
Listaverkið Áfangar var sett upp á Vesturey Viðeyjar árið 1990. Höfundur 
þess er bandaríski myndlistarmaðurinn Richard Serra (f. 1939). Verkið var 
unnið að frumkvæði Listahátíðar í Reykjavík en eigandi þess er Listasafn 
Reykjavíkur.

Áfangar er umhverfislistaverk sem leggur undir sig alla Vesturey og setur 
sterkan svip á ás‡nd hennar og umhverfi. Listaverkið er úr stuðlabergi 
og vísar þannig til jarðsögu eyjarinnar og undirstrikar um leið órjúfanleg 
tengsl þess við umhverfi sitt.

Listaverkið er byggt upp á níu stuðlabergspörum sem sett eru á sömu 

Áfangar

hæðarlínurnar á útjaðri eyjunnar, þann-
ig að annar strendingurinn stendur á níu 
metra hæðarlínu yfir sjávarmáli og hinn 
á tíu metra hæðarlínu. Strendingarnir eru 
jafnir að ofan, þannig að annar þeirra er 

fjögurra metra hár og hinn þriggja metra hár og jöfn hæð þeirra þrettán 
m.y.s. Bilið milli þeirra ákvarðast af landhallanum í þá stefnu sem valin er 
milli stuðlanna. Öll stuðlabergspörin eru sýnileg af hæsta punkti eyjunnar, 
sem er átján metrar yfir sjávarmáli.

Listaverkið Áfangar ber mörg einkenni minimalískrar myndlistar; marg-
falda endurtekningu sömu formanna, samhverfu, stærðfræðilega reglu 
og beinskeytt áhrif á nánasta umhverfi. Öll þessi atriði er gott að hafa í 
huga þegar verkið er skoðað, en þó eru þau engin forsenda þess að um-
hverfis og listar verði notið á Vesturey. Stuðlabergspörin eru heillandi 
áningarstaðir þar sem list og náttúra renna saman í eina heild.
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Standing Stones Nine locations – two elevations

The art work Áfangar (Stages) was set up on the western part of the is-
land of Viðey in 1990. It is the work of American artist Richard Serra (b. 
1939). Áfangar, commissioned by the Reykjavík Arts Festival, belongs to 
the Reykjavík Art Museum.

Áfangar is a work of environmental art, which spans the entire western 
part of the island and makes its mark upon the appearance of the island. 
It comprises pillars of columnar basalt, a reference to the geology of the 
island itself, highlighting the indissoluble bond between art and the en-
vironment.

Stages

The piece comprises nine pairs of ba-
salt columns placed at the same eleva-
tion around the edges of west Viðey: one 
column of each pair stands nine metres 
above sea level, the other at ten metres. 

One pillar of each pair is four metres in height, and the other three me-
tres, so that the tops of the pillars are at 13 metres above sea level. The 
distance between each pair of pillars depends upon the gradient of the 
ground. All the pillars are visible from the highest point on west Viðey, at 
18 metres above sea level.

Áfangar has many of the characteristics of minimal art: repetition of 
the same forms, symmetry, mathematical regularity and direct influ-
ence upon the environment. Knowledge of these aspects of minimalism 
is, however, not necessary in order to appreciate the interaction of art 
and environment on a walk around west Viðey.
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