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Útdráttur 

Ritgerðin gildir til 30 eininga (ECTS) og er lokaverkefni til MA-gráðu í safnafræði frá 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Sigurjón B. Hafsteinsson dósent við Félagsvísindasvið 

Háskóla Íslands. 

Þessari ritgerð er ætlað að varpa ljósi á hina fjölmörgu fleti á starfi sýningarstjóra og 

sýningarhöfunda. Fræðimenn á sviði safnafræða hafa ritað um slíkt og stuðst er við 

kenningar þeirra. Jafnframt er ritgerðin byggð á viðtölum við nokkra 

sýningarstjóra/höfunda og er því heimild um störf íslenskra sýningarstjóra/höfunda á 

Þjóðminjasafninu en allir viðmælendur vinna eða hafa unnið þar. Sérstaklega er fjallað 

um gerð grunnsýningar Þjóðminjasafnsins en einnig hvernig sérsýningar eru undirbúnar 

með rannsóknum og jafnvel samstarfi við aðila utan safnsins. Þá er einnig  fjallað um 

mismun á starfsháttum sýningarstjóra/höfunda á menningarminjasöfnum annars vegar 

og listasöfnum hins vegar. 

Mikið hefur verið ritað um kröfu nýrrar safnafræði um söfn fyrir alla, sýningar sem 

fjalla um minnihlutahópa, þátttöku almennings í safnastarfi og minningar í tengslum við 

sýningar. Þá er gerð krafa um að söfn í samtímanum séu fjölnota rými með kaffistofu og  

verslun en einnig velta fræðimenn fyrir sér hvort byggingar safna kunna að hafa áhrif á 

störf sýningarstjóra/höfunda og líðan gesta á söfnum. Ég fjalla einnig um þessi atriði 

sem varpa ljósi á hve miklum breytingum hugmyndir um söfn og störf 

sýningarstjóra/höfunda hafa tekið á undanförnum áratugum. 
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1 Inngangur 

Starf leikstjóra í óperu og starf sýningarstjóra/höfundar á safni eru að mörgu leyti lík. 

Þetta hefur meðal annars fræðikonan Barbara Kirschenblatt-Gimblett bent á. Hún líkir 

starfi sýningarstjóra/höfunda við starf leikstjóra enda miðla báðar starfsstéttir sögu með 

sviðssetningu og valda með því hughrifum hjá gestum. Í grein sinni The Museum as 

Catalyst segir Kirschenblatt-Gimblett að sýningarstjórar/ höfundar þurfi að setja 

sýningar á söfnum upp sem sviðsetningu en ekki aðeins sem framsetningu á gripum og 

sögu. Með því að setja á svið líkt og gert er í óperu eða leikhúsi er höfðað til sjónrænnar 

og um leið tilfinningalegrar upplifunar gesta og um leið hljóta söfn að vera nær því 

takmarki að heilla gesti og gera safnheimsókn ógleymanlega (Kirschenblatt-Gimblett, 

2000: 60-64). 

Í yfir tuttugu ár hef ég  verið óbeinn þátttakandi  í starfi óperusöngvara. Maðurinn 

minn, Gunnar Guðbjörnsson, starfaði í rúma tvo áratugi víða í Evrópu sem einsöngvari 

og ég var virkur þáttakandi í starfi hans, enda með áralanga tónlistarmenntun að baki 

sem celloleikari. Ég fylgdist ekki aðeins með söng Gunnars heldur einnig með leikstjórum 

að verki og áttaði mig fljótt á því vegasalti sem þeirra starf er. Leikstjórar eru skapandi 

listamenn og vilja setja mark sitt á uppsetningar en um leið þurfa þeir að vinna með 

hljómsveitarstjórum og söngvurum sem einnig er ætlað að túlka. Söfn og leikhús sem og 

óperuhús þjóna fortíðinni en jafnframt er tekið á samfélagslegum málefnum samtímans. 

Þó að sýningarstjórar/höfundar sem og leikstjórar vilji vera framsæknir og frjálsir þá eru 

þeir um leið bundnir skyldum við hefðir, sögu og höfunda. Leikstjórar hafa frelsi til að 

setja sögu í nútímabúning og taka þannig á samtímanum enda hefur mannlegt eðli ekki 

breyst í tímans rás. Mannlegt eðli er það sem flestar óperur fjalla um og segja má að 

mannlegt eðli sé viðfangsefni menningarminjasafna. Að minnsta kosti fjallar 

grunnsýning Þjóðminjasafns Íslands,  Þjóð verður til- menning og samfélag í 1200 ár, að 

miklu leyti um lífsbaráttu landnámsmanna, trúarátök, náttúruhamfarir og viðleitni fólks 

til að lifa af undir allskyns kringumstæðum.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er hlutverk sýningarstjóra og sýningarhöfunda. Þó að 

fleiri fræðimenn hafi ritað um sýningarstjórn á listasöfnum er megináhersla 
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ritgerðarinnar sýningarstjórar/höfundar menningarminjasafna en ástæðan er meðal 

annars menntunarlegur bakgrunnur minn úr þjóðfræði. Auk þess hef ég tengsl við 

sýningarstjóra/höfunda sem starfa á Þjóðminjasafni Íslands en á haustmisseri 2011 

stundaði ég þar starfsnám og fékk innsýn í heim sýningarstjóra/höfunda safnsins. Þá hef  

ég verið í hlutastarfi sem upplýsinga- og öryggisfulltrúi á safninu og get því miðlað af 

eigin reynslu sem starfsmaður, enda í tengslum við safngesti í starfi mínu.  

Ritgerðin byggir á opnum viðtölum (Alvesson og  Sköldberg, 2009: 7) sem ég tók við 

sex núverandi og fyrrverandi sýningarstjóra/höfunda en skrif fræðimanna um hlutverk 

sýningarstjóra/höfunda varpa enn frekar ljósi á hve margþætt og í raun óskilgreinanlegt 

starfssvið sýningarstjóra/ höfunda er (Harrison, 2005: 43; Henning, 2006: 310; Peers, 

2007: 531).  Nokkrir viðmælenda minna voru starfsmenn safnsins þegar endurbætur á 

safnhúsi Þjóðminjasafnsins við Suðurgötu hófust og grunnsýningin varð til. Viðtölin 

snúast því að hluta til um gerð grunnsýningar og fjalla um þá gríðarlegu vinnu og 

margþætta starf sem sýningarstjórar/höfundar og aðrir starfsmenn safnsins unnu. 

Upplýsingarnar sem sýningarstjórar/ höfundar veittu mér eru heimild um hve fjölþætt 

starf þeirra er en frásagnir af vinnu við grunnsýninguna eru gott dæmi um samstarf 

starfsmanna ólíkra deilda safnsins.  Sérsýningar eru aðalstarfsvettvangur 

sýningarstjóra/höfunda Þjóðminjasafns enda mun  Þjóð verður til- menning og samfélag 

í 1200 ár án efa standa óbreytt um nokkurt skeið enn. Samstarf við almenning og 

sérfræðinga utan safnsins er stór þáttur í starfi sýningarstjóra/höfunda sem vinna að 

sérsýningum en sveigjanleiki og færni í mannlegum samskiptum virðist vega þungt í 

starfi þeirra. Þar sem tveir viðmælenda minna hafa starfað sem sýningarstjórar 

listsýninga verður ekki hjá því komist að fjalla um sýn þeirra og ólíkar áherslur í 

sýningarstjórnun á menningarminjasöfnum annarsvegar og listasöfnum hinsvegar. Þar 

sem fræðimenn hafa fjallað um áhrif bygginga á starf safna innti ég viðmælendur mína 

eftir því hvort húsnæði Þjóðminjasafnsins hefði áhrif á störf þeirra. Slík umræða er enn 

annað dæmið um hve störf sýningarstjóra/ höfunda tengjast mörgum þáttum í starfsemi 

safna en þeir setja ekki aðeins upp sýningar heldur sinna jafnvel atriðum eins og 

minjagripagerð og bókaútgáfu. Ég kem að viðtölunum aftur síðar í þessum inngangi. 

Sagan sem sögð er á grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands, Þjóð verður til- menning 

og samfélag í 1200 ár, með gripum, texta og margmiðlun er saga sem rituð hefur verið í 
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sögubækur og vitund þjóðarinnar (Katla Kjartansdóttir, 2005: 171). Gerð slíkrar 

grunnsýningar gefur  því sýningarstjóra/höfundi síður færi á að túlka eftir eigin 

hugmyndum en öðru máli gegnir um sérsýningar. Þær leyfa sýningarhöfundum að túlka 

eða draga fram sýn sem er að einhverju leyti háð þeirra eigin hugmyndum og 

rannsóknum. Sérsýningar endurspegla því sannleika sýningarstjóra/höfundar en það 

þarf ekki að vera sú sýn sem aðrir hafa. Bakgrunnur sýningarstjóra/höfundar, reynsla og 

smekkur kemur með þessum hætti í ljós á sérsýningum en þar fá þeir tækifæri til að 

túlka efni sýningar að einhverju leyti (Szekeres, 2007: 243). Yfirskrift ritgerðarinnar, 

Frjálsir sem fuglinn en bundnir í báða skó, vísar til þess að sýningarstjórar/höfundar eru 

skapandi starfsmenn safna en þó bundnir, enda taka þeir í störfum sínum meðvitað eða 

ómeðvitað tillit til hefða, sögu, ástands í þjóðfélaginu, yfirvalda, nýrra strauma á sviði 

safnafræða og samstarfsaðila innan og utan safns, svo að eitthvað sé nefnt. 

Nýjar áherslur safnafræðinnar ( e. New Museology) gefa safngestinum aukið vægi 

en þær binda  sýningarhöfunda/stjóra að sama skapi að einhverju leyti niður. 

Samkvæmt þeim sjónarmiðum eiga gestir af öllum stéttum þjóðfélagsins að njóta, læra 

og upplifa á grunnsýningum og sérsýningum safna. Þá er einnig aukin áhersla lögð á að 

safnið sé aðgengilegt, fjölbreytt og skemmtilegt en um leið sannleikanum samkvæmt 

(Macdonald, 2006: 2). Það eru því mörg atriði sem sýningarstjóri/höfundur þarf að huga 

að þegar sýningar eru settar upp á söfnum. Leikstjórar óperuhúsa þurfa einnig að huga 

að ótal atriðum og feta fína línu til þess að vel takist til við óperuuppsetningar, enda má 

hvorki styggja áhorfendur né vanvirða höfunda verka (Steier, 2004). Nýstárlegar og oft 

grófar uppsetningar hafa valdið fjaðrafoki meðal fastagesta óperuhúsa heims en það er 

hinsvegar fágætt að gestir á menningarminjasöfnum rjúki út í fússi. Í það minnsta hefur 

ekki borið á slíku á Íslandi, eftir því sem ég best veit. Þó að óperuleikstjórar gangi oft 

lengra en góðu hófi gegnir í framsetningu sinni má líta svo á að með framsæknum og 

stundum grófum uppsetningum á óperum sé listformið lifandi menningararfur. Sýningar 

sem vekja athygli hljóta einnig að vera markmið safna þó að vissulega fari þar einnig 

fram rannsóknar-, varðveislu- og söfnunarstarf. Meginmunurinn á söfnum og 

óperuhúsum, jafnt sem leikhúsum, er hins vegar sá að söfn voru ekki eingöngu sett á 

laggirnar til að sýna en það er aftur á móti megintilgangur leikhússins (Lord og  Lord, 

2002: 173).   
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Óperur, leikhús, söfn og aðrar stofnanir sem miðla menningu eru háðar því að gestir 

skoði það sem í boði er hverju sinni. Til þess að þessar stofnanir fái opinbera styrki þurfa 

þær að sýna framá að starfsemin skipti máli fyrir lífsgæði hins almenna borgara 

(Appleton, 2007: 116). Af þessari ástæðu geta óperuleikstjórar ekki sett upp 

óperusýningar sem ganga of langt frá hinu hefðbundna formi nema eiga það á hættu að 

áhorfendatölur gleðji ekki yfirstjórnina. Það er meðal annars af þessari ástæðu sem 

gripið er til þess ráðs í allmörgum óperuhúsum Evrópu að hafa efnisskrá hvers árs 

blandaða. Þannig ættu flestir að geta séð og heyrt eitthvað við sitt hæfi. Hefðbundnar 

uppsetningar á sígildum verkum sem ætluð eru allri fjölskyldunni  eru sýndar í bland við 

ágengar uppfærslur af óþekktari eða sérhæfðari óperum sem ef til vill höfða eingöngu til 

smærri hóps gesta. Þessu er svipað farið hér á landi í stóru leikhúsunum, þar eru 

gamanleikrit, barnaleikrit og hádramatísk verk í boði auk einstaka áleitinna verka eftir 

minna þekkta eða yngri höfunda.  

Grunnsýning Þjóðminjasafns Íslands er hefðbundin sögusýning þar sem saga lands 

og þjóðar er sett fram með viðeigandi gripum, textum og margmiðlun. Sagan sem sögð 

er, er saga sem margir kannast við úr skólabókum. Í raun má líkja slíkri grunnsýningu við 

uppsetningu á Töfraflautu Mozarts í dæmigerðu óperuhúsi Evrópu. Þar hljómar tónlistin 

er eins og Mozart skrifaði hana. Tónlistin er flutt eins og hún hefur alltaf verið flutt, 

búningar, sviðsmynd og leikur eru eins og áður hefur sést. Óperunni er einfaldlega 

miðlað til fólks á hefðbundinn hátt. Engum þykir slík sýning leiðinleg ef fyllstu 

fagmennsku og metnaði er beitt, allir una glaðir við sitt og fara heim sáttir við það sem 

þeir heyrðu og fyrir augu bar. Á Þjóðminjasafni Íslands er hinn almenni gestur einnig 

sáttur við grunnsýninguna enda er hefðbundin og aðgengileg saga sett fram með 

viðeigandi hætti. 

 

Auk grunnsýningar býður Þjóðminjasafnið upp á sérsýningar en þær höfða til 

mismunandi hópa fólks, svipað og óperur  sem ekki eru á allra vörum.  Þær sérsýningar sem 
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Þjóðminjasafn Íslands hefur boðið uppá á undanförnum árum eru æði ólíkar að efni og 

uppsetningu1.  

Það sem vekur athygli er að sérsýningum er greinilega ætlað að höfða til ólíkra hópa 

samfélagsins þó að um leið sé yfirleitt verið að sýna muni úr safneign. Sýning um rakstur og 

skeggtísku hefur til að mynda eflaust höfðað til karlmanna en sýning um viðgerðir á fatnaði 

og heimilisáhöldum fremur vakið áhuga kvenna. Vissulega er þó aldrei hægt að fullyrða um 

áhugasvið safngesta út frá kyni. Þær sérsýningar sem nú standa yfir, vorið 2012, eru 

sýningar um skákeinvígi Fischers og Spasskís árið 1972 en sýningin er unnin í samvinnu við 

Skáksamband Íslands og laðar eflaust margan skákáhugamanninn að. Sýning um kjóla, 

korselett og fleiri fylgihluti kvenna, sem ber heitið Tízka- kjólar og korselett, sem var opnuð í 

janúar 2012, er á hinn bóginn líklega fremur til þess fallin að laða að konur á öllum aldri 

enda flykkjast þær að safninu í hópum.  

Söfn jafnt sem óperusýningar og leiksýningar þurfa að bjóða uppá eitthvað fyrir alla. 

Sýningarstjórar og sýningarhöfundar hafa, ásamt öðru starfsfólki Þjóðminjasafns Íslands, 

það verkefni að setja fram sýningar sem bjóða uppá fjölbreytileika en miðla um leið 

sögu og menningu þeirra sem Ísland byggja. Af þessari ástæðu ætti einnig að vera fjallað 

um minnihlutahópa á Íslandi, svo sem innflytjendur, en með því væri hægt að brúa bilið 

milli ólíkra hópa og nýr hópur safngesta yrði jafnvel til (Mandel, 2008: 78). Störf 

sýningarstjóra/höfunda hér á landi og víða annarsstaðar hafa hinsvegar hingað til ekki 

snúist um sýningar um minnihlutahópa. Um hugsanlegar ástæður þess hefur meðal 

annarra Barbro Klein fjallað um en ég mun gera því betri skil síðar. 

Hlutverk sýningarstjóra/höfunda í safnastafi eru svo margþætt að ekki er hægt að 

útskýra starfssvið þeirra á einfaldan hátt. Það sem fræðimenn hafa ritað um 

sýningarstjórnun og sýningargerð gefur vísbendingu um fjölbreytileika starfsins. Hvert 

verkefni krefst ólíkra vinnubragða en frásagnir sýningarstjóra/höfunda af gerð 

grunnsýningar Þjóðminjasafnsins annarsvegar og gerð sérsýninga hinsvegar  gefur 

glögga mynd af því. Þá hafa sýningarstjórar/höfundar einnig mismunandi vinnulag, 

                                                      
1 Til dæmis: Sýningin Guðvelkomnir góðir gestir! sýndi útskorin drykkjarhorn sem sett voru fram 
á einfaldan hátt en sýningin var unnin út frá rannsókn sérfræðingsins Ellen Marie Mageroy. 
Stoppað í fat fjallaði um viðgerðan fatnað og heimilismuni en uppsetning var lífleg og margir 
gripir sýndir og blandað saman. Heimildir voru fengnar úr Þjóðháttasafni Þjóðminjasafnsins og 
því var það almenningur sem sagði frá. 
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bakgrunn og smekk eins og skýrt kemur fram í viðtölunum sem ég tók. Þessari ritgerð er 

ætlað að varpa ljósi á þau margþættu störf sem sýningarstjórar/höfundar vinna og áhrif 

sem ástand í þjóðfélögum, byggingar safna og nýjar kenningar geta haft á störf þeirra. 

Þá er fjallað um mikilvægi þess að samstarf milli ólíkra starfsmanna svo og við 

utanaðkomandi sérfræðinga og almenning sé gott.  

Til að sýna fram á fjölbreytileika í störfum sýningarstjóra og sýningarhöfunda bað ég 

nokkra slíka að veita mér viðtal. Ég notaði eigindlega aðferðafræði og tók opin viðtöl og 

leyfði viðmælendum mínum að segja mér frá starfi sínu. Spurningar voru ekki staðlaðar 

heldur opnar til að leyfa hverjum og einum að ráða för. Við mótun spurninga hafði ég þó 

í huga hvaða sérkenni hver sýningarstjóri/ höfundur hefði og miðaði spurningar mínar 

við það. Þá spurði ég þá sýningarstjóra/ höfunda, sem komu að grunnsýningu 

Þjóðminjasafnsins sérstaklega, um þá umfangsmiklu vinnu en auk þess stóð einn 

viðmælenda minna að opnun nýrrar grunnsýningar í Safnahúsi Húsavíkur vorið 2010. 

Þeir viðmælendur sem ekki komu að grunnsýningu Þjóðminjasafnsins sögðu mér frá 

störfum sínum við sérsýningar, bæði á listasöfnum sem og á Þjóðminjasafninu en slíkar 

sýningar eru að mörgu leyti afar ólíkar grunnsýningum svo og öll vinnan í kringum þær 

(Viðtal við Lilju Árnadóttur, 2. mars 2012).  

Viðmælendur mínir hafa allir starfað hjá Þjóðminjasafninu, sumir þeirra vinna þar 

enn en aðrir hafa breytt um starfsvettvang. Það var auðfengið að fá viðtöl og 

undirbúningur hófst. Þegar ég hóf að kynna mér störf sýningarstjóra/höfunda varð mér 

ljóst að það væri ógerningur að svara því með einföldum hætti hvað það er sem þeir 

gera. En svo virðist sem það fari eftir stærð safna og gerð þeirra og að ótöldu þeim ólíku 

og fjölbreytilegum sýningaverkefnum sem fengist er við hverju sinni, hvert hlutverk 

þeirra er. Þá er hver sýningarstjóri/höfundur með sínar eigin áherslur svo að segja má að 

starfið mótist af persónuleika og bakgrunni hvers og eins. Eins og í mörgum öðrum 

sérfræðistörfum hefur reynsla sýningarstjóra/höfunda mikil áhrif á verklag og sýn  en 

viðmælendur mínir hafa allir mikla og ólíka reynslu sem sýningarstjórar/höfundar. Hvað 

sem öðru líður þá er að minnsta kosti hægt að skilgreina sýningarstjóra/ höfunda sem 

starfsfólk safna. Sýningarstjóri/höfundur kemur að undirbúningi og uppsetningu sýninga 

þó að starfssviðið sé, eins og áður sagði, mun víðara. Vegna þess að söfn eru mikilvægur 
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samfélagsvettvangur skipta störf sýningarstjóra/höfunda miklu máli en án sýninga væru 

söfn ekki slíkur vettvangur (Weil, 2007: 37). 

Þeir sýningarstjórar/höfundar  sem veittu mér viðtal voru Lilja Árnadóttir, Sigrún 

Kristjánsdóttir, Ágústa Kristófersdóttir, Þorbjörg Gunnarsdóttir, Guðrún Guðmundsdóttir 

og Freyja Hlíðkvist Ómarsdóttir.  

