (1998) 

Fyrsta kviksjáin (e. kaleidoscope)
109

 sem Einar Þorsteinn vann að með Ólafi var Your 

compound view frá 1998 sem sýnd var á Kjarvalsstöðum, en þá var Ólafur enn lítt þekktur. 

Einar segir í viðtali við Trausta Valsson að hann hafi teiknað verkið og leyst tæknilega, og 

leggur áherslu á að tæknileg útfærsla sé hans. Á heimasíðu Studio Olafur Eliasson má sjá 

teikningar merktar með undirskrift Einars Þorsteins og Tilraunastofu burðarforma og segir 

Pétur H. Ármannsson, arkitekt, sem vann á Listasafni Reykjavíkur á þeim tíma og kom að 

uppsetningu sýningarinnar, að Einar Þorsteinn hafi einnig séð um að setja verkið saman og 

koma því fyrir.
110

 Einar Þorsteinn segir að vegna hugmynda um sjálfbærni hafi ljós orðið að 

stærri þætti í arkitektúr. Kviksjár hafi orðið að vinsælu stefi í verkum Ólafs og að hann hafi 

aðstoðað hann við útfærslu nokkurra verka.
111

 Sjá myndir  

3.4 5 dimensionel pavillion / Holbæk Pavilion (1998) 

Verkið 5 dimensionel pavilion var fyrsta verkið í röð skála (e. pavilion) þar sem Einar 

Þorsteinn og Ólafur Elíasson notuðu fimmfalda symmetríu. Í skálanum notuðu þeir Ammann 
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línurnar í fyrsta skipti, en eins og áður var rakið í ritgerðinni kynntist Einar Þorsteinn 

stærðfræðinni á bakvið Ammann línurnar í Bandaríkjunum áratug áður. Ammann línurnar áttu 

síðar eftir að verða að einkennismerki Ólafs Elíassonar. Skálinn er staðsettur í Holbæk Fjord Í 

Danmörku og var hannaður fyrir staðinn. Einar Þorsteinn sagði að á þessum tíma hafi Danir 

farið að átta sig á að fengur væri í Ólafur Elíasson sem listamanni.
112

 Verkið var í miklu 

uppáhaldi Einars Þorsteins vegna þess hve látlaust og hógvært það er og hvernig það minnti 

fólk á hve „flöktandi þess eigin vitund getur verið og það er það sem hann [Ólafur Elíasson] 

er að benda á í þessum verkum.“
113

 Sjá myndir 14 og 15. 

3.5 The Drop Factory (2000) 

The Drop Factory var fyrst sýnt í St. Louis listasafninu árið 2000. Þar notuðu Ólafur og Einar 

Þorsteinn aftur kúluhús frá Einari. Kúluhúsið hefur spegla spjaldþil beggja vegna. Strúktúrinn 

speglar umhverfi sitt að utan, en spjaldþilin að innan margfalda innsetninguna með því að 

nota vatn og stroboscopic ljós. Gríðarleg vinna var að setja verkið upp þegar til Bandaríkjana 

var komið þar sem speglarnir þurftu að falla nákvæmlega að stálgrind hússins. Einar kallar 

verkið „barnið sitt“ (e. this is one of my children) í bókinni To the Habitants of Space in 

General and the Spatial Inhabitants in Particular, sem kom út fjórum árum eftir að verkið var 

sýnt í St. Louis listasafninu, að hann hefði þróað nýtt súlu burðarkerfi fyrir hvelfinguna sem 

gæti nýst næst þegar verkið yrði sýnt.
114

 Sjá myndir 16 og 17. 

3.6 Your spiral view (2002)  

Verkið Your spiral view er 8 metra langt, innangengt rör, búið til úr stálplötum sem settar eru 

saman svo úr verða tveir spíralar sem hringast hvor í sína átt. Þegar áhorfandinn gengur í 

gegnum göngin er upplifunin sú að þeir séu staddir innan í kviksjár (e. kaleidoscope), þar sem 

rýmið sem þeir voru í speglast brotkennt við rýmið sem er framundan. Hreyfingin sem tenntir 

veggirnir skapa með speglun sinni býr til svima tilfinningu hjá áhorfandanum. Verkið hefur 

verið sýnt víða, í ólíku umhverfi. Í bókinni To the Habitants of Space in General and the 

Spatial Inhabitants in Particular talar Einar Þorsteinn um verk sem hann sýndi árið 1977 á 
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Kjarvalsstöðum, þegar hann fjallar um Your spiral view. Það væri vert að kanna betur.
115

 Sjá 

myndir 18, 19 og 20.  

3.7 Sphere (2003) 

Sphere er gífurlega stór kúla sem hangir yfir höfði gesta í Fünf Höfe í München í Þýskalandi. 

Kúlan er hol að innan og notuðu Ólafur Elíasson og Einar Þorsteinn Ammann línurnar á ný til 

þess að móta hana.
116

 Einar Þorsteinn sagði að vegna þess að línurnar eru tvíbognar er ekki 

hægt að hafa línurnar jafn reglulegar og þess vegna skapist annað kerfi innan verksins: 

kaoskerfi sem vakti áhuga hans. Einar segist í viðtali við Trausta Valsson árið 2004 að hann 

hafi framleitt fyrir Ólaf minni útgáfur af Sphere og var hann að sjóða þær þegar myndbandið 

er tekið upp. Hver kúla hafði 1640 lóðpunkta og því um gífurlega nákvæmnisvinnu að 

ræða.
117

 Sjá myndir 21 og 22. 

