


Bls. 1 
Einkennistala 102

UNDIRALDA
- Efri mynd sýnir verkið Undiröldu horft frá norðri til suðurs.

- Neðri mynd sýnir verkið Undiröldu horft frá vestri til austurs.

 



UNDIRALDA
       
- Myndin sýnir verkið Undiralda horft frá suðri til norðurs.

Bls. 2 
Einkennistala 102



UNDIRALDA

- Efri mynd sýnir verkið Undiralda frá austri til vesturs. 

- Neðri myndirnar tvær sýna notkunarmöguleika verksins 
sem er hugsað sem manngengt torg eða svið fyrir 
gangandi vegfarendur, þar sem fólk getur hist, spjallað 
og dvalið í hinum ýmsu svæðum verksins. 

 

Bls. 3 
Einkennistala 102



UNDIRALDA
- Efri mynd sýnir staðsetningu hugtaka á hliðum verksins ásamt 
nokkrum málum verksins séð ofan frá.

- Mynd að neðan til vinstri sýnir nærmynd af völdum hugtökum sem 
staðsett eru á hliðum verksins.  

- Myndin að neðan til hægri sýnir þversnið af byggingarferli verksins. 

 

 

Bls. 4 
Einkennistala 102





	 1	

Tillaga að listaverki til minningar um atvinnuþátttöku kvenna við Gömlu 
höfnina í Reykjavík 

 

Einkennistala: 102 

 

Titill: UNDIRALDA 

Grunnhugmynd 

Grunnhugmynd verksins er mótun undiröldu sem jafnframt er manngengt torg eða svið fyrir 
gangandi vegfarendur. Í tillögu er verkið Undiralda staðsett nákvæmlega við Vesturbugt, en 
önnur staðsetning við Vesturbugt er einnig möguleg. Þegar vegfarendur ganga inn í rými 
verksins, stíga þeir form sem mótuð eru í mismiklum halla og hæðum og mynda sem heild 
undiröldu. Staðir og svæði birtast þar sem fólkið getur upplifað krafta forma verksins sem 
togast á og umlykur það. Einnig er mögulegt að setjast niður á ólíkum stöðum til að njóta 
verksins og umhverfisins.  

Í orðabók segir að undiralda sé sjávarhreyfing undir yfirborðinu sem hugsanlega sé ekki sú 
sama og yfirborðshreyfing sjávar en hafi þó mikil áhrif á yfirborðið. Verkið byggir á því að 
varpa ljósi á hlutverk kvenna í sjávarútvegi sem undiröldu og þar með sem undirstöðu 
sjávarútvegsins. Verkið Undiralda vísar til vinnu kvenna í landi við fiskvinnslu, umhirðu á 
netum, fötum og búnaði fyrir sjómenn og umönnun heimilis og barna. Þó konur hafi ekki oft 
farið til sjós á síðari tímum, þá voru þær mikilvægur grunnur að sjávarútveginum í gegnum 
minna sýnileg störf sem þó hafi haft mikil áhrif á yfirborðið. Konan sem undirliggjandi afl 
sjávarútvegsins er kjarni hugmyndarinnar.  

Form  

Form verksins Undiralda mynda ölduflæði sem nemur staðar í föstu formi. Undiraldan 
hlutgerist í formum sem líkjast vatni eða bogaformum dropa. Svæðið sem umlykur 
ölduformin er mikilvægur hluti þeirra, þau hlykkjast um torgið og mynda vettvang fyrir athafnir 
vegfarenda. Formin rísa og síga um þrjú svæði sem eru misstór að umfangi og eiginleikum. 
Tenging verksins við torgið er mikilvægur þáttur þess. Hvernig vegfarandinn kemur inn á 
svæði verksins eða stendur fyrir utan það. Hugsanlegt er að einn gangvegur torgsins leiði 
vegfarendur í gegnum lægsta hluta verksins. Staðsetning verksins í tengslum við hafið er 
einnig mikilvægur þáttur þess, að þátttakandi verksins sjái til hafs þegar hann er innan 
verksins. Einnig er mikilvægt að lægstu hæðapunktar verksins liggi fyrir neðan hæðarlínu 
torgsins, sem magnar upp þyngdarkraft verksins. Mikilvægt er að verkið samlagist torginu og 
sé mótað sem hluti af heildar hönnun svæðisins. Þannig er samráð við arkitekta svæðisins 
mikilvægt um efnisval í umhverfi verksins og samlögun þess við torgið.  
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Hugtök 