Lilja Árnadóttir hefur langa starfsreynslu sem sýningarstjóri/höfundur en hún hefur 

komið að mörgum sviðum Þjóðminjasafnsins. Lilja hóf störf hjá safninu árið 1978, að 

loknu námi í Svíþjóð þar sem hún nam þjóðháttafræði, fornleifafræði og listfræði. Lilja 

gat því sagt mér frá breytingum sem hafa átt sér stað á þeim áratugum sem hún hefur 

starfað hjá Þjóðminjasafninu. Hún kom að því gríðarmikla ferli sem vinnan að nýrri 

grunnsýningu safnsins var og benti mér á að tala við Guðrúnu Guðmundsdóttur sem 

hefði unnið frábært starf sem sýningarstjóri grunnsýningar. Þá hefur Lilja verið öflugur 

sýningarstjóri/höfundur og sett upp fjölda sérsýninga. 

Sigrún Kristjánsdóttir starfar sem sjálfstæður sýningarstjóri/höfundur og rekur eigið 

fyrirtæki í kringum starf sitt. Sigrún er menntaður hönnuður og þjóðfræðingur en er auk 

þess með meistaragráðu í safnafræði frá Leicesterháskóla á Englandi. Sigrún starfaði 

sem safnkennari í Þjóðminjasafni Íslands og kom að gerð grunnsýningar auk þess sem 

hún í félagi við aðra sá um skemmtimenntunarherbergi safnsins og fræðsluefni. Sigrún 

var einnig sýningarstjóri/höfundur fyrstu sérsýningar í Bogasal í endurgerðu 

Þjóðminjasafni. Sýningin fjallaði um brúðkaupssiði og var byggð á rannsókn Sigrúnar. Hin 

nýja grunnsýning Menningarmiðstöðvar Þingeyinga Mannlíf og náttúra- 100 ár í 

Þingeyjarsýslum (Menningarmiðstöð Þingeyinga) var verk hennar sem safnstjóra á 

Húsavík og hún sagði mér frá vinnuferlinu sem einkenndist af samstarfi við aðila úr 

ólíkum áttum. 

Ágústa Kristófersdóttir hefur starfað sem sýningarstjóri/höfundur hjá 

Þjóðminjasafninu frá árinu 2006. Hún hefur einnig starfað sem framkvæmdastjóri 

Safnaráðs og stuttu eftir að viðtalið fór fram var hún að láta af störfum 

sýningarstjóra/höfundar til að starfa tímabundið hjá Safnaráði. Ágústa er sagn-og 

listfræðingur að mennt en er í meistaranámi í safnafræði við Háskóla Íslands. Hún 

starfaði hjá Árbæjarsafni og Listasafni Reykjavíkur áður en hún var ráðin til 

Þjóðminjasafnsins. Í gegnum starf sitt hjá Listasafni Reykjavíkur vann hún að verkefnum 
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bæði í Svíþjóð og á Írlandi og hún hefur því mjög margþætta reynslu af safnastörfum. 

Ágústa kom ekki að gerð grunnsýningar Þjóðminjasafnsins en sagði mér frá því ferli sem 

fram fer þegar sérsýningar eru undirbúnar og settar upp en hún hefur verið 

sýningarstjóri/höfundur á mörgum slíkum. 

Þorbjörg Gunnarsdóttir er menntuð myndlistarkona en hóf starfsferil sinn sem 

deildarstjóri fræðsludeildar Listasafns Reykjavíkur árið 1991. Hún stundaði meistaranám 

í safnafræði í Reinwardt  Academy í Amsterdam School of the Arts. Þorbjörg hóf störf 

hjá Þjóðminjasafninu árið 2008 og hefur sett upp margar sérsýningar en sér auk þess 

alfarið um farandsýningar safnsins. Þar sem bakgrunnur Þorbjargar er úr myndlist fannst 

mér sérlega forvitnilegt að heyra hvernig hún lítur á starf sýningarstjóra/höfundar á 

menningarminjasafni í samanburði við störf slíkra á listasafni. 

Guðrún Guðmundsdóttir er líkt og Þorbjörg menntuð í myndlist. Hún lauk 

meistaragráðu í myndlist frá The School of the Art Institute of Chicago í Bandaríkjunum 

en nam einnig í Danmörku, Ástralíu og Iowa. Guðrún starfar í dag hjá Íslensku 

auglýsingastofunni en áður en hún hóf störf sem sýningarstjóri á Þjóðminjasafninu 

starfaði hún á auglýsingastofum og við bókaútgáfu. Fyrir nokkrum árum bætti Guðrún 

við sig gráðu í verkefnastjórnun en þá hafði hún stjórnað því mikla verki sem 

grunnsýning Þjóðminjasafnsins var. Guðrún sagði mér frá því krefjandi verkefni sem 

starf sýningarstjóra var fyrir hana en hún tengdist öllum þráðum í gerð grunnsýningar.  

Freyja Hlíðkvist Ómarsdóttir er með BA-gráðu í þjóðfræði og hóf störf á 

Þjóðminjasafninu sem námsmaður vorið 1998. Freyja starfar sem sérfræðingur í 

munasafni Þjóðminjasafnsins. Hún hefur meðal annars sérhæft sig í rannsóknum á 

höfðaletri en hún var annar sýningarstjóra sérsýningarinnar Kistlar og Stokkar sem sýndi 

kistla og stokka með höfðaletursáletrunum. Freyja hefur sett upp fjölmargar sérsýningar 

en auk þess valdi hún gripi í skápa grunnsýningar ásamt Lilju Árnadóttur.  
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2 Sýningarstjóri/sýningarhöfundur/curator- hver eru 
hlutverk þeirra? 

Sýningarstjórar/höfundar voru samkvæmt eldri skilgreiningum fræðimanna fyrst og 

fremst rannsakendur og sérfræðingar í safngripum. Þessar skilgreiningar eiga rætur að 

rekja allt til upphafs safna eins og við þekkjum þau í dag. Christine Becker hjá 

Borgarsögusafninu í Leipzig útskýrir starf sýningarstjóra/höfunda með þessum orðum:  

Orðið curator kemur úr latínu og þýðir að sjá um eða annast. Í safni er sá 

sem sér um safneign eða sýningu kallaður curator. Hann leggur áherslu á 

að rannsaka og forverja muni undir sinni umsjá (Becker, 2012)i. 

Upphaf sýningarstjórnunar má rekja til frönsku byltingarinnar en hún leiddi til nýrrar 

stefnu hvað varðaði söfn (Appleton, 2007: 115). Fyrir byltinguna voru dýrgripir einungis 

til sýnis fyrir útvaldan hóp fólks enda varðveittir í höllum og húsakynnum aðalsmanna. 

Að byltingu lokinni urðu til rými þar sem almenningi gafst færi á að skoða dýrgripi frá 

fjarlægum slóðum. Þessir forvitnilegu munir voru þá ekki lengur dýrgripir heldri stétta 

heldur safngripir sem hafðir voru til sýnis fyrir alla (Tilvitnun í Foucault, 1986: 26 í 

Hooper-Greenhill, 1992: 167. ). Svokallaður curator eða sýningarstjóri/ höfundur sá um 

dýrgripina, að þeir væru meðhöndlaðir á réttan hátt, geymdir við réttar aðstæður og 

settir fram til að sýna almenningi. Gripir sem höfðu tilheyrt konungi, aðalsmönnum og 

kirkjunni urðu eign lýðveldisins. Í kjölfar frönsku byltingarinnar varð ástandið í 

sýningarmálum í hinum Evrópulöndunum svipað og í Frakklandi. Segja má að Frakkar 

hafi því rutt brautina hvað varðar opinber söfn og framsetningu á safngripum (Hooper-

Greenhill, 1992: 167). Eins og sést á þessari skilgreiningu á starfi sýningarstjóra/höfunda  

voru þeir fyrst og fremst álitnir sérfræðingar á sínu sviði. Auk þess stunduðu þeir  

rannsóknir er lutu að safnkostinum. Flest söfn í dag búa hinsvegar yfir starfsfólki á 

mörgum sérsviðum og því hefur ábyrgð sýningarstjórans/ höfundarins fremur færst yfir 

á framkvæmda- og miðlunarsvið (Lord og  Lord, 1997: 25).  

Svisslendingurinn Harald Szeemann heldur því fram að:  
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Sýningarstjóri/höfundur [curator] þurfi að vera sveigjanlegur, stundum 

þjónn, stundum aðstoðarmaður, stundum gefur hann listamanni hugmynd 

um hvernig er best að kynna verk; í hópsýningum er sýningarstjórinn/ 

höfundurinn skipuleggjandi og í þemasýningum er hann sá sem finnur upp 

sýninguna. Það sem mestu máli skiptir fyrir sýningarstjóra er eldmóður og 

ást með smá vott af áráttu (Obrist, 2008)ii 

Þó að sér svið Szeemans séu listsýningar má segja að skilgreiningin eigi einnig við 

starf sýningarstjóra/höfunda á menningarminjasöfnum. Nicola Truzzi heldur því fram að 

starfssvið sýningarstjóra/höfunda hafi breyst á síðustu áratugum. Áður fyrr voru 

sýningarstjórar/ höfundar  þeir sem sáu um varðveislu og viðhald á menningarminjum 

en í dag eru þeir skapandi og móta stefnu sýninga. Haft er eftir Jens Hoffman, sem er 

menntaður leikstjóri en starfar sem sýningarstjóri/höfundur listsýninga, að skapandi og 

vitræn samræða milli listamanna og sýningarstjóra/höfunda hafi tekið óafturkræfa 

stefnu. Þetta hefur orðið til þess að samband listamanna og sýningarstjóra/höfunda er 

ómissandi liður í að setja upp listsýningar (Trezzi, 2010).iii  Áðurnefndur Harald 

Szeemann kaus til að mynda að kalla sig Ausstellungsmacher, eða þann sem gerir 

sýningar, í stað curator (Obrist, 2008).iv Það var Szeemann augljóslega mikilvægt að 

starfsheitið segði til um hvert starfssvið hans væri. Það sem skiptir meginmáli eru verk 

þeirra sem á ensku kallast curator. Hvort viðkomandi er titlaður sýningarstjóri eða 

sýningarhöfundur er því í raun og veru aukaatriði.  

Samstarfsnefnd sýningarstjóra á vegum Samtaka bandarískra safna (The Curators 

Committee of the American Association of Museums) eða CurCom setti fram reglur sem 

eiga að vera stefnumótandi fyrir sýningarstjóra/höfunda og aðra starfsmenn safna sem 

ganga í þeirra störf. Reglurnar gera ráð fyrir því að störf sýningarstjóra/höfunda séu 

mjög mismunandi. Stærð og gerð safna hefur þar mikil áhrif enda safnkostur oftast mjög 

sérhæfður og fjármagn mismikið. Í reglunum er sérstaklega tekið fram að það fari eftir 

stærð, gerð og fjármunum hve sérhæfð verkefni sýningarstjórar/höfundar taka að sér 

eða hvort viðkomandi gengur í öll verk, óháð sérsviði. Mörg dæmi eru um að 

sýningarstjórar/höfundar þurfi að rannsaka, sinna varðveislu og skráningu og öðrum 

tilfallandi safnastörfum. Í reglum CurCom segir að vegna þeirrar margþættu ábyrgðar 

sem lögð er í hendur sýningarstjóra/ höfunda séu þeir nokkurskonar sendiherrar safna 
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(A Code of Ethics for Curators, 2009). Í raun vísar skilgreiningin á starf 

sýningarstjóra/höfunda til starfa þeirra sem vinna á smærri söfnum svo sem 

minjasöfnum á landsbyggðinni. Þar gengur  safnafólk í þau störf sem vinna þarf, óháð 

sérsviði, enda búa slík söfn sjaldnast yfir fjármagni til að ráða fólk með sértæka menntun 

eða reynslu (Elfa Hlín Pétursdóttir, 2010). 

Sýningarstjóri og sýningarhöfundur eru starfsheiti þeirra sem á ensku nefnast 

curators. Á listasöfnum hefur starfsheitið sýningarstjóri ávallt verið notað. Á flestöllum 

menningarminjasöfnum hefur curator einnig verið kallaður sýningarstjóri. Þjóðminjasafn 

Íslands hefur hinsvegar ýmist notað starfsheitin sýningarstjóri eða sýningarhöfundur  og 

jafnvel framkvæmdastjóri sýninga eða fagstjóri sýninga. Þessi mismunandi starfsheiti 

segja ef til vill mikið til um það hve ólík verkefni sýningarstjóra/höfunda eru.  

Ég bað viðmælanda minn, Sigrúnu Kristjánsdóttur, að skilgreinda starf 

sýningarstjóra/ höfundar. Hún sagði að sýningarstjórar á stórum söfnum hjálpuðu 

safnstjóra að velja gripi en það er líkt og sérfræðingar munasafns á Þjóðminjasafni 

Íslands, Lilja Árnadóttir og Freyja Hlíðkvist Ómarsdóttir, gera enda gjörþekkja þær 

geymslur og gripi safnsins. Útskýring Sigrúnar á starfssviði sýningarstjóra/höfundar er  

svona: 

Curator þýðir því eiginlega bara starfsmaður á safni. Á Þjóðminjasafninu er 

metnaður fyrir því að hafa sýningarstjóra sem heldur utanum fjármál og 

skipulag en svo hinsvegar sýningarhöfund sem ákveður hvernig sýningin á 

að vera, kemur með efnistökin, skrifar textann og greinina í bæklinginn 

(Viðtal við Sigrúnu Kristjánsdóttur, 9. mars 2012). 

Starfsheitið sýningarstjóri gefur til kynna að viðkomandi stjórni og ákveði hvernig 

sýningum skuli háttað. Sýningarstjóri á Þjóðminjasafninu virðist fremur vera 

framkvæmdastjóri en höfundur og því má ætla að gripið hafi verið til þess ráðs að 

aðgreina starfsheitin sýningarstjóri annars vegar og sýningarhöfundur hins vegar. Orðið 

sýningarhöfundur vísar til höfundarverks en ekki er hægt að líta á allar sérsýningar á 

Þjóðminjasafni Íslands sem verk höfundar. Dæmi um slíkt er sérsýningin Guðvelkomnir, 

góðir vinir! þar sem Lilja Árnadóttir var fremur sýningarstjóri en höfundur. Sýningin var í 

Bogasal Þjóðminjasafnsins frá 11. febrúar til 31. desember 2011. Sýnd voru íslensk 
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drykkjarhorn sem komu að mestu úr safneign Þjóðminjasafnsins. Að sögn Lilju var 

vinnan við þessa sýningu aðallega fólgin í því að ákveða hvaða horn skyldu sýnd en texti 

á sýningu og í útgefnu riti var unnin með rannsóknir fræðikonunnar Ellen Marie 

Magerøy að leiðarljósi. Lilja sagði svona frá vinnunni í kringum þessa sýningu:  

Lengi var búið að tala um að efnið væri kjörið til sýninga. Rannsóknir lágu 

fyrir í útgefnu formi svo það var borðliggjandi að gera þetta. Ellen Marie 

þekkti ég vel, sýningin var einföld, skyld því að vera listsýning en gripunum 

var einfaldlega stillt upp í sýningarkassa (Viðtal við Lilju Árnadóttur, 2. 

mars 2012). 

Framkvæmdastjórn fyrir sýninguna fólst meðal annars í því að ráða hönnuð og fá 

smiði til að setja upp sýningarskápa. Það var í höndum Lilju að skrifa texta sem voru á 

spjöldum á veggjum Bogasalar auk þess sem hún skrifaði grein í bók sem gefin var út af 

þessu tilefni. Tímarammi svo og að fá lánuð þrjú horn frá Danmörku var á ábyrgð Lilju. 

Sýning sem þessi er í raun fremur einföld í framkvæmd enda lá rannsókn fyrir  og eins og 

Lilja sagði sjálf þá þurfti í raun einungis að stilla upp hornunum í þartilgerða 

sýningarskápa. Í slíkum tilfellum þarf ekki að leita að heppilegum munum til að sýna né 

eru margir möguleikar í uppsetningu (Viðtal við Lilju Árnadóttur, 2. mars 2012). 

Þegar viðmælandi minn, Þorbjörg Gunnarsdóttir, fór í meistaranám í safnafræði við 

Amsterdam School of the Arts hafði hún mikla reynslu sem sýningarstjóri/höfundur á 

listasöfnum og vissi því að sýningarstjórar/höfundar sjá ekki alfarið um ákveðinn hluta 

safnkosts enda sérfræðingar sem vinna til dæmis að forvörslu. Það kom henni því á 

óvart hvernig starf sýningarstjóra/höfunda var skilgreint í náminu. Hlutverki þeirra var 

lýst sem „persónugervingi íhaldssams safnastarfs“ sem breyttist með nýjum áherslum í 

safnastarfi um 1970 (Viðtal við Þorbjörgu Gunnarsdóttur, 23. mars 2012). Rannsóknar 

og varðveisluhlutverk sýningarstjóra/höfunda breyttist eins og reyndar fleiri störf á 

söfnum á þessum tíma. Breytingarnar sneru að því að þættir eins og safneign, varðveisla 

og rannsóknir voru ekki lengur megintilgangur sýningarstjóra/ höfunda heldur þjónusta 

við gesti safnsins (Appleton, 2007: 115). Almenningur átti að fá tækifæri til að læra og 

upplifa á safni  og í kjölfarið var gerð ríkari krafa um að sýningarstjórar/höfundar kæmu 

betur til móts við menntunarkröfur þess tíma og meintar þarfir gesta (John, 2008: 15).  
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 Þó að störf sýningarstjóra/höfunda hafi tekið breytingum og að við fyrstu sýn virðist 

sérfræðiþekking þeirra ekki metin að sömu verðleikum, þá er það sérþekking og reynsla 

þeirra af sýningargerð sem gerir söfnum kleift að gera hnitmiðaðar sýningar sem höfða 

til almennings (Lord og  Lord, 1997:63). Eins og fram kom í viðtölum mínum virðist það 

hins vegar nauðsynlegt að þeir fái áhuga fyrir þeim verkefnum sem liggja fyrir hverju 

sinni, óháð fræðilegu sérsviði hvers og eins. Sérfræðiþekking sýningarstjóra/höfunda 

samkvæmt nýju hugmyndum safnafræða er ekki síst tengd því að vinna úr hugmyndum 

gesta og að vinna með almenningi. Með gestamiðuðum sýningum geta söfn betur tengst 

samfélögum enda meiri líkur á að áhugi almennings kvikni þegar sýningar höfða til 

þeirra. Þá eflir þátttaka safngesta þessi tengsl en Witcomb heldur því fram að 

sýningarstjórar/höfundar sem vinna með almenningi séu í hlutverki leiðbeinenda frekar 

en sérfræðinga (Witcomb, 2007: 133). 

Lord og Lord hafa haldið því fram að starf sýningarstjóra/höfunda afmarkist af 

tilteknu sérsviði og að þeir haldi utanum afmarkaðan safnkost og stundi auk þess 

rannsóknir (Lord og  Lord, 1997: 196). Þessi skilgreining virðist ekki eiga við á 

Þjóðminjasafni Íslands né öðrum söfnum á Íslandi. Á Þjóðminjasafni Íslands er það 

starfsfólk munadeildar en ekki sýningarstjórar/ höfundar sem sjá um safnkost, geymslur, 

forvörslu og viðtöku á nýjum safngripum. Hinsvegar má ekki líta framhjá því að einstaka 

aðilar munasafns koma að sýningargerð, svo sem Lilja Árnadóttir, sem setti meðal 

annars upp fyrrnefnda hornasýningu og var meðlimur í samstarfshópnum sem skapaði 

grunnsýningu Þjóðminjasafnsins. Sömuleiðis er Freyja sérfræðingur munasafns sem sett 

hefur upp margar af sérsýningum safnsins. Það má því segja að Lilja og Freyja séu þeir 

starfsmenn sem einna helst líkjast hinni  hefðbundnu skilgreiningu á starfsheitinu 

curator eða sýningarstjóri/höfundur en þær halda utanum safnkost og stunda 

rannsóknir auk þess sem þær koma að sýningargerð.  

Sýningarstjórar/höfundar Þjóðminjasafnsins leita til sérfræðinga safnsins á sviði 

munasafns eða forvörslu þegar unnið er að sýningum. Sérfræðiþekkingin hefur því færst 

yfir á fleiri hendur en sýningarstjórar/ höfundar einbeita sér fremur að sýningargerðinni  

og uppsetningu með það í huga að höfða til gesta. Ætla mætti að 

sýningarstjórar/höfundar gætu ekki verið sérfræðingar í öllu því sem þeir taka sér fyrir 

hendur. Reynsla mín í starfsnámi hjá Þjóðminjasafninu sýndi mér hinsvegar að áhugi 
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sýningarstjórans/höfundarins Ágústu Kristófersdóttur á viðfangsefnum þá stundina var 

svo mikill að hún varð sérfræðingur á því sviði meðan á undirbúningsvinnu fyrir 

sérhverja sýningu stóð. Það var fróðlegt að fylgjast með þessum eldmóði en starf hennar 

minnti um margt á orð Harald Szeemann hér að framan, enda var Ágústa sveigjanleg, 

skipulögð og áhugasöm gagnvart verkefnum sem henni voru falin.  