3.8 Starbrick (2008-9) 

Starbrick er ljós sem framleitt var af Studio Olafur Eliasson og sýnt í fyrsta sinn í Mílanó á 

Ítalíu árið 2008 og í Tókýó í Japan ári síðar. Ljósið er stakkanlegt stjörnuform og segir Ólafur 

á heimasíðu sinni að hann hafi viljað búa til einingu sem hægt væri að nota sem hlut í sjálfu 

sér en einnig hægt að setja saman og nota í arkitektúrískum skilningi, til dæmis sem vegg, 

hangandi loft, hvers kyns súlur og í raun sé hægt að byggja heilt hús úr Starbrick. Í bókinni 

Hugvit segir að ljósið hafi verið hannað af Einari Þorsteini á vinnustofu hans í 

Álafosskvosinni árið 1993.
118

 Sjá mynd 23. 

3.9 Glerhjúpur Hörpu (2005-2011) 

Einar Þorsteinn fann upp formið gullinfang á 9. áratugnum eftir umfangsmiklar formfræði 

rannsóknir eins og rakið hefur verið fyrr í ritgerðinni. Ólafur Elíasson notaði formið í glerhjúp 

sem prýðir tónlistar- og ráðstefnuhúsið Hörpu í Reykjavík. Í umræðunni um glerhjúpinn hefur 

oft verið talað um að innblástur fyrir forminu sé sóttur til stuðlabergs og er þess meira að 

segja getið á heimasíðu Studio Olafur Eliasson. Að sögn aðstandenda fór þetta mjög í 
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and the Spatial Inhabitants in Particular, 39-41. 
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 „Starbrick,“ Studio Olafur Eliasson, https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK100246/starbrick (sótt 30. 

ágúst 2019); Pétur, Ólöf og Guðmundur, Hugvit, X. 
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taugarnar á Einari Þorsteini, enda formið formfræðileg uppfinning hans og engin 

stærðfræðileg líkindi með stuðlabergi og gullinfangi.
119

 Að sögn Sifjar, dóttur Einars 

Þorsteins hefur hún eftir föður sínum að Ólafur Elíasson hafi notað gullinfangs kubb sem 

hann hafði séð á skrifborði Einars Þorsteins í stúdíóinu sem fyrirmynd að þeim formum sem 

notuð voru í glerhjúpinn. Einar var ósáttur við þetta en í framhaldinu komst á samkomulag um 

að Ólafur mætti nota formið ef vel væri að því gætt að kynna hver uppruni formsins er; 

Gullinfang, hannað af Einari Þorsteini. Telja má að þessi uppákoma hafi verið stór hluti 

þeirrar ástæðu að Einar Þorsteinn var ósáttur við tengingu formsins við stuðlaberg en hann 

upplifði að fólk héldi að Ólafur Elíasson hefði hannað formið, sem ekki er úr lofti gripið.
120

 

Sjá mynd 26.  

Þá má einnig nefna að verkið Crystal growth 4 (2011) er einnig búið til úr gullinfangs 

einingum sem staflað hefur verið ofan hver aðra.
121

  

3.10 Green light (2016-2017) 

Green light er listræn vinnusmiðja (e. artistic workshop) sem Ólafur Elíasson hefur haldið í 

þrjú skipti, síðast á Feneyjatvíæringnum árið 2017. Í smiðjunni fer fram samsetning á ljósum 

þar sem flóttafólk og almenningur hjálpast að. Þau eru svo seldir og rennur fjármagnið til 

samtaka sem aðstoða fólk á flótta. Form ljósanna kemur úr hugmyndasmiðju Einars Þorsteins 

og er hans getið á heimasíðu Studio Olafur Eliasson, þrátt fyrir að hafa verið látinn þegar 

verkefnið hófst. Ólafur segir að verkið snúist um að bjóða velkomið (e. act of welcoming) og 

beinist bæði að fólki á flótta undan harðræði og óstöðugleika í heimalöndum sínum og til íbúa 

þeirra borga sem boðið hefur fólkið velkomið. Hann segir að fyrir honum hafi 

Feneyjatvíæringurinn alltaf snúist um það að fara dýpra í raunveruleikann, en ekki að flýja 

hann. Í ljósi þess að stærstu verkefni samtímans séu fólks flutningar sem hafi áhrif á milljónir 

manna um heim allann. Þannig sé Green light hófsöm áætlun til þess að takast á við þær 

áskoranir og þá ábyrgð sem upp hefur komið vegna stöðunnar og varpar ljósi á hve mikilvæg 

samvinna og sameiginleg hugsun er.
122

 Sjá myndir 27 og 28. 
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 „Facades of Harpa,“ Studio Olafur Eliasson, https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK100668/facades-

of-harpa-reykjavik-concert-hall-and-conference-centre (sótt 1. september 2019); Súsanna Svavarsdóttir, 
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Sif Einarsdóttir og Auður Sigurðardóttir, viðtal höfundar, 16. júlí 2019. 
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 Sif Einarsdóttir og Auður Sigurðardóttir, viðtal höfundar, 16. júlí 2019. 
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 „Crystal growth 4,“ Studio Olafur Eliasson, https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK107299/crystal-

growth-4 (sótt 1. september 2019)  
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 Green light: an artistic workshop,“ Studio Olafur Eliasson, http://olafureliasson.net/greenlight/ (síðast sótt 31. 

