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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að sýna þá þróun sem orðið hefur á starfi 

sýningarstjóra seinustu áratugi og þau áhrif sem Hannes Sigurðsson (f. 1960), 

listfræðingur, hefur haft á þá þróun hér á landi. Form sýninga hefur breyst mikið þar 

sem sýningar eru ekki eingöngu settar upp í hefðbundnum sýningarýmum heldur eru 

þær nú jafnframt settar upp í óhefðbundnum rýmum og víða þar sem myndlist hefur 

aldrei áður verið sýnd eða virkjuð í samfélaginu. Að sama skapi hefur starf 

sýningarstjóra tekið breytingum þar sem þeir hafa í auknum mæli fært sig frá því að 

setja upp sýningar í sagnfræðilegu samhengi yfir í að skilgreina samtímalist út frá 

hugmyndalegum aðferðum. Aukin athygli hefur þá beinst að sýningarstjóranum og þeim 

hugmyndum sem hann byggir sýningar sínar á.   

Hannes Sigurðsson hefur unnið mikið og öflugt starf sem sýningarstjóri þar sem 

hann hefur farið nýjar leiðir í sýningahaldi og kynningarstarfsemi og ögrað hefðbundnu 

formi sýninga. Hannes var einn fyrsti sjálfstætt starfandi sýningarstjórinn á Íslandi og er 

starf hans skoðað með tilliti til þeirra breytinga sem orðið hafa á starfi sýningarstjóra og 

þeim nýjungum sem hann kom með inn í íslenskt listsýningahald. Dæmi eru tekin um 

nokkrar sýningar sem Hannes stóð fyrir til að undirstrika þann fjölbreytileika sem átti 

sér stað í framsetningu myndistarsýnininga.  
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Form listsýninga hefur þróast mikið seinustu áratugina og miklar breytingar hafa 

orðið á starfi sýningarstjóra. Þessar breytingar eru áhugaverðar fyrir þær sakir að 

sýningarstjórar hafa orðið að einskonar höfundum sýninga þar sem þær byggjast oft á 

hugmyndum þeirra. Sýningarstjórar eru hugsjónamenn sem vinna eftir ólíkum leiðum 

en vinna þó allir að þeirri list að setja upp sýningar. Sú nýjung sem kom meðal annars 

fram á tuttugustu öldinni er hinn sjálfstætt starfandi sýningarstjóri. Eru það 

sýningarstjórar sem starfa ekki innan veggja einnar stofnunar og hafa því ef til vill meira 

frelsi í sýningagerð og hugmyndavinnu. 

Í ritgerðinni mun ég taka fyrir sýningarstjórann Hannes Sigurðsson, en hann var 

einn fyrsti sjálfstætt starfandi sýningarstjórinn á Íslandi. Hannes braut mörg blöð í 

íslenskri sýningasögu þar sem hann fór sínar eigin leiðir í sýningahaldi, braut formið 

upp og kom með margar nýjungar sem höfðu áhrif á sýningahald hér á landi og gera enn 

þann dag í dag. Þessar breytingar áttu sér bæði stað erlendis og hér á landi og er ætlun 

mín að leita svara við spurningunni hvaða þróun hefur orðið á sýningaforminu og starfi 

sýningarstjóra og með hvaða hætti Hannes Sigurðsson hefur komið að þessari þróun á 

Íslandi.  
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1. Sýningar og sýningastjórn  

Listsýningar eru mikilvægar fyrir kynningu á myndlist. Í gegnum þær kemst fólk í 

snertingu við myndlistina og upplifir hana frá fyrstu hendi. Listsýningar hafa þar af 

leiðandi orðið áberandi og margbreytilegur partur af samtímamenningunni þar sem að 

myndlistin er tjáð í gegnum sýningar. 

Listasöfn er sá vettvangur þar sem flestar listsýningar hafa verið settar upp og hefur 

þeim fjölgað gríðarlega seinustu áratugina. Fleiri söfn eru til í dag en nokkurn tímann 

áður, þar sem ný söfn eru opnuð með stuttu millibili, og spila þau í sívaxandi mæli 

miðlægt og vinsælt hlutverk í menningarlífinu, bæði hér á landi og erlendis.
1
 Hér áður 

fyrr var hlutverk listasafna að sýna list, safna list og gera hana sýnilega, en í dag er 

hlutverk þeirra að breytast og hefur eldri gildum safnanna verið ögrað þar sem nýjar 

áherslur eru lagðar á samband safnsins við gesti þess og á upplifuna. Söfnin eru að 

ganga í gegnum breytingar, meðal annars vegna þess að á tímum tæknivæðingar er 

auðvelt að skoða og lesa um myndlist í gegnum veraldarvefinn og því þurfa listasöfn að 

bjóða upp á eitthvað meira til þess að laða gesti að. Þessar breytingar birtast bæði í 

listinni og með listamönnum sem þau sýna verk eftir sem og umfangi sýninganna.
2
 Með 

þessari breytingu á starfsemi listasafnanna hefur starfsemi sýningarstjóra orðið meira 

áberandi þar sem fjölbreyttari sýningar hafa verið settar upp, sem gerðar hafa verið af 

sýningarstjórum, út frá hugmyndafræði þeirra. Í gegnum tíðina hafa myndlistamenn tjáð 

list sína í gegnum sýningar en í dag eru sýningarstjórar einnig farnir að tjá hugmyndir 

sínar í gegnum sýningar og þær því tekið á sig nýtt form.  

Sýningastjórn er nú á dögum orðin atvinnugrein, sem er í stöðugri þróun og er í 

sívaxandi mæli marghliða starfsemi sem vekur upp spurningar um hvert hlutverk 

sýningarstjóra sé, í hverju það felst og hvert verksvið hans sé.
3
 Á hann að sjá um að 

hengja upp listaverkin, á hann að útvega fjármagn fyrir sýningar eða á hann að búa til 

sýningar? Það er hægt að lýsa verki sýningarstjóra á marga vegu, þar á meðal sem 

einstaklingi sem rannsakar listasöguna og setur upp sýningar í kjölfarið, sem 

                                                 
1
Reese Greenberg, Thinking About Exhibition, 9.útgáfa, Routledge, New York, 2006, bls. 10 

2
André Desvallées og Francois Mairesse, Key Concepts of Museology, Armand Colin, 2010, sótt 15. apríl 

2012 af  

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Anglais_BD.

pdf 
3
Kate Fowle, Who cares? Understanding the Role of the Curator Today, bls. 9-11, sótt 25. apríl 2012 af 

http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/1503/thesis.pdf?sequence=1 
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menningarlegum framleiðanda eða miðlara sem greiðir leiðina fyrir framkvæmd 

verkefna eða höfundi sýninga. Sýningarstjórar þurfa meðal annars að vera drifnir áfram 

af áhuga, hugrekki og bjartsýni, sem og hæfileika til að hugsa um og gera marga hluti í 

einu.
4
 Að sjálfsögðu þurfa þeir einnig að búa yfir mikilli þekkingu á myndlist, vera með 

sterka sýn og samskiptafærni þar sem sýningarstjórar þurfa að geta unnið með öðru 

fólki, þar á meðal listamönnum. Sjónmennt eða hæfileiki til að skynja áhrifamátt 

listaverka er einnig mikilvægur eiginleiki þar sem sýning getur verið hugmyndalega 

traust en leiðinleg ásýndar. Að auki verða þeir að geta horf á listaverk og sýningar með 

augum áhorfenda.
5
 Sýningarstjórar hugsa og vinna þó eftir mismunandi leiðum þar sem 

þeir geta haft mismunandi náms- og starfsbakgrunn og skilgreina því starf sitt á ólíka 

vegu.
67

 

Sumir sýningarstjórar vinna að skipulagningu sýninga og eru menningarlegir 

miðlarar sem leita að og uppgötva unga listamenn og er litið á þá sem einskonar 

frumkvöðla. Aðrir sýningarstjórar eru starfsmenn listasafna og vinna við uppsetningar á 

sýningum innan veggja safnsins. Svo eru það hinir sjálfstætt starfandi sýningarstjórar (e. 

independent curator), sem vinna með sínar eigin hugmyndir, eru hugsjónamenn, en eru 

meira eða minna háðir stofnunum, galleríum, listamönnum og styrktaraðilum til að 

fjármagna sýningar og fá húsnæði.
8
 Munurinn liggur þó að mestu leyti í því að þeir 

sýningarstjórar sem starfa sjálfstætt framkvæma sínar eigin hugmyndir að sýningum á 

meðan þeir sýningarstjórar sem vinna á söfnum koma mismikið að ákvörðuninni að baki 

þeim sýningum sem settar eru upp eða þeim hugmyndum sem þær byggja á. Það sem á 

þó sameiginlega við starf flestra sýningarstjóra er að þeir starfa við þá list að gera 

                                                 
4
Innlegg vikunnar – Birta Guðjónsdóttir, Framkvæmdafélag listamanna, sótt 1. maí, 2012 af 

http://www.frafl.is/2011/02/01/innlegg-vikunnar-birta-gu%C3%B0jonsdottir 
5
Málþing Listfræðifélags Íslands í Listasafni Reykjavíkur – Hafnarhúsi miðvikudaginn 14. apríl 2010, 

Sýningastjórnun – list eða fræði?, sótt 2. maí 2012 af http://vimeo.com/17563234 
6
Innlegg vikunnar – Birta Guðjónsdóttir, Framkvæmdafélag listamanna, sótt 1. maí, 2012 af 

http://www.frafl.is/2011/02/01/innlegg-vikunnar-birta-gu%C3%B0jonsdottir 
7
Árið 1992 bauð Royal College of Art á Englandi upp á M.A.-gráðu í sýningastjórnun þar sem áherslan 

var lögð á nútímalist. Var það í fyrsta skiptið sem boðið var upp á þess háttar nám á Englandi. Aðrir 

skólar sem bjóða upp á nám í sýningastjórnun eru meðal annars University of London, Goldsmith 

University, California College of the Arts, The University of Melbourne og University of Toronto. Undir 

lok 20. aldarinnar varð námið vinsælara og meira áberandi og í dag bjóða fjölmargir háskólar upp á nám í 

sýningastjórn þó áherslurnar séu mismunandi. 
8
Carion Kuoni, Words of Wisdom :  A Curator‘s Vade Mecum on Contemporary Art, Independent 

Curators International (ICI), New York, 2001, bls. 135   
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sýningar. Þeir eru verkefnastjórar listaverkefna og eiga meðal annars í samstarfi við 

listamenn og aðra sem koma að sýningunum.
9
  

Heimur samtímamyndlistar, sem og starf sýningarstjóra, hefur breyst mikið í 

gegnum árin. Um miðja tuttugustu öldina var listheimurinn minni og einfaldari og 

hlutverk hvers og eins innan hans skýrara og afmarkaðra. Listamaðurinn skapaði listina, 

gagnrýnandinn skrifaði um listina, galleríið sá um að kynna og selja listina, safnarinn 

safnaði verkum, listasöfnin sáu um að geyma og sýna list og sýningarstjórinn setti upp 

sýningar.
10

 Í seinni tíð hafa mörkin milli listamanna og sýningarstjóra orðið óljósari, þar 

sem litið hefur verið á sýningarstjóra sem höfund sýninga, sem gerir hann að einskonar 

listamanni. Hann nýtir þá sambærilega sköpunarkrafta og hugvit eins og hann væri 

listamaður að skapa listaverk. Hægt er að líta á þessa vinnu sýningarstjórans sem 

listræna eða skapandi sem er kannski erfiðara að sjá þegar að um hefðbundnari 

yfirlitssýningar er að ræða. Sýningarstjórar hafa meðal annars farið að setja upp 

sýningar sem byggja á hugmyndafræði og sett verk myndlistarmanna jafnvel í nýtt 

samhengi í sýningunum. Listamenn gagnrýna oft starf sýningarstjóra þar sem sumum 

finnst sem þeir líti á sjálfa sig sem listamennina og yfirtaki verk þeirra, setji þau í 

vitlaust samhengi eða noti verk listamanna eingöngu til að skýra sínar eigin hugmyndir. 

Þá hefur einnig skapast neikvæð umræða um það að sýningar séu kynntar sem listaverk 

sýningarstjóra og nöfn listamanna jafnvel ekki nefnd í kynningu á sýningunni.
11

 Þessi 

deila varðandi sýningarstjóra sem listamann er meðal annars vegna skorts á 

skilgreiningum á starfsviði sýningarstjóra og þar af leiðandi þeim möguleikum sem 

umboð sýningarstjóra nær yfir. Sé þessu snúið við og litið á listamann sem 

sýningarstjóra, kemur greinilega fram að engin eiginleg aðgreining er á milli verka 

sýningarstjóra og verka listamannsins við skipulagningu sýninga. Margir listamenn hafa 

tekið sér starf sýningarstjóra og getur ástæða þess verið margskonar, hún gæti til dæmis 

verið af hagkvæmnisástæðum ef enginn annar fæst í starfið, þeir vilji sýna verk sem 

annars væru kannski ekki sýnd í hefðbundnum sýningarýmum eða að þeim finnist sem 

sýningarstjórar yfirtaki verk þeirra. Í gegnum tíðina hafa verið til listamenn sem sjá um 

sýningar sínar sjálfir og er sú tilhögun að listamenn vinni sem sýningarstjórar, eða að 

minnsta kosti skipuleggi sýningar, ekki ný af nálinni.
12

 Seint á 19. og snemma á 20. 