Með því að viða að sér rannsóknum annarra, og öðrum gögnum er varða 

sýningarefnið, lærir viðkomandi sýningarstjóri/höfundur æði margt. Þá er aðkoma 

annarra fræðimanna og rannsakenda mikilvægur þáttur í að sýningarstjóri/höfundur 

auki þekkingu sína og geti metið hvernig megi miðla á áhugaverðan hátt um leið og 

efninu eru gerð góð skil.  

2.1 Samstarf við utanaðkomandi sérfræðinga 

Sérfræðingar sem sýningarstjórar/höfundar vinna með eru ekki endilega starfsmenn 

viðkomandi safns heldur geta þeir einnig verið utanaðkomandi aðilar. Sýningarstjóri/ 

höfundur vinnur í slíkum tilvikum sem tengiliður milli sýningargesta og utanaðkomandi 

sérfræðinga. Þó utanaðkomandi samstarfsaðili sé sérfræðingur í efni sýningar og slíkir 

sérfræðingar séu mikilvægir þátttakendur þá er það hlutverk sýningarstjóra/höfundar 

að setja sýningarefni fram á skilmerkilegan og áhugaverðan hátt fyrir gesti. Samstarf 

sem slíkt er mikils virði fyrir söfn enda búa utanaðkomandi sérfræðingar  oft yfir 

vitneskju sem ekki er skráð hjá söfnum né í bókum (Lord og  Lord, 2002: 33). 

Krabbameinsfélagið var slíkur samstarfsaðili í undirbúningi á sérsýningu Þjóðminjasafns 

Íslands um innflutning, notkun og forvarnir gegn tóbaki. Sýningin bar heitið Þetta er allt 

sama tóbakið og var staðsett í Horninu á 2. hæð safnsins frá september 2011 til febrúar 

2012 . Aðilar frá Krabbameinsfélaginu létu sýningarstjórum/höfundum í té upplýsingar 

er vörðuðu forvarnir og aðgerðir grunnskólanema gegn reykingum. Auk þess lánaði 

félagið safninu gripi sem voru kærkomin viðbót við þá muni sem til voru í geymslum 

Þjóðminjasafnsins.  

Þegar utanaðkomandi aðilar koma að sýningum er nauðsynlegt fyrir 

sýningarstjóra/höfund að vera með fastmótaða skoðun á tilgangi og útliti sýningar. 

Sýningarstjórar/höfundar bera ábyrgð á miðlunarleiðum enda sérfræðingar í gerð 

sýninga. Ágætt dæmi um þetta er sýning um skákeinvígi Fischers og Spasskís á 



19 

vordögum 2012. Þorbjörg kom að undirbúningi sérsýningarinnar og segist hafa verið 

mjög meðvituð um að hún yrði ekki eins í útliti og sýning sem gerð var 10 árum fyrr um 

sama efni. Það er því í höndum sýningarstjóra/höfundar að finna nýjar aðferðir til að 

miðla efni  og þrátt fyrir samstarf við utanaðkomandi sérfræðinga þarf 

sýningarstjóri/höfundur að bera ábyrgð á framsetningu.   

Hönnuðir eru annar hópur sérfræðinga sem eru utanaðkomandi aðilar í samstarfi 

við sýningarstjóra/höfunda. Í flestum tilfellum vinnur hönnuður eftir hugmyndum 

sýningarstjóra/höfundar en í sumum tilfellum er þó fenginn hönnuður sem sér að mestu 

um að koma með lausnir sem eru áhugaverðar fyrir safngesti og henta viðfangsefni 

sýningar. Hvað varðar fyrrnefnda sérsýningu um skákeinvígið þá er sýningarrýmið í 

Horninu þess eðlis að uppsetning sýninga er bundið af fyrirkomulagi þess, tveimur 

sýningarskápum, miðrými og veggplássi á endavegg. Ákveðið var frá byrjun, af safnsins 

hálfu, að aðalsýningargripurinn yrði skákborðið sem notað var í einvíginu og er í eigu 

safnsins. Grafískur hönnuður sá um hönnun á endavegg og öllum merkingum en 

sýningarstjóri/höfundur og annað starfsfólk safnsins valdi og setti upp gripi sem eru í 

eigu Skáksambands Íslands, Þjóðminjasafnsins og úr einkaeigu (Viðtal við Þorbjörgu 

Gunnarsdóttur, 23. mars 2012). Aðrir viðmælendur mínir sögðu mér að yfirleitt væru 

hönnuðir meðvitaðir um að sýningarstjórar/höfundar væru höfundar sýninga og jafnvel 

þó viðkomandi væri opinn fyrir hugmyndum hönnuða þá væri lokaákvörðun um útlit 

sýninga ætíð í höndum sýningarstjórans/höfundarins. 

2.2 Framkvæmdastjóri sýninga 

Þegar sýningarefni hefur verið ákveðið og fólk fengið til að taka að sér framkvæmd 

sýningar  þarf fleira til en góðar hugmyndir. Oft þarf að gera handrit og leita þarf að 

viðeigandi sýningargripum í gagnagrunni og geymslum. Skipuleggja þarf í þaula alla 

þætti er koma sýningargerðinni og uppsetningunni við. Kalla þarf málara og smiði til 

starfa, starfsfólk munasafns þarf að finna til gripi sem hugsanlega henta sýningunni og 

forvörður þarf í mörgum tilvikum að yfirfara einstaka gripi. Þá þarf að ráða hönnuð til 

starfa en sá vinnur oftast sem framlenging af sýningarhöfundi og þjónar að miklu leyti 

hugmyndum höfundar um sýninguna. Kynningarmál, útgáfa bæklings eða bókar og 

tónlistaratriði við opnun eru allt verkefni sem skipuleggja þarf. Sýningarstjóri sem tekur 
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slíka skipulagningu að sér er starfsmaður sem Barry Lord kallar „exhibition officer”. 

Slíkur starfsmaður kemur ekki að ákvörðunum um sýningargerð heldur vinnur eins og 

nokkurskonar framkvæmdastjóri í aðdraganda sýningar (Lord og  Lord, 2002: 15). Þetta 

er líklega ein af ástæðum þes að  Þjóðminjasafn Íslands kýs að gera skil milli 

starfsheitanna sýningarstjóri og sýningarhöfundur. Í smærri sýningum gegnir 

sýningarhöfundur oft og tíðum einnig starfi sýningarstjóra eða sér um alla framkvæmd 

auk ákvarðana um einstaka þætti í uppsetningu og hugmyndafræði sýningar. 

Eins og áður hefur komið fram gegna starfsmenn minni safna fleiri hlutverkum en 

starfsheiti þeirra segir til um. Lord og Lord benda til að mynda á að utanumhald og 

upplýsingar um safneign hafi verið í höndum sýningarstjóra/höfunda í Bretlandi en í 

bandarískum söfnum hafi hinsvegar tíðkast að sérstakur starfsmaður sjái um skráningar 

og skipulag safneignar. Í dag virðast þó flest söfn hafa yfir starfsfólki að ráða sem sér um 

skráningu og skipulagningu safneignar en eins og áður sagði fer það eftir stærð, gerð og 

fjármagni safna hvernig slíkum málum er háttað (Lord og  Lord, 1997: 71). Á stærri 

söfnum, eins og Þjóðminjasafni Íslands, er það starfsfólk á rannsóknar- og 

varðveislusviði sem heldur utanum safnkostinn og getur miðlað upplýsingum til annarra 

starfsmanna og almennings. Þetta kerfi er liður í því að hægt sé að skipuleggja sýningar 

en sýningarstjórar/höfundar geta leitað til fagaðila þegar kemur að vali á munum eða 

myndum á sýningar.  



21 

3 Sýningarstjórar/höfundar á Þjóðminjasafni Íslands 

Hér á eftir mun ég varpa frekara ljósi á þá vinnu sem sýningarstjórar/höfundar og aðrir 

starfsmenn Þjóðminjasafnsins stóðu frammi fyrir þegar grunnsýning safnsins var 

undirbúin, hönnuð og sett upp. Sú vinna sýnir vel fram á það hversu fjölbreytt og 

margslungið starf sýningarstjóra/höfunda getur verið á safni eins og Þjóðminjasafni 

Íslands, og um leið gert erfitt fyrir að skilgreina sérstaklega hvert starfsvið þeirra sé. 

Forsaga safnsins, eins og við þekkjum það í dag, verður rakin stuttlega. Viðtölin sem 

ritgerðin byggir á eru minningar nokkurra sýningarstjóra/ höfunda sem komu að gerð 

grunnsýningar og má ekki líta á sem tæmandi heimild um endurbætur á safnhúsi og 

gerð grunnsýningarinnar Þjóð verður til- menning og samfélag í 1200 ár.  

Þjóðminjasafn Íslands telst stofnað árið 1863 en gekk undir nafninu Forngripasafn 

Íslands þar til 1911 að núverandi nafn tók gildi. Safnið var á hrakhólum um margra ára 

skeið og gripir geymdir á hinum ýmsu háaloftum Reykjavíkur. Safnið fékk svo samastað á 

Landsbókasafninu við Hverfisgötu en þar var það til húsa frá árinu 1908.  Árið 1950 var 

safnhúsið við Suðurgötu opnað en Alþingi ákvað að reisa það sem morgungjöf til 

þjóðarinnar (Kristján Eldjárn, 1949: 11). Safnið var opnað í núverandi mynd eftir margra 

ára endurbætur árið 2004 og grunnsýningin eins og hún lítur út í dag var opnuð 

almenningi (Inga María Leifsdóttir, 2004: 6).  

Það var umfangsmikið verk að endurbæta og byggja við Þjóðminjasafnið. Til að slík 

vinna gæti hafist þurfti að flytja alla muni úr safnhúsinu í sérútbúnar geymslur í 

Vesturvör, Kópavogi (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2010: 5). Freyja Hlíðkvist var 

sumarstarfsmaður safnsins þegar flutningar stóðu yfir. Hún sagði að verkið hefði nánast 

verið óendanlegt enda safngripir geymdir í hverju skúmaskoti safnhússins við 

Suðurgötu. Aðstæður í húsinu voru erfiðar og því virtist verkið enn þyngra í vöfum 

(Viðtal við Freyju Hlíðkvist Ómarsdóttur, 17. apríl 2012). Þegar safnmunum hafði verið 

komið fyrir við viðunandi aðstæður  í Vesturvör var bygging Þjóðminjasafnsins 

endurbætt en það fól í sér að gera við bygginguna að utan sem innan en einnig að 

byggja við svo auka mætti aðstöðu og þjónustu á safninu.  
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Sýningarrými Þjóðminjasafnsins var hannað og efnistök nýrrar grunnsýningar 

skilgreind. Við tók áralöng vinna hjá stórum hópi fólks en verkefnið var 

samvinnuverkefni sýningarstjóra/höfunda og annarra starfsmanna Þjóðminjasafnsins 

sem og utanaðkomandi sérfræðinga. Ógerningur er að fjalla um störf 

sýningarstjóra/höfunda án þess að fjalla um leið um ýmis önnur svið safnastarfs enda 

koma sýningarstjórar/höfundar að mörgum ólíkum störfum innan safna. 

3.1 Sýningar- og handritsgerð grunnsýningar 

Þó að tilgangur safna sé að varðveita menningar- og náttúruminjar þjóðarinnar  og 

rannsaka, safna og skrá gripi þá má ekki gleyma einum aðaltilgangi safna í samtímanum 

sem er að veita almenningi aðgang að menningarverðmætum (Safnalög, 2011). Söfn eru 

lifandi stofnanir og þurfa að standa undir síaukinni kröfu er varða sýningar, að þær höfði 

til sem flestra og geti vakið upp minningar, miðlað fróðleik eða einfaldlega valdið 

hughrifum hjá safngestum. Gesturinn er í brennidepli í safnastarfinu þrátt fyrir 

rannsóknar-, söfnunar- og varðveisluskyldur þeirra, eða eins og segir í endurskoðuðum 

Safnalögum þá skulu:  

söfn í starfi sínu hafa að leiðarljósi að auka lífsgæði manna með því að efla 

skilning á þróun og stöðu menningar, lista, náttúru eða vísinda (Safnalög, 

2011). 

Þó að íslenska starfsheitið sýningarstjóri/höfundur gefi til kynna að viðkomandi sjái 

alfarið um sýningargerð er það ekki svo einfalt. Rétt eins og sýningarstjóri/ höfundur 

hefur ýmsum öðrum hnöppum að hneppa er lýtur að rannsóknum og jafnvel varðveislu 

og skráningu þá koma einnig aðrir aðilar að sýningargerð. Fyrir nokkrum áratugum voru 

það sýningarstjórar/höfundar sem settu upp sýningar og hönnuðu þær að öllu leyti. Í 

dag koma, eins og Lord bendir á, fjölmargir aðrir að sýningargerð, svo sem hönnuðir, 

safnkennarar, forverðir, framkvæmdastjóri og starfsmenn munadeilda. Sýningargerð er 

því orðin að samstarfsverkefni og er ekki alfarið höfundarverk sýningarstjóra/höfundar. 

Aðilar sem koma að sýningaruppsetningu svo sem iðnaðarmenn, starfsfólk munasafns 

og hönnuður, eru dæmi um samstarfsaðila sýningarstjóra/höfundar. Um leið og 

sýningarstjóri/höfundur vinnur að undirbúningi sýningar og sýningargerð þá fer einnig 

fram annarskonar vinna sem tengist sýningunni. Fræðsluefni og kynningamál eru unnin 
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um leið og sýning er undirbúin og því ljóst að sýningarstjórinn/höfundurinn á í samstarfi 

við mjög marga aðila (Lord og  Lord, 1997: 26). Á Þjóðminjasafninu koma safnkennarar 

ekki beint að sýningargerð, heldur vinna með tilbúnar sýningar. Að sögn Ágústu eru 

safnkennarar samt sem áður í samstarfi við sýningarstjóra/höfunda þó þeir komi ekki 

beinlínis að sýningargerðinni (Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur, 15. mars 2012). Í 

tengslum við áðurnefnda sýningu,  Þetta er allt sama tóbakið, var efnt til samkeppni 

meðal unglinga um tóbaksvarnarplakat. Undirbúningur að samkeppninni fór fram um 

leið og unnið var að undirbúningi sýningarinnar og því mætti segja að um samstarf milli 

sýningarstjóra/ höfunda og safnkennara hafi verið að ræða. Eflaust mætti efla slíkt 

samstarf til muna í þágu safngesta. 

Sýningarstjóri/höfundur mótar efni sýningar en oft er slíkt gert í félagi við aðra 

starfsmenn eins og áður hefur verið minnst á. Stundum er gert handrit að sýningu en 

slíkt er nauðsynlegt ef um stórar og yfirgripsmiklar sýningar, svo sem grunnsýningu 

Þjóðminjasafnsins, er að ræða. Handrit að sýningu hjálpar öllum þeim sem að verkinu 

koma að tapa ekki þræðinum.  Það þjónar því þeim tilgangi að afmarka efni en tilgangur 

handrits er að allir þeir sem að sýningu starfa missi ekki fókusinn og vinni að 

sameiginlegu markmiði (Lord og  Lord, 1997: 234).  

Fjölmargir starfsmenn Þjóðminjasafnsins, sýningarstjórar/höfundar, 

safnfræðslufulltrúar og sérfræðingar á rannsóknar- og munasviði svo og utanaðkomandi 

aðilar komu að gerð handrits  grunnsýningarinnar Þjóð verður til- menning og samfélag í 

1200 ár. Handritsgerðin var fyrsta skrefið svo hægt væri að hefjast handa við val á 

gripum, textagerð og öðru sem fylgir sýningargerð. Grunnurinn, hvernig sýningin átti að 

vera, var skilgreindur af handritsteyminu sem tók þá ákvörðun að setja sýninguna í hólf. 

Í hólfunum er fjallað um ákveðin tímabil í sögunni eða ákveðinn þemu. Þá var ákveðið 

að hólfin skyldu bæði að vera langsum og þversum í sýningarrýminu (Viðtal við Guðrúnu 

Guðmundsdóttur, 28. mars 2012). Vegna þessa skipulags er engin ein leið að sýningunni 

rétt og gestir eru ef til vill frjálsari en annars hefði verið. Frelsi safngestsins er 

umræðuefni Hooper-Greenhill í bók sinni Museums and Education. Hún segir að 

upplifun safngestsins verði ánægjulegri og gestir auki við þekkingu sína ef þeir hafa á 

tilfinningunni að ekki sé ætlast til að þeir fylgi ákveðinni leið í gegnum sýningu. Slík 

tilfinning stuðlar að því að safngestir séu óhræddir að skoða og sökkva sér ofaní það sem 
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vekur áhuga. Þó svo að sýningarstjórar/höfundar vilji vekja áhuga gesta á viðfangsefni 

sýningar í heild hafa gestir meiri áhuga á því sem þeir kannast við eða tengist þeim á 

einhvern hátt eða þeirra áhugasviði. Sýning sem býður uppá frelsi um val á leið um 

sýninguna er því fremur til þess fallin að höfða til kröfuharðra nútíma safngesta (Allen, 

2007; Hooper-Greenhill, 2007: 173). 

Það er mat Lilju Árnadóttur að miklu máli skipti að handrit sýninga sé gott. Þegar 

handrit er unnið þarf handritshöfundi/um að vera ljóst hvað sýningin á að fjalla um, fyrir 

hverja sýningin er og hvaða hughrif hún á að framkalla hjá gestum. Oft sér 

handritshöfundur fyrir sér hvernig sýning á að líta út og um leið og inntak sýningar hefur 

fengið skýra mynd getur höfundur snúið sér að textagerð. Á sama tíma kvikna 

hugmyndir um hvernig hægt er  að skýra textann eða þá sögu sem miðlað er með 

gripum. Í þeim tilfellum sem handritshöfundur er ekki vel að sér í safneigninni þurfa 

sérfræðingar munasafns að leggja til val á gripum. Það var tilfellið þegar unnið var að 

grunnsýningunni en handritshöfundar komu úr ýmsum áttum, sagnfræðingar, 

þjóðfræðingar, myndlistarmenn og starfsmenn safnsins á rannsóknar- og varðveislusviði 

sem og miðlunarsviði (Viðtal við Lilju Árnadóttur, 2. mars 2012). Handritsvinnu má 

kannski líkja við þá forvinnu sem leikstjórar vinna fyrir  uppfærslur óperu-og leiksýninga 

en ef ekki liggur fyrir handrit af því sem leikstjórinn ætlar að koma á framfæri er hætta á 

að þráðurinn tapist og úr verði ómarkviss sýning. Öll vinnan sem kemur í kjölfar 

handritsgerðar á safni verður markvissari ef öllum aðilum er ljóst hver rauði þráður 

sýningarinnar er. Þannig hafa framkvæmdastjórar, sérfræðingar í munasafni, smiðir og 

aðrir sem að sýningargerð koma eitthvað til að styðjast við og minni hætta er á að 

heildarsvipur sýningar verði óskýr.  

Að sögn Freyju reyndist stundum erfitt að fella safnkost Þjóðminjasafnsins að 

hugmyndum sagnfræðinga sem að handritsgerðinni komu. Í ákveðnum tilfellum voru 

ekki til í safninu þeir gripir sem þurfti til að setja fram þá sögu sem handritið gerði ráð 

fyrir (Viðtal við Freyju Hlíðkvist Ómarsdóttur, 17. apríl 2012). Í slíkum tilvikum var farin 

sú leið að segja söguna með öðrum hætti eða með texta, margmiðlun eða munnlegri 

frásögn í einskonar símstöðvum sem kallast Raddir fyrri alda og staðsettar eru í hverju 

hólfi sýningarinnar (Viðtal við Guðrúnu Guðmundsdóttur, 28. mars 2012). Í raun og veru 

voru því mörg handrit samin, handrit af sýningunni í heild, handrit af rituðum texta sem 
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og texta og myndefni fyrir margmiðlunarefni. Þá var handrit fyrir rödd íbúa hvers 

tímabils samið en í fyrrnefndum símstöðvum er gestum gefið færi á að hlýða á frásögn 

fullorðinnar manneskju og barns. Þannig geta gestir sest niður og hlustað á frásögn um 

líf fólks á mismunandi tímabilum. Gestir fá annarskonar upplifun með því að hlusta á 

munnlegar frásagnir heldur en þegar munir eru skoðaðir, texti lesinn eða 

margmiðlunarskjáir notaðir. Ritstjórar margmiðlunarefnis og Raddir fyrri alda fengu til 

liðs við sig sérfræðinga á ákveðnum sviðum til að gera texta sem væri sagnfræðilega 

viðurkenndur. 