ágúst 2019). 
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3.11 Módel Einars Þorsteins 

3.11.1 Model Room (2003) 

Verkið Model Room er arfleið samvinnu Einars Þorsteins og Ólafs Elíassonar og líklega 

það verk sem Einar á mestan þátt í. Verkið er einfaldlega samansafn módela úr smiðju Einars 

Þorsteins sem orðið hafa til úr samvinnu þeirra og inniheldur fjölmörg líkön og skissur í 

ólíkum stærðum af ólíkum efnum. Þegar framvinda varð á rýmisrannsóknum og formfræði 

rannsóknum þeirra urðu til ný módel og verkið stækkaði.
123

 Þrátt fyrir að Einar Þorsteinn eigi 

módelin í verkinu er verkið sagt Ólafs, í samvinnu við Einar Þorstein, þegar um það er fjallað. 

n um það var gerð stuttmynd, The Model Room, árið 2011 og segir Einar Þorsteinn þar að 

módel hans hafi safnast upp og þá hafi Ólafur fengið þá hugmynd að búa til listsaverk. Eins 

og áður hefur verið rakið var módelgerð afar mikilvægur þáttur í allri sköpun Einars 

Þorsteins, þar sem hann notaði þau til þess að þýða stærðfræði yfir í raunveruleikann, því 

mannshugurinn sé ekki fær um að skilja þrívíð form til fulls.
124

 Verkið er nú til sýnis í Tate 

safninu í London. 

Á sýningunni Frost Activity sem sýnd var á Listasafni Reykjavíkur árið 2005 voru verk 

Einars til sýnis í sérsal. Hugmyndaheimur Einars var þar sýndur í nýju ljósi en þetta voru 

formin sem hann hafði áður notað til þess að þróa hagkvæm og vistvæn hús, við litlar 

undirtektir. Einar Þorsteinn segir að þegar módel hans voru kölluð myndlist hafi fólk verið 

tilbúið þess að skoða þau.
125

 

Á heimasíðu Studio Olafur Eliasson eru margar færslur með myndum af módelum Einars 

Þorsteins en afar mismunandi er með hvaða hætti þau eru merkt honum, og hvort þau eru 

yfirhöfuð merkt.
126

 

3.11.2 Yellow Boxes (1999) 

Í bókinni To the Habitants of Space in General and the Spatial Inhabitants in Particular segir 

Einar Þorsteinn að hann hafi sýnt verkið The Yellow Geometry Boxes á sýningunni í Gallerí 

Kambi árið 1999, sem hafi verið frábrugðið öðrum verkum á sýningunni að því leyti að það 

var ekki tengt sameiginlegum verkum hans og Ólafs. Það var samansafn 120 geómetrískra 

módela sem hann hafði unnið upp úr bókinni Barnaleikur sem kom út árið 1977. „Nú er það 
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 „Model Room,“ Studio Olafur Eliasson, http://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK100984/model-room 

(sótt 4. febrúar 2019). 
124

 Terry Perk, Model Room, 07:03-08:22. 
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 Pétur, Ólöf og Guðmundur, Hugvit, 15. 
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 Skjá Models, Model for spiral city og 3D fivefold symmetry í heimildaskrá. 
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verk eftir okkur báða“ segir Einar í kjölfarið og er það nú á síðu Studio Olafur Eliasson og 

sagt koma úr smiðju stúdíóisins.
127

 

3.12 Önnur verk 

Ljóst er að Einar Þorsteinn kom að fjölda mörgum verkum í Studio Olafur Eliasson, sem 

byggðu þá ekki á formfræði hans. Dæmi um slík verk eru Umschreibung (2004), „eilífðar“ 

stigi í München sem samanstendur af tveimur stiga spírölum sem tengjast saman og búa 

þannig til óendanlgan stiga. Á heimasíðu Ólafs er ekki minnst á þátt Einars Þorsteins í 

verkinu, en sagði sjálfur á fyrirlestri sínum í Hönnunarsafninu að Einar hafi verið með í 

hönnun verksins frá fyrstu skrefum. Á síðunni má einnig finna módel sem eru mjög í anda 

Einars Þorsteins og því má leiða líkur að því að þau séu eftir Einar Þorstein.
128

 Önnur verk 

sem vitað er að Einar kom að og nauðsynlegt er að rannsaka frekar, eru
129

: 

 

Spiral Pavilion (1999) 

Doughnut projection (2000)  

Spiral Tower (2000) 

Fivefold Symmetry Tunnel (2000) 

Golen ratio pavilion (2001) 

Kaleidoscope (2001) 

Spiral Tunnel (2001) 

Endless doughnut (2001)  

Neon doughnut (2002) 

The house that made up its vision as it walked (2003) 

Negative quasi brick wall (2003) 

Snow Crystal Roof (2004)  

Untitled stone floor (2004) 
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 „Yellow Boxes,“ Studio Olafur Eliasson, https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK101407/yellow-

boxes (síðast sótt 3. September 2019); Einar Þorsteinn og Ólafur, To the Habitants of Space in General and the 

Spatial Inhabitants in Particular, 130. 
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 Ólafur Elíasson, „Remembering Einar Thorsteinn.“; „Umschreibung,“ Studio Olafur Eliasson, 

https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK100857/umschreibung (sótt 24. ágúst 2019); Þóra 

Sigurbjörnsdóttir, samtal við höfund, sumar 2019. 
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 Sjá bókina To the Habitants of Space in General and the Spatial Inhabitants in Particular og heimasíðu 

