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FJARA: Sandur í botni skálar
Hægt að ganga þurrum fótum yfir
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FLÆÐI FÓLKS

FLÆÐIR AÐ:
Sandur í botni skálar vöknar, hægt að stikla yfir
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Sjór hverfur og sandur þor nar, hægt að stikla
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Afstöðumynd 1:500
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TÍÐIR
Við leggjum til verkið
fyrirbærunum

(enska
sem markar af

), skúlptúrinnsetningu sem samanstendur af
og hugtökum um

og

. Við lítum á

tillögu okkar sem inngrip í borgarlandslagið á Vesturbugtinni, inngrip í tíma og rými, sem
endurspeglar ákveðna þætti í takt við sögu staðarins, ekki síst í samhengi kvenna. Verkið er
minnisvarði um framlag kvenna og um leið hið síbreytilega landslag sjávarsíður Reykjavíkur.
JARÐKROSS – og vísanir í sögulegt samhengi Við vinnum með hið lítt þekkta
fyrirbæri

, sem getið er í heimildum. Var hann lagður til að afmarka eignarhald á

rekafjörum. 'Festifjörurnar' svokölluðu voru þar sem rekaviður átti til að festast í sandinum og
því er jarðkrossinn hentugt fyrirbæri til að tákna skjól og festingu. Í verkinu er jarðkrossinn
rekinn niður til að veita jarðfestu. Um leið veitir hann rof í tíma. Sjávarkamburinn og fjaran, sem
lá undir því sem nú eru hafnarmannvirki Reykjavíkurhafnar, verður í verkinu verpt í punkt. Við
verðum vör við hið stóra tímasamhengi - haf, fjara, hafnarbakki. Í gegnum aldirnar hafa konur
unnið á þessum mærum sjávar og lands, við að stakka fski, við beitingu og uppskipun, við að
hirða ýmsar þær plöntur sem veitt hafa líkn gegn sulti og veikindum. Niðurrekinn jarðkrossinn
veitir skjól og jarðfestu. Innan hans og í krafti hans sprettur villigarðurinn, gróskufullt umhverf
sem skapar umgjörð utan um mannleg samskipti og samveru við náttúrufyrirbæri. Verkið hefur
því skýra vísun í kvennasögu staðarins.
VILLIGARÐUR - REKI 'nómadismi' Strandnytjar hafa verið mikilvægar í sögunni og ekki síst
gróðurinn sem nýta má við lækningar og matseld. Í samstarf við Grasagarðinn höfum við kynnt
okkur þessar jurtir, eiginleika og vaxtarskilyrði. Jurtir og annars konar gróður er sífellt á reki og
oft hafa mikilvægar plöntur heimsótt landið í fylgd með ferðafólki. Reki sem aðferðarfræði er
miðlægt í fagurfræði þessa mótsvæðis hafs og lands á margan hátt.
Við höfum skoðað reka út frá fræðikenningum um 'nómadisma', þar sem lögð er áhersla á
fökkulíf fólks og plantna þar sem maðurinn er hluti af samlíf lifandi fyrirbæra en ekki
miðjusettur. Hingað rekur fólk í leit að skjóli, bóli eða einfaldlega að framtíð, festingu.
Landgæði staðarins grípa fólk en einnig vinda, rekavið og plöntur og staðbindur það þar sem
við nú köllum Reykjavík. Afstúkuð svæði vernda og bjóða upp á fæði eða dvöl. Héðan berast
verðmæti út í heimshviðurnar, fskur, jafnvel fræ plantna. Verkið byggir á þessari virkni
strandarinnar. Í takt við 'nómadisma' er hér lagt upp með jarðkrossinn, sem rákar og undirbýr,
mótar og stjórnar fæði á svæðinu. Bæði fólki og gróðri er boðið upp á festu í fjórum gróður- og
jarðvegssvæðum,