öldinni, bæði í Evrópu og Norður-Ameríku, mótmæltu listamenn íhaldssemi „salona“ 

                                                 
9
Carolee Thea, On curating: Interviews with Ten International Curators,D.A.P., 2010, bls. 9-11 

10
Carion Kuoni, Words of Wisdom, bls. 156 

11
Innlegg vikunnar – Birta Guðjónsdóttir, Framkvæmdafélag listamanna, síðast uppfærð 25. apríl 2012, 

sótt 1. maí, 2012 af http://www.frafl.is/2011/02/01/innlegg-vikunnar-birta-gu%C3%B0jonsdottir 
12

 Darryl Bank, Artist-Curator, Curators in Context, sótt 25. apríl, 2012, 

http://curatorsincontext.wikispaces.com/Artist-Curator  
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og listasafna með því að stofna til hópsýninga og sýna myndlist í óhefðbundnari 

rýmum. Fyrir 30 til 40 árum voru einnig mörg gallerí og sýningarými til sem rekin voru 

af listamönnum, meðal annars hér á landi, þar sem tækifærin voru fá til að sýna í 

opinberum sýningarýmum og vildu listamennirnir sýna almenningi framsækna og 

tilraunakennda samtímamyndlist. Listamenn sem vinna sem sýningarstjórar geta einnig 

verið að sýna verk eftir aðra listamenn og unnið sýninguna út frá hugmynd eða túlkun 

og sett verkin í það samhengi.  

Störf listamanna hafa vaxið út yfir mörk listsköpunar og hafa þeir tekið sér ný 

verkefni þar á meðal samstarf við annað fólk, ritstjórnun og túlkun, sem hafði áður fyrr 

verið að miklu leyti tengt við starf sýningarstjóra. Hefur þetta einnig leitt til þess að 

mörkin milli sýningarstjóra og listamanna hafa orðið óskýrari og listamenn farið að 

starfa sem sýningarstjórar og öfugt.
13

 Þegar sýningastjórn er orðin eins algeng í 

nútímasamfélagi og raun ber vitni hefur þessi aðgreining þó verið að skýrast.
14

 En 

jafnframt því sem sýningarstjórar hafa orðið virkari í framleiðslu sýninga hefur starf 

þeirra verið sífellt betur skilgreint með tilliti til listræns gildis og sköpunar. Ein af þeim 

nýjungum sem komu fram á myndlistarsviðinu á tuttugustu öldinni var hinn sjálfstætt 

starfandi sýningarstjóri, og er það ein afleiðing þess að mörkin milli listamanna og 

sýningarstjóra urðu óljósari. Sýningarstjórinn er þá hugsjónamaður og vinna þeir oftar 

en ekki sjálfstætt. Sýningarstjórinn Harald Szeemann mætti telja fyrirmynd hins 

sjálfstætt starfandi sýningarstjóra þar sem hann er fyrsti sýningarstjórinn sem fer 

markvisst að vinna að uppsetningu sýninga utan stofnanarammans.  

Lengi vel hefur hugtakið sýningarstjóri staðið fyrir þann sem stjórnar safni eða 

öðrum sýningarsölum, til að mynda galleríum, en þessi skilgreining á ekki við í dag þar 

sem sýningarstjórar starfa ekki lengur eingöngu inni á stofnunum.
15

  

 

 

                                                 
13

Darryl Bank, Artist-Curator, Curators in Context, sótt 25. apríl, 2012 af 

http://curatorsincontext.wikispaces.com/Artist-Curator 
14

J.J. Charlesworth „Curating doubt“, Issues in Curating Contemporary Art and Performance, Judith 

Rugg og Michéle Sedwick ristýrðu, Intellect Books, 2009, bls. 91 – 100, sótt 15. apríl, 2012 af 

http://books.google.is/books?id=xhT7zp4rIukC&pg=PA91&lpg=PA91&dq=Charlesworth,+J.J.,+%E2%8

0%9ECurating+doubt%E2%80%9C,+Issues+in+Curating+Contemporary+Art+and+Performance,&sourc

e=bl&ots=Q6tWqRlTce&sig=hHtSsWCO1rnNck87Yf8eulapNmY&hl=is&sa=X&ei=nW6pT_rSII_64Q

TarPCSDw&ved=0CGQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false 
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2. Sýningastaðir á Íslandi  

Á áttunda og níunda áratugnum urðu umtalsverðar breytingar á íslenska safnaheiminum 

þar sem form sýninganna var að breytast og söfnin fóru að taka virkari þátt í 

uppsetningum sýninga á samtímalistamönnum. Ný söfn og sýningastaðir voru sett á 

stofn til að efla söfnun og miðlun á myndlist. Margir ólíkir aðilar, sveitarfélög og 

einstaklingar, komu að þessum verkefnum sem áttu eftir að gjörbreyta íslensku 

listalífi.
16

  

Undir lok áttunda áratugarins var mikil gróska í sýningahaldi á Íslandi. Opinberir 

sýningasalir voru samt sem áður enn tiltölulega fáir
17

, en voru engu að síður vel nýttir. 

Nokkur sölugallerí voru rekin í Reykjavík og stóðu flest öll þeirra einnig fyrir 

sýningum, mörg af mjög miklum metnaði. Það sem var hvað mest áberandi frá upphafi 

20. aldar í sýningahaldi á Íslandi var framtak listamannanna sjálfra sem stofnuðu jafnvel 

sín eign gallerí og sýningasali og sáu alfarið um uppsetningu sýninga.
18

 Frá því á 

sjöunda áratugnum hafa verið yfir 100 sýningarými stofnuð og rekin af listamönnum, og 

eru sum hver enn starfandi í dag.
19

 Listamenn voru gífurlega duglegir að reka starfsemi 

ýmissa sýningasala þar sem tilraunastarfsemi var gerð í listsköpun og var Gallerí 

Suðurgata 7 eitt af öflugustu sýningastöðunum, en það var stofnað árið 1977 af ungum 

listamönnum og háskólanemum sem höfðu áhuga á tilraunalist.
20

 Auk þess að vera með 

kraftmikla starfsemi á sviði innsetninga og gjörninga, þá gaf galleríið einnig út tímaritið 

Svart á hvítu (1977-1980) í því skyni að kynna Íslendingum nýjustu strauma í evrópski 

og bandarískri list og menningu. 

Frá 1980 og fram á miðjan níunda  áratuginn var Nýlistasafnið, sem rekið var af 

hópi listamanna, sá sýningastaður þar sem helst voru gerðar tilraunir í listum og 

gjörningum og varð Nýlistasafnið mikilvægur þátttakandi í myndlistalífi borgarinnar, 

                                                 
16

Eva Heisler, „Hugmyndir, hlutir og rými”, Íslensk Listasaga : Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. 

aldar,  Ólafur Kvaran (ritstjóri), 5. bindi, Forlagið og Listasafn Íslands, Reykjavík, 2011, bls. 262 
17

Listasafn Íslands, Listasafn ASÍ (1961), Norræna húsið (1968), Kjarvalsstaðir (1973), Ásmundarsafn 

(1983)  , Hafnarborg, Menningarmiðstöðin Gerðuberg (1983), Listasafn Sigurjóns Ólafsson (1989) 
18

Sem dæmi var Listamannaskálinn við Alþingishúsið í Kirkjustræti sem var reistur af Félagi íslenskra 

myndlistarmanna árið 1943. Skálinn var fyrsta sýningarhúsnæðið á Íslandi sem var sérstaklega reist fyrir 

myndlistarsýningar. Hann var rifinn árið 1968, sama ár og framkvæmdir hófust við Kjarvalsstaði.  
19

Málþing Listfræðifélags Íslands í Listasafni Reykjavíkur – Hafnarhúsi miðvikudaginn 14. apríl 2010, 

Sýningastjórnun – list eða fræði?, sótt 2. maí 2012 af  http://vimeo.com/17563234 
20

Eva Heisler, Íslensk Listasaga, bls. 262 
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jafnvel þó að ekki nógu margir hafi þekkt staðinn.
21

 Á Nýlistasafninu voru það 

listamenn sem settu upp sýningarnar án sýningarstjóra. Auk Nýlistasafnsins voru rekin 

smærri gallerí, sem áttu einnig mikilvægan þátt í að gera myndlist í borginni sýnilegri 

og ýta undir umfjöllun um list. Það voru þó ekki eingöngu rekin gallerí í Reykjavík 

heldur voru gallerí opnuð á landsbyggðinni, til dæmis Gallerí Slunkaríki, sem opnað var 

á Ísafirði 1985. Önnur gerð af galleríum sem varð einnig áberandi voru svokölluð 

heimagallerí, þar sem myndlistarmenn ráku sín eigin gallerí heima hjá sér, og hafa þau 

gegnt mikilvægu hlutverki í menningarstarfsemi á Íslandi. Það heimagallerí, sem er 

hvað þekktast og hefur lifað lengst, er gangurinn heima hjá myndlistarmanninum Helga 

Þorgils Friðjónssyni. Gallerí Gangurinn hóf starfsemi sína árið 1979. Helgi Þorgils 

ákvað að sýna verk erlendra listamanna heima hjá sér, en tilgangurinn með galleríinu 

var að sýna myndlist sem að öðrum kosti hefði ekki verið sýnd hér. Sýningarnar á 

Ganginum urðu oft hluti af stærri sýningum sem haldnar voru á Nýlistasafninu og 

breikkaði það áhorfendahóp þessarar alþjóðlegu myndlistar. Önnur heimagallerí sem 

störfuðu voru til dæmis Gallerí Birgir Andrésson, sem starfaði frá 1989 til ársins 1995, 

og Gallerí einn einn, sem Hannes Lárusson rak frá 1989 til 1994, þar sem  settar voru 

upp sýningar á verkum ungra jafnt sem eldri listamanna.
22

 Ingólfur Arnarsson og Pétur 

Arason opnuðu síðan gallerí sem nefndist Gallerí Önnur hæð í júní árið 1992 og ráku 

það í fimm ár að heimili Péturs og konu hans Rögnu Róbertsdóttur.
23

  

Dæmi um önnur gallerí sem rekin voru af myndlistarmönnum og voru með tilraunir 

í listsköpun og sýningarýmum var sýningar- og gjörningarýmið Undir pari sem rekið 

var á árunum 1996 til 1997 í kjallara undir tælensku veitingahúsi. Listamennirnir Dóra 

Ísleifsdóttir, Særún Stefánsdóttir og Jóní Jónsdóttir stóðu að galleríinu og stóðu fastlega 

gegn hefðum sem tengjast hinum „hvíta kubbi“ gallerí rýmis og hvöttu til skapandi 

óreiðu og lifandi vettvangs.
24

 Þarna var að finna gjörninga, innsetningar, tónleika og 

smáhátíðir þar sem listamenn gátu komið með listaverk sín, innsetningar eða flutt 

gjörninga en var ekki síður staður fyrir skapandi umræður. Rýmið var fjármagnað með 

frjálsum framlögum og sölu á súpu og bjór. Önnur gallerí sem störfuðu á tíunda 

áratugnum má nefna Gallerí 20 m² sem rekið var af Helga Hjaltalín Eyjólfssyni og 

Gallerí Hlemmur sem Valgerður Guðlaugsdóttir og Þóra Þórisdóttir stofnuðu og ráku 

frá 1999 til 2004.
25

 Var það meðal annars þekkt fyrir nýstárlegar og ögrandi 

                                                 
21

 Halldór Björn Runólfsson, „Toward Postmodernism“, Icelandic Art Today, Christian Schoen og 

Halldór Björn Runólfsson (ristýrðu), Hatje Cantz Verlag, Þýskaland, 2009, bls. 24-25 
22

Eva Heisler, Íslensk Listasaga, bls. 261 
23

 Sama rit, bls. 263 
24

Sama rit, bls. 264 
25

Sama rit, bls. 264  
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innsetningar. Myndlistarnemarnir Hlín Gylfadóttir og Særún Stefánsdóttir stofnuðu 

Gallerí Gúlp! árið 1995, en það var í anda ferðatösku Marcel Duchamp, og var 

pappakassi og aðrar hirslur að vali listamanna. Gallerí Gúlp! starfaði allt til ársins 2000 

og hýsti verk næstum 200 listamanna.
26

 

Kling og Bang var stofnað árið 2003 af tíu myndlistarmönnum
27

 og var stefnan að 

kynna myndlist sem ögrar samhengi og inntaki skapandi hugsunar. Hvernig sýningarnar 

eru settar upp er mismunandi en sumar þeirra eru unnar í samstarfi við utanaðkomandi 

gallerí eða sýningarstjóra en Kling & Bang tekur einnig beinan þátt í sköpunarferli 

sýninga og verka, meðal annars með því að framleiða sýningar í samstarfi við 

sýnendur.
28

 

Um miðjan tíunda áratug tuttugustu aldarinnar opnaði Edda Jónsdóttir galleríið i8 

að Ingólfsstræti 8. Tilgangur gallerísins var að koma myndlistarmönnum gallerisins á 

framfæri en það sem gerði galleríið svo einstakt var hversu öflug kynning þeirra var á 

myndlistarmönnum. Galleríið kynnir einnig íslenska myndlist á erlendri grund, en i8 var 

þó ekki rekið af listamönnum heldur er það sýningar- og sölugallerí fyrir samtímalist.  