Studio Olafur Eliasson. 
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4 Togstreita hugmynda 

Einar bjó á Íslandi frá árinu 1972 til ársins 2000 en kom víða við. Hann hannaði leikföng, 

teiknaði kúlulaga íbúðarhús, kom að skipulagsmálum, m.a. fyrir vistvænar byggðir, þá gerði 

hann stakkanlegar pakkningar fyrir skyndibita sem byggðu á formhugmyndum hans, starfaði 

sem leikmyndahönnuður hjá Ríkisútvarpinu ásamt því að vera afkasta mikill á ritvellinum — 

bæði í dagblöðum og í útgáfu eigin bóka. Í flestum hans verkum skein í gegn sú hugsjón að 

fræða fólk og stuðla að betri nýtingu, sama hvort um ræddi hráefna, rýmis, fjármuna eða 

náttúrugæða. Ein merkasta hugmynd Einars Þorsteins kallast Icelandic Oasis sem hann vann 

að árið 2007 í samstarfi við 20 arkitektanema frá Technische Universität í Berlín. Hugmyndin 

snéri að því að byggja hátækniborg undir hvelfingu á hálendi Íslands, svæði sem Einar sagði 

vel hægt að nýta vegna jarðvarma á svæðinu. Hugmyndin var innblásin af verkefni hans með 

Trausta Valssyni, en Trausti hafði í dagblaðagreinum árið 1977 sett fram hugmyndir um borg 

á hálendinu. Einar Þorsteinn fór með Trausta á Sprengisand árið 1980 þar sem lagður var 

hornsteinn að borginni en staðsetninguna völdu þeir útfrá esóterískum kenningum Einars 

Pálssonar (1925–1996) um að landnám Íslands hafi fylgt hringjakerfi. Þessi hugmynd um 

borg á hálendinu, líkt og margar hugmyndir innblásnar af Buckminster Fuller, væri hægt að 

afskrifa sem framtíðaróra og ádeilu á samtímann en Einar Þorsteinn var sannfærður um bæði 

kosti og hagkvæmni þess að fara þessa vistvænu- og nýstárlegu leið í byggingu híbýla fólks. 

Útópía stæði fyrir eitthvað sem ekki væri hægt, en að mannkynið gæti allt. Áður fyrr hafi fólk 

raðað sér við ár, sjóinn og vegi en í samtímanum séu netin sem ráði för byggð á tækni og 

upplýsingum. Í samtímanum sé ekkert vandamál að skipuleggja og hefja byggð frá grunni, 

jafnvel lengst úti í óbyggðum. Hugmyndin snéri að því að endurhugsa frá grunni hvernig borg 

skuli vera með hagkvæmni og sjálfbærni að leiðarljósi — það verði manninum til happs gegn 

þeirri vá sem stafar af hnattrænni hlýnun, en Einar Þorsteinn hafði þegar séð fyrir þann 

gífurlega vanda sem mannkynið stendur nú frammi fyrir.
130

  

Hugmyndir Einars Þorsteins fengu oftar en ekki dræmar viðtökur á Íslandi og er oft gefið í 

skyn í umræðu um verk hans, bæði á meðan hann lifði og ekki síður nú, að hann hafi verið 

furðufugl. Slíkar hugmyndir um listamenn og aðra hugsuði, eru gjarnan blætisvæddar og rík 

hefð í íslenskri sögu að fjalla með slíkum hætti um einstaklinga sem falla ekki að 
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 Chan, „Model: Einar Thorsteinn.“; Trausti Valsson, tölvupóstur til höfundar, 3. september 2019; „ Nýstárleg 

og stórbrotin framtíðarhugmynd: Háborg á hálendinu með vegum til allra átta,“ Tíminn, 1. maí 1977, 1; Pétur, 

Ólöf og Guðmundur, Hugvit, 50–51, 92, 94. 
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meginstraumum samfélagsins.
131

 Einar Þorsteinn var hins vegar ekki einangraður og gerði sig 

gildandi í alþjóðlegri hönnunarsögu með uppgötvunum sínum og sem sporgöngumaður 

margra helstu hugsuða 20. aldarinnar. Einar var einstaklega fær í að þefa upp „góðar 

hugmyndir“ ef svo má að orði komast og kom á tengslum við stórskotalið arkitekta á 20. 

öldinni svo sem Buckminster Fuller, Frei Otto og Kenzo Tange; við fyrsta geimarkitektinn, 

Guillermo Trotti; nóbelsverðlaunahafann Linus Pauling og fleiri. Þá þýddi Einar tímamóta 

grein í arkitektúr sem fjallaði um stærðfræðilegt vandamál við skipulagsaðferð 

módernismans, „Borg er ekki tré“ sem fyrst birtist árið 1965 og er eftir arkitektinn og 

stærðfræðinginn Christopher Alexander (1936–). Einar þýddi greinina aðeins tveimur árum 

síðar á meðan hann var enn námsmaður í Hannover. Þetta segir Pétur H. Ármannsson, 

arkitekt, til marks um hve gott nef Einar hafði fyrir góðum hugmyndum.
132

 

Í inngangi að bókinni Antinomies of Art and Culture: Modernity, Postmodernity, 

Contemporaneity fjallar listfræðingurinn Terry Smith (1944–) um hugtakið samtímaleika og 

hvað það þýðir, í tilefni af málþingi sem haldið var í Pittsburgh háskóla í Bandaríkjunum árið 