Á hliðum verksins verða grafin hugtök sem tengjast viðfangsefni verksins; atvinnuþátttöku 
kvenna við Gömlu höfnina í Reykjavík. Hugtökin hafa komið upp við rannsóknir á sögu 
atvinnuþátttöku kvenna við þróun verksins. Það eru huglæg orð sem varða eiginleika og 
kröfur sem konur hafa tileinkað sér við störf sín, einnig hugtök sem móta sálarlíf kvenna og 
skapast af ytri aðstæðum. Það eru 14 hugtök sem dreifast hringinn í kringum verkið. 
Hugtökin ert: úthald, afrakstur, þor, úrræði, færni, útsjónarsemi, háski, ótti, ábyrgð, hlutverk, 
afl, bjargræði, öryggi og kænska. Hvert orð eignast svæði sem myndar stað í verkinu sem 
hefur merkingu og líkamlega eiginleika. Hugtökin eru sálarlíf verksins. 

Stærðir 

Stærðarhlutföll verksins Undiralda miða við nærveru mannslíkamans. Hæsti hæðarpunktur 
verksins, sé staðið utan þess, er 2.10 m og aðrir hæðarpunktar eru 1.8 m, 1.4 m og 1.3 m.  
Verkið vinnur með sjónhæð vegfarenda, þar sem ávöl formin eru í stærðum og massa sem 
líkami mannsins tengir við. Lengstu mál verksins er 17.5 m (sjá mynd á bls. 4). 

Hugtökin eru feld inn í massa steypunnar í hástöfum, hæð stafanna mun verða 12 cm og 
verða hugtökin staðsett um 20 cm fyrir ofan yfirborð torgsins. Leturgerðin hefur ekki verið 
endanlega ákveðin en hún mun verða einföld í sniðum (sjá mynd á bls. 4).  

Framkvæmd 

Verkið Undiralda verður unnið úr rauðri steinsteypu. Kostnaðaráætlun miðast við að verkið 
verði unnið á staðnum. Gert er ráð fyrir að byggt verði létt skýli yfir vinnusvæðið. Vinnuferlið 
er ekki ólíkt steypun undirstöðu húsa, þar sem slegið er upp mótum og formum sem steypt 
er í samhvæmt líkani. Lífræn form verksins krefjast sérstakrar nálgunar sem hefst með gerð 
stafræns 3D líkans sem notað verður á ýmsum stigum vinnslunnar. Fyrst í fræsun móta úr 
frauðplasti sem umlykja hliðar verksins að efstu hæðarpunktum þess (sjá mynd á blaði 4). Í 
þessum mótum verða form hugtakanna staðsett.  

Gera þarf ráð fyrir frárennsli vatns á lægstu punktum byggingarinnar sem látið er renna í 
fráveitukerfi torgsins. Niðurföllin eru fimm sentimetra breið göt sem varin verða fyrir rusli með 
sigti á tíu semtmetra dýpt, sem verða sérstaklega útfærð í sama lit og steinsteypan.  

Járnabindingu þarf að sérsmíða inn í verkið samkvæmt líkani, eftir að fyllingarefni sem er 
möl og sandur hefur verið settur í grunninn. Öldulandslagið verður mótað með handafli ofan 
á sandinn og utan um járnabindinguna. Svæði verða afmörkuð og mótuð í áföngum í nokkuð 
þurra steinsteypuna, og þannig að hægt verði að pússa yfirborð forma og flata verksins niður 
um nokkra millimetra með þar til gerðum slípibúnaði. Lituð steinsteypan verður slípuð í rétta 
áferð og hugsanlega póleruð á ákveðnum svæðum. 