Auk þessara sýningasala voru mörg önnur gallerí og sýningarstaðir fyrir 

samtímalist starfandi á Íslandi og var sýningahald því mjög fjölbreytt. Listamenn voru 

duglegir að setja upp margbreytilegar sýningar án sýningarstjóra og sáu alfarið um þær 

sjálfir og settu þessar sýningar mikinn svip á myndlistarlífið á Íslandi. Sýningastöðum 

fjölgaði svo um munaði á síðustu tveimur áratugum tuttugustu aldarinnar og höfðu 

listamenn því tækifæri til að sýna í misstórum sýningarsölum um allt land, hvort sem 

var í Reykjavík, í Kópavogi, á Akureyri eða á Ísafirði. Listamenn þurftu þó að sækja um 

að fá að sýna en í dag er þeim í flestum tilvikum boðið að halda sýningar eða taka þátt í 

sýningum af forstöðumönnum safna eða sýningarstjórum. Listamenn fara þó enn með 

tillögur að sýningum til safna og annarra sýningarýma og sýningar svo settar upp í 

kjölfarið. Jafnframt því sem listamenn eru farnir að sýna á fleiri stöðum þá fara þeir að 

gera listasafnið sjálft að umfjöllunarefni. Þeir fóru að íhuga hvert hlutverk safnanna 

væri og skoða safnakostinn vandlega, ekki síst þá rýmislegu og félagslegu upplifun sem 

söfnin veita í hlutverki sínu sem bæði staður og aðstæður.
29

  

                                                 
26

Sama rit, bls. 264-265 
27

Daníel Björnssyni, Erling T.V. Klingenberg, Guðrúnu Benónýsdóttur, Heklu Dögg Jónsdóttur, Kristni 

Pálmasyni, Nínu Magnúsdóttur, Söru Björnsdóttur, Sirru Sigrúnu Sigurðardóttur, Snorra Ásmundssyni og 

Úlfi Grönvold.  
28

Heimasíða Kling & Bang, Kling & Bang gallery, sótt 3. maí, 2012 af http://this.is/klingogbang/text.php 
29

Eva Heisler, Íslensk listasaga , bls. 262 
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3. Sýningastjórn á Íslandi 

Fram á níunda áratug tuttugustu aldar fengu íslenskir samtímalistamenn fá tækifæri til 

þess að sýna í opinberum söfnum, til að mynda á Listasafni Reykjavíkur, en listamenn 

sem vildu sýna á Kjarvalsstöðum gátu sótt um að leigja rými í safninu til að sýna í og 

sjá alfarið um sýninguna sjálfir.
30

 Er þetta mögulega ein af ástæðum þess að svo mikill 

fjöldi sýningarýma voru stofnuð sem rekin voru af listamönnum. Í gegnum árin höfðu 

myndlistarmenn ávallt tekið þátt í sýningarstjórn og uppsetningu sýninga, sérstaklega á 

stöðum reknum af listamönnum, og er það ekki fyrr en um miðjan tíunda áratuginn sem 

farið er að setja upp sýningar á samtímamyndlist undir sýningarstjórn safnanna sjálfra.
31

 

Áður fyrr, þegar að sýningar voru settar upp á söfnum á Íslandi, voru það oftar en ekki 

forstöðumennirnir sem skrifuðu sig fyrir sýningunum frekar en að fenginn væri inn 

sýningarstjóri til þess að stýra þeim. Þegar Hannes Sigurðsson kemur til Íslands í byrjun 

tíunda áratugarins, að loknu námi og vinnu erlendis, hafði breyting orðið í þessum 

málum að einhverju leyti. Árið 1987 þegar Gunnar B. Kvaran vann sem listrænn 

ráðgjafi og aðstoðarsafnstjóri Listasafns Reykjavíkur setti hann fram þá hugmynd að 

safnið tæki virkari þátt í sköpun og skiplagningu sýninga á samtímalist og er Gunnar 

meðal þeirra sem hóf að starfa sem sýningarstjóri
32

 en árið 1989 tók hann við sem 

forstöðumaður Listasafns Reykjavíkur. Á níunda áratugnum hafði orðið sú þróun að 

menningarmálanefnd fór að standa fyrir öllum veigamestu sýningum í húsinu.
33

 Var 

þessi menningarmálanefnd sannfærð um réttmæti þeirrar þróunar að í staðinn fyrir að 

leigja út sali Kjarvalsstaða til listamanna væri listamönnum frekar boðið að sýna og árið 

1992 lagði nefndin til við borgarráð að hún myndi standa alfarið að sýningum á 

Kjarvalsstöðum og var það samþykkt.
34

 Síðan hafa verið stofnaðar sýningadeildir, og 

                                                 
30

Sama rit, bls. 262 
31

Sama rit, bls. 262 
32

Sama rit, bls. 262 
33

Eiríkur Þorláksson, „Sýningastefna Listasafns Reykjavíkur“, Morgunblaðið 1. mars 2003, sótt 2. maí, 

2012 

http://mbl.is/greinasafn/grein/717037/?item_num=0&searchid=37df262cfca1c4572edf6f1eb56c2c4e4c9a

38e6 
34

Eiríkur Þorláksson, „Sýningastefna Listasafns Reykjavíkur“, 

http://mbl.is/greinasafn/grein/717037/?item_num=0&searchid=37df262cfca1c4572edf6f1eb56c2c4e4c9a

38e6 
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sér meðal annars sýningadeild Listasafnsins í Reykjavík um undirbúning allra sýninga á 

vegum safsins.
35

  

Um þetta leyti fer hugtakið sýningastjórn og  sýningarstjórar að vera meira 

áberandi á Íslandi. Sjálfstætt starfandi sýningarstjóri var samt sem áður ennþá nánast 

óþekkt hér á landi og hugtakið var ekki orðið sérstaklega þekkt á alþjóðavettvangi.  

Samtímalistamenn þurftu hér áður fyrr að sækja um að fá að sýna á söfnum. 

Vitaskuld voru þó sýningar á söfnum sem gerðar voru af listfræðingum, sérstaklega 

sérfræðingum í listasögu, þar sem sýningar voru gerðar út frá sögulegum þemum, til 

dæmis náttúra í íslenskri myndlist. Helsta rannsóknarvinna þeirra sem menntaðir voru í 

listasögu á Íslandi fór fram í gegnum uppsetningu sýninga, en stundum fólst vinnan í að 

safna verkum og hengja upp. Hugtakið sýningarstjórn var nánast merkingarlaust á 

Íslandi þegar Hannes kemur til landsins. Sýningarstjórn var ekki til sem sérstakt fag á 

Íslandi og enn er ekki hægt að leggja stund á það nám hér á landi.  

Á vegum listasafnanna á Íslandi eru starfandi sýningarstjórar sem vinna með 

listamönnum að sýningum og eiga ýmist mikinn eða lítinn þátt í ákvörðun safnsins um 

að setja upp viðkomandi sýningar. Sjálfstætt starfandi sýningarstjórar hafa yfirleitt 

sjálfir frumkvæði að þeim sýningum sem þeir setja upp og vinna þær mögulega í 

samstarfi við söfn, sýningarými eða aðra staði.
36

  

Sýningastjórnun er samblanda meðal annars sköpunar, þekkingar, hugvits, 

framkvæmd, hugmyndavinnu og útfærslu. Hugmyndavinnan snýst um form sýninganna 

og rannsókn á því hvernig hægt er að þróa sýninguna sem fyrirbæri sem talar við 

samtíma sinn, kemst að niðurstöðu og miðlar þekkingu.
37

 Vegna þess að ekki er til ein 

ákveðin skýring á því hvert hlutverk sýningarstjóra er og hvað þeir gera hafa þeir í 

gegnum árin verið meðal annars kallaðir sýningagerðarmenn, miðlarar og 

framleiðendur.  

 

                                                 
35

„Listasafn Reykjavíkur Stjónrsýslu- og rekstrarúttekt“, mars 2006, sótt 5. maí, 2012 af 

http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/innri_endurskodun/skjol/Listasafn_Reykjav_kur_-

_mars_2006.pdf 
36

Innlegg vikunnar – Birta Guðjónsdóttir, Framkvæmdafélag listamanna, sótt 1. maí 2012 af 

http://www.frafl.is/2011/02/01/innlegg-vikunnar-birta-gu%C3%B0jonsdottir   
37

Málþing Listfræðifélags Íslands í Listasafni Reykjavíkur – Hafnarhúsi miðvikudaginn 14. apríl 2010, 

Sýningastjórnun – list eða fræði?, sótt 2. maí, 2012 af  http://vimeo.com/17563664 
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4. Sjálfstætt starfandi sýningarstjóri 

Síðan á sjöunda áratug tuttugustu aldarinnar hefur orðið mikill vöxtur í vangaveltum um 

form, hlutverk, vettvang og lífsskeið myndlistarsýninga þar sem þær eru að færast frá 

því að vera söguleg yfirlit yfir í að vera hugmyndafærsla sýningarstjóra og eru því ekki 

háðar stað né stund. Þar af leiðandi geta sýningar nánast tekið á sig hvaða form sem er.
38

 

Í fyrstu var skilgreiningin á því hvað listastofnun væri að mestu leyti í föstum 

skorðum sem afmörkuð listrými, svo sem vinnustofur, gallerí og listasöfn.
39

 En 

listastofnanir eru ekki eingöngu afmörkuð rými heldur kerfi samræðu, sem nær yfir 

gagnrýni og kynningarstarfsemi, og skarast á við samtöl við aðrar stofnanir, þar á meðal 

fjölmiðla og fyrirtæki.
40

 Þessi útvíkkun á hlutverki listastofnana, listamanna og 

áhorfenda, var að hluta til keyrð áfram af félagslegri þróun, þar á meðal vegna þess að 

fleiri þjóðfélagshópar sækja sýningar, menntun eyks og meira jafnræði er milli 

kynjanna. Einnig var hún keyrð áfram  af fræðilegri gagnrýni á andstöðu gegn há- og 

lágmenningu þar sem að hér áður fyrr var það helst ríka og fína fólkið sem heimsótti 

listsýningar en með því að leggja áherslu á eingöngu sérstakan listmiðil eða stefnu var 

verið að útiloka ákveðinn hóp listamanna og áhorfenda. Saman hvetja þessi öfl, bæði 

innan og utan listarinnar, til breiðari þátttöku fólks í listamenningunni þar sem fleiri 

hafa aðgang að listsýningum og listviðburðum sem og þar sem myndlist birtist í fleiri en 

einu formi spilar túlkunarhlutinn stærra hlutverk sem laðar að fjölbreyttan hóp fólks.
41

 

Á sjöunda og áttunda áratug tuttugustu aldarinnar kom fram ný kynslóð 

sýningarstjóra, þar á meðal sýningarstjórinn Harald Szeemann sem var frumkvöðull á 

sviði sýningastjórnunar. Þessir sýningarstjórar unnu sýningar á nýjan hátt og í staðinn 

fyrir að byggja sýningar sínar upp út frá sagnfræðilegum atriðum eða rannsóknum í 

listasögu, gerðu þeir tilraunir með sýningaformið. Þar með fylgdi „avant-garde“ stefna 

listamannanna „avant-garde“ sýningarstjórum þar sem viðteknum hugmyndum og 

reglum var ögrað.
42

 Varð þessi nýja kynslóð sýningarstjóra eftirsótt af listastofnunum, 

einkum þeim sem tileinkaðar voru samtímalist. Þessir sýningarstjórar voru eftirsóttir 

                                                 
38

Carion Kuoni, Words of wisdom, bls. 56 
39

Hal Foster, Art since 1900, bls. 624 
40

Hal Foster, Art since 1900, bls. 624 
41

Hal Foster, Art since 1900, bls. 624 
42

Elitza Dulguerova, “L‘exposition : un espace public contingent chez les avant-garders historiques 

(1910-1920)“, L‘art contemporain et son exposition (2), Elisabeth Caillet (ritstjóri), L‘Harmattan, Paris, 

2007, bls. 72-74  
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vegna tengslanets þeirra, áhrifamikilla félagslegrar færni, þekkingar á sértökum 

viðfangsefnum og sterkrar sýnar, fremur en góðrar menntunar í listasögu.  

Harald Szeemann tók við stöðu forstöðumanns Kunsthalle Bern árið 1961, þá 

einungis 28 ára gamall. Hann umbreytti safninu, en vegna þess hve takmörkuð eign 

safnsins var bauð listasafnið upp á að tilraunir væru gerðar í sýningahaldinu. Sýningin 

When Attitudes Become Form, sem sett var upp í Kunsthalle í Bern árið 1969, markaði 

upphaf nýs forms í sögu sýningastjórnunar, en sýningin varð að einskonar frumgerð nýs 

þáttar í sýningagerð nútímalistar. Þegar sýningin hlaut mikla neikvæða umfjöllun ákvað 

Harald Szeemann að segja upp starfi sínu og gerðist þar með fyrsti sjálfstætt starfandi 

sýningarstjórinn. Í kjölfarið varð breyting á starfsviði sýningarstjóra, sem var afleiðing 

aðferða Szeemann við sýningagerð, á meðan að starfsvið eigenda gallería, gagnrýnenda, 

og uppboðshúsa hefur verið nánast óbreytt.
43

 Þegar Harald Szeemann var spurður að því 

hvert starf hans væri, svaraði hann því til að hann væri stjórnandi, tilfinninganæmur 

listunnandi, höfundur formála, bókavörður, skipuleggjandi, bókari, umsjónarmaður, 

sérfræðingur í fjármálum og diplómat, en umfram allt leit hann á sig sem 

sýningagerðarmann (e. exhibition maker).
44

 Augljóst er að Harald Szeemann vildi ekki 

eingöngu vera virkur sem liststjórnandi og má segja að hann hafi verið upphafsmaður 

þeirrar þróunar að sýningarstjóri væri bæði skapari og höfundur.
45

  

Harald Szeemann fór að setja upp sýningar í óhefðbundnum sýningarýmum og 

leitaði að rýmum sem væru ævintýraleg fyrir listamennina. Hann gerði ótrúlegan fjölda 

samsýninga og einkasýninga, sem einkenndust af stöðugum umbreytingum og 

tilraunum og ögraði hefðbundnum hugmyndum um sýningar með því að leita meðal 

annars út fyrir safnið. Vegna þess að hann var sjálfsætt starfandi og vildi ekki alltaf vera 

að tengja sig við stofnanir, leitaði hann að óhefðbundnum sýningarýmum, en meðal 

annars var sýningin Grandfather – A Pioneer Like Us
46

 sett upp í íbúð og Monte 

                                                 
43

Christoph Behnke, “The Curator as Arts Administrator? Comments on Harald Szeemann and the 

Exhibition „When Attitudes Become Form“, The Journal of Arts Management, Law and Society, 2010, 

Routledge Taylor & Francis Group, bls. 29-30 sótt 26. apríl, 2012 af 

http://search.proquest.com/docview/749692169/136935B2BF6BACB87B/1?accountid=27513  
44

Christoph Behnke, “The Curator as Arts Administrator?“, bls. 29-30, sótt 26. apríl 2012 af 

http://search.proquest.com/docview/749692169/136935B2BF6BACB87B/1?accountid=27513  
45

 Hans-Joachim Müller, Harald Szeemann : Exhibition Maker, Hatje Cantz Verlag, Þýskaland, 2004, bls. 