2004. Hann segir að hugtakið um nútíma hafi fest sig í sessi sem hugmyndarfræði og skipulag 

á heiminum. Í gegnum meirihluta 20. aldarinnar hafi verið linnulaus hringrás milli tveggja 

helminga sem einkenndu nútímalist: leikur að upphafningu og afneitunar á þáttum nútímalífs, 

nýting á bæði hámenningu og vinsældarmenningu, samþætting hefðbundinna aðferða við nýja 

tækni (til dæmis fjölföldun), hið formlega gagnvart avant-garde og hvernig stigið var inn og 

út af safninu. Þessi togstreita leystist nokkuð farsællega að sjálfu sér, sérstaklega í Evrópu og 

Bandaríkjunum. Nútímalist hafði komist á það stig að verða eilíf en á 7. og 8. áratugnum 

þegar miklar breytingar urðu á heiminum og innbyrðis átök hófust, fór listin að eiga í 

vandræðum með að skapa farsæla „synþesu“ — blending þessara andstæðna og í kjölfarið 

fjaraði undan yfirráðum hugtaksins. Smith spyr hvort þau öfl sem voru ríkjandi fyrir nútímann 

hafi ekki snúið aftur og krafist lögmætingu annarra heimsviðhorfa og segir að nútíminn hafi 

áratugum saman ekki náð að viðhalda þeirri skiptingu heimsins yfir í þá sem lifa í samræmi 

við nútímann, og þá sem vissulega lifa í nútímanum, en eru samt sem áður álitnir ó-

nútímalegir. Hann segir að dreifing upplýsinga á heimsvísu og hraði samskipta hafi orðið til 

þess að nú sé samtímaleiki aðgengilegur öllum. Sá ótti hefur skotið upp kollinum við og við 

að hnattvæðing myndi ala af sér einsleitni á mörgum sviðum, á meðan bjartsýnismenn hafa 
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Magnússon (Goddur) hafa „spilað inn á“ þessa orðræðu um Einar Þorstein. 
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 „Christopher Alexander: Borg er ekki tré,“ Birtingur, 13. árgangur, 4. tölublað (1967): 50-72; Trausti Valsson 

og Pétur H. Ármannsson, viðtal höfundar, 5. júlí 2019. 
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talið að aukin aðgangur að þessu hnattræna neti myndi leiða af sér fullkominn jöfnuð. Terry 

Smith segir að hvorugt hafi orðið veruleikinn. Á meðan yfirráð nútímans stóð var það sem 

kallast menningarleg heimsvaldarstefna ríkjandi sem staðsetti hina ó-nútímalegu í fornt, 

hægara eða algjörlega frosið, tímarúm. Smith segir að í dag sé veruleikinn sá að innan örfáa 

stunda sé hægt að flytja fréttir af afdrifamiklum ákvörðunum stjórnmálamanna og mótmæla 

þeim um gjörvallan heim. Af þeim sökum sé ókleift að leiða íbúa jarðarinnar áfram með sama 

hætti og hægt var. Hins vegar ríki í dag marþætt tímasvið (e. temporalities) og skynjun 

sögulegrar þróunar fer í margar áttir. Á sama tíma færa bókstafstrúarmenn sig aðeins í eina 

aftur á bak — frá hinu nýja til hins gamla.
133

 Heimspekingurinnn Giorgio Agamben (1942–) 

skilgreinir samtímaleika með þeim hætti að samtími sé samband við manns eigin tíma, sem 

fylgir honum en heldur fjarlægð sinni á sama tíma: „Það er þetta samband við tíma sem fylgir 

því, í gegnum aðskilnað og tímaskekkju. Þau sem samsama sér of vel með þessum tíma, þau 

sem eru fullkomlega bundin honum að öllu leyti, eru ekki samtímaverur, einmitt vegna þess 

að þeim tekst ekki að sjá þetta; þeim tekst ekki að einblína á hann.“
134

 

Terry Smith vitnar í listfræðinginn Boris Groys (1947–) sem bendir á að nútíminn (e. 

modernism) beinist að framtíðinni og því var tilhneigingin að gleyma núlíðandi stund, og 

smækka sig niður í það augnablik sem er ferðin milli fortíðar og framtíðar. Listamenn í 

samtímanum hafa hins vegar margir hverjir veitt núlíðandistund athygli. Þetta hefur átt sér 

stað síðan á 9. áratugnum og hafa söfn, gallerí, uppboðshús, akademían og fleiri notað 

hugtakið samtími til þess að reyna að ná utan um fjölvídd (e. plurality) okkar tíma. 

Samtímaleiki þýðir þó meira en bara núlíðandi stund að sögn Smith. Hugtakið stillir af ólíkum 

en þó tengdum leiðum til þess að vera staðsettur í tíma eða samhliða honum, eða vera innan 

hans og utan samtímis. Þrátt fyrir að í gegnum söguna hafi þetta átt við, er það í öðru mæli í 

dag. Samtími fólks er ekki sá sami, og jafnvel ekki sambærilegur, en samt sem áður fer 

enginn varhluta af því sem kalla mætti hnattrænan tíma. Mikilvægir þættir samtímaleika eru 

hve tafarlaus hann er, viðstaddur, hvernig hann forgangsraðar augnabliki fram yfir tíma og 

hinu tafarlausa fram yfir tímamót og beinni upplifun af margföldum flækjum yfir einföldum 

