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TORF
Earth Homing: Reinventing Turf Houses
8. ágúst – 9. september, 2018
Gróttu, Seltjarnarnesi
Sýningarverkefnið TORF kannar sameiginlega arfleifð torfhýsa í hinum norrænu löndum, Íslandi,
Noregi og Færeyjum, nú þegar við verðum æ meðvitaðri um þau hræðilegu umhverfisáhrif sem við
höfum valdið. TORF vill endurhanna torfhýsi með sköpunarkrafti, samanburði og
tilraunastarfsemi, sem ‘arkitektúr’ nánustu framtíðar. Sýningarverkefninu er ætlað að
endurskilgreina pósthúmanískt samband okkar við jarðveginn, út frá hugmyndafræði og í efnislegri
uppbyggingu. Þetta kjörna byggingarefni, sem inniheldur heilan lífheim, uppfyllir þörfina – endist
um árhundruð og veitir skjól og yl í köldu loftslagi. TORF lítur á sig sem rannsóknarverkefni þar
sem byggðar eru ‘sköpunarbrýr’ milli mismunandi aðferða, og sköpunargleðin fær að vera
aðaldrifkrafturinn í átt að umhverfisvænni og siðferðilega betri framtíð.
Sýningarverkefnið hefst á Íslandi á þessu ári, í tilefni af hundrað ára fullveldisafmæli Íslands. Hvað
má læra af því að endurskoða þennan svæðisbundna arkitektúr, sem var alfarið ríkjandi á Íslandi
þangað til honum var útrýmt í byrjun tuttugustu aldarinnar?
Sýningin:
,,Earth Homing: TORF” fer fram í eynni Gróttu á Seltjarnarnesi við Reykjavík. Elstu sögulegu
heimildir um Gróttu eru frá árinu 1547. Í dag er þessi norðvesturoddi höfuðborgarsvæðisins
þekktastur fyrir fuglalíf, ekki síst kríuvarp. Sýningin fer fram í gömlum, sögufrægum byggingum í
eynni og í Ráðagerði elsta og vestasta timburhúsi Seltjarnarness sem áður var einkaheimili en
sýningin hefst þar. Meðal annarra sýningarstaða eru sjóbúðin Albertsbúð og Vitavarðarhúsið,
heimili vitavarðarins, Gróttuviti og Fræðasetrið, mennta- og rannsóknamiðstöðin í Gróttu.
Með torfhýsi sem útgangspunkt listrænnar tilraunastarfsemi, tengir TORF okkur við byggingarlist
og bústaði okkar. Listamönnunum var úthlutað mismunandi sýningarhugtökum: Anna Júlía
Friðbjörnsdóttir (eldhús), Ásdís Sif Gunnarsdóttir / Daniel Leeb (veður), Birgir Andrésson
(grunnmynd), Borghildur Indriðadóttir (hljóð), Claudia Hausfeld (rústir), Elín Hansdóttir
(mælingar), Gunnhildur Hauksdóttir (rödd), Hekla Dögg Jónsdóttir (stó), Hrönn
Gunnarsdóttir (gluggar), Kolbeinn Hugi (jarðvegur), Ólafur Sveinn Gíslason (baðstofa), Ólöf
Nordal (sál), Ragna Róbertsdóttir (torf), Sean Patrick O’Brien (þak), Sólveig Aðalsteinsdóttir
(rúmstæði), Steingrímur Eyfjörð (samtímasaga) og Unnar Örn (handverk).
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Dagskrá í tengslum við sýninguna:
,,Earth Homing: TORF” spyr, hvað getum við gert til þess að endurskilgreina ‘heimili’ á nýjan,
umhverfisvænni hátt? Samhliða sýningunni fer fram fyrirlestraröð þar sem kannað verður nánar
hvort hægt er að nýta listrænar og byggingarfræðilegar afurðir til að endurskilgreina sjálfsmynd
þjóða og menningargildi. ,,Ísland sem ‘dul-lenda’ er einstakt vegna millibilsstöðu sinnar – vestrænt
stórveldi eða villimannanýlenda” (Gremaud 2013). Hvernig getur ‘exótísk’ sjálfsmynd íslensku
þjóðarinnar gengist undir eins konar endurskoðun?
Fræðimenn eða sérfræðingar á sínu sviði munu flytja fyrirlestra í sögulegu byggingunum í Gróttu:
Ann-Sofie Nielsen Gremaud (Kaupmannahafnarháskóla), Hrólfur Karl Cela (Basalt arkitektar),
Sigrún Davíðsdóttir (RÚV), Kristín Loftsdóttir (Háskóla Íslands), Sigurjón B. Hafsteinsson
(Háskóla Íslands) – fleiri verða kynnt til sögunnar síðar. Nánari upplýsingar er að finna á Facebookog Instagramsíðum sýningarinnar.
Sýningarstjórn og umsjón með dagskrá annast Annabelle von Girsewald.
Staður og tími:
,,Earth Homing: TORF” fer fram í eynni Gróttu, Seltjarnarnesi, frá 8. ágúst til 9. september 2018.
Opnun verður miðvikudaginn 8. ágúst, klukkan 20–23.30. Sérmerkt kort af verkum í friðlandinu
má nálgast í Ráðagerði áður en farið er út í Gróttu.
Opnunartímar í Ráðagerdi: föstudaga – sunnudaga frá 12–18.
Opnunartímar í Ráðagerði: föstudaga – sunnudaga frá klukkan 12–18. Opnunartímar í Albertsbúð,
Vitavarðarhúsinu, Fræðasetrinu og Gróttuvita: föstudaga – sunnudaga þegar að það er fjara en
athugið að aðgengi að eynni takmarkast alfarið af flóði og fjöru. Vinsamlega skoðið Earth Homing
á Facebook og Instagram til að nálgast flóðatöflu fyrir Gróttu.
Verkefnið er styrkt af Myndlistarsjóði og Seltjarnarnesbæ.

Myndlistarsjóður
Icelandic Visual
Arts Fund
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