15. 
46

1974, íbúð í Bern.  
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Veritá
47

 var sýnd á fimm stöðum þar sem aldrei hafði áður verið sýnd list, þar á meðal á 

sveitasetri, í gömlu leikhúsi og íþróttasal.
48

  

Þegar Harald Szeemann vann að sýningunni When Attitiudes Become Forms bauð 

hann 69 listamönnum frá Bandaríkjunum og Evrópu til að sýna í Kunsthalle Bern. Það 

sem var sérstakt við þessa sýningu var að hér var notast við nýtt sýningaform. Í byrjun 

sjöunda áratugar tuttugustu aldarinnar var algengast að sýningarstjórar safna mættu á 

vinnustofur myndlistarmanna eða í gallerí og veldu þar þau listaverk sem þeir vildu 

sýna eða þeir hreinlega völdu listaverk úr safneignum listasafna. Harald Szeemann fann 

upp á nýrri gerð „boðsýninga“ þar sem ekki eiginleg listaverk, heldur listamenn, voru 

valdir til að sýna. Uppsetning sýningarinnar When Attitudes Become Forms stóð yfir í 

fimm daga og var sýningasalnum breytt í framleiðslusal.
49

 Myndlistarmennirnir máttu 

koma með þau verk sem þeir vildu á sýninguna, það var ekkert forval  á verkum og 

fengu þeir að yfirtaka stofnunina og endurskilgreina sýningarrýmið. When Attitudes 

Become Forms var ekki sýning á listaverkum heldur sýning á gjörðum listamannanna og 

byggðist á hugmynd sýningarstjórans.  

Með þessu nýja formi sýninga gaf Harald Szeemann merkum listamönnum 

tækifæri til þess að koma á framfæri sínum hugmyndum um list, og sú kynning yrði að 

einhverskonar atburði eða ástandi. Mikilvæg áhrif sem þetta nýja sýningarform 

listarinnar hafði var að áhugi áhorfenda færðist, að einhverju leyti, frá listamanninum 

sem sýndi á sýningunni, yfir á sýningarstjórann. Var þetta upphafið að því að horft væri 

til sýningarstjóra sem talsmanns menningar, sem skapara sýninga eða jafnvel 

listamann.
50

 Þessi breyting, sem varð á umfangi skyldustarfa í sýningastjórnun, það er 

að sýningarstjóri fer frá því að setja upp sýningar út frá sögulegum forsendum eða 

rannsóknum í að búa til sýningar út frá hugmyndafræði hans, er að einhverju leyti tengt 

því að eftirspurnin eftir sýningum fór að aukast. Með sýningunni, When Attitudes 

Become Forms, kom upp sú staða að sýningarstjóri gæti verið sýningagerðarmaður, 

höfundur sýninga, þar sem sjálfur sýningastaðurinn er í raun aukaatriði.  

                                                 
47

1978, ýmsir sýningastaðir. 
48

 Hans Ulrich Obrist, A Brief History of Curating, JRP / Ringier Letzigraben & Les Presses du Réel, bls. 

96 
49

Christoph Behnke, „The Curator as Arts Administrator?“ bls. 3, sótt 26. apríl, 2012 af 

http://search.proquest.com/docview/749692169/136935B2BF6BACB87B/1?accountid=27513. 
50

 Sama rit, bls. 31 
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Á tuttugustu öldinni var mjög viðamikil þróun í listheiminum gegnum nýsköpun, 

og vegur framlag Szeemann, sem frumkvöðuls á sviði sýningastjórnunar, með 

sýningarstjóra sem eiginlegan listamann óháðan listastofnunum, þar þungt. Með þessu 

tapar safnið á vissan hátt „einkaleyfinu“ sem það hafði á því að sýna list og fær 

sýningarstjórinn að skapa sýningar óháð öllu, þar sem sýningar eru ekki lengur háðar 

þeim hefðum eða stefnum sem safnið fylgir.
51

 Sýningarstjórar urðu með þessum 

breytingum mikilvægar persónur innan listaheimsins. Eitt af grundvallaratriðum, sem 

hafa fylgt starfi þeirra, eru sýningar á listaverkum eftir ólíka listamenn sem hafa sérstök 

áhrif  á list og listasöguna. Hér áður fyrr voru hefðbundnir sýningarstjórar yfirleitt vel 

lærðir í listasögu og voru sýningarnar á vissan hátt fræðilegar eða niðurstöður rannsókna 

þeirra í takt við það. Þetta fræðilega eðli endurspeglast í listsögulegu eðli sýninga 

listasafnanna, þar sem sýningarnar sýna listaverk til að mynda á línulegan hátt í 

sögulegu samhengi eða þema. Sýningar í listasöfnum undirstrika oft sögulegt yfirlit og 

gera upp visst tímabil með yfirlitssýningum, ýmist eins listamanns eða tímabils í 

sögunni. Sem dæmi um sýningar sem settar eru upp út frá sögulegu gildi eru Íslensk 

Myndlist 1900-1930
52

 og Blæbrigði vatnsins.
53

 

Sjálfstætt starfandi sýningarstjórar voru taldir koma með ferskan blæ í sýningarhald 

og voru að vissu leyti byltingakennt fyrirbæri. Sýningar verða að sjálfstæðu formi, þar 

sem sýningin er vinnan og vinnan er sýningin sjálf. Frá því að Harald Szeemann lýsti 

yfir sjálfstæði sínu með því að segja upp starfi sínu sem stjórnandi Kunsthalle í Bern 

árið 1969, skilgreindi hann sig sem fyrsta sjálfstætt starfandi sýningarstjóra tuttugustu 

aldarinnar.
54

 Sem sjálfstætt starfandi sýningarstjóri hafði hann frumkvæði að verkefnum 

sem innri gagnrýnandi þeirra, framleiðandi og verkefnisstjóri. Þetta gefur tækifæri til að 

gera hið ómögulega mögulegt, og skapa samhengi sem gerir áhorfandanum kleift að 

upplifa verkið á mismunandi forsendum og vinna náið með listamönnum.
55

 Listsýningar 

eru leið til þess að staðfesta frumleikann frá sjónarhorni sýningarstjórans, færni þeirra til 

að uppgötva nýtt hæfileikafólk og listaverk sem sýnd eru í samtali við það og 

áhorfendur þeirra.  

                                                 
51

Sama rit, bls. 39. 
52

27. mars – 2. maí 2004, Listasafn Íslands.  
53

12. febrúar – 2. maí 2010, Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalsstaðir. 
54

Hans Ulrich Obrist, A Brief History of Curating, bls. 13-14. 
55

Innlegg vikunnar – Birta Guðjónsdóttir, Framkvæmdafélag listamanna, sótt 1. maí, 2012 af 

http://www.frafl.is/2011/02/01/innlegg-vikunnar-birta-gu%C3%B0jonsdottir/ 
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5. Hannes Sigurðsson 

Hannes Sigurðsson (f. 1960) var meðal fyrstu sjálfstætt starfandi sýningarstjóra á 

Íslandi, en hann kallaði sig gjarnan menningarverktaka til að byrja með. 

Eftir nám
56

 og störf í Bandaríkjunum árið 1991 fór Hannes að skipuleggja sýningar 

og varð þannig meðal þeirra fyrstu hér á landi sem vann markvisst að gerð 

myndlistarsýninga utan stofnanaramma listasafna. Hann var næmur á sýningarsvið og 

stóð oft fyrir sýningum sem ætlað var að hvetja til umræðna um menningu og stjórnmál. 

Sýn Hannesar á sýningastjórn á í raun meira skylt við menningarverktaka eða 

sýningagerðarmann heldur en hefðbundin viðhorf á starfið þar sem hann hefur skipulagt 

flestar sýningar sínar út frá hugmyndafræði frekar en sagnfræði.
57

 Viðhorf Hannesar til 

starfs sýningarstjóra svipar því að miklu leyti til þess hvernig Harald Szeemann leit á 

starf sitt. Má það bæði sjá á vinnu Hannesar sem sjálfstætt starfandi sýningarstjóri og 

eftir að hann tók við starfi forstöðumanns Listasafnsins á Akureyri þar sem hann hefur 

haldið áfram að gera sýningar með sem fjölbreyttasta sniði þar sem sýningaformið er 

brotið upp. Að vinna sem sjálfstætt starfandi sýningarstjóri gefur meira frelsi fyrir 

einstaklingsbundna tjáningu og hugmyndavinnu. Sýningarstjórinn er þá ekki háður 

stofunum né þeim reglum sem þær fylgja og getur farið sínar eigin leiðir í sýningahaldi 

og hugmyndavinnu, til dæmis sett upp sýningar í óhefðbundnu sýningarými eða staðið 

að ögrandi pólitískum sýningum. 

Hannes hefur víðtæka reynslu af sýningahaldi og rekstri á sviði myndlistar og hefur 

mikla reynslu af því að móta, fjármagna og miðla sýningum. Hann telur það vera 

mikilvægt að taka áhættur, framkvæma og hafa seiglu og kraft því ekkert selur eins 

mikið og ástríða og það er nauðsynlegt að selja áhugann, því það verður að kveikja í 

fólki. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að trúa á þær sýningar sem settar eru upp en ekki 

eingöngu gera þær til þess að vekja umræðu, hneyksla eða til að vera umdeildar.
58

 

Nauðsynlegt er fyrir sýningarstjóra að skynja og skilja listaverk og virða þá listamenn 

sem unnið er með, þó svo að sýningar séu staður fyrir umræður. Hannes er gott dæmi 

                                                 
56

Lauk B.A.-prófi frá listfræðideild Lundúnarháskólans (University College London) árið 1988 og M.A.-

prófið frá listfræðideild Kaliforníuháskólans í Berkley (U.C. Berkley) árið 1990. 
57

Eva Heisler, Íslensk Listasaga,, bls. 29 
58

 Viðtal höfundar (Anna Margrét Kristjánsdóttir) við Hannes Sigurðsson, 4. apríl 2012 
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um hversu fjölbreytt starf sýningarstjóra getur verið þar sem hann hefur skipulagt 229 

sýningar
59

 og komið með margar nýjungar inn í íslenskt sýningarhald. Þar sem 

sýningarnar sem Hannes hefur staðið að eru fleiri en 200 er ómögulegt að koma inn á 

þær allar, en til þess að undirstrika þá nýbreytni sem hann kom með inn í íslensk 

sýningahald og hvernig hann hefur brotið á hefðbundnum formum bæði í sýningargerð, 

kynningarmálum og að fá almenninginn til þátttöku þá er nauðsynlegt að taka nokkur 

mikilvæg dæmi. 

 

5.1 Mokka 

Sýningahald á Mokka hefur staðið nánast óslitið frá stofnun kaffihússins og var 

Hannesi boðið að gerast sýningarstjóri þar árið 1991. Að hans mati skorti ýmsar víddir í 

landslag íslenskrar myndlistar og ákvað hann að kynna sér aðra strauma en bárust 

hingað til lands að jafnaði og má þar meðal annars nefna ljósmyndun og líkamslist 

samtímalistamanna.
60

 Hannesi langaði að virkja íslenska listamenn til meira samstarfs 

og leita nýrra leiða í framsetningu og kynningu. Hannes fór nýjar leiðir í kynningu á 

sýningunum á Mokka auk þess sem sýningarhald á kaffihúsinu var með mjög 

fjölbreyttum hætti. Hannes lagði meðal annars áherslu á að vinna með anarkismann, 

með alþjóðavæðinguna og Mokka sem tilraunarstofu í andlegum efnum og innihélt 

þessi blanda mjög úthugsaðar sýningar. Áherslan á líkamslistina blandaðist saman við 

samfélagið og sýn manna á veruleikann.
61

 

Kaffihúsið Mokka opnaði árið 1954 og hafa alla tíð verið sýningar þar, auk þess 

sem listamenn eru daglegir gestir kaffihússins. Staðurinn var löngum þekktur sem eitt 

elsta kaffihús landsins og hafa myndlistarsýningar verið haldnar þar frá árinu 1958 en 

þá voru ekki margir sýningasalir í Reykjavík og erfitt fyrir óþekkta og unga listamenn 

að komast að með verkin sín. Á Mokka var öllum listamönnum gefin jöfn tækifæri og 

                                                 
59

Ferilskrá Hannesar Sigurðssonar (úr gagnabanka Hannesar Sigurðssonar), bls. 5 
60

Ljósmyndasafn Reykjavíkur var upphaflega stofnað árið 1981 sem einkafyrirtæki en árið 1987 eignaðist 

Reykjavík það. Árið 2000 flutti Ljósmyndasafnið í þau húsakynni sem þau búa við í dag í Grófarhús, 

Tryggvagötu 15. Ljósmyndir voru sjaldan sýndar á listasöfnum en Hannes var einn af þeim sem gerðu 

ljósmyndir meira áberandi í sýningum sem listmiðil. Líkamslist er sú list þegar listamaður notar líkama 

sinn eð annarra í listsköpun sinni.  
61

Ferilskrá Hannesar Sigurðssonar, bls. 110 



20 

 

voru margir listamenn sem stigu sín fyrstu skref í myndlistinni með sýningum þar.
62

 Í 

árslok 1991 tók Hannes að sér að fjarstýra sýningarhaldi á Mokka frá New York. 