einfaldleika fjarlægrar íhugunar. Samtíminn er ný merking yfir nútíma, eins og hugtakið var 

notað áður, en án þessarar miklu áherslu á framtíðina og leiðinni þangað segir Smith. 
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Terry Smith, Okwui Enwezor og Nancy Condee (Durham, NC: Duke University Press, 2008), 4-6; Mirko Tobias 
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 Giorgio Agamben, „What Is the Contemporary?,“ í What is an Apparatus? and Other Essays, þýð. David 
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Þráhyggja fyrir fortíðinni og áhyggjur af flókinni framtíð hafa þykkt vitund okkar um 

núlíðandi stund á kostnað væntinga um framtíða. Félagslandfræðingar hafa varað við því að 

horfur nútíma samfélaga séu á barmi hruns ef þau halda áfram á sömu slóð 

hugmyndafræðilega og skipulagslega. Eitt flóknasta verkefni okkar tíma er að skilja hve 

margslungin núlíðandi stund er.
135

 

Terry Smith hefur fjallað um heimsvaldastefnu Bandaríkjanna í kjölfar árásarinnar á 

Tvíburaturnana þann 11. september 2001 sem skapaði glundroða á alþjóðavísu og hefur 

þjónað sem réttlæting fyrir stjórnvöld til þess að viðhalda neyðarástandi um ófyrirséðan tíma. 

Illeysanlegir viðburðir á heimsvísu birtast okkur hvert sem litið er; stríð í Mið-Austurlöndum, 

veik staða Bandaríkjanna sem heimveldi, órói í Evrópu og krísur eftirstríðsstofnana á borð við 

Evrópusambandsins, Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðabankans, átök í Afríku, endurupprisa 

valdsstjórna og svo mætti áfram telja. Ofan á þetta bætast vistfræðilegar tímasprengur og 

yfirvofandi fall siðmenningar. Þessar hugmyndir eru keyrðar áfram af stjórnmálamönnum sem 

starfa undir formerkjum nýfrjálshyggju.
136

 Eitt af því sem hnattvæðingin hefur haft í för með 

sér eru stóraukin tækifæri fyrir kapítalisma, en hann krefst stöðugrar þenslu og frjáls flæðis 

fjármagns, fólks og vara, á kostnað náttúrunnar.  

Mannfræðingurinn Arjun Appadurai (1949–) hefur verið brautryðjandi í kenningamótun 

hnattvæðingar. Í grunninn einkennist hnattvæddur heimur af flæði, þetta á við um hugmyndir, 

hugmyndafræði, fólk, vörur, skilaboð, tækni og aðferðir, en við búum einnig í heimi stöðugra 

félagsforma, stofnana og strúktúra. Þessi stöðugleiki birtist okkur í þeim tækjum sem nýttir 

eru til þess að meðhöndla þá hluti sem eru í flæði, t.d. þjóðríkið, sem í dag einkennist að sögn 

Appadurai af flæðandi íbúðarfjölda, fjölmenningar pólitík og hreyfanleika í sérfræði- og 

tækniþekkingu. Hins vegar er þetta flæði ekki tilviljanakennt, samleitið eða staðbundið. 

Leiðirnar sem flæðið velur eru á ólíkum hraða, fara eftir ólíkum ásum, með ólíka upphafs- og 

endapunkta, og í ólíkum tengslum við stofnanastrúktúra sem eru tengdir við svæði, samfélög 

og ríki. Þetta eru tengsl sundrungar sem hrindir af stað ýmiskonar vandamálum og núningi og 

það er þessi núningur á milli ólíkra stefna sem einkenna þennan heim á sífelli hreyfingu og 

framleiðir grundvallar vandamál sem heimbygðin þarf að fast við, á borð við réttlæti, 

stjórnunarhætti, lifibrauð og þjáningar.
137
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 Appadurai segir hana nátengda hnattrænni fjármagnsstarfsemi og að hnattvæðingin sé 

framlenging á hugmyndum fyrri tíma um stórveldi, viðskipti og pólitísk yfirráð. Hann segir að 

mest sláandi eiginleiki hnattvæðingarinnar sé hve óheft flæði fjármagns er og algjörlega 

sjálfstætt gagnvart hömlum regluverks þjóða, framleiðni iðnaðarins, upplýsingaflæðis og 

raunverulegum auði samfélaga, landa og svæða. Hann segir hnattvæðingu augljóst merki 

nýrrar krísu sem fullveldi þjóða standa frammi fyrir og skapi ójafna efnahagslega þróun og 

dreifingu auðlinda milli heimshluta. Þannig takmarkar hnattvæðingin þann möguleika á að 

skapa samvinnu sem myndi gera hana bæði skiljanlegri og auð-gagnrýnanlegi.
138

 

Appadurai segir að á 6. og 7. áratug 20. aldar, þegar mótun nútíma hugtaksins átti sér stað 

hafi kenningar og aðferðafræði verið álitnar sem nútímalegar og Vestrænar á meðan aðrir 

hlutar heimsins voru einungs vettvangur til þess að stunda rannsóknir, sækja sér dæmi, búa til 

og endurskoða kenningar. Hann segir að þó að tengsl milli svæða í heiminum, menninga og 

samfélaga sé ekki nýtt af nálinni þá hafi hnattvæðingin markast af heimskerfum 

heimsveldisins síðustu aldar. Hann segir nýjungina við hnattvæðinguna sé hvernig alþjóðlegt 

fjármagn virkar. Appadurai segir að rafræn miðlun og stórfelldir fólksflutningar hafi skapað 

vettvang fyrir félagsleg tengsl á alþjóðavísu. Ef horft er á þetta frá sjónarhorni þjóðríkisins, 

erum við stödd á mörkum hnattrænnar heimsmyndar sem einkennist af öflum sem þvinga, 

rjúfa og brjóta á bak aftur fullveldi þjóðríkja á sviði efnahagsmála, laga og pólitískrar 

hollustu. Tími þjóðríkisins hefur að sögn Appadurai ef til vill ekki liðið undir lok, en tímabilið 