Eins og áður sagði komu mjög margir starfsmenn að handritsgerðinni. Nafnlausir 

aðilar voru síðan fengnir til að ritrýna textann. Þá var nefnd skipuð til að fara yfir lengd 

texta en eins og sýningarstjórinn Guðrún Guðmundsdóttir orðaði það: „það er ekki hægt 

að segja frá öllum smáatriðum varðandi gripina því ekki má kaffæra gesti með 

upplýsingum“ (Viðtal við Guðrúnu Guðmundsdóttur, 28. mars 2012). Steven C. Dubin 

fjallar um nauðsyn þess að texti sýninga sé auðlesanlegur fyrir hinn almenna borgara. 

Hann segir frá því þegar sýningarstjórum/höfundum sýningarinnar The West as America, 

sem sett var upp í Smithsonian Institution, urðu á mistök í textagerð. 

Sýningarstjóri/höfundur sýningarinnar áttaði sig ekki á að  sýningartexti hentaði fremur 

skilningi fræðimanna en hins almenna safngests. Aðstandendur sýningarinnar voru 

gagnrýndir harðlega enda var sýningin fyrir vikið óaðgengileg fyrir almenningi (Dubin, 

1999: 167). Af þessu dæmi má sjá að of langir textar og of flóknir geta verið 

varhugaverðir í sýningum og haft þveröfug áhrif miðað við það sem ætlað er. 

Meðal þeirra sem komu að textagagnrýni var Sigrún Kristjánsdóttir. Hún, ásamt 

öðrum safnkennara safnsins, gerði athugasemd við textann í heild sinni  vegna þess hve 

flókinn hann var. Sigrún sagði: 

Hugtök voru of flókin þannig að ekki allir skildu. Það er talað niður til gesta 

ef texti er of flókinn en það má heldur ekki misbjóða fólki með of 

einföldum texta (Viðtal við Sigrúnu Kristjánsdóttur, 9. mars 2012).  

Leitað var samstarfs við sérfræðinga erlendis sem og hérlendis. Samstarf var haft við 

sérfræðinga Háskóla Íslands en Gunnar Karlsson prófessor í sagnfræði kom að handrits-

og textagerð. Hann tók einnig þátt í gerð margmiðlunarefnis en hönnuðir hjá 
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margmiðlunarfyrirtækinu Gagarin hönnuðu og framleiddu margmiðlunarefni 

grunnsýningarinnar. Gagarin-mönnum var mikið í mun að hafa efnið myndrænt og gera 

söguna áhugaverða á sjónrænan hátt (Viðtal við Guðrúnu Guðmundsdóttur, 28. mars 

2012).  

3.2 Hönnun grunnsýningar og undirbúningur 

Hönnunarsamkeppni fyrir hönnun innviða grunnsýningar var auglýst  vorið 1999 og 

sænska fyrirtækið Codesign varð fyrir valinu en fyrirtækið var í samvinnu við 

fornleifafræðinginn Orra Vésteinsson. Sökum seinkunnar á skilum lokatillögu af hálfu 

Codesign var sýningarhönnuðurinn Árni Páll Jóhannsson fenginn til að vinna nýja 

frumtillögu að grunnsýningunni. Tillagan var lögð fram vorið 2002, næstum tveimur 

árum eftir að Codesign hafði borið sigur úr býtum í hönnunarsamkeppni 

Þjóðminjasafnsins og Framkvæmdasýslu ríkisins. Í kjölfarið var hönnunin unnin af 

hönnunarteymi en Codesign lagði fram verkteikningar og annaðist útfærslu á verkinu. 

Vegna ófullnægjandi hönnunar á innréttingum grunnsýningar var nauðsynlegt að breyta 

lausnum og framleiðslu. Var þetta gert til að uppfylla kröfur um minjavörslu. Í skýrslu 

Framkvæmdasýslu ríkisins  er ástæða þessara annmarka útskýrð með þeim hætti að um 

mjög óhefðbundna hönnun og framkvæmd hafi verið að ræða enda um munavörslu og 

útlitsforsendur að ræða sem Codesign hefði ekki staðið frammi fyrir áður. Það var svo 

belgíska fyrirtækið Meyvaert Glass Engine sem smíðaði skápa í forsmíðuðum einingum 

sem síðan voru settar upp í safnhúsinu (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2010: 12). Að sögn 

Guðrúnar var Þorsteinn Gunnarsson, arkitekt og leikari, fenginn til samstarfs við 

framkvæmdasýsluna og sá hann alfarið um samskipti við Codesign. Þorsteinn sá einnig 

um útboð um gerð skápa og samskipti við starfsmenn Meyvaert Glass Engine. Lýsingin 

var í höndum fransks fyrirtækis og kom ljósahönnuðurinn til landsins til að hanna lýsingu 

inn í skápum. Það kom í hlut Freyju að vinna með ljósahönnuði og rafvirkja svo um 

algjört samstarf milli sérfræðinga í lýsingu og sérfræðings í safnmunum var að ræða 

(Viðtal við Freyju Hlíðkvist Ómarsdóttur, 17. apríl 2012). Viðmælandi minn, Guðrún 

Guðmundsdóttir segir að það hafi skipt sköpum að hönnun fór í útboð og úr varð 

samstarf við erlenda aðila. „Það er svo mikilvægt að við leitum út eftir nýjum hlutum“ er 

skoðun Guðrúnar (Viðtal við Guðrúnu Guðmundsdóttur, 28. mars 2012). 



27 

Guðrún var ráðin sýningarstjóri að grunnsýningunni árið 2001 og segir að ferlið allt 

hafi verið mjög flókið og margir komið að því. Hún lýsir þessu tímabili svo: 

...það var ekki bara verið að opna sýningu og opna innviði safnsins aftur 

heldur var verið að byggja við safnið þannig að maður kom svo víða við, 

maður sat fundi hjá framkvæmdasýslunni og kom að því að það var verið 

að klára húsið, allt í senn (Viðtal við Guðrúnu Guðmundsdóttur, 28. mars 

2012). 

Að sögn Guðrúnar var mikil óþreyja í samfélaginu á þessum tíma en safnið var búið 

að vera lokað of lengi að mati margra. Hún sagði að kannski ættu Íslendingar erfitt með 

að sætta sig við að svona stórframkvæmdir tækju langan tíma. Að hennar mati virkjaði 

Margrét Hallgrímsdóttir, þjóðminjavörður, starfsfólk sitt vel og leitaði álits meðal þess. 

Ákvörðunartaka var vissulega Margrétar en hún tók álit starfsfólksins og umsagnir til 

greina. Þegar vinnan fór aftur af stað eftir smá bakslag er varð vegna ákvörðunar 

stjórnvalda um seinkun á framkvæmdum (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2010: 5) fór allt af 

stað af fullum krafti og sýningarstjórar/höfundar og annað starfsfólk safnsins sem og 

utanaðkomandi sérfræðingar lögðust á eitt við að klára verkið (Viðtal við Guðrúnu 

Guðmundsdóttur, 28. mars 2012). 

Mynd 1. Sýningarrými á þriðju hæð Þjóðminjasafns  Íslands á meðan unnið var að 
endurbótum. Ljósmynd Ívar Brynjólfsson. Þjóðminjasafn Íslands. 

Á meðan hönnuðir og arkitektar, iðnaðarmenn og stjórnsýslan í samstarfi við 

Þjóðminjasafnið unnu að skipulagningu framkvæmda á endurbótum húss og hönnun 

sýningarrýma safnsins var einnig annarskonar vinna unnin. Sýningarstjórar/höfundar og 
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aðrir starfsmenn Þjóðminjasafnsins unnu hörðum höndum að gerð grunnsýningar  en 

Guðrún segir að allir starfsmenn hafi lag mikið á sig til að vel tækist til. Eins og Guðrún 

orðaði það:  

Þetta var erfið fæðing en svo komust hlutirnir á beinu brautina og það var 

hafist handa við að hanna sýninguna og í raun vinna að öllum þeim 

verkefnum sem þurfti að vinna að. Þetta var mikið álag og er án efa 

verkefni lífs míns (Viðtal við Guðrúnu Guðmundsdóttur, 28. mars 2012). 

3.3 Hafist handa 

Ákveðið var að leita eftir ráðgjöf frá erlendum aðilum varðandi sýningargerð og ýmis 

framkvæmdaratriði í gerð grunnsýningar. Hönnuðir sýningarrýma, skápa og lýsingar 

voru því ekki einu erlendu aðilarnir sem komu að opnun safnsins. Stuttu eftir að Guðrún 

hóf störf sem sýningarstjóri fór hún til London ásamt þjóðminjaverði og Önnu Guðnýju 

Ásgeirsdóttur, fjármálastjóra Þjóðminjasafnsins. Þær skoðuðu helstu söfn London svo 

sem Victoria and Albert Museum. Þá funduðu þær með safnstjóra Science Museum í 

South Kensington og Neil Fazakerley sem kom að opnun nýja hluta vísindasafnsins en 

sérsvið hans er sýningaþróun.2 Guðrún segir það hafa skipt miklu máli að hitta þennan 

mann „sem hafði þessa praktísku reynslu“. Í kjölfarið kom Fazakerley  til Íslands og vann 

með starfsfólki Þjóðminjasafnsins og kynnti fyrir því aðferðafræði sína. Hann innleiddi 

ákveðin vinnubrögð sem hjálpaði starfsfólki að skilgreina hvernig handritið átti að vera, 

um hvað sýningin átti að fjalla. „Við lærðum að virkja fólkið með okkur, alla þessa góðu 

starfskrafta sem fyrir voru“ sagði Guðrún. Í kjölfarið voru þær Hrefna Róbertsdóttir og 

Brynhildur Ingvarsdóttir ráðnar til að taka þátt í handritsgerð. Hrefna var sviðsstjóri 

rannsóknasviðs og Brynhildur yfir miðlunarsviði. Að sögn Guðrúnar nýttu 

sýningarstjórar/höfundar sér í þaula það sem Fazakerley hafði lagt til.  

Eitt af því mikilvæga í svo yfirgripsmikilli vinnu, sem gerð grunnsýningar var,  er að 

mati Guðrúnar, að starfsfólk þekki eigin styrkleika og átti sig á að það geti ekki verið 

sérfræðingar á öllum sviðum. Þessvegna er svo mikilvægt að fá fólk í lið með sér og 

                                                      
2 Um Neil Fazakerley má fá upplýsingar á: http://uk.linkedin.com/pub/neil-

fazakerley/6/3b1/32b 
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saman myndi starfsfólk eitt teymi. „Í slíkum tilfellum verða margfeldisáhrif og boltinn fer 

að rúlla“ (Viðtal við Guðrúnu Guðmundsdóttur, 28. mars 2012).  

Starfsfólk Þjóðminjasafnsins vann eins og áður sagði með sérfræðingum utan safns 

þegar þess þurfti með. Samstarf við Þjóðskjalasafnið átti sér til dæmis stað en á þriðju 

hæð safnsins eru manntalinu árið 1703 gerð skil. Þá var starfsmaður Íslenskrar 

erfðagreiningar fenginn til liðs við sýningarstjóra/höfunda í gerð texta og 

margmiðlunarefnis þar sem fjallað er um uppruna landnámsmanna og staðsett er í 

upphafi grunnsýningar (Viðtal við Guðrúnu Guðmundsdóttur, 28. mars 2012).  

3.4 Val á gripum 

Skipulag vinnuferlis við grunnsýninguna var þannig að sýningarstjórar/höfundar skráðu 

sig á lista og óskuðu eftir hvaða hólfum þeir vildu koma að. Þannig mátti stuðla að því að 

styrkleikar hvers og eins væru nýttir. Í hverju hólfi er sögð ákveðin saga, frá ákveðnu 

tvöhundruð ára tímabili. Velja þurfti gripi út frá því hvaða sögu átti að segja í hverju 

hólfi. Lilja og Freyja völdu gripina í hólfin eins og áður sagði. Vissulega þarf að huga að 

ýmsu þegar gripir eru valdir á sýningu sem á að standa í lengri tíma, forverja þarf gripina 

og þar komu Natalie Jacqueminet, fagstjóri forvörslu, og hennar hópur að. Freyja sagði 

að margt hefði komið að sjálfu sér vegna þess að ekki hefðu í öllum tilfellum verið til 

margir gripir til að velja úr. Í öðrum tilvikum gátu þær Lilja valið úr nokkrum heppilegum 

gripum og þurftu þá að taka tillit til stærðar þeirra skápaeininga sem geyma áttu gripina 

(Viðtal við Lilju Árnadóttur, 2. mars 2012).  

Þegar Lilja og Freyja höfðu valið gripi úr geymslum safnsins með handritið til 

hliðsjónar komu þær gripunum fyrir í þar til gerðum prufuskápum. Þá tóku þær myndir 

af uppstillingum og skráðu uppröðun skilmerkilega. Þegar sýningarskápum hafði verið 

komið fyrir voru gripirnir fluttir í nýuppgerða sýningarsali Þjóðminjasafnsins og þeim 

komið fyrir samkvæmt fyrirmælum á myndum og skissum (Viðtal við Lilju Árnadóttur, 2. 

mars 2012). Allskyns vandamál komu upp þegar stilla átti gripunum upp í hinum 

eiginlegu sýningarskápum. Þá kom í ljós að Lilja og Freyja höfðu gert ráð fyrir að 

skáparnir væru rýmri. Upplýsingar um hillustærðir sem þær höfðu unnið með virtust því 

í mörgum tilfellum rangar og skáparnir í einhverjum tilfellum þrengri en uppröðunin 
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hafði gert  ráð fyrir. Aðrar einingar voru hinsvegar mjög stórar miðað við umfang þeirra 

muna sem segja áttu söguna (Viðtal við Freyju Hlíðkvist Ómarsdóttur, 17. apríl 2012).  

Ákveðið hafði verið að hafa einn lykilgrip fyrir hvert  hólf  „til að gefa áruna fyrir 

hvert tímabil“ eins og Guðrún orðaði það (Viðtal við Guðrúnu Guðmundsdóttur, 28. 

mars 2012). Það lá því fyrir áður en skápar voru hannaðir og smíðaðir hversu stórir 

lykilgripirnir væru. Af þessari ástæðu komu ekki upp vandamál er tengdust 

skápastærðum lykilgripanna. Þegar ráðist er í slíkt stórvirki sem grunnsýning er má búast 

við að ýmis vandamál komi uppá. Hinsvegar reynir á samstarf og kænsku starfsfólks svo 

að vel fari.  

3.4.1 Sýningarstjóri/framkvæmdastjóri 

Í stóru verkefni á borð við grunnsýningu Þjóðminjasafnsins er nauðsynlegt að hafa færan 

sýningarstjóra sem starfar sem framkvæmdastjóri. Ég nefni slíkan sýningarstjóra ekki 

sýningarhöfund enda fellst starf hans ekki í höfundarverki heldur framkvæmd á 

annarskonar vinnu sem kemur að sýningargerð. Aðhald og yfirumsjón með 

iðnaðarmönnum, hönnuðum, sérfræðingum og handritshöfundum eru í verkahring 

sýningarstjóra. Guðrún Guðmundsdóttir var ráðin sýningarstjóri og hafði yfirumsjón 

með gerð grunnsýningar. Hún tengdist öllum sem að sýningargerðinni komu og hélt í 

alla þræði. Hún sagði mér að miklu máli skipti að sérfræðingar á öllum sviðum ynnu 

saman og þessvegna hafi  fólkið verið mesta áskorun þessa sýningarstjórastarfsins. Ef 

ekki er slíkur sýningarstjóri fyrir hendi er hætta á að heildarmynd í sýningarferlinu tapist 

og markmiðin með sýningunni fari forgörðum. Sýningarstjóri tryggir einnig að einstakir 

Mynd 2. Við færiband á þriðju hæð safnsins, starfsmenn að störfum við 
uppsetningu. Ljósmynd Ívar Brynjólfsson. Þjóðminjasafn Íslands. 
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hópar skili verkefnum á tilsettum tíma. Sýningarstjóri hefur einnig umsjón með 

fjármálum en hefur aftur á móti yfirleitt lítið með efnisdrög, innihald eða útlit sýningar 

að gera.  

Að sögn Guðrúnar skiptir miklu máli þegar unnið er með sérfræðingum á ýmsum 

sviðum að fá fólk til að vinna saman. Hún telur því að mesta áskorunin hafi verið fólkið. 

Sumarið fyrir opnun, þegar sá fyrir endann á vinnunni „fóru allir að róa með sama 

áralagi“ eins og Guðrún lýsir því (Viðtal við Guðrúnu Guðmundsdóttur, 28. mars 2012). 

Guðrún sá ekki aðeins um að halda í alla enda og hafa yfirsýn með öllum þáttum 

sýningargerðarinnar. Hún  var einnig í ritnefndum og ritaði gagnrýni á greinar í bókinni 

Hlutavelta tímans sem kom út samhliða enduropnun Þjóðminjasafnsins (Árni Björnsson, 

2004). Hún var því hluti af höfundarteyminu og framkvæmdarstjóri í senn (Viðtal við 

Guðrúnu Guðmundsdóttur, 28. mars 2012). Enn á ný er okkur bent á hvernig 

sýningarstjóra- og sýningarhöfundarstarfið fléttast saman en jafnvel sýningarstjóri sem 

starfar sem framkvæmdastjóri kemur að einhverskonar sköpun, að minnsta kosti í tilfelli 

Guðrúnar eins og fram hefur komið. 

3.5 Bókaútgáfa, minjagripagerð og fjölnota rými  

Sérfræðingar á ýmsum sviðum voru fengnir til að skrifa greinar í Hlutavelta tímans sem 

síðan voru ritrýndar. Greinahöfundar  komu úr ýmsum áttum og halda þurfti utanum 

verkið þannig að ekki yrði töf á útgáfu. Þegar greinarnar höfðu verið skrifaðar og 

ritrýndar var búið að hanna bókina og hún prentuð. Fyrirtækið Fíton sá um að hanna 

bókina en auk þess sá það um gerð á textum grunnsýningarinnar.  

Eins og í mörgum nútímasöfnum var gert ráð fyrir verslun á jarðhæð safnsins (Weil, 

2007: 37). Þær Guðrún Guðmundsdóttir og Sigrún Kristjánsdóttir fóru  á sýningu í 

Bandaríkjunum sem sérhæfði sig í minjagripum fyrir söfn. Þá var einnig farið til London 

eins og áður sagði og Victoria and Albert Museum meðal annars skoðað en safnbúðin 

þar er sérlega fjölbreytt og áhugaverð. Þær stöllur héldu utanum minjagripagerðina en 

auk þess hafði Guðrún yfirumsjón með bókaútgáfunni. Safnið fékk styrk frá 

Nýsköpunarsjóði og ungur hönnuður vann að gerð gripa sem ákveðið var að framleiða 

fyrir enduropnun safnsins.  
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Söfn í dag eru flest svokölluð fjölnota rými. Verslun, kaffihús og fyrirlestrasalur  

Þjóðminjasafnsins er það sem gerir safnið að slíku rými (Gurian, 2005: 207). Á safnið 

koma gestir ekki aðeins til að skoða sýningar heldur til að versla, hitta vini á kaffihúsinu 

eða jafnvel fá sér kaffi yfir ritgerðarsmíði. Þar með er safnið nýtt á fjölbreyttari hátt en 

áður og fyrir vikið verður það að einhverju leyti fjárhagslega frjálst. Minjagripagerð er 

liður í að safn verði ef til vill ekki eins háð ríkisstyrkjum enda getur skapast umtalsverð 

innkoma ef vel er að verslun safns staðið (Gurian, 2005: 207). Þetta er líklega ekki 

tilfellið í verslun Þjóðminjasafns Íslands enda getur veltan aldrei orðið í líkingu við stóru 

safnbúðirnar í söfnum erlendis. Engu að síður er verslunin og þar með minjagripagerð á 

vegum safnsins, kaffihúsið og fyrirlestrarsalur stór liður í því að safnið verður eins og 

nokkurskonar félagsheimili fyrir stóran hóp fólks. Starfsfólk safnsins tekur eftir að 

fastagestir á kaffihúsi koma að öllum líkindum oftar að skoða safnið en aðrir og því má 

draga þá ályktun að kaffihúsið, verslunin og fyrirlestarsalur laði gesti að. Allt hefur þetta 

áhrifa á störf sýningarstjóra/höfunda á einn eða annan hátt. Með auknu flæði gesta á 

safnið skapast ef til vill rými fyrir annarskonar sýningar. Auk þess virðist ekkert vera 

sýningarstjóranum/höfundinum óviðkomandi en bókaútgáfa og minjagripagerð eru 

hlutverk sem eldri skilgreiningar á starfi sýningarstjóra/höfundar tiltaka ekki (Harrison, 

2005: 43).  