og

Það verður plantað og sáð en

einnig tekið á móti óvæntum gestum sem reka frá haf og landi. Kraftar fökkulífsins berast að
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og endurspegla margfókið samhengi og gagnkvæm áhrif fyrirbæra. Plönturnar eru
margbreytilegar, hvort sem það varðar lit, hæð, form og bjóða upp á ótal möguleika í útfærslu.
'Gestir' verða að 'nómödum', fökkufólki í rými og tíma.
HRYNJANDI – 'mannmiðjutímar (anthropocene)' Reykjavíkurhöfn, líkt og allar nútímahafnir,
er manngert iðnaðarlandslag þar sem gífurleg landmótun hefur átt sér stað. Rofð á
borgarmynstrinu sem felst í verkinu opnar ekki einungis gátt í tímalínu Vesturbugtar heldur
varpar verkið ljósi á hrynjanda og tíðir sjávarsíðunnar; fóð og fjöru. Sjó mun verða veitt inn í
botn verksins við fóð og skapar því samspil himintungla og sjávar við þennan punkt sem
stendur fyrir undirliggjandi strandlengju. 'Gestum' er boðið að rannsaka . Þessi daglegi
hrynjandi er undir áhrifum sveifna á miklu stærri tímaskölum sem mannmiðjutímakenningar
hafa beint sjónum okkar að. Kenningarnar útskýra jarðfræðilega tímabilið sem við lifum á sem
tímabil þar sem verk mannanna hafa afgerandi áhrif á gang 'náttúrunnar' . 'Gestir'
innsetningarinnar munu geta fundið fyrir áhrifum mannmiðjutíma á hækkun sjávarmáls en
innsetningin mun taka breytingum í takt við hækkun sjávarmáls.
Hrynjandi fóð og fjöru mun hafa afgerandi áhrif á líkamshreyfngar og afstöðu 'gesta' í
innsetningunni. Þegar fjara er, verður hægt að ganga þurrum fótum (eftir ákveðinn tíma) eftir
fjörunni í botni skúlptúrsins, meðfram fjörugróðri og í svörtum sandi. Þegar fæða fer að munu
'gestirnir' þurfa að vaða eða klöngrast yfr steinkamb ætli þeir sér í gegn. Aðrir munu láta sér
nægja að stoppa við enda rampsins eða tröppunnar sitthvoru megin, tylla sér þar eða
einfaldlega á steinunum.
SAMHENGI MYNDLISTARSÖGUNNAR – líkami Við sköpun verksins hefur verið haft hugfast
hvernig áhrif verkið hefur á líkamshreyfngar 'gesta'. Skapaður var staður þar sem 'gestir'
myndu geta dvalið í skjóli. Sem innblástur höfum við horft til póst-módernísk verks Bruce
Nauman eða skúlptúrinsetninguna ‘Square depression’ sem staðsett er ótímabundið í Münster í
Þýskalandi (SkulpturProjekt 1977). Skúlptúr Naumann gengur út frá mínímalískum formum sem
brotin eru upp þannig að 'gestir' bregðast við skúlptúrnum með líkama sínum. Þeir setjast,
liggja, horfa upp, eða hlaupa upp og niður. Jafnframt var leikur Naumann að orðum okkur
innblástur. Við leikum okkur að orðum (titill-virkni) um leið og við gerum rof í jörðina og förum
niður og breytum sjónlínum og möguleikum á líkamshreyfngu. Við höfum ekki einungis áhrif á
hvernig þátttakandinn/áhorfandinn hreyfr sig í umhverfnu eins og lýst var í kafanum á undan
heldur hvernig hann upplifr umhverfð, söguna, staðinn og samfélagið. Við gætum til dæmis
séð fyrir okkur að 'gestir' kynntu sér í kjölfarið nytjar á strandplöntum og próf sig áfram á eigin
forsendum. Við erum einnig að vísa til umhverfslistar (‘environmental sculpture’) þar sem
þátttakendur geta gengið í gegnum verkið og staðsett sig í miðju þess þar sem sjónlínan er
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skert og einungis skúlptúrinn er sjáanlegur. Verkið ‘gleypir’ áhorfandann. Skúlptúrinnsetningin
er búin til sérstaklega með staðsetninguna í huga og er þannig í raun staðbundin líkt og með
aðra umhverfskúlptúra. Það kemur ekki í veg fyrir að hægt sé að taka aðferðina, 'rof-skjól-grip',
og útfæra annars staðar við höfnina.
Við leitum einnig til rýmiskenninga hugsuða á borð við Lefebvres, De Certeau, De Landa og
annarra sem hafa skrifað um núning á milli vilja borgarskipuleggjenda og vilja borgarbúa. Sem
dæmi má nefna að rannsóknir De Certeau hafa sýnt að borgarbúar munu iðulega túlka
umhverf sitt á sinn eigin hátt og skapa merkingu sem er oft á skjön við áætlun skipuleggjenda
eða eins og hann orðar þetta sjálfur ''what the map cuts up, the story cuts across''.
ÚTF Æ R SLA
Útreikningar og áætlanir hafa þegar verið yfrfarnir af þeim sérfræðingum sem best þekkja til og
þróað í samtali við þá þó frekari útfærslan/útreikninga sé þörf. Yfrlýstur vilji liggur fyrir um
áframhaldandi samstarf (burðarþolsverkfræðingur Efu o.f). Stærsta inngrip verksins er löng
stálþil sem við sjáum rekin niður í kringum stórbyggingar á svæðinu. Þaðan er lögð aðveita
tíðarvatns sjávar í plaströrum inn að skálbotni mannvirkisins og mun því liggja sjór í raufnni
tvisvar á sólarhring við fóð. Einnig verða tröppur og rampur steyptar innan þilja. Jarðvegsgerð,
plöntun, sáning og umpottun verður í samstarf við landslagstækni Efu og starfsfólk
Grasagarðsins og í aðstöðu á vegum þeirra. Afstaða verksins ræðst af gangvegum, hvorum
megin við torgið komið er að verkinu. Frá bænum, aðkomugötu hinnar nýju byggðar, er
sjónlína opnuð inn, faðmur þess og hafmiðjan birtist án þægilegs aðgengis, en fólki boðið að
klifra niður kambinn. Sé verkinu mætt úr austri er vegfarendum á afslappaðan hátt boðið að
víkja lítillega af leið, niður rampinn. Hinum megin frá, úr vestri eftir styttri og krókóttari leið
stendur sterkt kennileiti og boð á stað og vegfarendum boðið að ganga niður tröppur meðfram
kambinum, niður að faðmi sjávar og fjöru eftir því hvenær sólarhringsins viðkomandi mæta
verkinu.
Flökkufólki um lendur hafnarinnar er þannig boðið að bregða mjúklega af beinum ferðalínum
sínum og nálgast þennan punkt, þetta ferðalag í gegnum tíma og rými, sögu og hrynjanda,
rofð innsigli borgarlandslagsins niður í vin gróðurs og sam/einveru.
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