þar sem þjóðríkjafyrirkomulagið er allsráðandi er liðið.
139

  

Samtímaleiki, samkvæmt skilgreiningu stjórnmálaheimspekingsins Antonio Negri (1933–), 

er staðsettur innan í póstmódernismans og til þess að vera innan hans þarf að horfast í augu 

við endalok fyrsta áratug 20. aldar, það sögulega umbrot sem einkenndi hann, og þeim 

siðbótum sem eiga sér stað í dag. Að vera samtímalegur þýðir því að skilgreina 

póstmódernismann sem brot á nútímanum og sem svið þar sem mótstaða er sýnd á róttækan 

hátt.
140

 Hann leggur til samtíma sem annars konar útgáfu nútímans, sem vildi þó ekki vera 

endurkoma staðnaðra evrópskra og vestrænna gilda. Nútíma sem myndi stuðla að annars 

konar þróun og annars konar skipulag í því félagslega- og pólitíska formi sem þegar er til 

staðar, sem myndi ekki höfða til fyrirmyndar- og útópísks notagildis en myndi vekja upp 
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spurningar um að beita með öðrum hætti hátt og breyta heiminum. Negri segir að rökræður 

um þennan möguleika á nýjum nútíma hafi verið mjög líflegar í sumum þróunarríkjanna, en 

þyngd hins stífa póstmódernisma, sem einblínir á evrópsk og vestræn módel um áframhald 

módernismans, hafi dregið úr allri viðleitni til þess að búa til eitthvað annað fyrirkomulag.
141

 

Hugmyndin um annan nútíma kom fram í umræðu sem átti sér stað í kringum 

menningarbyltinguna árið 1976 og eftir mótmælin á Torgi hins himneska friðar árið 1989. 

Mótmælendur fylgtust ekki út á götur til þess að sýna vestrinu samstöðu, heldur vildi fólk 

eitthvað annað, nýja leið til að þróast áfram innan og umfram síns kerfis.
142

 

Negri segir að togstreitan í dag sé ekki með neinu móti lík togstreitu nútímans, því hún 

hefur rætur í nýju félagslegu-, efnahagslegu- og pólitísku samhengi: samhengi lífpólitíkur (e. 

biopolitics). Þegar við tölum um lífpólitík, eigum við annars vegar við kapítalísk völd sem 

hafa fjárfest í félagslegum tengslum í heild sinni, en á sama tíma verðum við að skoða þetta 

samhengi sem sögulegan veruleika, byggðan á nýjum viðfangsefnum og nýrri pólitískri- og 

félagslegri stöðu. Heimsveldi er lífpólitískur veruleiki en ekki aðeins nýtt kapítalískt skipulag 

að verki. Þetta eru öfl sem ferðast þvert á þennan veruleika og sýna lífskraftinn. Við getum 

ekki. Við getum skilgreint lífpólitískt samhengi sem vettvang þar sem togstreita vinnunnar 

hefur orðið félagsleg. Þá er átt við að hugmyndafræði vinnunnar, eða hugmyndafræði 

framleiðslu-athafna, gegnsýrir allt samfélagið. Nútíma lífpólitík byggðist á aga og 

póstmódernísk lífpólitík var byggð á stjórnun. Afbygging nútímans skoðar þar af leiðandi 

efnislegar aðstæður tilverunnar í heild sinni á meðan á nútímanum stóð til þess að sýna að 

samtímaleiki er vettvangur fyrir nýjar mótsagnir.  Ítök fjármálaafla og ríkja í þróun tækni, sem 

eru viðbrögð við mótstöðu vinnuaflsins og borgaranna, er tilraun til þess að enduraðlaga 

félagslega samvinnu og leysa þar með upp sameignlegt líf (e. commonality of life) í gegnum 

nýlenduvæðingu áhrifa og ástríðu, í gegnum viðskiptavæðingu og áframhaldandi minnkunar 

fjármagns til andspyrnuhreyfinga.
143

 Negri kemur póstmódernismanum til varnar og segir 

hann gera okkur kleift að lýsa þessari kapítalísku innrás í lífið og lýsa þessum vettvangi 

erfiðleika, togstreitu og valda. Póstmódernismi bjó til grunninn að samtímaleika sem gerði 

það að verkum að hægt var að uppgötva varanleika togstreitunnar og ímynda okkur siðleg 

völd sem væru algjörlega eðlileg.
144

 Negri lítur á samtímaleikann sem leið sem birtist milli 

hins náttúrulega eðlis í átt að samvinnu og skynsamlega vídd fyrir félagslega, stofnanalega og 
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lýðræðislega ferla. Samtímaleikinn verður að vera endurhugsaður með togstreitu 

póstmódernismans, það verður að sjá hann í tengslum við nýja mynd mótsagnarinnar milli 

fjármagns og verkalýðs, milli valda og lífs, sem birtist í póstmódernismanum. Þetta þýðir að 

samtímaleiki er eina leiðin til þess að lýsa yfir hinum eilífðar vilja til andstöðu og frelsis.
145
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5 Niðurstöður 

Einar Þorsteinn var hugsuður sem dreymdi um að brúa bilið á milli útópíu tuttugustu aldar og 

samtímavá þeirrar tuttugustu og fyrstu. Hann dvaldi sem ungur maður hjá arkitektum sem 

voru afar uppteknir af framtíðinni og tækniframförum en þegar fram liðu stundir færði hann 

sig yfir í það sem kalla mætti hnattrænni hugsanir og eru frekar þess eðlis að vera á sviði 

samtímaleika og úrlausna. Vandamál samtímans verða honum efniviður; orkukrísan á 8. 