Hannes kom svo til landsins árið 1994 eftir dvöl sína í Bandaríkjunum og hélt þá áfram 

að sinna Mokka eins og það væri gallerí eða listasafn og er þetta í fyrsta skiptið sem 

einstaklingur á Íslandi starfar markvisst að sýningahaldi sem sjálfstætt starfandi 

sýningarstjóri. Fyrir Mokka var Hannes að búa til sýningar, flytja inn erlendar sýningar 

og skrifaði hann einnig gagnrýni um þær. Sýningunum fylgdu yfirleitt textar, 

frumsamdir eða þýddir, og brutu þessir bæklingar blað í íslensku myndlistarlífi þar sem 

sjaldgæft var að finna þess háttar útgáfur hjá sjálfstæðum, minni sýningasölum.
63

 

Hannes lagði einnig mikið upp úr því að gefa sýningum sínum titla því þeir þurfa að 

gefa til kynna hvað sé sýnt á sýningunni en auk þess vildi hann að þeir myndu vekja 

athygli og áhuga fólks á sýningunni. Þar má meðal annars nefna sýninguna Kaffi með 

Kristni
64

, sem var sýning á krossum frá helstu kirkjufélögum landsins sem og sýningin 

Lostamorð
65

 þar sem sýndar voru ljósmyndir Jenny Holzer af mannshúð. 

Þeir fimm þættir sem helst einkenndu sýningarnar á Mokka voru tilraunastarfsemi, 

samfélagsrýni, ljósmyndun, líkamslist, sem þá var nánast óþekkt á Íslandi, og kynning á 

því sem efst var á baugi hjá upprennandi íslenskum listamönnum.
66

 Sýningarnar á 

Mokka voru oft mjög framsæknar og fjölbreyttar og vöktu því oftar en ekki athygli og 

umtal. Þessar sýningar voru mikilvægar að því leyti að þær víkkuðu sjóndeildarhring 

Íslendinga varðandi myndlist, jafnvel þó að þeim væri kannski misvel tekið af 

almenningi. Eftirfarandi eru dæmi um sýningar sem settar voru upp á Mokka og sýna þá 

tilraunastarfsemi sem þar fór fram.  

5.1.1 Bob Flangan „Hvers konar perri ert þú?“ 

Sýningin Hvers konar perri ert þú? (undirtitill Enginn er verri þótt hann sé perri) 

var samsýning masókistans Bob Flanagan og New York ljósmyndarans Maliku sem tók 

ljósmyndir af sadó-masó-neðanjarðarmenningu New York borgar, sérstaklega fyrir 

sýninguna á Mokka. Á sýningunni mátti finna ljósmyndir af kvalarlosta og 

                                                 
62

Heimasíða Mokka Kaffi, Mokka Kaffi, sótt 30. apríl 2012 af 

http://www.mokka.is/Syningar/Syningar.html 
63

Umsókn Hannesar Sigurðssonar um starf forstöðumanns Listasafnsins á Akureyri, 16. September 2001 

(úr gagnabanka Hannesar Sigurðssonar), bls.37. 
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 15. desember 1993 – 6. janúar 1994, Kaffi Mokka 
65

 10. september – 30. október 1994, Kaffi Mokka 
66

Umsókn Hannesar Sigurðssonar um starf forstöðumanns Listasafnsins á Akureyri, bls. 7. 
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sjálfspíningarhvöt manna. Erfitt var að sýna eins grófar myndir og þær sem finna mátti á 

sýningunni á opinberum vettvangi eins og kaffihúsi, þar sem fjölskyldufólk kemur, og 

var því ákveðið að hylja ljósmyndirnar með svörtum gardínum sem á voru festar bjöllur 

sem klingdu þegar þeim var svipt til hliðar og beindu þær athyglinni að þeim sem þorði 

að skoða myndirnar.
67

 Vegna þessa þorðu mjög fáir gesta að kíkja á myndirnar. Með því 

varð áhorfandinn samsekur í verknaðinum, og varð þar af leiðandi hugsanlega nokkurs 

konar perri. Hann neyddist því til þess að endurskoða afstöðu sína og hugleiða sína 

eigin hegðun. Sýningin gaf tækifæri til þess að fjalla almennt um kynferðislega fordóma 

og kanna jafnframt hin undarlegu tengsl sem eru milli sársauka og ánægju.
68

 Auðvelt er 

að líta á þessa sýningu og hneykslast yfir viðfangsefninu og telja að með sýningunni sé 

eingöngu verið að reyna að ganga fram af gestum hennar, þar sem ljósmyndirnar voru 

mjög grófar. Sýningin fær þó fólk til þess að hugsa og jafnvel líta í sinn eigin barm, hún 

opnar einnig augu almennings um hvað sé að gerast annars staðar sem og víkkar 

sjóndeildarhringinn. Nauðsynlegt er að búa yfir kjarki sem sýningarstjóri og þora að 

taka áhættu með því að setja upp eins umdeilda sýningu og þessa í almannarými. 

5.1.2 Magnea Ásmundardóttir „Mokka Plugged“ 

Árangursríkasta leiðin til að ná til gesta myndlistarsýninga er líklegast með því að 

tala við þá um listina. Sýningin Mokka Plugged var sett upp í samvinnu við listakonuna 

Magneu Ásmundardóttur, en fólst hún í því að komið var fyrir 24 símum í röð á 

veggjum kaffihússins og gátu gestir hringt ókeypis hvert sem þá lysti innanbæjar eða 

jafnvel milli borðanna á staðnum. Fólk gat einnig hringt í Mokka, en Mokka var áður 

símalaust kaffihús, í símanúmer sem auglýst var í dagblöðunum.
69

 Þrisvar í viku hringdi 

svo ákveðinn listamaður í manneskju, til að mynda embættismann eða einhvern 

borgarbúa, sem valinn var af handahófi úr símaskránni til að ræða um afdrif og hlutverk 

listarinnar. Meðal viðmælenda voru þáverandi borgarstjóri, fjármálaráðherra, 

pípulagningamenn, móttökustarfsfólk og húsmæður og spönnuðu umræðuefnin allt frá 

listasmekk þjóðarinnar til menningarpólitíkur.
70

 Ríkisútvarpið hljóðritaði samskiptin og 

þeim var svo útvarpað daginn eftir.
71

 Hér eru mörk listsýnininga þanin og sýnir að þær 

þurfi ekki eingöngu að byggjast upp á því að sýna listaverk í sýningarsal heldur getur 
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 Ferilskrá Hannesar Sigurðssonar, bls. 102 
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hún einnig verið sett fram í samtölum og upplifunum, en í dag hefur í auknum mæli 

áhersla verið lögð á lifandi viðburði í kringum myndlistarsýningar.  

Seinustu árin sem Hannes vann fyrir Mokka lagði hann meiri áherslu á kaffihúsið 

sem vettvang fyrir unga og upprennandi myndlistarmenn sem voru að taka sín fyrstu 

skref.
72

 Hannes stóð á bak við allar sýningar á Mokka sem sýningarstjóri frá árinu 1991 

til 1999.
73

 Hannes skipulagði samtals 94 sýningar á kaffihúsinu og varð Mokka einn af 

helstu sýningarsölum borgarinnar fyrir samtímamyndlist.
74

 

 

5.2 Sjónþing
75

 og Sjónarhóll 

Skömmu eftir heimkomuna var Hannes ráðinn sem sýningarstjóri 

Menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergs þar sem hann sá um uppsetningu sýninga, 

kynningarmál og tók þátt í dagskrárgerð.  

Sú nýjung sem Hannes kynnti í Gerðubergi voru svokölluð Sjónþing, sem 

samanstóðu af yfirlitssýningu og málþingi um samtímalistamenn. Listamennirnir sátu 

fyrir svörum tveggja spyrla ásamt fundarstjóra (sem var Hannes) þar sem farið var yfir 

bæði persónulegan og listrænan feril listamannanna og tóku þeir einnig við 

fyrirspurnum úr sal á meðan að þeir röktu feril sinn og sýndu myndir af verkum sínum. 

Áhorfendur voru einnig hvattir til að koma með innlegg í umræðurnar. Sjónþingin 

mörkuðu tímamót þar sem þau voru fyrst sinnar tegundar á Íslandi, þó þau væru að 

einhverju leyti þekkt á erlendri grundu, en ekki í þeim mæli sem þau eru í dag. Voru 

þetta fyrstu listamannaumræðurnar sem samanstóðu af pallborðsumræðu á Íslandi og 

hafa þau haft áhrif á starfsemi íslenskra safna. Varla eru settar upp sýningar í dag án 

þess að einhverskonar listamannaspjall eða pallborðsumræður fylgi þeim, sem má 

meðal annars sjá á dagskrá Listasafni Reykjavíkur og Listasafni Íslands. Umræður 
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Sjónþinganna voru gefnar út í bókum og einnig teknar upp af Ríkisútvarpinu og gert 

skil í klukkutíma þáttum.
76

 Sýningar voru svo settar upp bæði í Gerðubergi og 

Sjónarhóli en Sjónarhóll var sýningasalur sem Hannes rak um tveggja ára skeið í húsi á 

horni Hverfisgötu og Ingólfsstrætis.
77

 Sjónþingin áttu að gefa innsýn í íslenska 

samtímalist og gefa fólki kost á að kynnast viðhorfum, áhrifavöldum og lífshlaupi  

einstakra listamanna í máli og myndum.  

Sjónþingin hafa sannað gildi sitt sem mikilvæg heimild um íslenska samtímalist. 

Með þeim var gerð athyglisverð og góð tilraun til að sameina almenna umræðu um 

málefni listanna, fræðslu fyrir þá sem koma inn af götunni jafnt sem hina innvígðu, 

greinargerð listamanna um verkefni sín og loks sýningar á þeirri list sem þeir hafa verið 

að fást við um ákveðið árabil.
78

 Með vinsældum þeirra á sínum tíma sýndi það að þörf 

væri á slíkum umræðum um myndlist í tengslum við sýningar. Þær gefa fólki innsýn í 

líf og list myndlistarmanna og auka þar með skilning fólks á myndlist sem eykur 

eftirspurn eftir listsýningum. 

Margt af því sem Hannes hefur gert og margar sýningar hans hafa vakið mikið 

umtal og hann verið umdeildur. Sýningarstjórar þurfa að vera reiðubúnir að taka áhættur 

og reyna eftir bestu getur að fylgja ekki öruggri velgengni eftir og fara ótroðnar slóðir, 

en að sama skapi þurfa þeir að trúa heilshugar á þá list sem þeir sýna.
79

  

Ein af umdeildari sýningum sem Hannes hefur stýrt er ljósmyndasýning Adresar 

Serrano sem var hluti af Listahátíð í Reykjavík 1996. Sýningin var sett upp í tengslum 

við aðra ljósmyndasýningu sem sett var upp á Mokka í samstarfi við Þjóðminjasafn 

Íslands og fjölluðu báðar sýningarnar um dauðann undir heitinu Eitt sinn skal hver 

deyja.
80

 Sýningin var sett upp í samvinnu við Andres Serrano og Paula Cooper galleríið 

í New York. Um var að ræða eina þekktustu myndaröð listamannsins, The Morgue 

Series. Myndirnar eru úr líkhúsi í nágrenni við New York og voru þær teknar árið 1992. 

Þetta eru stórar og skarpar ljósmyndir sem sýna óþekktar manneskjur sem látist hafa á 

ofbeldisfullan hátt, til dæmis drukknað, verið stungnar til bana, skotnar, brenndar eða 
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hafa framið sjálfsmorð með rottueitri.
81

 Á sýningunni var fléttað saman líkmyndum 

Andres Serrano í galleríinu á Sjónarhóli og íslenskum líkmyndum (sem meðal annars 

voru af börnum) frá fyrri tímum, á Mokka, ásamt öðrum uppákomum sem tengdust 

sýningunum vítt og breitt um Reykjavík. 