Áhrif bygginga á störf sýningarstjóra/höfunda eru hugleikin fræðimönnum sem fjalla 

um nýjar stefnur í safnastarfi en eins og fram hefur komið þá eru sýningarstjórar/ 

höfundar undir ýmisskonar áhrifum í starfi sínu. Samkvæmt einum viðmælenda minna 

hefur Þjóðminjasafn Íslands og staða þess í þjóðfélaginu áhrif á starf 

sýningarstjóra/höfunda. Byggingar geta einnig haft áhrif  sem og ástand í samfélaginu. 

Mörg af merkustu söfnum erlendis eru staðsett í fornum glæsibyggingum sem bera þess 

merki að þjóð viðkomandi lands eigi að baki merka sögu. British Museum í London, 

Kunst historisches Museum í Vínarborg og Louvre í París eru ágæt dæmi um þetta. 

Þjóðminjasafn Íslands var eins og áður sagði vígt árið 1950 en eins og fram hefur komið 

fóru fram endurbætur á húsnæðinu og safnið var opnaði aftur árið 2004. Í skýrslu 

Framkvæmdasýslu ríkisins stendur: 
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Andlit Þjóðminjasafnsins er nú nýi suðurinngangurinn. Innan við lágan, 

ferhyrndan glerinnganginn opnast forsalurinn sem hátt, hálfsívalningslaga 

rými, látlaust en virðulegt, klætt terrassógólfi. Nýi stiginn er áhugaverður 

arkitektúr. Í gamla gaflinn er komin há gætt með stiga sem þrengist í 

áttina að miðþrepinu sem er heill hringflötur. Þar ofan við fara þrepin 

breikkandi og mynda form sem minnir á sætaraðir forngrískra leikhúsa, 

einkar skemmtileg upplifun (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2010: 8). 

Mynd 3 Þjóðminjavörður, Margrét Hallgrímsdóttir, heldur ræðu við enduropnun 
Þjóðminjasafnsins 1. september 2004 í tröppum sem leiða gesti að grunnsýningunni . Ljósmynd 
Ívar Brynjólfsson. Þjóðminjasafn Íslands. 

Mörg af helstu menningarverðmætum þjóðarinnar eru til sýnis í safnhúsinu og 

kannski má segja að safnið sé minnisvarði íslensku þjóðarinnar. Að mati  Higgins hefur 

arkitektúr helstu safna heims þann tilgang að vera minnisvarði þjóða eða nokkurskonar 

dómkirkjur fyrir menningararf (Higgins, 2005: 215-217). Með glæsilegum byggingum er 

verið að upphefja þjóðir, er skoðun Hooper-Greenhill, en jafnframt bendir hún á að söfn 

í dag séu ekki byggð sem þjóðernismusteri heldur séu oftar komið fyrir í annarskonar 

húsnæði (Hooper-Greenhill, 1992: 69-70). Þessa þróun sjáum við vissulega hér á Íslandi 

þó Þjóðminjasafn Íslands sé staðsett í byggingu sem gæti kallast þjóðernismusteri 



34 

(Giebelhausen, 2006: 231). Þegar Þjóðminjasafn Íslands var byggt voru Íslendingar að 

flytja sig frá lifnaðarháttum fyrri alda yfir í steinhús og sjálfsagt litið á byggingu 

Þjóðminjasafns Íslands sem mikilvægt skref í átt að nútímanum eða átt þátt í það sem 

kallast þjóðernisleg sjálfsmynd og Katla Kjartansdóttir fjallar um í grein um 

Þjóðminjasafn Íslands (Katla Kjartansdóttir, 2005: 168).  

Þegar ráðist var í gagngerar endurbætur á húsnæði Þjóðminjasafns Íslands á 

árunum 1998- 2004 var kröfum samtímans svarað með gerð kaffistofu, verslunar, betra 

aðgengi fyrir fatlaða og fjölnota fyrirlestrarsal. Hinn nýi inngangur í safnið, glæsilegu 

marmaratröppurnar eru kannski enn frekari skírskotun til þess að þar séu merkustu 

munir þjóðarinnar geymdir og sýndir.  

Ég spurði Sigrúnu Kristjánsdóttur hvort hún teldi að bygging Þjóðminjasafns Íslands 

hefði áhrif á sýningargerð sýningarstjóra/höfunda. Sigrún telur að tröppurnar gefi ranga 

mynd af sögu þjóðarinnar. Með þeim er saga okkar upphafin en Sigrún hefði kosið að 

hafa yfirbragðið alþýðlegra. Þá benti Sigrún einnig á að það hefði aukið á gæði safnsins 

sem fjölnota rýmis að hafa hlýlegra anddyri þar sem fólk gæti sest niður, hvílt lúin bein 

og spjallað saman. Í þessu samhengi sagði hún mér frá nýuppgerðu Þjóðminjasafni Skota 

í Edinborg: 

Þar eru stórar flottar tröppur en þær eru ekki notaðar heldur fara gestir 

niður í kjallara og það gefur til kynna auðmýkt og að saga þjóðar sé ekki 

upphafin. Þú gengur niður bakdyramegin (Viðtal við Sigrúnu 

Kristjánsdóttur, 9. mars 2012). 

Það er auðvitað erfitt að spá um hvort grunnsýning Þjóðminjasafnsins hefði orðið 

öðruvísi ef stemningin í anddyrinu hefði verið lágstemmdari. Það er hinsvegar áhugavert 

að velta fyrir sér hvers vegna þessi leið var farin í Þjóðminjasafni Skota. Glæsilegar 

tröppur sem áður voru nýttar sem inngangur og eru í anda þjóðernismustera eru ekki 

lengur notaðar en í staðinn er gestum boðið að nota almúgainnganginn, bakdyramegin. 

Ef til vill má gera ráð fyrir að sýningarstjórar/höfundar á slíku safni fari þá leið að fjalla 

heldur um sögu út frá almúganum en upphefji síður sögu þjóðarinnar.   
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4 Sérsýningar Þjóðminjasafns Íslands 

Viðmælendur mínir sögðu mér í viðtölum ekki aðeins frá gerð grunnsýningar 

Þjóðminjasafnsins heldur einnig frá þeirri vinnu sem fer fram þegar sérsýningar eru 

undirbúnar. Nú þegar hef ég fjallað um gerð nokkurra slíkra en hér á eftir fer ítarlegri 

umfjöllun um sérsýningar. Líkt og viðtölin um gerð grunnsýningar eru ekki fullnaðar 

heimild um það verk þá eru dæmin um sérsýningar einnig aðeins hugmynd um hvernig 

sérsýningar verða til. 

Fyrsta sérsýning Þjóðminjasafnsins var opnuð í janúar 1979. Sýningin var sett upp í 

Bogasalnum sem enn í dag er aðalsérsýningasalur safnsins ásamt ljósmyndasal á 

jarðhæð. Auk þess er sérsýningarrýmið Hornið staðsett á annarri hæð og Torgið er á 

jarðhæð safnsins. Á Torgi Þjóðminjasafnsins hefur skapast hefð fyrir margvíslegum 

sýningum. Þar sýna myndlistarmenn, grunnskólabörn, myndlistarnemar og aðrir hópar 

sem að öllu jöfnu fá ekki að sýna í aðalsölum safnsins. Safnið sýnir með þeim hætti að 

það er opið fyrir nýjungum og því mætti jafnvel búast við sýningum sem brydda uppá 

blöndun á menningarminjum og samtímalist en það væri liður í að opna Þjóðminjasafnið 

fyrir nýjum hópi safngesta. Þorbjörg hefur séð um að skipuleggja sýningar á Torgi og 

segir að þrátt fyrir smæð rýmisins þá sé mikil vinna í kringum sýningarnar enda er staðið 

fyrir allt að tíu sýningum á ári á Torginu (Viðtal við Þorbjörgu Gunnarsdóttur, 23. mars 

2012).  

Fram til ársins 1979 var Bogasalurinn leigður út til myndlistarmanna enda talinn 

ákjósanlegur sýningarsalur fyrir myndlist. Fyrsta sérsýning Þjóðminjasafnsins markaði 

því tímamót í sögu safnsins en Steindór Sigurðsson, leikmyndahönnuður, gerði sýningu 

um ljósfæri sem opnaði í janúarlok 1979. Sýningin bar heitið Ljósið kemur langt og 

mjótt. Hönnuðurinn Steindór vann með fræðimönnum en sýningin var unnin í samvinnu 

við Guðmund Ólafsson fræðimann sem ritað hafði grein um efnið. Upp frá þessu voru 

sérsýningar unnar í Þjóðminjasafninu og Bogasalur ekki lengur leigður út (Viðtal við Lilju 

Árnadóttur, 2. mars 2012). 

Þegar Lilja var við nám í Svíþjóð heimsótti hún söfn, meðal annars í Danmörku. Þar 

mótuðust hugmyndir hennar um hvað samtímasöfn ættu að bjóða uppá og voru 
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sérsýningar eitt af því. Þó að fyrst í stað hafi breytingar ekki verið hraðar hjá 

Þjóðminjasafni Íslands og sérsýningar ekki margar þá var eigi að síður um mikla 

breytingu að ræða á stefnu safnsins þegar útleiga á Bogasal lagðist af og hann nýttur 

fyrir sérsýningar Þjóðminjasafnsins. Grunnsýning safnsins hafði þá staðið óbreytt frá 

opnun safnsins árið 1950. 

Grunnsýningar safna standa í flestum tilfellum í áratug eða jafnvel töluvert lengur. 

Slíkar sýningar eru viðamiklar og spanna langa sögu. Til að þessháttar sýning verði ekki 

sundurlaus er nauðsynlegt að hafa gott handrit til að vinna með en með því móti er 

öllum starfsmönnum uppsetningar og undirbúningsvinnu ljóst hver rauði þráður 

sýningarinnar er. Annað er upp á teningnum með sérsýningar. Það er að minnsta kosti 

tilfellið með hornasýningu Lilju en einnig er það mat  Ágústu að handrit að sérsýningum 

þurfi að vera mjög „lifandi plagg“ sem getur tekið breytingum. Hugmynd að útfærslu 

sérsýningar kviknar og sýningarstjóri/höfundur byrjar að vinna að henni, lesa og grúska í 

heimildum og rannsóknum. Endanleg útkoma er hinsvegar ekki endilega sú sama og lagt 

var upp með í byrjun. Þannig getur handrit verið hamlandi að vissu leyti, komið í veg 

fyrir að sýningarstjóri/höfundur og aðrir sem að sýningargerð starfa geti komist á flug. 

Að sögn Ágústu er „creative moment“ ákaflega mikilvægt í því ferli sem sýningagerð er.  

Þó að þetta sé skoðun Ágústu og hún geri sjálf ekki formlegt handrit að þeim 

sérsýningum sem hún er sýningarstjóri/höfundur að þá vann hún eftir handriti þegar 

hún var sýningarstjóri/höfundur að ljósmyndasýningu Hjálmars R. Bárðarsonar í 

ljósmyndasal Þjóðminjasafnsins. Handritið var útskriftarverkefni Kristínar Höllu 

Baldvinsdóttur úr hagrænni menningarmiðlun frá Háskóla Íslands.  

Þegar ég hitti Ágústu í fyrsta sinn í tengslum við starfsnám mitt hjá safninu tók ég 

eftir að hún var full af eldmóði þegar hún talaði um sýningu á ljósmyndum og 

persónulegum munum Hjálmars. Sýningin var opnuð í október 2011 og ég var svo 

heppin að koma að undirbúningsvinnunni og gat því fylgst með Ágústu, Ingu Láru 

Baldvinsdóttur fagstjóra Ljósmyndasafns Íslands, og Ívari Brynjólfssyni, ljósmyndara 

Þjóðminjasafns Íslands, að störfum. Inga Lára skrifaði sýningartexta en þær Ágústa 

höfðu þá rætt hvers konar tón þær vildu hafa í textunum. Þá völdu þær stöllur ásamt 

Ívari ljósmyndir út frá vali Kristínar Höllu. Í sameiningu var ákveðið hvaða myndir skyldu 
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þjóna lykilhlutverki á sýningunni. Handritið gerði ráð fyrir að persónu Hjálmars væru 

gerð skil og munir úr hans eigu sýndir.  

Það kom í minn hlut að velja persónulega muni úr eigu Hjálmars. Ég las handrit 

Kristínar Höllu og fékk tilfinningu fyrir hver maðurinn Hjálmar var. Þá hófst ég handa við 

að fara í gegnum þau gögn og muni sem til staðar voru í húsnæði Þjóðminjasafnsins í 

Vesturvör. Ég fékk svo það verkefni að raða munum, skjölum, skyssubókum og öðru sem 

ég taldi að varpað gæti ljósi á hver Hjálmar R. Bárðarson var. Þarna upplifði ég þetta 

„creative moment“  sem Ágústa telur að sé svo mikilvægt  fyrir sýningarstjóra/ höfunda. 

Um sýningargerð á menningarminjasöfnum segir hún: 

Það er allt önnur vinna þegar unnið er með verk látins fólks eða 

hugmyndir. Þú getur leyft þér allt öðruvísi vinnu ef höfundur er látinn. 

Hinsvegar er ég alls ekki frjáls hér né í listasafni, ég er starfsmaður en ekki 

aðeins fengin í eitt verkefni og þess vegna þarf ég að vinna undir ákveðnu 

valdi. Þegar ég setti upp Hjálmar, þá var ég að vissu leyti frjáls þó ég hafi 

unnið með Ingu Láru og Ívari, við áttum þetta creative moment saman 

(Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur, 15. mars 2012). 

Í þessu verkefni var höfundur handrits vissulega sýningarhöfundur, hinsvegar er 

þetta gott dæmi um hve óljós mörkin milli hlutverka framkvæmdastjóra og höfundar eru 

á safni. Þrátt fyrir að Ágústa, Inga Lára og Ívar væru ekki eiginlegir höfundar 

sýningarinnar þá settu þau samt sem áður mark sitt á sýninguna með vali á myndum, 

uppsetningu og texta. Ágústa sagði mér að í flestöllum tilfellum gengi slíkt samstarf vel 

en hún hefur áralanga reynslu af slíku. Hún segist hafa lært að vera ekki staðföst þegar 

kemur að ákvörðunum og hugmyndavinnu. „Þú átt að vera eins sveigjanlegur eins og þú 

getur, ef hönnuður kemur til dæmis með hugmyndir sem þjóna verkinu“ er skoðun 

Ágústu (Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur, 15. mars 2012). 

Hvort sem starfið fellst í höfundarvinnu eða framkvæmd þá er alveg ljóst að 

hönnuður sem fenginn er til starfa fær ekki frjálsar hendur. Ágústa segir að hönnuðir líti 

á það þannig að þeir séu að vinna fyrir sérfræðinga á safninu og séu til staðar til að 

þjóna þeim og verkefninu (Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur, 15. mars 2012). Einn 

viðmælenda minna sagði mér að hún hefði lent í hönnuðum sem vildu ráða verkinu og 
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áttuðu sig ekki á að sérfræðingur safnsins er sá sem verður að taka lokaákvörðun er 

varðar endanlegt útlit sýningar. Hún sagði þó að auðvitað þyrfti að hlusta á hugmyndir 

hönnuðar því oft kæmu þeir með lausnir sem sýningarstjóri/höfundur hefði ekki séð 

fyrir og því væri oft mikið að græða á góðu samstarfi við þá. 

Ég spurði því Ágústu hvort það væri nauðsynlegt að fá hlutina á heilann til þess að 

þeir heppnuðust vel. Hún svaraði: 

Já, eins mikið og maður mögulega getur. Stundum nær maður ekki að hafa 

áhuga á efni en ég er þannig að ég tek inn upplýsingar og þær upplýsingar 

festast í heilanum. Það hentar mér ekki að vinna í verkefnum sem ég ekki 

er með allt á hreinu, ég fletti og skoða og verð sérfræðingur því ég þoli 

ekki að láta reka mig á gat. Samræðan er lykilatriðið, eins og fyrir sýningu 

Hjálmars, lykilatriðið var að ræða um verkefnið lengi og í þaula. Ég lít á 

það sem mitt verkefni að það gangi vel og verkefnið verði skemmtilegt, 

það sé stuð og fólk hugsi til baka: djöfull var þetta skemmtilegt!(Viðtal við 

Ágústu Kristófersdóttur, 15. mars 2012). 

4.1 Sýninganefnd 

Sérstök sýninganefnd starfar innan Þjóðminjasafns Íslands. Þessi nefnd býr til hugmyndir 

að nýjum sérsýningum en einnig sendir starfsfólk safnsins og almenningur inn 

hugmyndir að sýningum. Nefndin fjallar um slíkar ábendingar en endanleg ákvörðun um 

sérsýningar er á valdi þjóðminjavarðar.  Ég spurði Ágústu hvað réði vali á sérsýningum 

og hún sagði mér að nefndin ynni með gátlista svo örugglega væri hugað að mismunandi 

hópum þegar efni sérsýninga væri valið. Á þessum gátlista eru konur, karlar, börn en 

síðan verður einnig að huga að safneigninni og þeim skyldum safnsins að sýna 

almenningi gripi úr eigu þess. Það vakti athygli mína að útlendingar eru ekki á 

gátlistanum en Ágústa sagði mér að grunnsýningin væri sú sýning sem fengi ferðamenn 

til að skoða safnið. Sérsýningarnar væru hinsvegar aðallega hugsaðar fyrir Íslendinga en 

með þeim væri hægt að vekja athygli á safninu og fólk kæmi sérstaklega á þær (Viðtal 

við Ágústu Kristófersdóttur, 15. mars 2012).  
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4.2 Rannsókn og heimildaöflun fyrir sérsýningar 

Þegar ákvörðun varðandi sérsýningar hefur verið tekin á Þjóðminjasafninu og 

sýningarstjóra/höfundi verið falið verkefnið hefst viðkomandi handa við að rannsaka eða afla 

heimilda. Flestir þeir sýningarstjórar/höfundar Þjóðminjasafnsins sem ég ræddi við eru 

sammála  því að yfirleitt sé of stuttur tími til að vinna að rannsóknum fyrir sýningar. 

Sýningarstjórinn/höfundurinn viðar að sér því sem fræðimenn hafa skrifað um efni 

sýningarinnar. Í þeim tilfellum sem slíkar rannsóknir eru ekki til staðar er Þjóðháttasafn 

Þjóðminjasafns Íslands ásamt öðrum heimildum notað til að auka á innihald sýninga.  

Freyja Hlíðkvist átti veg og vanda að sýningu um rakstur sem bar heitið Klippt og skorið- 

um skegg og rakstur og var sýnd í Horninu frá maí til ársloka 2010 (Þjóðminjasafn Íslands: 

Klippt og skorið). Sömuleiðis var áðurnefnd sýning, Stoppað í fat, höfundarverk Freyju 

(Þjóðminjasafn Íslands: Stoppað í fat). Lítið sem ekkert lá fyrir af rannsóknum um rakstur og 

skegg og viðgerðir á fatnaði og heimilisbúnaði. Freyja heimsótti rakara og fékk upplýsingar um 

sýningarefnið auk þess sem hún fékk fróðleik úr blaðagreinum. Til að hafa sýninguna sem 

áhugaverðasta nýtti Freyja hins vegar spurningarlista Þjóðháttasafnsins og segir það vera 

„fjársjóð sem endalaust sé hægt að leita í“. Það má því segja að rannsókn fyrir þessar tvær 

sýningar hafi byggst á spurningalistum og þar með heimildum frá almenningi. Um notkun á 

spurningarlistunum sagði Freyja: „ Maður er auðvitað aldrei dómbær á eigin sýningar en ég 

fékk mörg jákvæð komment einmitt um notkunina á þessum heimildum frá fólki“ (Viðtal við 

Freyju Hlíðkvist Ómarsdóttur, 17. apríl 2012). 

Mynd 4 Sérsýningin Klippt og skorið, sýningarstjóri/höfundur Freyja Hlíðkvist Ómarsdóttir. 
Ljósmynd Ívar Brynjólfsson. Þjóðminjasafn Íslands. 
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Minningar annarra eins og ég fjalla um hér á eftir eru góð leið til að höfða til 

safngesta en með því að tengja það sem fyrir augum ber við raunverulegar minningar 

fólks getur safngesturinn náð dýpri upplifun. Með notkun á spurningarlistum 

Þjóðháttasafnsins voru raunverulegar minningar Íslendinga heimild og sá sannleikur val 

sýningarstjórans/höfundarins Freyju Hlíðkvist (Viðtal við Freyju Hlíðkvist Ómarsdóttur, 

17. apríl 2012). 

Spurningalistar eru sendir út til almennings en Þjóðháttasafnið hefur verið starfrækt 

frá árinu 1963. Þeir spurningalistar sem nýlega hafa verið sendir út eru í tengslum við 

kjólasýninguna Tízka- kjólar og korselett í Bogasal, sem áður hefur verið minnst á, og 

munu þær upplýsingar eflaust nýtast sýningarstjórum/höfundum sem og öðrum í 

framtíðinni. Í spurningarlistanum er spurt um heimasaum og fatnað sem saumaður var 

af saumakonum. Þá eru framhaldskólasiðir til athugunnar en slíkar upplýsingar verða 

þegar frá líður án efa gagnlegar heimildir fyrir sýningarstjóra/höfunda framtíðarinnar 

(Þjóðminjasafn Íslands: Þjóðháttasafn).  