áratugnum og í kjölfarið vaknar áhugi hans á vistvænum og sjálfbærum húsum. Hann fer inn á 

svið vísindanna sem opnast upp fyrir honum og verður leikmaður í formfinnslum á 

alþjóðavísu. Öll hans verk voru unnið með það að leiðarljósi að vinna að bættum heimi. Meira 

að segja í uppgötvunum sínum á gullinfangi þróaði hann þær áfram í að t.d. gætu bakarar 

notað slíkt form til þess að raða brauðum sínum betur (sjá mynd 9). Hann sóttist ekki eftir 

frægð og frama og tókst aldrei að tala tungutak sem þóknaðist þeim sem halda um peningana í 

samfélaginu, sem sést á því hve illa honum gekk að vinna hugmyndum sínum brautargengi. 

Ólafi Elíassyni tókst að vinna úr hugmyndum Einars, slípa þær til og koma í búning sem gekk 

inn í hnattvæddan listheim. Hann skapar inn í hnattrænt samhengi og gerir sammannleg 

vandamál að viðfangsefni sínu, rétt eins og algengt er í samtímanum. Það er þessi lífpólitík 

sem birtist svo skýrt í verkum Ólafs, þar sem listamaðurinn reynir með list sinni að breyta 

samfélaginu; ekki innan listheimsins sjálfs heldur utan hans með því að reyna að hafa áhrif á 

stjórnmálin og hið félagslega svið. Þessa tilhneigingu má sjá í tilraunum Ólafs til þess að bæta 

kjör fólks í þróunarlöndum, vekja athygli á loftslagsmálum og með því að búa til vettvang 

fyrir almenning til þess að fræðast, t.a.m. með listrænu smiðjunni Green light sem bæði 

safnaði fjármagni fyrir samtök sem vinna að málefnum fólks á flótta og flóttafólk og tengdi 

fólk í gegnum samvinnu, í þessu tilfelli almenna borgara og flóttafólk. Studio Olafur Eliasson 

er ekki ólík þekkingarverksmiðjum nýfrjálshyggjunnar, en úr tæknifyrirtækjum heyrum við 

þessa orðræðu um tilraunastofur, um vinnustaði. Andrúmsloftinu er lýst sem yfirveguðu, þar 

sem ekki þarf að keppast við skilafresti og streitu, heldur séu tilraunir sem skapa upplifanir —

 og eiga að minnsta kosti í orði að skapa þekkingu. Hann talar þannig inn í listheim sem þrífst 

á intellectualisma og nærir listfræðinga — nokkuð sem Einar Þorsteinn gerði góðlátlegt gys 

að í fyrirlestrum sínum fyrir nema í sjónlistum, og sagði þeim að skapa alltaf verk sem 

listfræðingum og heimspekingum þætti gaman að fjalla um. 

Hugmyndir Einars eru módernískar, þær byggja á framförum en Ólafur Elíasson er 

heimsvæddur listamaður sem vinnur í hnattrænu samhengi. Eins og rakið hefur verið byggir 
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hnattvæðingin á hugmyndafræði fjármagns, neyslu og valda sem voru í andstöðu við þá 

hugmyndarfræði sem Einar aðhylltist.  

Listin hefur verið og verður áfram tengd völdum. Það er óskynsamlegt að ætla að stúdíó 

listamannsins geti verið fríríki óháð slíkum valdastrúktúrum og alþekkt að ungir listamenn og 

listamenn sem ekki á brautargengi, hefji störf hjá vinsælum listamönnum og vafalaust ætla 

fæstir sér að dvelja sinn starfsferil þar. Samstarf Einars Þorsteins og Ólafs Elíassonar var afar 

farsælt og hvorugur hefði getað verið án hins. Hins vegar er ljóst á frásögnum og skrifum 

Einars Þorsteins að hann upplifði að sér þrengt og má rekja það til breyttra starfshátta í 

stúdíóinu sem og aukinnar frægðar Ólafs, sem varð til þess að hann hafði minni tíma til 

samstarfs eins og áður hafði verið. Frægðarsól Ólafs Elíassonar hefur risið hratt síðast liðin 15 

ár og eru verk hans afar eftirsótt meðal hins opinbera safnaheims sem og listsafnara og 

athyglisvert verður að fylgjast með þróun verka hans eftir andlát Einars Þorsteins. 

Verk Einars Þorsteins ganga lengra en að vera bara stúdíur eða byggingar. Honum tekst að 

flétta saman þá list að vera hugsjónamaður með því að flétta því saman að vera 

hagleiksmaður, hugsuður og hönnuður, með það að leiðarljósi að uppgötva, færa í form og 

útskýra raunveruleikann í gegnum módel sín. 
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