Sýningin var alþjóðleg, þar sem annars vegar var að finna myndir af látnum 

útlendingum, myndir Serrano sem sýndar voru í Sjónarhóli, og hins vegar látnum 

Íslendingum á Mokka. Íslensku ljósmyndirnar, sem komu frá Þjóðminjasafninu, voru 

frá tímabilinu 1886 til 1956. Þær minntu grimmilega á hve algengur ungbarnadauði 

hafði verið og hve dauðinn var nálægur. Við útidyr Mokka hafði verið komið fyrir 

segulbandstæki, sem falið var inní gömlu útvarpi, sem flutti dánarfregnir sem 

hljóðritaðar höfðu verið úr Ríkisútvarpinu.
82

 Fyrr á öldum dó fólk yfirleitt á heimilum 

sínum, og þar sem oft voru engar ljósmyndir til af hinum látnu var atvinnuljósmyndari 

fenginn á staðinn til að hægt væri að varðveita minningu þeirra, þetta var þó einnig gert 

á heimilum þar sem margar myndir voru til af viðkomandi. Voru þess háttar ljósmyndir 

meðal þeirra mynda sem sýndar voru á Mokka. Kynningarstarfsemi sýningarinnar var 

óhefðbundin en „Maðurinn með ljáinn“ var fenginn til að ganga um götur borgarinnar 

og látinn birtast opinberlega á ákveðnum augnablikum til að minna fólk á „Memento 

Mori“, eða hverfulleika lífsins og skeytti hann engu um umferðina og skefldi 

vegfarendur.
83

 Með þessum hætti tókst Hannesi að kynna erlenda og oft umdeilda 

listamenn, innlima íslenskan veruleika um leið og pakka öllu saman með fjölmiðlum og 

auglýsingum. Þannig hafa tilraunirnar og rannsóknirnar í menningarlegu landslagi 

Íslands orðið vettvangur nýbreytni í íslensku sýningahaldi þar sem Hannes leggur 

áherslu á samstarf við íslenska sem erlenda listamenn í mótun sýninga og hristir svo 

laglega upp í viðteknum viðhorfum.
84

 Sýningar Hannesar verða oftar en ekki að miklum 

viðburðum. 

Sýningar sem Hannes stýrir hafa oft valdið nokkrum óróa meðal sýningagesta og 

telst sýningin Eitt sinn skal hver deyja ein þeirra. Með sýningum sem þessari vakna upp 

spurningar um hvort ritskoða eigi list og hvort allt sé leyfilegt í nafni listarinnar. Það 

sem telst til listaverks fyrir einum gæti verið fráhrindandi og hneykslanlegt fyrir annan. 
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Engu að síður fá þess háttar sýningar fólk til að hugsa en list hefur meðal annars verið 

lýst sem þeirri nýtingu hæfileika og ímyndunarafls í sköpun á fagurfræðilegum hlutum, 

umhverfi eða upplifun, sem hægt er að deila með öðru fólki.
85

  

 

5.3. Art.is 

Árið 1997 stofnaði Hannes íslensku menningarsamsteypuna Art.is ehf ásamt Jóni 

Proppé en Art.is sérhæfði sig í hugmyndavinnu, skipulagningu, fjármögnun og 

markaðssetningu myndlistarviðburða, ásamt því að standa fyrir útgáfu nokkurra bóka. 

Eins og nafnið gefur til kynna voru bækistöðvar Art.is á internetinu og var það byggt 

upp á léni. Þar var ætlunin að koma listamönnum á framfæri, safna greinum um íslenska 

myndlist og útbúa kennsluvef. Er þetta í fyrsta skiptið sem internetið var kerfisbundið 

tekið í þjónustu myndlistarinnar á Íslandi. Ætlunin var að nýta internetið sem 

framsækna (próaktíva) kynningu á myndlist, kynningu á íslenskri myndlist jafnt 

innanlands sem utanlands og treysta bönd menningar og atvinnulífs.
86

 Hannes nýtti 

einnig veraldaravefinn til sýningagerðar og setti meðal annars upp sýninguna @
87

 sem 

fór að hluta til fram á veraldarvefnum. Sjö íslenskir listamenn/hópar tóku þátt í 

sýningunni ásamt forriturum og hugmyndasmiðum tölvufyrirtækisins OZ á Íslandi til að 

kanna þá möguleika sem tölvu- og nettæknin búa yfir. Var þetta í fyrsta skiptið sem slíkt 

verkefni var unnið hér á landi. Hver listamaður útbjó svæði á veraldarvefnum, í @ 

veröldinni, þar sem hans hugmyndir og stíll réðu ferðinni en þessi svæði tengdust síðan 

á ýmsan hátt. 

5.3.1 Fjármögnun sýninga 

Það fylgir starfi sjálfstætt starfandi sýningarstjóra að oft þarf að leita eftir 

styrktaraðilum fyrir sýningar þar sem þeir vinna ekki fyrir sérstakar stofnanir og vantar 

því fjármagn til sýningahalds og án þeirra getur fjárhagslegi parturinn af vinnunni verið 

mjög erfiður.  Hannes var frumkvöðull á því sviði að efna til stórra viðburða í 

sjónlistum og virkja atvinnulífið sem aðalkostunaraðila. Styrkir fyrirtækja til 

myndlistartengdra verkefna þekktust varla hér á landi en Hannes nýtti sér styrktaraðila 
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til ýmissa sýninga sem hann kom að. Farandsýningarnar Lífæðar
88

 og Hláturgas
89

  eru 

dæmi um sýningar sem eru fjármagnaðar af sérstökum styrktaraðilum. 

Myndlistar- og ljóðasýningin Lífæðar var sett upp á ellefu sjúkrahúsum víðsvegar 

um landið árið 1999 í boði lyfjafyrirtækisins Glaxo Wellcome á Íslandi.  Engin sýning í 

líkingu við þessa hafði verið sett upp á spítulum hér á landi. Tólf ljóðskáld og tólf 

myndlistarmenn tóku þátt í sýningunni sem send var hringinn í kringum landið á ellefu 

sjúkrahús, frá janúar til desember 1999. Heiti sýningarinnar, Lífæðar, vísar til þess að 

allir listamennirnir voru enn á lífi, en sá yngsti var um þrítugt og sá elstu á 

níræðisaldri
90

. Hugmynd Hannesar að sýningunni spratt út frá því að sjúkrahús í New 

York hafði keypt listaverk eftir listakonuna Laufeyju Vilhjálmsdóttir til að hengja upp á 

sjúkrahúsinu. Art.is taldi því ekki síður þörf á að gleðja þá sem lágu inni á sjúkrahúsum 

á Íslandi og tóku yfirmenn sjúkrahúsa hér á landi vel í hugmyndina. Art.is leitaði til 

lyfjafyrirtækisins Glaxo Wellcome á Íslandi eftir aðstoð til að fjármagna verkefnið og 

urðu þeir aðalstyrktaraðili sýningarinnar. Sýningunni fylgdi svo sýningarskrá sem dreift 

var ókeypis. Í henni birtust ljóðin og myndirnar sem á sýningunni voru auk stuttrar 

umfjöllunar um listamennina.
91

 

Til að fylgja sýningunni Lífæðum eftir var ný sýning sett upp á Landspítalanum 

árið 2000. Sýningin var nefnd Hláturgas: Læknaskop frá vöggu til grafar og var sett 

upp í tíu sjúkrahúsum í boði Glaxo Wellcome á Íslandi, en Heilbrigðisráðuneytið styrkti 

einnig sýninguna. Sýningin snerist um læknaskop og húmor með skemmtilegum 

teikningum og textum og var hún unnin í samstarfi við norræn samtök um læknaskop. Á 

sýningunni var að finna skopteikningar eftir bæði innlenda og erlenda höfunda og auk 

þess var gefin út 80 blaðsíðna bók með skopteikningum, bröndurum, íslensku 

rímnaskopi og spaugilegum læknaskýrslum sem dreift var ókeypis.
92

 Mögulegt var að 

dreifa sýningaskrám ókeypis vegna styrktaraðilanna sem styrktu sýninguna og eru þeir  
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5.3.2 Sýningar byggðar á skoðanakönnunum 

Hannes var sýningarstjóri sýningarinnar Eftirsóttasta og Síst eftirsótta málverk 

íslensku þjóðarinnar
93

 eftir Komar og Melamid sem var sett upp á Kjarvalsstöðum í 

janúar árið 1996. Voru verkin gerð út frá skoðanakönnun Hagvangs hf. á viðhorfi 

þjóðarinnar til myndlistar og því hvað Íslendingar vilja helst sjá í málverki. Í 

könnuninni tóku um 1000 einstaklingar þátt alls staðar að af landinu á aldrinum 16 til 80 

ára. Komar og Melamid hafa tekið sér ýmislegt furðulegt fyrir hendur í gegnum tíðina 

og stuðlað að fjöldamörgum uppákomum sem vakið hafa athygli listaheimsins. Þeir 

telja það vera skyldu sína að þjóna almenningi og til að koma til móts við fjöldann hafa 

þeir látið gera skoðanakannanir hjá fyrirtækjum víða um heim til að fá að vita hvað fólk 

vill sjá í málverki.
94

 Í skoðanakönnuninni, sem framkvæmd var hér á landi, voru 

þáttakendur látnir svara 50 spurningum, sem Hannes samdi. Þær voru um ýmislegt sem 

snerti málaralistina, eins og til dæmis áferð, liti, stærð, myndbyggingu, myndefni og 

inntak og máluðu listamennirnir svo myndirnar út frá niðurstöðum könnunarinnar.
95

 

Listamennirnir komu til landsins af þessu tilefni og héldu málþing. Jafnvel þó 

hugmyndin að sýningunni væri ekki Hannesar, þar sem listamennirnir hafa sett upp þess 

háttar sýningar í fleiri löndum, er þetta tilraunastarfsemi sem ekki hver sem er væri 

tilbúinn að standa fyrir. Sýningin gaf á áhugaverðan hátt innsýn í hugarheim þjóðarinnar 

og varpaði ljósi á hvað er mikilvægt að þeirra mati í myndlistinni. Niðurstöðurnar sýndu 

auk þess að Íslendingar voru frekar hlynntir hefðbundinni myndlist og bendir það til 

þess að nauðsynlegt sé að efla skilning almennings á samtímamyndlistinni. Áhugavert 

væri að gera samskonar skoðanakönnun í dag og sjá hvort niðurstöðurnar yrðu öðruvísi. 

Í tilefni af þúsund ára afmæli kristnitöku á Íslandi stóð Art.is fyrir verkefni á 

vegum Kristnihátíðarnefndar í samvinnu við Listasafnið á Akureyri, Gallup og nokkra 

íslenska myndlistarmenn og fræðimenn, sem ætlað var að varpa ljósi á siðferðisviðhorf 

Íslendinga. Verkefnið Dyggðirnar sjö að fornu og nýju
96

 snerust annars vegar um 

skoðanakönnun sem framkvæmd var af Gallup um siðferðisvitund íslensku þjóðarinnar 

við aldarlok í samanburði við klassísku dyggðirnar visku, hugrekki, hófstillingu, 

réttlæti, trú, von og kærleik. Hins vegar var myndistarsýning sem haldin var á 
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Þingvöllum á Kristnihátíð sumarið 2000. Skoðanakönnunin leiddi í ljós hvaða sjö 

dyggðir eru nútíma Íslendingum efst í huga og var fjórtán myndlistarmönnum boðið að 

útbúa fjórtán útiverk sem túlka áttu viðhorf Íslendinga til dyggða og mannkosta að fornu 

og nýju. Þær dyggðir sem þóttu mikilvægastar við upphaf 21. aldarinnar voru 

heiðarleiki, heilsa, dugnaður, hreinskilni, traust, fjölskyldu- og vináttubönd og 

jákvæðni.
97

  

5.3.3  Flögð og fögur skinn  

Meðal sýninga sem Art.is stóð að má nefna Flögð og fögur skin
98

n í Nýlistasafninu 

en hún var partur af Listahátíð árið 1998. Í sýningunni tóku þátt alls 55 myndlistarmenn 

(þar af 14 sem sýndu í búðargluggum á Laugavegi) og 69 fræðimenn auk 40 fyrirtækja 

og opinberra aðila. Meðal erlendra listamanna sem tóku þátt í sýningunni voru 

líkamslistakonan Orlan, Matthew Barney, Louise Burgeois og Barbara Kruger sems 

sýndu þá hér í fyrsta skipti. Auk sýningarinnar í Nýlistasafninu og búðargluggum 

Laugarvegarins var efnt til tískusýningar, haldnir fyrirlestrar og gefin út 430 blaðsíðna 

bók undir sama heiti, Flögð og fögur skinn.
99

 

Viðfangsefni sýningarinnar var mannslíkaminn eins og hann birtist í 

nútímasamfélagi, hugmyndir um hann, útlit hans, vísindalegar vangaveltur, tísku, 

afstöðu kynjanna, kvikmyndir, kynlíf og kynferði, tækni og matur. Með sýningunni var 

mynduð brú milli listamanna og fræðimanna þar sem þeir unnu saman. Sýningastefna 

Hannesar er í takt við það sem er að gerast víða erlendis, þar sem boðið er upp á marga 

viðburði tengda sýningunni. Aðalatriðið er að reynt er að færa myndlistina inn í 

hringiðu menningarlífsins, þannig að listamennirnir og verk þeirra geti hugsanlega haft 

mótandi áhrif út fyrir veggi myndlistarstofnana.
100

  

Flögð og fögur skinn var mjög lifandi viðburður. Er hún dæmi um sýningu sem er 

meira eins og viðburður frekar en ein sýning, enda átti hún sér stað út um allan miðbæ 

Reykjavíkur. Mikið flæði á sér stað og tengir sýningin listamennina við almenning, 

meðal annars með því að sýna listaverkin í búðargluggum og skapar þannig samtal á 

milli listamanna, listaverka og almennings. Þessi nálgun á sýningu sem viðburð beinir 
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athyglinni að höfundi sýningarinnar, það er sýningarstjóranum. Athygli áhorfenda 

beinist ekki endilega að einstaka listaverkum sýningarinnar heldur því flæði sem á henni 

er og þeim samtölum sem skapast milli sýnenda og áhorfenda.
101

 Sú þróun sem orðið 

hefur á myndlistarsýningum er að þær eru núna margar hverjar ekki eingöngu útstilling 

eða sýning á listaverkum heldur orðnar að vettvangi tengsla og miðlunar.
102

 