Einstaka sérsýningar byggja á rannsóknum fræðimanna en eins og hefur komið fram 

var hornasýning Lilju til dæmis unnin á þann hátt. Sýningin Kistlar og stokkar var 

samvinnuverkefni Freyju og Ágústu. Freyja sökkti sér ofaní rannsóknir Gunnlaugs S. E. 

Briem á höfðaletri en vill þó ekki viðurkenna að hún hafi sjálf stundað rannsóknir þó hún 

sé af öðrum starfsmönnum safnsins talin sérfræðingur í lestri höfðaleturs (Viðtal við 

Freyju Hlíðkvist Ómarsdóttur, 17. apríl 2012).  

Það virðist einkenna sýningarstjóra/höfunda Þjóðminjasafnsins að þegar þeir vinna 

að sérsýningu sökkva þeir sé ofaní efnið og verða sérfræðingar á sviðum sem ekki 

endilega voru sérstakt áhugasvið þeirra. Tímahrakið er helsti óvinur þeirra en Freyja 

segir að núorðið sé hún orðin frekari og taki sér þann tíma sem hún þurfi fyrir 

rannsóknir og undirbúning fyrir sérsýningar. Hún láti þá annað sitja á hakanum á meðan. 

Freyja segir að þegar hún gefi sér meiri tíma komi það sannarlega fram í áhugaverðari og 

dýpri sýningum (Viðtal við Freyju Hlíðkvist Ómarsdóttur, 17. apríl 2012). 

Til enn meiri þægindaauka við sýningargerð er Sarpur, menningarsögulega 

gagnasafnið, aðgengilegt starfsfólki safna. Með einföldum leitarorðum getur til dæmis 

sýningarstjóri/höfundur gert sér grein fyrir hvaða gripi eða myndir er um að velja í 
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safneign. Þá geymir Sarpur einnig upplýsingar um þjóðhætti (Sarpur). Freyja segir mér 

hvernig hún notaði Sarp fyrir sýninguna Stoppað í fat:  

Ég get munað eftir kannski tíu gripum af ákveðinni gerð. Þótt ég hafi séð 

flesta gripina í geymslunni þá hafði ég aldrei skoðað þá með viðgerðir í 

huga. Yfirleitt þegar maður er að vinna að sérsýningu þá er Sarpur 

aðalhjálpartækið auk Þjóðháttasafnsins (Viðtal við Freyju Hlíðkvist 

Ómarsdóttur, 17. apríl 2012). 
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5 Nýjar áherslur í starfi sýningarstjóra/höfunda 

Eins og fram kom í fyrrihluta ritgerðarinnar hefur starf sýningarstjóra/höfunda fyrst og 

fremst verið skilgreint sem starf sérfræðinga, rannsakenda og höfunda sýninga 

(Harrison, 2005: 43). Nýjar áherslur gera hinsvegar ráð fyrir auknu vægi gesta og 

almennings. Minningar annarra og minningar safngesta svo og túlkun safngesta hafa 

þau áhrif á störf sýningarstjóra/höfundar. Hann þarf að taka mið af gestinum en ekki 

einungis eigin sérfræðiþekkingu, hugmyndum og áherslum. Þá geta byggingar safna haft 

áhrif á gesti sem og sýningarstjóra/höfunda. Hér á eftir verða nýjar hugmyndir 

fræðimanna á sviði safnafræði kynntar og dæmi frá viðmælendum mínum notuð til að 

varpa ljósi á hvernig nýjar áherslur hafa áhrif á störf sýningarstjóra/höfunda.  

Sigrún Kristjánsdóttir var safn- og sýningarstjóri að nýrri grunnsýningu í Safnahúsi 

Húsavíkur, eins og áður kom fram. Sigrún fékk til samstarfs við sig hóp af fólki úr ólíkum 

áttum, meðal annars rithöfund, heimspeking og fleiri aðila sem ekki tengdust 

safnastarfi. Sigrún mótaði umræðugrundvöll í því skyni að hugmyndahópurinn áttaði sig 

á hvaða gripir væru til á safninu og til hvers samfélögin í sveitarfélögunum, sem að 

Menningarmiðstöð Þingeyinga standa, ætluðust til af safninu. Sigrúnu fannst sjálfsögð 

kurteisi að taka tillit til fólksins og fjalla um öll sveitarfélögin í nýrri grunnsýningu enda 

standa þau straum af kostnaði við rekstur Menningarmiðstöðvarinnar. 

Hugmyndahópurinn vann með Sigrúnu og hún bjó til grunn að handriti og hafði 

yfirumsjón með hugmyndavinnunni. Tilgangi  samstarfs við hugmyndahóp lýsir Sigrún á 

þennan hátt :  

Maður fær listafólk og allskonar fólk til að toga umræðuna svolítið upp, 

maður vill það en það má auðvitað ekki bara fljúga út í buskann, það 

verður að halda svolítið í taumana en nýta þetta flug oní praktíska hluti 

(Viðtal við Sigrúnu Kristjánsdóttur, 9. mars 2012).  

Það er ljóst að Sigrún fór þá leið að vera leiðbeinandi frekar en alvitur höfundur í 

starfi sínu sem sýningarstjóri/höfundur. Eins og fram hefur komið segir Andrea Witcomb 

að samkvæmt nýjum safnfræðilegum hugmyndum gegni sýningarstjórar/höfundar 
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hlutverki leiðbeinanda þegar hann vinnur með almenningi að sýningum en sé ekki í 

hlutverki sérfræðings. Sigrún fékk ekki aðeins áðurnefndan samstarfshóp til að vinna að 

hugmyndum heldur er allur texti sýningarinnar kominn frá fólkinu í sveitarfélaginu og 

þegar ég spurði Sigrúnu hvernig hún hefði fundið þessar frásagnir þá svaraði hún:  

...eitthvað sem fólk hefur skrifað í dagbókum, árbókum Þingeyinga eða 

Þjóðháttasafni Þjóðminjasafnsins, þetta var mikil leit, mikil vinna að finna 

þetta en kemur vel út því þá eru einstaklingar að segja frá sinni sýn, 

reynslu eða sannleika. Það er jafn mikill sannleikur og hver annar (Viðtal 

við Sigrúnu Kristjánsdóttur, 9. mars 2012). 

Með því að nota texta frá almenningi gaf Sigrún íbúum Þingeyjarsýslu færi á að vera 

óbeinir þátttakendur í sýningu sem fjallar um þá, forfeður þeirra, náttúru og menningu. 

Sigrún segir frásagnir íbúanna vera jafn mikinn sannleik og hvern annan. Í sama streng 

tekur Gaynor Kavanagh en hún bendir á að sannleikur eins sé ekki endilega 

sannleikurinn fyrir öðrum (Kavanagh, 1999: 3). Sýningarstjórinn/höfundurinn þarf að 

velja og hafna þegar kemur að vali á sýningargripum og texta. Valið er ekki einungis háð 

faglegu mati viðkomandi heldur einnig smekk og tilfinningu. Sú leið sem hver 

sýningarstjóri/ höfundur ákveður að fara er því alltaf sköpunarverk viðkomandi og segir 

til um hver hann er og hvaða áherslur hann telur mikilvægar (Kavanagh, 1999:3).  

Bakgrunnur sýningarstjóra/ höfundar er meðal annars það sem hefur áhrif á 

áherslur í sýningargerð viðkomandi. Sigrún valdi til dæmis að fara þjóðfræðilega leið í 

gerð á grunnsýningu á Húsavík en þar fékk fólkið að segja frá og Sigrún tengir þjóðsögur 

við náttúru og mannlíf (Sigrún Kristjánsdóttir, 2010). Þorbjörg Gunnarsdóttir er 

hinsvegar menntuð í myndlist og var sýningarstjóri/höfundur listsýninga á listasöfnum í 

mörg ár og er enn viðloðandi slík störf. Hún sagði mér að hið fagurfræðilega væri alltaf 

mikið atriði fyrir hana. Litaval og uppsetning þurfi að gleðja augað þó að innihaldið þurfi 

vissulega að vera innihaldsríkt og vel unnið (Viðtal við Þorbjörgu Gunnarsdóttur, 23. 

mars 2012). Þegar Þorbjörg nam safnafræði í Amsterdam var lögð áhersla á þverfaglega 

nálgun, meðal annars í starfi sýningarstjóra/höfunda. Þá hafði 

sýningarstjórinn/höfundurinn Harald Szeemann sem áður var minnst á, til dæmis leikið 

sér að því að blanda saman ólíkum verkum og sýna þar með hve ólíkir hlutir geta átt 
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margt sameiginlegt. Þetta er skýrt dæmi um að fræðslugildi safna var orðið að veruleika, 

söfn áttu ekki aðeins að skemmta fólki og gefa færi á upplifun heldur einnig að fræða og 

vekja fólk til umhugsunar.  

Þegar Þorbjörg kom heim úr námi var það hennar fyrsta verk að setja upp 

opnunarsýningu í Hafnarhúsi sem byggði á safnkosti Listasafns Reykjavíkur. Full af 

eldmóði og hugmyndum úr náminu vildi hún stilla upp ólíkum verkum en ekki bara setja 

þau í einhverskonar röð eins og áður hafði verið gert. Á sýningunni var til dæmis verki 

myndlistarmannsins Einar Garibaldi stillt upp með gömlu Þingvallamálverki. Slíkt þótti, 

að sögn Þorbjargar, djarft árið 2000 í Listasafni Reykjavíkur (Viðtal við Þorbjörgu 

Gunnarsdóttur, 23. mars 2012).  Sýningarstjórar/höfundar höfðu þá leikið sér að slíkum 

hugmyndum í áratugi en sýning í MoMa í New York olli einmitt fjaðrafoki vegna 

blöndunar á ólíkum verkum. Þar var gripum frá Afríku stillt upp við hlið verka eftir 

meistara á borð við Picasso. Sýningarstjórar/höfundar sýningarinnar vildu sýna gestum 

hve líkir hefðbundnir gripir ættbálka frá Afríku væru nútímalist og að ólíkir 

menningarheimar ættu meiri samleið en fólk vildi sjá (Clifford, 1988: 191).  

5.1 Sýningarstjóri/höfundur og almenningur 

Eitt af meginmarkmiðum safna er að veita sem flestum tækifæri á að njóta þjónustu 

þeirra með aðgengi að sýningum. Til þess að svo megi vera og gestum safna fjölgi þarf 

meðal annars umræðu í kringum sýningar og að þær höfði til ólíkra hópa samfélagsins 

(Hein, 1998: 177). Svo að söfn eigi möguleika á fjármagn frá yfirvöldum verða þau að 

sýna að almenningur sækist eftir að upplifa það sem boðið er uppá. Ein leið til að auka 

gestafjölda safna er að setja fram sýningar sem höfða til ólíkra hópa samfélagsins en 

söfn í samtímanum eru í samkeppni við kvikmyndahús, skemmtigarða, íþróttasvæði og 

margt fleira um frítíma fólks (Kotler og  Kotler, 1998: 313-314). Söfn hér á landi hafa ekki 

farið varhluta af þessari þróun og Þjóðminjasafn Íslands er eitt þeirra. Jafnvel þó að  

íslensk söfn þurfi ekki að keppa við Disney-skemmtigarða má velta því fyrir sér hvort 

verslunarmiðstöðvar landsins eru í samkeppni við söfn enda safnast þar fyrir margmenni 

um helgar. Sýningarstjórar/höfundar eru einn hlekkurinn í safnastarfi sem getur breytt 

þessari þróun en það er vissulega á valdi þeirra að setja sýningar fram á þann hátt að 

þær höfði til fólks. Það er hinsvegar ekki á valdi sýningarstjóra/höfunda að velja 
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sýningarefni þó að vissulega geti þeir haft áhrif með því að leggja hugmyndir fram við 

sýninganefnd. 

Ágætt dæmi um sýningar sem höfða til markhóps sem er stór og til þess fallin að 

auka gestatölur safns er sýningin Tízka- kjólar og korsilett. Utanaðkomandi 

sýningarhöfundur var fenginn til samstarfs við sýningarstjóra safnsins. Sýningin hefur frá 

fyrsta degi dregið að sér annarskonar gesti en til dæmis áðurnefnd sýning með 

útskornum drykkjarhornum. Konur á öllum aldri flykkjast á sýninguna enda höfðar 

sýningarefnið til kvenna sem hafa áhuga á tísku, saumaskap eða tíðarandanum sem 

sýningin ber með sér. Á opnun sýningarinnar mættu nokkrar af þeim konum sem lánuðu 

kjóla á sýninguna en einnig saumakona sem saumað hafði allmarga kjóla um dagana. 

Þessar konur voru þakklátir gestir og margar höfðu orð á því að þær hefðu ekki komið á 

safnið síðan því var breytt. Það er því ljóst að slík sýning, sýning sem fær hóp í 

samfélaginu til að taka þátt með því að lána gripi eða einfaldlega sýning sem gleður 

stóran hóp, eykur gestatölur umtalsvert. Slík aukning getur hæglega valdið því að 

fastagestahópur safnsins stækki enda ljóst að gestir sem skoðað hafa kjólasýninguna 

hafa orð á því við starfsfólk safnsins hve áhugavert og fallegt safnið sé í heild.3 

 Í tilfelli Tízka- kjólar og korsilett var Ágústa titluð fagstjóri sýningar en starfaði eins 

og framkvæmdastjóri. Ágústa hélt utanum tíma-og fjárhagsramma verkefnisins svo og 

vinnu þeirra sem komu að uppsetningunni. Sýningarhöfundur á Þjóðminjasafni Íslands 

er vanur að skrifa grein í bók um sérsýningar en í þessu tilfelli var það hinsvegar 

framkvæmdastjórinn sem sá um þann lið auk textagerðar á sýningunni sjálfri. 

Rannsóknir sem fóru fram jafnhliða sýningarvinnu sá Ágústa einnig um og því ljóst að 

þrátt fyrir að annar höfundur væri að sýningunni þá kom fagstjóri sýningar engu að síður 

að höfundarvinnu (Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur, 15. mars 2012). 

 Sýningar sem almenningur tekur virkan þátt í virðast æ algengari í safnastarfi 

erlendis (Hein, 1998: 35). Slíkar sýningar hafa til dæmis verið settar upp í London. 

Innflytjendur voru fengnir til liðs við sýningarstjóra/höfunda í því skyni að skapa nýja 

Lundúnasögu, sögu sem gerði innflytjendur sýnilega. Sýningarstjórar/höfundar voru 

staðsettir á bílastæðum stórmarkaða og á fleiri óhefðbundnum stöðum með það fyrir 

                                                      
3 Gestir tjáðu sig um sýninguna við starfsfólk í gæslu safnsins og þá kom í ljós að margir höfðu 
ekki komið á safnið eftir endurnýjun. 
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augum að ná til fólks af ólíkum þjóðfélagshópum. Munnlegu efni var safnað hjá fólki 

sem til þessa hafði ekki verið fastagestir safna né þátttakendur sýninga (Hein, 1998: 35). 

Að mati Margret May þurfa sýningarstjórar/höfundar að virkja almenning í sýningargerð 

til að stækka hóp fastagesta á söfnum en með því að gefa fólki kost á að deila þekkingu, 

sögum og reynslu eykst áhugi þeirra sem taka þátt, svo og annarra gesta, til muna (Lord 

og  Lord, 2002: 347).  

Enn sem komið er hefur þessum aðferðum ekki verið beitt hjá Þjóðminjasafni 

Íslands en áðurnefndir spurningalistar Þjóðháttasafns eru heimildir frá almenningi sem 

nýttar eru af sýningarstjórum/höfundum. 

5.2 Minningar og sannar sögur 

Söfn setja upp sýningar fyrir almenning, fólk sem ef til vill hefur ekki brennandi áhuga á 

viðfangsefni safna. Safngestir koma af ýmsum ástæðum á safn. Gaynor Kavanagh segir 

að margar hversdagslegar ástæður gætu verið fyrir slíku. Ein ástæða gæti verið sú að 

bensínverð hefur hækkað og fólk ferðast minna en áður í fríum. Aðrar ástæður gætu 

einnig verið fyrir safnheimsókn, til dæmis að kvikmyndahúsin bjóði ekki uppá mynd sem 

höfðar til viðkomandi eða rigning hamli útivist (Kavanagh, 1999: 7). Gestir sem koma á 

safn af öðrum ástæðum en brennandi áhuga á sýningum og sögu eru aðallega að 

sækjast eftir skemmtilegum tíma á safni. Þessir gestir eiga vissulega það besta skilið og  

sýningarstjórar/höfundar eru því skyldugir að gera allar sýningar eins sannar og hægt er 

enda þótt gestirnir séu ekki sérfræðingar eða sérstakir áhugamenn um efni sýninga. 

Safngestir verða, að mati Buckley, að treysta á að það sem fyrir augu ber sé unnið af 

fagfólki og sé byggt á rannsóknum þó svo að krafan um skemmtilegar sýningar sé til 

staðar (Buckley, 1996: 50).  

Eitt af verkefnum sýningarstjóra/höfunda er að fá safngestinn, sem ekki er 

sérfræðingur í efni sýningar, til að fá áhuga á viðfangsefni safnsins. Það skiptir miklu máli 

að miðlað sé á áhugaverðan hátt og að mati Kavanagh að sú saga sem sögð er sé tengd 

fólki (Kavanagh, 1999: 7-9). Ef sýningarstjóra/höfundi tekst vel til getur gesturinn sett sig 

í spor þeirra sem sýningin fjallar um. Tilgangur sýningar fer að öðrum kosti forgörðum, 

er skoðun Kavanagh, að minnsta kosti fyrir gest sem ekki er sérfræðingur í viðfangsefni 

hennar. Kavanagh leggur til að minningum sé miðlað en með því gefi 
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sýningarstjóri/höfundur gestum færi á að upplifa söguna og skapa eigin minningar 

tengda sýningunni og safninu í heild. Í slíkri safnaheimsókn verða til minningar sem 

gesturinn býr að (Kavanagh, 1999: 7-9). Sýningarstjórar/höfundar samtímans miðla 

samkvæmt kenningu Kavanagh ekki aðeins liðnum tíma og atburðum heldur minningum 

raunverulegs fólks sem sýningargestir upplifa og úr verður minning í huga safnsgestsins. 

 Á annarri hæð Þjóðminjasafnsins er sannarlega ekki verið að miðla sögu sem tengist 

minningum gesta enda saga íslensku þjóðarinnar frá árinu 800 sögð með mismunandi 

hætti. Gestum safnsins er hinsvegar gefinn kostur á að upplifa minningar íbúa landsins 

allt frá landnámi. Í hverju hólfi grunnsýningarinnar er, eins og áður kom fram, gestum 

gert kleift að kynnast lífi fólks á mismunandi tímabilum og við mismunandi aðstæður. 

Þessar minningar  eru vissulega ekki raunverulegar minningar heldur tilbúnar minningar 

sem byggðar eru á heimildum sagnfræðinga, þjóðfræðinga og forleifafræðinga. 

Frásagnirnar eru útfærðar þannig að gestir geti betur gert sér í hugarlund hvernig lífi 

fólks var háttað á mismunandi tímabilum. 

 Sýningarstjórar/höfundar grunnsýninga gera ekki aðeins sögu lands og þjóðar skil, 

heldur einnig minningum safngesta (Kavanagh, 1999: 9). Minningar eru eitt af 

hlutverkum sýningarstjóra/höfunda á Þjóðminjasafni Íslands ef glöggt er skoðað. Saga 

íslensku þjóðarinnar á grunnsýningu safnsins er vissulega ekki tengd minningum 

safngesta en þar geta safngestir hinsvegar eignast minningar sem tengjast 

safnheimsókninni. Einnig rifja ýmsir safngripir upp minningar hjá gestum. Sérsýningar 

eru sérstaklega vel til þess fallnar að gestir rifji upp eigin minningar. Minningar þurfa þó 

ekki að vera manns eigin heldur geta minningar annarra og jafnvel tilbúnar minningar 

annarra skipt miklu máli fyrir  upplifun gesta. Með því að hleypa gestinum að fólkinu 

sem átti og notaði gripina sem sýndir eru býður sýningarstjóri/höfundur safngestinum 

að taka þátt í löngu horfnu lífi (Kavanagh, 1999: 8).  Safngestir geta því án efa gert sér 

betur í hugarlund hvernig líf raunverulegs fólks var á þeim tímabilum sem grunnsýningin 

eða sérsýningar fjalla um. Á þriðju hæð Þjóðminjasafnsins eru minningarnar sem unnið 

er með ekki einungis minningar annarra heldur einnig gesta. Ef fylgst er með gestum 

skoða færibandið svokallaða, en á færiband af flugvelli hafa verið settir samtímalegir 

gripir, má heyra frásagnir frá mismunandi tímabilum, en þar segir fólk sögur úr eigin lífi 

og minningum sem tengjast gripum sem skoðað er. Í slíkum tilvikum eru gestir jafnvel að 
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búa til minningar fyrir framtíðina, til að mynda þegar foreldrar eða afi og amma segja frá 

lífinu á stríðsárunum eða sögum í tengslum við gripi sem viðkomandi man eftir. Þar sem 

færibandið sýnir gripi frá 1900-2000 er vissulega um mjög vítt minningatímabil að ræða 

og þannig geta gestir á ólíkum aldri rifjað upp og rætt minningar sínar. Það er á valdi 

sýningarstjóra/ höfunda að setja gripi og texta þannig fram að minningar annarra og 

minningar gesta nái að lifna. Minningargerðarfólk gæti sýningarstjórar/höfundar 

framtíðar kallað sig enda eru minningar nýtt og spennandi hlutverk sem þeir þurfa í 

auknum mæli að takast á við (Watson, 2007: 375). 