Hannes hefur sett upp nokkrar sýningar þar sem athygli beinist að 

mannslíkamanum og var það nýjung á Íslandi. Meðal verka á sýningunni Flögð og 

fögur skinn voru innyfli dýra í formalíni (Ómar Stefánsson: Ferðaspargamos) og hægt 

var að láta lækni taka blóðprufu sem leyfilegt var að taka með sér heim og eiga sem 

vottorð um þátttöku (Haraldur Jónsson : Blóðnám). Aðrar sýningar sem Hannes hefur 

stýrt þar sem athyglin beinist að mannslíkamanum eru ljósmyndasýningar. Má þar nefna 

ljósmyndasýningar listamannanna Sally Mann, Joel Peter Witkin og Jenny Holzer sem 

settar voru upp á Mokka sem og sýning á vöðvastæltum Stálkonum sem sett var upp í 

Gerðubergi.
103

  

5.3.4 Flugmóðurskip sem sýningarsalur 

Hugmyndaflug Hannesar er mjög mikið. Sannast það í þeim fjölda sýninga sem 

hann hefur staðið fyrir sem og þeim fjölbreytileika sem þær búa yfir. Ein af þeim 

hugmyndum sem Hannes fékk að sýningu var árið 1997 þegar að hann lagði fram 

tillögu um að Bandaríkjamenn lánuðu olíuknúið flugmóðurskip sem fyllt væri 

listaverkum um framtíðarsýn 36 listamanna frá jafnmörgum þjóðum um nýtt árþúsund 

og kallaði hann verkefnið  Post 2000: Operation Global Icebrekar. Kom hugmyndin frá 

því tilefni að ríkisstjórnir Íslands og Bandaríkjanna ætluðu sameiginlega að minnast 

landfunda Leifs Eiríkssonar árið 2000. Flugmóðurskipið myndi síðan sigla höfn úr höfn 

til allra þátttökulandanna á einu ári, en á þilfarinu myndu vera haldnir tónleikar og aðrar 

uppákomur með innlendum og alþjóðlegum tónlistarmönnum.
104

 Sýninr þessi hugmynd 
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hvernig sýningar geta verið óháðar stöðum og hvernig hægt er að fara óhefðbundnar 

leiðir í sýningahaldi, jafnvel þó þessi hugmynd hafi ekki gengið í gegn. Sýn Hannesar er 

mjög sterk og ímyndunarafl hans og trú hans á möguleikum listarinnar mikil.  

Í hugmyndasköpun sinni hefur Hannes leitast við að tengja saman ólík fræðasvið, 

menningu og atvinnulíf, stofnanir og einstaklinga og hefur virkjað aðrar list- og 

fræðigreinar til samstarfs. Þar má meðal annars nefna útgáfu á fyrsta kvikmyndafræðiriti 

á Íslandi í samstarfi við Forlagið sem nefnist Heimur Kvikmyndanna, sem og 

fyrrnefndar sýningar @ í samstarfi við OZ.com og Reykjavíkurborg sem og Dyggðirnar 

sjö að fornu og nýju í samstarfi við Kristnihátíð.
105
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6. Listasafnið á Akureyri  

Sem sjálfstætt starfandi sýningarstjóri lærði Hannes þá kúnst að hrinda stórum 

verkefnum í framkvæmd fyrir lítið fé og þeim aðferðum hefur hann beitt eftir að hann 

tók við starfi sem forstöðumaður Listasafnsins á Akureyri árið 1999 þar sem hann hefur 

meðal annars fengið stórar erlendar sýningar til Akureyrar. Hannes hefur leitast við að 

setja saman fjölbreyttar og grípandi sýningar sem höfða jafnt til mikilla listunnenda og 

almennings og takast gjarnan á við brýn samfélagsleg málefni. Hann hefur sett upp 

framsæknar þemasýningar og verið með ýmiskonar tilraunarstarfsemi en hefur einnig 

fjallað um þróun íslenskrar myndlistar.  

Samkvæmt Hannesi tilheyrir hann sjálfur engum klíkum, hvorki myndlistarlega, 

stjórnmálalega né fjárhagslega og er að því leyti engum háður.
106

 Frelsið sem Hannes 

hefur með því að vera ekki háður neinum hópum nýtir hann til þess að sýna myndlist á 

margbrotinn hátt og brjóta upp hefbundin sýningaform. Marka má af þeim 

fjölbreytileika sem sýningahald Hannesar býr yfir að hann nýtir sér það til hins ýtrasta, 

enda hafa sýningar hans oft vakið upp hneykslan og umtal og því kannski ekki öllum 

gerlegt að vinna að sýningum með honum. Hugsjón hans hefur þó alltaf verið að skoða 

samtímann gagnrýnum augum með hliðsjón af sögunni og auka sjónlæsi almennings 

með því að sýna þeim list á sem áhugaverðastan hátt. 

Eftir að Hannes tók við starfi forstöðumanns Listasafnsins á Akureyri hefur 

sýningahald verið fjölbreyttu sniði. Listasafnið hefur meðal annars kynnt bæði þekkta 

og upprennandi íslenska listamenn (til dæmis Kristján Davíðsson, Svövu Björnsdóttir, 

Eggert Pétursson, Katrínu Elvarsdóttir), veitt yfirsýn um þróun íslenskrar myndlistar 

(Frumherjar í byrjun 20. aldar, Þjóð í mótun), verið með framsæknar samsýningar og 

nýsköpunarverkefni (Losti 2000, tískusýningin Úr og Í, margmiðlunarsýningin Detox), 

skoðanakannanir (viðhorf almennings til listrænna gæða og samsetning áhorfenda) sem 

og virkjað áhorfendur til þátttöku með gátum og verðlaunum.
107

 Þessi margbreytileiki í 

sýningum staðfestir að Hannes hefur komið hugmyndafræði sinni um sýningarstjórn í 

framkvæmd á Listasafninu á Akureyri.  

Eftirfarandi eru dæmi um sýningar sem vöktu mikla athygli og umtal. 
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6.1 Losti 2000 (orgasm 2000)
108

  

Fáar sýningar hafa vakið eins mikla athygli og umtal á Íslandi og Losti 2000, en 

hún var ein af fyrstu sýningunum sem sett var upp eftir að Hannes tók við sem 

forstöðumaður Listasafnsins á Akureyri. Sýningin var til að mynda bönnuð innan 16 

ára, hótað var lögbanni og að sýningunni yrði lokað. Á sýningunni var íslenskur losti 

skoðaður með augum listamanna landsins en alls tóku 30 listamenn þátt í sýningunni. 

Þeir ljóstruðu upp í sýningunni sínum innstu kenndum og löngunum og á jafn 

fjölbreyttan hátt og þeir voru margir. Verkin á sýningunni voru af ýmsum toga, frá 

upptökum Söru Björnsdóttur á kynórum Íslendinga til risablekssprautumynda Barkar 

Arnarsonar og Svans Kristbergssonar þar sem líta gat „Boðrunk“ (sbr. Boðhlaup) fimm 

íslenskra sveina.
109

 Það er ekki að furða að þessi sýning hafi hrist upp í bæjarbúum á 

Akureyri þar sem sýningahald á Listasafninu á Akureyri hafði verið með mun 

hefðbundnara sniði fram að þessu. Ekki nóg með að Hannes hafi hrist all rækilega upp í 

sýningahaldi safnsins þá lét hann fríska upp á bygginguna og merki safnsins var skipt úr 

fyrir nýtt. 

 

6.2 Bæ-Bæ Ísland
110

  

Sýningin Bæ-Bæ Ísland var sett upp á Listasafninu á Akureyri vorið 2008. Tuttugu 

og þrír myndlistarmenn áttu verk á sýningunni, sem tókst með bölsýn á við nútímann. 

Sýningin var ádeila á þá hugmynd um Ísland sem Ísafold, okkar ástkæru fósturjörð, þá 

þjóð sem var við lýði á 19. og 20. öld. Titill sýningarinnar vísar í aukna hnattvæðingu 

og áhrif hennar á þjóðina, og í staðinn fyrir að nota kristilegu kveðjuna bless bless segir 

„trúlaus“ þjóðin nú bæ bæ í staðinn. Sýningin skoðaði nútímann út frá græðgi, 

peningahyggju og neysluhyggju og tókst á við þá hugmynd að heimsendir væri 

yfirvofandi. Sýningaskrá Bæ Bæ Ísland var sett upp í senn sem „Svört skýrsla frá 

greiningardeild Listasafnsins“ og slúðurblaði í anda Séð og Heyrt
111

. Á sýningunni voru 

gamlar hugmyndir um Ísland kvaddar og þjóðin meðal annars gagnrýni á 

neysluvæðinguna, sem má telja að hafi verið í hámarki þarna snemma áris 2008.  

                                                 
108

27. Janúar – 19 mars 2000,  Listasafnið á Akureyri. 
109

 Ferilskrá Hannesar Sigurðssonar, bls. 26. 
110

 15. mars 2008, Listasafnið á Akureyri. 
111

Heimasíða Listasafnsins á Akureyri, Bæ Bæ Ísland, sótt 5. maí, 2012 af 

http://listasafn.akureyri.is/v2/index.php?Itemid=25&id=43&option=com_content&task=view 



33 

 

Sýningar á Listasafninu á Akureyri hafa verið með mjög fjölbreyttu sniði en safnið 

var framsækið og fór ótroðnar slóðir undir stjórn Hannesar. Það sama átti við um starf 

Hannesar er hann tók við starfi forstöðumanns Listasafnsins á Akureyri og þegar Harald 

Szeemann varð forstöðumaður Kunsthalle Bern. Listasafnið á Akureyri bjó ekki að 

mikilli safneign og auðveldaði það Hannesi að umturna listasafninu og ímynd þess á 

þann hátt sem hann gerði. 

Sjaldgæft er orðið að listasöfn séu með veglegar útgáfur á sýningaskrám. 

Listasafnið á Akureyri hefur verið mjög öflugt í útgáfustarfsemi og fyrir utan það að 

gefa út sýningaskrár fyrir sýningarnar á safninu voru að auki gefnar út 28 bækur á 

árunum 2001 til 2010 á vegum listasafnsins. Þar á meðal má nefna Varúð! 

Vitundarmengun framundan – Svört skýrsla frá greiningadeild Listasafnsins á Akureyri 

sem Hannes skrifaði að tilefni sýningarinnar Bæ-Bæ Ísland og var 25 blaðsíður að 

lengd. Virkar skýrslan sem einskonar fyrirboði um það sem beið þjóðinni seinna það ár 

með falli krónunnar. Þessi stefna Hannesar gagnvart útgáfunni undirstrikar mikilvægi 

varanlegra heimilda um sýningar. Það að heimildir séu til á varanlegu og vönduðu formi 

verður ómetanleg fyrir varðveislu og þekkingu sýningasögunnar á Íslandi. 

Að auki hefur safnið átt í samstarfi við önnur listasöfn, bæði innlend og erlend en 

þar á meðal var sýningin Rembrandt og samtíðamenn hans
112

 sett upp á Listasafninu á 

Akureyri í samstarfi við Heimslistasafnið í Ríga. Sýningar af þessari stærðargráðu er 

annað dæmi um hvernig Hannes setur safnið í alþjóðlegt samhengi.  
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7. Sjónlistamiðstöðin  

7.1 Safnahugtakið brotið upp 

Sjónlistamiðstöðin varð til um áramótin 2011 – 2012 með samruna Listasafnsins á 

Akureyri, Ketilshúss og Deiglu og var Hannes ráðinn forstöðumaður. 

Nafngiftin, Sjónlistamiðstöð Íslands gefur til kynna að um nýtt 21. aldar fyrirbæri 

sé að ræða. Hefðbundin listasöfn, sem skipta orðið þúsundum í heiminum, eru ættuð úr 

hugmyndasmiðju 19. aldarinnar.
113

 Hannes færir safnið frá því að vera hefðbundið safn 

yfir í að vera sjónmenningarmiðstöð (e. Center for Visual Culture) og setja þar með upp 

tilraunamiðstöð í framsækinni 21. aldar hugsun. Hann leitast við að koma safninu út úr 

þeim farvegi sem það var komið í og velta fyrir sér hvaða tilgangi safn í 

nútímasamfélagi gegnir og hver tilgangur nútímamenningarstofnana á sviði myndlistar 

sé í dag.
114

  

Sjónlistamiðstöðin fæst við að setja upp sýningar, búa til viðburði og styðja við 

bakið á lifandi starfsemi á Akureyri. Hún stuðlar að gagnvirkum tengslum milli iðkunar 

og rannsókna á sjónlistum og leitast við að brúa bilið milli menningar og hugvísinda. 