5.3 Túlkun sýningarstjóra/höfundar 

Eileen Hooper-Greenhill er einn þeirra fræðimanna sem er umhugað um 

túlkunarhlutverk sýningarstjóra/höfunda. Hún heldur því fram að margir 

sýningarstjórar/höfundar streitist á móti gagnrýnni hugsun og vilji frekar líta á hlutverk 

sitt sem praktíska starfsmenn safna sem hafi ekki tíma til að sinna slíkum óþarfa sem 

vangaveltur um túlkun séu (Hooper-Greenhill, 1992: 3). Persónuleg túlkun er matsatriði 

og skiljanlegt að mörgum þyki erfitt að setja menningarminjar og sögu þjóðar í samhengi 

við persónubundna skoðun og sýn sýningarstjóra/höfunda. Munir og texti segja sögu á 

menningarminjasöfnum og því mætti líta á söfn sem geymsluskemmu þekkingar sem og 

gripa segir Hooper-Greenhill. Ef framsetning og samhengi í uppsetningu sýninga er 

hinsvegar ekki skynsamlega leyst er eins víst að sýningin missi marks (Hooper-Greenhill, 

1992: 4).v  

Vegna þess hve margir koma að sýningagerð má líta svo á að hlutverk 

sýningarstjórans/ höfundarins sé fremur tengt túlkun og leiðum til að auðvelda 

safngestum að skilja sýningar og tengjast viðfangsefni þeirra (Lord og  Lord, 2002: 345). 

Við fyrstu sýn eru menningarminjar ekki settar fram á þann hátt að persónuleg túlkun 

sýningarstjóra/höfundar hafi ráðið för. Ætla mætti að ríkjandi söguskoðun og 

fyrirliggjandi rannsóknir fræðimanna hafi sitt að segja um túlkun 

sýningarstjóra/höfundar. Sýningarstjóri/höfundur í samstarfi við aðra aðila ákveður 

hinsvegar hvaða gripir eru valdir til að sýna og í hvaða samhengi (Hooper-Greenhill, 

1992: 5). Í slíku vali fellst túlkun. Þá eru textar einnig leið til að túlka persónulega svo og 

uppsetning muna og ritaðs máls. Persónuleg túlkun og einkenni sýningarstjóra/ 
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höfundar og hönnuða eru því til staðar. Að mati Sigrúnar er það höfundur sýningar sem 

setur fram það sem hann telur að sé rétt og í því felst túlkun. Sýningarstjóri/höfundur 

getur með orðalagi bent á að ekki sé um óyggjandi sannleika að ræða heldur einfaldlega 

það sem sýningarstjóri/höfundur telur rétt. Dæmi um slíkt orðalag er: líkur eru á eða 

talið er (Viðtal við Sigrúnu Kristjánsdóttur, 9. mars 2012).  

Túlkun sýningarstjóra/höfundar hefur mismunandi áhrif á safngesti. Eins og Jem 

Fraser fjallar um í grein sinni Museums, drama, ritual and power þá túlka gestir sýningar 

á ólíkan hátt. Uppruni, reynsla, menntun og áhugamál gesta hefur áhrif á túlkun þeirra, 

líkt og fram kom í rannsókn Falk og Dierkin frá árinu 2000 (Falk, 2007: xiii). Fraser heldur 

því fram að söfn geti haft sterk áhrif á líf fólks og vitsmunalegan þroska gesta. Líkt og 

leikhúsið (eða óperan) eru sýningar ekki þáttur af raunverulegu lífi gesta heldur leið til 

að líta inn í annan heim, annan veruleika og túlka eftir eigin reynslu eða ástandi hvers og 

eins. Fraser leggur til að sýningarstjórar/höfundar nýti sér þessi líkindi með leikhúsi (eða 

óperu eins og ég hef fjallað um í inngangi) enda geti þeir lært af aðferðum leikstjóra við 

miðlun á menningararfi til fólks (Fraser, 2007: 291). Hún bendir á að safngestum sé ólíkt 

leikhúsgestum gert kleift að taka þátt í sýningum. Þannig taki gestir þátt með því að 

túlka sjálfir og leggi áherslu á ólíka hluta sýningarinnar, allt eftir áhugasviði og 

einkennum hvers gests. Á þann hátt er gesturinn ekki aðeins áhorfandi og sá sem þiggur 

upplýsingar sérfræðinga og nýtur fegurðar safnmuna heldur þátttakandi sem upplifir og 

notar upplifunina í sumum tilfellum í daglegu lífi (Fraser, 2007: 291). 

5.4 Túlkun á listasafni  

Hlutverk sýningarstjóra/höfunda á listasöfnum og á menningarminjasöfnum eru að 

mörgu leyti lík. Einn viðmælenda minna sagði að einn aðalmunurinn væri að á listasafni 

væri sýningarstjóri/höfundur oft að vinna með verk lifandi höfunda og því þyrfti að taka 

tillit til óska listamanna. Eins og fram kom fyrr í ritgerðinni vinna sýningarstjórar/ 

höfundar Þjóðminjasafnsins stundum með utanaðkomandi sérfræðingum og í slíkum 

tilvikum þurfa sýningarstjórar/höfundar að vera í hlutverki sendiherra safnsins eins og 

því er lýst í vinnureglum fyrir sýningarstjóra/höfunda CurCom (A Code of Ethics for 

Curators, 2000).  
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Ég bað Þorbjörgu Gunnarsdóttur um að segja frá ólíkri vinnu við sýningargerð á 

listasöfnum annarsvegar og Þjóðminjasafninu hinsvegar. Hún telur að það sem skilji að 

uppsetningar sýninga á þessum ólíku tegundum safna sé að á listasafninu sé gert ráð 

fyrir að jafnvel fram á síðustu stundu sé sýningarstjóri/höfundur að móta sýningu. Hún 

sagði mér frá því þegar virtur sýningarstjóri skipti um skoðun á síðustu stundu og 

nóttinni fyrir sýningaropnun var varið í að skipta málverkum á milli sýningarsala. 

Þorbjörg segir að slíkt yrði varla liðið á menningarminjasafni og oft örli á skilningsleysi ef 

sýningarstjóri/höfundur er ekki með fyrirframákveðið skipulag á uppsetningu löngu áður 

en vinnan hefst. Slíkt hlýtur að hefta skapandi vinnubrögð og möguleika á túlkun að 

hennar mati. Bakgrunnur Þorbjargar úr myndlist og uppsetning á menningararfi í formi 

málverka hefur án efa áhrif á störf hennar og hefur mótað vinnubrögð hennar (Viðtal við 

Þorbjörgu Gunnarsdóttur, 23. mars 2012).  

Þorbjörg lýsir þróun á sýningarmálum og starfi sýningarstjóra/höfunda þannig að 

fyrst hafi listasöfn raðað verkum upp í nokkurskonar virðingarstiga. Aðalverkin, verk 

meistaranna blöstu við og voru aðalatriðið. Seinna var farið að raða og flokka eftir 

skólum og tímabilum og eftir miðja 20. öldina voru ákveðnir listamenn orðnir það virtir 

að þeir fengu eigin sýningar. Hún segir: „Svo þegar curatorar koma til sögunnar þá nota 

þeir bara listaverkin sem eitthvað material sem þeir túlka sinn boðskap með“ (Viðtal við 

Þorbjörgu Gunnarsdóttur, 23. mars 2012). Skilgreining Lord og Lord á 

sýningarstjórum/höfundum á listasöfnum samtímans er á þessum nótum en þau segja 

þá vera álitna nokkurskonar framlengingu listamanna og í samsýningum séu það þeir 

sem velji saman listamenn, þemu og aðferðir við að miðla einhverju sem viðkomandi 

sýningarstjóri/höfundur hefur ákveðið að væri rauði þráður sýningar (Lord og  Lord, 

1997: 234).  

Að túlka boðskap með verkum ætti að vera jafn eðlilegt á menningarminjasafni og 

það er á listasafni. Menningarminjar eru til dæmis mjög vel til þess fallnar að vekja upp 

minningar hjá einstaklingum og hópum. Sameiginlegar minningar eru meðal annars það 

sem gerir hópa að hópum og þjóðir að þjóðum. Að velja gripi og aðferð til að sýna auk 

þess að semja texta sem fellur í kramið er í sjálfu sér list. Munir, myndir og frásagnir 

fólks í formi texta eða hljóðs er það sem kemur af stað persónulegum minningum hjá 

safngestum en einnig sameiginlegum minningum þeirra (Kavanagh, 1999: 9). 
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5.5 Áhrif á túlkun 

Saga, hefðir, þekking og persónulegt mat eru ekki einu atriðin sem stjórna störfum 

sýningarstjóra/höfunda. Aðstæður í samfélaginu geta einnig haft áhrif á hvernig 

sýningarstjóri/höfundur kýs að setja fram texta og muni. Söfn þurfa að þjóna mörgum 

herrum og það getur haft áhrif á persónulega túlkun sýningarstjóra/ höfunda. „Söfn 

þurfa að spila mörg lög sem samt eru stillt þannig saman að það sé þessi virði að hlusta 

á þau“ (Hooper-Greenhill, 1992: 1). Þetta er góð samlíking en þessi mörgu lög vísa án 

efa til þess að smekkur, bakgrunnur og þarfir gesta eru misjafnar en allar jafn 

mikilvægar. Sýningarstjórar/höfundar þurfa því að setja fram áhugaverðar sýningar fyrir 

gesti sem samt sem áður að koma túlkun og smekk sínum á framfæri.  

Sýningarstjórar/höfundar þurfa ekki aðeins að taka mið af þörfum safngesta heldur 

einnig að taka tillit til ýmissa aðstæðna í samfélögum eða hjá hópum. Það væri til að 

mynda óviðeigandi að setja upp sýningu um snjóflóð, og samfélög sem lifa við slíka ógn, 

nema nægilega langur tími væri liðinn frá síðustu mannskæðu snjóflóðunum. Sýningin 

Fyrir ári á Torgi Þjóðminjasafnsins fjallaði um búsáhaldabyltinguna svokölluðu. Gestir 

fengu tækifæri til að deila upplifun sinni og reynslu af hruninu og búsáhaldabyltingunni.  

Í ljós kom að gestir voru ekki tilbúnir til að taka þátt í tilraunum sýningarstjóra/höfunda 

en mjög lítil þátttaka var að verkefninu (Viðtal við Freyju Hlíðkvist Ómarsdóttur, 17. apríl 

2012). Sýningin stóð frá janúar til mars 2010 (Þjóðminjasafn Íslands: Fyrir ári). Í þessu 

tilfelli var Þjóðminjasafnið að gera tilraun til að svara kröfu um að söfn höfði til sem 

flestra og taki á samfélagslegum málefnum (Katla Kjartansdóttir, 2005: 167). 

Sérsýningarnar gera safni einnig kleift að fjalla um mjög ólíka hluti og ná þannig til 

mismunandi hópa  samfélagsins (Lord og  Lord, 1997: 32). Sérsýningar ættu því að vera 

nokkurskonar tæki til að vekja athygli fólks á safninu en með því að fá gesti til að skoða 

sérsýningar eru miklar líkur á að þeir skoði einnig grunnsýningu safnsins.4  

Þó að sérsýningar geti fjallað um margskonar samfélagsmálefni þarf það ekki 

endilega að vera. Það er að minnsta kosti skilgreining Tony Bennett að 

sýningarstjórar/höfundar séu menningartæknifræðinga eða „cultural technicians“. Hann 

heldur því fram að söfn vinni aldrei gegn ríkjandi hugmyndum heldur alltaf með þeim og 

                                                      
4 Í starfi mínu á safninu hef ég fylgst með hópum fólks sem kemur gagngert á sérsýningar en 
notar tækifærið og skoðar grunnsýningu Þjóðminjasafnsins í leiðinni.  
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séu því aðeins að sýna það sem samfélagið og stjórnvöld hafa viðurkennt (Bennett, 

1998: 195).  

Í viðtali við einn sýningarstjóra/höfund Þjóðminjasafnsins kom skýrt fram að ekki 

væri hægt að setja upp sýningu í Þjóðminjasafninu með efni sem sjokkeraði eða ylli usla 

á einhvern hátt. Viðkomandi sýningarstjóri/höfundur sagði mér að þegar 

utanaðkomandi aðilar komi að sýningum hafi í einhverjum tilfellum þurft að útskýra 

stefnu safnsins.  Á listasöfnum er leyfilegt að vera meira ögrandi en á Þjóðminjasafninu 

eru sýningar frekar ritskoðaðar. „Staða Þjóðminjasafnsins er einfaldlega þessi í 

samfélaginu“ sagði viðmælandi minn.  

Þegar kemur að sýningagerð þarf sýningarstjórinn/höfundurinn að takast á við æði 

flókið hlutverk, nokkurskonar vegasalt þar sem mörgum herrum er þjónað; safngestum, 

stjórn safna og jafnvel yfirvöldum og svo persónulegri skoðun sýningarstjóra/höfundar 

og hans túlkun. Þetta vegasalt snýst þó ekki um að kynna sannleikann fyrir fólki heldur 

túlka hann, segir Hein (Hein, 1998: 177). Sýningarstjórar/höfundar eru því ætíð að túlka 

og setja fram sýningar sem vitað er að hefur mjög ólík áhrif á gesti.  

5.6 Að láta fólk og gripi tala 

Eins og fram hefur komið fór Sigrún þá leið að ljá fólki úr Þingeyjarsýslum rödd á 

grunnsýningunni í Safnahúsi Húsavíkur. Þó að Sigrún hafi verið sýningarstjóri/höfundur 

sýningarinnar steig hún með þessum hætti til hliðar úr sæti höfundarins ef svo má að 

orði komast. Hún valdi úr efni og ákvað hvaða sögu skyldi segja. Hinsvegar fór hún þá 

leið að semja ekki textana sjálf heldur fann hún texta heimamanna úr dagbókum, 

árbókum eða þjóðháttasafni og nýtti á sýninguna. Þegar almenningur tekur þátt í 

sýningargerð, eða sýningarefni er valið með aðsókn almennings í huga, eru 

sýningarstjórar/höfundar ekki alvitrir sérfræðingar, segir Witcomb, heldur leiðbeinendur 

sem starfa í þágu safngesta (Witcomb, 2007: 133).  

Með því að gefa röddum fólksins vægi í sýningum er ekki aðeins verið að ljá fólki 

rödd heldur einnig gripum. Textar og gripir eiga í mörgum tilfellum samleið á sýningum 

safna og með textum eru gripir útskýrðir. Notkun gripanna, hvernig þeir voru gerðir og 

af hverjum eru upplýsingar sem oft koma fram í textum með gripum. Þá er sögulegum 

heimildum eða öðru slíku komið að um leið og gripurinn er útskýrður. Augu safngesta 
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opnast á þennan hátt fyrir tíðaranda, siðum og jafnvel náttúru og veðurfari þess tíma. 

Slíkar upplýsingar eru á ábyrgð sýningarstjórans/ höfundar og í valdi viðkomandi hvort 

gestir tengja texta við gripi á þann hátt að gripirnir nái að tala. 

Svo að auka megi gæði sýninga leggur Barbara E. Frank það til að rannsaka þurfi  

gripi og endurskipuleggja sögu þeirra. Hún heldur því fram að gripir sem verði hluti af 

safneign vanti sögu um notkun, tilgang og þá sem áttu gripinn eða bjuggu hann til. 

Gripurinn sjálfur er því einskis virði ef ekkert er vitað um aðstæður hjá fólkinu sem 

upprunalega átti eða notaði hann. Ef hinsvegar vitað er um tilgang, sögu og aðferðir, 

hefðir, fólkið og samfélag þess sem gripinn átti eða notaði verður til samhengi og 

gripurinn öðlast ríkari sess sem einhverskonar staðfesting á fortíðinni. (Frank, 2007: 60-

1). Frank bendir einnig á að í listaheiminum sé verkum ætlað að hreyfa við fólki sem á 

þau horfir. Hún vill hinsvegar að fólki sé gefinn kostur á að skilja list með því að fá 

útskýringar og frásögn af því hvernig listin var gerð (Frank, 2007: 60). 

Margir listamenn, og reyndar margir sýningarstjórar/höfundar listasafna ætlast 

einfaldlega til þess að gestir horfi á verk þeirra og upplifi með því að horfa og túlka út frá 

eigin reynslu og tilfinningum. Haft er eftir Picasso að hann liti svo á að túlkunarhlutverk 

sýningargesta væri mikilvægt enda túlkaði hann sjálfur bara hálfa leið enda gerði hann 

ráð fyrir túlkunarhlutverki gestsins (Worts, 1995: 123). Þegar um myndlist er að ræða 

sem tengist til dæmis lífsháttum fólks á ákveðnum tímum er nauðsynlegt að 

sýningarstjóri/höfundur rannsaki gripi eða myndlist. Þetta er að minnsta kosti skoðun 

Frank sem rannsakaði leðurlist í Afríku og bendir á nauðsyn þess að skilja samfélögin 

sem list sprettur úr (Frank, 2007: 60-64). Í þessu samhengi má benda á list Sölva 

Helgarsonar, Sólon Islandus, sem er til sýnis á þriðju hæð Þjóðminjasafnsins. Ef myndir 

hans væru sýndar án útskýringa myndi gesturinn vissulega njóta fallega flúrsins sem 

einkennir myndlist hans. Sýningarstjórar/höfundar útskýra hinsvegar manninn Sölva, 

hvers konar lífi hann lifði sem flakkari og fyrir hverja hann gerði myndirnar. Þannig gefur 

sýningarstjóri/höfundur gestinum færi á að skyggnast inn í líf Sölva og skilja hvað býr að 

baki myndlist hans. Á þennan hátt verður upplifunin ekki aðeins sjónræn heldur einnig 

vitræn og spurningar vakna um líf íslenskra listamanna á 19.öld. 

Þessi hugleiðing ýtir undir mikilvægi þess að sýningarstjórar/höfundar byggi 

sýningar sínar á rannsóknum. Rannsóknirnar einar og sér gefa þó ekki gripum líf né fólki 
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rödd. Vel útfærður texti sem unnin er út frá fyrirliggjandi rannsóknum gefur safngesti 

menningarminjasafna færi á að stíga skrefi nær fortíðinni og slíkt hlýtur að auka á 

upplifun fólks. Þá er sú leið sem Þjóðminjasafnið fer með því að gefa íbúum landsins 

rödd góð leið til að gefa gestum tækifæri til að stíga inn í annan heim. 

5.7 Minnihlutahópar og sýningarstjóri/höfundur 

Líkt og ég hef bent á þá eru hlutverk sýningarstjóra/höfunda fjölmörg og tengjast ekki 

aðeins augljósum skyldum þeirra við sýningargerð. Nýjar hugmyndir um skyldur 

sýningarstjóra/höfunda gagnvart safngestum virðast oft fara langt út fyrir hefðbundið 

starfssvið þeirra. Þó að ritgerðinni sé ætlað að fjalla um störf sýningarstjóra/höfunda þá 

mun ég hér á eftir fjalla um þau hlutverk sem sýningarstjórar/höfundar sinna ekki en eru 

fræðimönnum hugleikin. Þessi hlutverk tengjast minnihlutahópum og tengslum safna og 

sýninga við þau en Tony Bennett telur að hin jákvæða sýn á söfnin sé ekkert nema 

tálsýn. Það sé útbreiddur misskilningur að söfn kynni menningu og samfélög. Bennett 

bendir á að þegar nánar sé að gáð séu ekki öllum hópum samfélagsins gerð skil 

(Bennett, 1995).  

Ýmsar mögulegar ástæður eru fyrir því að sýningarstjórar/höfundar sinna ekki 

samtímakröfum um að söfn séu fyrir alla hópa samfélagsins en þar er átt við umfjöllun 

um minnihlutahópa og þátttöku innflytjenda og annarra í safnastarfi en nýjar 

safnfræðilegar hugmyndir fjalla meðal annars um þetta (Stam, 2005: 55).  

Ákveðnir hópar samfélaga virðast lítið sækja söfn en skorti á sýningum sem fjalla um 

minnihlutahópa er meðal annars kennt um. Eins og Barry og Gail Dexter Lord benda á 

eru sérsýningar til þess fallnar að fjalla um ólíka hluti og það er, að þeirra mati, tilvalin 

leið til að ná til mismunandi hópa samfélagsins (Lord og  Lord, 1997: 32).  

Ég spurði sýningarstjórana/höfundana, viðmælendur mína, um afstöðu þeirra til 

minnihlutahópa sem sýningarefnis annars vegar og safngesta hins vegar. Mér var sagt 

að innflytjendur væru sannarlega þátttakendur í sýningum og var í því ljósi bent á að 

dönsk kona væri eigandi kjóls á sýningunni Tízka- kjólar og korselett. Slíkt getur 

hinsvegar varla talist þátttaka innflytjenda í safnastarfi eða sýnileiki á sýningum. Þegar 

Sigrún var safnkennari á Þjóðminjasafninu var staðið fyrir margskonar viðburðum fyrir 

fólk af öðru þjóðerni. Hún nefndi sem dæmi japönsk jól sem haldin voru eina aðventuna. 
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Japanskur prestur skrifaði á blað fallegar óskir sem hengdar voru á jólatré með rauðum 

borða. Gestir gátu skrifað óskir sínar á blað og hengt á tréð. Sigrún segir að tréð hafi 

bæði verið „fallegt að horfa á og fallegt í sér“. Síðar höfðu þær stöllur  pólskt jólaþema 

og fleira í þeim dúr sem ætlað var minnihlutahópum eða innflytjendum (Viðtal við 

Sigrúnu Kristjánsdóttur, 9. mars 2012). Á nýliðnum vetri var boðið upp á leiðsagnir á 

pólsku, ítölsku og þýsku á Þjóðminjasafninu. Þá eru ratleikir fyrir börn og fjölskyldur á 

mismunandi tungumálum til boðs og þar með gerir safnið sannarlega tilraun til að bjóða 

erlend börn og fjölskyldur velkomin. Það má hinsvegar einnig líta á þetta sem sjálfsagða 

þjónustu við ferðamenn en ekki endilega viðleitni til að fá minnihlutahópa að sækja 

safnið heim. Enn síður virðast sýningarstjórar/höfundar fá tækifæri til að svara kröfu 

samtímans um umfjöllun um minnihlutahópa. Niðurstaðan hlýtur því að vera sú að 

sýningarstjórar/höfundar Þjóðminjasafns Íslands sinni ekki minnihlutahópum með gerð 

á sýningum. Eins og áður kom fram er það í höndum starfsfólks safnsins og almennings 

að leggja fram tillögur um sýningarefni en sýningarstjórar/höfundar geta vissulega ekki 

ákveðið efni sýninga nema nefnd og þjóðminjavörður hafi samþykkt það. Það er því 

aðeins að litlu leyti í höndum sýningarstjóra/höfunda að sinna nýjum safnfræðilegum 

hugmyndum. 

Margbreytileiki samfélaga og menningararfur er umfjöllunarefni sænska þjóð- og 

mannfræðingsins Barbro Klein. Hún veltir fyrir sér sambandinu milli menningararfs 

þjóða og margbreytileikans en það virðist vera sameiginlegt áhugamál flestra þjóða 

samtímans að halda menningararfi sínum til haga og gera honum hátt undir höfði. Um 

leið flytur fólk flytur búferlum milli landa. Í Svíþjóð er nú nærri fjórðungur landsmanna 

af erlendu bergi brotinn en samt segir Klein að þjóðdansar, þjóðbúningar og þjóðlög hafi 

aldrei verið meira áberandi en einmitt núna (Klein, 2008: 151). Svo virðist vera sem 

hópar fólks hafi meiri þörf en áður til að skilgreina sig frá öðrum hópum. Sú blöndun 

sem á sér stað víða um heim gæti verið ástæða þess að fólk vill draga fram einkenni um 

uppruna sinn en góð leið til að taka á mikilvægi fjölbreytileika eru sýningar á söfnum 

(Adams, 2010: 68). Íslendingar í Berlín borða til dæmis SS-pylsur á 17. júní við hlið 

tyrkneskra nágranna sem borða kebab en báðir hóparnir halda í þjóðareinkenni sín 
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meðal annars með þessum hætti5. Klein bendir á að hugsanlega sé það vegna 

ferðamennsku og þar með af efnahagslegum ástæðum sem menningararfi er nú gert 

hærra undir höfði en áður. Þar með heldur Klein því fram að  almenningur haldi gömlum 

og góðum siðum á lofti og sýningarstjórar/höfundar setji upp hefðbundnar sýningar svo 

að aukning verði á ferðamönnum og þar með hagvexti landsins (Klein, 2008: 154). Ef til 

vill er gaman að velta þessari mögulegu ástæðu þjóðernisvakningar fyrir sér en sjálfri 

finnst mér Klein ganga nokkuð langt. Miklu frekar tel ég ástæðuna fyrir vöntun á 

umfjöllun um minnihlutahópa á söfnum vera tengda þeirri gamalgrónu hugsun að söfn 

eigi að sýna almenningi menningararfinn og sýningarstjórar/höfundar eigi því að sinna 

slíkum verkefnum eða í það minnsta sýningarefni sem tengjast hefðbundnu íslensku 

samfélagi6. Það má þó einnig velta því fyrir sér hvort sýningarstjórar/höfundar sýni 

nægilega mikið frumkvæði þegar kemur að því að framfylgja nýjum hugmyndum í 

sýningargerð og safnastarfi. 

Ein af ástæðum þess að ekki hefur verið ráðist í gerð á sýningu um minnihlutahópa 

eða innflytjendur á Íslandi er kannski sú að í safneign Þjóðminjasafnsins eru ekki til gripir 

eða annarskonar sýningargögn sem geta sagt sögu þessara hópa. Ljóst er að aukinn 

mannafla þyrfti ef ráðast ætti í söfnun á munnlegum frásögnum, myndum og munum 

sem myndu varpa ljósi á sýn innflytjenda eða annarra minnihlutahópa á Íslandi. Til að 

segja sögu fólks og hópa sem ekki hafa átt erindi á sýningar áður þarf söfnun á efni að 

fara fram. Barbro Klein bendir á hugsanlega ástæðu þess að margbreytileika 

samfélagsins hefur ekki verið gerð skil á söfnum í Svíþjóð. Hún segir að ein ástæðan gæti 

verið sú að ef söfnun hæfist í því skyni að fjalla um fjölbreytileika samfélagsins myndi 

fjármagn færast frá forleifarannsóknum yfir í samtímarannsóknir um innflytjendur og 

minnihlutahópa. Slíkar rannsóknir yrðu hinsvegar ekki framkvæmdar af 

fornleifafræðingum. Klein telur að völd þeirrar stéttar í safnastarfi Svíþjóðar hafi 

einfaldlega stærra vægi en krafa nýrrar safnafræði um margbreytileika og sýnileika 

minnihlutahópa á sýningum safna (Klein, 2008: 156).  

                                                      
5 Þetta er dæmi sem ég þekki sjálf en ég bjó meðal annars í Berlín og fylgdist með ólíkum hópum 
fólks halda í þjóðareinkenni sín. 
6 Sérsýningarnar Stoppað í fat og Þetta er allt sama tóbakið eru ágætt dæmi um sýningar sem 
sýna gripi sem flestir Íslendingar kannast að einhverju leyti við. 
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Haci  Akman hittir kannski naglann á höfuðið þegar hann segir að 

sýningarstjórar/höfundar á þjóðminjasöfnum eigi að sýna framá fjölbreytileika 

samfélaga með því að draga fram það sem ólíkt er með hópum innan þeirra (Akman, 

2008: 189). Þetta er vissulega verðugt verkefni fyrir sýningarstjóra/höfunda 

framtíðarinnar en búast má við því að í framtíðinni verði komið til sögunnar nýtt rými 

sýningarstjóra/höfunda!  
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6 Lokaorð 

Á síðastliðnu haustmisseri var ég í starfsþjálfun hjá Þjóðminjasafni Íslands en það var 

hluti af meistaranámi mínu í safnafræði. Þar fékk ég innsýn í starf sýningarstjóra/ 

höfunda og var gefið tækifæri til að takast á við allskyns verkefni sem 

sýningarstjórar/höfundar vinna að öllu jöfnu. Mér varð ljóst að huga þarf að ótal 

atriðum þegar sýning er undirbúin og að ekki reynir aðeins á hæfni 

sýningarstjóra/höfundar sem fræðimanns heldur skipta skipulögð vinnubrögð, 

dugnaður, næmt auga og hugmyndir að lausnum miklu máli. Þá þarf 

sýningarstjóri/höfundur einnig að vera fær í mannlegum samskiptum enda snýst starfið 

að miklu leyti um samvinnu við starfsmenn innan Þjóðminjasafnsins en einnig 

utanaðkomandi aðila.  

Um leið og sýningarstjóri/höfundur les heimildir og viðar að sér efni sem nýtist í 

texta-og sýningargerð þarf hann að huga að öðrum þáttum starfsins. 

Sýningarstjóri/höfundur þarf ætíð að vinna samtímis að ýmsum þáttum sýningargerðar 

en það fer eftir efni og eðli sérsýninga hvernig vinnuferlinu fyrir hverja sýningu er háttað 

og hvort sýningarstjóri/höfundur er í skapandi hlutverki eða vinnur eins og 

framkvæmdastjóri. Þessi tvö starfsheiti, sýningarstjóri annars vegar og 

sýningarhöfundur hins vegar, eru notuð á Þjóðminjasafni Íslands eftir því hvort um 

höfundarverk er að ræða eða ekki. Á öðrum söfnum, listasöfnum sem og minjasöfnum, 

er starfsheitið sýningarstjóri notað í öllum tilfellum. Oft eru fleiri en einn höfundur að 

sérsýningum. Þá vinna sýningarhöfundar saman að mótun á sýningarefninu. Sérstök 

sýningarnefnd starfar innan Þjóðminjasafnsins en nefndin kemur með hugmyndir að 

sýningum en tekur einnig til umfjöllunar tilllögur almennings og starfsmanna safnsins. 

Þegar nefndin hefur fjallað um sýningartilllögur er endanleg ákvörðun um val á 

sérsýningum á valdi þjóðminjavarðar.  Sýningarstjórar/höfundar fá úthlutað sýningum til 

að vinna að og það er að einhverju leyti á valdi sýningarstjóra/höfundar hvernig unnið er 

með  efnið. Eins og hinn þekkti sýningarstjóri Harald Szeemann vill meina þá er 

nauðsynlegt að sýningarstjórar/höfundar fá óþrjótandi áhuga á viðfangsefni sýninga. 
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Áhuginn þarf að  lýsa sér eins og  þráhyggja en aðeins þannig er hægt að setja upp 

áhugaverðar sýningar sem höfða til almennings.  

Áður fyrr voru sýningarstjórar/höfundar, eða þeir sem kallast á ensku curators, 

sérfræðingar á ákveðnu afmörkuðu sviði og einbeittu sér alfarið af sínu sérsviði. 

Sýningarstjórar/höfundar sáu jafnvel um forvörslu, skráningu, rannsóknir en einnig 

sýningagerð innan síns sérsviðs. Aðaláhersla í safnastarfi var því á sviði rannsókna, 

söfnunar og varðveislu. Í dag starfa sérfræðingar að forvörslu, aðrir að skráningu og 

sýningarstjórar/höfundar einbeita sér fremur að vinnu sem snýr að sýningargerðinni 

sjálfri, samvinnu við almenning og aðra utanaðkomandi aðila.  

Fræðimenn á sviði safnafræða fjalla mikið um úrvinnslu sögunnar, túlkun, minningar 

og upplifun gesta í ritum sínum. Sjónræn upplifun á að gleðja safngesti og valda 

hughrifum en um leið er ætlast til þess að gestir læri eitthvað af upplifuninni. Þá má ekki 

mata gesti á upplýsingum enda þurfa safngestir að upplifa frelsi til að safnheimsókn 

verði ánægjuleg. Það er því að mörgu að hyggja hjá sýningarstjórum/höfundum og þeir 

þurfa að sýna kænsku þegar kemur að lausnum á framsetningu svo þeir geri bæði 

gestum til hæfis en standist einnig faglegar kröfur. Persónuleg túlkun og smekkur 

sýningarstjóra/höfunda fær að njóta sín upp að ákveðnu marki á sýningum en þó fer það 

eftir sýningarefni og samvinnuaðilum hvernig því er háttað. Minningar eru 

fræðimönnum á sviði safnafræða hugleiknar. Minningar gesta, minningar annarra og 

jafnvel tilbúnar minningar skipta miklu máli í safnastarfi samtímans og því eru 

sýningarstjórar/höfundar alltaf að vinna með úrvinnslu minninga í huga, meðvitað eða 

ómeðvitað. Með túlkun og framsetningu getur saga gripa lifnað við en slíkar sýningar ná 

að skilja eftir sig nýja vitneskju og upplifun sem fær gesti til að sækja safnið heim aftur 

og aftur. 

Fyrir einstaka sýningar eru utanaðkomandi hagsmunaaðilar  í samstarfi við 

sýningarstjóra/höfunda. Þeir þurfa því að geta sýnt lipurð í mannlegum samskiptum 

enda er það án efa óljóst fyrir utanaðkomandi aðila hvert hlutverk þeirra er. 

Ákvörðunartaka er varðar uppsetningu er þó ætíð í höndum sérfræðingsins á safninu og 

því þarf bæði ljúfa lund en einnig staðfestu þegar slíkt samstarf á sér stað.  

Samstarf við aðra sérfræðinga er daglegt brauð hjá sýningarstjórum/höfundum. 

Málamiðlanir og skoðanaskipti, opinn hugur og vilji til að setja upp sýningu sem þjónar 
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umfjöllunarefninu en jafnframt safngestum er veruleiki sýningarstjórans/ höfundarins. 

Þetta er einnig tilfellið með leikstjóra sem þurfa að þjóna mörgum herrum og starfa með 

listamönnum sem allir hafa eitthvað til málanna að leggja. Það er hinsvegar í verkahring 

leikstjórans eða sýningarstjóra/höfundar að koma á framfæri sýningu sem höfðar til 

almennings, vekur til umhugsunar og/eða gleður. 

Þó að ritgerðin fjalli um sýningarstjóra/höfunda í menningarminjasöfnum þá kemst 

ég ekki hjá því að minnast á störf slíkra á listasöfnum. Ástæðan er einfaldlega sú að 

helmingur viðmælenda minna hefur starfað á listasöfnum eða tengist myndlist á annan 

hátt. Það kemur ef til vill ekki á óvart að sýningarstjórar á listasöfnum virðast hafa 

frjálsari hendur og er veittur meiri skilningur á ákvörðunum sem teknar eru í skyndi en 

eru ekki niðurnjörvaðar frá upphafi.  

Á tímum internetsins, verslunarmiðstöðva og skemmtigarða þyrfti að gera söfn 

aðgengilegri og betri kost fyrir fólk að njóta frítíma síns í. Safnbúð og kaffihús 

Þjóðminjasafnsins eru gott dæmi um lið í átt að félagsheimilis-stemningu en 

samtímakröfur til safna eru að þau séu margnota staðir, ekki aðeins staðir sem fólk 

skoðar minjar eða list heldur eru hluti af hversdagsleika fólks. Gleði þeirra sem skoðað 

hafa kjólasýninguna á Þjóðminjasafninu er gott dæmi um gildi þess að laða að nýja gesti 

með sýningum sem höfða til þeirra. Gestir sýningarinnar skoða ekki aðeins þessa 

áhugaverðu og fallegu sýningu heldur gera sér  allsherjar lífsgleðidag og njóta 

kaffiveitinga í kaffihúsinu og versla í safnbúðinni. Án efa ratar þessi hópur aftur í safnið, 

kannski til að skoða nýjar sérsýningar eða jafnvel grunnsýninguna ítarlegar eða 

einfaldlega til að hitta vini, fá sér kaffi og gera sér glaðan dag. Unglingar eru hópur sem 

einnig þarf að höfða til á söfnum og til að auka þátttöku þeirra fór Þjóðminjasafnið þá 

leið að efna til samkeppni í tenglum við tóbakssýninguna. Á þennan hátt náði safnið til 

til unglinga en þeim var gefið tækifæri til að taka þátt í starfi safnsins á hvetjandi hátt. 

Þetta er ágætt dæmi um kröfur sem gerðar eru til safna um samstarf við hópa í 

samfélaginu. Hópar unglinga komu með kennurum að skoða tóbakssýninguna en þessi 

aldurshópur hefur í mörgum tilfellum ekki sótt safnið heim frá því á yngri stigum 

grunnskólans. Það var því mjög áberandi hve áhugasöm þau voru og greinilegt að 

minningar lifnuðu við en það voru minningar sem tengdust skólaheimsóknum þeirra 

sem leik-og grunnskólanemar. Þegar sami aldurshópur skoðar færibandið með 
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kennurum sínum eða foreldrum lifna annarskonar minningar við en það eru 

persónulegar minningar unglinganna sem vakna þegar þeir sjá kaffibolla eins og afi átti 

eða Sodastream-tæki sem enn er jafnvel í notkun hjá fjölskyldunni. Upplýsinga-og 

öryggisfulltrúar safnsins eru má segja að rannsaka viðbrögð gesta og gera sér ef til vill 

betur grein fyrir hvaða sýningar höfða til þeirra og hvaða áhrif sýningar hafa á safngesti. 

Enn hefur enginn gestur sýningar um skákeinvígið gefið sig á tal við mig en hópurinn 

sem skoðar Tízka- kjólar og korselett hefur á hinn bóginn tjáð sig við starfsmenn safnsins 

og lýst yfir ánægju.  

Þegar ég hóf að rannsaka og lesa mér til um starf sýningarstjóra /höfunda gerði ég 

mér ekki grein fyrir því að hlutverk þeirra eru næstum óskilgreinanleg. Ritgerðin ber 

þess merki. Niðurstaða mín er sú að ekki sé hægt að skilgreina störf 

sýningarstjóra/höfunda enda virðist fátt innan safna vera þeim óviðkomandi. Viðtöl við 

sýningarstjóra/höfunda og heimildir fræðimanna styðja þessa skoðun mína. Niðurstaða 

mín er sú að starfssvið sýningarstjóra/höfunda hafi breyst frá því að vera sérfræðistarf á 

sviði gripa og rannsókna, varðveislu, söfnunar og sýningargerðar yfir í starf slíks 

sérfræðings með áherslu á mannleg samskipti og fjölbreytileika  og auk þess með vott af 

áráttu. 
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Þakkir 

 

Leiðbeinanda mínum, Sigurjóni B. Hafsteinssyni, þakka ég góðar ábendingar og 

hvatningu á lokasprettinum. Viðmælendum mínum, Lilju Árnadóttur, Sigrúnu 

Kristjánsdóttur, Ágústu Kristófersdóttur, Þorbjörgu Gunnarsdóttur, Guðrúnu 

Guðmundsdóttur og Freyju Hlíðkvist Ómarsdóttur þakka ég fyrir ómetanlegar 

upplýsingar og frásagnir svo og hvetjandi orð. Þá þakka ég Ingu Láru Baldvinsdóttur og 

Ívari Brynjólfssyni fyrir aðstoð vegna mynda.  

Foreldrum mínum, Jónu og Ragnari, þakka ég fyrir margþætta heimilisaðstoð, ekki 

síst kransakökugerð og málningarvinnu fyrir fermingarveislu. Þá þakka ég sérstaklega 

föður mínum fyrir ótal bílferðir með syni mína í og úr tónlistariðkun þeirra. Sonum 

mínum, Glóa, Jökli og Ragnari þakka ég ljúfa lund og skilning. Gunnari, manni mínum, 

þakka ég ekki aðeins fyrir að sýna skilning og þolinmæði heldur gott fordæmi í þeirri 

þrautseigju sem hann sýndi við skil á meistarritgerð sinni fyrir nokkrum vikum. Síðast en 

ekki síst þakka ég Sigurlaugu Jónu Hannesdóttur fyrir samfylgdina síðustu mánuði og 

ófáar samverustundir í matarhléum á Þjóðarbókhlöðunni sem gerðu dagana bærilegri. 

                                                      
i Þýðing höfundar á: Das Wort Kurator stammt vom lateinischen Verb „curare“ ab, was „pflegen“ 
oder „sich Sorgen um“ bedeutet. In einem Museum wird der Betreuer einer Sammlung oder 
Ausstellung als Kurator bezeichnet. Er befasst sich insbesondere mit der wissenschaftlichen 
Bearbeitung und der konservatorischen Pflege der betreuten Objekte.  
Christine Becker, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig 
ii Þýðing höfundar á viðtali Obrist við Harald Szeemann, 2008 
iii Þýðing höfundar á: The creative and intellectual exchange between artists and curators has […] 
been irreversibly changed and created a new condition in this relationship.” 
iv Þýðing höfundar á viðtali Obrist við Harald Szeemann, 2008 
v Tilvinun í Cannon-Brookes, 1984: 116 