Áhersla er lögð á sjónlæsi, en það er ekki bundið eingöngu við hefðbundna myndlist, 

heldur nær hún einnig til hönnunar, auglýsinga, bíómynda og arkitektúrs svo dæmi sé 

tekið eða alls þess sem sýnilegt er.
115

 Hugmyndin var að miðstöðin legði áherslu á 

félagslega hugsun og legði rækt við nærsamfélagið en væri í senn í alþjóðlegu 

samhengi. Sérstök áhersla væri lögð á fyrirlestra og safnakennslu til að ýta undir 

sjónlæsi.
116

 Safnið skyldi verða lifandi staður þar sem list væri framleidd. Stefnt er að 

því að styðja við bakið á grasrótinni og beina athyglinni meira að henni með því að fá 

ungt fólk til þess að stíga fram í sviðsljósið.
117

 Safnið verður þá ekki lengur einskonar 

geymslustaður heldur vettvangur fyrir samtímalist sem á að hafa mótandi áhrif og er 

skapandi þátttakandi. 
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7.2 Palais de Tokyo 

Nútíma samfélag er mjög fjölbreytilegt og fjölmenningarlegt. Þess vegna þurfa 

starfsmenn listasafna og sýningarstjórar að leita nýrra leiða til að fá fleira fólk með 

ólíkan bakgrunn til að taka þátt og mæta á sýningar, fólk sem að öðrum gjarnan ekki 

hrífst af hefðbundnum sýningum. Þetta er meðal annars gert með því að skipuleggja 

sýningar sem einblína á þátttöku, gagnvirkni, hversdagslegar upplifanir og 

alþýðumenningu (e. popular culture). Palais de Tokyo er sýningarými sem tileinkað er 

nútíma- og samtímalist í París og er nýstárlegur vettvangur fyrir sýningar. Þetta er 

óhefðbundið sýningarými (eins konar “anti-museum“) 21. aldarinnar sem sýnir list 

dagsins í dag og framtíðarinnar sem stöðugan og síbreytilegan listviðburð og verður að 

einskonar lifandi vettvangi tileinkuðum samtímalistinni. Palais de Tokyo er rými sem 

nýtt er til sýninga, sköpunar og til að fagna samtímalistinni og er staður þar sem sýnd er 

sú breyting og þróun sem á sér stað í samtímalistinni.
118

 

Þegar Palais de Tokyo opnaði árið 2002 áttuðu gestir sig strax á því að þetta 

sýningarými væri frábrugðið öðrum stöðum þar sem samtímalist var sýnd. Í staðinn 

fyrir hreinu, hvítu veggina, ljós sem lítið fer fyrir og viðargólf þá var rýmið ekki gert 

upp heldur því haldið hráu. Var þessi ákvörðun mikilvæg því það endurspeglaði helstu 

þætti sýningastefnunnar sem sett var fram fyrir safnið.
119

 Hugmyndin að baki Palais de 

Tokyo var að örva áhuga fólks á samtímalistinni og skapa vettvang fyrir 

tilraunastarfsemi og nýsköpun og er lögð áhersla á ungu kynslóðina, en sýningarýmið er 

að miklu leyti tileinkað ungum listamönnum sem eru að stíga sín fyrstu skref. Áherslan 

er heldur ekki aðeins á myndlist heldur er þar sýnd fatahönnun, tíska, myndbandsverk, 

kvikmyndir, tónlist og dans. Rýmið er til að mynda opið til miðnættis og var eitt 

markmiðið að gera það að samkomustað fólks þar sem það myndi koma, slappa af og 

spjalla um list. Í Palais de Tokyo eru viðburðir á borð við kappræður, gjörninga, 

tónleika og fyrirlestra í hverri viku en oft er aðgangur ókeypis, en auk þess er þar rekin 

sjónvarpsstöð og útvarpsstöð sem hægt er að horfa og hlusta á í gegnum veraldarvefinn. 
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Með þessum fjölbreyttu leiðum draga þau að stóran og margbreytilegan hóp áhorfenda, 

sem hefur áhuga á mismunandi hlutum.
120

 

 

7.3 Samanburður á Palais de Tokyo og Sjónlistamiðstöðinni  

Margt sameiginlegt er hægt að finna í þeim áherslum sem lagðar eru á starfsemi 

Palais de Tokyo annars vegar og Sjónlistamiðstöðvarinnar hins vegar. Í báðum tilvikum 

er áherslan lögð á yngri kynslóðirnar og að hjálpa þeim að taka sín fyrstu skref. 

Áherslan er auk þess einnig lögð á samtímalistina og sýningastaðirnir gerðir að lifandi 

vettvangi. Sýningar eru ekki eingöngu gerðar með hefðbundnu sniði né eingöngu sýnd 

sú list sem flestir þekkja best, til dæmis myndlist og höggmyndir, og þar með stuðlað að 

auknu læsi almennings á listum. Bæði Palais de Tokyo og Sjónlistamiðstöðin styðjast 

við samtöl/umræður, þátttöku og samkomur til að auka þátttöku samfélagsins, en sú 

starfsemi er orðin áberandi á fleiri söfnum þar sem mikið er lagt upp úr viðburðum 

innan veggja safnanna. Palais de Tokyo og Sjónlistamiðstöðin hafa gert heiðarlega 

tilraun til þess að tengjast áhorfendum og gestum sýninga sinna með því að sameina 

listamenn og verkefni sem eru innblásin af því rými og fólki sem umkringir þau. 

Sú nýjung sem kom frá Sjónlistamiðstöðinni nú seinast, sem má einnig finna í 

Palais de Tokyo, nefnist Sjónpípan. Sjónlistamiðstöðin hefur nú hafið framleiðslu á sínu 

eigin sjónvarpsefni sem nefnist Sjónpípan (e. The Icelandic Art Tube).
121

 Með þáttunum 

er listsýningum komið meira lifandi á framfæri en býðst með hefðbundnum 

sýningaskrám. Hugmyndin að Sjónpípunni er komin frá Hannesi og mun Sjónpípan 

meðal annars vera með myndbandskynningar á sýningum sem haldnar eru á 

Listasafninu á Akureyri.
122

 Hannes hefur gagnrýnt fjölmiðla fyrir að sýna sjónlistum 

lítinn áhuga og tekið það því í sínar hendur og vonast með því til að virkja áhuga 

almennings á sjónlistunum með nýjum leiðum. Er þessi nýjung áhugaverð í ljósi þess að 

listasöfn eru að meira eða minna leyti hætt að gefa út sýningaskrár með sýningum, þar 
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sem þær seljast í mjög litlu magni, og er möguleiki að fólk fái meira áhuga ef kynningin 

er sjónræn. Er Sjónpípan partur af 21. aldar væðingu sem Sjónlistamiðstöðin er að 

ganga í gegnum og nái þar með betur til umheimsins í gegnum alnetið. Mörg söfn hafa í 

auknum mæli reynt að ná til fólks í gegnum internetið, meðal annars Listasfn Reykjavík 

og Listasafn Íslands, með því að taka upp myndbönd af þeirri starfsemi sem fer fram á 

safninu, þar á meðal af sýningum, málþingum og fyrirlestrum. Er þetta partur af þeirri 

starfsemi listasafnanna að ná til fleira fólks með margbreytilegum aðferðum og upplýsa 

fólk meðal annars um samtímamyndlist, vekja áhuga fólks á myndlist og fá það til að 

skila og meta sem fjölbreyttasta list. 

Hannes er að vinna í takt við það sem er að gerast alþjóðlega samanber Palais de 

Tokyo. Setur það Sjónlistamiðstöðina í alþjóðlegt samhengi, en skoðun Hannesar er 

einmitt sú að ef hlutirnir eru ekki áhugaverðir í víðara samhengi þá séu þeir ekki heldur 

áhugaverðir fyrir Akureyri.
123

  

 

7.4 Óljós mörk 

Listasafnið á Akureyri, undir hatti Sjónlistarmiðstöðvarinnar, fór til dæmis ótroðnar 

slóðir og keypti í vor plastmál sem forsætisráðherra Íslands, Jóhanna Sigurðardóttir, 

drakk úr í þættinum Virkir morgnar á Rás tvö morguninn 16. apríl 2012.
124

 Þessi kaup 

marka tímamót í myndlistarlegum skilningi að mati Hannesar og vekja upp spurningu 

um hvar mörk samfélags og listar liggja. Hægt er að líta á kaupin meðal annars sem 

gjörning, ákveðna tegund af ferillist (e. process art) eða innsetningu. Hægt er að líta á 

plastmálið sjálft sem tilbúinn hlut (e. readymade), líkamslist (e. body art) eða jafnvel 

málverk; bleikur varalitur á hvítum grunni. Listasafnið fer hér ótroðnar slóðir í 

framgöngu sinni. Þetta mun vera í fyrsta skipti sem listasafn hefur keypt „fundinn hlut“ 

úti í bæ, án allrar milligöngu listamannsins, og fullyrt að hann væri listaverk. Með 

verkinu er þó ekki verið að setja forsætisráðherrann í raðir með íslenskum listamönnum 

heldur er verkið sjálfsprottið listaverk, fundinn hlutur (fr. objet trouvé). Annars vegar er 

hægt að líta á gjörninginn sem list, eða hins vegar sem eitthvað fullkomlega klikkað. 

Sjónlistamiðstöðin hefur meðal annars verið sökuð um bruðl og gagnrýnd fyrir að 
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skattpeningar hafa verið settir í verkið frekar en myndlistarmenn sem búa og starfa á 

Akureyri.
125

 Hér er algjörlega farið inn á nýjar slóðir þar sem hoppað er í rauninni yfir 

listamanninn og honum sleppt. „Listaverkið“ verður þá gjörningur 

Sjónlistamiðstöðvarinnar með kaupum á bollanum. Mörkin eru hér með algjörlega máð 

á milli safnstjóra og listamannsins. Ekki er enn vitað hvaða áhrif þessi gjörningur mun 

hafa almennt á túlkun manna á því hvar mörkin eigi að liggja.  

Sýningar Hannesar, einkum þær stærri, eru farnar að fá á sig ákveðin einkenni, þar 

sem reynt er að skapa fjölmiðlaviðburð með herferð þar sem nafn skipuleggjenda er 

áberandi. Þetta er ólíkt því viðhorfi sem við eigum að venjast, þar sem sýningarstjórinn 

eða skipuleggjendur gera sig nánast ósýnilega í bakgrunni. Hér er Hannes og 

menningarsamsteypan hans allstaðar nálæg og allt skipulagið með auglýsingum og 

fjölmiðlabrellum verður hluti af upplifuninni.  
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8. Samantekt 

Eftir að hafa skoðað þá þróun sem orðið hefur á starfi sýningarstjóra og því starfi 

sem Hannes Sigurðsson hefur unnið er augljóst að starf sýningarstjóra, sem og form 

listsýninga, hefur tekið stakkaskiptum seinustu áratugina. Sýningar eru ekki eingöngu 

settar upp í hefðbundnum sýningarýmum heldur hafa þær brotist út fyrir það form og 

geta í raun verið settar upp hvar sem er og skapað lifandi vettvang. Starf sýningarstjóra 

hefur sömuleiðis tekið nýja stefnu. Sýningarstjórar hafa í auknum mæli fært sig frá því 

að setja upp sýningar í sagnfræðilegu samhengi og frekar skilgreint samtímalist út frá 

hugmyndalegum aðferðum og litið jafnvel á starfið sem samfélagslegt afl. Hér áður fyrr 

sýndu sýningar að mestu listaverk í sögulegu samhengi og var sýningarstjórinn því oftar 

en ekki mikið lærður í listasögu. Í dag er staðan önnur þar sem sýningarstjórar eiga að 

baki margbreytilegt nám, þar á meðal í myndlist, listfræði, sýningastjórnun, heimspeki 

eða listasögu. Sýningarstjórar vinna rþó allir að því að setja upp sýningar. 

Sýningarstjórinn hefur farið að starfa meira eins og listamaður sem skapar sýningar 

frekar en að hann sjái eingöngu um að setja þær upp. Harald Szeemann reyndist mikill 

áhrifamaður innana sýningastjórnunar, en hann var fyrsti sýningarstjórinn sem starfaði 

sjálfstætt. Hann gerði tilraunir með sýningaformið og titlaði sig sýningagerðarmann. 

Mörkin milli listamanna og sýningarstjóra voru þar með máð þar sem sýningarstjórinn 

verður að höfundi sýninganna og athyglin beinist jafnvel frekar að honum og 

hugmyndinni á bak við sýninguna en listamönnunum sem áttu verk á sýningunni. 

Harald Szeemann ögraði hefðbundnum hugmyndum um sýningar og leitaði út fyrir 

safnið. Sýningar verða að sjálfstæðu formi með tilkomu hins sjálfstætt starfandi 

sýningarstjóra. 

Hannes Sigurðsson er einn fyrsti sjálfstætt starfandi sýningarstjórinn á Íslandi.  

Hannes fór nýjar leiðir í sýningahaldi og kynningastarfsemi í kringum sýningar. Hann 

ögraði hefðbundnu formi sýninga, hristi ærlega upp í almenningi og fékk fólk til að 

hugsa um list á nýjan hátt. Hann setti einnig upp sýningar á listformum sem þekktust 

lítið hér á landi, þar á meðal líkamslist og ljósmyndun. Hannes stofnaði einnig Sjónþing 

sem voru listamannaumræður sem fylgdu sýningum og enn þann dag í dag er varla 

settar upp sýningar án þess að þeim fylgi einhverskonar listamannaspjall eða 

pallborðsumræður. Áhrifin sem Hannes hafði á íslenskt listalíf eru því afgerandi og ekki 

hægt að líta framhjá þeim. Þessi þróun, sem lýst er hér að ofan, í sýningastjórn hefur 
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einnig átt sér stað hér á landi. Stétt sýningarstjóra hefur myndast á Íslandi og má þar 

meðal annars nefna sýningarstjórana Markús Þór Andrésson, Birtu Guðjónsdóttur, 

Hönnu Styrmisdóttur og Aðalstein Ingólfsson. En þau vinna eftir mismunandi leiðum 

og eiga einnig að baki sér mismunandi nám sem sýnir að sýningarstjórar geta komið úr 

hinum ýmsu áttum og haft áhrif með mismunandi hætti.  
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